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Γιώργος 
Παπαγεωργίου 
«∆εν πιστεύω 
στα στερεότυπα»

σελ. 37

Η καλή τηλεόραση 
και πάλι 
στο επίκεντρο

σελ. 16-17
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σελ. 16

Smartphones 
Εργαλεία 
απελευθέρωσης 
ή σκλαβιάς; 

Foyer Café Bistrot 
Ατµόσφαιρα Παρισιού 
και Βερολίνου 
στο ∆ΘΠ

σελ. 32 σελ. 9

Αντ. Ξυλουργίδης 
«∆υστυχώς, σήµερα είναι 
ορατές και στη χώρα µας 
πολλές από τις επιπτώσεις 
της κλιµατικής αλλαγής»

∆. Καλογερόπουλος 
«Το κεντρικό διακύβευµα 
των επόµενων εκλογών είναι 
η απαλλαγή της χώρας από 
τη χειρότερη κυβέρνηση της 
Μεταπολίτευσης»
σελ. 5

Γ. Κύρτσος 
Το άνοιγµα Τσίπρα 
στην κεντροαριστερά χάθηκε 
µεταξύ Καµµένου 
και Μαδούρο

σελ. 6-7

ΝΕΕΣ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
( σελ. 20-21 )

Λιγοστεύουµε, γερνάµε 
και η κρίση αλλάζει την οικογένεια

Υπ. Ενέργειας 
Καταρρέει και η ΛΑΡΚΟ. 
Συνεχίζεται ο πόλεµος 
του ΣΥΡΙΖΑ 
µε την Ελληνικός Χρυσός

σελ. 3, 13
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FREE SUNDAΥ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΒΙΚΥ 

vickyth@freesunday.gr 
210-6754430

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

dianomi@freesunday.gr, 
 210-7230545

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ. 10559

ΤΗΛ: 210-6754430, 
FAX: 210-6729238

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS 
ΑΕΒΕ

∆ιανέµεται ∆ωρεάν
www.freesunday.gr

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, 

η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή 

περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 

διασκευή απόδοσης του περιεχοµέ-

νου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 

τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο-

τυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χω-

ρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του 

εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 

Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 

1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ι-

καίου.

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100

στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 

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

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

››››››
››

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ Ο ΣΥΡΙΖΑ 
υποδέχεται την Eldorado Gold στην Αθήνα µε 
ενίσχυση της πίεσης
04 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο κατώτατος µισθός των 
650 ευρώ και ο κίνδυνος
05 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
«Το κεντρικό διακύβευµα των επόµενων 
εκλογών είναι η απαλλαγή της χώρας από τη 
χειρότερη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης»
06-07 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Κεντροαριστερή στροφή Τσίπρα µε Καµµένο 
και Μαδούρο
08 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Οι κουτόφραγκοι 
κέρδισαν… πάλι!
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝΤ. ΞΥΛΟΥΡΓΙ∆ΗΣ 
«∆υστυχώς, σήµερα είναι ορατές και στη 
χώρα µας πολλές από τις επιπτώσεις της 
κλιµατικής αλλαγής»
10-11 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η ελληνική 
οικονοµία χρειάζεται µια νέα δυναµική
12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Εκλογές σε 
κλίµα τοξικό στη Θεσσαλονίκη
13 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆Ρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχέδιο; 
Με αυτή την κυβέρνηση δεν χρειάζεται 
πουθενά
14-15 // TWITTER Ο Καµµένος µε το κερί 
στην πυριτιδαποθήκη
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Smartphones: Εργαλεία 
απελευθέρωσης ή σκλαβιάς;
17 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Η έννοια 

FREE TIME

SPORTS

31 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
32 // CITY Foyer Café Bistrot: Ατµόσφαιρα Παρισιού 
και Βερολίνου στον Πειραιά
33 // INTERVIEW ∆. ΛΑΛΟΣ «Είµαι βέβαιος ότι 
πρέπει να κάνω του κεφαλιού µου»
34 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµ ατογραφικές 
αίθουσες
35 // ART  Έρωτας για το κενό
36 // BOOKS 4 βιβλία για τον Φεβρουάριο
37 // COOK FILES Μαρµελάδα πορτοκάλι
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη ζωή

30 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις από το 
Betarades.gr

του έθνους και η Μακεδονία
19 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ  Έρχεται η ώρα της δικαιοσύνης 
για την τραγωδία στο Μάτι
20-21 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Λιγότεροι και γηραιότεροι οι 
Έλληνες το 2050
22 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η κυβέρνηση «δεσµεύει» τα 
αποθεµατικά των κρατικών φορέων
23 // BUSINESS ΘΕΣγάλα: Πώς κατέρρευσε µια 
πολύ καλή ιδέα
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  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΥΠΟΔΈΧΈΤΑΙ 
ΤΗΝ ELDORADO GOLD ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΜΈ ΈΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΈΣΗΣ

Μ
ε ένταση της πίεσης υποδέχεται ο 
ΣΥΡΙΖΑ τους εκπροσώπους της κα-
ναδικής εταιρείας Eldorado, ιδιοκτή-
τριας της επένδυσης στη Χαλκιδική, 
οι οποίοι αναμένονται στην Ελλάδα 
την επόμενη εβδομάδα για επαφές με 
την ελληνική κυβέρνηση.

Όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη, 51 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, 
το 1/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν ερώ-
τηση προς τον αρμόδιο υπουργό, τον υπουργό Ενέργειας Γιώργο 
Σταθάκη, με την οποία ζητούν απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων α-
ναφορικά με την παραχώρηση προσωρινής άδειας για το φράγμα 
μεταλλευτικών αποβλήτων στον Κοκκινόλακα, για το οποίο διαπι-
στώνουν ότι στη συγκεκριμένη άδεια «δεν τηρούνται οι περιβαλλο-
ντικοί όροι», οι οποίοι είχαν εγκριθεί από το 2011.

Στην ερώτηση η εταιρεία κατηγορείται ότι «μονομερώς και αυ-
θαίρετα προχώρησε σε τροποποιήσεις στο έργο», όμως οι βουλευ-
τές δέχονται ότι η σχετική γεωτεχνική μελέτη με βάση την οποία 
έγινε το έργο «εγκρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ» 
εκ των υστέρων.

Όμως η έγκριση της μελέτης από την υπηρεσία δεν είναι επαρ-
κής για τους βουλευτές, οι οποίοι κατηγορούν τις υπηρεσίες του 
υπουργείου ότι προχώρησαν στην έκδοση προσωρινής άδειας τη 
στιγμή που «οι επιτροπές του υπουργείου δεν έχουν καταθέσει τα 
τελικά σχετικά πορίσματα».

Το γεγονός αυτό όμως δεν τους εμποδίζει να κατηγορούν τον 
κ. Σταθάκη ότι «δεν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που προ-
βλέπονται», χωρίς ωστόσο να επικαλούνται υπηρεσιακά στοιχεία 
τα οποία τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό τους.

Το επίδικο, σύμφωνα με τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμ-
ματος, είναι ότι «το υπουργείο, αντί να εφαρμόσει όσα προβλέπει ο 
Ν. 4014/2011 για τέτοιες περιπτώσεις, ζήτησε από την αρμόδια επι-
στημονική επιτροπή να αξιολογήσει εκ των υστέρων εάν τα εφαρ-
μοζόμενα συστήματα και μέθοδοι αποδίδουν ισοδύναμο αποτέλε-
σμα με τα προβλεπόμενα και συγκρότησε μία ακόμη γνωμοδοτική 
επιτροπή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατασκευής 
του χώρου απόθεσης».

Ο νόμος τον οποίο επικαλούνται είναι επί κυβέρνησης Γιώργου 
Παπανδρέου και προβλέπει τις διαδικασίες με βάση τις οποίες «τα 
έργα και οι δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των 
οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχουν επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β) ανάλογα 
με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον».

