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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, 

η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή 

περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 

διασκευή απόδοσης του περιεχοµέ-

νου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 

τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο-

τυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χω-

ρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του 

εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 

Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 

1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ι-

καίου.
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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 
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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
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πολιτικά χαρακτηριστικά 
στη συµµετοχή στο συλλαλητήριο
05 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ «Η 
Ελλάδα του µέλλοντός µας χρειάζεται µια 
άλλη αυτοδιοίκηση»
06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
«Μακεδονικό» και πόλωση φέρνουν 
δικοµµατισµό
08 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ 
«Όλοι γνωρίζουν πως το ελληνικό 
πρόβληµα θα επανέλθει µε µεγαλύτερη 
οξύτητα»
10-11 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Συµφωνία 
Τσίπρα-Ζάεφ: Αβέβαια οφέλη και σοβαρές 
επιπλοκές
12 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τελευταία ευκαιρία: Ή 
ρύθµιση οφειλών ή κατάσχεση
13 // ΑΠΟΨΗ A. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Όταν 
οµιλεί η κυρία Φώφη Γεννηµατά (περί 
αγένειας)
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Στις στάσεις η 
Θεσσαλονίκη αναστενάζει
15 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΑΜΥΡΑΣ «Το 
σενάριο να έχουµε και εθνικές κάλπες τον 
Μάιο είναι πλέον το πιο ισχυρό»
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Greek statistics και στον 
τουρισµό
17 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Υπέρ του λαού 
και του έθνους…
18-19 // TWITTER Η µάχη του Καµµένου
20 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Πότε η αρρενωπότητα 

FREE TIME

SPORTS

31 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
32 // CINEMA Τι θα δούµε στις 
κινηµατογραφικές αίθουσες
33 // ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΛ. ΟΥΖΟΥΝΙ∆ΟΥ «Ο φόβος µάς 
κάνει να γινόµαστε ρατσιστές»
34-35 // INTERVIEW ΧΡ. ΘΗΒΑΙΟΣ «Αν µας 
θεωρούν αξιοπρεπείς τα παιδιά µας, έχουµε κι 
εµείς µέλλον»
37 // COOK FILES Ταµπουλέ µε κινόα
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη ζωή

30 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις 
από το Betarades.gr

γίνεται τοξική
21 // ΚΟΣΜΟΣ Το ερωτικό τρίγωνο που τάραξε 
τα νερά της Γουόλ Στριτ
22 // ΕΥΡΩΠΗ Οι άνθρωποι πίσω από τα κίτρινα 
γιλέκα, οι αντιφάσεις και η δυσκολία του Μακρόν
23 // ΕΥΡΩΠΗ Εκκλησία και δήµος τσακώνονται 
για τα κέρµατα της Φοντάνα ντι Τρέβι
24 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ∆υο σκέψεις για 
το 2019
25 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ∆ΟΥ «Ακόµα 
και στις µέρες µας, ο καρκίνος σε στιγµατίζει»
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πολιτική

Μια µεγάλη κινητοποίηση βρί-
σκεται σε εξέλιξη στην Κε-
ντρική Μακεδονία γενικό-
τερα και στη Θεσσαλονίκη 
ειδικότερα για το συλλαλη-

τήριο που διοργανώνεται αύριο, Κυριακή, στην 
Αθήνα, ακριβώς έναν χρόνο µετά το συλλαλητή-
ριο του 2018 στη Θεσσαλονίκη, το οποίο άλλαξε 
το πολιτικό τοπίο για την κυβέρνηση.

Στη Βόρεια Ελλάδα η συµµετοχή στο συλλα-
λητήριο λαµβάνει σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά 
µετά και την έκκληση για µαζική µετακίνηση στην 
Αθήνα, την οποία απηύθυναν η Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας και η Περιφερειακή Ένωση 
∆ήµων και Κοινοτήτων Κεντρικής Μακεδονίας.

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

Τα πολιτικά χαρακτηριστικά της συµµετοχής 
ενίσχυσε το γεγονός ότι ανταποκρίθηκε το σύνολο 
σχεδόν των δήµων της περιφέρειας µε ελάχιστες 
εξαιρέσεις: του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, όπου ο δή-
µαρχος είναι φανατικός υποστηρικτής της συµφω-
νίας, και του ∆ήµου Αριστοτέλη, στη Χαλκιδική, 
ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία µε τον 
ΣΥΡΙΖΑ, µε τον οποίο συµπίπτει στις απόψεις 
κατά της εξόρυξης χρυσού.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση δηµάρ-
χων που προέρχονται από τον χώρο του Κινήµα-
τος Αλλαγής, οι οποίοι επικρίνονται ότι αποφεύ-
γουν να πάρουν θέση, επειδή προσδοκούν στη 
στήριξη των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ – τουλάχι-
στον στον δεύτερο γύρο των δηµοτικών εκλογών.

Σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο της Εκτελεστι-
κής Γραµµατείας του «Ανένδοτου Αγώνα για τη 
Μακεδονία και τη ∆ηµοκρατία», Μιχαήλ Πα-
τσίκα, ο στόχος των διοργανωτών είναι να µετακι-
νηθούν µε λεωφορεία στην Αθήνα περίπου 25.000 
άτοµα περισσότερα απ’ ό,τι πέρυσι, δηλαδή περί-
που 500 επιπλέον λεωφορεία, µε κόστος της µε-
τάβασης στην Αθήνα το οποίο κυµαίνεται από 20 
έως 23 ευρώ και καλύπτεται από τους ίδιους τους 
συµµετέχοντες.

Σύµφωνα µε τον κ. Πατσίκα, το 95% των λε-
ωφορείων είναι µισθωµένα από ιδιώτες, ενώ υ-
πάρχουν και δήµοι, όπως οι ∆ήµοι Παιονίας και 
Πέλλας, που θα µισθώσουν από ένα, αλλά και η 
Μητρόπολη Κίτρους, που έχει την έδρα της στην 

Κατερίνη, η οποία θα µισθώσει 30 λεωφορεία.
Παράλληλα, διάφοροι ιδιωτικοί επαγγελµατι-

κοί σχηµατισµοί, όπως τα ΚΤΕΛ, ενδιαφέρθηκαν 
να αναλάβουν µέρος του µεταφορικού έργου, ενώ 
εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι για µια τόσο 
µεγάλη µετακίνηση δεν υπήρξε εκδήλωση ενδια-
φέροντος από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία πολύ πιο 
εύκολα θα µπορούσε να ανταποκριθεί.

Στους παραπάνω αριθµούς θα πρέπει να προ-
στεθούν και µετακινήσεις µε ιδιωτικής χρήσης αυ-
τοκίνητα, οι οποίες µέχρι στιγµής είναι αδύνατο 
να υπολογιστούν.

Η ύπαρξη εισιτηρίου για τη µετάβαση στην 
Αθήνα διαψεύδει παράλληλα τις πληροφορίες ότι 
υπήρξε χρηµατοδότηση του συλλαλητηρίου από 
την Παµµακεδονική Ένωση των ΗΠΑ. Οι πλη-
ροφορίες είχαν συνδυαστεί και µε την παρουσία 
στη γενέτειρά του Θεσσαλονίκη του πρώην προ-
έδρου της Ένωσης, Αντώνη Παπαδόπουλου. Ο κ. 
Παπαδόπουλος είναι ο πατέρας του πρώην συνερ-
γάτη του Προέδρου Τραµπ, Τζορτζ Παπαντόπου-
λος, ο οποίος καταδικάστηκε επειδή είπε ψέµατα 
στην έρευνα του FBI, δίνοντας ανειλικρινείς απα-
ντήσεις για τη ρωσική ανάµειξη στις αµερικανικές 
εκλογές.

Σε µέρος, πάντως, των εµπλεκοµένων στους 
οργανωτές είχε τεθεί και η πρόταση το συλλαλη-
τήριο να γίνει ξανά στη Θεσσαλονίκη και όχι στην 
Αθήνα, αλλά η ιδέα δεν συνάντησε ανταπόκριση 
και αποσύρθηκε.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Πανελλήνια Ο-
µοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, η 
οποία συµµετέχει στη διοργάνωση του συλλαλη-
τηρίου, εµπλέκει αµέσως τον Πρόεδρο της ∆ηµο-
κρατίας και τον καλεί «να διαφυλάξει τη Συνταγ-
µατική Τάξη µε Πίστη και Αφοσίωση στην Πα-
τρίδα και τη ∆ηµοκρατία».

Από τους υποψήφιους δηµάρχους Θεσσαλο-
νίκης, δήλωση για συµµετοχή στο συλλαλητήριο 
έκαναν οι κ.κ. Ορφανός και Ψωµιάδης.

Α
νατροπές στους σχεδιασµούς για την ενιαία εκπροσώπηση της 
κεντροαριστεράς στις δηµοτικές εκλογές του Μαΐου στη Θεσσα-
λονίκη προκάλεσε η οργισµένη αποχώρηση της προέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης από τη λίστα των υποψή-
φιων δηµάρχων όταν πληροφορήθηκε από δηµοσίευµα της ι-

στοσελίδας voria.gr ότι ο δήµαρχος Γιάννης Μπουτάρης είχε µυστικές επα-
φές µε την υφυπουργό Μακεδονίας-Θράκης και υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ για 
τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου.

Η κ. Καλυψώ Γούλα, η οποία έγινε γνωστή πανελληνίως όταν βρέθηκε 
δίπλα στον κ. Μπουτάρη όταν δέχτηκε την επίθεση, πέρυσι τον Μάιο, είχε 
ήδη εκδηλώσει τη δυσφορία της για το γεγονός ότι, ενώ η ίδια είχε αναδει-
χθεί στην εσωτερική διαδικασία της παράταξης που διοικεί ως η πρόταση της 
παράταξης στις υπόλοιπες κινήσεις της κεντροαριστεράς, ο δήµαρχος ανα-
κοίνωνε δηµόσια τη στήριξή του στον κ. Σπύρο Βούγια, ο οποίος επίσης συµ-
µετέχει στην προσπάθεια για ανάδειξη κοινού κεντροαριστερού υποψηφίου.

Ο πρώην υφυπουργός των κυβερνήσεων Σηµίτη και Παπανδρέου και 
δις υποψήφιος δήµαρχος Θεσσαλονίκης, το 1998 και το 2002, έχει ήδη εξα-
σφαλίσει τη στήριξη του Ποταµιού και αναµένει ότι σύντοµα θα έχει και τη 
στήριξη του Κινήµατος Αλλαγής, το οποίο θα τον ανακοινώσει σε επόµενο 
κύµα υποψήφιων δηµάρχων που στηρίζει.

Ο κ. Βούγιας φέρεται να εκτιµά ότι η στήριξη του ΚΙΝΑΛ θα τον διευκο-
λύνει στην κατάρτιση του ψηφοδελτίου, ενώ προσδοκά να έχει την υποστή-
ριξη µέρους τουλάχιστον της Πρωτοβουλίας, της παράταξης που διοικεί τον 
∆ήµο Θεσσαλονίκης, η οποία όµως µετά την απόφαση του κ. Μπουτάρη να 
µην είναι υποψήφιος εµφανίζεται να έχει χάσει το µεγαλύτερο µέρος της δυ-
ναµικής της.

Το µεγαλύτερο µέρος της Πρωτοβουλίας δείχνει πολιτικά να βρίσκεται 
απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, όµως η κ. Νοτοπούλου διεκδικεί ένα µέρος της, το 

οποίο θα τη νοµιµοποιήσει να κάνει το πολιτικό άνοιγµα στον χώρο που το 
2014 είχε ψηφίσει, την ίδια µέρα, ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές και Μπουτάρη 
στις δηµοτικές. Πάντως, µέχρι στιγµής, η ανταπόκριση δεν δείχνει να είναι 
εξαιρετικά µεγάλη.

Με αυτόν τον στόχο, η κ. Νοτοπούλου διατηρεί τον ανοιχτό δίαυλο επι-
κοινωνίας µε τον κ. Μπουτάρη, αν και πρόσφατα είχε εκφράσει τη δυσφορία 
της που ο δήµαρχος την είχε χαρακτηρίσει κοµµατική υποψήφια.

Παράλληλα, προσπαθεί να αξιοποιήσει τους επικοινωνιακούς µηχανι-
σµούς που χρησιµοποίησε ο κ. Μπουτάρης από το 2006 και µετά.

Στο πλαίσιο αυτό, χρησιµοποιεί τις διαχειριστικές δυνατότητες –πολιτι-
κές ή όποιες άλλες– που έχει ως υπουργός Μακεδονίας-Θράκης.

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, µέρος της κοινο-
βουλευτικής οµάδας στη Θεσσαλονίκη δεν διακρίνεται για τον ενθουσιασµό 
του απέναντι στην υποψηφιότητα της κ. Νοτοπούλου.

Όµως και η ίδια η νεαρά υπουργός κινείται στο κλίµα του Μαξίµου, το 
οποίο δεν εκτιµά ιδιαίτερα τους βουλευτές του στη Θεσσαλονίκη και θα δι-
ευκόλυνε µια ανατροπή στις εσωκοµµατικές ισορροπίες µε παράλληλη ανά-
δειξη µιας νέας γενιάς στελεχών.

Ανεπίσηµες πληροφορίες από δηµοσκοπήσεις, πάντως, αναφέρουν ότι 
συνολικά ο χώρος ο οποίος σήµερα ανταποκρίνεται στους συνδυασµούς της 
κεντροαριστεράς είναι υποδιπλάσιος από το 46% που είχαν πάρει µαζί ο κ. 
Μπουτάρης και ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ το 2014.

Γι’ αυτό, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, βασική επιδίωξη του επιτελείου του 
ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η νίκη της δικής του υποψήφιας, αλλά η ήττα του επίση-
µου υποψηφίου της Ν∆. Στην κατεύθυνση αυτή, εκτιµούν ότι η σοβαρότερη 
ήττα για τον κ. Μητσοτάκη θα είναι η νικηφόρα πορεία ενός υποψηφίου που 
προέρχεται από τον χώρο της Ν∆ αλλά έχει διαφοροποιηθεί από το κόµµα, 
όπως ο κ. Ορφανός.  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 
ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ΜΕ ΣΤΕΝΟ 
ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ 
ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ
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συνέντευξη

Η σημερινή διοίκηση, 
αλλά και οι προηγούμενες 
διοικήσεις της Περιφέρειας Αττικής, 
αποδείχθηκαν ανεπαρκείς στη 
διαχείριση των κρίσιμων ζητημάτων 
της πιο πυκνοκατοικημένης περιοχής 
της χώρας.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Γιώργος Πατούλης, δήμαρχος 
Αμαρουσίου, υποψήφιος 
περιφερειάρχης Αττικής

«Η Ελλάδα του 
μέλλοντός μας 
χρειάζεται μια άλλη 
αυτοδιοίκηση»

Τ
ο όραμά του για την Περιφέρεια Αττικής, ενό-
ψει των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου, 
περιγράφει ο δήμαρχος Αμαρουσίου και υπο-
ψήφιος περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης, ασκώντας παράλληλα δριμεία κριτική 
στη διοίκηση της Ρένας Δούρου.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μου πείτε ποιο θεωρείτε ότι είναι 
το διακύβευμα των φετινών αυτοδιοικητικών εκλογών…
Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του προσεχούς Μαΐου οι πολί-
τες θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα πάνε η Ελλάδα και οι 
τοπικές μας κοινωνίες μπροστά ή αν θα γυρίσουμε πίσω. Ε-
πιλέγουμε πρόοδο ή στασιμότητα. Αποφασίζουμε αν θα παρα-
μείνουμε δέσμιοι του συγκεντρωτικού, γραφειοκρατικού και 
χρεοκοπημένου μοντέλου λειτουργίας του κράτους, το οποίο 
ενισχύει ακόμη περισσότερο ο «Κλεισθένης» που πρόσφατα 
ψηφίστηκε από την κυβέρνηση και στραγγαλίζει περαιτέρω 
την αυτοδιοίκηση. Ή αν θα τολμήσουμε να προχωρήσουμε σε 
τολμηρές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, που θα αξιοποιούν τη 
διεθνή εμπειρία και τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται 
και θα δίνουν δυνατότητα έκφρασης στις υγιείς δυνάμεις της 
κοινωνίας μας και ιδιαίτερα στη νέα γενιά.

Έχετε ασκήσει σφοδρή κριτική στην τρέχουσα ηγεσία της 
Περιφέρειας Αττικής. Ποια είναι τα βασικά σημεία της κρι-
τικής αυτής;
Η σημερινή διοίκηση, αλλά και οι προηγούμενες διοικήσεις 
της Περιφέρειας Αττικής, αποδείχθηκαν ανεπαρκείς στη δια-
χείριση των κρίσιμων ζητημάτων της πιο πυκνοκατοικημένης 
περιοχής της χώρας. Στήριξαν την εκλογή τους στον κομμα-
τισμό, στον λαϊκισμό και στα ψέματα. Διοίκησαν χωρίς σχέδιο 
που να παράγει αποτελέσματα, γι’ αυτό και τελικά δεν δόθηκε 
καμία λύση σε κανένα μεγάλο πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους 
πολίτες του Λεκανοπεδίου Αττικής τα τελευταία 20 τουλάχιστον 
χρόνια. Δεν είναι πρόβλημα των τελευταίων μόνο ετών η α-
δυναμία εξεύρεσης λύσης στο ζήτημα της διαχείρισης των α-
πορριμμάτων. Ούτε η έλλειψη αντιπλημμυρικής θωράκισης 
της Αττικής. Είναι διαχρονικό πρόβλημα η έλλειψη ολοκλη-
ρωμένου σχεδίου για την προώθηση της ανάπτυξης και της 
επιχειρηματικότητας, για την ενίσχυση της απασχόλησης, την 
ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους. Η σημερινή και οι προ-
ηγούμενες διοικήσεις διαχειρίστηκαν και σπατάλησαν εκατο-
ντάδες εκατομμύρια ευρώ και, παρ’ όλα αυτά, σήμερα τερά-
στιο κομμάτι της Αττικής παραμένει εκτός σχεδίου. Περιοχές 
με μεγάλη οικιστική και οικονομική ανάπτυξη στερούνται βα-
σικών υποδομών, όπως δίκτυο αποχέτευσης και βιολογικοί 

καθαρισμοί. Ιδιαίτερα η σημερινή διοίκηση της περιφέρειας στο 
τέλος της θητείας της αφήνει περισσότερα προβλήματα απ’ όσα 
παρέλαβε. Ενώ θα τη βαρύνουν για πάντα οι ζωές των συναν-
θρώπων μας που χάθηκαν εξαιτίας της ανεπάρκειας και ανα-
ποτελεσματικότητάς της.

Ποιο είναι το όραμά σας για την Περιφέρεια Αττικής, αν ε-
κλεγείτε περιφερειάρχης;
Η Περιφέρεια Αττικής, η πρώτη μεταξύ των 13 περιφερειών 
της Ελλάδας, μπορεί και πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, 
σε όλα τα επίπεδα. Στην ανάπτυξη, στην ενίσχυση της απασχό-
λησης, στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, στην 
προστασία του περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής και αλληλεγγύης. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται 
μια νέα ηγεσία και ανθρώπους που θα διαθέτουν γνώσεις, ε-
μπειρία και ειλικρινή διάθεση να αντιμετωπίσουν τα συσσω-
ρευμένα προβλήματα και να παράγουν έργο για την Αττική και 
τους πολίτες της.

Ποια είναι κατά την άποψή σας τα προβλήματα της περι-
φέρειας που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και τι θα κά-
νετε γι’ αυτά;
Θέτουμε ως στόχους τη μόνιμη λύση στο ζήτημα της διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων, σε συνεργασία με τους δήμους και 
τους πολίτες. Την ανάδειξη των ζητημάτων της πολιτικής προ-
στασίας και διαχείρισης των φυσικών καταστροφών σε πρώτη 
προτεραιότητα. Την άμεση προώθηση έργων αντιπλημμυρικής 
θωράκισης, με fast-track διαδικασίες. Την ανάδειξη των συ-
γκριτικών πλεονεκτημάτων της Αττικής, όπως π.χ. το παραλι-
ακό της μέτωπο, που μπορούν από μόνα τους να δημιουργή-
σουν ανάπτυξη, πλούτο και χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτές 
είναι οι προτεραιότητές μας. Στο πρόγραμμα που θα παρουσι-
άσουμε το επόμενο διάστημα θα αναφέρουμε πώς θα πετύ-
χουμε τους στόχους αυτούς.

Φέτος οι αυτοδιοικητικές εκλογές διεξάγονται με το σύ-
στημα της απλής αναλογικής. Το σχόλιό σας;
Η απλή αναλογική, χωρίς «δικλείδες κυβερνησιμότητας», οδη-
γεί σε ακυβερνησία. Είμαι υπέρ της ενίσχυσης της αναλογικής 
εκπροσώπησης στα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης, αλλά 
είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την 
ομαλή λειτουργία του θεσμού μας, χωρίς υπόγειες συναλλα-
γές και συνεργασίες.

Ως πρόεδρος της ΚΕΔΕ είχατε αρκετές συγκρούσεις με την 
ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών για αυτοδιοικητικά ζη-

τήματα. Συνολικά, πώς θεωρείτε ότι η κυβέρνηση αντιμε-
τωπίζει τους αιρετούς των ΟΤΑ;
Διαχρονικά η αυτοδιοίκηση δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα από 
το κεντρικό κράτος. Είμαστε ο θεσμός που υπέστη στα χρόνια 
των μνημονίων τις μεγαλύτερες περικοπές, παρά το γεγονός 
ότι στα χρόνια της κρίσης στηρίξαμε με το έργο και τις δομές 
μας εκατομμύρια συμπολίτες μας. Η σημερινή κυβέρνηση, 
όμως, με μια σειρά αποφάσεις της έβαλε «το κερασάκι στην 
τούρτα». Επιχείρησε να μας δεσμεύσει τα ταμειακά μας διαθέ-
σιμα. Συμπεριφέρεται στους αιρετούς του θεσμού μας ως πο-
λιτικό προσωπικό β΄ κατηγορίας. Αγνόησε τις ολοκληρωμένες 
θέσεις που της καταθέσαμε κατά τη διάρκεια του υποτιθέμε-
νου διαλόγου για την αλλαγή του «Καλλικράτη», με αποτέλε-
σμα να οδηγηθούμε σε ένα νομοσχέδιο-έκτρωμα, όπως είναι 
ο «Κλεισθένης». Αγνόησε τις απόψεις μας και υποτίμησε την 
προσφορά σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το προσφυγικό. Δεν ζή-
τησε την άποψή μας σε ένα μείζονος σημασίας θεσμικό ζήτημα, 
όπως η αναθεώρηση του Συντάγματος. Τι άλλο να προσθέσω;

Στις εκλογές του 2010 ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Πα-
πανδρέου είχε χαρακτηρίσει τους περιφερειάρχες «μι-
κρούς πρωθυπουργούς». Έχετε διαπιστώσει κάτι τέτοιο;
Ο κ. Παπανδρέου είχε πει επίσης το περίφημο «λεφτά υπάρ-
χουν». Τη συνέχεια την ξέρουμε. Αυτή, δυστυχώς, είναι η α-
ντίληψη που έχει το πολιτικό προσωπικό της κεντρικής πολι-
τικής σκηνής, τα βλέπει όλα ως «μικρογραφία» ενός μοντέλου 
που οδήγησε την πατρίδα μας στη χρεοκοπία. Εγώ αντιλαμβά-
νομαι διαφορετικά τον ρόλο του περιφερειάρχη. Η Ελλάδα του 
μέλλοντός μας χρειάζεται μια άλλη αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα σε 
περιφερειακό επίπεδο. Μια περιφερειακή αυτοδιοίκηση που 
θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναπτυξιακή επανεκκί-
νηση της χώρας μας, με προσανατολισμό την ανάδειξη και α-
ξιοποίηση των τοπικών δυνατοτήτων, την προσέλκυση επεν-
δύσεων, την εξωστρέφεια, την ενίσχυση της κοινωνικής συ-
νοχής και αλληλεγγύης.

Πιστεύετε ότι το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών 
του Μαΐου μπορεί να θεωρηθεί πρόκριμα και για τις εθνι-
κές εκλογές, αν αυτές ακολουθήσουν;
Στις αυτοδιοικητικές εκλογές οι πολίτες θα επιλέξουν αυτόν που 
θεωρούν ικανότερο και καταλληλότερο για δήμαρχο και περι-
φερειάρχη. Δεν ψηφίζουν πρωθυπουργό. Προσωπικά αυτό θα 
ζητήσω από τους πολίτες του Λεκανοπεδίου, ανεξάρτητα από 
το κόμμα που υποστηρίζουν. Θα διεκδικήσω τη θετική τους 
ψήφο, για να έχω τη δύναμη να κάνω πράξη το πρόγραμμά 
μας. Για να δώσω λύση εκεί όπου δεν έδωσαν λύση οι απο-
τυχημένες διοικήσεις του χθες. Από κει και πέρα, κάθε εκλο-
γικό αποτέλεσμα οδηγεί σε πολιτικά συμπεράσματα, διαμορ-
φώνει κλίμα και δίνει τον τόνο για τις εκλογικές αναμετρήσεις 
που ακολουθούν.
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ανάλυση

Η 
αντιπαράθεση γύρω από τη συμφω-
νία Τσίπρα-Ζάεφ και η κλιμάκωση 
της προεκλογικής πόλωσης οδηγούν 
σε έναν νέο δικομματισμό, ΝΔ και 
ΣΥΡΙΖΑ, με την πρώτη να έχει ένα 
σημαντικό πολιτικό και δημοσκο-

πικό πλεονέκτημα.

Η εξαφάνιση των μικρών
Δύο από τα μικρότερα κόμματα θεωρούνται ήδη, από τους 
περισσότερους αναλυτές, εκλογικό παρελθόν.

Οι ΑΝΕΛ του κ. Καμμένου καταγράφουν στις δημο-
σκοπήσεις ποσοστά της τάξης του 1%, ενώ σε ορισμένες 
έχουν πέσει κάτω από 0,5%.

Οι ελιγμοί του κ. Καμμένου, ο οποίος στήριξε την κυ-
βερνητική πολιτική στο «Μακεδονικό» υποκρινόμενος ότι 
διαφωνεί, έφεραν τη μεγάλη πτώση των ΑΝΕΛ. Το παρά-
δειγμα της πολιτικής υποκρισίας του κ. Καμμένου ακο-
λούθησαν ευχαρίστως και ιδιοτελώς αρκετοί βουλευτές 
και στελέχη των ΑΝΕΛ.

Ξέχασαν τις ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές με τον 
ΣΥΡΙΖΑ και τις δεσμεύσεις έναντι των ψηφοφόρων τους 
–ιδιαίτερα στα εθνικά θέματα– προκειμένου να προωθη-
θούν ή να παραμείνουν στο Υπουργικό Συμβούλιο, να επι-
χειρήσουν την εκλογική τους διάσωση με τον ΣΥΡΙΖΑ, 
να βολευτούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, αλλά η 
εικόνα των ΑΝΕΛ είναι πλέον εικόνα μεγάλης πολι-
τικής αδυναμίας, πολιτικής συναλλαγής και έλλει-
ψης αρχών.

Με τη μέθοδο ΑΝΕΛ οδηγείται σε εκλογικό 
μαρασμό και το Ποτάμι, το οποίο κατά το πέ-
ρασμά του έδειξε ορισμένα ποιοτικά στοιχεία. 
Έπεσε όμως θύμα των εσωτερικών αντιφάσεών 
του και των πιέσεων που δέχτηκε από την 
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ.

Οι πολιτικοί ακροβατισμοί με τους οποί-
ους ΑΝΕΛ και Ποτάμι βοήθησαν την κυβέρ-
νηση Τσίπρα να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και 
να προωθήσει την κύρωση της συμφωνίας Τσί-
πρα-Ζάεφ σήμαναν, όπως όλα δείχνουν, την πο-
λιτική και εκλογική συρρίκνωση δύο τόσο δια-
φορετικών μικρών κομμάτων.

Από αυτή τη διαδικασία η ΝΔ κερδίζει αρκε-
τούς ψηφοφόρους, δυσκολεύεται όμως στην αναζή-
τηση συμμαχικών κομμάτων, εφόσον, εκτός συγκλο-
νιστικού απροόπτου, το Ποτάμι δεν θα εκπροσωπείται 
στην επόμενη Βουλή.

Η σειρά του ΚΙΝΑΛ
Η απαξίωση των ΑΝΕΛ και του Ποταμιού ενισχύει τον 
προβληματισμό για τις δυνατότητες και την προοπτική και 
άλλων μικρότερων κομμάτων.

Για παράδειγμα, η Ένωση Κεντρώων του κ. Λεβέντη 
χάνει βουλευτές προς διάφορες κατευθύνσεις, χωρίς να 
μπορεί να αντιδράσει αποτελεσματικά η ηγεσία της. Βρί-
σκεται και αυτή σε φάση δημοσκοπικής συρρίκνωσης. Αυ-
ξάνονται οι πιθανότητες να βρεθεί η Ένωση Κεντρώων στις 
επόμενες βουλευτικές εκλογές κάτω από το όριο του 3% 
και να μείνει εκτός Βουλής.

Οι περιπέτειες του κ. Καμμένου μπορεί να σταθούν ε-
μπόδιο στην εμφάνιση νέων Καμμένων, δηλαδή πολιτικών 
που κινούνται στον χώρο μεταξύ ΝΔ και Χρυσής Αυγής 
και φιλοδοξούν να παίξουν ρυθμιστικό ρόλο προς τη μία ή 
την άλλη κατεύθυνση.

Πολύ δύσκολα οι ψηφοφόροι θα θελήσουν να δημι-
ουργήσουν νέους Καμμένους σε μια περίοδο κατά την 
οποία έχουν αποφασίσει να απαλλαγούν από τον original 
Καμμένο.

Έρχεται τώρα η ώρα της μεγάλης δοκιμασίας για το Κί-
νημα Αλλαγής. Τα δημοσκοπικά ποσοστά του έχουν αρχί-

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ» ΚΑΙ 
ΠΟΛΩΣΗ ΦΕΡΝΟΥΝ 

ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Υπό διαμόρφωση 
τα βασικά 
χαρακτηριστικά του 
νέου συστήματος.

Ποτάμι και ΑΝΕΛ θα παρασύρουν 
στην πτώση τους και άλλα μικρά 
κόμματα.

Όλα δείχνουν ότι πλησιάζει η ώρα της 
μεγάλης κρίσης για το ΚΙΝΑΛ.

οποία αναφέρονται οι περισσότεροι αναλυτές είναι μεταξύ 
3% και 5%, ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν ότι θα χρειαστεί 
να δώσει μάχη για να μπει στην επόμενη Βουλή.

Την κατάσταση περιπλέκει το γεγονός ότι μερικοί 
βουλευτές και αρκετά στελέχη του ΚΙΝΑΛ λένε «ναι» στη 
συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 60%-65% της περιορι-
σμένης πλέον εκλογικής του βάσης δεν θέλει να έχει σχέ-
σεις με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Πρόκειται για μια κατάσταση που είναι πολύ δύσκολο 
να διαχειριστούν οι κορυφαίοι του ΚΙΝΑΛ, οι οποίοι δυ-
σκολεύονται να συνεννοηθούν μεταξύ τους, όπως δεί-
χνουν οι παγερές σχέσεις της προέδρου κ. Γεννηματά και 
του βασικού αντιπάλου της στη μάχη της ηγεσίας, ευρω-
βουλευτή κ. Ανδρουλάκη, τον οποίο προτίμησε το 45% 
των μελών και των φίλων του ΚΙΝΑΛ που πήραν μέρος 
στη διαδικασία.

Διαφορετικά κέρδη
Η συρρίκνωση ή και εξαφάνιση των μικρότερων κομμάτων 
προετοιμάζει ένα πολιτικό σκηνικό στο οποίο θα κυριαρ-
χούν η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ και θα έχουν σταθερή και ως έναν 
βαθμό ισχυρή παρουσία η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ.

Η ΝΔ βγαίνει σε πρώτη φάση κερδισμένη. Ενισχύεται 
η προσπάθειά της να αυξήσει τα ποσοστά της και να φτάσει 

στην αυτοδυναμία με τη βοήθεια του νόμου Παυλόπουλου.
Κερδίζει ψήφους από το Ποτάμι, ό,τι έχει απομεί-

νει από τους ΑΝΕΛ, και θα συσπειρώσει γύρω της, 
μόλις κλιμακωθεί η κρίση του ΚΙΝΑΛ, τους ψηφο-

φόρους του που δεν θέλουν οποιαδήποτε σχέση ή 
προσέγγιση με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η ΝΔ βγαίνει κερδισμένη και από την ει-
κόνα ενός εξαιρετικά προβληματικού πολιτι-
κού συστήματος, στο οποίο προβάλλει ως η 
βασική δύναμη σταθερότητας, ικανή να δώσει 
λύσεις. Πολλοί ψηφοφόροι είναι έτοιμοι να 
ξεχάσουν τις επιφυλάξεις τους και να της δώ-
σουν τη μεγάλη ευκαιρία, επειδή δεν υπάρχει 
αξιόπιστο εναλλακτικό σενάριο.