Πολιτική πίεση στον Σταθάκη
Οι βουλευτές κατηγορούν το υπουργείο ότι της έκδοσης της προ-
σωρινής άδειας έπρεπε να προηγηθεί το πόρισμα της επιστημονι-
κής επιτροπής, το οποίο δεν έχει κατατεθεί ακόμη, διαπίστωση από 
την οποία θα μπορούσε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο κ. Σταθά-
κης ευνοεί την εταιρεία.

Το πολιτικό ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι η ερώτηση 
έτυχε προβολής από τον φιλοκυβερνητικό Τύπο, με την «Εφημε-
ρίδα των Συντακτών» να αναφέρει ότι «οι βουλευτές εγκαλούν τον 
κ. Σταθάκη» και την «Αυγή» να θεωρεί ότι απευθύνουν ερωτήσεις.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνολο της επένδυσης στη Χαλ-
κιδική έχει ουσιαστικά παραπεμφθεί στην επόμενη κυβέρνηση, 
καθώς η απόφαση της διαιτησίας, η οποία δικαίωσε την εταιρεία 
πριν από δέκα μήνες, δεν μείωσε τις γραφειοκρατικές διαδικαστι-
κές δυσκολίες που επιβάλλει η κυβέρνηση, ούτε έφερε επιτάχυνση 
της επένδυσης.

Αντίθετα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το υπηρεσιακό τοπίο, το 
οποίο έχει διαμορφωθεί τον τελευταίο καιρό, είναι αρνητικό για 
την επένδυση και δεν αποκλείεται να εξετάζει την ακύρωση του συ-
νόλου της Μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Οι εξηγήσεις που οι βουλευτές ζητούν από τον κ. Σταθάκη αφο-
ρούν τα εξής θέματα:
• Είχε προηγηθεί μακροσκοπικός έλεγχος του χώρου πριν από την 
έκδοση των προσωρινών αδειών λειτουργίας;
• Εάν όχι, σε ποια νομική βάση στηρίζονται αυτές οι προσωρινές 
άδειες, ιδιαίτερα μετά τις διαπιστώσεις ότι δεν τηρούνται οι περι-

βαλλοντικοί όροι και ενώ οι ορισμένες από το ΥΠΕΝ επιτροπές 
δεν έχουν καταθέσει τελικά πορίσματα; Για ποιον λόγο δόθηκαν 
αυτές οι άδειες;
• Προτίθεται να προβεί στην οριστική αδειοδότηση, ενώ υπάρχουν 
τόσες διαπιστωμένες παραβάσεις και δεν έχει ολοκληρωθεί η αξι-
ολόγηση;
• Εφόσον η εταιρεία δεν έχει αποδείξει ότι είναι εφικτή η καθε-
τοποιημένη δραστηριότητα, ποια η σκοπιμότητα της αδειοδότησης 
του Κοκκινόλακα;

Η πληγή της επένδυσης
Από τον τρόπο της διατύπωσης των ερωτήσεων προκύπτει ότι από 
τη μια πλευρά πολιτικά είναι απίθανο ο κ. Σταθάκης να εκφράσει 
θετική θέση για τις δραστηριότητες της εταιρείας χωρίς να προκύ-
ψει μείζον πολιτικό θέμα, από την άλλη, όμως, έχει τη δυνατότητα 
στον διάλογο που θα έχει με τους εκπροσώπους της εταιρείας να ε-
πικαλεστεί τα πολιτικά προβλήματα που έχει.

Πάντως, ακόμα κι αν υπήρχαν περιθώρια πολιτικής ευελι-
ξίας για τον κ. Σταθάκη, αυτά εξαντλήθηκαν με τη διασύνδεση του 
φράγματος εναπόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων στον Κοκκινό-
λακα με το δυστύχημα στο γιγαντιαίο φράγμα μεταλλευτικών απο-
βλήτων της εταιρείας Vale στη Βραζιλία, το οποίο προκάλεσε τον 
θάνατο δεκάδων ατόμων, ενώ εκατοντάδες αγνοούνται. Τέτοιου εί-
δους τραγικές καταστάσεις είναι πάντοτε ψηλά στο σύστημα αξιών 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο, η εταιρεία σε παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις της 
δεν έδωσε ποτέ την εντύπωση ότι θεωρεί ότι ο κ. Σταθάκης έχει δι-
αφορετική άποψη για την επένδυση από την κυρίαρχη άποψη στον 
ΣΥΡΙΖΑ, όπως την εκφράζουν οι 51 βουλευτές.

Σε κάθε περίπτωση, και παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές ε-
κλογές είναι ζήτημα λίγων μηνών –το πολύ οκτώ–, πολλοί εκτιμούν 
ότι τα υπολείμματα υπομονής της εταιρείας έχουν εξαντληθεί και 
δεν αποκλείεται η επίσκεψη στην Ελλάδα να προαναγγέλλει το ο-
ριστικό τέλος στην επενδυτική δραστηριότητά της στη χώρα.

Το τέλος της επενδυτικής της δραστηριότητας δεν σημαίνει και 
αποποίηση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων τα οποία έχει στην 
Ελλάδα για αρκετές δεκαετίες ακόμη και τα οποία αποτελούν περι-

ουσιακό της στοιχείο, το οποίο μπορεί να διαθέσει με όποιον τρόπο 
επιθυμεί.

Εκτιμήσεις από τον Καναδά αναφέρουν ότι η διαρκής εκκρεμό-
τητα στην Ελλάδα αποτελεί πληγή για την εικόνα της εταιρείας και 
την κερδοφορία της.

Θα πρέπει να σημειωθεί, άλλωστε, ότι η σύμπτωση στην αντί-
θεση στη μεταλλευτική δραστηριότητα της εταιρείας στη Θράκη 
ήταν κατά τον νυν δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, κ. Λαμπάκη, ο ο-
ποίος προέρχεται από την κεντροδεξιά, επαρκής λόγος για να τον 
στηρίξει και ο ΣΥΡΙΖΑ για μία ακόμη θητεία στις επικείμενες ε-
κλογές.

Αυτό έχει οδηγήσει και σε αναλύσεις σύμφωνα με τις οποίες 
δεν αποκλείεται το πρόβλημα να μην είναι η εξόρυξη αυτή καθαυτή 
αλλά η ιδιοκτησία της.

Η εξόρυξη στις κάλπες
Η εξόρυξη αποτελεί το μείζον πολιτικό διακύβευμα και στον Δήμο 
Αριστοτέλη, όπου χωροταξικά ανήκει η επένδυση. Μέχρι το 2014 
δήμαρχος ήταν ο υπερασπιστής της επένδυσης, πρώην υπουργός 
των κυβερνήσεων Σημίτη, Χρήστος Πάχτας, ο οποίος έχασε τις ε-
κλογές, από ένα σχήμα πολέμιων της εξόρυξης με επικεφαλής τον 
μετριοπαθή Γιάννη Μίχο, με διαφορά 657 ψήφων, 4,18 εκατοστι-
αίων μονάδων.

Όμως λίγο αργότερα ο κ. Μίχος παραιτήθηκε και αντικαταστά-
θηκε από τον κ. Γιώργο Ζουμπά. Ο Δήμος Αριστοτέλη ήταν ένας 
από τους δύο δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας –σε σύνολο 43– 
που δεν πήραν απόφαση υποστήριξης στο συλλαλητήριο της Αθή-
νας. Ο άλλος ήταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο δήμαρχος του οποίου, 
Γιάννης Μπουτάρης, είναι από τους υπέρμαχους της επένδυσης. 
Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, Πάνος Καμμένος, ισχυρίστηκε 
πρόσφατα, χωρίς να το αποδείξει, ότι ιδιοκτήτης των επένδυσης, 
πριν από τους Καναδούς της Eldorado Gold, ήταν ο Αμερικανός με-
γαλοεπενδυτής Τζορτζ Σόρος.

Απέναντι στον κ. Ζουμπά στις εκλογές του Μαΐου η ΝΔ στηρί-
ζει την υποψηφιότητα του δικηγόρου και περιφερειακού συμβού-
λου Κεντρικής Μακεδονίας Στέλιου Βαλιάνου, ο οποίος απολαμβά-
νει τη στήριξη του κόμματος χωρίς ενστάσεις και διαρροές.
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Έντονη ανησυχία υπάρχει για την 
αύξηση του αφορολόγητου ορίου, από το 
2020, που εκτιμάται ότι θα εξανεμίσει 
την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Α
ν και υπολείπεται των 751 ευρώ που ήταν 
η προεκλογική υπόσχεση της κυβέρνησης, 
η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11%, 
στα 650 ευρώ, και ταυτόχρονα η κατάργηση 
του υποκατώτατου δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ένα… λάθος μέτρο. Αν και εφαρμόζεται στο 

τέλος της τετραετούς θητείας της κυβέρνησης, η απόφαση 
(την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατά την τε-
λευταία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου) έχει οι-
κονομική και κοινωνική λογική, εκτός της πολιτικής σκοπι-
μότητας.

Ο νέος κατώτατος μισθός για άγαμους εργαζομένους 
χωρίς προϋπηρεσία διαμορφώνεται (από 1/2/2019) σε 650 
ευρώ μεικτά, που αντιστοιχεί σε 546 ευρώ καθαρά και είναι 
αυξημένος κατά 63,95 ευρώ σε σχέση με τον κατώτατο μισθό 
που έχει καθοριστεί από το 2012 στα 586,08 ευρώ τον μήνα. 
Αντίστοιχα, το κατώτατο ημερομίσθιο του άγαμου ανειδί-
κευτου εργάτη καθορίζεται σε 29,03 ευρώ, από 26,18 ευρώ 
που είναι σήμερα.

Οι αυξήσεις επηρεάζουν και τους εργαζομένους που 
λαμβάνουν μεν τον κατώτατο μισθό, προσαυξημένο όμως με 
το επίδομα γάμου (10%) ή τις λεγόμενες τριετίες προϋπη-
ρεσίας (10% για κάθε τρία χρόνια υπηρεσίας και συνολικά 
30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω). Στο κατώτατο ημε-
ρομίσθιο των εργατοτεχνιτών η προσαύξηση είναι της τάξης 
του 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες 
(συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω). Προσοχή 
όμως, τις προσαυξήσεις αυτές δικαιούνται μόνο όσοι είχαν 
την αντίστοιχη προϋπηρεσία έως τις 14 Φεβρουαρίου 2012. 
Όσοι συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν μετά την ημερομηνία 
αυτή τις κρίσιμες περιόδους δεν δικαιούνται επίδομα. Του-

λάχιστον έως ότου το ποσοστό ανεργίας διαμορφωθεί κάτω 
του 10%.

Ανησυχία για την αύξηση 
του αφορολόγητου
Ανησυχία υπάρχει όμως για την αύξηση του αφορολόγη-
του, από το 2020, που εκτιμάται ότι θα εξανεμίσει την αύ-
ξηση.

Κι αυτό γιατί όταν ο μισθωτός θα λάβει αύξηση στον κα-
τώτατο μισθό, από 586 ευρώ μεικτά οι αποδοχές του θα δια-
μορφωθούν στα 650 ευρώ. Οι καθαρές φορολογητέες απο-
δοχές ανέρχονται σε 546 ευρώ. Ακολούθως αυξάνεται και 
το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, το οποίο ανέρχεται σε 
7.644 ευρώ. Με βάση τη σημερινή κλίμακα φορολογίας ει-
σοδήματος προκύπτει ετήσιος φόρος (22%) ύψους 1.681,68 
ευρώ. Επειδή σήμερα χορηγείται έκπτωση φόρου στους μι-
σθωτούς 1.900 ευρώ (έμμεσο αφορολόγητο όριο), ο φόρος 
μηδενίζεται κι έτσι ο συγκεκριμένος μισθωτός είναι και για 
το 2019 αφορολόγητος.

Αυτό όμως αναμένεται να αλλάξει από τον Ιανουάριο 
του 2020, οπότε και θα εφαρμοστεί η ψηφισμένη από το 
2017 μείωση της έκπτωσης φόρου για τους μισθωτούς και 
συνταξιούχους, που οδηγεί σε μείωση του αφορολόγη-
του ορίου. Η έκπτωση φόρου για τους άγαμους μειώνεται 
από το 2020 στα 1.250 ευρώ, από 1.950 ευρώ που είναι σή-
μερα. Στο πλαίσιο αυτό, για τον ίδιο εργαζόμενο προκύπτει 
ετήσιος φόρος 1.681,68 ευρώ. Από το ποσό αυτό αφαιρεί-
ται η έκπτωση φόρου 1.250 ευρώ κι έτσι προκύπτει ετήσιος 
φόρος 431,68 ευρώ. Η καθαρή αύξηση των αποδοχών του 
μισθωτού που λαμβάνει τον κατώτατο μισθό λόγω της αύξη-
σης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ανέρχεται σε 756 ευρώ. 

Από αυτή την αύξηση θα πρέπει να αφαιρεθεί η επιβάρυνση 
431,68 ευρώ που οφείλεται στη μείωση του αφορολόγητου 
ορίου. Έτσι, το καθαρό όφελος για τον χαμηλόμισθο από τον 
συνδυασμό αύξησης του κατώτατου μισθού και μείωσης του 
αφορολόγητου ορίου είναι 324,32 ευρώ, δηλαδή μόλις 23,15 
ευρώ τον μήνα.

Ο κίνδυνος
Η πλειονότητα των εκπροσώπων των εργοδοτικών φορέων 
έχει επισημάνει στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας τον 
κίνδυνο περαιτέρω μετατροπής της πλήρους απασχόλησης 
σε «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία, μέσω της αλλαγής των 
συμβάσεων σε μερικής απασχόλησης. Στο σύνολό τους, δε, 
οι αντιδράσεις αφορούν την έλλειψη μέτρων μείωσης του 
μη μισθολογικού κόστους, προκειμένου η αύξηση να είναι 
πραγματική και να ενισχύσει πραγματικά τον εργαζόμενο.

Η ΓΣΕΕ, σε ανακοίνωσή της, τόνισε ότι «η αύξηση του 
κατώτατου μισθού που ανακοινώθηκε χρησιμοποιείται ως 
φύλλο συκής για τη μη αποδοχή του κυρίαρχου αιτήματος της 
ΓΣΕΕ, για άμεση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 
ευρώ, χωρίς διακρίσεις και με ταυτόχρονη νομοθέτηση της α-
ποκατάστασης της αρμοδιότητας του εφεξής καθορισμού του 
κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για όλους τους εργαζό-
μενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην Εθνική Γενική 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ)», θέτοντας μια σειρά 
από ερωτήματα, όπως: Είναι πραγματική η αύξηση; Λαμβάνει 
υπόψη τις ανάγκες βιοπορισμού των εργαζομένων;

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κατώτατος μισθός των ερ-
γαζομένων πρέπει να βελτιωθεί» επισημαίνουν σε κοινή 
τους ανακοίνωση ΣΕΒ και ΣΕΤΕ και προσθέτουν: «Για να 
συμβεί αυτό χωρίς επιπτώσεις στην ανάκαμψη της οικονο-
μίας και της απασχόλησης, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη: να μειωθεί η 
φορολογία της εργασίας, να συγκρατηθεί το μη μισθολογικό 
κόστος με τη μείωση των εισφορών και να αποσυνδεθεί η 
αύξηση του κατώτατου μισθού από τον μέσο μισθό, με τον ε-
ξορθολογισμό της υποχρεωτικής διαιτησίας».