Τα κέρδη του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τόσο εντυ-
πωσιακά, γιατί δεν έχει την εκλογική δυναμική 

της ΝΔ, είναι όμως στρατηγικής σημασίας.
Από τη στιγμή που εξαφανίζεται το Ποτάμι και 

μπαίνει σε φάση μεγάλης συρρίκνωσης το ΚΙΝΑΛ, 
ο ΣΥΡΙΖΑ επιτυγχάνει τον στόχο, μέσα από απίθα-

νες περιπέτειες και μεταμορφώσεις, να κυριαρχήσει 
στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς. Αυτό σημαί-

νει ότι σταματάει να χάνει πολλές δυνάμεις, εφόσον οι α-
πογοητευμένοι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που τον προτίμη-
σαν το 2015 δεν έχουν πού να πάνε στον χώρο της Κεντρο-
αριστεράς και δυσκολεύονται να υποστηρίξουν τη ΝΔ.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύε-
ται στον μικρότερο εταίρο του νέου δικομματισμού. Ξεκί-
νησε για τον ριζοσπαστικό μετασχηματισμό στα πρότυπα 
της Αριστεράς, βρέθηκε αγκαλιά με το τρίτο πρόγραμμα-
μνημόνιο και τον Καμμένο, και τώρα επαναπροβάλλεται 
ως ο εκφραστής μιας ευρύτερης συμμαχίας η οποία ελέγ-
χεται πλήρως από την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ του 4% 
και στηρίζεται σε ψηφοφόρους οι περισσότεροι από τους 
οποίους είναι πρώην ΠΑΣΟΚ.

Είναι φανερό ότι αναπτύσσεται μέσω «Μακεδονικού» 
και προεκλογικής πόλωσης μια δυναμική ενός νέου δικομ-
ματισμού, θα πρέπει όμως να περιμένουμε για να δούμε 
ποια ακριβώς θα είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του και 
οι δυνατότητές του.

Προς το παρόν η ηγεμονία του χώρου της Κεντροδε-
ξιάς από τη ΝΔ της εξασφαλίζει άνετο προεκλογικό προ-
βάδισμα, ενώ η μεγάλη φθορά του ΚΙΝΑΛ δίνει τη δυ-
νατότητα στον ΣΥΡΙΖΑ να κυριαρχήσει στον χώρο της 
Κεντροαριστεράς παρά τα αντιφατικά πολιτικά χαρακτη-
ριστικά του.

σει να ξεφουσκώνουν και ο στόχος για διψήφιο εκλογικό 
ποσοστό και ρυθμιστικό ρόλο σε ό,τι αφορά την επόμενη 
κυβέρνηση φαίνεται να εγκαταλείπεται και από τους πιο 
αισιόδοξους.

Οι διαφωνίες βουλευτών και στελεχών του ΚΙΝΑΛ 
γύρω από τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ μετατρέπονται σε 
καταλύτη της εκλογικής συρρίκνωσής του. Τα ποσοστά στα 
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συνέντευξη

Τ
ην εκτίμηση ότι, παρά την 
ψήφο εμπιστοσύνης που 
έλαβε από τη Βουλή, ο Α-
λέξης Τσίπρας είναι αρκετά 
πιθανό να επισπεύσει τον 
χρόνο των εθνικών εκλο-
γών, ανάλογα και με τα στοι-
χεία των δημοσκοπήσεων, 
καταθέτει ο ανεξάρτητος ευ-

ρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος, επισημαί-
νοντας παράλληλα ότι τίθεται ζήτημα πολιτι-
κής ηθικής όσον αφορά το ζήτημα της κύρω-
σης της Συμφωνίας των Πρεσπών από την 
παρούσα Βουλή.

Η κυβέρνηση έλαβε ψήφο εμπιστοσύ-
νης από τη Βουλή. Κατ’ αρχάς θα ήθελα τη 
γνώμη σας επί της διαδικασίας. Θεωρείτε 
ότι έστεκε συνταγματικά;
Σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 1 του Συντάγ-
ματος, η κυβέρνηση υποχρεούται να ζητήσει 
την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής εντός δε-
καπενθημέρου από την ορκωμοσία της και δι-
καιούται να τη ζητάει και οποτεδήποτε άλλοτε. 
Άρα από συνταγματική άποψη δεν υπάρχει κα-
νένα πρόβλημα.

Με δεδομένο ότι ο ένας από τους δύο κυ-
βερνητικούς εταίρους αποχώρησε από την 
κυβέρνηση, τι είδους κυβερνητικό σχήμα 
έχουμε πλέον – μειοψηφίας, ανοχής, κάτι 
άλλο;
Εφόσον η κυβέρνηση συγκέντρωσε την εμπι-
στοσύνη 151 βουλευτών, δεν πρόκειται για τί-
ποτε απ’ όλα αυτά (άλλωστε και λιγότερους να 
διέθετε, δεν θα δημιουργούνταν συνταγματικό 
πρόβλημα, εφόσον οι ψηφίσαντες υπέρ της α-
ποτελούσαν πάντως την απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων). Το πρόβλημα της κυβέρνη-
σης είναι ότι η αποδοχή της από την ελληνική 
κοινωνία βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, 
όπως διαφαίνεται όχι μόνο από τις δημοσκοπή-
σεις αλλά και από τα αποτελέσματα σε επίπεδο 
εργατικών σωματείων, φοιτητικών εκλογών 
κ.λπ. τα τελευταία χρόνια. Αυτό όμως μάλλον 
δεν ενοχλεί ιδιαίτερα τον πρωθυπουργό και 
τους συνεργάτες του. Αντίθετα, μάλιστα, τους 
δίνει ισχυρό κίνητρο για να προσπαθήσουν να 
εξαντλήσουν την τετραετία.

Εκτιμάτε ότι μετά την ψήφο εμπιστοσύνης ο 
κ. Τσίπρας θα πετύχει τον στόχο του για ε-
κλογές στο τέλος της τετραετίας;
Ανεξάρτητα από αυτά που λέει δημόσια, εκτιμώ 
ότι ο πρωθυπουργός θα πάρει τις τελικές του 
αποφάσεις για τον χρόνο διεξαγωγής των ε-
θνικών εκλογών περί τις αρχές Απριλίου. Αν 
τότε τα προγνωστικά των δημοσκοπήσεων για 
τις ευρωεκλογές δείξουν βαριά ήττα, είναι αρ-
κετά πιθανό να επισπεύσει τις εθνικές εκλο-
γές, προκειμένου να μην επιδεινώσει κι άλλο 
τις προοπτικές του και γι’ αυτές. Αν, αντίθετα, 
φανεί ότι με τις διάφορες ψηφοθηρικές πα-
ροχές ανακάμπτει κάπως, τότε θα εξαντλήσει 
και την τελευταία ώρα που μπορεί να παρα-
μείνει στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η κυβέρνηση δέχεται κριτική περί «απονο-
μιμοποίησής» της μετά και την αποχώρηση 
των ΑΝΕΛ από το κυβερνητικό σχήμα. Προς 

Η σύνθετη ονομασία erga 
omnes αποτελεί θετική 
εξέλιξη, αλλά η ταυτόχρονη 
αναγνώριση εκ μέρους μας 
«μακεδονικής» εθνικότητας 
και γλώσσας (η οποία 
σημειωτέον είναι ανύπαρκτη, 
αφού στα Σκόπια ομιλείται 
μια βουλγαρική διάλεκτος) 
δημιουργεί μακροπρόθεσμους 
κινδύνους.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Κώστας Χρυσόγονος, ανεξάρτητος ευρωβουλευτής

τι, κατά τη γνώμη σας, η προσπάθεια να πα-
ρατείνει τον βίο της;
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μετασχηματιστεί τα τελευταία 
χρόνια σε έναν αρχηγοκεντρικό πελατειακό 
μηχανισμό που επιβιώνει και μένει ενωμένος 
χάρη στη νομή της εξουσίας. Βέβαια την επο-
μένη της εκλογικής ήττας η τελευταία πρέπει 
να αντικατασταθεί, ως συγκολλητική ύλη, από 
μια κάποια προοπτική μελλοντικής επανόδου 
στην εξουσία και γι’ αυτό η ήττα πρέπει να μεί-
νει μέσα σε όρια που θα την καθιστούν δια-
χειρίσιμη για τον κ. Τσίπρα. Οι κινήσεις του θα 
καθοριστούν από τις δύο αυτές παραμέτρους.

Μετά την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, 
η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα προχωρή-
σει στη διαδικασία κύρωσης της Συμφω-
νίας των Πρεσπών από το Ελληνικό Κοινο-
βούλιο. Θεωρείτε ότι δικαιούται νομικά και 
«ηθικά» να το κάνει;
Νομικά ασφαλώς το δικαιούται και θα το κάνει. 
Από άποψη πολιτικής ηθικής, όμως, η εκ των 
πραγμάτων αμετάκλητη δέσμευση της χώρας 

σε μια διεθνή συμφωνία επί κρίσιμου εθνικού 
ζητήματος από μια κυβέρνηση και μια Βουλή 
που διανύουν τους τελευταίους μήνες της θη-
τείας τους είναι επιλήψιμη και κατακριτέα. Και 
τούτο, μάλιστα, ακόμα περισσότερο όταν η λαϊκή 
εντολή προς τον ΣΥΡΙΖΑ (έστω με το 35% των 
ψήφων και τη βοήθεια εκλογικού συστήματος 
και Καμμένου) τον Σεπτέμβριο του 2015 δεν 
είχε ως αντικείμενο το ζήτημα των Σκοπίων, 
το οποίο δεν αποτέλεσε καν αντικείμενο προ-
εκλογικού διαλόγου, αλλά τα οικονομικά προ-
βλήματα της χώρας.

Έχετε εκφράσει επιφυλάξεις για τη συμφω-
νία με την ΠΓΔΜ. Ποιες είναι αυτές;
Η σύνθετη ονομασία erga omnes αποτελεί θε-
τική εξέλιξη, αλλά η ταυτόχρονη αναγνώριση 
εκ μέρους μας «μακεδονικής» εθνικότητας 
και γλώσσας (η οποία σημειωτέον είναι ανύ-
παρκτη, αφού στα Σκόπια ομιλείται μια βουλ-
γαρική διάλεκτος) δημιουργεί μακροπρόθε-
σμους κινδύνους. Θα μπορούσε π.χ. να διερω-
τηθεί κάποιος καλόπιστος αλλά απληροφόρητος 
τρίτος, αφού υπάρχει κράτος με την ονομα-
σία «Βόρεια Μακεδονία» και περιοχή άλλου 
κράτους (δηλ. της Ελλάδας) η οποία προφα-
νώς είναι η «νότια» Μακεδονία, όπου λογικά 
κατοικούν «Μακεδόνες» και ομιλείται η «μα-
κεδονική» γλώσσα, τότε γιατί να μην τους α-
ναγνωριστούν μειονοτικά, γλωσσικά κ.λπ. δι-
καιώματα; Άλλωστε ο κ. Ζάεφ από τώρα, πριν 
καν «στεγνώσει το μελάνι» στις Πρέσπες, άρ-
χισε να δίνει τέτοιες ερμηνείες. Σκεφτείτε τι θα 
είναι ικανοί να κάνουν στο μέλλον οι διάδο-
χοί του, όταν η χώρα αυτή θα είναι και μέλος 
του ΝΑΤΟ με δικαίωμα αρνησικυρίας (veto) 
στις αποφάσεις.

Για να αλλάξουμε θέμα, φέτος είναι μια ε-
κλογική χρονιά, με τις ευρωεκλογές να έρ-
χονται στα τέλη Μαΐου. Ποιο πιστεύετε ότι 
είναι το διακύβευμά τους για την Ε.Ε. και 
ποιο για την Ελλάδα;
Το διακύβευμα για την Ένωση είναι να υπάρξει 
ένα νέο Ευρωκοινοβούλιο το οποίο θα μπορεί 
να συμβάλει στη μετεξέλιξή της σε ένα σχήμα 
πιο συνεκτικό και πιο λειτουργικό. Το διακύ-
βευμα για την Ελλάδα σχετίζεται κυρίως με 
τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, αφού σε 
περίπτωση κατά την οποία οι εθνικές εκλο-
γές δεν διεξαχθούν ταυτόχρονα, το αποτέλε-
σμα των ευρωεκλογών θα επηρεάσει καθο-
ριστικά την πολιτική νομιμοποίηση, τις εκλο-
γικές προοπτικές και εντέλει και τα περιθώρια 
ελιγμών της σημερινής κυβέρνησης.

Ως ευρωβουλευτής, έχετε καλύτερη α-
ντίληψη για το πώς οι Ευρωπαίοι εταίροι 
μας αντιμετωπίζουν τη χώρα. Ποια είναι η 
άποψή τους για την Ελλάδα και τον πολι-
τικό κόσμο της;
Είναι ότι πρόκειται για μια προβληματική χώρα. 
Προς το παρόν, όμως, προτιμούν, για τους δι-
κούς τους λόγους, να προσποιούνται πως τα 
προβλήματα της χώρας αυτής (που καθίστα-
νται σε κάποιον βαθμό και προβλήματα του 
κοινού οικοδομήματος) βρίσκονται σε πορεία 
επίλυσης. Κατά βάθος όλοι γνωρίζουν πως το 
ελληνικό πρόβλημα θα επανέλθει με μεγαλύ-
τερη οξύτητα μετά από μερικά χρόνια.

«Όλοι γνωρίζουν πως το 
ελληνικό πρόβλημα θα επανέλθει 

με μεγαλύτερη οξύτητα»



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

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

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

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

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

Τηλεφωνικό Κέντρο: 
210 6980772-3 
www.idef.gr
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Σ
ύμφωνα με την επιχειρη-
ματολογία που αναπτύσ-
σει η κυβερνητική η-
γεσία, η συμφωνία Τσί-
πρα-Ζάεφ είναι ιδιαίτερα 
επωφελής για την Ελλάδα 
για μια σειρά λόγους.

Βάζει τις σχέσεις των δύο χωρών σε δη-
μιουργική νέα φάση. Εξασφαλίζει μεγάλα οι-
κονομικά οφέλη. Προβάλλει τον πρωταγωνι-
στικό ρόλο της Ελλάδας στα Δυτικά Βαλκάνια. 
Ενισχύει τη διαπραγματευτική μας θέση στο 
εσωτερικό της Ε.Ε.

Για όλα αυτά υπάρχει τεκμηριωμένος αντί-
λογος.

«Νέα εποχή»
Η «νέα εποχή» στις σχέσεις των δύο χωρών θα 
αποκτήσει, σε λίγα χρόνια, τα χαρακτηριστικά 
της παλιάς, με τα Σκόπια να επενδύουν ξανά 
στον «μακεδονισμό» και στον αλυτρωτισμό.

Θα υπάρχουν όμως δύο σημαντικές δια-
φορές σε σχέση με το παρελθόν. Η Ελλάδα θα 
έχει παραχωρήσει νέα επιχειρήματα και δικαι-
ώματα στην άλλη πλευρά, σε μια διαμάχη που 
ξεκίνησε πριν από επτά δεκαετίες με πρωτο-
βουλία του Τίτο και δεν αντιδράσαμε έγκαιρα.

Τότε η κομμουνιστική Αριστερά ήταν με 
τη λάθος πλευρά στο εθνικό θέμα, ενώ η Δεξιά 
δεν αντέδρασε δυναμικά στις μεθοδεύσεις του 
Τίτο, γιατί οι ΗΠΑ ενθάρρυναν, στο πλαίσιο 
του Ψυχρού Πολέμου, την απομάκρυνση της 
Γιουγκοσλαβίας από τη Σοβιετική Ένωση.

Με ευθύνη του κ. Τσίπρα και των συνεργα-
τών του κάναμε νέες υποχωρήσεις σε ένα θέμα 
το οποίο αναπτύχθηκε και θα κριθεί σε βάθος 
χρόνου.

Δεύτερον, τα Σκόπια θα έχουν νέες δυνα-
τότητες, εφόσον θα έχουν υπογραφή κράτους-
μέλους του ΝΑΤΟ και κράτους που έχει ξεκι-
νήσει ενταξιακή διαπραγμάτευση με την Ε.Ε.

Η ανάλυση σύμφωνα με την οποία οι πα-
ραχωρήσεις Τσίπρα στον Ζάεφ θα οδηγήσουν 
στην εγκατάλειψη του «μακεδονισμού»-α-
λυτρωτισμού κατά την άποψή μου δεν έχει 
σχέση με την πραγματικότητα.

Ο «μακεδονισμός»-αλυτρωτισμός είναι η 
συγκολλητική πολιτική ουσία που κρατάει ε-
νωμένο ένα τόσο προβληματικό κράτος. Η ε-
σωτερική πολιτική δυναμική θα είναι πάντα 
υπέρ εθνικιστικών θέσεων, τις οποίες ήδη εκ-
φράζει με σαφήνεια ο Ζάεφ για να μη χάσει 
την πρωτοβουλία κινήσεων από το VMRO, το 
εθνικιστικό κόμμα της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης.

Ανύπαρκτα οφέλη
Υποτίθεται ότι κάνοντας εθνικές υποχωρήσεις 
εξασφαλίζουμε μεγαλύτερες δυνατότητες οι-
κονομικής διείσδυσης στη γειτονική χώρα και 
ανοίγει ο δρόμος για ευρωπαϊκού επιπέδου ε-
πενδύσεις στα δίκτυα και στα έργα υποδομής.

Πρόκειται για οικονομικές φαντασιώσεις. 
Η οικονομική διείσδυση ελληνικών επιχει-
ρήσεων και συμφερόντων στη γειτονική χώρα 
είναι ήδη γεγονός, εφόσον το 75% του εξωτε-
ρικού εμπορίου των Σκοπίων γίνεται με την 
Ε.Ε. και το 75% των ξένων άμεσων επενδύσεων 
προέρχεται από αυτήν.

Το επίπεδο όμως της ελληνικής διείσδυ-
σης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κα-
τάσταση και τη δυναμική της ελληνικής οικο-
νομίας. Με το τραπεζικό μας σύστημα να μην 
έχει συνέλθει ακόμη από την κρίση του 2015, 
να έχει αφελληνιστεί και να προχωράει στην 
αναγκαστική πώληση των θυγατρικών τραπε-
ζών στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η ελ-
ληνική οικονομική παρουσία στη γειτονική 
χώρα θα μειωθεί, δεν θα αυξηθεί. Ούτε υπάρ-
χει σχέση μεταξύ εθνικών υποχωρήσεων και 
ανάπτυξης των αναγκαίων δικτύων, ιδιαίτερα 
στην ενέργεια. Τα μεγαλύτερα ενεργειακά δί-

κτυα στην περιοχή μας και στην Ε.Ε. αναπτύσ-
σονται ξεκινώντας από χώρες όπως η Ρωσία 
και η Τουρκία, που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. 
Παρ’ όλα αυτά, χρηματοδοτούνται και προω-
θούνται, παρά τις όποιες αντιδράσεις.

Επομένως μπορούμε να αναπτύξουμε και 
να χρηματοδοτήσουμε, στη βάση του αμοι-
βαίου οφέλους, όποια δίκτυα κρίνουμε ανα-
γκαία, χωρίς αυτό να συνδέεται με διευκολύν-
σεις προς τον «μακεδονισμό»-αλυτρωτισμό 
της άλλης πλευράς.

Πρωτοβουλία χωρίς συνέχεια
Οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο προβάλλουν τη 
συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ σαν πρότυπο για όσα 
θα έπρεπε να συμβούν στα Δυτικά Βαλκάνια.

Η διεύρυνση της Ε.Ε. προς τα Δυτικά Βαλ-
κάνια υποστηρίζεται δυναμικά απ’ όλους τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς, με το σκεπτικό ότι η 
Ε.Ε. δείχνει πως εξακολουθεί να είναι ελκυ-
στική για πολλές χώρες που θέλουν να εντα-
χθούν σε αυτήν και μπορεί να αντισταθμίσει, 
ως έναν βαθμό, την στρατηγικής σημασίας α-
πώλεια, που είναι το Brexit, δηλαδή η έξοδος 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.

Δεν έχω αντίρρηση σε μια προσπάθεια της 
Ε.Ε. να πάει προς τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά 
πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋπο-
θέσεις για την προώθηση αυτής της πολιτικής.

Πρώτον, οι χώρες που επείγονται να γί-
νουν δεκτές στην Ε.Ε. πρέπει να αποδείξουν 
στην πράξη ότι είναι σε θέση να ξεπεράσουν 
τους ανταγωνισμούς και τα προβλήματα.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Σερ-
βίας, που θεωρείται απ’ όλους πιο ώριμη, από 
οικονομική και θεσμική άποψη, για να εντα-
χθεί στην Ε.Ε. Θα πρέπει να λύσει τις διαφο-
ρές της με το Κόσοβο, με την Αλβανία, και να 
συμβάλει στην αντιμετώπιση της διαρκούς 
κρίσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Η Αλβανία θα πρέπει να αφήσει κατά 
μέρος τη στρατηγική της Μεγάλης Αλβανίας, 
η Βοσνία-Ερζεγοβίνη να αποδείξει ότι είναι 
λειτουργικό κράτος κ.λπ.

Προτού γίνουν όλα αυτά, δεν υπήρχε κα-
νένας λόγος να δώσει η Ελλάδα, χώρα-μέλος 
της Ε.Ε., το «καλό παράδειγμα» σε βάρος των 
καλώς εννοούμενων εθνικών συμφερόντων 
της.

Αντίθετα, επιμένοντας στις κινήσεις που 
πρέπει να γίνουν από την πλευρά των ενδια-
φερομένων για ένταξη σε ζητήματα μεγάλης 
σημασίας, θα κέρδιζε όσο χρόνο ήθελε για να 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΊΑ  
ΤΣΊΠΡΑ-ΖΑΕΦ: 
ΑΒΈΒΑΙΑ ΟΦΈΛΗ ΚΑΙ 
ΣΟΒΑΡΈΣ ΈΠΙΠΛΟΚΈΣ
Η διαφήμιση της συμφωνίας δεν πείθει 
την ελληνική κοινή γνώμη.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΊΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η οικονομική διείσδυση 
στη γειτονική χώρα 
εξαρτάται από τον 
δυναμισμό της οικονομίας 
μας και όχι από τις εθνικές 
υποχωρήσεις.

Είναι πιθανό η «συμφωνία 
πρότυπο» Τσίπρα-Ζάεφ να 
μη βρει μιμητές στα Δυτικά 
Βαλκάνια.

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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φέρει σε δύσκολη θέση τα Σκόπια.
Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγµατα, τα 

ευρωπαϊκά χειροκροτήµατα για την ελλη-
νική υποβάθµιση δεν πρόκειται να δηµιουρ-
γήσουν θετική δυναµική στα ∆υτικά Βαλκά-
νια. Θεωρώ πολύ πιθανό η διεύρυνση προς τα 
∆υτικά Βαλκάνια να βρεθεί τα επόµενα χρό-
νια µπροστά σε ανυπέρβλητα εµπόδια, όπως 
ακριβώς έγινε µε την πολυδιαφηµισµένη διεύ-
ρυνση προς την Τουρκία.

Ορισµένοι έχουν στο µυαλό τους την αντι-
στάθµιση του Brexit µε τη διεύρυνση προς την 
Τουρκία και τα ∆υτικά Βαλκάνια, αλλά είναι 
πιθανό να οδηγήσουν άθελά τους σε… νέα 
Brexit. ∆ιάφοροι ευρωπαϊκοί λαοί θα προτιµή-
σουν να δοκιµάσουν την τύχη τους εκτός Ε.Ε., 
ακολουθώντας το παράδειγµα του Ηνωµένου 
Βασίλειου, παρά να συνεχίσουν να συµµετέ-
χουν σε µια Ε.Ε. που θα συµπεριλαµβάνει την 
Τουρκία και τα έξι εξαιρετικά προβληµατικά 
κράτη των ∆υτικών Βαλκανίων. Το πόσο αντι-
φατική είναι η πολιτική που εφαρµόζεται ανα-
δεικνύει µε τη στάση του το Λονδίνο, το οποίο, 
την ώρα που κουνάει το µαντίλι στις Βρυξέλ-
λες και στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, 
τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της διεύρυνσης 
της Ε.Ε. προς τα ∆υτικά Βαλκάνια!

Ανύπαρκτη αναβάθµιση
Αβάσιµη θεωρώ και την κυβερνητική εκτί-
µηση ότι η συµφωνία Τσίπρα-Ζάεφ θα φέρει 
την αναβάθµιση της Ελλάδας στο εσωτερικό 
της Ε.Ε.

Η συµφωνία διευκόλυνε τον κ. Τσίπρα να 
πάρει πίσω την υπογραφή που δεν έπρεπε να 
είχε βάλει σε ό,τι αφορά τη νέα µείωση των 
παλαιών συντάξεων. Η µείωση όµως των νέων 
συντάξεων προχώρησε µε βάση τα συµφωνη-
θέντα, γιατί θεωρήθηκε διαρθρωτικό µέτρο 
που έπρεπε να εφαρµοστεί.

Ο κ. Τσίπρας εξασφάλισε επίσης καλά 

προεκλογικά λόγια για την πορεία της οικονο-
µίας –χαρακτηριστικές οι προσεκτικές παρεµ-
βάσεις της καγκελαρίου Μέρκελ–, χωρίς όµως 
πρωτοβουλίες που θα µπορούσαν να κάνουν τη 
διαφορά και να περάσουν το µήνυµα ότι η Ελ-
λάδα αναβαθµίζεται ή επιβραβεύεται για τις ε-
θνικές υποχωρήσεις στο «Μακεδονικό».

Αντίθετα, οι Ευρωπαίοι εταίροι αρνούνται 
πρόσθετη χρηµατοδότηση του ελληνικού τρα-
πεζικού συστήµατος, παρά το γεγονός ότι ο κ. 
Τσίπρας δέχτηκε να βγει από το τρίτο πρό-
γραµµα-µνηµόνιο µε 24 δισ. ευρώ λιγότερα 
από τα συµφωνηθέντα, ολοκληρώνοντας έτσι 
το αδιέξοδο των ελληνικών τραπεζών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της κα-
γκελαρίου Μέρκελ στην Αθήνα δεν ανακοι-
νώθηκε ούτε µία γερµανική επένδυση ή έστω 
ένα σχέδιο επένδυσης στην εξαγωγική βιοµη-
χανία, προκειµένου να δηµιουργηθούν οι νέες 
θέσεις πλήρους απασχόλησης και  µε αξιοπρε-
πείς αµοιβές που έχουµε ανάγκη.

Εποµένως δεν προκύπτει από πουθενά ότι 
οι εθνικές υποχωρήσεις οδηγούν στην ανα-
βάθµιση της Ελλάδας στο εσωτερικό της Ε.Ε. 
και στην ευνοϊκότερη µεταχείρισή της από 
τους οικονοµικά ισχυρούς Ευρωπαίους εταί-
ρους.

Οι όποιες διευκολύνσεις ήταν επικοινωνι-
ακού, προεκλογικού χαρακτήρα και δεν αντι-
σταθµίζουν τη µεγάλη ζηµιά που παθαίνουµε 
σε ό,τι αφορά τα εθνικά µας συµφέροντα.

Επιπλέον, µε τη διαδικασία που ακολου-
θήθηκε πέρασε το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι 
η µόνη χώρα της Ε.Ε. που δέχεται την επέµ-
βαση των εταίρων της στη διαχείριση εθνικών 
θεµάτων. ∆εν υπάρχει ιστορικό προηγούµενο 
στην Ε.Ε. ούτε πολιτική βούληση να παραδο-
θεί η διαχείριση εθνικών θεµάτων σε άλλες 
χώρες-µέλη, γι’ αυτό άλλωστε η Ε.Ε. δεν έχει 
κοινή εξωτερική πολιτική δεσµευτική για όλα 
τα κράτη-µέλη.

Πλήθος κόσµου έδωσε το 
«παρών» στην κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας 
της ∆ηµοτικής Τοπικής 

Οργάνωσης της Ν∆ Βάρης - Βού-
λας - Βουλιαγµένης. Η άρτια οργα-
νωµένη εκδήλωση πραγµατοποιή-
θηκε την περασµένη εβδοµάδα στο 
ξενοδοχείο Divani Apollon Palace, 
όπου περισσότερα από 300 άτοµα, 
µέλη και φίλοι της Ν∆, παρευρέ-
θηκαν και συνοµίλησαν µε το προ-
εδρείο της ∆ηµ.Το. αλλά και µε 
βουλευτές του κόµµατος.

Ο ευρωβουλευτής Γιώργος 
Κύρτσος, που ήταν µεταξύ των ε-
πίσηµων προσκεκληµένων, απηύ-

θυνε χαιρετισµό, ενώ υπέγραψε 
περισσότερα από 100 αντίτυπα του 
νέου βιβλίου του «Ελλάδα - Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση: Έτσι θα κάνουµε 
την κρίση ευκαιρία!», τα οποία µοί-
ρασε στους προσκεκληµένους. Το 
«παρών» στην εκδήλωση έδωσαν 
και οι βουλευτές της Ν∆ Μάκης 
Βορίδης, Γεωργία Μαρτίνου και 
Βασίλης Οικονόµου. Οι βουλευ-
τές έδωσαν συγχαρητήρια στην 
πρόεδρο της Τοπικής Οργάνωσης 
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης, 
κ. Κλαίρη Σαραντάκου, για την ορ-
γάνωση και τον δυναµισµό που ε-
ξέπεµψε στο κοινό η εκδήλωση της 
περασµένης εβδοµάδας.

Ενότητα και δυναµισµός στην 
κοπή πίτας της ∆ηµ.Το. της Ν∆ 
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης 

Ο ευρωβουλευτής της Ν∆ Γιώργος Κύρτσος µε τον 
τοµεάρχη ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και βουλευτή της Ν∆ 
Μάκη Βορίδη.

Η πρόεδρος της ∆ηµοτικής Τοπικής Οργάνωσης Ν∆ 
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης Κλαίρη Σαραντάκου 
µε τη βουλευτή της Ν∆ Γεωργία Μαρτίνου.

Η Κλαίρη Σαραντάκου µε τον Γιώργο Κύρτσο. Ο Γ. Κύρτσος υπέγραψε περισσότερα 
από 100 αντίτυπα του νέου του βιλβίου 
στους προσκεκληµένους.
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Την άνοιξη αναµένεται να 
ενεργοποιηθεί η νέα ρύθµιση για 
οφειλές σε ασφαλιστικά ταµεία.

Η 
νέα ρύθµιση για τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές έχει γίνει η καινούργια «σηµαία» του 
υπουργείου Εργασίας, καθώς πρόκειται 
για ένα θέµα που παραµένει ψηλά στην α-
τζέντα τους τελευταίους µήνες. Μάλιστα, 
αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των 

επαφών που θα έχει η κυβέρνηση µε τους εκπροσώπους των 
δανειστών κατά τη δεύτερη µεταµνηµονιακή τους επίσκεψη 
στην Αθήνα, στις 21 Ιανουαρίου, και στην περίπτωση που πάρει 
το πράσινο φως θα ενεργοποιηθεί την άνοιξη, πιθανότατα τον 
Μάρτιο.

Στόχος της προτεινόµενης ρύθµισης είναι η ελάφρυνση ε-
κατοντάδων χιλιάδων «εγκλωβισµένων» επαγγελµατιών και µι-
κροµεσαίων επιχειρήσεων που έχουν αποκλειστεί από τη δυνα-
τότητα ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους κατά κύριο 
λόγο προς τον ΕΦΚΑ, µέσω του εξωδικαστικού µηχανισµού. 
Όσοι, από την άλλη, δεν ενταχθούν στη νέα ρύθµιση θα έρθουν 
αντιµέτωποι µε κατασχέσεις και πλειστηριασµούς.

Χωρίς κριτήρια
Λεπτοµέρειες για το νέο σχήµα ρύθµισης έδωσε η υπουργός 
Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, έπειτα από τη συνάντηση που είχε 
µε άλλους υπουργούς και µε τον Ευρωπαίο επίτροπο Πιερ Μο-
σκοβισί. Όπως είπε η υπουργός, η νέα ρύθµιση θα είναι τελικά 
χωρίς εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια και το «κούρεµα 
της» οφειλής θα ξεπερνά και το 70%.

∆υνητικά, η ρύθµιση, που θα είναι ανεξάρτητη από τις ρυθ-
µίσεις για χρέη προς τράπεζες και ∆ηµόσιο, αφορά περί τους 
900.000 οφειλέτες σε πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Στην 
πράξη, θα επιδιωχθεί να καλυφθεί το σύνολο των ελεύθερων ε-
παγγελµατιών, των αυτοαπασχολουµένων και των αγροτών που 
αποκλείστηκαν από την ένταξη στον εξωδικαστικό µηχανισµό, 

είτε γιατί έχουν κλείσει τα βιβλία τους ή έχουν πτωχεύσει, 
είτε γιατί δεν έχουν έστω µία κερδοφόρα χρήση τα τελευταία 
χρόνια, είτε ακόµη γιατί η περιουσία τους ξεπερνά τα προβλε-
πόµενα όρια.

Έως 120 δόσεις
Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθµιση είναι να ρυθ-
µιστούν χρέη που δηµιουργήθηκαν έως τις 31 ∆εκεµβρίου 
2016, τα οποία µάλιστα, βάσει των σεναρίων που επεξεργάζε-
ται το υπουργείο Εργασίας, θα επανυπολογιστούν, µε αποτέ-
λεσµα τη σηµαντική µείωση της αρχικής οφειλής, ακόµη και 
κατά 50% µε 54%.

Ωστόσο, σύµφωνα µε την κ. Αχτσιόγλου, στη νέα ρύθµιση 
θα µπορούν να ενταχθούν και οφειλές έως τις 31 ∆εκεµβρίου 
2017, χωρίς βέβαια επανυπολογισµό, αφού ήδη τα ποσά αυτά 
των οφειλόµενων εισφορών έχουν υπολογιστεί µε βάση τον 
νέο τρόπο και το νέο ποσοστό που προβλέπει ο νόµος Κατρού-
γκαλου.