Παράλληλα, η ΓΣΕΒΕΕ τόνισε ότι η εξαγγελία για αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ θα πρέπει να συ-
νοδευτεί με πρωτοβουλίες προς δύο κύριες κατευθύνσεις: 
τη διεύρυνση του αφορολόγητου ποσού για τους μισθωτούς 
έτσι ώστε το διαθέσιμο εισόδημά τους να ανταποκρίνεται σε 
αυτή την αύξηση και τη μείωση του μη μισθολογικού κό-
στους, όπως, για παράδειγμα, η άμεση κατάργηση της επι-
πλέον εισφοράς 1% επί των ασφαλιστικών εισφορών του άρ-
θρου 97 του Ν. 4387/2016.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκας, είπε 
ότι «το ανακοινωθέν ποσοστό του 11% ξεπέρασε το όριο των 
προσδοκιών και των αντοχών που έχει η μικρομεσαία επι-
χειρηματικότητα και η ελληνική οικονομία. Να μην ξεχνάμε 
ότι το αυξημένο κόστος καλείται και πάλι να καταβληθεί 
από το ίδιο πορτοφόλι, το οποίο παραμένει κενό τραπεζικής 
χρηματοδότησης και παράλληλα καλύπτει παράλογη φορο-
λόγηση, αυξημένα εργοδοτικά κόστη, ασφαλιστικές εισφο-
ρές, μισθούς, ενοίκια, δημοτικά τέλη, ρυθμίσεις ή καταβο-
λές δανείων».

  ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

Ο ΚΑΤΏΤΑΤΟΣ ΜΊΣΘΟΣ
ΤΏΝ 650 ΕΥΡΏ ΚΑΊ Ο ΚΊΝΔΥΝΟΣ
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συνέντευξη

Δημήτρης Καλογερόπουλος, υποψήφιος βουλευτής 
Δυτικού Τομέα Αθήνας της ΝΔ

Δυστυχώς, μετά από εννέα 
χρόνια μνημονίων, η 
οικονομία μας εξακολουθεί να 
πάσχει από τις ίδιες ασθένειες 
και στρεβλώσεις. Γι’ αυτό 
και το έργο του Κυριάκου 
Μητσοτάκη και της ΝΔ είναι 
πολύ δύσκολο. Δεν θα έχουμε 
περιθώριο για να πάει χαμένη 
ούτε μία μέρα, προκειμένου 
να διορθώσουμε τη ζημιά την 
οποία προκάλεσε ο κ. Τσίπρας.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Το κεντρικό διακύβευμα των 
επόμενων εκλογών είναι η απαλλαγή 

της χώρας από τη χειρότερη 
κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης»

Ο 
Δημήτρης Καλογερόπουλος έχει διατε-
λέσει δύο τετραετίες δήμαρχος Αιγάλεω, 
νομάρχης Πρεβέζης, πρόεδρος των Δη-
μάρχων Αττικής, μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, 
αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), γραμματέας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, γενικός γραμματέας συντονιστής 
Αποβλήτων του υπουργείου Εσωτερικών, γραμμα-
τέας Αυτοδιοίκησης της ΝΔ. Ενόψει εθνικών εκλο-
γών, όπου φαίνεται ότι θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ 
στον Δυτικό Τομέα Αθήνας, ο κ. Καλογερόπουλος μιλά 
στην FS σχετικά με το διακύβευμα των φετινών ε-
κλογών και τους στόχους του για την περιοχή όπου 
θα είναι υποψήφιος.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να που πείτε ποιο θεωρείτε 
ότι είναι το διακύβευμα των φετινών εθνικών ε-
κλογών, όταν αυτές γίνουν.
Στα χρόνια της εθνικής τραγωδίας των μνημονίων, με 
τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την υποτίμηση της 
εθνικής αυτοπεποίθησης, θα πίστευε κανείς ότι δεν 
μπορούσαμε να ζήσουμε κάτι χειρότερο. Το ζήσαμε. 
Δυστυχώς. Με την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Την κυ-
βέρνηση Τσίπρα-Καμμένου μέχρι πρότινος, και σή-
μερα την κυβέρνηση Τσίπρα-προθύμων και κολλη-
μένων με την καρέκλα της εξουσίας. Μετά από αυτά, 
νομίζω ότι το κεντρικό διακύβευμα των επόμενων 
εκλογών είναι η απαλλαγή της χώρας από τη χειρό-
τερη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης, που συσσώ-
ρευσε πρόσθετα δεινά. Μια εθνική επανεκκίνηση, με 
πολιτική αλλαγή και κυβέρνηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη και της ΝΔ, είναι το ζητούμενο, στο οποίο θα 
απαντήσουν με πειστικό τρόπο, μαζικά και ηχηρά οι 
Έλληνες, όποτε και αν αποφασίσει να στήσει κάλπες 
ο κ. Τσίπρας.

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική αυτή 
αναμέτρηση;
Σε αντίθεση με ό,τι είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλεί τους Έλληνες σε μια 
συμφωνία αλήθειας. Δεν τάζει, δεν υπόσχεται. Δεν πα-
ραπλανά. Την επομένη των εκλογών θα εφαρμόσει 
τις δεσμεύσεις του. Χωρίς τις μεταμορφώσεις του κ. 
Τσίπρα και την πλήρη αναντιστοιχία λόγων και έργων. 
Αυτό ακριβώς χρειάζεται σήμερα η Ελλάδα. Την ανά-
κτηση της αξιοπρέπειας και της συναίσθησης ευθύ-
νης του πολιτικού συστήματος. Αυτό θα δώσουν από 
την πρώτη μέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ.

Αν η ΝΔ κερδίσει τις εκλογές και σχηματίσει κυ-
βέρνηση, ποιες νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι οι 
άμεσες προτεραιότητές της;
Πρώτα απ’ όλα, η αποκατάσταση της κανονικότητας 
στη χώρα. Η επιστροφή του αισθήματος ασφάλειας σε 
όλους τους πολίτες. Και η αναπτυξιακή προοπτική στην 
οικονομία, ώστε να δημιουργηθούν μόνιμες θέσεις 
εργασίας, καλύτερες δουλειές και προωθητική αξιο-
ποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας 
και του λαού μας, με την προσέλκυση επενδύσεων.

Αν πιστέψουμε τον πρωθυπουργό, ότι η κυβέρ-
νηση θα εξαντλήσει την τετραετία, και οι εκλογές 
γίνουν το φθινόπωρο, πόσο νομίζετε ότι θα βαρύ-
νει στο αποτέλεσμά τους το αποτέλεσμα των αυτο-
διοικητικών εκλογών που θα προηγηθούν;
Για τον κ. Τσίπρα ο καθένας μπορεί να πει πολλά, και 
διόλου τιμητικά. Όπως άλλωστε και η συντριπτική πλει-
οψηφία των Ελλήνων. Δεν μπορώ όμως να τον χα-
ρακτηρίσω αφελή. Αντιθέτως, μας έχει αποδείξει ότι 

είναι φανατικός τακτικιστής. Και επίσης, ειδικά από το 
2006 και τη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών της 
Αθήνας, στην οποία συμμετείχε, έχει πλήρη εικόνα 
της δυναμικής από την ετυμηγορία των τοπικών κοι-
νωνιών. Για τον λόγο αυτόν άλλωστε άλλαξε και τον 
εκλογικό νόμο στην τοπική αυτοδιοίκηση με απλή α-
ναλογική. Θα εκλέγονται οι δημοτικοί σύμβουλοι την 
πρώτη Κυριακή, όχι όμως οι δήμαρχοι, εκτός και αν 
υπερβαίνουν το 51% (απλή αναλογική αλά καρτ). Δη-
λαδή η πλειοψηφία των δημάρχων δεν θα έχουν πλει-
οψηφία δημοτικού συμβουλίου. Σκεφτείτε τι συναλ-
λαγή θα γίνεται στο παρασκήνιο και τι κακός χαμός 
θα γίνεται στη διοίκηση των δήμων. Ο αυτοδιοικη-
τικός χάρτης στην τηλεόραση της πρώτης Κυριακής 
θα είναι λευκός, κανένα συμπέρασμα στη δε δεύ-
τερη. Οι δύο πρώτοι θα εκλιπαρούν τη στήριξη των 
άλλων παρατάξεων με υποσχέσεις θέσεων διοίκησης 
και όχι μόνο, το ίδιο και για τις περιφέρειες. Γι’ αυτό 
πιστεύω ότι οι εκλογές θα γίνουν σε δύο Κυριακές, 
πρώτα οι αυτοδιοικητικές με τον σταυρό και τη δεύ-
τερη Κυριακή ευρωεκλογές, εθνικές και οι αυτοδιοι-
κητικές χωρίς σταυρό. Παρ’ όλα αυτά που επινοούν, 
η ήττα θα είναι μεγάλη. Νομίζω, λοιπόν, ότι καταλα-
βαίνει πως δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί πολιτικά 
τη βαριά ήττα που τον περιμένει στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές. Και θα επιχειρήσει πολύ γρήγορα την «από-

δραση» από την εξουσία.