Στη συνέχεια θα µειώνονται και οι προσαυξήσεις, κατά τα 
πρότυπα του εξωδικαστικού µηχανισµού, έως και 85%. Μετά 
το «κούρεµα» των προσαυξήσεων και τον επαναπροσδιορισµό 
της βασικής οφειλής θα προκύπτουν οι δόσεις, οι οποίες θα 
είναι 36 για οφειλές έως 3.000 ευρώ ή 120 για οφειλές άνω 
των 3.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν σενάρια κλιµάκωσης µε ανώ-
τατο όριο τις 120 δόσεις. Η ρύθµιση συνολικά απευθύνεται σε 
584.000 οφειλέτες του πρώην ΟΑΕΕ, 356.000 του πρώην ΟΓΑ 
και 18.000 του πρώην ΕΤΑΑ. Συνολικά, το «κούρεµα» της ο-
φειλής εκτιµάται ότι µεσοσταθµικά θα αγγίζει ακόµη και το 
74%.

Η τελευταία ευκαιρία
Υπό αυτά τα δεδοµένα, η νέα ρύθµιση θεωρείται από τις ευνο-

ϊκότερες, κάτι που γνωρίζει πολύ καλά το υπουργείο Εργασίας, 
που διαµηνύει ότι πρόκειται πραγµατικά για την τελευταία ευ-
καιρία όσων επιθυµούν είτε να συνεχίσουν την επιχειρηµατική 
τους δραστηριότητα είτε να συνταξιοδοτηθούν. Και αυτό γιατί 
υπάρχουν περίπου 80.000 οφειλέτες που βρίσκονται σε ηλικία 
συνταξιοδότησης και λόγω οφειλών δεν µπορούν να βγουν στη 
σύνταξη.

Η απόφαση για νέα ρύθµιση οφειλών σε ασφαλιστικά τα-
µεία προωθείται καθώς αρκετές δεκάδες χιλιάδες οφειλετών α-
πώλεσαν, λόγω αδυναµίας πληρωµής κάποιων δόσεων, τις ρυθ-
µίσεις χρεών που εφαρµόστηκαν στο παρελθόν και στις οποίες 
είχαν υπαχθεί. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι σήµερα ε-
νεργή παραµένει σχεδόν µόνο µία στις τρεις ρυθµίσεις, ήτοι 
µόλις 128.370 οφειλέτες βρίσκονται σε ρύθµιση έναντι 417.942 
που είχαν υποβάλει αίτηση συµµετοχής.

Ειδικά για τη ρύθµιση των 100 δόσεων τα στοιχεία δείχνουν 
ότι έχουν «χαθεί» 48.049 αιτήσεις για συνολικά χρέη 2,1 δισ. 
ευρώ και πλέον παραµένουν ενεργές 63.782 που αφορούν 1,5 
δισ. ευρώ οφειλές. Επίσης, µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου 2018 
είχαν υποβληθεί 3.342 αιτήσεις για εξωδικαστική ρύθµιση, από 
οφειλέτες που έχουν οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής α-
σφάλισης. Από αυτές, οι 1.021 προχωρούν σε διαδικασία δια-
πραγµάτευσης µε τους πιστωτές, oι 182 αφορούν διµερή δια-
πραγµάτευση µε το ΚΕΑΟ, ενώ οι υπόλοιπες 2.139 είναι αιτή-
σεις για οφειλές ελεύθερων επαγγελµατιών.

Πιέζουν οι επαγγελµατίες
Την ανάγκη ενεργοποίησης νέας ρύθµισης που θα προβλέπει 
τον επανυπολογισµό των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών οφει-
λών χιλιάδων «εγκλωβισµένων» ελεύθερων επαγγελµατιών το-
νίζουν επιχειρηµατικοί φορείς.

Όπως αναφέρει ενδεικτικά το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Α-
θηνών, είναι απαραίτητο να δοθεί µια τελευταία ευκαιρία σε 
500.000 ασφαλισµένους επιχειρηµατίες, ανάλογα µε την οικο-
νοµική τους δυνατότητα και µε κριτήρια, να αποπληρώσουν τις 
οφειλές τους σε έως 120 δόσεις µε «κούρεµα» των υπέρογκων 
προσαυξήσεων άνω του 85%.

Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες στο παρελθόν είχαν την υπο-
χρέωση να καταβάλλουν εισφορές ανάλογα µε τα έτη που ήταν 
ασφαλισµένοι, ακόµη κι αν είχαν µηδενικό εισόδηµα, ή ζηµιές 
στην επιχείρησή τους, µε αποτέλεσµα να συσσωρεύσουν οφει-
λές και να κινδυνεύουν µε κατασχέσεις. Με το παλαιό καθε-
στώς, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες κατέβαλλαν µέση µηνιαία ει-
σφορά 342 ευρώ, ενώ πλέον ελάχιστη εισφορά 158 ευρώ.

Σύµφωνα µε το Επιµελητήριο, η νέα ρύθµιση, σε συνδυα-
σµό µε τις µειωµένες ασφαλιστικές εισφορές από το 20% του ει-
σοδήµατος στο 13,33%, θα δώσει ανάσα σε χιλιάδες ελεύθερους 
επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και αγρότες, καθώς θα 
οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατός τους. Παράλ-
ληλα, η παράταση για έναν χρόνο και η απλοποίηση της διαδι-
κασίας ένταξης στον εξωδικαστικό µηχανισµό, που είχε ζητήσει 
το ΒΕΑ, όπως σηµειώνει το Επιµελητήριο, δίνουν ένα ολοκλη-
ρωµένο πλαίσιο ρύθµισης οφειλών των ελεύθερων επαγγελµα-
τιών, προκειµένου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και να 
ανακάµψουν.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: 
Ή ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 
Ή ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
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ΟΤΑΝ ΟΜΙΛΕΙ Η ΚΥΡΙΑ ΦΩΦΗ 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΠΕΡΙ ΑΓΕΝΕΙΑΣ)

 ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

Σ
τη συζήτηση στη Βουλή 
για την ψήφο εµπιστο-
σύνης η κυρία Γεννη-
µατά, πρόεδρος του 
ΚΙΝΑΛ, απευθυνόταν 
προσωπικά στον κ. Τσί-
πρα, αλλά και στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Μόνο που στην 
αίθουσα έλειπαν επι-

δεικτικά και οι δύο. Τα έδρανα ήταν άδεια, 
µόνο ο κ. Μητσοτάκης ήταν παρών από 
τους αρχηγούς.

Η κυρία Γεννηµατά πάντα οµιλεί µε 
τον κ. Τσίπρα απόντα, µάλλον γιατί υπάρ-
χει η γνωστή µεθόδευση κατάληψης του 
χώρου της κεντροαριστεράς. Αυτό δεν 
µειώνει καθόλου όµως τη συµπεριφορά 
τους, που είναι συµπεριφορά βαριάς αγέ-
νειας.

Η Ελλάδα βιώνει σε µικρή κλίµακα 
(ακόµη…) µια µορφή πολιτικής βίας. Από 
τις δήθεν αναρχικές οµάδες που καίνε 
κάθε Σαββατοκύριακο τα Εξάρχεια µέχρι 
αυτές που καίνε τρόλεϊ, ή τον Ρουβίκωνα, 
που έχει µια περίεργη δήθεν ακτιβιστική 
δραστηριότητα, αυξάνονται τα περιστατικά 
όπου πολίτες υποτίθεται ότι αντιδρούν 
κατά του συστήµατος.

Στα παραπάνω µπορούµε να προσθέ-
σουµε τη βία στα πανεπιστήµια µε ξυλο-
δαρµούς καθηγητών, λεηλασίες και κα-
ταλήψεις χώρων, καθώς και τη βία κατά 
πολιτικών προσώπων και τότε (κατά στε-
λεχών ΠΑΣΟΚ - Ν∆) και τώρα (κατά στε-
λεχών ΣΥΡΙΖΑ).

Πολλοί υποστηρίζουν και ανέχονται 
αυτή τη µορφή βίας, την οποία θεωρούν 
ακόµη και αναγκαία. Πρόκειται για έναν ε-
ντελώς λανθασµένο συλλογισµό.

Η πολιτική βία µπορεί να είναι πράγ-
µατι αναγκαία σε αυταρχικά και φασιστικά 
καθεστώτα. Εκεί, έχουν καταλυθεί οι θε-
σµοί και η ελευθερία και µπορεί κανείς 
να πει ότι µπορεί να καταφύγει σε αυτήν 
«για να αλλάξει κάτι». Όµως η πολιτική 
βία είναι εντελώς άχρηστη και εσφαλµένη 
στις δηµοκρατίες, όπου υπάρχουν οργα-
νωµένοι τρόποι να υπερασπιστεί κανείς 
τις απόψεις και τα δίκια του. Στο τέλος υ-
πάρχει και η κάλπη.

Αυτή η βία που ζει η Ελλάδα είναι στην 
ουσία βία της αγένειας. Ξεκινά από τα έ-
δρανα της Βουλής, όπου οι πολιτικοί αλ-
ληλοϋβρίζονται πεζοδροµιακά (βία είναι 
κι αυτό – λεκτική) ή απέχουν επιδεικτικά 
όταν οµιλεί από βήµατος ο… «εχθρός», 

και φτάνει στη βία του να κλείνεις τη διά-
βαση των ΑµεΑ µε το ΙΧ σου, να βάφεις µε 
σπρέι τον τοίχο ενός ιστορικού κτιρίου, να 
ζητάς φακελάκι από τους συγγενείς ενός 
ανθρώπου που χαροπαλεύει, να κατα-
στρέφεις πινακίδες του ΚΟΚ, να αποκεφα-
λίζεις αγάλµατα και τόσα άλλα.

Η Ελλάδα του πρωτογονισµού είναι 
πλέον µια παρακµιακή χώρα, ασύδοτη, 
θλιβερή, ξεπεσµένη, χωρίς κανόνες και 
ήθος. Καγχάζω κάθε φορά που ακούω 
ότι δράσεις σαν αυτήν του Ρουβίκωνα ή 
των οργισµένων οµάδων στα πανεπιστή-
µια «είναι πολιτική». Είναι χυδαία αγενής.

Τόσο αγενής δράση, ώστε να κατεβά-
ζουν µέσα στη νύχτα και το κρύο υπερή-
λικες από ένα τρόλεϊ για να το κάψουν µα-
χόµενοι «κατά του συστήµατος» (που κυ-
κλοφορεί µε λιµουζίνες και ασφάλεια).

Ωστόσο, δείτε πόσο πιο αγενείς είναι 
κάποιοι πολιτικοί. Όχι µόνο δεν µπορούν 
να δώσουν ένα όραµα στη χώρα και µέσα 
από αυτό να περιορίσουν το φαινόµενο 
της όποιας βίας, αλλά τη συντηρούν και 
τη µεγαλώνουν µέσα από την ψευδολογία, 
την ευτέλεια, την ασηµαντότητα, την αδυ-
ναµία να κυβερνήσουν και, φυσικά, την ε-
πιδεικτική απουσία.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δηµοσι-
ογράφος και συγγραφέας.

Αυτή η βία που ζει η Ελλάδα 
είναι στην ουσία βία της 
αγένειας. Ξεκινά από τα 
έδρανα της Βουλής, όπου οι 
πολιτικοί αλληλοϋβρίζονται 
πεζοδροµιακά (βία είναι κι 
αυτό – λεκτική) ή απέχουν 
επιδεικτικά όταν οµιλεί από 
βήµατος ο… «εχθρός», και 
φτάνει στη βία του να κλείνεις 
τη διάβαση των ΑµεΑ µε το ΙΧ 
σου, να βάφεις µε σπρέι τον 
τοίχο ενός ιστορικού κτιρίου, 
να ζητάς φακελάκι από τους 
συγγενείς ενός ανθρώπου που 
χαροπαλεύει, να καταστρέφεις 
πινακίδες του ΚΟΚ, να 
αποκεφαλίζεις αγάλµατα και 
τόσα άλλα.
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Ο ΟΑΣΘ κινεί περίπου τα μισά 
λεωφορεία του, αλλά ο Σπίρτζης 
εξαγγέλλει προμήθεια 350 αστικών, 
ο Παππάς (πατήρ) υπόσχεται 
προσλήψεις 400 εργαζομένων και 
ο Παππάς (υιός) κάνει διαβούλευση 
για έργο 50 εκατ. ευρώ για τον 
εκσυγχρονισμό του Οργανισμού, 
ο οποίος διαλύεται στις 3 Δεκεμβρίου.

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

ΣΤΙΣ ΣΤΆΣΕΙΣ Ή ΘΕΣΣΆΛΟΝΙΚΉ 
ΆΝΆΣΤΕΝΆΖΕΙ

Τ
ην απόφαση της κυβέρνησης να αγοραστούν 
για τη Θεσσαλονίκη 350 νέα αστικά λεωφο-
ρεία, από τα οποία 150 ηλεκτροκίνητα, 150 α-
ερίου και 50 Εuro VI, επανέλαβε την προη-
γούμενη Τετάρτη ο διευθύνων σύμβουλος 
του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσ-
σαλονίκης (ΟΑΣΘ), Σάββας Παναγιωτίδης.

Η ανακοίνωση δεν ήταν καινούργια. Την είχε κάνει ο υπουρ-
γός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος μιλώ-
ντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΚΟΚΚΙΝΟ της Θεσσαλονίκης τον 
προηγούμενο Νοέμβριο είχε προαναγγείλει την προμήθεια περισ-
σότερων από 300 νέων λεωφορείων για τη Θεσσαλονίκη.

Η είδηση ήταν ότι ο κ. Παναγιωτίδης έκανε την αναγγελία της 
προμήθειας όταν δέχτηκε αντιπροσωπεία διαδηλωτών, η οποία ε-
πισκέφθηκε το γραφείο του σε μία από τις συνήθεις ενέργειες ακτι-
βισμού των τελευταίων μηνών, που αυξάνονται όσο το πρόβλημα 
της μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη μεγεθύνεται και επηρεάζει 
πολύ αρνητικά την καθημερινότητα των κατοίκων.

Ανάμεσα στα αιτήματα που είχε η επιτροπή, στην οποία μετεί-
χαν σωματεία φιλικά στο ΚΚΕ, ήταν «να σταματήσουν οι εργαζόμε-
νοι, οι άνεργοι, τα λαϊκά στρώματα, να πληρώνουν τα σπασμένα της 
έλλειψης υποδομής για τακτικές και ασφαλείς συγκοινωνίες σε έ-
ντονες καιρικές συνθήκες».

Πόλη χωρίς συγκοινωνίες
Ήταν ακριβώς αυτό το οποίο αποτέλεσε το κερασάκι στην τούρτα 
της Θεσσαλονίκης, που παρέλυσε αμέσως στα έντονα καιρικά φαι-
νόμενα μετά την Πρωτοχρονιά. Οι αστικές συγκοινωνίες της πόλης 
παρέλυσαν πλήρως με την έναρξη των φαινομένων, για τα οποία 
ήταν, όπως προέκυψε, παντελώς απροετοίμαστος ο μηχανισμός του 
Οργανισμού.

Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Παναγιωτίδης το πρωί του Σαββάτου 
5 Ιανουαρίου στο ΑΠΕ, τα λεωφορεία δεν βγήκαν νωρίς, αλλά πε-
ρίμεναν μέχρι το μεσημέρι, έτσι ώστε να καθαρίσουν οι δρόμοι από 
τα χιόνια. Τότε βγήκαν περίπου 50 συνολικά.

Όμως τις εντυπώσεις έκλεψε το αφήγημα των δικαιολογιών 
που ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, και πατέρας του υπουργού Ψηφιακής 
Πολιτικής, Στέλιος Παππάς, ανέπτυξε τρεις ημέρες αργότερα, στις 
8 Ιανουαρίου, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στον Real News της 
Θεσσαλονίκης, καθώς ήταν πιο συναρπαστικό και παρέπεμπε στις 
υπηρεσιακές συνεννοήσεις που έγιναν τη βραδιά που έπεσε το τεί-
χος του Βερολίνου.

Σύμφωνα με τον κ. Παππά, το βράδυ της Παρασκευής 4 Ια-
νουαρίου ένα μαύρο αυτοκίνητο πήγε στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ 
στη Σταυρούπολη και έδωσε εντολή στον σταθμάρχη να μην κυ-
κλοφορήσουν την επομένη τα λεωφορεία, διότι έτσι είχε αποφα-
σίσει η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας. Έτσι, σύμφωνα με τον κ. Παππά, η Θεσσαλονίκη έμεινε χωρίς 
συγκοινωνίες από το πρωί του Σαββάτου 5 Ιανουαρίου, αλλά δεν έ-
φταιγε ο ΟΑΣΘ, καθώς η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν 
που έδωσε εντολή να μην κυκλοφορήσουν λεωφορεία, όπως και οι 
δήμαρχοι, που δεν είχαν καθαρίσει τους δρόμους.

Το ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας είναι αρμοδιότητα της 
Τροχαίας, η οποία δεν είχε εκδώσει καμία σχετική απόφαση, και η 
περιφέρεια διέψευσε εγγράφως ότι υπήρχε τέτοια εντολή δεν κα-
θιστούν το συναρπαστικό αφήγημα του κ. Παππά λιγότερο ακατα-
μάχητο.

Προεκλογικές εξαγγελίες για προσλήψεις
Το πρόβλημα όμως στον ΟΑΣΘ δεν είναι η κακοκαιρία αλλά το μο-
ντέλο διοίκησης και λειτουργίας που έχει στο μυαλό του ο κ. Παπ-
πάς και το οποίο έχει μοναδικό στόχο τον πλήρη έλεγχο ενός μη-
χανισμού που η κυβέρνηση έχει σκοπό να μετατρέψει σε πλήρως 
πελατειακό για την εξυπηρέτηση των κομματικών της στόχων ε-
νόψει των επικείμενων δημοτικών εκλογών, κυρίως στον κεντρικό 
δήμο, όπου υποψήφια είναι η νυν υφυπουργός Μακεδονίας-Θρά-
κης, Κατερίνα Νοτοπούλου.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι ο ΟΑΣΘ έχει ημερομηνία λήξης την 
3η Δεκεμβρίου 2019, οπότε το συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλο-
νίκης θα πρέπει να ανατεθεί με διαγωνισμό με βάση τις ευρωπαϊ-
κές προδιαγραφές, η κυβέρνηση διά της διοίκησης του κ. Παππά 
σχεδιάζει:
 • προμήθεια 350 λεωφορείων,
 • προσλήψεις 150 οδηγών με διετή σύμβαση,
 • προσλήψεις 250 τεχνιτών με διαγωνισμό.

Ίντριγκες και συνωμοσιολογίες
Και όλα αυτά ενώ είναι άγνωστος ο αριθμός των λεωφορείων που 
κυκλοφορούν σήμερα στην πόλη.

Όταν ανέλαβε η διοίκηση του κ. Παππά, εκδιώκοντας τους με-
τόχους του Οργανισμού, ο ΟΑΣΘ είχε στην ιδιοκτησία του 622 ο-
χήματα.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτίδη, στους δρόμους της πόλης κυ-
κλοφορούν 450 «εν δυνάμει» σε κίνηση αστικά λεωφορεία, «παρά 

τα μικροπροβλήματα που παρουσιάζουν». Οι διατυπώσεις του δι-
ευθύνοντος συμβούλου του Οργανισμού είναι περίπου αδύνατο 
να επιβεβαιωθούν στην πράξη, διότι το βασικό πρόβλημα των 
χρηστών των υπηρεσιών του ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη επί εποχής 
Παππά είναι η πολύωρη αναμονή στις στάσεις. Σύμφωνα με πηγές 
στον ΟΑΣΘ, τα λεωφορεία που βγαίνουν στους δρόμους σπανίως υ-
περβαίνουν τα 350 και αυτά όχι για όλη την ημέρα.

Αυτό είναι που δημιουργεί τις πολύωρες αναμονές στις στάσεις, 
όπως αναφερόταν και στα αιτήματα των διαδηλωτών που δέχτηκε 
στο γραφείο του ο κ. Παναγιωτίδης, σύμφωνα με τους οποίους «δεν 
μπορεί να χάνεται η μισή μέρα στην αναμονή για μετακίνηση, δεν 
μπορεί να κινδυνεύει η υγεία ή η ζωή των επιβατών κατά τη μετα-
κίνηση».

Αυτή η κατάσταση δεν προβλέπεται να βελτιωθεί την άνοιξη, 
που ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ προανήγγειλε ότι θα προ-
στεθούν άλλα 50 οχήματα που σήμερα βρίσκονται σε συντήρηση, 
όπου, σύμφωνα πάντοτε με τον κ. Παναγιωτίδη, υπάρχουν «δυσκο-
λίες που συναντά η νυν διοίκηση λόγω του εσωτερικού “σαμποτάζ” 
που γίνεται από εργαζόμενους σε συνεργεία και κίνηση».

Ο ακριβός εκσυγχρονισμός
Όμως τα προβλήματα που καθημερινά αποδεικνύεται ότι έχει ο 
Οργανισμός δεν πτόησαν το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής να 
κάνει δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό του Οργανι-
σμού, η ζωή του οποίου λήγει σε λιγότερο από 11 μήνες.

Ενδεικτικό του επείγοντος χαρακτήρα του έργου είναι το γε-
γονός ότι η δημόσια διαβούλευση για το θέμα διενεργήθηκε από 
22/12/2018 έως 2/1/2019, δηλαδή από το Σάββατο πριν από τα Χρι-
στούγεννα μέχρι τη δεύτερη ημέρα της Πρωτοχρονιάς, δηλαδή σε 
12 ημέρες, από τις οποίες οι εργάσιμες, μαζί με τις παραμονές Χρι-
στουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ήταν μόλις τέσσερις.

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημε-
ρινή», στις 15 Ιανουαρίου «εγχώριοι όσο και οι διεθνείς (πολυε-
θνικές επιχειρήσεις) ενδιαφερόμενοι έκαναν έκκληση για μια δε-
καπενθήμερη παράταση στη διαδικασία της διαβούλευσης, κάτι το 
οποίο ωστόσο δεν έγινε δεκτό».

Η εφημερίδα επικαλέστηκε πηγές στην αγορά, σύμφωνα με τις 
οποίες ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου είναι υπέρμε-
τρα «φουσκωμένος», καθώς έχει παρόμοιο προϋπολογισμό με α-
ντίστοιχο έργο του ΟΑΣΑ (περίπου 50 εκατ. ευρώ), το οποίο όμως 
είχε συμπεριλάβει υπερτριπλάσιο αριθμό λεωφορείων και στά-
σεων.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ενδιαφερόμενος για το έργο 
του ΟΑΣΘ σε σχόλιο που αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα της 
διαβούλευσης του έργου (www.eprocurement.gov.gr): «Με την ε-
μπειρία που διαθέτει η εταιρεία μας στην υλοποίηση παρόμοιων 
έργων, ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου είναι πολλα-
πλάσιος της πραγματικής αξίας του και για τον λόγο αυτόν είμαστε 
στη διάθεσή σας να σας παρέχουμε με απόλυτη τεκμηρίωση το κό-
στος υλοποίησης».
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συνέντευξη

Τ
ο πρώτο μυθιστόρημα του δη-
μοσιογράφου και διευθυντή 
της εφημερίδας «Ελεύθερος 
Τύπος» Πάνου Αμυρά, με τίτλο 
«Ο λιμός», κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Διόπτρα. Ο «Λιμός», 
που βασίζεται σε αληθινά γε-

γονότα, φωτίζει την πιο σκοτεινή περίοδο της 
Κατοχής, ενώ μεταφέρει εντυπωσιακά το κλίμα 
της εποχής μέσα από μια ευφάνταστη αστυνο-
μική πλοκή. Με αφορμή την κυκλοφορία του 
βιβλίου του, αλλά και τις πρόσφατες πολιτικές 
εξελίξεις, ο κ. Αμυράς μίλησε στην FS.

Τον περασμένο Οκτώβριο κυκλοφόρησε 
το πρώτο σας μυθιστόρημα, βασισμένο ω-
στόσο σε πραγματικά γεγονότα, με τίτλο «Ο 
λιμός». Πώς προέκυψε η ιδέα;
Όλα ξεκίνησαν από την προσωπική μου αγω-
νία να μάθω περισσότερα για την περίοδο του 
φονικού λιμού που χτύπησε την Ελλάδα τον 
χειμώνα του 1941. Αν και η εποχή του λιμού 
σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία μας, ωστόσο 
έχει μείνει στο περιθώριο της συλλογικής μας 
μνήμης. Στην πορεία των ερευνών μου ανα-
κάλυψα άγνωστους ήρωες, καλά κρυμμένα 
γεγονότα, και ένιωσα, έστω και με την ασφά-
λεια που παρέχει η απόσταση δεκαετιών, τι 
σημαίνει να ζεις σε μια πραγματική ανθρωπι-
στική κρίση, όπου η έννοια της ζωής δεν θε-
ωρείται σταθερά.

Γιατί επιλέξατε να ασχοληθείτε με τη συ-
γκεκριμένη χρονική περίοδο;
Ο χειμώνας του 1941 ήταν εφιαλτικός για όσους 
τον έζησαν, τα μυστικά του παραμένουν σκο-
τεινά έως σήμερα. Γενικώς στην Ελλάδα η πε-
ρίοδος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη, ενδεχομένως 
διότι μετά την Κατοχή η χώρα υπέφερε από 
τα δεινά του Εμφυλίου και οι πληγές έπρεπε 
να επουλωθούν. Ωστόσο, ο λιμός της Αθήνας 
ήταν ένα γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας και για 
πρώτη φορά κινητοποιήθηκαν διεθνείς δυνά-
μεις σε μεγάλη κλίμακα. Είμαι λάτρης της αστυ-
νομικής λογοτεχνίας και ήθελα να συνδυάσω 
το μυστήριο με την Ιστορία. Με το βιβλίο μου 
θέλησα να ταξιδέψω τον αναγνώστη σε αυτή 
την εποχή της κατοχικής Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς σας, τι ήταν 
αυτό που σας κέντρισε περισσότερο το εν-
διαφέρον;
Αυτό που πραγματικά με εντυπωσίασε ήταν 
ότι ακόμη και σε εφιαλτικές περιόδους, όπως 
αυτή ενός λιμού, υπάρχουν προσωπικότητες 
που θα δράσουν για το γενικό καλό βάζοντας 
στην άκρη το ατομικό τους συμφέρον ή ακόμα 
και τη ζωή τους. Αυτό συνέβη στην Αθήνα τον 
χειμώνα του 1941. Μια ομάδα ανθρώπων του 
αστικού κόσμου, απλοί άνθρωποι της «διπλα-
νής πόρτας», έδρασαν κάτω από τη μύτη των 
Γερμανών και Ιταλών κατακτητών, ρισκάρο-
ντας τα πάντα, για να σώσουν χιλιάδες ψυχές.

Από το οικονομικό ρεπορτάζ στη συγγραφή 
ενός μυθιστορήματος. Τελικά οι δημοσιο-
γράφοι είμαστε καλοί «παραμυθάδες»;
Ελπίζω πως όχι, γιατί ο χαρακτηρισμός «παρα-
μυθάς» δεν είναι και πολύ τιμητικός για τους 

Πάνος Αμυράς, διευθυντής 
του «Ελεύθερου Τύπου»

«Το σενάριο να έχουμε και 
εθνικές κάλπες τον Μάιο 

είναι πλέον το πιο ισχυρό»

δημοσιογράφους. Θα έλεγα όμως ότι οι κανό-
νες και οι αξίες της δημοσιογραφίας μπορούν 
να βοηθήσουν έναν νέο συγγραφέα, όπως είμαι 
εγώ, στη διασταύρωση των στοιχείων και στην 
επεξεργασία τους πριν από τη συγγραφή. Η μυ-
θοπλασία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, πο-
ρεύεται από μια αόρατη γραμμή που συνδέει 
την ψυχή με το χέρι, το συναίσθημα με τη λο-
γική. Θα έλεγα ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν 
να γίνουν και καλοί συγγραφείς, αυτό πάντως 
το κρίνει αποκλειστικά το αναγνωστικό κοινό.

Ο υπαστυνόμος Νίκος Αγραφιώτης έχει να 
κλείσει κι άλλες υποθέσεις στο μέλλον;
Η περίοδος της Κατοχής είναι γεμάτη από ιστο-
ρίες που αξίζει να τυπωθούν και από άλυτα μυ-
στήρια που ζητούν λύτρωση. Είμαι σίγουρος ότι 
ο ήρωας του «Λιμού», ο υπαστυνόμος Νίκος 
Αγραφιώτης, θα μπορέσει να συμβάλει στην 
επίλυση νέων υποθέσεων και να φωτίσει κι 
άλλες ανεξερεύνητες περιόδους της Κατοχής.

Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, πώς βλέ-

της συμφωνίας. Ο κ. Τσίπρας πληρώνει την ε-
πιλογή του να προχωρήσει σε μια θεμελιώδη 
αλλαγή σε ένα εθνικό θέμα χωρίς διάθεση συ-
νεννόησης κι έτσι σήμερα βρίσκεται απομονω-
μένος πολιτικά.

Το 2019 είναι μια εκλογική χρονιά, με τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωε-
κλογές να έρχονται τον Μάιο. Πόσο πιθανό 
θεωρείτε να έχουμε τότε και εθνικές εκλο-
γές;
Το σενάριο να έχουμε και εθνικές κάλπες τον 
Μάιο είναι πλέον το πιο ισχυρό. Η κυβέρνηση 
με μια ισχνή και αλά καρτ κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία δεν μπορεί να προχωρήσει για 
πολύ. Επιπλέον, τα σημάδια από την οικονο-
μία είναι ανησυχητικά, το τραπεζικό σύστημα 
υπολειτουργεί, οι διεθνείς οργανισμοί προει-
δοποιούν για επιβράδυνση στον ρυθμό ανά-
πτυξης και τονίζουν τον κίνδυνο δημοσιονο-
μικής αποσταθεροποίησης από μια παρατετα-
μένη προεκλογική περίοδο. Καμία κυβέρνηση 
δεν μπορεί να «σταθεί» εάν λίγους μήνες πριν 
από τις εθνικές κάλπες υποστεί βαριά ήττα στις 
ευρωεκλογές και αυτά τα στοιχεία νομίζω ότι 
θα τα «ζυγίσουν» στο Μαξίμου ενόψει των α-
ποφάσεων του πρωθυπουργού.

Οι δημοσκοπήσεις δίνουν καθαρό προβά-
δισμα στη ΝΔ. Πιστεύετε ότι η εικόνα αυτή 
θα αποτυπωθεί και στις κάλπες;
Κάθε κάλπη έχει το δικό της άγνωστο αποτέλε-
σμα. Το γεγονός όμως ότι το προβάδισμα της 
ΝΔ είναι παγιωμένο τα τελευταία τρία χρόνια σε 
όλες τις δημοσκοπήσεις δείχνει ότι είναι σχε-
δόν απίθανο να υπάρξει ανατροπή την ώρα της 
ψήφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ανησυχεί πε-
ρισσότερο για τα ποιοτικά στοιχεία των ερευ-
νών, καθώς κεντρικές πολιτικές επιλογές της 
κυβέρνησης στην οικονομία και στα εθνικά θέ-
ματα αμφισβητούνται από τη συντριπτική πλει-
οψηφία των ερωτηθέντων.

πετε να διαμορφώνεται από δω και πέρα το 
πολιτικό σκηνικό στη χώρα;
Η κυβέρνηση πρόσφατα έλαβε ψήφο εμπιστο-
σύνης, αλλά δεν νομίζω ότι βγήκε ενισχυμένη 
από αυτή τη διαδικασία. Αντιμετωπίζει τη δυ-
σπιστία μεγάλου μέρους των πολιτών και η 
πλειοψηφία της είναι εύθραυστη. Το πολιτικό 
σκηνικό πλέον χαρακτηρίζεται από τη δημο-
σκοπική «εξαφάνιση» των λεγόμενων μικρών 
κομμάτων και την κυριαρχία της ΝΔ στο δίπολο 
που έχει σχηματιστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα φέρει 
στη Βουλή προς κύρωση τη Συμφωνία των 
Πρεσπών. Θεωρείτε ότι θα «περάσει» ή υ-
πάρχει περίπτωση για εκπλήξεις;
Με τις έως τώρα ενδείξεις φαίνεται ότι η κυ-
βέρνηση μπορεί να λάβει 151 ψήφους για την 
κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ωστόσο, 
στο θέμα αυτό αντιμετωπίζει ευρύτερες δυ-
σκολίες, καθώς έχει απέναντί της το 70% των 
πολιτών και σχεδόν το 40% των ψηφοφόρων 
του ΣΥΡΙΖΑ, που απορρίπτουν το περιεχόμενο 

Αυτό που 
πραγματικά με 
εντυπωσίασε 
ήταν ότι ακόμη και σε 
εφιαλτικές περιόδους, όπως 
αυτή ενός λιμού, υπάρχουν 
προσωπικότητες που θα 
δράσουν για το γενικό καλό 
βάζοντας στην άκρη το ατομικό 
τους συμφέρον ή ακόμα και τη 
ζωή τους. Αυτό συνέβη στην 
Αθήνα τον χειμώνα του 1941.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ
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ρεπορτάζ

Πλασµατική η αύξηση στον τουρισµό, 
καθώς όποιος κι αν φτάσει σε ελληνικό 
αεροδρόµιο –ο οποίος µπορεί να 
πραγµατοποιεί επαγγελµατικό ταξίδι, 
να είναι Έλληνας του εξωτερικού ή 
πρόσφυγας που επιστρέφει– λογίζεται 
ως… τουρίστας.

Τα… greek statistics έκαναν την εµφάνισή τους και 
στον τουρισµό, «καίγοντας» τους ισχυρισµούς 
κυβέρνησης για θεαµατική αύξηση αφίξεων του-
ριστών εκτός «τουριστικής περιόδου». 

Πριν από λίγες ηµέρες ανακοινώθηκαν τα 
στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστι-
κών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), InSete, σύµφωνα µε τα οποία τον 
Νοέµβριο του 2018 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 29% στις δι-
εθνείς αφίξεις έναντι του αντίστοιχου µήνα του 2017. Οι αρµό-
διοι άρχισαν τα… πανηγύρια, µιλώντας για εκρηκτική άνοδο του 
τουρισµού. Γιατί, όµως, όποιος φτάνει από το εξωτερικό σε ένα 
ελληνικό αεροδρόµιο πρέπει απαραίτητα να θεωρείται τουρί-
στας;

Η καταγραφή που γίνεται στα ελληνικά αεροδρόµια είναι 
µόνο ο αριθµός των αφίξεων από το εξωτερικό, χωρίς κάποιου 
άλλου είδους αξιολόγηση και διαχωρισµό. Μόνο στο αεροδρό-
µιο των Αθηνών οι διεθνείς αφίξεις διαχωρίζονται σε µόνιµους 
κατοίκους εξωτερικού και µη µόνιµους κατοίκους εξωτερικού.

Έτσι, λοιπόν, οι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες µετανάστες 
που ζουν στο εξωτερικό και επιστρέφουν στη χώρα για να δουν 
αγαπηµένα τους πρόσωπα ή να διευθετήσουν εκκρεµότητες ε-
κλαµβάνονται ως τουρίστες. Αλλοδαποί οι οποίοι ζουν και ερ-
γάζονται στην Ελλάδα και επιστρέφουν σε αυτήν µετά από ε-
πίσκεψη στη χώρα τους θεωρούνται και αυτοί τουρίστες. Έλ-
ληνες που ταξίδεψαν στο εξωτερικό και επιστρέφουν στη χώρα 
είναι και αυτοί… τουρίστες. Παράτυποι µετανάστες που τους ε-
πιστρέφουν στην Ελλάδα από χώρες της Ευρώπης θεωρούνται 
και αυτοί τουρίστες. Κοντολογίς, όποιος για οποιονδήποτε λόγο 
φτάνει από το εξωτερικό σε ελληνικό αεροδρόµιο θεωρείται 
τουρίστας(!).

Κάπως έτσι στην κυβέρνηση κάνουν λόγο για µεγάλη επι-
τυχία, για προσέλκυση 33 εκατοµµυρίων τουριστών και σηµά-
δια ανάκαµψης της οικονοµίας. Κι αυτό παρόλο που στο µηνιαίο 
στατιστικό δελτίο του InSete αναφέρεται ξεκάθαρα:
• όσον αφορά τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, ότι «τα στοιχεία 
αφορούν σε αφίξεις επιβατών µε διεθνείς πτήσεις ανεξαρτήτως 
του τόπου κατοικίας» και
• όσον αφορά τις αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρό-
µια, ότι «επιβάτης που κάνει ταξίδι µετ’ επιστροφής µετριέται 

δύο φορές: και κατά την άφιξή του στον προορισµό του και 
κατά την άφιξή του στην έδρα του».

Τα νούµερα από τα αεροδρόµια
Με βάση, λοιπόν, τα διαθέσιµα στοιχεία από τα κυριότερα αε-
ροδρόµια της χώρας και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, 
οι αφίξεις που καταγράφηκαν τον Νοέµβριο του 2018 ήταν αυ-
ξηµένες κατά 29% (+101 χιλ. επιβάτες) σε σχέση µε τον Νο-
έµβριο του 2017. Η αύξηση αυτή οφείλεται, ως προς τους α-
ριθµούς, κατά κύριο λόγο στον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών 
(+27,5%/+69 χιλ. επιβάτες) και λιγότερο στα περιφερειακά αε-
ροδρόµια (+32,8%/+32 χιλ. επιβάτες). Η Θεσσαλονίκη παρου-
σίασε επίσης διψήφιο ποσοστό αύξησης (26,9%).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεµβρίου 2018 καταγράφηκαν 
πάνω από 20 εκατοµµύρια διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, µε τα 
περιφερειακά αεροδρόµια να παρουσιάζουν αύξηση 10,5% και 
επιπλέον 1,4 εκατοµµύρια επιβάτες και την Αθήνα ένα +19,3%, 
όπερ µεταφράζεται σε επιπλέον 883 χιλιάδες επιβάτες. Με-
γάλη αύξηση σε επίπεδο διαφορών σηµείωσαν τα αεροδρό-
µια του Ηρακλείου (+218 χιλ. επιβάτες /+6,9%), της Κέρκυρας 
(202 χιλ./+15,6%), της Θεσσαλονίκης (+195 χιλ./+10,6%) και 

της Ρόδου (+159 χιλ./+7,3%).

Οι οδικές αφίξεις
Αντίθετα, στο «µέτωπο» των οδικών αφίξεων τα νούµερα εµφα-
νίζονται µειωµένα, φτάνοντας συνολικά για το εντεκάµηνο στα 
11,86 εκατοµµύρια έναντι 12,16 εκατοµµυρίων του εντεκαµήνου 
του 2017.

Η καταγραφή των οδικών αφίξεων γίνεται από τα κατά τό-
πους αστυνοµικά τµήµατα βάσει υπηκοότητας, ανεξαρτήτως 
τόπου µόνιµης κατοικίας, συνεπώς περιλαµβάνει και αλλοδα-
πούς µετανάστες στην Ελλάδα που επιστρέφουν από ταξίδι στο 
εξωτερικό. Μόνο για τον µήνα Νοέµβριο η µείωση ήταν στο 
7,2% (45 χιλιάδες λιγότερες αφίξεις σε σχέση µε τον Νοέµβριο 
του 2017), ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεµβρίου 2018 η 
πτώση ήταν µικρότερη, κατά 2,4%.

Κρατήσεις ξενοδοχείων
Τον Νοέµβριο του 2018 η κύρια αγορά κρατήσεων για την Ελ-
λάδα ήταν η γερµανική, ακολουθούµενη από τη βρετανική και 
την ιταλική, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται η αµερικανική 
και στην πέµπτη η γαλλική αγορά. Ενδεικτικά, όσον αφορά 
τους προορισµούς ανά εθνικότητα, για τον µήνα Νοέµβριο στην 
πρώτη θέση προτίµησης της γερµανικής αγοράς βρίσκεται η 
Αθήνα, ακολουθούµενη από τη Θεσσαλονίκη, για τους Βρετα-
νούς στην πρώτη θέση βρίσκεται επίσης η Αθήνα και έπονται τα 
Φηρά, ενώ οι Ιταλοί τουρίστες προτίµησαν περισσότερο Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη.

Όπως επισηµαίνει το InSete, οι τιµές των ελληνικών ξενο-
δοχείων, παρά τις ανοδικές τάσεις, κινούνται στους περισσό-
τερους προορισµούς σε ανταγωνιστικά επίπεδα, συγκρινόµε-
νες µε τις τιµές των ξενοδοχειακών µονάδων αντίστοιχων προ-
ορισµών του εξωτερικού. Εξαίρεση αποτελούν η Μύκονος και 
η Σαντορίνη, που έχουν πλέον καθιερωθεί ως προορισµοί υ-
ψηλής δαπάνης και αντλούν την πελατεία τους από τις υψηλό-
τερες εισοδηµατικές τάξεις διεθνώς. Οι κυριότεροι προορισµοί 
ήταν η Αθήνα, η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Θεσσαλονίκη, ενώ 
ειδικά για την ελληνική αγορά δηµοφιλείς προορισµοί είναι η 
Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, το Ναύπλιο, τα Ιωάννινα και το Λου-
τράκι.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

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

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

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

www.gethealthier.gr

17άρθρο

«Όλες οι εξουσίες πηγάζουν 
από τον Λαό, υπάρχουν 
υπέρ αυτού και του Έθνους 
και ασκούνται όπως ορίζει 

το Σύνταγµα».
Για το καλό του λαού, λοιπόν, η συγκυ-

βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διαπραγµατεύτηκε 
επί ένα έτος µε το κράτος των Σκοπίων χωρίς 
να ενηµερώσει ποτέ κανέναν. Μετά βίας µα-
θαίναµε κάποια πράγµατα από δηλώσεις Σκο-
πιανών αξιωµατούχων. Μάθαµε ότι βρισκόµα-
στε κοντά σε συµφωνία κυρίως από δηλώσεις 
ξένων παραγόντων.

Όταν τα πράγµατα έφτασαν σε τελικό στά-
διο, η πλευρά της γείτονος έκανε συσκέψεις 
πολιτικών αρχηγών και πολιτειακών παραγό-
ντων, τήρησε πρακτικά. Από δω µεριά, τίποτα. 
Η εκεί κυβέρνηση προσπάθησε, έστω και προ-
σχηµατικά, αν θέλετε, να πείσει την αντιπολί-
τευση. Από δω πλευρά, τίποτα.

Στη σύγχρονη δηµοκρατία ο λαός εκπρο-
σωπείται από τα κόµµατα. Η κυβέρνηση τα α-
γνόησε πλήρως. Υπέγραψε, χωρίς να λάβει 
υπόψη τη γνώµη τους. Στην πραγµατικότητα, 
υπέγραψε το ένα από τα δύο κόµµατα της συ-
γκυβέρνησης καταχρώµενο την ανοχή του κυ-
βερνητικού εταίρου.

Το Σύνταγµα, εν προκειµένω, δεν φέρνει 
εµπόδια. Ο υπουργός των Εξωτερικών υπο-
γράφει ό,τι θέλει.

Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου 
δεν προηγήθηκε, απόφαση της Βουλής δεν 
προηγήθηκε. Αµφότερα δεν επιβάλλονται από 
το Σύνταγµα.

Η δοµή της συµφωνίας που υπογράφηκε 
είναι τέτοια που παράγει αποτελέσµατα αµέ-
σως και σε κάθε περίπτωση δεσµεύει τη χώρα. 
Ακόµη χειρότερα, η πρωτοβουλία των κινή-
σεων και ο βαθµός δέσµευσης της χώρας εξαρ-
τάται σε µεγάλο βαθµό από τις αποφάσεις των 
γειτόνων.

Είναι φανερά τα κενά ισορροπίας που ανα-
δεικνύονται στο πολίτευµά µας. Τµήµα της κυ-
βέρνησης, κοινοβουλευτική µειοψηφία, χωρίς 
κανένα θεσµικό αντίβαρο, δέσµευσε τη χώρα.

Εκ παραλλήλου, είναι σαφές πως ο λαός, η 
συντριπτική πλειοψηφία του, αντιτίθεται στη 
συµφωνία. Το σύνολο του λαού, ωστόσο, φαί-

νεται να συµφωνεί πως η υπογραφή της συµ-
φωνίας ικανοποίησε πρωτίστως τον διεθνή πα-
ράγοντα.

Γνωρίζουµε από παλιά πως το Σύνταγµά 
µας έχει σοβαρά κενά στο ζήτηµα των επιβαλ-
λόµενων ισορροπιών µεταξύ των τριών βασι-
κών εξουσιών. Η κυβέρνηση, µέσω της κοµµα-
τικής πειθαρχίας, ελέγχει απολύτως τη Βουλή 
και, µέσω του διορισµού της ηγεσίας, επηρε-
άζει σηµαντικά και τη ∆ικαιοσύνη. Αν αυτά 
συνδυαστούν µε τη σοβαρή έλλειψη δηµοκρα-
τικών διαδικασιών µέσα στα κόµµατα, το α-
ποτέλεσµα είναι κάτι σαν τη «Συµφωνία των 
Πρεσπών» (ασχέτως του αν αυτή θα αποδει-
χθεί στη συνέχεια «καλή» ή «κακή»). Μηχα-
νισµοί αντιστάθµισης και συγκερασµού α-
πόψεων, συµφερόντων, εξουσιών, απλά δεν 
υπάρχουν. Ο εκάστοτε πρωθυπουργός λει-
τουργεί ως µονοκράτωρ ορισµένου χρόνου. 
Ουσιαστικό θεσµικό αντίβαρο σε τυχόν κατα-
χρήσεις του δεν υπάρχει.

Ο βουλευτής αντιµετωπίζεται (πρέπει 
άραγε;) µόνο ως πιστός στρατιώτης του κόµµα-
τος και όχι ως εκπρόσωπος του λαού.

Μέχρι να συµµαζευτούν όλα αυτά (ναι, 
δεν είναι η ασυλία των υπουργών το βασικό 
συνταγµατικό µας πρόβληµα…), η µόνη διέξο-
δος είναι, µε ευπρέπεια και σεβασµό προς την 
άλλη άποψη, οι εκάστοτε δρώντες να επιχει-
ρούν να ακούσουν και να αξιοποιήσουν τις α-
πόψεις της άλλης πλευράς. Να εντάσσουν στη 
δράση τους και στοιχεία από τις θέσεις της 
άλλης πλευράς. Να τοποθετούνται δηµόσια µε 
ευπρέπεια, µε επιχειρήµατα και χωρίς χαρα-
κτηρισµούς.

Είναι ζήτηµα δηµοκρατικού ήθους και 
προσωπικής ηθικής.

Όποιος δεν το έχει, περιορίζεται στο να ε-
πικαλείται τη νοµιµότητα, να υβρίζει τον πολι-
τικό αντίπαλο και να συκοφαντεί την αντίθετη 
γνώµη, για να µπορέσει να σταθεί.

Ο υπέρ ου λαός βέβαια, σε κάποιο επό-
µενο στάδιο, βίαιης και επώδυνης πια, ωρίµαν-
σής του, ίσως αποφασίσει να εντάξει και κά-
ποια ηθικά και ποιοτικά στοιχεία στα κριτήρια 
της ψήφου του.

*Ο ∆ηµήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ…
 ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και  βγάλε  τον  πραγµατ ικό  εαυτό  σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Το µεγάλο γεγονός της εβδοµάδας που τελειώνει ήταν 
αναµφίβολα η αποχώρηση του Πάνου του Καµµένου από το 
υπουργείο Εθνικής Άµυνας, γι’ αυτό και τιµήθηκε όπως της 
άρµοζε.

Όσο και να µας κόστισε, άξιζε τον κόπο.

Αναλογιστείτε πάντως τι θυσία έκανε ο άνθρωπος, που δεν 
θα µπορεί πλέον να βάζει τις αγαπηµένες στολές του και να 
φωτογραφίζεται, θα πρέπει να περιοριστεί µόνο σε µία, του 
Μακεδονοµάχου της Προεκλογικής Ώρας.
Ενός Μακεδονοµάχου που δίνει τη µάχη του για τη Μακεδο-
νία. Για την ακρίβεια, που έδωσε τη µάχη του για το πότε θα 
έρθει η συµφωνία στη Βουλή. Αυτό ήταν το βασικό πρόβληµά 
του και όχι η συµφωνία, όπως ξεκαθάρισε και ο ίδιος: «Η 
διαβεβαίωση από τον προηγούµενο Ιούνιο ήταν πως η συµ-
φωνία θα έρθει µετά τις εκλογές. Μετά ήρθε η διαβεβαίωση 
πως η συµφωνία θα έρθει µετά τον Μάρτιο. ∆ύο φορές ήρθε η 
αλλαγή στάσης του κυβερνητικού µας εταίρου».
Μην «κάτσει η στραβή στη βάρδια του», δηλαδή, όπως θα 
έλεγε και η ∆ούρου.
Συνεπώς, οι υπερπτήσεις των Μιράζ κατά την τελετή παρά-
δοσης-παραλαβής του υπουργείου δεν χρειάζονταν χαζές 
δικαιολογίες, ήταν δίκαιες και έγιναν πράξη.

Πάντως, αν όντως γίνονται τέτοιου τύπου ασκήσεις, εξηγούνται 
πολλά. Για παράδειγµα, γιατί ο πρωθυπουργός είναι πεπει-
σµένος ότι δεν έχει κλούβες των ΜΑΤ έξω από το γραφείο του.

Σε κάθε περίπτωση,

Όπως και να ’χει, η εποχή Καµµένου στο ΥΠΕΘΑ τελείωσε, 
ξεκίνησε ελπιδοφόρα η εποχή Αποστολάκη.

Όπως είπε και ο πρωθυπουργός, η τοποθέτηση Αποστολάκη, 
του εν ενεργεία αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυ-
νας, στο υπουργείο Εθνικής Άµυνας έστειλε µηνύµατα: «Εγώ 
µίλησα και χτες για τους λόγους και είναι ένα σαφές µήνυµα 
σε ό,τι αφορά τη συνέχεια στον ευαίσθητο τοµέα των Ενόπλων 
∆υνάµεων και της Άµυνας. Αυτό αφορά το εσωτερικό µας. 
Αλλά είναι και ένα µήνυµα στο εξωτερικό […]».

Το άλλο µεγάλο νέο της εβδοµάδας ήταν η εκδήλωση του 
ΣΥΡΙΖΑ στο Μέγαρο Μουσικής για την κεντροαριστερά, τώρα 
που απαλλάχτηκε από τον Καµµένο, µε όχηµα τη συµφωνία 
Τσίπρα-Ζάεφ.

Η εξίσωση είναι απλή. Βάζεις στο µπλέντερ τους κατ’ όνο-
µα αριστερούς του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτεις εκπροσώπους της 
λαϊκίστικης, της «καραµανλικιάς» και της ψεκασµένης ∆εξιάς, 
πασπαλίζεις µε διάφορους πασόκους που είτε οι πολίτες απέ-
βαλαν από το πολιτικό σκηνικό είτε είχαν δει έγκαιρα πού πάει 
το πράγµα κι έπιασαν στασίδι στον ΣΥΡΙΖΑ, και το µπλέντερ 
βγάζει κεντροαριστερό σµούθι.
Ποιος να το έλεγε πριν λίγα χρόνια στον Τέρενς Κουίκ, στη 
Μαρίνα Χρυσοβελώνη, στον Βασίλη Κόκκαλη, στην Έλενα 
Κουντουρά, στην Κατερίνα Παπακώστα και οσονούπω στον 
Θανάση Παπαχριστόπουλο πως θα εξελίσσονταν σε στελέχη 
της κεντροαριστεράς µετά την «αναδιάταξη του πολιτικού 
σκηνικού».

Κατά τα λοιπά, η ψηφοφορία για την ψήφο εµπιστοσύνης 
κύλησε όπως αναµενόταν και το ίδιο θα συµβεί και µε την 
ψηφοφορία για τη συµφωνία Τσίπρα-Ζάεφ.

Τι να κάνουµε, µεταγραφική περίοδο διανύουµε, καθένας 
κάνει ό,τι µπορεί για να παρουσιαστεί έτοιµος στην τελική 
ευθεία της σεζόν.
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

Με την Κουντουρά υπήρξε ένα θέµα, καθώς ο πρόεδρος Πάνος 
δεν µπορούσε να τη βρει για να του πει τις αποφάσεις της, 
φαίνεται πως µαζί µε τον Βασίλη Κόκκαλη ερµήνευαν κυριολε-
κτικά το «κάνω τον Κινέζο», καθώς βρέθηκαν στην Κίνα για να 
το πράξουν, προτού εκδηλώσουν τελικά τη στήριξή τους στην 
κυβέρνηση.
Σύµφωνα µε άλλες πληροφορίες, υπήρξε κάποιο πρόβληµα µε 
το κινητό της. Ίσως και γι’ αυτό µας έχει χρεώσει µε τρία κινητά 
την τελευταία διετία (µαζί µε θήκη και τζάµι προστασίας), της 
βγαίνουν ελαττωµατικά και δεν µπορεί να κάνει τη δουλειά της.

Σε άλλα νέα, στα πλαίσια της θεατρικής παράστασης που δόθη-
κε την τελευταία εβδοµάδα εν αναµονή της ψήφισης της Συµ-
φωνίας των Πρεσπών, η αναπληρώτρια υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη παραιτήθηκε για κάποιες απειλές που φέρεται να 
δέχτηκε αλλά αµέσως µετά συναντήθηκε µε τον πρωθυπουργό 
και µεταπείστηκε.

Το σίγουρο είναι πως επρόκειτο για µια οξύµωρη παραίτηση.

Ήταν άλλωστε µία εβδοµάδα γεµάτη οξύµωρα.

Αλλά δεν θα αφήσουµε να µας πτοήσουν.

Για κάποιους τουλάχιστον ξεκαθάρισαν τα πράγµατα.
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ρεπορτάζ

Αν και η φράση «τοξική 
αρρενωπότητα» χρησιμοποιείται 
από παλιά στις κοινωνικές επιστήμες, 
πλέον, σύμφωνα με νέες οδηγίες που 
εξέδωσε η Αμερικανική Ψυχολογική 
Ένωση (American Psychological 
Association – ΑΡΑ), εντάσσεται 
στα φαινόμενα παθολογίας.

Π
ριν από μερικές εβδομάδες στη Ρόδο δύο 
νεαροί άνδρες κατηγορήθηκαν ότι δολο-
φόνησαν μια 21χρονη φοιτήτρια. Λίγες 
ημέρες αργότερα, στην Κέρκυρα, ένας 
πατέρας δολοφόνησε την 29χρονη κόρη 
του, επειδή δεν ενέκρινε τη σχέση της με 

Αφγανό άνδρα.
Μια διαφήμιση γνωστής εταιρείας ανδρικών καλλυντικών 

που προσπαθεί να σπάσει κάποια στερεότυπα του ανδρισμού 
έχει προκαλέσει σφοδρότατες αντιδράσεις στα social media. 
Ακόμα χειρότερα, φανατικοί οπαδοί (στη συντριπτική τους 
πλειονότητα άνδρες) της σειράς ταινιών «Star Wars» έχουν 
μετατρέψει το διαδίκτυο σε πραγματικό τοξικό βάλτο από την 
έναρξη της τρίτης τριλογίας, όπου κεντρικό πρόσωπο είναι μια 
νεαρή γυναίκα, απαιτώντας μάλιστα να ξαναγυριστεί η δεύτερη 
ταινία («The Last Jedi»), όπου γυναίκες βρίσκονται σε πρώτο 
πλάνο.

Στην Ινδία οι βιασμοί και δολοφονίες γυναικών έχουν μετα-
τραπεί σε πραγματική επιδημία, ενώ στην Ισπανία δικαστήριο 
της πόλης Ναβάρα αθώωσε πέντε άνδρες από την κατηγορία του 
βιασμού, καταδικάζοντάς τους για το μικρότερης βαρύτητας αδί-
κημα της σεξουαλικής επίθεσης, με τον δικαστή να απορρίπτει 
την πρόταση του εισαγγελέα για καταδίκη για βιασμό.

Αρνητικά μοτίβα
Τα παραπάνω περιστατικά, αν και μοιάζουν ασύνδετα μεταξύ 
τους, ουσιαστικά συνδέονται με μια έννοια που όλο και πε-
ρισσότερο συναντάται στο καθημερινό μας λεξιλόγιο: αυτή της 
«τοξικής αρρενωπότητας» (toxic masculinity), η οποία χρησι-
μοποιείται για να περιγράψει μοτίβα συμπεριφοράς μεταξύ των 
ανδρών που σχετίζονται με αρνητικές κοινωνικές και ψυχολο-

ΠΌΤΕ Η 
ΑΡΡΕΝΩ-
ΠΌΤΗΤΑ 
ΓΊΝΕΤΑΊ 
ΤΌΞΊΚΗ

γικές επιπτώσεις, όπως η τάση για κυριαρχία, η υποτίμηση των 
γυναικών, η εκτός πραγματικότητας αυτοπεποίθηση και η κατα-
στολή των συναισθημάτων, και συνδέονται με αρνητικές εκφάν-
σεις συμπεριφοράς, όπως ο μισογυνισμός, η ομοφοβία και η βία.

Αν και η φράση «τοξική αρρενωπότητα» χρησιμοποιείται από 
παλιά στις κοινωνικές επιστήμες, πλέον, σύμφωνα με νέες οδη-
γίες που εξέδωσε η Αμερικανική Ψυχολογική Ένωση (American 
Psychological Association – ΑΡΑ), εντάσσεται στα φαινόμενα 
παθολογίας και θεωρείται ότι χρήζει ειδικής αντιμετώπισης από 
τους ψυχολόγους που εργάζονται με άνδρες και αγόρια.

Συγκεκριμένα, η ΑΡΑ υποστηρίζει ότι «η παραδοσιακή αρ-
ρενωπότητα είναι ψυχολογικά επιβλαβής» και «προκαλεί ζημιά 
που αντηχεί τόσο προς τα έσω όσο και προς τα έξω», προσθέ-
τοντας ότι «η ιδεολογία της παραδοσιακής αρρενωπότητας έχει 
δείξει ότι περιορίζει την ψυχολογική ανάπτυξη των ανδρών, πε-
ριορίζει τη συμπεριφορά τους, προκαλεί διαταραχές του ρόλου 
των φύλων και συγκρούσεις μεταξύ των φύλων και επηρεάζει 
αρνητικά την ψυχική και τη σωματική υγεία».

Τοξική αρρενωπότητα
Σύμφωνα με την ΑΡΑ, η παραδοσιακή («τοξική») αρρενωπότη-
τα ορίζεται από «τον στωικισμό, την ανταγωνιστικότητα, την κυ-
ριαρχία και την επιθετικότητα», εντοπίζεται στο χαρακτηριστι-
κό των ανδρών να είναι ανθεκτικοί, να φαίνονται σκληροί («οι 
άνδρες δεν κλαίνε») και να εκτονώνουν τη συναισθηματική τους 
καταπόνηση μέσω θυμού. Στις οδηγίες προς τους ψυχολόγους 
η ΑΡΑ θεωρεί ότι μία από τις πλέον απεχθείς εκφράσεις της 
«τοξικής αρρενωπότητας» είναι το γεγονός ότι το 90% των αν-
θρωποκτονιών στις ΗΠΑ διαπράττονται από τους άνδρες, αλλά 
και το γεγονός ότι οι άνδρες έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να 
αυτοκτονήσουν σε σχέση με τις γυναίκες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΗΕ, 
σχεδόν 50.000 γυναίκες δολοφονούνται κάθε χρόνο από συ-
ζύγους ή συγγενείς τους, αποκλειστικά άνδρες, με αποτέλεσμα, 
πλέον, ο όρος «γυναικοκτονία» να θεωρείται δόκιμος και σε νο-
μικό επίπεδο.

Όλα αυτά οδήγησαν την ΑΡΑ να συστήνει στα μέλη της να 
αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο μιλάνε με τους άνδρες ασθε-
νείς τους, καλώντας τα να γνωρίζουν και να αμφισβητούν τα 
«κυρίαρχα αρσενικά ιδεώδη» και να «καταπολεμούν αυτές τις 
δυνάμεις», προσθέτοντας ότι οι ψυχολόγοι και ψυχίατροι πρέ-
πει να «κατανοήσουν πώς λειτουργεί η εξουσία, το προνόμιο και 
ο σεξισμός».

Οι ορισμοί και η κριτική
Η ΑΡΑ στις κατευθυντήριες οδηγίες που εξέδωσε ορίζει την 
«ιδεολογία της αρρενωπότητας» ως «έναν ιδιαίτερο αστερισμό 
προτύπων που έχουν επηρεάσει μεγάλα τμήματα του πληθυ-
σμού, συμπεριλαμβανομένων: της αντι-θηλυκότητας, της επί-
τευξης, της αποφυγής της εμφάνισης αδυναμίας, και της περι-
πέτειας, του κινδύνου και της βίας». Συνδέουν επίσης αυτή την 
ιδεολογία με την ομοφοβία, τον εκφοβισμό και τη σεξουαλική 
παρενόχληση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες οδηγίες της ΑΡΑ προκάλε-
σαν σφοδρές αντιδράσεις τόσο μεταξύ ψυχολόγων όσο και από 
πολιτικούς, προερχόμενους κυρίως από τη δεξιά και την απο-
καλούμενη alt-right, με τον καθηγητή Ψυχολογίας στο Πανε-
πιστήμιο του Τορόντο και υπερασπιστή της «παραδοσιακής αρ-
ρενωπότητας» Τζόρνταν Πέτερσον να δηλώνει «τρομαγμένος» 
από το κείμενο και σχολιαστή του Fox News να χαρακτηρίζει 
τις οδηγίες «πολιτικό κείμενο». Το ενδιαφέρον είναι ότι και 
η φιλόσοφος και συγγραφέας Κριστίνα Χοφ Σόμερς (η οποία 
κατατάσσεται στον «κλασικό φιλελεύθερο φεμινισμό») άσκησε 
κριτική στην ΑΡΑ, γράφοντας δηκτικά στο Twitter: «Σαράντα 
χρόνια ψευτοεπιστήμης κατευθυνόμενης από συγκεκριμένη 
ατζέντα και ορίστε: Η αρρενωπότητα γίνεται μια παθολογία που 
χρήζει θεραπείας».

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Τζορτζ Μόνμπιοτ στον 
«Guardian», από αυτές καθαυτές τις αντιδράσεις μπορεί κά-
ποιος να βγάλει πολύτιμα συμπεράσματα για την αξία των οδη-
γιών της ΑΡΑ, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος 
να εξηγήσει κανείς γιατί λογικοί άνδρες ορκίζονται ότι δεν θα 
ξαναχρησιμοποιήσουν τα προϊόντα μιας εταιρείας, μόνο και 
μόνο επειδή αυτή επισημαίνει τις «τοξικές» εκφάνσεις της αρ-
ρενωπότητας. Προσθέτει, δε, ότι η ενίσχυση των κινημάτων για 
τα δικαιώματα των γυναικών ή των ΛΟΑΤΚΙ έχει κάνει πολλούς 
άνδρες να αισθάνονται ότι χάνουν την πολιτική και διαφυλική 
κυριαρχία και τους έχει οδηγήσει να απαντήσουν με μισογυνι-
σμό και ομοφοβία, ως αντίδραση.

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΊΚΌΠΌΥΛΌΣ
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κόσµος

Ο 
Τζεφ Μπέζος γράφει τη δική 
του ιστορία ως ο πλουσιότε-
ρος άνθρωπος του πλανήτη, µε 
περιουσία η οποία υπολογίζε-
ται στα 140 δισ. δολάρια. Ο δι-
άσηµος ιδρυτής της Amazon και 
της εταιρείας Blue Origin από 
το 1998, που δραστηριοποιεί-

ται στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας και του διαδι-
κτύου, απέκτησε αµύθητη περιουσία, η οποία του επέ-
τρεψε να ασκεί επιρροή, εκτός από την παγκόσµια οι-
κονοµία, και στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. Το 2013 ο 
Μπέζος αγόρασε έναντι 250 εκατ. δολαρίων την εφηµε-
ρίδα «Washington Post», η οποία άσκησε δριµεία κρι-
τική στον Πρόεδρο Τραµπ τόσο κατά τη διάρκεια της 
προεκλογικής του εκστρατείας όσο και κατά τη διάρ-
κεια της θητείας του.

Τον Ιούλιο του 2018 το οικονοµικό περιοδικό 
«Forbes» χαρακτήρισε τον Μπέζος ως τον «πλου-
σιότερο άνθρωπο στη σύγχρονη ιστορία», λίγους 
µήνες µετά, ωστόσο, η περιουσία του, όπως όλα δεί-
χνουν, θα µειωθεί στο µισό εξαιτίας του… «ζωντα-
νού κοριτσιού» του, όπως χαρακτήρισε ο ίδιος την 
ακριβή ερωµένη του στα προσωπικά του µηνύµατα 
που είδαν το φως της δηµοσιότητας.

Η πέτρα του σκανδάλου
Πριν από λίγες ηµέρες ο πλουσιότερος άνθρω-
πος του πλανήτη είδε πολλά ερωτικά µηνύµατα 
που είχε στείλει στην εκρηκτική 49χρονη ερω-
µένη του Λόρεν Σάντσεζ να βγαίνουν στη δη-
µοσιότητα. Μαζί µε αυτά και φωτογραφίες γυ-
µνές του ίδιου τις οποίες η Σάντσεζ είχε απο-
στείλει σε φίλο της µε σκοπό να αποδείξει ότι 
έχει σχέση µε τον Μπέζος. Το σκανδαλοθηρικό 
περιοδικό «National Enquirer», που παρακο-
λουθούσε µήνες τις κινήσεις του Μπέζος, κα-
τόρθωσε να συγκεντρώσει όλες τις απαιτούµε-
νες αποδείξεις, µηνύµατα και φωτογραφίες, τα 
οποία πρόσφερε απλόχερα στο αδηφάγο κοινό, 
αναγκάζοντας τον Μπέζος να ανακοινώσει δη-
µόσια τον χωρισµό του από την επί 25 έτη σύ-
ζυγό του Μακένζι Μπέζος. Η τελευταία, ως 
απατηµένη σύζυγος και µητέρα των τεσσά-
ρων παιδιών του, δικαιούται τη µισή περι-
ουσία του, καθώς όταν ο Μπέζος ίδρυσε την 
Amazon ήταν ήδη παντρεµένος µαζί της, ενώ 
η Μακένζι στην αρχή εργαζόταν και στο λο-
γιστήριο της εταιρείας.