Έχετε μακρά πείρα στον χώρο της τοπικής αυτοδι-
οίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να μου πείτε 
ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματά της.
Έχετε συνηθίσει κι εσείς ως δημοσιογράφοι να περι-
γράφετε τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης ως… τοπι-
κούς άρχοντες. Δεν συμβαίνει αυτό. Το αντίθετο. Δυ-
στυχώς. Όχι επειδή δεν είναι άρχοντες, αλλά επειδή 
δεν έχουν στα χέρια τους τις αντικειμενικές δυνατό-
τητες, μέσω αρμοδιοτήτων και πόρων, να συνθέσουν 
και να υλοποιήσουν συγκεκριμένες πολιτικές. Επιπρο-
σθέτως, αρκετοί πολιτικοί που πέρασαν από το υπουρ-
γείο Εσωτερικών στο παρελθόν είχαν ψευδαισθήσεις 
μεγαλείου. Και την πλήρωσε η αυτοδιοίκηση, με με-
ταρρυθμίσεις όπως του «Καλλικράτη» και του «Κλει-
σθένη», που κακοποίησαν τις πραγματικές ανάγκες 
των τοπικών κοινωνιών στη σύγχρονη εποχή. Αλλά 
τακτοποίησαν και την υστεροφημία δύο εμβληματικών 
προσωπικοτήτων της ελληνικής Ιστορίας.

Θα είστε υποψήφιος στον Δυτικό Τομέα της Αθή-
νας. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα μεγαλύτερα προ-
βλήματα του τομέα και τι προτίθεστε να κάνετε για 
την επίλυσή τους;
Η απόφαση είναι του προέδρου της ΝΔ, όμως έχω με-

γαλώσει στην περιοχή και την έχω περπατήσει σε όλη 
τη διαδρομή της ζωής μου. Θα έλεγα ότι το μεγάλο πρό-
βλημα είναι ζήτημα νοοτροπίας. Όχι των πολιτών της 
Δυτικής Αθήνας. Αλλά το πώς μας βλέπουν οι άλλοι. 
Το πολιτικό σύστημα. Η περιοχή μας, αξιοπρεπής και 
τίμια, γεμάτη ανθρώπους του μόχθου που με θυσίες 
προσπαθούν να προσφέρουν στην οικογένειά τους ένα 
μέλλον καλύτερο από εκείνο το οποίο κληρονόμησαν 
οι ίδιοι, δεν έχει ανάγκη από περαστικούς. Δηλαδή 
απ’ όσους θα τη δουν ως εφαλτήριο πολιτικής σταδι-
οδρομίας, χωρίς μάλιστα να τη γνωρίζουν, να ζουν ή 
να κατοικούν στην περιοχή μας. Η Δυτική Αθήνα θέλει 
δουλειά. Σηκωμένα μανίκια. Κατεβασμένα μάτια, για 
να βλέπουν τα προβλήματα. Και ανοιχτά αυτιά, για να 
ακούν τα προβλήματα των πολιτών.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι μετά το τέλος του 
προγράμματος η χώρα μοιάζει να παρουσιάζει α-
νάκαμψη στην οικονομία της. Διαπιστώνετε κάτι 
τέτοιο;
Ειδικά στον τομέα της οικονομίας, που ο ίδιος περιέ-
γραψε σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη ως… το 
ατού του, ο κ. Τσίπρας δείχνει να ζει αλλού. Να μιλάει 
για κάποια άλλη χώρα. Προφανώς ιδεώδη, όχι όμως 
αυτή την οποία υποτίμησε και υπονόμευσε με τη δι-
ακυβέρνησή του. Δυστυχώς, μετά από εννέα χρόνια 
μνημονίων, η οικονομία μας εξακολουθεί να πάσχει 
από τις ίδιες ασθένειες και στρεβλώσεις. Γι’ αυτό και 
το έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ είναι 
πολύ δύσκολο. Δεν θα έχουμε περιθώριο για να πάει 
χαμένη ούτε μία μέρα, προκειμένου να διορθώσουμε 
τη ζημιά την οποία προκάλεσε ο κ. Τσίπρας.

Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους 
συμπολίτες σας στον Δυτικό Τομέα της Αθήνας;
Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, και γνωριζόμαστε καλά. 
Εμείς που μεγαλώσαμε στη Δυτική Αθήνα, και δί-
νουμε καθημερινά τη μάχη, γνωρίζουμε από αγώνες. Ο 
ένας δίπλα στον άλλον. Να βάζουμε πλάτη ο ένας στον 
άλλον. Να δίνουμε το χέρι σ’ εκείνον που βρέθηκε σε 
μεγαλύτερη ανάγκη. Για να πάμε μπροστά όλοι μαζί. 
Χωρίς κανείς να μείνει πίσω. Αυτό θα κάνουμε. Μαζί.
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Ο 
πρωθυπουργός κ. 
Τσίπρας και οι συ-
νεργάτες του επι-
χειρούν ένα επικοι-
νωνιακό άνοιγμα 
του ΣΥΡΙΖΑ προς 
την κεντροαρι-

στερά. Επιδίωξή τους είναι να εξουθενώ-
σουν το Κίνημα Αλλαγής, διεκδικώντας 
τους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους 
που του απέμειναν. Το πρόβλημα είναι 
ότι οι επιλογές της κυβέρνησης, όπως 
η «κρυφή» συνεργασία με τον Καμμένο 
και η ανοιχτή διεθνοπολιτική στήριξη 
στον δικτάτορα της Βενεζουέλας Μα-
δούρο, δεν έχουν σχέση με το κεντρο-
αριστερό προφίλ που θέλει να καλλιερ-
γήσει.

Η συμφωνία με τον Ζάεφ
Ο κ. Τσίπρας θέλει να μετατρέψει τη 
συμφωνία του με τον Ζάεφ, η οποία φαί-
νεται να έχει μεγάλο πολιτικό κόστος, σε 
πλεονέκτημα. Προβάλλει τη θεωρία ότι 
η συνεννόηση της Αθήνας με τα Σκόπια 
αλλάζει τον πολιτικό χάρτη της χώρας, 
απομονώνοντας διάφορους ακραίους και 
συσπειρώνοντας δυνάμεις της κεντροα-
ριστεράς και της Αριστεράς, υπό την η-
γεσία του ιδίου.

Ο απαξιωτικός τρόπος με τον οποίο 
αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια συνά-
ντησής του με ηγέτες του ευρωπαϊκού 
Νότου στις κινητοποιήσεις εναντίον της 
Συμφωνίας των Πρεσπών, στις οποίες 
πήραν μέρος εκατοντάδες χιλιάδες Έλ-
ληνες, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. 
Δημιούργησε την εντύπωση ότι περι-
φρονεί τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελ-

λήνων που αντιτίθενται στη συμφωνία 
και θεωρεί τους επικριτές του ανθρώ-
πους που δεν έχουν κριτική σκέψη.