Με 70 δισ. δολάρια, που αναµένεται να 
πάρει η Μακένζι Μπέζος, θα γίνει η πλου-
σιότερη γυναίκα στον κόσµο, ξεπερνώ-
ντας ακόµη και τη χρυσή κληρονόµο της 
L’Oréal, ενώ ο Τζεφ Μπέζος αναµένεται 
να πέσει τουλάχιστον 5 θέσεις από την κο-
ρυφή της λίστας µε τους πλουσιότερους αν-
θρώπους παγκοσµίως. Το δε διαζύγιό τους 
αναµένεται να κατακτήσει την κορυφή της 
λίστας µε τα ακριβότερα του κόσµου.

Πτώση µετοχών 
στην Amazon – Χλευασµός από Τραµπ
Το σκάνδαλο που ξέσπασε δεν περιορίστηκε στα «εν 
οίκω» του Μπέζος αλλά έλαβε ευρύτερες διαστάσεις. Η 
µετοχή της Amazon σηµείωσε σηµαντική πτώση στο Χρη-
µατιστήριο της Νέας Υόρκης, σε τέτοιον βαθµό που οι µέ-
τοχοι θορυβήθηκαν και έσπευσαν να βρουν λύσεις προ-
κειµένου να περιορίσουν την κρίση.

Οι ιθύνοντες της εφηµερίδας «Washington Post» ε-
πίσης εξεπλάγησαν από την αποκάλυψη, χωρίς να µπο-

ΤΟ ΕΡΩΤΙΚΟ 
ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΟΥ 

ΤΑΡΑΞΕ ΤΑ ΝΕΡΑ 
ΤΗΣ ΓΟΥΟΛ ΣΤΡΙΤ
Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ 

Μπέζος, παίρνει διαζύγιο µετά την 
αποκάλυψη της εξωσυζυγικής του 

σχέσης.

  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ρούν να περιορίσουν τις διαρροές του σκανδαλοθηρικού 
Τύπου των ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος Τραµπ, άσπονδος εχθρός 
του Μπέζος, έγραψε στο Twitter: «Πολύ λυπήθηκα όταν 
έµαθα ότι ο Τζεφ “Μπόζο” καταστράφηκε από έναν αντα-
γωνιστή του, του οποίου το ρεπορτάζ κατά την άποψή µου 
είναι πολύ πιο ακριβές από εκείνο της εφηµερίδας συµ-
φερόντων του, της Washington Post της Amazon. Ελπίζω 
η εφηµερίδα να περάσει σύντοµα σε καλύτερα και πιο υ-
πεύθυνα χέρια». Το περιοδικό «National Enquirer», που 
αποκάλυψε την εξωσυζυγική σχέση του Μπέζος µαζί µε 
τις πιπεράτες λεπτοµέρειες, ανήκει σε έναν από τους µε-
γαλύτερους υποστηρικτές του Προέδρου των ΗΠΑ, δεν 
ήταν λίγοι µάλιστα εκείνοι που έσπευσαν να δηλώσουν 
πως η προσπάθεια χλευασµού και αµαύρωσης της φήµης 
του Μπέζος κρύβει πολιτικό δάκτυλο. Όπως και να ’χει ω-

στόσο, το ρεπορτάζ ήταν ακριβές και τα µηνύµατα που 
είδαν το φως της δηµοσιότητας καυτά: «Αγαπώ τα 

πάντα πάνω σου. Αγαπώ το γεγονός ότι η τε-
λευταία σου selfie µε βγάζει εκτός εαυ-

τού. Είµαι τρελός για σένα. Θέλω 
να σε µυρίζω και να σε αγγίζω. 

Ξέρω ότι είσαι ό,τι πρέ-
πει για µένα, ότι ται-

ριάζουµε».

Μαζί 
δηµόσια

Ο Τζεφ Μπέζος 
γνώρισε τη 46χρονη 

τότε πέτρα του σκανδά-
λου το 2016 σε ένα επί-

σηµο δείπνο. Η Λόρεν Σά-
ντσεζ ήταν εκεί µε τον επί 10 χρό-

νια σύζυγό της Πάτρικ Ουάιτσελ, τον 
πλουσιότερο και πιο ισχυρό ατζέντη του 

Χόλιγουντ. Η πληθωρική Σάντσεζ τα τελευταία 
χρόνια παρουσίαζε ασήµαντες τηλεοπτικές εκπο-

µπές στις ΗΠΑ, η εµφάνισή της ωστόσο δεν την άφηνε 
να περνά απαρατήρητη. Ο Μπέζος για κάποιο χρονικό 
διάστηµα έγινε κολλητός φίλος µε τον σύζυγο της Σά-
ντσεζ, ώσπου το 2017 Μπέζος και Σάντσεζ άρχισαν εξορ-
µήσεις οι δυο τους σε εξωτικά µέρη µε το πολυτελές τζετ 
του πρώτου. Σύµφωνα µε το «National Enquirer», κανέ-
νας από τους απατηµένους συζύγους δεν γνώριζε για τη 
σχέση, ενώ τις λεπτοµέρειες του παράνοµου δεσµού α-
ποκάλυψε ακούσια η ίδια η Σάντσεζ, η οποία έστειλε α-
ποκαλυπτικές φωτογραφίες του Μπέζος σε κοντινό της 
πρόσωπο, το οποίο τις διοχέτευσε στον Τύπο.

Παρά τα δηµοσιεύµατα, παρά το σκάνδαλο, το παρά-
νοµο ζευγάρι αποδεικνύεται αρκετά δυνατό στις βολές 
του Τύπου. Ο Μπέζος και η ερωµένη του δηµοσιοποίη-
σαν τη σχέση τους πριν από µερικές ηµέρες, µάλιστα ε-
θεάθησαν δηµοσίως να γευµατίζουν σε γνωστό εστιατό-
ριο της Ουάσινγκτον.

Ο διάσηµος δισεκατοµµυριούχος, πάντως, προσπαθεί 
να περιορίσει το σκάνδαλο διατηρώντας χαµηλό προφίλ 
στα µίντια, ενώ τα περισσότερα µέσα ενηµέρωσης ανα-
φέρουν πως δεν έχει πρόθεση να µην ικανοποιήσει οι-
κονοµικά την πρώην σύζυγό του  και µητέρα των τεσσά-
ρων παιδιών του, η οποία φηµολογείται ότι γνώριζε για 
τον παράνοµο δεσµό εδώ και µερικούς µήνες.

Τα 70 δισ. δολάρια που θα λάβει θα κάνουν τη Μα-
κένζι Μπέζος, εκτός από την πιο πλούσια, ίσως και την 
πιο περιζήτητη χωρισµένη γυναίκα στον κόσµο.
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Ο Τζεφ Μπέζος 
γνώρισε τη 46χρονη 

τότε πέτρα του σκανδά-
λου το 2016 σε ένα επί-

σηµο δείπνο. Η Λόρεν Σά-
ντσεζ ήταν εκεί µε τον επί 10 χρό-

νια σύζυγό της Πάτρικ Ουάιτσελ, τον 
πλουσιότερο και πιο ισχυρό ατζέντη του 

Χόλιγουντ. Η πληθωρική Σάντσεζ τα τελευταία 
χρόνια παρουσίαζε ασήµαντες τηλεοπτικές εκπο-

µπές στις ΗΠΑ, η εµφάνισή της ωστόσο δεν την άφηνε 
να περνά απαρατήρητη. Ο Μπέζος για κάποιο χρονικό 

προεκλογικής του εκστρατείας όσο και κατά τη διάρ-

Τον Ιούλιο του 2018 το οικονοµικό περιοδικό 
«Forbes» χαρακτήρισε τον Μπέζος ως τον «πλου-
σιότερο άνθρωπο στη σύγχρονη ιστορία», λίγους 
µήνες µετά, ωστόσο, η περιουσία του, όπως όλα δεί-
χνουν, θα µειωθεί στο µισό εξαιτίας του… «ζωντα-
νού κοριτσιού» του, όπως χαρακτήρισε ο ίδιος την 
ακριβή ερωµένη του στα προσωπικά του µηνύµατα 

Πριν από λίγες ηµέρες ο πλουσιότερος άνθρω-
πος του πλανήτη είδε πολλά ερωτικά µηνύµατα 
που είχε στείλει στην εκρηκτική 49χρονη ερω-
µένη του Λόρεν Σάντσεζ να βγαίνουν στη δη-
µοσιότητα. Μαζί µε αυτά και φωτογραφίες γυ-
µνές του ίδιου τις οποίες η Σάντσεζ είχε απο-
στείλει σε φίλο της µε σκοπό να αποδείξει ότι 
έχει σχέση µε τον Μπέζος. Το σκανδαλοθηρικό 
περιοδικό «National Enquirer», που παρακο-
λουθούσε µήνες τις κινήσεις του Μπέζος, κα-
τόρθωσε να συγκεντρώσει όλες τις απαιτούµε-
νες αποδείξεις, µηνύµατα και φωτογραφίες, τα 
οποία πρόσφερε απλόχερα στο αδηφάγο κοινό, 
αναγκάζοντας τον Μπέζος να ανακοινώσει δη-
µόσια τον χωρισµό του από την επί 25 έτη σύ-
ζυγό του Μακένζι Μπέζος. Η τελευταία, ως 
απατηµένη σύζυγος και µητέρα των τεσσά-
ρων παιδιών του, δικαιούται τη µισή περι-
ουσία του, καθώς όταν ο Μπέζος ίδρυσε την 
Amazon ήταν ήδη παντρεµένος µαζί της, ενώ 
η Μακένζι στην αρχή εργαζόταν και στο λο-

Με 70 δισ. δολάρια, που αναµένεται να 

  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

να περνά απαρατήρητη. Ο Μπέζος για κάποιο χρονικό 
διάστηµα έγινε κολλητός φίλος µε τον σύζυγο της Σά-
ντσεζ, ώσπου το 2017 Μπέζος και Σάντσεζ άρχισαν εξορ-
µήσεις οι δυο τους σε εξωτικά µέρη µε το πολυτελές τζετ 
του πρώτου. Σύµφωνα µε το «National Enquirer», κανέ-
νας από τους απατηµένους συζύγους δεν γνώριζε για τη 
σχέση, ενώ τις λεπτοµέρειες του παράνοµου δεσµού α-
ποκάλυψε ακούσια η ίδια η Σάντσεζ, η οποία έστειλε α-
ποκαλυπτικές φωτογραφίες του Μπέζος σε κοντινό της 
πρόσωπο, το οποίο τις διοχέτευσε στον Τύπο.

Παρά τα δηµοσιεύµατα, παρά το σκάνδαλο, το παρά-
νοµο ζευγάρι αποδεικνύεται αρκετά δυνατό στις βολές 
του Τύπου. Ο Μπέζος και η ερωµένη του δηµοσιοποίη-
σαν τη σχέση τους πριν από µερικές ηµέρες, µάλιστα ε-
θεάθησαν δηµοσίως να γευµατίζουν σε γνωστό εστιατό-
ριο της Ουάσινγκτον.

στόσο, το ρεπορτάζ ήταν ακριβές και τα µηνύµατα που 
είδαν το φως της δηµοσιότητας καυτά: «Αγαπώ τα 

πάντα πάνω σου. Αγαπώ το γεγονός ότι η τε-
λευταία σου selfie µε βγάζει εκτός εαυ-

τού. Είµαι τρελός για σένα. Θέλω 
να σε µυρίζω και να σε αγγίζω. 

Ξέρω ότι είσαι ό,τι πρέ-

τότε πέτρα του σκανδά-
λου το 2016 σε ένα επί-

σηµο δείπνο. Η Λόρεν Σά-
ντσεζ ήταν εκεί µε τον επί 10 χρό-

νια σύζυγό της Πάτρικ Ουάιτσελ, τον 
πλουσιότερο και πιο ισχυρό ατζέντη του 

Χόλιγουντ. Η πληθωρική Σάντσεζ τα τελευταία 
χρόνια παρουσίαζε ασήµαντες τηλεοπτικές εκπο-

µπές στις ΗΠΑ, η εµφάνισή της ωστόσο δεν την άφηνε 
να περνά απαρατήρητη. Ο Μπέζος για κάποιο χρονικό 

Εβδοµήντα δισ. δολάρια θα 
κοστίσει το πιο ακριβό ίσως 
διαζύγιο στην ιστορία, µεταξύ 
του Τζεφ Μπέζος και της συζύγου 
του Μακένζι.
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  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Το βασικό πρόβληµα του Μακρόν είναι 
ότι τα «κίτρινα γιλέκα» αποτελούν ένα 
κίνηµα που, λόγω αποκέντρωσης και 
διαφορετικών ιδεολογικών προσεγγίσεων 
των µελών του, είναι δύσκολο να τεθεί σε 
πλαίσιο διαλόγου και διαπραγµάτευσης.

ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΑ «ΚΙΤΡΙΝΑ ΓΙΛΕΚΑ»
Οι άνθρωποι πίσω από το σύµβολο, οι αντιφάσεις 

και η δυσκολία του Μακρόν.

Κ
αθώς βαίνουµε προς ακόµα ένα Σαββατοκύ-
ριακο ταραχών στη Γαλλία, µε τα «κίτρινα γι-
λέκα» να ετοιµάζονται για άλλη µια φορά να 
βγουν στους δρόµους, στέλνοντας ένα ακόµη 
µήνυµα για τον «χειµώνα της δυσαρέσκειας» 
στον Πρόεδρο Εµανουέλ Μακρόν και χωρίς 

να φαίνεται ορατό τέλος στις κινητοποιήσεις και τη βία, ένα πράγ-
µα είναι σίγουρο: η Γαλλία δεν θα είναι ποτέ όπως πριν.

Σε αντίθεση µε το κίνηµα «Nuit Debout» που είχε συγκλο-
νίσει τη Γαλλία το 2016, κόντρα στις µεταρρυθµίσεις της υπουρ-
γού Εργασίας Μιριάµ Ελ Κοµρί, το οποίο «ξεφούσκωσε» σχετικά 
γρήγορα (αν και θεωρείται το τελικό χτύπηµα στον Φρανσουά 
Ολάντ και στην κυβέρνηση του Μανουέλ Βαλς), τα «κίτρινα γιλέ-
κα» συνεχίζουν ακάθεκτα τις µεγάλες διαδηλώσεις τους, έχοντας 
ως «όπλο» κόντρα στην άγρια αστυνοµική καταστολή που η κυ-
βέρνηση ασκεί την πλήρη αποκέντρωση, την πολιτική διασπορά 
και την πληθώρα αιτηµάτων (αν και τα περισσότερα µπορούν να 
ενταχθούν στο πλαίσιο «λιγότερα βάρη για τα πιο φτωχά στρώµα-
τα, περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και παραίτηση Μακρόν», 
ο οποίος θεωρείται από τους διαδηλωτές «ο Πρόεδρος των υπερ-
πλουσίων»).

Τα πρόσωπα πίσω από τα γιλέκα
Ωστόσο, παρά την προαναφερθείσα αποκέντρωση του κινήµατος 
(στην ουσία οργανώνεται µέσω social media), σύµφωνα µε τους 
«Financial Times» υπάρχουν κάποια πρόσωπα που θεωρούνται 
ηγετικές φιγούρες των «κίτρινων γιλέκων». Ένας από αυτούς, ο 
οδηγός φορτηγού Ερίκ Ντρουέ, ο οποίος συνελήφθη στις 3 Ια-
νουαρίου από την αστυνοµία, ως υποκινητής των διαδηλώσεων, 
δηµιούργησε στο Facebook στις 17 Νοεµβρίου του 2018 µία από 
τις πρώτες ανοιχτές οµάδες κινητοποιήσεων των «κίτρινων γιλέ-
κων». Ο ίδιος δηλώνει «απολιτίκ», αλλά έχει λάβει συγχαρητήρια 
τόσο από τον αριστερό Ζαν Λικ Μελανσόν όσο και από την ακρο-
δεξιά Μαρίν Λεπέν.

∆ίπλα στον Ντρουέ βρίσκεται η 33χρονη Πρισιλά Λουντοσκί, 
η οποία µέσω του Avaaz συγκέντρωσε 1,15 εκατοµµύρια υπογρα-
φές κατά των προθέσεων της κυβέρνησης για αύξηση των φόρων 
στα καύσιµα. Το αίτηµά της θεωρείται η γενεσιουργός αιτία για τα 
«κίτρινα γιλέκα».

Παρόµοια ήταν και η πορεία της 51χρονης Ζακλίν Μουρό, η 
οποία σε ένα πολύ δηµοφιλές βίντεο στο Facebook κατήγγειλε 
την κυβέρνηση, τον περασµένο Οκτώβριο, ότι «καταδιώκει τους 

οδηγούς αυτοκινήτων» και, όπως η ίδια δηλώνει, σκοπεύει να δη-
µιουργήσει πολιτικό κόµµα.

Επίσης, ο 36χρονος Γκισλέν Κουτάρ θεωρείται ο «πατέρας» 
των «κίτρινων γιλέκων», καθώς ήταν αυτός που είχε την ιδέα 
να φορεθεί το συγκεκριµένο ένδυµα από τους διαδηλωτές (στη 
Γαλλία είναι υποχρεωτικό οι οδηγοί να έχουν φωσφοριζέ γιλέκο 
στα οχήµατά τους, ώστε να είναι εµφανείς στον δρόµο, αν συµβεί 
κάτι).

Από την άλλη, ο 38χρονος Μπενζαµέν Κοσί, υποστηρικτής 
του ακροδεξιού και ευρωσκεπτικιστικού κόµµατος «Debout La 
France» (χοντρικά µεταφράζεται ως «Η Γαλλία Όρθια») του Νι-
κολά Ντιπόν-Ενιάν, θέλησε να υπάρξουν διαπραγµατεύσεις µε 
την κυβέρνηση, αλλά η πρότασή του απορρίφθηκε από τα άλλα 
«κίτρινα γιλέκα», και υποστηρίζει την επιστροφή στην έννοµη 
τάξη, ενώ στράφηκε κατά του πρώην µποξέρ Κριστόφ Ντετενζέ, ο 
οποίος απαθανατίστηκε σε βίντεο να ξυλοφορτώνει µόνος του άν-
δρες των ειδικών δυνάµεων της αστυνοµίας. Ο Ντετενζέ παραδό-
θηκε ιδία πρωτοβουλία στις αρχές, ενώ ήδη συγκεντρώθηκε ποσό 
117.000 ευρώ για τη νοµική του υπεράσπιση στη δίκη.

Τα «κίτρινα γιλέκα» εκφράζουν έντονη επιφύλαξη, σε βαθµό 
εχθρότητας, προς τα ΜΜΕ, πράγµα που έµαθε µε άσχηµο τρόπο 
η Ινγκρίντ Λεβαβασέρ, η οποία αγκαζαρίστηκε –επί πληρωµή– 
από γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο για να δίνει αναφορές σχετικά 
µε το κίνηµα. Η Λεβαβασέρ κατηγορήθηκε για «ξεπούληµα» στα 
ΜΜΕ και παραιτήθηκε.

Αµήχανοι Μακρόν-κυβέρνηση
Μπροστά στο συνεχιζόµενο κύµα διαδηλώσεων, παρά την ακραία 
βία και από τις δύο πλευρές (κάθε Σαββατοκύριακο η Γαλλία κυ-
ριολεκτικά αστυνοµοκρατείται και τα µέτρα καταστολής γίνονται 
όλο και πιο σκληρά), ο Μακρόν και η κυβέρνηση Φιλίπ µοιάζουν 
αµήχανοι, ιδίως µετά την απόρριψη από τα «κίτρινα γιλέκα» των 
υποχωρήσεων που ο Μακρόν εξήγγειλε, αφότου το Παρίσι µετα-
τράπηκε σε πεδίο µάχης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μακρόν κατάφερε µόνος του να 
υποσκάψει τον εθνικό διάλογο που ο ίδιος έλαβε την πρωτοβου-
λία να ανοίξει από τη Νορµανδία. Ο Μακρόν κάλεσε τους πάντες 
να συµµετάσχουν και δήλωσε ανοιχτός σε προσθήκες στα θέµατα 
του διαλόγου, ενώ επιχείρησε να κατευνάσει τους κινητοποιού-
µενους Γάλλους λέγοντας «δεν θέλω να πω ότι τα “κίτρινα γιλέκα” 
είναι ένα κοινωνικό κίνηµα νέου τύπου, ότι θα περιµένουµε να 
κουραστεί και να ξαναγυρίσει η ζωή στην κανονική πορεία της. 

[...] Είναι όµως µια ευκαιρία για να ενεργήσουµε πιο δυναµικά 
και πιο βαθιά». Ωστόσο, διέπραξε γκάφα ολκής όταν σηµείωσε 
ότι «τους ανθρώπους που αντιµετωπίζουν δυσκολίες θα τους θέ-
σουµε ενώπιον των ευθυνών τους, επειδή υπάρχουν εκείνοι που 
συµπεριφέρονται σωστά και εκείνοι που κάνουν βλακείες», προ-
καλώντας σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Το βασικό πρόβληµα του Μακρόν είναι ότι, σε αντίθεση µε 
τις αντιδράσεις των συνδικάτων και άλλων οργανωµένων δοµών 
πίεσης, τα «κίτρινα γιλέκα» αποτελούν ένα κίνηµα που, λόγω 
αποκέντρωσης και διαφορετικών ιδεολογικών προσεγγίσεων των 
µελών του, είναι δύσκολο να τεθεί σε πλαίσιο διαλόγου και δια-
πραγµάτευσης. Την ίδια στιγµή, παρά το γεγονός ότι κατέγραψε 
σχετική άνοδο, η δηµοτικότητα του Γάλλου Προέδρου βρίσκεται 
στα τάρταρα (µόλις 28%, ενώ ο πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ 
βρέθηκε πιο ψηλά, µε 33%, σε δηµοσκόπηση της Ifop), µε απο-
τέλεσµα να εντείνονται η αµηχανία και ο εκνευρισµός στο Ελιζέ.

Πολλώ δε µάλλον καθώς ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρ-
νησης και ηγέτης του λαϊκιστικού Κινήµατος των Πέντε Αστέρων, 
Λουίτζι ντι Μάιο, φρόντισε να ρίξει λάδι στη φωτιά και έστειλε… 
περήφανο χαιρετισµό στα «κίτρινα γιλέκα», γράφοντας ότι «το 
πνεύµα σας είναι το ίδιο που γέννησε στην Ιταλία το Κίνηµα Πέ-
ντε Αστέρων και ενέπνευσε χιλιάδες πολίτες, αρχής γενοµένης 
από την 4η Οκτωβρίου του 2009» και προκαλώντας την έντονη 
αντίδραση του Παρισιού, η οποία κινήθηκε σε ύφος περίπου 
«κοιτάξτε τα δικά σας χάλια κι αφήστε µας ήσυχους».
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  ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Σ
ε καβγά για τα κέρματα έχουν επιδοθεί τις 
τελευταίες ημέρες η Ρωμαιοκαθολική Εκ-
κλησία και η δήμαρχος Ρώμης Βιρτζίνια 
Ράτζι. Αφορμή η απόφαση της Ράτζι, σύμ-
φωνα με την οποία τα έσοδα από τα κέρ-
ματα που συλλέγονται από το σιντριβάνι 
της Φοντάνα ντι Τρέβι να καταλήγουν σε 

έργα υποδομής για τις ανάγκες της πόλης.

Το «χρυσό» σιντριβάνι
Κάθε χρόνο οι εκατομμύρια επισκέπτες της Αιώνιας Πόλης δύ-
σκολα μένουν ασυγκίνητοι από το αριστούργημα του Νικολό 
Σάλβι. Σύμφωνα με το έθιμο, ο επισκέπτης πρέπει να ρίξει ένα 
κέρμα πίσω από τον ώμο του αν θέλει να επιστρέψει στη Ρώμη. 

ΦΟΝΤΆΝΆ ΝΤΙ ΤΡΈΒΙ
ΕΚΚΛΗΣΊΑ ΚΑΊ ΔΗΜΟΣ 

ΤΣΑΚΏΝΟΝΤΑΊ ΓΊΑ ΤΑ ΚΕΡΜΑΤΑ

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC, το συγκεκριμένο έθιμο 
αποφέρει έσοδα αξίας 1,5 εκατ. ευρώ, τα οποία μέχρι σήμερα 
δίνονταν στην οργάνωση Caritas της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλη-
σίας, η οποία βοηθά τους φτωχούς και τους άπορους της πόλης.

Ωστόσο, η δήμαρχος θέλει να χρησιμοποιηθούν για την υ-
ποστήριξη των υποδομών της πόλης, με τη φιλανθρωπική ορ-
γάνωση να απαντά πως η απώλεια αυτών των χρημάτων θα πλή-
ξει τους φτωχούς. Μάλιστα, η εφημερίδα των καθολικών επι-
σκόπων Ιταλίας «Avvenire» στον πρωτοσέλιδο τίτλο της πριν 
από λίγες ημέρες έγραψε «Παίρνουν τα χρήματα από τους φτω-
χούς».«Δεν το προβλέψαμε αυτό» δήλωσε ο πατέρας Μπενόνι 
Αμπάρους, διευθυντής της οργάνωσης, στην «Avvenire». «Ελ-
πίζω να μην είναι αυτό το τελικό αποτέλεσμα» συμπλήρωσε.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι, πάντως, ενέκριναν την αλλαγή, 

η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο. Ωστόσο, 
σύμφωνα με το πρακτορείο Ansa, δεν είναι λίγοι αυτοί που ζη-
τούν από το δημοτικό συμβούλιο να ανακαλέσει την απόφασή 
του.

Βιρτζίνια Ράτζι: Η πρώτη γυναίκα δήμαρχος
Τον Ιούνιο του 2016 η Βιρτζίνια Ράτζι ανέλαβε τα ηνία του 
δήμου με τη στήριξη του Κινήματος των Πέντε Αστέρων του 
Μπέπε Γκρίλο. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα δήμαρχο στην 
ιστορία της Ρώμης.

«Θα εργαστούμε για να αποκαταστήσουμε τη νομιμότητα 
στη δημόσια διοίκηση μετά από 20 χρόνια κακοδιαχείρισης και 
επικράτησης της οικονομικής μαφίας. Δεν θα είναι έτσι η κατά-
σταση πλέον» δήλωνε η Ράτζι.

Σήμερα η δημοτικότητα της 40χρονης πολιτικού βρίσκεται 
σε καθοδική πορεία, καθώς δεν έχει καταφέρει να λύσει τα προ-
βλήματα χρέους της πόλης. Μάλιστα, τον περασμένο Οκτώβριο 
χιλιάδες κάτοικοι της Ρώμης βγήκαν στους δρόμους για να δια-
μαρτυρηθούν για τα σκουπίδια, την κακοδιαχείριση και τις τρύ-
πες στους δρόμους. «Roma dice basta!» ή αλλιώς «η Ρώμη λέει 
φτάνει πια!» ήταν το hashtag στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σημειώνεται ότι το 2018 κάηκαν τουλάχιστον 20 λεωφορεία 
εξαιτίας της κακής συντήρησης που οδηγούσε σε βραχυκυκλώ-
ματα και στην ανάφλεξη των οχημάτων. Επιπλέον, η Ράτζι αθω-
ώθηκε από την ιταλική Δικαιοσύνη, καθώς κατηγορούνταν για 
ψευδή κατάθεση.

Η υπόθεση αφορούσε τον διορισμό του Ρενάτο Μάρα στη 
θέση του υπεύθυνου Τουρισμού του δήμου. Ο Ρενάτο Μάρα 
είναι αδερφός του Ραφαέλε Μάρα, πρώην συνεργάτη της Ράτζι, 
ο οποίος το 2016 συνελήφθη για υπόθεση διαφθοράς.

Ο εισαγγελέας θεώρησε ότι η Ράτζι προχώρησε στη συγκε-
κριμένη επιλογή έπειτα από πιέσεις του συμβούλου της Ραφα-
έλε Μάρα, αλλά οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι στη συμπεριφορά 
της δημάρχου δεν υπήρξε τίποτα το αξιόποινο. Η δήμαρχος 
είχε δηλώσει ότι σε περίπτωση καταδίκης θα ακολουθούσε τον 
ηθικό κώδικα του κόμματος και θα υπέβαλε την παραίτησή της.

«Με ένα κέρμα επιστρέφεις, 
με δύο παντρεύεσαι ντόπιο»
Τον Νοέμβριο του 2015, στο πλαίσιο της επιχείρησης αποκατά-
στασης σημαντικών μνημείων με δωρεές ιδιωτών, είχε ολοκλη-
ρωθεί μετά από 17 μήνες εργασιών συντήρησης το «λίφτινγκ» 
της Φοντάνα ντι Τρέβι.

Ο οίκος μόδας Fendi είχε διαθέσει για την ανακαίνιση περί-
που 2,2 εκατ. ευρώ. Οι εργασίες είχαν κριθεί αναγκαίες όταν το 
2012 τμήματα του μνημείου κατέρρευσαν. Στα επίσημα εγκαίνια 
εκπρόσωποι της εταιρείας που έκανε τη δωρεά και του δήμου 
της ιταλικής πρωτεύουσας είχαν ρίξει ένα κέρμα στο νερό.

Άγνωστο παραμένει πώς άρχισε το έθιμο με τα νομίσματα. 
Κάποιοι λένε ότι αφορμή ήταν η ρομαντική κομεντί του 1954 
και το ομώνυμο τραγούδι με τον Φρανκ Σινάτρα «Three coins 
in the fountain» (Τρία κέρματα στην κρήνη).

Σύμφωνα πάντως με έναν άλλο μύθο, αν ρίξει κάποιος δύο 
κέρματα, παντρεύεται Ιταλό ή Ιταλίδα, και με τρία κέρματα χω-
ρίζει το ταίρι του για να παντρευτεί Ιταλό ή Ιταλίδα.

Το μνημείο εμφανίζεται σε πολλές κινηματογραφικές ται-
νίες, όπως η θρυλική «Dolce Vita»» του Φεντερίκο Φελίνι με 
τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι και την Ανίτα Έκμπεργκ, ενώ χρη-
σιμοποιήθηκε σε αρκετές σκηνές και στην ταινία «Διακοπές στη 
Ρώμη», με πρωταγωνιστές την Όντρεϊ Χέπμπορν και τον Γκρέ-
γκορι Πεκ. Το 1996, όταν πέθανε ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, η 
Φοντάνα ντι Τρέβι ντύθηκε στα μαύρα προς τιμήν του, ενώ η 
σκηνή στη Φοντάνα ντι Τρέβι ήταν αρκετή για να χαρακτηρι-
στεί η Ανίτα Έκμπεργκ «σύμβολο του σεξ».

Η Φοντάνα ντι Τρέβι, που σημαίνει «κρήνη του τρίστρα-
του», είναι σχεδόν 300 ετών. Σύμφωνα με τον θρύλο, το 19 π.Χ. 
οι Ρωμαίοι τεχνίτες εντόπισαν με τη βοήθεια μιας παρθένου μια 
πηγή καθαρού νερού περίπου 13 χιλιόμετρα έξω από την πόλη. 
Το μήκους 22 χιλιομέτρων υδραγωγείο που χτίστηκε προς τιμήν 
της παρθένου υδροδοτούσε τη Ρώμη για περίπου 400 χρόνια.
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ΔΥΟ ΣΚΈΨΈΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019
 ΤΟΥ ΚΏΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

Μ
ε τη νέα χρονιά, συχνά βάζουμε 
φιλόδοξους προσωπικούς στό-
χους για να βελτιώσουμε την 
υγεία μας, τις σχέσεις μας ή 
τον τραπεζικό μας λογαριασμό. 
Όμως αν το καλοσκεφτεί κα-
νείς, εκτός από το να χάσουμε 

βάρος και να κόψουμε το κάπνισμα, μεγάλο μέρος της προ-
σωπικής μας ευτυχίας εξαρτάται από την ποιότητα και τη 
λειτουργικότητα της συλλογικής μας κατοικίας, της πόλης 
όπου ζούμε.

Να ψηφίζουμε στην πόλη όπου ζούμε
Στις δημοτικές εκλογές ψηφίζουμε στην πόλη όπου ζούμε, 
σε αυτήν που ξέρουμε από πού να πιάσουμε τον σφυγμό 
της. Έτσι, θα συμβάλουμε στο να αναστραφεί το επικίνδυνο 
ρεύμα προς την απάθεια, την αποχή και την αρνητική ψήφο. 
Για όσα θέματα αισθανόμαστε ότι μας αφορούν και έχουμε 
ενημερωθεί, οφείλουμε να συμμετέχουμε ενεργά στα δημο-
τικά συμβούλια και να καταθέτουμε προτάσεις. Όχι μόνο για 
να διαμαρτυρηθούμε αλλά και για να στηρίξουμε μια δράση 
που βελτιώνει την πόλη. Και όταν θέλουμε να διαμαρτυρη-
θούμε για κάτι, τουλάχιστον ας αποφεύγουμε το ελιτίστικο 
σύνδρομο του «μακριά από την αυλή μου και όπου θέλει ας 
πάει».

Καλό είναι να έχουμε στον νου ότι οι σύγχρονες πόλεις 
είναι ένα αμάλγαμα ανθρώπινων και φυσικών στοιχείων που 
συνδέονται με χωρικές και κοινωνικοοικονομικές σχέσεις 
τόσο σύνθετες, που αψηφούν τις εύκολες εξηγήσεις και δεν 

αφήνουν χώρο για πειραματισμούς.
Έτσι, πριν εκφράσουμε δημόσια τη δυσφορία μας για 

την «υπερβολική κίνηση» ή την «έλλειψη θέσεων στάθμευ-
σης», ας αναλογιστούμε τις επιπτώσεις που έχουν τα πάρ-
κινγκ στην πυκνότητα της κυκλοφορίας και ότι δεν είναι 
λίγες οι φορές που όταν μεγαλώνει η «προσφορά» μεγαλώ-
νει και η «ζήτηση». Ή, όταν γκρινιάζουμε επειδή είμαστε 
«κολλημένοι στην κίνηση», ας μην ξεχνάμε ότι μέρος της 
«κίνησης» είμαστε κι εμείς.

Όταν φτάσει η ώρα των προϋπολογισμών, περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά πρέπει να προσέχουμε, να ενημερω-
νόμαστε και να συμμετέχουμε. Γιατί, κακά τα ψέματα, την 
ώρα των προϋπολογισμών είναι που αποκαλύπτονται όλες 
οι αλήθειες για τη χρονιά που πέρασε και, κυρίως, γι’ αυτήν 
που έρχεται. Να ζητάμε από συμπολίτευση και αντιπολί-
τευση να κάνουν αναλυτική συζήτηση χωρίς φωνασκίες και 
καταγγελίες. Να αξιώνουμε από τους δημοτικούς συμβού-
λους μας να συνεργαστούν προκειμένου να κλείσει ο προϋ-
πολογισμός και να γίνει λεπτομερής δημόσια παρουσίασή 
του. Και να θυμόμαστε ότι μερικές φθηνές αλλά στοχευμέ-
νες παρεμβάσεις στις γειτονιές συχνά αποδεικνύονται πολύ 
πιο αποτελεσματικές από ένα σπουδαίο κεντρικό έργο.

Να ζούμε μαζί με την πόλη μας...
Να προτιμάμε το περπάτημα, το τοπικό λεωφορείο ή το πο-
δήλατο. Να πάρουμε ένα γερό καροτσάκι για τα ψώνια και 
αντί για το αυτοκίνητο να πάμε με τα πόδια ως τον μανάβη. 
Εάν τα δρομάκια στα οποία κυκλοφορούμε είναι πολυσύ-
χναστα ή δύσβατα, να ζητήσουμε από τη δημοτική αρχή να 

μειώσει το όριο ταχύτητας και να διαπλατύνει τα πεζοδρό-
μια.

Να προτιμάμε να πηγαίνουμε τα παιδιά στο σχολείο με 
τα πόδια παρά με το αυτοκίνητο. Να τα μάθουμε να επιστρέ-
φουν παρέα με τους συμμαθητές τους στο σπίτι. Ο περίπα-
τος στην πόλη είναι μια ευχάριστη και υγιεινή συνήθεια που 
αξίζει να τη διδάξουμε στα παιδιά. Διαφορετικά αντιλαμβα-
νόμαστε το περιβάλλον μας περπατώντας και διαφορετικά 
πίσω από το παρμπρίζ του αυτοκινήτου.

Να πηγαίνουμε τα παιδιά σε δραστηριότητες που είναι 
κοντά στο σπίτι. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα άθλημα στο 
κοντινό γυμναστήριο αντί για ένα πιο εξωτικό σπορ σε από-
σταση δεκάδων χιλιομέτρων.

Να χρησιμοποιούμε τα πάρκα και τις πλατείες μας και με 
κάθε ευκαιρία να συμμετέχουμε στη ζωή της πόλης. Να βγαί-
νουμε και να πηγαίνουμε στην πλατεία ή στο πάρκο ακόμα 
και όταν δεν υπάρχει μουσική εκδήλωση. Αυτό που δίνει 
στους κοινόχρηστους χώρους τη ζωντάνια και την ασφάλεια 
που θέλουμε να έχουν είναι τελικά η δική μας παρουσία.

…και να στηρίζουμε την αγορά της
Να υποστηρίζουμε την τοπική αγορά, τα δικά μας καταστή-
ματα, τους δικούς μας επιστήμονες και υπηρεσίες. Να αγο-
ράζουμε τα σχολικά και τα βιβλία από το κοντινό μας βιβλι-
οπωλείο. Να προτιμάμε να δούμε την ταινία που περιμέναμε 
όταν τη φέρουν τα σινεμά της γειτονιάς, εκεί όπου θα πούμε 
και μια καλησπέρα με τους γείτονές μας. Να προτιμάμε τα 
παντοπωλεία, τα καφέ και τις επιχειρήσεις που επιλέγουν 
να δραστηριοποιηθούν στη δική μας γειτονιά, που ζωντα-
νεύουν τα δικά μας πεζοδρόμια. Στηρίζοντας την τοπική 
αγορά τη βοηθάμε να γίνει οικονομικά πιο συμφέρουσα και, 
τελικά, να προσδώσει στην πόλη το χρώμα και τη ζωντάνια 
που κανένα έργο και καμία μελέτη δεν μπορεί να καταφέ-
ρει καλύτερα.

Καλή (προεκλογική) χρονιά!

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόμος πολιτικός μηχα-
νικός, υπεύθυνος για την πρωτοβουλία Publicspace.gr.
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συνέντευξη

Στην Ελλάδα, 
δυστυχώς, δεν 
υπάρχει ενιαία 
πολιτική για 
τον καρκίνο 
και πρόγραμμα 
υποστήριξης των ασθενών. Ούτε 
μακροχρόνιες συντονισμένες δράσεις για να 
ενημερωθεί και να θωρακιστεί ο πληθυσμός 
απέναντι στη νόσο. Το εθνικό σύστημα 
υγείας είναι εφιαλτικά γραφειοκρατικό, 
δαιδαλώδες και, δυστυχώς, γι’ αυτό 
ορισμένοι επιτήδειοι κερδοσκοπούν σε 
βάρος των ασθενών.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Πίστη Κρυσταλλίδου, 
συντονίστρια του WinCancer

«Ακόμα και 
στις μέρες μας, 
ο καρκίνος 
σε στιγματίζει»

Μ
ε στόχο κανένας ασθενής να μην είναι και να 
μην αισθάνεται μόνος, το WinCancer συνεχίζει 
να στέκεται στο πλευρό όσων έχουν νοσήσει 
από καρκίνο. Αυτό ήταν και το όραμα του Δη-
μήτρη Σιάχου, ο οποίος το εμπνεύστηκε. Η συ-
ντονίστρια του WinCancer Πίστη Κρυσταλλίδου-
Σιάχου μίλησε στην FS για το έργο και τις πρω-

τοβουλίες του WinCancer.

Αρχικά θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για τη δημιουργία του 
WinCancer…
Το WinCancer δημιουργήθηκε από τον Δημήτρη Σιάχο όταν για τρίτη φορά 
στη ζωή του ήρθε αντιμέτωπος με τον καρκίνο. Αποφάσισε να δώσει 
δημόσια τη μάχη του, προσπαθώντας να σπάσει τα στερεότυπα και τις 
προκαταλήψεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που νοσούν. Δυστυ-
χώς, ακόμα και στις μέρες μας, ο καρκίνος σε στιγματίζει και κάποιες 
φορές σε απομονώνει. Αυτή την απομόνωση ανέτρεψε ο Δημήτρης.

Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του;
Θέλουμε να είμαστε σημείο «αναφοράς» για τους καρκινοπαθείς, αλλά 
και ενημέρωσης και δράσης για όλους. Στη σελίδα μας wincancer.gr υ-
πάρχουν βιωματικές ιστορίες ανθρώπων που νίκησαν τον καρκίνο και 
μέσα από αυτές θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα αισιοδοξίας πως «ο 
καρκίνος νικιέται». Επίσης, έχουμε κάνει παρεμβάσεις στην πολιτεία για 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι νοσούν και μάλιστα μία από 
αυτές οδήγησε στην επανενεργοποίηση του Μητρώου Νεοπλασιών 
στη χώρα μας. Μας ενδιαφέρει ακόμα να προβάλουμε το έργο συλ-
λόγων και οργανισμών που ασχολούνται με τον αντικαρκινικό αγώνα.

Τον περασμένο Δεκέμβριο καταφέρατε να συγκεντρώσετε περισ-
σότερα από 5.000 βιβλία για τους ασθενείς των αντικαρκινικών νο-
σοκομείων στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔιαβάΖΩ». Μιλήστε μας 
για τη συγκεκριμένη δράση…
Για το «ΔιαβάΖΩ» είμαι πραγματικά περήφανη, διοργανώθηκε για δεύ-
τερη χρονιά. Πέρυσι μαζέψαμε βιβλία για τις βιβλιοθήκες των νοσοκο-
μείων, αυτή τη φορά ζητήσαμε από τον κόσμο να μας φέρει μαζί με το 
βιβλίο που ήθελε να δωρίσει και μια ιδιόχειρη ευχή για τους ανθρώ-
πους που νοσούν. Η ανταπόκριση ήταν συγκινητική, μαζέψαμε βιβλία 
γεμάτα ευχές με ελπίδα, αγάπη και αισιοδοξία. Τα βιβλία μοιράστηκαν 
από εθελοντές χέρι με χέρι σε ανθρώπους που την περίοδο των Χρι-
στουγέννων νοσηλεύονταν στα αντικαρκινικά νοσοκομεία και ξέρω 
πως τους δώσαμε δύναμη να συνεχίσουν να μάχονται.

Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνει όποιος νοσεί για να αντε-
πεξέλθει τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο;
Δεν υπάρχουν οδηγίες χρήσης. Κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του χα-
ρακτήρα και ηθικό κώδικα, άρα θα αντιμετωπίσει τη νόσο με τους δι-
κούς του όρους. Θεωρώ όμως σημαντικό πως σε αυτόν τον αγώνα ο 
ασθενής δεν πρέπει να μείνει ή να νιώθει μόνος, χρειάζεται συνοδοι-
πόρους. Γι’ αυτό είναι καλό να αναζητήσει ψυχολογική στήριξη, είτε από 
τους οικείους του είτε από επαγγελματίες, και να μην απομονωθεί. Να 
έχει πίστη στον αγώνα και στον εαυτό του και να παραμένει αισιόδο-
ξος. Έχει αποδειχθεί πως η ψυχολογική υποστήριξη του ασθενή απο-
τελεί σημαντικό μέρος της επιβίωσής του.

Στην Ελλάδα, οι πολιτικές που ακολουθούνται υποστηρίζουν τους α-
σθενείς με καρκίνο;
Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν υπάρχει ενιαία πολιτική για τον καρκίνο 
και πρόγραμμα υποστήριξης των ασθενών. Ούτε μακροχρόνιες συντο-
νισμένες δράσεις για να ενημερωθεί και να θωρακιστεί ο πληθυσμός 
απέναντι στη νόσο. Το εθνικό σύστημα υγείας είναι εφιαλτικά γραφειο-
κρατικό, δαιδαλώδες και, δυστυχώς, γι’ αυτό ορισμένοι επιτήδειοι κερ-
δοσκοπούν σε βάρος των ασθενών.

Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι 
παραμένουν σε πολύμηνες λίστες αναμονής για ακτινοθεραπεία ή πα-
ρατηρούνται «εγκληματικές», επιτρέψτε μου τον χαρακτηρισμό, ελλεί-
ψεις σε βασικά φάρμακα χημειοθεραπείας.

Και όλα αυτά όταν παραμένει ο απαράδεκτος, σχεδόν σαδιστικός, 
τρόπος που προμηθεύονται οι ασθενείς τα φάρμακά τους από τον ΕΟΠΥΥ. 
Ευτυχώς, όμως, το σύστημα υγείας της χώρας μένει όρθιο, γιατί κά-
ποιοι άνθρωποι συνεχίζουν να αντιστέκονται στη φθορά, νοσηλευτές, 
ιατροί, διοικητικοί υπάλληλοι.

Στη μάχη κατά του καρκίνου υπάρχουν νικητές και ηττημένοι;
Εξαρτάται ποιον τοποθετούμε στη θέση του μαχητή. Αν τοποθετήσουμε 
την πολιτεία, τότε η απάντηση έχει δοθεί παραπάνω, το σύστημα υγείας 
μετρά ήττες. Ο ιατρός στη θέση του μαχητή είναι νικητής αν έχει κατα-
φέρει να σταθεί και με τις δύο ιδιότητές του, εκείνη του ανθρώπου και 
εκείνη του επιστήμονα, πλάι στον ασθενή του και αν έχει ο ίδιος διδα-
χτεί κάτι παραπάνω για τον άνθρωπο και τη νόσο από καθένα περιστα-
τικό χωριστά. Αν μιλάμε για τον ασθενή που δίνει μια μάχη για τη ζωή 
του συχνά άνιση, θεωρώ πως, είτε θεραπευτεί είτε όχι, είναι ήρωας και 
στα μάτια μας πάντα νικητής.
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 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

ΤΟ E-ΤΣΙΓΑΡΟ ΕΝΤΕΚΑΠΛΑΣΙΑΖΕΙ 
ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Τ
ροφή για σκέψη για µικρούς αλλά και για µεγάλους αποτελεί το παι-
δικό παραµύθι «Η Μελίτα και ο Ζαχαρούλης», της Μαριάννας Μετα-
ξά, που είναι αφιερωµένο στα παιδιά µε διαβήτη τύπου 1. Μέσα από 
µια συναρπαστική ιστορία και µε ήρωες οικείους και χαριτωµένους, 

οι µικροί ήρωες της διπλανής πόρτας, τα παιδιά που ζουν µε διαβήτη, µα-
θαίνουν να µην τον φοβούνται και να συµβιώνουν µαζί του σωστά. Ένα 
βιβλίο για κάθε οικογένεια µε διαβητικό, αλλά και για κάθε σχολείο, που 
οφείλει να δώσει στους µαθητές του µαθήµατα ζωής, πέρα από τη γλώσσα 
και τα µαθηµατικά.

ΕΝΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 
ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ∆ΙΑΒΗΤΗ

Ισχυρή συσχέτιση µεταξύ ηλεκτρονικού τσιγάρου και δια-
κοπής του καπνίσµατος στην Ελλάδα έδειξε η πρώτη µε-
γάλη πληθυσµιακή µελέτη που δηµοσιεύτηκε σε διεθνές 
επιστηµονικό περιοδικό. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε 
από επιστηµονικές οµάδες του Ωνασείου Καρδιοχειρουρ-

γικού Κέντρου, της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας και των Πα-
νεπιστηµίων Πατρών και Μακεδονίας και ανέλυσε τη χρήση ηλε-
κτρονικού τσιγάρου σε αντιπροσωπευτικό δείγµα 2.568 ενήλικων 
καπνιστών και πρώην καπνιστών στον Νοµό Αττικής. Σύµφωνα µε 
τα ευρήµατα της µελέτης, η καθηµερινή χρήση ηλεκτρονικού τσι-
γάρου µπορεί να εντεκαπλασιάσει την πιθανότητα διακοπής του 
καπνίσµατος. Το 40% των ενηλίκων που διέκοψαν το κάπνισµα 
από το 2014 και µετά χρησιµοποιούν ή χρησιµοποιούσαν ηλε-
κτρονικό τσιγάρο, στοιχείο που αποδεικνύει ότι το ηλεκτρονικό 
τσιγάρο έχει καθοριστική συµβολή στην ελάττωση του αριθµού 
των καπνιστών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Ελ-
λάδα.

«Σε άλλες χώρες παρατηρήθηκε ότι η καθηµερινή χρήση ηλε-
κτρονικού τσιγάρου τριπλασιάζει την πιθανότητα οι χρήστες να 
είναι πρώην καπνιστές, στοιχείο που είναι, φυσικά, πολύ σηµα-
ντικό. Είναι όµως η πρώτη φορά που καταγράφεται ότι οι καθηµε-
ρινοί χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου έχουν µέχρι 11 φορές υψη-
λότερη πιθανότητα να έχουν διακόψει το κάπνισµα σε σύγκριση 
µε όσους δεν χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό τσιγάρο» επισήµανε ο 
βασικός ερευνητής δρ. Κωνσταντίνος Φαρσαλινός. «Η χώρα µας 
διατηρεί τον υψηλότερο επιπολασµό καπνίσµατος στην Ευρώπη 
και οι εναλλακτικές µορφές που βοηθούν στη διακοπή του κα-
πνίσµατος µπορεί να έχουν θετική επίπτωση στη δηµόσια υγεία» 
πρόσθεσε η δρ. Αναστασία Μπαρµπούνη, καθηγήτρια ∆ηµόσιας 
Υγείας στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας.

Η 
τελευταία εξέλιξη στην υποβοηθούµενη αναπαραγωγή 
αφορά την πρώτη εγκυµοσύνη σε Ελληνίδα στην οποία 
εφαρµόστηκε η πρωτοποριακή µέθοδος της µεταφοράς 
της µητρικής ατράκτου. Όπως εξηγεί ο Dr. Nuno Costa-

Borges, επιστηµονικός συνεργάτης της µονάδας Institute of Life, 
η τεχνική αυτή αντιµετωπίζει προβλήµατα γυναικών που πάσχουν 
από σπάνιες µιτοχονδριακές γενετικές παθήσεις ή έχουν επανα-
λαµβανόµενες αποτυχίες εξωσωµατικής γονιµοποίησης οι οποίες 
οφείλονται σε µιτοχονδριακές δυσλειτουργίες. Με τη µέθοδο της 
µεταφοράς της µητρικής ατράκτου αποκαθίστανται οι λειτουργίες 
των ωαρίων, ενώ διατηρούνται τα γενετικά τους χαρακτηριστικά 
αναλλοίωτα. Η ανακοίνωση γι’ αυτή την ενδιαφέρουσα εξέλιξη 
στην εξωσωµατική γονιµοποίηση έγινε στο πλαίσιο του 2ου Επι-

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ 
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

Μ
ια επιστηµονική ανακάλυψη που ξεκίνησε από την 
παραδοχή του φυσικού νόµου πως για την αναγέν-
νηση του οστού απαιτείται πρόσκρουση αναµένεται 
να γράψει τους τίτλους τέλους στην παγκόσµια µά-

στιγα της οστεοπόρωσης. Μέσα από την πρόσκρουση ασκείται 
στο µυοσκελετικό σύστηµα δύναµη τουλάχιστον 4,2 φορές το 
σωµατικό βάρος του ατόµου, προκειµένου να δηµιουργηθεί νέο 
οστό. Στον επαγγελµατικό αθλητισµό τη µέγιστη δύναµη πρό-
σκρουσης υφίστανται οι πρωταθλητές στους κρίκους, όπως ο 
Λευτέρης Πετρούνιας, καθώς κατά την έξοδο και την προσγεί-
ωσή τους στο έδαφος δέχονται δύναµη πρόσκρουσης 10 φορές 
το σωµατικό τους βάρος. Πώς θα σας φαινόταν αν µια τεχνική 
αντέγραφε αυτά τα αποτελέσµατα, χωρίς κόπο, ιδρώτα και άλ-
µατα στον αέρα; Ε, λοιπόν, ήρθε στη χώρα µας η µοναδική µέ-
θοδος, η οποία, χωρίς γυµναστική ή άλλες διατροφικές παρεµ-
βάσεις, ενδυναµώνει το σκελετικό σύστηµα, ενεργοποιώντας 
τη φυσική λειτουργία αύξησης της οστικής πυκνότητας και της 
µυϊκής µάζας. Πρόκειται για το Osteostrong, την πρωτοποριακή 
µέθοδο η οποία δίνει λύση στα προβλήµατα του µυοσκελετι-
κού συστήµατος αντιστρέφοντας ακόµη και την οστεοπόρωση. 
Εµπνευστής της ο Dr. John Jaquish, εφευρέτης της µεθόδου της 
οστεογονικής φόρτισης, η οποία χαρακτηρίζεται διεθνώς ως το 
απόλυτο «biohack», αφού επαναπρογραµµατίζει τον τρόπο λει-
τουργίας του µυοσκελετικού συστήµατος. Τα οφέλη της σε ό,τι 
αφορά την ενδυνάµωση των οστών τεκµηριώνονται σε 25.400 
κλινικές µελέτες και µε µία συνεδρία την εβδοµάδα διάρκειας 
10 λεπτών και 60 δευτερολέπτων άσκησης πίεσης στο καθένα 
από τα τέσσερα προηγµένα ροµποτικά µηχανήµατα, άνθρωποι 
ηλικίας 70 ετών αποκτούν σταδιακά τη µυοσκελετική δύναµη 
που είχαν στα 30 τους έτη. Μετά από τέσσερα χρόνια συνεδριών, 
η οστική πυκνότητα αυξάνεται κατά 290%. Στόχος του εφευρέτη 
Dr. Jaquish και του επενδυτή Kyle Zagrodzky, ιδρυτή και CEO 

της εταιρείας OsteoStrong Franchising, είναι να εξαλείψουν την 
οστεοπόρωση και την οστεοπενία από προσώπου γης µέσα στα 
επόµενα χρόνια. Το σύστηµα Osteostrong είναι διαθέσιµο στο 
Μαρούσι (Σώρου 3-5).

Με 60 δευτερόλεπτα πίεσης την εβδοµάδα σε 
ένα high-tech ροµποτικό σύστηµα πετυχαίνετε 
ό,τι και ο παγκόσµιος πρωταθλητής 
στους κρίκους Λευτέρης Πετρούνιας: να 
εξασφαλίσετε γερά οστά, για µια ζωή.

στηµονικού Συµποσίου που οργάνωσε στην Αθήνα η Μονάδα 
Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής Institute of Life.

Η τεχνική της µεταφοράς της µητρικής ατράκτου 
εφαρµόστηκε στην πρώτη Ελληνίδα και αναµένεται 
να δώσει λύση στις επανειληµµένες αποβολές που 
οφείλονται σε ελαττωµατικό µιτοχονδριακό DNA 
των ωαρίων.



www.freesunday.gr 2720.01.2019

άρθρο

ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*Η 
ικανότητα της γραφής του 
παιδιού εμφανίζεται ήδη 
από τους πρώτους μήνες 
της ζωής του και σταθε-
ροποιείται όσο αυτό με-
γαλώνει. Τα παιδιά κα-
τακτούν την ικανότητά 
τους αυτή σε μια εξελι-
κτική πορεία, περνώντας 

από συγκεκριμένα στάδια. Τα στάδια εξέλιξης της γρα-
φής είναι τα εξής:
• Το στάδιο μουτζουρώματος (2-3 ετών): Στο στάδιο αυτό 
το παιδί δημιουργεί τυχαία σημάδια, μουτζούρες, πάνω 
στο χαρτί. Όπως τα παιδιά φλυαρούν, πριν μάθουν να 
χρησιμοποιούν ορθά τις λέξεις, έτσι χρησιμοποιούν και 
τα εργαλεία γραφής στην πρώτη επαφή μαζί τους. Πρό-
κειται για σημάδια μεταξύ γραφής και ζωγραφικής, που 
εισάγουν στην ουσία το παιδί στον γραπτό λόγο.
• Το γραμμικό επαναλαμβανόμενο στάδιο (3-4 ετών): Το 
παιδί σε αυτό το στάδιο αρχίζει να ανακαλύπτει πως η 
γραφή είναι κυρίως οριζόντια και πως τα γράμματα τοπο-
θετούνται σε μια σειρά κατά μήκος της σελίδας. Θεωρούν, 
επίσης, πως μια λέξη που αναφέρεται σε κάτι μεγάλο έχει 
τη μορφή μιας μακρύτερης γραμμής και το αντίθετο. Το 
παιδί ψάχνει για συγκεκριμένες συνδέσεις μεταξύ των 
λέξεων και των εννοιολογικών τους περιεχομένων.
• Το στάδιο αντιγραφής τυχαίων γραμμάτων (4-5 ετών): 
Το παιδί κατανοεί σταδιακά ποιοι τύποι είναι αποδεκτοί 
ως γράμματα και τα χρησιμοποιεί με τυχαία σειρά για να 
αναφερθεί σε λέξεις ή προτάσεις. Σε αυτό το στάδιο το 
παιδί συνήθως φτιάχνει σειρές γραμμάτων που δεν αντι-
στοιχούν στους ήχους των λέξεων στις οποίες υποτίθεται 
ότι αναφέρονται.
• Το στάδιο φωνητικής γραφής (5-6 ετών): Στο στάδιο 
αυτό το παιδί αρχίζει να συνειδητοποιεί τη σχέση με-
ταξύ γραμμάτων και ήχων. Είναι το στάδιο, λοιπόν, που το 
παιδί αρχίζει να κατακτά τη φωνολογική ενημερότητα. Η 
αρχή αυτού του σταδίου συχνά περιγράφεται ως γραφή 
γράμματος-ονόματος, γιατί μπορούν να αντιστοιχίζουν 
το γράφημα με το φώνημα.
• Το στάδιο μεταβατικής ορθογραφίας (6-7 ετών): Όσο 
το παιδί αντιλαμβάνεται το σύστημα του γραπτού λόγου, 
αρχίζει να κατακτά και τους κανόνες του. Αν και η ορ-
θογραφία του μέχρι αυτό το σημείο είναι φωνητική, το 
παιδί αρχίζει να γράφει κάποιες λέξεις με τη συμβατική 
ορθογραφία. Η γραφή του παιδιού πλέον γίνεται ευανά-
γνωστη. Το στάδιο αυτό ονομάζεται μεταβατικό για το 
γεγονός ότι το παιδί περνά από τη φωνητική στην καθο-
ρισμένη και στη συμβατική ορθογραφία.
• Το στάδιο της συμβατικής ορθογραφίας (Α΄ δημοτικού 
και μετά): Στο στάδιο αυτό το παιδί επιτυγχάνει το μέγι-
στο αποτέλεσμα στα πλαίσια της συμβατικής ορθογρα-
φίας. Το παιδί, δηλαδή, έχει καταφέρει να αποκωδικο-
ποιήσει τον γραπτό λόγο και μπορεί πλέον να ακολουθεί 
τα συμβατικά πρότυπα για τη γραφή.

Είναι σημαντικό γονείς και εκπαιδευτικοί να θυμού-
νται ότι το κάθε παιδί είναι μοναδικό και έχει τον δικό 
του ρυθμό ανάπτυξης της ικανότητας της γραφής. Ω-
στόσο, η μεγάλη καθυστέρηση κατάκτησης κάποιου στα-
δίου ίσως να κρύβει κάποια δυσκολία του παιδιού που 
χρειάζεται αξιολόγηση και παρέμβαση. Η υποστήριξη 
και η εξάσκηση είναι τα κλειδιά για την ομαλή κατά-
κτηση των σταδίων της ανάπτυξης της γραφής.

*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός 
- συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστημονι-
κός σύμβουλος του τομέα Ειδικής Αγωγής του Μητρο-
πολιτικού Κολλεγίου, επιστημονικός δ/ντής του Πρότυ-
που Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση». 
eidikospaidagogos.gr
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

το ανανεωμένο Vitara, που στην προσθιοκίνητη τρικύλιν-
δρη έκδοση 1.0 Boosterjet με τα 112 άλογα κοστίζει από 
€15.990. Υπάρχει και τετρακίνητη 4WD έκδοση από €19.450. 
Ο τετρακύλινδρος 1.4 Boosterjet με τους 140 ίππους ξεκινά 
από τα €19.090. Η έκδοση πετρελαίου (με τον 1.6 της Fiat) 
έχει πλέον καταργηθεί. Υπενθυμίζεται πως υπάρχει εγγύ-
ηση για 7 χρόνια για τα μηχανικά μέρη ή για 140.000 χλμ.

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

ΣΕΑΑ: Σταδιακή απομάκρυνση των  
παλαιών τεχνολογικά diesel αυτοκινήτων

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

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

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

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

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

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

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

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

Πώς μπορείτε να αποφύγετε τα τέλη 
κυκλοφορίας του 2019

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

οποία ανήκετε τις πινακίδες κυκλοφορίας έως 
τις 31 Δεκεμβρίου.

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

• Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου

• Πινακίδες
• Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος, 

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

φορίας του τρέχοντος έτους
• Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα 

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

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

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

Επίσημη η συνεργασία VW και Ford

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

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

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

Νέα Mercedes CLA: 
Πιο upper-class και πιο σπορ

H Mercedes CLA της προηγούµενης πια γενιάς πούλησε, όλα τα χρόνια που ήταν διαθέσιµη, 720.000 µονάδες και 
προκειµένου και η καινούργια να συνεχίσει αυτή την επιτυχηµένη πορεία αναβαθµίστηκε συνολικά.

Από πλευράς διαστάσεων έχει µεγαλώσει κατά 48 χιλιοστά και φτάνει πια τα 4,69 µέτρα, µε αποτέλεσµα να είναι 
µόλις 2 χιλιοστά(!) πιο µικρή από τη C-Class. Επειδή όπως επιβάλλεται να είναι ως τετράθυρο κουπέ πιο δυναµική, είναι 
κατά 3 χιλιοστά πιο χαµηλή και κατά 20 χιλιοστά πιο φαρδιά, τα οποία, αν η σύγκριση γίνει µε την προκάτοχό της, γίνονται 53.

Η πιο σπορ εικόνα προσδιορίζεται και από την πιο «χυτή» διαµόρφωση του πίσω µέρους της οροφής, που πλέον ενώ-
νεται πιο αρµονικά µε το πορτµπαγκάζ, γεγονός που µε τη σειρά του συµβάλλει στο πιο έντονο στιλ κουπέ και δηµιουργεί 
συνειρµούς µε την πιο µεγάλη και σαφώς πιο ακριβή CLS.

Το εσωτερικό προσανατολίζεται στα πολύ καλά και ιδιαίτερα σύγχρονα πρότυπα της A-Class, µε τον «ελεύθερο» πί-
νακα οργάνων και τους χαρακτηριστικούς αεραγωγούς, ενώ το σύστηµα infotainment MBUX έχει εµπλουτιστεί µε και-
νούργιες λειτουργίες, όπως π.χ. το αυτόµατο άναµµα της πλαφονιέρας µε την κίνηση του χεριού του οδηγού και την από-
κριση της ψηφιακής βοηθού Mercedes σε πιο σύνθετες ερωτήσεις. Τα συστήµατα υποβοήθησης του οδηγού µπορούν να 
είναι πολλά και σε αυτά να περιλαµβάνεται και αυτό της ηµιαυτόνοµης οδήγησης.

Σε ό,τι αφορά τους χώρους, η αύξηση του µεταξονίου κατά 30 χιλιοστά, στα συνολικά 2.729, έχει βελτιώσει αυτούς 
για τους επιβάτες, ενώ το πορτµπαγκάζ έχει µειωθεί ελάχιστα – από τα 470 λίτρα της προηγούµενης γενιάς στα 460 λίτρα.

Η γκάµα των κινητήρων περιλαµβάνει τα νέα σύνολα στη βάση που εµφανίστηκαν µαζί µε την A-Class: τον τετρακύ-
λινδρο βενζίνης των 1.330 κυβικών που είναι διαθέσιµος µε 109 (CLA 160), 136 (CLA 180) και 163 ίππους (CLA 200) και τον 
επίσης τετρακύλινδρο diesel των 1.500 κυβικών µε τους 116 ίππους (CLA 180 d). Στην κορυφή θα είναι φυσικά οι AMG, 
ενώ η γκάµα των αµαξωµάτων θα περιλαµβάνει και το ιδιαίτερο Shooting Brake.

Η νέα Mercedes CLA θα είναι διαθέσιµη από τον Μάιο, ενώ για τον πρώτο χρόνο στην γκάµα θα υπάρχει, όπως άλ-
λωστε συνηθίζει τα τελευταία χρόνια η Mercedes, η ειδική έκδοση Edition 1.

2018: Άλλη µία χρονιά ρεκόρ 
για τη Volvo, στην Ελλάδα και παγκοσµίως

Η 
χρονιά που µόλις έκλεισε βρήκε τη Volvo να επιτυγ-
χάνει ακόµη ένα εντυπωσιακό ρεκόρ πωλήσεων, 
υπερβαίνοντας το φράγµα των 600.000 αυτοκινή-
των σε παγκόσµιο επίπεδο, για πρώτη φορά από 
την ίδρυσή της, το 1927. Οι συνολικές πωλήσεις της 

Volvo για το 2018 ανήλθαν σε 642.253 αυτοκίνητα, σηµειώνοντας 
αύξηση 12,4% σε σχέση µε το 2017. Πρόκειται για το πέµπτο συ-
νεχόµενο ετήσιο ρεκόρ πωλήσεων της σουηδικής εταιρείας από 
το 2014 και µετά.

Εξαιρετικά αυξηµένες πωλήσεις κατέγραψε η σουηδική µάρκα 
και στην ελληνική αγορά. Η Volvo έκλεισε το 2018 µε εντυπωσιακή 
αύξηση πωλήσεων κατά 29,8%, ποσοστό που αποτελεί ρεκόρ ανό-
δου από χρονιά σε χρονιά. Οι συνολικές πωλήσεις της στην Ελλάδα 
ανήλθαν σε 1.695 αυτοκίνητα, έναντι 1.306 αυτοκινήτων το 2017.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2018 η Volvo ήταν η µόνη που ση-
µείωσε αύξηση πωλήσεων µεταξύ των άµεσα ανταγωνιστικών 
premium µαρκών. Σηµαντική συνεισφορά στην άνοδο της Volvo 

έχει η πλήρης γκάµα των SUV της.
Ειδικότερα, το XC60 κυριάρχησε στην κατηγορία των premium 

µεσαίων SUV, µε ταξινοµήσεις 422 µονάδων και µερίδιο αγο-
ράς 38,5%.

Πρωτιά κατέγραψε και το XC90 στα µεγάλα SUV, µε τις πωλή-
σεις του να φτάνουν τις 133 µονάδες και το µερίδιο αγοράς το 31,9%.

Εκτός από τις πρωτιές στις κατηγορίες των µεσαίων και µε-
γάλων SUV, η Volvo βρέθηκε στην πρώτη θέση και της κατηγο-
ρίας των premium µεσαίων µοντέλων, µε τα S60, V60 και V60 
Cross Country να αποσπούν µερίδιο αγοράς 28,8% (µε ταξινοµή-
σεις 184 αυτοκινήτων).