Το εντυπωσιακό είναι ότι ο κ. Τσί-
πρας διατύπωσε τη θεωρία του στον 
Πρόεδρο της Γαλλίας κ. Μακρόν. Ο τε-
λευταίος δέχεται μεγάλη πολιτική πίεση 
από τους ακτιβιστές των «κίτρινων γι-
λέκων». Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει δυνα-
μικά τις διεκδικήσεις των «κίτρινων γι-
λέκων», παρά την τάση τους να χρησι-
μοποιούν βία και την ενίσχυση, μέσω 
του διεκδικητικού κινήματος, της Μαρίν 
Λεπέν και του Εθνικού Συναγερμού.

Ανεξάρτητα από τη νέα θεωρητική 
κατασκευή της κυβερνητικής ηγεσίας 
για κεντροαριστερή, αριστερή συσπεί-
ρωση μέσω της συμφωνίας Τσίπρα-
Ζάεφ, η ανταπόκριση είναι εξαιρετικά 
περιορισμένη. Από αυτούς που δηλώ-
νουν κεντροαριστεροί, πρόθυμοι να συ-
νεργαστούν με τον ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά 
να υπουργοποιηθούν, ελάχιστοι έχουν 
ευρύτερη απήχηση. Οι περισσότε-
ροι ανήκουν στην κατηγορία του κ. Ρα-
γκούση, ο οποίος έχει καταγγελθεί κατ’ 
επανάληψη από τους εκπροσώπους της 
κεντροαριστεράς για τους πολιτικούς ε-
λιγμούς του, ή του κ. Μπίστη, ο οποίος 
δεν προκαλεί τόσο αρνητικές αντιδρά-
σεις αλλά δεν έχει μεγάλη επιρροή.

Οι εκκρεμότητες με Καμμένο
Το κεντροαριστερό άνοιγμα το οποίο δι-
αφημίζει η κυβερνητική ηγεσία ακυρώ-
νεται από τη συνεχιζόμενη συνεργασία 
με τον Πάνο Καμμένο και τους βουλευ-
τές που προέρχονται από τους ΑΝΕΛ.

Ο κ. Καμμένος διατυπώνει συνεχώς 

απαιτήσεις σε βάρος του κ. Τσίπρα και ο 
τελευταίος σπεύδει να ικανοποιήσει τις 
περισσότερες από αυτές. Φαίνεται ότι 
η κοινοβουλευτική αριθμητική δεν του 
επιτρέπει να κρατήσει πολιτικές απο-
στάσεις από τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ και 
μέχρι πρόσφατα υπουργό Άμυνας.

Ο πρωθυπουργός κάνει ό,τι μπορεί 
για να αποφύγει μια «έκρηξη» Καμμέ-

νου και να διατηρήσει ο τελευταίος κοι-
νοβουλευτική ομάδα. Οι ελιγμοί Καμμέ-
νου και Τσίπρα ενισχύουν την επιχειρη-
ματολογία της ΝΔ για προσυμφωνημένο 
διαζύγιο, αφού πρώτα έγινε η δουλειά 
σε ό,τι αφορά τα Σκόπια και με προφανή 
στόχο να αναζητήσουν νέους προεκλογι-
κούς ρόλους. Ο ΣΥΡΙΖΑ να εμφανιστεί 
σαν η μεγάλη δύναμη της κεντροαριστε-
ράς και οι ΑΝΕΛ να επιδιώξουν την κοι-
νοβουλευτική τους επιβίωση εμφανιζό-
μενοι με «σκληρή» γραμμή έναντι της 
συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ, αφού πρώτα 
έβαλαν πολιτική πλάτη για να περάσει.

Δημιουργείται επίσης η εντύπωση 
ότι οι υπογραφές που έβαλαν Τσίπρας 
και Καμμένος σε αμφιλεγόμενα εξοπλι-
στικά προγράμματα, ξεκινώντας από τον 
εκσυγχρονισμό των αεροσκαφών Orion 
τον Ιανουάριο του 2015 και φτάνοντας 
στην τελική συμφωνία για τον εκσυγ-
χρονισμό των μαχητικών αεροσκαφών 
F-16 στα τέλη του 2018, τους υποχρεώ-
νουν να συνεργάζονται και να αποφεύ-
γουν τη μεταξύ τους αντιπαράθεση.

Η υποχρέωση του κ. Τσίπρα να στη-
ρίζεται σε πρώην βουλευτές των ΑΝΕΛ 
για τη διατήρηση πλειοψηφίας στη 
Βουλή και την ίδια τη λειτουργία της κυ-
βέρνησής του θολώνει ακόμα περισσό-
τερο την εικόνα. Δεν μπορεί να απαλλα-
γεί απ’ όλους αυτούς χωρίς να αποστα-
θεροποιήσει την κυβέρνησή του και να 
επιταχύνει την πορεία προς τις βουλευ-
τικές εκλογές. Επιπλέον, δεν υπάρχει 
προσφορά στελεχών της κεντροαριστε-
ράς με ευρύτερη απήχηση που θα μπο-
ρούσαν να στελεχώσουν την κυβέρνησή 
του και να σηματοδοτήσουν με την πα-

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΉ 
ΣΤΡΟΦΉ ΤΣΙΠΡΑ  
ΜΕ ΚΑΜΜΕΝΟ  
ΚΑΙ ΜΑΔΟΎΡΟ
Κυβερνητική επιχείρηση πολιτικού 
αποπροσανατολισμού.

  ΤΟΎ ΕΎΡΩΒΟΎΛΕΎΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΎ ΚΎΡΤΣΟΎ

Όλα δείχνουν 
ότι η συνεργασία 
Τσίπρα-Καμμένου 
συνεχίζεται.

Η δυναμική παρέμβαση 
των ευρωβουλευτών 
του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ 
του δικτάτορα της 
Βενεζουέλας Μαδούρο 
εξέθεσε την κυβερνητική 
ηγεσία.

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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ρουσία τους σε αυτήν το άνοιγµα προς 
την κεντροαριστερά και την πολιτική 
αποµάκρυνση από τον κ. Καµµένο και 
τους πρώην και νυν συνεργάτες του.

Απαράδεκτη επιλογή
Το επικοινωνιακό άνοιγµα προς την κε-
ντροαριστερά υπονοµεύεται και από την 
επιλογή του κ. Τσίπρα υπέρ του δικτά-
τορα της Βενεζουέλας Μαδούρο.

Ο πρόεδρος της δηµοκρατικά εκλεγ-
µένης Βουλής της Βενεζουέλας, Γκου-
αϊδό, αυτοανακηρύχθηκε Πρόεδρος της 
Βενεζουέλας σε µια προσπάθεια να βάλει 
τέλος στη δικτατορία του Μαδούρο. Α-
ναγνωρίστηκε αµέσως από τις ΗΠΑ, τον 
Καναδά, τις περισσότερες χώρες της Λα-
τινικής Αµερικής και τις περισσότερες 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε, 
µε µεγάλη πλειοψηφία, την αναγνώριση 
του Γκουαϊδό ως µεταβατικού Προέ-
δρου της Βενεζουέλας.

Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ βρέ-
θηκαν, µε εντολή της κυβέρνησης, µε 
τη λάθος πλευρά. Καταψήφισαν τη θέση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που υ-
περίσχυσε, ενώ η γεµάτη ένταση παρέµ-
βαση του ευρωβουλευτή κ. Κούλογλου 
στην Ολοµέλεια εξέθεσε ακόµη περισ-
σότερο τον κ. Τσίπρα και την κυβέρνησή 
του. Πιο έµπειρος, ο ευρωβουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπαδηµούλης, ο οποίος 
είναι ένας εκ των δεκατεσσάρων αντι-
προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και φιλοδοξεί να είναι ο επόµενος 
Έλληνας επίτροπος, φρόντισε να λείπει 
από την ψηφοφορία, για να µη στιγµατι-
στεί πολιτικά.