Το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2018», Volvo XC40, είχε επίσης 
εξαιρετική απήχηση στο ελληνικό κοινό, µε τις ταξινοµήσεις του 
να κλείνουν το έτος στα 538 αυτοκίνητα, παρ’ ότι δεν ήταν διαθέ-
σιµο από τις αρχές του 2018, ενώ η εισαγωγική του έκδοση µε 
τον κινητήρα Τ3 των 1,5 λίτρων άρχισε να  διατίθεται µόλις το δεύ-
τερο εξάµηνο του 2018.

Η Peugeot διοργανώνει για άλλη µια χρονιά το Φεστι-
βάλ Επιλεγµένων Μεταχειρισµένων, µετά τη µεγάλη 
επιτυχία που γνώρισε πέρυσι. Πιο συγκεκριµένα, από 

τις 18 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2019 τα δηµοφιλή 
µοντέλα της Peugeot, 108, 208, 308 και 2008, διατίθενται ελα-
φρώς µεταχειρισµένα σαν καινούργια, σε πλήθος εκδόσεων 
και επιπέδων εξοπλισµού, αυτόµατων και χειροκίνητων, βεν-
ζίνης και πετρελαίου, µε τα εξής µοναδικά οφέλη:

• Εργοστασιακή εγγύηση (έως 5 έτη)
• ∆ωρεάν ασφάλεια και οδική βοήθεια για ένα έτος
• Πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας 2019
• ∆ωρεάν το κόστος µεταβίβασης του αυτοκινήτου

• Ενηµερωµένο βιβλίο συντήρησης
• Ειδικές εκπτώσεις σε µελλοντικά service και α-
νταλλακτικά
• ∆υνατότητα ανταλλαγής και χρήσης ευνοϊκών προ-
γραµµάτων χρηµατοδότησης

Οι εκπλήξεις όµως δεν σταµατούν εδώ, γιατί στις εκθέσεις 
της Peugeot πανελλαδικά θα βρίσκονται προς πώληση πολλά 
επιλεγµένα µεταχειρισµένα άλλων µαρκών.

Από τις 18 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2019 το εξει-
δικευµένο προσωπικό των διανοµέων της Peugeot θα περιµέ-
νει όλους τους ενδιαφερόµενους για να επιλέξουν και φυσικά 
να οδηγήσουν το εγγυηµένο µεταχειρισµένο που τους ταιριάζει.

Peugeot Drive Festival: Φεστιβάλ µεταχειρισµένων



www.freesunday.gr 2920.01.2019

άρθρο

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 ΤΟΥ ΚΙΜΩΝΑ ΦΡ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ*

Έχουν περάσει 100 µέρες κοροϊδίας, 100 
µέρες γεµάτες ψέµατα, 100 µέρες ανικανό-
τητας και φυσικά 100 µέρες χωρίς πρακτι-
κές εξετάσεις για την απόκτηση άδειας οδή-

γησης.
Για περισσότερο από έναν χρόνο η πολιτική ηγεσία 

του υπουργείου Μεταφορών προσπαθεί αλλά και διατυ-
µπανίζει πως είναι έτοιµη να αλλάξει το σύστηµα διεξα-
γωγής των εξετάσεων.

Μέχρι σήµερα, όµως, το µόνο που έχει καταφέρει 
είναι να καταστρέψει εντελώς το υφιστάµενο σύστηµα ε-
ξετάσεων οδήγησης και να κρατήσει σε οµηρία 70.000 
συµπολίτες µας.

Φυσικά έχει δηµιουργήσει τεράστιο πρόβληµα στους 
υποψήφιους οδηγούς και στους ηλικιωµένους, και έχει 
φέρει τους εκπαιδευτές οδήγησης και τους ιδιοκτήτες 
σχολών οδηγών στα όρια του οικονοµικού κραχ.

Το ερώτηµα που πλανάται στα χείλη όλων των εµπλε-
κοµένων είναι ένα, και είναι εύλογο: Πού είναι το νοµο-
σχέδιο που θα φέρει τη διαφάνεια, κύριε υπουργέ; Το α-
φήσατε για το παρά πέντε και τώρα, στην εκπνοή της θη-
τείας της κυβέρνησης, τι θα κάνετε τελικά;

Θα αφήσετε την κατάσταση ως έχει, µε χιλιάδες πο-

λίτες έρµαια των ανίκανων προθέσεών σας ή θα το κατα-
θέσετε όπως όπως την τελευταία στιγµή και θα µετατο-
πίσετε την ευθύνη της εφαρµογής του στην επόµενη κυ-
βέρνηση, όπως συνηθίζει η κυβέρνησή σας να κάνει;

Είναι αδιανόητο σε ένα κράτος όπως η χώρα µας, που 
είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δηµιουργούνται 
τόσο σοβαρά και µακροχρόνια προβλήµατα στις βασικές 
λειτουργίες του κρατικού µηχανισµού, όπως η οδική κυ-
κλοφορία.

Αυτά, δυστυχώς, είναι προβλήµατα που δηµιουργού-
νται όταν η κυβέρνηση δεν διαθέτει στρατηγικό όραµα 
και στρατηγικό σχεδιασµό και γίνεται έρµαιο της ανού-
σιας επικοινωνιακής της πολιτικής.

Η αναξιοπιστία του υπουργού σε τόσο σοβαρά ζη-
τήµατα, τα οποία πλήττουν όχι µόνο το προσωπικό του 
κύρος αλλά και τον ίδιο τον θεσµό του υπουργού Μετα-
φορών, αποτελεί άλλη µια ζηµιογόνο ενέργεια που θίγει 
και διαφθείρει για ακόµη µια φορά τη χώρα µας, αλλά 
και την ίδια της την αξιοπιστία εντός και εκτός, φαινό-
µενο σύνηθες για την παρούσα κυβέρνηση.

*Ο Κίµων Φρ. Λογοθέτης είναι γενικός γραµµατέας της Έ-
νωσης Εκπαιδευτών Οδήγησης Αθηνών.
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Κ
υριακή (20/01) σήµερα και το κουπόνι του 
Πάµε Στοίχηµα περιλαµβάνει πληθώρα παι-
χνιδιών. Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα είναι 
γεµάτα δράση και αυτό ευνοεί τους παίκτες 
του στοιχήµατος, που µπορούν να ξεχωρί-
σουν αρκετά αξιόλογα σηµεία. Εµείς έχουµε 

ξεχωρίσει πέντε αναµετρήσεις, µε τις τρεις να αποτελούν τις βα-
σικές µας επιλογές.

Ξεκινάµε τις σηµερινές προτάσεις στοιχήµατος από το ελ-
ληνικό πρωτάθληµα και δη από το µατς της ΑΕΚ µε τον Αστέρα 
Τρίπολης στο ΟΑΚΑ. Η «Ένωση», µετά από καιρό, κατάφερε να 
πραγµατοποιήσει µια εξαιρετική εµφάνιση στα Ιωάννινα και υ-
πέταξε τον ΠΑΣ µε 0-4! Μάλιστα, το σκορ διαµορφώθηκε από 
το πρώτο ηµίχρονο. Έτσι, ο Μαρίνος Ουζουνίδης και οι παίκτες 
του κέρδισαν ηρεµία, ώστε να δουλέψουν και να δώσουν τη 
µάχη τους στη συνέχεια του πρωταθλήµατος. Ο Αστέρας ήταν 
πολύ καλός στο πρώτο µέρος του αγώνα µε τον ΠΑΟΚ, όµως 
στην επανάληψη κατέρρευσε και δέχτηκε τρία γκολ. Και σή-
µερα έχουν πολύ δύσκολο έργο κόντρα στην ΑΕΚ, που φαί-
νεται να συνέρχεται από τον εφιαλτικό ∆εκέµβριο. Οι γηπε-
δούχοι είναι σαφώς ανώτερη οµάδα από τον Αστέρα και αν 
εµφανιστούν σοβαροί µπορούν να «καθαρίσουν» το παιχνίδι. 
Θεωρούµε ότι ο «∆ικέφαλος» θα συνεχίσει δυναµικά και επι-
λέγουµε το combo 1 & Over 1.5 σε απόδοση 1.95.

«Καίγεται» η Βιγιαρεάλ
Με παιχνίδι δίχως αύριο για τη Βιγιαρεάλ µοιάζει αυτό κόντρα 
στην Αθλέτικ Μπιλµπάο. Το «Κίτρινο Υποβρύχιο» φιλοξενεί 
τους Βάσκους και αναζητά µόνο τους τρεις βαθµούς της νίκης, 
στον δρόµο για την παραµονή στην κατηγορία. Την περασµένη 
αγωνιστική η Βιγιαρεάλ ήταν ξανά κατώτερη των περιστάσεων 
και έχασε στην έδρα της από τη Χετάφε µε 1-2. Η Αθλέτικ, από 
την άλλη, δείχνει να ανακάµπτει και µε δύο σερί «τρίποντα» ξέ-
φυγε τρεις πόντους από τη ζώνη του υποβιβασµού. Παρ’ όλα 
αυτά, και οι φιλοξενούµενοι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο φέτος 
και δεν έχουν ξεµπερδέψει µε την υπόθεση της παραµονής. Το 
κίνητρο είναι πιο ισχυρό για τη Βιγιαρεάλ, αφού αγνοεί τη νίκη 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Κυριαρχούν οι «άσοι» σε Ελλάδα, 

Ισπανία και Γερµανία

εδώ και καιρό και βλέπει τη σωτηρία να αποµακρύνεται, αν συ-
νεχίσει στο ίδιο τέµπο. Τα περιθώρια έχουν στενέψει υπερβο-
λικά, οπότε θα πάµε µε τον «άσο» σε απόδοση 2.25.

Σταµατάει τη Βόλφσµπουργκ η Σάλκε
Μεταφερόµαστε στη Γερµανία και την Bundesliga, που επιτέ-
λους ξεκινάει ξανά! Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η Σάλκε θα υ-
ποδεχτεί τη Βόλφσµπουργκ. Οι φιλοξενούµενοι µετράνε τρεις 
σερί νίκες στο πρωτάθληµα και έχουν ανέβει στην πέµπτη θέση. 
Όµως η Σάλκε προέρχεται από το µεγάλο «διπλό» στο γήπεδο 
της Στουτγάρδης, που την απέσπασε αρκετά από την επικίν-
δυνη ζώνη. Οι γηπεδούχοι διαθέτουν «καυτή» έδρα και επιθυ-
µούν να βάλουν «στοπ» στο «τρένο» της Βόλφσµπουργκ. Συν 
τοις άλλοις, οι φιλοξενούµενοι ταλαιπωρούνται από κάποιες ση-
µαντικές απουσίες. Έτσι, οδηγούµαστε στον «άσο» του 2.20.

Αυτές είναι οι τρεις βασικές προτάσεις του Betarades.gr. 
Πέρα από αυτές, όµως, έχουµε ξεχωρίσει και το Χ2 της Μπρέ-
ντα στην έδρα της Βίλεµ, καθώς και το Over 2.5 στο Φούλαµ - 
Τότεναµ.

Goal Tips
* Χάντερσφιλντ - Μάντσεστερ Σίτι (20/01, 15:30): Η Μάντσεστερ Σίτι 
είναι σε τροµερή κατάσταση και στα τρία τελευταία παιχνίδια της έχει 
πετύχει 19 γκολ! Μάλιστα, σε αυτά δεν δέχτηκε κανένα. Σήµερα θέλει 
να συνεχίσει έτσι και απέναντι στη Χάντερσφιλντ, και πιστεύουµε ότι 
θα δούµε πολλά τέρµατα. Over 3.5 σε απόδοση 2.15.

* Φιορεντίνα - Σαµπντόρια (20/01, 16:00): Η Φιορεντίνα έχει επι-
θετικό ταλέντο και αυτό που της λείπει είναι η αµυντική σταθερότητα. 
Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τη Σαµπντόρια. Αµφότερες οι οµάδες 
παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο και µπορούν να µας προσφέρουν θέαµα. 
Over 2.5 σε απόδοση 1.87.

* Μπαρτσελόνα - Λεγκανές (20/01, 21:45): Η Μπαρτσελόνα έχει 
βρει τον τρόπο να διαφυλάσσει τα καρέ της και να µην απειλείται πολύ 
από τους αντιπάλους της. Παρά το γεγονός ότι δέχεται γκολ σε κάποια 
µατς, παίζει καλά αµυντικά. Θεωρούµε ότι θα κρατήσει ανέπαφη την 
εστία της σήµερα και επιλέγουµε No Goal στο 1.65.

Seri Tips
* ΟΦΗ - Παναιτωλικός (20/01, 15:00): Από δύο συνεχό-
µενες ισοπαλίες προέρχονται τόσο ο ΟΦΗ όσο και ο Παναι-
τωλικός. Αµφότερες οι οµάδες θα είναι πολύ προσεκτικές 
σήµερα, αφού το παιχνίδι έχει µεγάλη βαθµολογική σηµασία. 
Τουλάχιστον στο πρώτο ηµίχρονο θεωρούµε ότι θα παραµεί-
νουν ισόπαλες, σε απόδοση 2.02.

* Νυρεµβέργη - Χέρτα (20/01, 16:30): Η Νυρεµβέργη είναι 
στην τελευταία θέση της βαθµολογίας στην Bundesliga και 
προέρχεται από τέσσερις συνεχόµενες ήττες. Η Χέρτα είναι πιο 
ποιοτικό σύνολο και µπορεί να φύγει µε αποτέλεσµα. Καταλή-
γουµε στο Χ2 σε απόδοση 1.40.

* Σεντ Ετιέν - Λυών (20/01, 22:00): Η Λυών παραµένει 
αήττητη στις εννέα τελευταίες εκτός έδρας αναµετρήσεις της 
για όλες τις διοργανώσεις. Έχει βρει τον τρόπο να παίρνει 
αποτελέσµατα µακριά από το «σπίτι» της και έχει τα φόντα να 
τα καταφέρει και στο κρίσιµο µατς µε τη Σεντ Ετιέν. Επιλέγου-
µε Χ2 στο 1.44.

Head 2 Head
* Φροζινόνε - Αταλάντα (20/01, 13:30): Πέντε φορές έχουν 
τεθεί αντιµέτωπες Φροζινόνε και Αταλάντα. Οι σηµερινοί γηπε-
δούχοι δεν έχουν κερδίσει καµία από αυτές. Η Αταλάντα έχει 
πάρει τρεις νίκες και µπορεί να τα καταφέρει και σήµερα. Έτσι, 
στηρίζουµε το 2 & Over 1.5 στο 1.65.

* Λάρισα - Άρης (20/01, 17:15): Λάρισα και Άρης έχουν ανα-
µετρηθεί συνολικά 19 φορές, µε την ισοπαλία να είναι το τελικό 
αποτέλεσµα στις δώδεκα εξ αυτών. Σήµερα ο Άρης έχει πολλές 
απουσίες και θα κοιτάξει πρώτα την άµυνα. Με ρίσκο καταλή-
γουµε στο «Χ» σε απόδοση 3.00.

* Νάπολι - Λάτσιο (20/01, 21:30): Τον αέρα της Λάτσιο στα 
παιχνίδια του πρωταθλήµατος έχει πάρει η Νάπολι, που χτίζει 
παράδοση κόντρα στους «Λατσιάλι». Στις τέσσερις τελευταίες 
αναµετρήσεις τους οι «Παρτενοπέι» κέρδισαν, ανεξαρτήτως 
έδρας, οπότε τους στηρίζουµε και σήµερα. «Άσος» στο 1.91.

20/01
13:15 Βίλεµ - NAC Μπρέντα  X2  2.00
17:15 Βιγιαρεάλ - Μπιλµπάο  1  2.25
18:00 Φούλαµ - Τότεναµ   Οver 2.5  1.93
19:00 Σάλκε - Βόλφσµπουργκ   1  2.20
19:30 ΑΕΚ - Αστ. Τρίπολης   1 & Over 1.5  1.95
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STAND-UP COMEDY 
ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ
Ο Γιώργος Χατζηπαύλου επιστρέφει στις 19 Ιανου-
αρίου και για τέσσερις µόνο παραστάσεις στην Κε-
ντρική Σκηνή του Ιδρύµατος Μιχάλης Κακογιάν-
νης µε τη νέα stand-up comedy παράστασή του, η 
οποία έχει τον τίτλο «Τάιµινγκ».

ΟΙ GADJO DILO ΣΤΟ GAZARTE
Μετά τις εορταστικές και άκρως ξεσηκωτικές εµφανί-
σεις τους, οι Gadjo Dilo επιστρέφουν στο Roof Stage 
του Gazarte την Κυριακή 20 Ιανουαρίου. Οι µελωδίες 
του πρωτεργάτη της gypsy jazz Django Reinhardt συ-
ναντιούνται µε αυτές του Χιώτη και του Τσιτσάνη, δη-
µιουργώντας τον µοναδικό ήχο των Gadjo Dilo, αυτόν 
που οι ίδιοι αποκαλούν «Manouche De Grec».

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ: ΤΑ ΛΥΡΙΚΑ
Τρία χρόνια µετά την εµβληµατική παράσταση στο Θέατρο 
Badminton, τα «Λυρικά» του Μίκη Θεοδωράκη, σε ενορ-
χήστρωση του Γιάννη Μπελώνη, επιστρέφουν στο Ολύµπια 
- ∆ηµοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» αυτή τη 
φορά, την Πέµπτη 24 Ιανουαρίου, µε τη Συµφωνική Ορχή-
στρα του ∆ήµου Αθηναίων, υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη 
Οικονόµου. Τη νέα αυτή απόδοση των «Λυρικών» ερµηνεύ-
ουν η Μπέττυ Χαρλαύτη, ο Σπύρος Κλείσσας και η ∆ήµη-
τρα Σελεµίδου. Τα «Λυρικά», σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη, 
ο µοναδικός κύκλος τραγουδιών του συνθέτη ο οποίος δεν 
έχει ηχογραφηθεί, παρά µόνο σε ζωντανή συναυλία µε τον 
ίδιο επί σκηνής, αποτελούν µία από τις πιο εσωτερικές 
στιγµές στη συνθετική πορεία του Μίκη Θεοδωράκη.

«ΚΟΥΜ ΚΟΥΑΤ» ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ο Γιάννης Καλαβριανός σκηνοθετεί για πρώτη φορά µετά από δέκα χρόνια µια κωµωδία, το κείµενο της οποίας υπογράφει µε τη Μαρία Κο-
σκινά. Βρισκόµαστε εν µέσω της δικτατορίας στην Ελλάδα, την Κυριακή του Πάσχα, 9 Απριλίου 1972. Ένα ζευγάρι λέει ψέµατα, για να µην 
αναγκαστεί να ξαναπάει στο χωριό. Και ενώ πιστεύουν πως τα έχουν καταφέρει να µείνουν έστω για µία ηµέρα µόνοι, αρχίζουν να καταφθά-
νουν πρώην εραστές, χουντικοί, ένα τάγµα φαντάρων µε σούβλες και αρνιά και µια αγάπη από το παρελθόν. ∆ύο ηθοποιοί, ο Γιώργος Γλά-
στρας και η Μαρία Κοσκινά, υποδύονται όλους τους χαρακτήρες, πραγµατοποιώντας επί σκηνής αστραπιαίες ολικές µεταµορφώσεις, σε µια 
φάρσα απολύτως χορογραφηµένου ρυθµού και ιδιάζουσας κατασκευής, για µια εποχή που υπήρξε εξίσου αστεία και επικίνδυνη.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Μ. Νάιτ Σιάµα-
λαν ΠΑΙΖΟΥΝ: Μπρους Γουίλις, Σάµιουελ 
Λ. Τζάκσον, Τζέιµς Μακαβόι

Η ταινία σκιαγραφεί τα χρόνια που ο κορυφαίος Ολλανδός ιµπρεσιονιστής Βίνσεντ βαν Γκογκ 
έζησε στην Αρλ της Γαλλίας, τότε που, µαγεµένος από το γαλλικό τοπίο και φως, δηµιούργησε 
µερικά από τα πιο εµβληµατικά έργα του, όπως η «Έναστρη Νύχτα», το «Υπνοδωµάτιο στην Αρλ» 
και η σειρά «Ηλιοτρόπια», µεταξύ εκατοντάδων άλλων. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Γουίλεµ 

Νταφόε, σε έναν ρόλο που του απέφερε το Βραβείο Ερµηνείας στο 75ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 
Βενετίας, αλλά και υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε ∆ράµα. Η ιδέα της ταινίας γεννή-
θηκε µέσα σε ένα µουσείο. Ο σκηνοθέτης και ζωγράφος Τζούλιαν Σνάµπελ µαζί µε τον ηθοποιό, συγγραφέα 
και βραβευµένο µε τιµητικό Όσκαρ για τη δουλειά του ως σεναριογράφου Ζαν-Κλοντ Καριέρ («Η κρυφή 
γοητεία της µπουρζουαζίας», «Η ωραία της ηµέρας») επισκέφθηκαν το Musée d’Orsay στο Παρίσι για να δουν 
την έκθεση «Van Gogh / Artaud: The Man Suicided by Society». Περπατώντας ανάµεσα στα έργα, η ιδέα τους 
άρχισε να παίρνει µορφή. Το ίδιο κιόλας απόγευµα ο Σνάµπελ άρχισε να σκέφτεται τη δοµή της ταινίας.

ΑΣΤΕΡΙΞ: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ
ASTERIX: LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE

Έπειτα από µια πτώση κατά τη συγκοµιδή του γκι, ο δρυΐδης Πανοραµίξ αποφασίζει πως είναι 
καιρός να εξασφαλίσει το µέλλον του χωριού. Μαζί µε τον Αστερίξ και τον Οβελίξ ξεκινά ένα τα-
ξίδι στον γαλατικό κόσµο, αναζητώντας έναν νεαρό, ταλαντούχο δρυΐδη, για να του µεταδώσει το 
µυστικό του µαγικού ζωµού. Οι θρυλικοί Γαλάτες επιστρέφουν σε αυτή τη διασκεδαστική ταινία 

κινουµένων σχεδίων µετά το επιτυχηµένο και ευφυέστατο «Αστερίξ: Η κατοικία των θεών». Η νέα περιπέτεια, 
«Αστερίξ: Τo µυστικό του µαγικού ζωµού», σφύζει από δράση, αστείες στιγµές, ατακοδόρικους διαλόγους και 
ποπ αναφορές, καθώς ξετυλίγει µια πρωτότυπη ιστορία που παραµένει πιστή στο πνεύµα των θρυλικών κόµικς 
των Goscinny και Uderzo, και που υπόσχεται να προσφέρει απολαυστικό θέαµα στους νέους και στους παλιό-
τερους φίλους του γαλατικού χωριού.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Λουί Κλισί, Αλεξάντρ Αστιέρ ΣΕΝΑΡΙΟ: Λουί Κλισί, Αλεξάντρ Αστιέρ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑ-
ΓΛΩΤΤΙΣΗ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ: Γιάννης Υφαντής, Κώστας ∆αρλάσης, Γιάννος Κοιλάκος, Βασίλης Μηλιός, Άντρια Ράπτη, 
Τηλέµαχος Κρεβάικας, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Νίκος Ιωαννίδης, Πέγκυ Μανωλά, Νίκος Νίκας, Τάσος Κωστής, Κώστας 
Τριανταφυλλόπουλος, Χρήστος Συριώτης, Βασίλης Παπαστάθης, Θάνος Παρασκευόπουλος, Γιώργος Σκουφής, Σοφία 
Τσάκα, Τόνια Σωτηροπούλου και Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σοφία Τσάκα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζούλιαν Σνάµπελ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζούλιαν Σνάµπελ, Ζαν-Κλοντ Καριέρ, Λουίζ Κούγκελµπεργκ ΠΑΙΖΟΥΝ: 
Γουίλεµ Νταφόε, Όσκαρ Άιζακ, Ρούπερτ Φρεντ, Μαντς Μίκελσεν, Εµανουέλ Σενιέ, Ματιέ Αµαλρίκ, Νιλς Άρεστρουπ

GLASS

ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ
AT ETERNITY’S GATE

Ο εξαιρετικός Μ. Νάιτ Σιάµαλαν 
(«Η έκτη αίσθηση») υφαίνει τους 
αφηγηµατικούς ιστούς δύο αξέχα-
στων ταινιών του, των «Άφθαρτος» 

(«Unbreakable») και «∆ιχασµένος» («Split»), 
και δηµιουργεί ένα νέο, εκρηκτικό µείγµα στο 
«Glass», παρουσιάζοντας µία αναπάντεχη και 
ενδιαφέρουσα τριλογία σασπένς και ψυχο-
λογικού τρόµου. Συνεχίζοντας από το φινάλε 
του «∆ιχασµένου», το κλειστοφοβικό «Glass» 
συγκεντρώνει τους Μπρους Γουίλις, Σάµιουελ 
Λ. Τζάκσον και Τζέιµς Μακαβόι σε εφιαλτική 
ψυχιατρική κλινική. O Γουίλις επιστρέφει ως 
Ντέιβιντ Νταν και ο Τζάκσον ως Ελίτζα Πράις ή 
αλλιώς Κύριος Γκλας σε µια µοιραία συνάντηση 
µε τον Μακαβόι ως Κέβιν Γουέντελ Κραµπ, 
ο οποίος δεν έχει αποχωριστεί τις πολλαπλές 
προσωπικότητές του. Ακολουθώντας το φινάλε 
του «∆ιχασµένου», ο Κύριος Γκλας εντοπίζει 
τον Νταν να καταδιώκει το Κτήνος, την υπεράν-
θρωπη εκδοχή του Κραµπ, σε µια σειρά από 
συναντήσεις που κλιµακώνονται έκρυθµα, ενώ 
ο δαιµόνιος Πράις ενορχηστρώνει παρασκηνια-
κά την κατάσταση, κρύβοντας µυστικά από τους 
δύο άντρες.

CI
NE

M
A
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Πρωταγωνιστεί σε τρεις θεατρικές παραγωγές –ταυτόχρονα– και στην τηλεόραση στο 

δημοφιλές σίριαλ «Πέτα τη φριτέζα». Η Ελένη Ουζουνίδου τα προλαβαίνει όλα με 
μαεστρία.

Το 2019 σας βρίσκουμε σε δύο παραστάσεις, στον «Αρίστο» και στα «Μάτια». Ας ξεκινήσουμε 
με τα «Μάτια», που είναι και η τελευταία παράσταση. Πείτε μας λίγα λόγια για το έργο…
Η αλήθεια είναι πως το 2019 με βρίσκει σε τρεις παραστάσεις. Παίζω και στο Vault από Τετάρτη 
έως Κυριακή, στο έργο της Κωνσταντίνας Δελημήτρου «Η Ψιλικατζού», σε σκηνοθεσία Δημή-
τρη Καρατζιά, που θα συνεχιστεί λόγω μεγάλης προσέλευσης έως την Κυριακή των Βαΐων. Τα 
«Μάτια» είναι ένα μελόδραμα. Ένα «γήινο μελόδραμα», έτσι το χαρακτηρίζει ο συγγραφέας.

Εσείς ποιον ρόλο ερμηνεύετε;
Τη Νατάλια, μια νέα γυναίκα που γέννησε πολύ μικρή, στα 15 της, ένα κορίτσι, τη Νέλα, και το 
μεγάλωσε μόνη της. Έφυγε από το Τουκουμάν της Αργεντινής για να σπουδάσει στο Μπουένος 
Άιρες και κάποια στιγμή ερωτεύτηκε έναν νεαρό σερβιτόρο, ο οποίος έφυγε από την Αργεντινή 
και πήγε στην Ισπανία κι έτσι η Νατάλια μαζί με τη Νέλα βρέθηκαν σε ένα χωριό της Ισπανίας. 
Εκεί η Νέλα γνωρίζει τον Πάμπλο, έναν εκ γενετής τυφλό, και τον ερωτεύεται πολύ.

Τι είναι αυτό που φοβάται η Νέλα; Φοβάται πως ο Πάμπλο δεν θα τη χρειάζεται πια ή πως αυτό 
που θα αντικρίσει δεν θα του αρέσει;
Η Νέλα, σε αντίθεση με τη μητέρα της, που της αρέσει να μετακινείται είτε ψυχικά είτε πρα-
κτικά, δεν θέλει να αλλάξει τίποτα από την καθημερινή ρουτίνα. Δεν θέλει να αλλάξει η ζωή της. 
Θέλει εμμονικά να παραμείνουν τα δεδομένα της ζωής της ως έχουν.

Το βραβευμένο μυθιστόρημα «Ο γύρος του θανάτου» του Θωμά Κοροβίνη, με θέμα τη ζωή του 
Αριστείδη Παγκρατίδη, του φερόμενου ως «δράκου του Σέιχ-Σου», ήταν μία από τις πιο επιτυ-
χημένες παραστάσεις και ανεβαίνει και πάλι, αυτή τη φορά στο Θέατρο Άνεσις. Υποδύεστε δύο 
ρόλους στο έργο. Μιλήστε μας γι’ αυτούς…
Υποδύομαι τη μητέρα του Αρίστου, μια φτωχή γυναίκα, πλύστρα, χήρα, παραδουλεύτρα, που 
όμως από την αγωνία της να καταφέρει να μεγαλώσει τα παιδιά της έλειπε διαρκώς από το σπίτι 
και ουσιαστικά άφηνε τον Αρίστο πολλές ώρες μόνο του, να τον μεγαλώνει η γειτονιά. Και τη 
Σύλβα, μια λαϊκή τραγουδίστρια, γυναίκα της νύχτας, που όμως αγάπησε και αγκάλιασε τον Αρί-
στο σαν μάνα και κάτι παραπάνω.

Αυτή η ιστορία δικαστικής αδικίας και κοινωνικού ρατσισμού δεν είναι άγνωστη στις σύγχρονες 
κοινωνίες. Πώς γινόμαστε οι άνθρωποι ρατσιστές;
Πιστεύω πως ο φόβος μάς κάνει να γινόμαστε ρατσιστές. Και αντί να αγκαλιάζουμε και να βοη-
θούμε τα κοινωνικά αδύναμα άτομα, γινόμαστε επιθετικοί, φοβούμενοι πως θα μας κάνουν κακό.

Εσείς έχετε αισθανθεί να αδικείτε ανθρώπους ή να σας αδικούν για λόγους στερεοτυπικούς;
Όχι και όχι!

Το φθινόπωρο για το διπλό σας ντεμπούτο στον κινηματογράφο βραβευτήκατε στο 24o Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» με το βραβείο της πρωτοεμφανι-
ζόμενης ηθοποιού για τις ταινίες «Too much info clouding over my head» του Βασίλη Χριστο-
φιλάκη και «Γυναίκες που περάσατε από δω» του Σταύρου Τσιώλη. Πώς θα χαρακτηρίζατε την 
κινηματογραφική σας εμπειρία;
Μαγική! Μου αρέσει πολύ ο κινηματογράφος. Πολύ! Άργησα βέβαια να κάνω το ντεμπούτο μου, 
αλλά το έκανα δυναμικά.

Τέλος, η τηλεοπτική κωμωδία «Πέτα τη φριτέζα» στον ΑΝΤ1 διακρίνεται σε μια τηλεοπτική 
σεζόν γεμάτη ριάλιτι και talent shows. Όμως έχουμε δει πράγματα που είναι κυριολεκτικά για 
τα σκουπίδια να έχουν αποδοχή. Ποιος είναι τελικά ο νόμος της τηλεόρασης;
Συγχωρήστε με, αλλά επειδή δεν έχω μεγάλη εμπειρία, δεν γνωρίζω ποιος είναι ο νόμος της τη-
λεόρασης. Αλλά, από την άλλη, παρατηρώ πως τα πράγματα αλλάζουν. Δηλαδή τα σκουπίδια, 
όπως λέτε, μπορεί να υπάρχουν, αλλά ο κόσμος άρχισε να μην τα βλέπει Όλα αυτά τα ριάλιτι που 
προαναφέρατε έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης. Σε αντίθεση, οι σειρές μυθοπλασίας 
που γίνονται με πολύ μεράκι και προσήλωση και σχεδόν κινηματογραφικούς όρους, όπως το 
«Πέτα τη φριτέζα», έχουν πολύ μεγάλη ανταπόκριση.

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Ελένη 
Ουζουνίδου
«Ο φόβος 
μάς κάνει 
να γινόμαστε
ρατσιστές»

INFO
«Τα Μάτια»
του Πάμπλο Μεσίες
Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ
Σκηνοθεσία: Παντελής Δεντάκης
Παίζουν: Άννα Καλαϊτζίδου, Μαρία 
Μοσχούρη, Ελένη Ουζουνίδου, 
Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος
Θέατρο του Νέου Κόσμου
Κεντρική Σκηνή

«Αρίστος»
του Θωμά Κοροβίνη
Σκηνοθεσία: Γιώργος 
Παπαγεωργίου
Παίζουν: Έλενη Ουζουνίδου, 
Μιχάλης Οικονόμου, 
Γιώργος Χριστοδούλου
Θέατρο Άνεσις

«Η Ψιλικατζού»
της Κωνσταντίνας 
Δελημήτρου
Σκηνοθεσία: Δημήτρης 
Καρατζιάς
Παίζουν: Ελένη Ουζουνίδου
Θέατρο Vault
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Χρήστος Θηβαίος
«Αν μας θεωρούν αξιοπρεπείς τα παιδιά μας, 

έχουμε κι εμείς μέλλον»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Γνώρισα αυτούς 
τους ανθρώπους 
από κοντά. Τον 
Νικόλα τον Άσιμο, 
τον Παύλο τον 
Σιδηρόπουλο, μια 
πολύ μεγάλη φιλία 
με συνδέει ακόμα, 
και πνευματική, 
εκτός από 
προσωπική, με την 
Αρλέτα, και αυτή 
τη συγκλονιστική 
ποιήτρια, την 
Κατερίνα Γώγου. 
Τα πράγματα ήταν 
πάρα πολύ όμορφα, 
καθημερινές 
συζητήσεις στα 
καφενεία των 
Εξαρχείων, 
ατέρμονες βόλτες, 
αυτό που έλεγε η 
Κατερίνα Γώγου 
«η Πατησίων πάνω 
κάτω». Κ

ακόφημα, δημιουρ-
γικά, συκοφαντη-
μένα, ιδιαίτερα, καλ-
λιτεχνικά, παραμε-
λημένα. Κάποιοι από 
τους χαρακτηρισμούς 
που έχουν συνοδεύσει 
τα Εξάρχεια. Το απο-

τύπωμά τους στο παρόν αναζητά ο Χρήστος 
Θηβαίος, σε μια «Βόλτα στα Εξάρχεια», κάθε 
Σάββατο.