Το ερώτηµα που τίθεται είναι γιατί ε-
πιµένει ο κ. Τσίπρας να στηρίζει τον δι-
κτάτορα της Βενεζουέλας Μαδούρο. ∆ι-
ατυπώνεται η άποψη ότι ο κ. Τσίπρας 
είναι δέσµιος της αυταπάτης που ήθελε 
τον Μαδούρο, ο οποίος κατέστρεψε οι-
κονοµικά τη Βενεζουέλα –χώρα µε τα 
µεγαλύτερα πετρελαϊκά κοιτάσµατα 
στον κόσµο–, να χρηµατοδοτεί τη ρήξη 
της Ελλάδας µε την Ευρωζώνη. Πριν από 
πέντε χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσε το 
καθεστώς της Βενεζουέλας σοσιαλιστικό 
πρότυπο και περίµενε την προµήθεια 
φτηνού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα 
στην Ελλάδα για την κάλυψη των συναλ-
λαγµατικών αλλαγών και τη χρηµατοδό-
τηση της ρήξης µε την Ευρωζώνη.

Υπάρχει και µια πιο σκοτεινή ερµη-
νεία της επιλογής Τσίπρα υπέρ του Μα-
δούρο, που στηρίζεται σε ενδεχόµενες 
οικονοµικές συναλλαγές του ΣΥΡΙΖΑ 
και των στελεχών του µε το διεφθαρµένο 
καθεστώς της Βενεζουέλας. ∆ιάφοροι 
παράγοντες της κυβέρνησης και µεσά-
ζοντες που συνδέονται µε αυτούς έχουν 
ταξιδέψει στη Βενεζουέλα για την καλ-
λιέργεια επαφών µε ισχυρούς εκπροσώ-
πους του καθεστώτος. Έχει τεκµηριω-
θεί ότι οι «σύντροφοι» χρηµατοδότησαν 
µε εκατοµµύρια δολάρια τους Podemos 
στην Ισπανία, στο πλαίσιο συνεργα-
σίας για πολιτικές, κοινωνικές έρευνες 
και πολιτισµικές εκδηλώσεις. Οι στενές 
σχέσεις Τσίπρα-Μαδούρο αποδυναµώ-
νουν ακόµα περισσότερο την επικοινω-
νιακή στροφή του ΣΥΡΙΖΑ προς την κε-
ντροαριστερά και αναδεικνύουν για µία 
ακόµη φορά τις σκοτεινές πλευρές του 
συστήµατος εξουσίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου ο 
ευρωβουλευτής της Ν∆ Γιώρ-
γος Κύρτσος βρέθηκε στην Πάτρα, 
όπου συνδιοργάνωσε από κοινού 

µε τον ευρωβουλευτή του Ποταµιού Μίλτο 
Κύρκο εκδήλωση µε θέµα «Η Ευρώπη σε 
σταυροδρόµι: Νέες προκλήσεις για την 
Ε.Ε. από το προσφυγικό-µεταναστευτικό 
µέχρι τις φυσικές καταστροφές».

Στην εκδήλωση συµµετείχε και ο Ευ-
ρωπαίος επίτροπος Χρήστος Στυλιανίδης, 
ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο δηµοσιο-
γράφος Αντώνης Αλαφογιώργος. Χαιρε-
τισµό απηύθυναν η πρύτανης του Πανε-
πιστηµίου Πατρών Βενετσάνα Κυριαζο-
πούλου και ο περιφερειάρχης ∆υτικής 
Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, ενώ οι 
µεγαλύτεροι περιφερειακοί τηλεοπτικοί 
σταθµοί της χώρας µετέδιδαν ζωντανά 
την εκδήλωση από τις συχνότητές τους, 
το Star Κεντρικής Ελλάδας, το Αχελώος 
TV, το ∆ίκτυο1 Μακεδονία, το ART TV και 
το Ionian TV, οι δηµοσιογράφοι των ο-
ποίων έθεσαν και τις ερωτήσεις τους στον 
κ. Στυλιανίδη, στον κ. Κύρτσο και στον κ. 
Κύρκο.

Την ίδια ηµέρα το απόγευµα στο «πο-
λιτικό καφενείο», όπως συνηθίζεται να 
το αποκαλούν, Free Thinking Zone o ευ-
ρωβουλευτής της Ν∆ συµµετείχε σε µια 
εποικοδοµητική συζήτηση για τον ρόλο 
του Ευρωκοινοβουλίου στην ευρωπα-
ϊκή δηµοκρατία, την οποία διοργάνωσε 
η EurActiv.gr. Μαζί µε τον εκπρόσωπο 
Τύπου του ΚΙΝΑΛ Παύλο Χρηστίδη και τον 
γραµµατέα ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρω-
παϊκής Ένωσης της Ν∆ Γιάννη Σµυρλή, 
συνοµίλησαν µε το κοινό, απάντησαν σε 
ερωτήσεις και επεκτάθηκαν σε ευρωπα-
ϊκά όσο και εθνικά θέµατα.

Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου ο ευρω-
βουλευτής βρέθηκε στην Έδεσσα, όπου 
γευµάτισε µε τον δήµαρχο της πόλης ∆η-
µήτρη Γιάννου, τον πρόεδρο της ΝΟ∆Ε 
Πέλλας Θεοδόση Ουραηλίδη και άλλους 
κοµµατικούς και τοπικούς παράγοντες 
στο εστιατόριο «Λαός και Κολωνάκι».

Το βράδυ της ίδιας ηµέρας, µέσα στην 
κατάµεστη αίθουσα εκδηλώσεων της πε-
ριφέρειας, ο ευρωβουλευτής συµµετείχε 
στην παρουσίαση του βιβλίου του δικη-
γόρου Αντώνη Ξυλουργίδη «Η συµφω-
νία του Παρισιού για την κλιµατική αλ-
λαγή». Γόνιµος προβληµατισµός από τον 
κόσµο που παρακολούθησε τη συζήτηση, 
στην οποία έλαβαν επίσης µέρος ο υπο-
ψήφιος µε τη Ν∆ Χάρης Θεοχάρης και ο ε-
πίτιµος πρόξενος της Φινλανδίας Marko 
Suomalainen.

Πάτρα - Αθήνα - Έδεσσα 
σε 24 ώρες
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ΟΙ ΚΟΥΤΟΦΡΑΓΚΟΙ ΚΈΡΔΙΣΑΝ… 
ΠΑΛΙ!

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

«Η ελπίδα έρχεται, η Ελλάδα προχωράει, η Ευ-
ρώπη αλλάζει» ήταν το βασικό σύνθημα του 
ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις πρώτες εκλογές του 
2015. Στις 25 Ιανουαρίου 2015, λοιπόν, ο 

ΣΥΡΙΖΑ με τους πρόθυμους ΑΝΕΛ ανέλαβαν την κυβέρνηση της 
χώρας. Ακριβώς τέσσερα χρόνια μετά, άλλαξαν οι ίδιοι. Στις 25 Ι-
ανουαρίου 2019 αποδείχθηκαν πρόθυμοι υπηρέτες της Ευρώπης.

Η επιθυμία των Δυτικών να εντάξουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ 
ήταν από παλιά γνωστή και είχε εκδηλωθεί και το 2008. Και τότε 
οι πιέσεις στον Καραμανλή υπήρξαν ισχυρές, αλλά εκείνος τις «α-
πέκρουσε» με σχετική επιτυχία. Απείλησε με βέτο, οι τότε αντι-
μαχίες των λοιπών Δυτικών με τις ΗΠΑ και ιδίως με τον Πρόεδρο 
Μπους έφεραν κάποιες συμμαχίες, η χώρα βρισκόταν σε καλύ-
τερη κατάσταση και η ένταξη απετράπη. Όχι όμως χωρίς κάποιες 
υποχωρήσεις.