Μιλήστε μας για την παράσταση «Μια βόλτα 
στα Εξάρχεια»…
Πρόκειται ίσως για την πιο ιδιαίτερη παρά-
σταση που προκείμεθα να δώσουμε τον τε-

λευταίο καιρό. Έχουμε κάνει πάρα πολλές 
πρόβες, πρωτοστατούντος του Μάξιμου Δρά-
κου, πιάνο-πλήκτρα, προγραμματισμοί, ε-
πιμέλεια ενορχήστρωσης, στα τύμπανα και 
στα κρουστά και στα φωνητικά ο Καλλίστρα-
τος Δρακόπουλος, και φυσικά η παρέα που έ-
χουμε αρχίσει και δουλεύουμε και το προ-
σωπικό μας υλικό, αλλά και αυτή την ιδιαί-



www.freesunday.gr 3520.01.2019 FREETIME
INTERVIEW

INFO

«Μια βόλτα στα 
Εξάρχεια»
Χρήστος Θηβαίος
Μουσική σκηνή Σφίγγα
Ακαδημίας & Ζωοδόχου Πηγής (είσοδος 

στον πεζόδρομο Κιάφας 13)
Τηλ. κρατήσεων: 
211 4096149, 6987 844845
Ώρα έναρξης: 22:30
Τιμή εισόδου στο μπαρ: 
€12 με μπίρα ή κρασί

ρόπουλος, ο φιλόσοφος με τη μαγκούρα 
και το κλουβί, ο Νικόλας ο Άσιμος, και 
θα έλεγα η θεοσοφία και ο πνευματικός 
κόσμος, ωκεανός, που ακούει στο όνομα 
Αρλέτα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν με 
τους οποίους μιλούσαμε καθημερινά σχε-
δόν και τελικά αυτή η γειτονιά έγινε για 
μένα πραγματικά η πνευματική μου μετα-
πολίτευση και ήταν το έναυσμα και ο βα-
τήρας για να συνεχίσω τις σπουδές της 
φιλοσοφίας στην Ιταλία και να γράψω τα 
τραγούδια τα οποία έγραψα και γνωρίζετε 
όλοι.

Τι είναι αυτό που σας κάνει να επιμέ-
νετε να ζείτε στα Εξάρχεια, με τη δική 
σας οικογένεια πλέον;
Αγαπώ πολύ αυτή τη γειτονιά και, όπου κι 
αν έχω βρεθεί σ’ ολόκληρο τον κόσμο, νο-
μίζω ότι θεωρώ ότι είναι το σπίτι μου, και 
χαίρομαι πολύ που τη χαίρεται και η οι-
κογένειά μου και περνάμε πάρα πολύ ό-
μορφα σ’ αυτή τη γειτονιά, βγαίνω άνετα 
με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου και 
οποιαδήποτε ώρα της μέρας μπορούμε 
να κυκλοφορήσουμε. Σίγουρα υπάρχουν 
αυτό που λέμε τα επεισόδια, τα οποία 
άλλοτε παίρνουν μεγαλύτερο θα έλεγα 
εύρος απ’ ό,τι τους αποδίδεται, αλλά, από 
την άλλη πλευρά, σίγουρα και κάποια δυ-
σάρεστα επεισόδια τα οποία δεν ευχαρι-
στούν κανέναν μας. Παρ’ όλα αυτά, παρα-
μένει ως γειτονιά η πιο ζωηρή και η πιο 
πνευματώδης και γενέτειρα πολιτισμού σ’ 
αυτή την πόλη.

Θεωρείτε πως ο δήμος και η αστυνο-
μία εσκεμμένα στιγματοποιούν τα Εξάρ-
χεια;
Δεν συμφωνώ με οιουδήποτε είδους συ-
νωμοσιολογία, γιατί δεν μου αρέσει να α-
κολουθώ τέτοιου είδους σκέψεις. Παρ’ 
όλα αυτά, πιστεύω ότι μπορεί να συμβαί-
νουν επιμέρους γεγονότα τα οποία μπορεί 
να έχουν συμφέρον ως επί το πλείστον οι-
κονομικό, και το μεταφράζω έτσι λόγω της 
μαρξιστικής μου ιδεολογίας και βάσης, 
παρ’ όλα αυτά είμαι πάντα αισιόδοξος και 
πιστεύω ότι κάποια στιγμή τα επιμέρους 
προβλήματα θα λυθούν και αυτή η γειτο-
νιά θα είναι η γειτονιά που πάντα θα δίνει 
το φως του πολιτισμού σ’ αυτή την πόλη, 
όπως και άλλες γειτονιές φυσικά, απλά ε-
πειδή έχει το στίγμα και το όνομα.

Είστε ικανοποιημένος από το επίπεδο 
της ελληνικής μουσικής σήμερα; Πλέον, 

και λόγω των εξελίξεων στη μουσική βι-
ομηχανία, σπάνια παραλαμβάνουμε ολο-
κληρωμένους δίσκους, όπως π.χ. το ’90 
και το ’80.
Ναι, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, 
γιατί τα νέα παιδιά έχουν τρομερή έ-
μπνευση και πιστεύω ότι θα γράψουν τρα-
γούδια ακόμα καλύτερα και από τα δικά 
μας. Σίγουρα, όπως αναφέρετε κι εσείς, 
λόγω των εξελίξεων στη μουσική βιομη-
χανία δεν βγαίνουν ολόκληροι δίσκοι, 
παρά επιμέρους τραγούδια. Παρ’ όλα 
αυτά, πιστεύω ότι τα νέα παιδιά έχουν 
όλη τη δύναμη για να μας δώσουν ολο-
κληρωμένες δουλειές στο μέλλον και να 
μας εκπλήξουν με τον πιο όμορφο και δη-
μιουργικό τρόπο.

Τι απολαμβάνετε περισσότερο: τη δια-
δικασία ηχογράφησης στο στούντιο ή 
τις ζωντανές εμφανίσεις;
Άλλη είναι η διαδικασία της ηχογράφη-
σης και άλλη η διαδικασία των ζωντανών 
εμφανίσεων. Χαίρομαι και τις δύο το ίδιο. 
Τις απολαμβάνω το ίδιο. Από τη μια, στο 
στούντιο, στο Syn Ena, που είναι το δικό 
μας Abbey Road, μπορούμε να δημιουρ-
γήσουμε όποιο μουσικό κλίμα, είδος θέ-
λουμε στα τραγούδια μας και να εμπνευ-
στούμε ακόμα και τη στιγμή της ηχο-
γράφησης και να αλλάξουμε τα πάντα, 
που αυτό είναι το πολύ όμορφο και επί-
σης το να υπάρχει αυτή η διαδικασία της 
πάλης και της αμφίδρομης δημιουργικό-
τητας ανάμεσα σ’ εμένα και στους μουσι-
κούς, στους συναδέλφους. Από την άλλη 
πλευρά, οι ζωντανές εμφανίσεις κάθε 
φορά κάνουν τα καινούργια τραγούδια να 
έχουν την ωριμότητα των παλιών και τα 
παλιά τραγούδια να έχουν την αγωνία των 
καινούργιων.

Στις εμφανίσεις σας υπάρχει και πολύ 
πιτσιρίκι. Πώς το εξηγείτε;
Το εκτιμώ και το σέβομαι και πραγμα-
τικά με κάνει πολύ ευτυχισμένο να βλέπω 
νέους ανθρώπους στις συναυλίες, και αυτό 
το οποίο έχω να πω είναι ότι τα παλιά μου 
τραγούδια, αλλά και τα καινούργια ως επί 
το πλείστον, οι πρώτοι άνθρωποι που τα 
προβάρω είναι τα παιδιά μου. Και πιστεύω 
πως αν αρέσουμε και μας θεωρούν αξιο-
πρεπείς ακόμα τα παιδιά μας, τα νέα παι-
διά, έχουμε κι εμείς μέλλον, γιατί από το 
δικό τους μέλλον εξαρτάται το δικό μας 
σήμερα, το δικό μας χθες και η έμπνευσή 
μας.

τερη παράσταση, ο Κωνσταντίνος Μπουντούνης 
στο βιολοντσέλο και η Λυδία Μπουντούνη στο 
βιολί, που αποτελούν τους String Demons. Όλοι 
μαζί, φωνητικά και τραγούδι, και θα ακουστεί 
ένα υλικό που χρόνια τώρα θέλω να παρουσιάσω 
στον κόσμο με τον δικό μου τρόπο, όπου πρό-
κειται για τραγούδια του Παύλου Σιδηρόπου-
λου, του Νικόλα Άσιμου, της Αρλέτας και της Κα-
τερίνας Γώγου, των «Αγίων των Εξαρχείων», των 
ανθρώπων που γνώρισα από κοντά, άλλους πε-
ρισσότερο, άλλους λιγότερο, πάντως τους γνώ-
ρισα και τους έζησα σ’ αυτή τη γειτονιά, και θα 
παίξουμε φυσικά και τα τραγούδια μας τα αγα-
πημένα όλα αυτά τα χρόνια, που γνωρίζει ο κό-
σμος, τα δικά μου, από την εποχή των Συνήθων 
Υπόπτων, που κι αυτοί είναι πια εδώ και χρόνια 
Εξάρχεια, από κει ξεκινήσαμε κι εκεί τελειώ-
σαμε και εδώ εξακολουθούμε να λειτουργούμε 
όσοι έχουμε απομείνει, καθώς επίσης και τρα-
γούδια μου από τις συνεργασίες που έχω κάνει 
όλα αυτά τα χρόνια με τον Γιώργο Ανδρέου, τον 
Γιώργο Νταλάρα, τη «Μικρή Πατρίδα», με τον 
Βασίλη Δημητρίου τον «Μεγάλο Θυμό», αυτό 
που ο κόσμος αγάπησε ως «Πόσο πολύ σ’ αγά-
πησα», τη συνεργασία μου με τον Θάνο Μικρού-
τσικο, τον «Άμλετ της Σελήνης», τον «Σταυρό 
του Νότου», τις «Γραμμές των Οριζόντων», τρα-
γούδια απ’ όλη την επόμενη δισκογραφία που 
έχω κάνει μέχρι τώρα, όπως και τραγούδια από 
το «Σιδερένιο Νησί», που είναι ο τελευταίος δί-
σκος, που αφορά την αιματηρή εξέγερση των 
μεταλλωρύχων της Σερίφου ενάντια στη Γερ-
μανική Μεταλλευτική Εταιρεία του νησιού. Θα 
ακουστούν όλα αυτά τα τραγούδια, καθώς και 
τραγούδια τραγουδοποιών που αγάπησα, που ε-
κτιμώ και που θαυμάζω. Επίσης, θα ακουστούν 
μουσικές διασκευασμένες με ιδιαίτερο τρόπο 
από τους String Demons, δικές τους συνθέσεις 
και καινούργια τραγούδια που έχουμε ετοιμά-
σει μαζί και θα βγουν στο προσκήνιο. Όλο αυτό 
είναι σε παραγωγή της Cricos και η παραγωγή 
του ήχου ανήκει στον χρόνια συνεργάτη μου, 
το πέμπτο μέλος των Συνήθων Υπόπτων, τον 
Γιώργο Κορρέ.

Μεγαλώσατε στα Εξάρχεια του 1980. Τότε που 
ήταν το καλλιτεχνικό κέντρο μιας ασυμβίβα-
στης γενιάς. Αυτές οι συναναστροφές με εί-
δωλα πλέον της ελληνικής ροκ μουσικής σκη-
νής πόσο σας επηρέασαν;
Για μένα, τα Εξάρχεια αφορούν την εφηβική 
μου ηλικία, γιατί εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα, 
πήγα δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο στο Μετα-
ξουργείο, και θα πω την ιστορία ως εξής: Ήμουν 
4 χρονών όταν είδα τα τανκς της χούντας να περ-
νάνε στην οδό Αχιλλέως στο Μεταξουργείο, στο 
πρώτο μου σπίτι, και σιγά σιγά, με τη Μεταπο-
λίτευση, ανδρώθηκα από το Μεταξουργείο στα 
Εξάρχεια και γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους 
από κοντά. Τον Νικόλα τον Άσιμο, τον Παύλο 
τον Σιδηρόπουλο, μια πολύ μεγάλη φιλία με 
συνδέει ακόμα, και πνευματική, εκτός από προ-
σωπική, με την Αρλέτα, και αυτή τη συγκλονι-
στική ποιήτρια, την Κατερίνα Γώγου. Τα πράγ-
ματα ήταν πάρα πολύ όμορφα, καθημερινές 
συζητήσεις στα καφενεία των Εξαρχείων, ατέρ-
μονες βόλτες, αυτό που έλεγε η Κατερίνα Γώγου 
«η Πατησίων πάνω κάτω», ο εκρηκτικός και ευ-
γενέστατος Πρίγκιπας της Ροκ από την Κυψέλη, 
που βρήκε λιμάνι στα Εξάρχεια, ο Παύλος Σιδη-
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Ογδόντα συγγραφείς, επιστήµονες, λογοτέχνες, διανοούµενοι, δηµιουργοί, 
γράφουν για τη σχέση του ανθρώπου µε τα άλλα ζώα, εκθέτουν ιδέες 
και εκφράζουν συναισθήµατα. Μέσα από τα έργα τους, επιστηµονικά και 

λογοτεχνικά, ακούµε τις σιωπηλές φωνές των µη ανθρώπινων όντων σε γλώσσες 
που δεν καταλαβαίνουµε αλλά ξέρουµε ότι υπάρχουν. Φωνές που µας καλούν να 
διαισθανθούµε και να συλλάβουµε τα αθέατα και τα µυστικά της φύσης, εκείνα που 
είναι µέσα µας και εκείνα που βρίσκονται γύρω µας.

∆ιηγήµατα, ποιήµατα, σχόλια, 
φιλοσοφικές ιδέες, επιστηµονικές µελέτες, 
νέες «µατιές» και θεωρήσεις για τον έµβιο 
κόσµο εµπεριέχονται στο βιβλίο. Είναι ένα 
έργο που έχει στόχο να συντείνει στην 
καλλιέργεια µιας ηθικής στάσης απέναντι 
στα όντα που µαζί τους µοιραζόµαστε 
τη Γη, να αναδείξει την εγγενή αξία της 
ζωής, που πάλλεται και εµφανίζεται µε 
διάφορες µορφές, και να συµβάλει σε 
έναν επαναπροσδιορισµό της σχέσης µας 
µε τα άλλα ζώα.

Η Μίνι Κούπερ έχει ύψος 30 εκ. και µήκος 53 εκ., ενώ ζυγίζει 12 κιλά 
(τρώει όλο το φαγητό της) και είναι ηµίαιµο κοκόνι, η µικρόσωµη 
ελληνική ράτσα συντροφιάς. Είναι τόσο χαριτωµένο και έξυπνο, που 
δεν το διάλεξαν τυχαία οι πρόγονοί µας για συντροφιά στα σπίτια τους. 
Πάντα χαρούµενο, ανεξάρτητο και φουντωτό, είναι λίγο πιο µακρύ 
από το ύψος των ποδιών του. ∆εν είναι όµως το «βολικό» της µέγεθος 
που θα σας ενθουσιάσει, αλλά ο χαρακτήρας της, η υπακοή της, η 
εξυπνάδα της. ∆εν υπάρχει τίποτα που να µην έχει µάθει µε τη δεύτερη 
ή τρίτη επανάληψη: πώς να περπατάει µε λουρί, πού να κάθεται µέσα 
στο διαµέρισµα, να µην τρώει το φαγητό της γάτας, πώς να µπαίνει στο 
αυτοκίνητο. Η Μίνι Κούπερ είναι µια υπέροχη κυρία, 3 ετών, που στους 
δρόµους της ελληνικής επαρχίας έχει περάσει πολλά. ∆εν είναι η ώρα 
να τα αναφέρουµε, ούτε εκείνη άλλωστε θέλει να θυµάται το άσχηµο 
παρελθόν της. Θέλει µόνο ένα ζεστό µέλλον. Είναι στειρωµένη, µε τσιπ, 
και είναι φορέας της νόσου του καλααζάρ (δεν νοσεί δηλαδή πια), που 
σηµαίνει πως χρειάζεται ένα χάπι Ζιλαπούρ την ηµέρα (κοστίζει 4 ευρώ 
και κρατάει έναν µήνα) και δύο προληπτικές εξετάσεις αίµατος τον 
χρόνο (15 ευρώ έκαστη). Τηλ. επικοινωνίας: 6976 687977.

ΣΤΟ ΡΑΦΙ

Συνεργασία Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης & WWF Ελλάς
Κυκλαδούπολη: Ένα παιχνίδι για το περιβάλλον και την οµορφιά της κυκλαδικής φύσης «ταξι-

δεύει» στα σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού µέσω των µουσειοσκευών του Μουσείου.

∆υναµική συνεργασία µε στόχο την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την 
προστασία του περιβάλλοντος στις Κυκλάδες ξεκινούν το 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το WWF Ελλάς. Οι δύο οργανισµοί 
ενώνουν τις δυνάµεις τους για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση 
µιας σειράς από καινοτόµες δράσεις που µε όχηµα τον πολιτισµό 
και την ιστορία τοποθετούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το 
περιβάλλον, τις σύγχρονες απειλές που δέχεται και την ανάγκη για 
την προστασία του µέσα από την κινητοποίηση των πολιτών. Οι 
δράσεις ξεκινούν µε τη δηµιουργία ενός παιχνιδιού περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, της «Κυκλαδούπολης», ενώ το 2019-2020 οι δύο 
φορείς θα συνδιοργανώσουν τον παιδικό διαγωνισµό ζωγραφικής του 
Μουσείου. Θα ακολουθήσει µια σειρά από οµιλίες, εκπαιδευτικές 
δράσεις, ειδικά σχεδιασµένες εκθέσεις, αλλά και δράσεις για παιδιά 
και για όλη την οικογένεια.

Η «Κυκλαδούπολη» είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που 
σχεδιάστηκε από τους δύο οργανισµούς. Απευθύνεται σε παιδιά 
άνω των 6 ετών και θα κυκλοφορήσει πολύ σύντοµα σε σχολεία 
της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού µέσω των µουσειοσκευών 
του Μουσείου για τον κυκλαδικό πολιτισµό. Κεντρικός στόχος 
της «Κυκλαδούπολης» είναι οι µαθητές να αντιληφθούν την 
ουσιαστική αξία που έχει η φύση για τη ζωή µας στον πλανήτη και να 
ενηµερωθούν για την πολύτιµη βιοποικιλότητα των Κυκλάδων, αλλά 
και για την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, µέσα από διασκεδαστικές 
δοκιµασίες και γρίφους.

Οι δύο οργανισµοί δηµιούργησαν το παιχνίδι µε στόχο 
να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σε θέµατα προστασίας του 
περιβάλλοντος και να εµπνεύσουν γονείς και παιδιά να υιοθετήσουν 
µια νέα στάση ζωής, µε όχηµα µία από τις κοιτίδες του πολιτισµού, 
τις Κυκλάδες. Η δηµιουργία της «Κυκλαδούπολης» υποστηρίχθηκε 
από τοCyclades Preservation Fund και το Κοινωφελές Ίδρυµα Α.Κ. 
Λασκαρίδη.

STRAY STORIES
Ο άνθρωπος και τα άλλα ζώα
(συλλογικό έργο, επιµέλεια: Άννα Λυδάκη, εκδόσεις Παπαζήση)
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Ταµπουλέ µε κινόα
ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Μετά την υπερκατανάλωση φαγητού στις γιορτές, αυτή η συνταγή είναι ό,τι πρέπει για detox. Μια 
εκδοχή µε twist στην αυθεντική συνταγή, δηµιουργία της αδελφής µου Amira El Wazzan που ήθελε 
να µοιραστεί µαζί µας…

Εκτέλεση:

Σε ένα µπολ βάζουµε όλα τα υλικά της σαλάτας, σε ένα άλλο µπολ βάζουµε όλα τα υλικά του dressing και 
ανακατεύουµε καλά. Bάζουµε το dressing στη σαλάτα και ανακατεύουµε καλά. Σερβίρουµε αµέσως. Συνοδεύεται 
µε φύλλα µαρουλιού ή φύλλα λάχανου.

Μερίδες: 4Μερίδες: 4Μερίδες: 4

Χρόνος µαγειρέµατος: 
Χρόνος µαγειρέµατος: 
Χρόνος µαγειρέµατος: 

25 λεπτά25 λεπτά25 λεπτά

Βαθµός δυσκολίας: εύκολο
Βαθµός δυσκολίας: εύκολο
Βαθµός δυσκολίας: εύκολο

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan
Facebook: AbirWazzan

Υλικά για τη σαλάτα:

• 3 φλιτζάνια ψιλοκοµµένο µαϊντανό

• 1 φλιτζάνι ψιλοκοµµένη ντοµάτα

• 1/2 φλιτζάνι ψιλοκοµµένο φρέσκο κρεµµύδι

• 2 κ.σ. ψιλοκοµµένο δυόσµο

• 1/2 φλιτζάνι ρόδι

• 1/2 φλιτζάνι ψιλοκοµµένα καρύδια

• 1/2 φλιτζάνι κινόα βρασµένη

Υλικά για το dressing:

• 1/3 φλιτζάνι χυµό λεµονιού

• 1/3 φλιτζάνι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

• 1 κ.σ. µέλι

• 1 κ.γλ. ξύσµα λεµονιού

• 1/2 κόκκινο τσίλι ψιλοκοµµένο

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

christy.com

Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

Instagram: christymav

YouTube: Christy Mavridou

τρόποι για 
να λευκάνεις 

φυσικά τα 
νύχια σου

info
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Έχεις περιορισµένο χρόνο, µε τις δου-
λειές, την ερωτική σου ζωή, τους φί-
λους σου και τα παιδιά σου να σου α-

φήνουν ελάχιστο χρόνο για άσκηση µέσα στην 
εβδοµάδα; Θες να πας γυµναστήριο ή για τρέ-
ξιµο µετά τη δουλειά και είσαι τόσο «κοµµάτια» 
από την κούραση, που δεν µπορείς να κουνη-
θείς;

Αυτό που πιστεύουν όσοι δεν προλαβαίνουν 
να γυµναστούν µέσα στην εβδοµάδα είναι πως οι 
δύο ηµέρες του Σαββατοκύριακου δεν είναι αρκε-
τές για να παραµείνουν fit ή να χάσουν κιλά.

Κι όµως, σύµφωνα µε έρευνα του Πανεπιστηµίου 
του Loughborough, όσοι γυµνάζονται µέσα στο Σαββα-
τοκύριακο έχουν τα ίδια οφέλη µε εκείνους που γυµνά-
ζονται µέσα στην εβδοµάδα.

Για να υπάρχει το ίδιο αποτέλεσµα µε εκείνους που γυ-
µνάζονται τακτικά µέσα στην εβδοµάδα, οι άνθρωποι του 
Σαββατοκύριακου θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 150 λεπτά 
µέτριας έντασης ασκήσεις ή 75 λεπτά για τις δύο ηµέρες.

Οι δύο ηµέρες άσκηση έχουν τεράστια οφέλη για τον οργανισµό, 
µε τους ανθρώπους που γυµνάζονται µόνο δύο φορές να έχουν περί-
που 30% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία, 40% 
λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιαγγειακή νόσο και 20% από 
καρκίνο.

Η παρούσα µελέτη δείχνει ότι οι λιγότερο συχνές περίοδοι δραστηριότητας, 
που θα µπορούσαν να χωρέσουν πιο εύκολα σε έναν πολυάσχολο τρόπο ζωής, προ-
σφέρουν σηµαντικά οφέλη για την υγεία.

Ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό εύρηµα είναι ότι η άσκηση σε τόσο µικρό διάστηµα όσο 
µία ή δύο φορές την εβδοµάδα συσχετίστηκε µε χαµηλότερο κίνδυνο θνησιµότητας.

Πόση γυµναστική 
την εβδοµάδα 
θα σου χαρίσει 
µακροζωία;

4 
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Για πολλές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι κατα-
νάλωναν κυρίως τρόφιμα από δύο ομάδες τροφίμων, ζω-
ικές πρωτεΐνες και ανεπεξέργαστους υδατάνθρακες, όπως 
φρούτα και λαχανικά, που είναι πλούσια και σε φυτικές ίνες. 

Μία από τις πιο διάσημες δίαιτες στον κόσμο είναι η «δίαιτα Ζώνης», 
αρκετά χρήσιμη όταν η ζώνη του παντελονιού μας δεν μας χωρά. Η 
θεωρία της «Ζώνης» υποστηρίζει ότι τα ανθρώπινα γονίδια εξακο-
λουθούν να είναι εκείνα του κυνηγού-συλλέκτη, παρά του αγρότη. 
Δηλαδή ότι τα γονίδιά μας δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί σε μια 
δίαιτα κατανάλωσης επεξεργασμένων προϊόντων. Η δίαιτα Ζώνης 
συνιστά τον περιορισμό της πρόσληψης επεξεργασμένων υδαταν-
θράκων και αύξηση της πρόσληψης πολυφαινολών και ω-3 λιπα-
ρών οξέων. Η φιλοσοφία της διατροφής αυτής είναι η αποφυγή της 
φλεγμονής που προκαλείται από τρόφιμα. Ο ισχυρισμός τον οποίο 
διατυπώνει είναι ότι με τη δίαιτα αυτή θα βελτιωθεί το σωματικό 
βάρος, θα επιβραδυνθούν οι συνέπειες του γήρατος και θα προστα-
τευτεί το άτομο από τις ασθένειες.

Ο περιορισμός των επεξεργασμένων υδατανθράκων προκαλεί 
τη μείωση της έκκρισης ινσουλίνης και της φλεγμονής. Η διατήρηση 

των επιπέδων ινσουλίνης μέσα σε κάποια όρια σημαίνει παραμονή στη 
«Ζώνη». Η δίαιτα Ζώνης προτείνει τέσσερις αρχές που ένα άτομο πρέ-

πει να υιοθετήσει και να γίνουν μέρος του τρόπου ζωής του. Τον περιορι-
σμό των θερμίδων χωρίς πείνα ή κόπωση, τη διατήρηση χαμηλού επίπε-

δου φλεγμονής στο σώμα, την αύξηση της χρήσης διαιτητικών πολυφαινο-
λών για να ενεργοποιηθούν τα γονίδια που θα φέρουν βελτιωμένη ευεξία και 

τον περιορισμό της φλεγμονής που προκαλείται από τα μικρόβια του εντέρου.
Τα άτομα που θέλουν να ακολουθήσουν τη δίαιτα Ζώνης θα πρέπει να λαμ-

βάνουν το 40% των ημερήσιων θερμίδων τους από μη επεξεργασμένους υδα-
τάνθρακες, το 30% από λίπη και έλαια και το υπόλοιπο 30% από πρωτεΐνες.

Το πλάνο της δίαιτας Ζώνης περιλαμβάνει την κατανάλωση τριών γευμάτων και 
δύο σνακ κάθε μέρα. Κάθε γεύμα και σνακ πρέπει να περιέχει πρωτεΐνη σαν κύριο 

συστατικό. Όσο περισσότερους υδατάνθρακες καταναλώνει κάποιος, τόσο περισσότερη 
ινσουλίνη εκκρίνει και η ινσουλίνη μετατρέπει τους υπερβολικούς υδατάνθρακες σε απο-

θηκευμένο λίπος, ενώ το διαιτητικό λίπος δεν ενεργοποιεί την έκκριση ινσουλίνης. Οι κανό-
νες της δίαιτας Ζώνης επιβάλλουν ότι ένα γεύμα ή σνακ θα πρέπει να καταναλώνεται το αργό-

τερο μία ώρα μετά το ξύπνημα το πρωί. Το διάστημα μεταξύ των γευμάτων πρέπει να είναι 4-6 
ώρες. Ένα γεύμα θα πρέπει να καταναλώνεται 2-2,5 ώρες μετά από ένα σνακ, ανεξάρτητα αν το άτομο 

είναι πεινασμένο ή όχι. Το άτομο πρέπει να πίνει τουλάχιστον οκτώ ποτήρια νερό την ημέρα. Το γεύμα ή 
το σνακ πρέπει να ξεκινά με μια πρωτεΐνη χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, ενώ στη συνέχεια το άτομο 

μπορεί να προσθέσει καλούς υδατάνθρακες με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, όπως λαχανικά και φρούτα, και 
καλά λιπαρά, όπως ελαιόλαδο ή αβοκάντο. Η ποσότητα της συνολικής πρωτεΐνης των γευμάτων μιας ημέρας θα 

πρέπει να είναι περίπου 120 γρ. για τους άνδρες και 85 γρ. για τις γυναίκες. Πριν από κάθε γεύμα ή σνακ κάθε άτομο 
πρέπει να αξιολογήσει το επίπεδο πείνας του. Αν δεν είναι πεινασμένο και το μυαλό του είναι καθαρό, βρίσκεται στη Ζώνη. 

Η δίαιτα της Ζώνης, συνδυασμένη με το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, αποτελεί μια ικανοποιητική επιλογή για να χάσουμε τα 
περιττά κιλά μας.

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

Όταν η ζώνη
δεν κουμπώνει

Το συνεχές βάψιμο, σε συνδυασμό με την καθημερινή φθορά, αφήνει μια κίτρινη 
θαμπή όψη στα νύχια. Διάλεξε έναν από τους παρακάτω φυσικούς τρόπους για να τα 
λευκάνεις.

1ος τρόπος: Θα χρειαστείς μια λευκαντική οδοντόκρεμα και μια οδοντόβουρτσα. 
Ετοίμασε την οδοντόβουρτσα με την οδοντόκρεμα σαν να βούρτσιζες τα δόντια σου και 
άρχισε να τρίβεις σιγά σιγά την επιφάνεια των νυχιών σου για 2 λεπτά (μπορείς βέβαια 
να επαναλάβεις όσες φορές θέλεις, ανάλογα με το πόσο κίτρινα είναι τα νύχια σου). 
Προτίμησε τις λευκού χρώματος οδοντόκρεμες για πιο αποτελεσματική δράση και στο 
τέλος ξέπλυνε με χλιαρό νερό.

2ος τρόπος: Κόψε μισό λεμόνι και τρίψε με αυτό απαλά την επιφάνεια των 
νυχιών σου. Το λεμόνι δρα λευκαντικά και ως φυσικό scrub. Έπειτα πλύνε τα 
χέρια σου με κρύο νερό, ενώ στο τέλος μπορείς να τα βουτήξεις σε ένα μπολ με 
ζεστό αλμυρό νερό για περίπου 10 λεπτά.

3ος τρόπος: Σε ένα μπολ στύψε ένα λεμόνι και μετά πρόσθεσε μία 
κουταλιά μαγειρική σόδα. Ανακάτεψε καλά, μέχρι να σχηματιστεί ένα είδος 
πάστας. Χρησιμοποίησε μια μπατονέτα για να απλώσεις το μείγμα πάνω 
στα νύχια σου, μέχρι να τα καλύψεις. Στη συνέχεια με μια οδοντόβουρτσα 
μπορείς να τρίψεις ελαφρώς την επιφάνειά τους. Ξέπλυνε και 
επανάλαβε, αν χρειαστεί.

4ος τρόπος: Γέμισε ένα μπολ με λευκό ξίδι και βύθισε τα 
δάχτυλά σου μέσα για 5 λεπτά. Στο τέλος ξέπλυνε τα χέρια σου 
με κρύο νερό.

Extra tips: Όποια μέθοδο και αν χρησιμοποιήσεις, 
στο τέλος να απλώσεις μια ενυδατική κρέμα στα 
χέρια σου για πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. 
Βάλε επίσης ελαιόλαδο στα πετσάκια, που 
ενυδατώνει το ξηρό δέρμα και συμβάλλει 
στην υγιή ανάπτυξη των νυχιών.



ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ 
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

η εξέλιξη στα καυσόξυλα...

Το πρώτο εργοστάσιο αποξήρανσης καυσόξυλων στην Ελλάδα

Τα καυσόξυλα 

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

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

   δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον με καπνό και 
αιθαλομίχλη

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

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

να καλέσετε 
 στο 210 3466996  

(09:00-18:00)

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

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ  
ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 10 ΣΑΚΙΑ

NEW

Aπό φέτος  
διαθέσιμη  
παράδοση  

με Γερανό

Tηλεφωνήστε  
για να σας 

ενημερώσουμε

Ανάμεικτα  
Big Bag  Eλιά - Οξιά

NEW

115x115x100

1,30m3

ΔΑΔΙ  
5€  

από 7€ 

ΔΙΧΤΥ  
3€  

από 4,5€ 
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