Η εθνική γραμμή του 1992 προέβλεπε καμία χρήση του όρου 
«Μακεδονία». Ο Κώστας Καραμανλής τη μαλάκωσε, θέτοντας ως 
πλαίσιο διαπραγμάτευσης τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό 
προσδιορισμό και χρήση έναντι πάντων. Το «χρήση έναντι πά-
ντων» υπέκρυπτε απαίτηση αλλαγής Συντάγματος, η σύνθετη ο-
νομασία αποσκοπούσε στο να μην αναγνωριστεί καθαρή μακε-
δονική ταυτότητα και έθνος. Η διαφοροποίηση του Καραμανλή 
ήταν σαφής, λογική και έθετε τις βάσεις για νέες, πιο παραγωγι-
κές διαπραγματεύσεις στα χρόνια που θα ακολουθούσαν. Στο ε-
σωτερικό, το πράγμα σκεπάστηκε από τη «νίκη» της αποτροπής 
ένταξης. Είναι όμως αδιαμφισβήτητο πως η συγκεκριμένη δια-
φοροποίηση του Καραμανλή ελάχιστα ενόχλησε τον κόσμο, διότι 
έφερε τη στήριξη, φανερή ή σιωπηρή, όλων των κομμάτων, τα 
οποία είχαν ενημερωθεί προκαταβολικά.

Η διακυβέρνηση Γκρούεφσκι υπήρξε απολύτως αδιάλλακτη. 
Όταν όμως έγινε φανερό στην Ελλάδα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται στην 
εξουσία, το παράθυρο ευκαιρίας φάνηκε να ανοίγει. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
ερχόταν στην εξουσία με λευκή επιταγή από την πλευρά του κό-
σμου και με μια πολιτική που ήταν απολύτως προφανές ότι ήταν 
αδύνατο να εφαρμοστεί στο παραμικρό. Ήταν βέβαιο ότι θα σπά-
σει τα μούτρα του στο οικονομικό πεδίο, όπως και έγινε. Ήταν ε-
πίσης βέβαιο ότι η χώρα θα εξαρτηθεί ακόμη περισσότερο από τα 
μνημόνια, όπως και έγινε. Ήταν όμως απολύτως βέβαιο ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ πάντοτε θεωρούσε δικαίωμα των Σκοπιανών να αυτοαπο-

Κι ενώ εμείς κυνηγούσαμε την ουρά μας, 
νομίζοντας ότι είμαστε σπουδαίοι στον κόσμο, 
περιμένοντας ταυτόχρονα κανένα επίδομα 
καταπολέμησης της φτώχειας, ο διεθνής 
παράγοντας, με μέθοδο, πρόβλεψη και 
προγραμματισμό, αξιοποίησε τη χρήσιμη 
(γι’ αυτόν) ηλιθιότητά μας και έκανε απλώς 
τη δουλειά του.

καλούνται Μακεδόνες. Στην Ελλάδα τούτο δεν απασχόλησε κα-
νέναν, αλλά η διεθνής διπλωματία αυτά τα σημειώνει.

Ταυτόχρονα σχεδόν με την εκλογή ΣΥΡΙΖΑ εντάθηκε η προ-
σπάθεια αποκαθήλωσης του καθεστώτος Γκρούεφσκι στα Σκό-
πια. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και σημερινός πρωθυπουρ-
γός άρχισε να κυκλοφορεί μαγνητοφωνημένες συνδιαλέξεις του 
Γκρούεφσκι και των στελεχών του, από τις οποίες προέκυπτε δι-
αφθορά. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι τις υποκλοπές δεν τις έ-
καναν… οι μυστικές υπηρεσίες των Σκοπίων. Οι δικαστικές διώ-
ξεις συνέβαλαν (και διά της αμνηστεύσεως ορισμένων στον κα-
τάλληλο χρόνο) και στη διαμόρφωση της αναγκαίας πλειοψηφίας 
για την αλλαγή του Συντάγματος και την κύρωση της Συμφωνίας 
των Πρεσπών.

Ο Γκρούεφσκι κατέληξε φυγάς, αφού πρώτα ο αδιάλλακτος 
Πρόεδρος των Σκοπίων πιέστηκε αφόρητα από τον διεθνή παρά-
γοντα και συναίνεσε στον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού 
με συμμετοχή των αλβανικών κομμάτων, τα οποία βρίσκονταν και 
βρίσκονται φανερά σε απευθείας συνεννόηση με τα Τίρανα. Τα 
υπόλοιπα τα ανέλαβε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Τηλεφώνησε 
στους δύο ηγέτες το 2017 και σε μέσα σε έναν χρόνο το ζήτημα… 
λύθηκε!

Το περίφημο πρώτο εξάμηνο του 2015 στραπατσάρισε κυρι-
ολεκτικά την κυβέρνηση και την κατέστησε όμηρο του πορτοφο-
λιού και των διαθέσεων των ξένων. Ήταν υποχρεωμένη να φέρει 
σε πέρας το μνημόνιο, για να μην καταρρεύσει η χώρα. Χρησί-
μευσε ως ζωντανό παράδειγμα για την υπόλοιπη Ευρωζώνη του τι 
σημαίνει εφαρμοσμένος ευρωσκεπτικισμός, αλλά ταυτόχρονα α-
ποτέλεσε κι έναν πρόσθετο καλό λόγο να στηριχτεί η χώρα, διότι 
δινόταν η ευκαιρία επίλυσης του ζητήματος ένταξης των Σκοπίων 
στο ΝΑΤΟ. Στη Γερμανία καταλογίστηκε, διά του κ. Σόιμπλε, ότι 
ήθελε να μας διώξει από την Ευρωζώνη, στην ίδια, ταυτόχρονα, 
καταλογίζεται η πρεμούρα να λυθεί το Σκοπιανό. Απλά, στο δεύ-
τερο ζήτημα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειαζόταν να πιεστεί. Ήταν διακη-
ρυγμένη του θέση.

Μετά από τέσσερα χρόνια αποτυχημένης θητείας, ο ΣΥΡΙΖΑ 
βρήκε μπροστά του μια νίκη, διά της υλοποίησης δικής του προ-
γραμματικής θέσης. Χρειάστηκε βέβαια να κάνουν κωλοτούμπα 
καμιά δεκαριά Έλληνες βουλευτές, ορισμένοι εξ αυτών Συριζαίοι 
και πρωτεργάτες των συλλαλητηρίων του 2002, αλλά τούτο δεν 

χρειάστηκε να το ζητήσουν οι ξένοι. Οι ίδιοι που θα έσκιζαν το 
μνημόνιο, υποθήκευσαν και την Κνωσό για 99 χρόνια. Είναι λο-
γικό να θεωρούν, ή έστω να ελπίζουν, πως στο θέμα των Σκοπίων 
πέτυχαν μεγάλη νίκη…

Εάν ο Αλέξης Τσίπρας ενεργούσε όπως ο Κωνσταντίνος Κα-
ραμανλής το 2008 και ενημέρωνε την αντιπολίτευση, είχε σοβα-
ρές πιθανότητες να δρομολογήσει λύση στο θέμα με τη συνεργα-
σία όλων. Δεν θα το έλυνε όμως αμέσως και δεν θα το έλυνε μέσα 
στη δική του θητεία. Η διαπραγμάτευση θα διαρκούσε πολύ πε-
ρισσότερο και θα ήταν πολύ πιο σκληρή. Είναι βέβαιο ότι η ελλη-
νική αντιπολίτευση θα έβαζε πιο σκληρούς όρους στη διαπραγ-
μάτευση.

Ο πρωθυπουργός ακολούθησε τη δική του γραμμή, της μυστι-
κής δήθεν διαπραγμάτευσης, με εμφανή στόχο τη διάσπαση των 
κομμάτων της αντιπολίτευσης και όχι τη δημιουργία εθνικού με-
τώπου. Είχε ανάγκη από μια «νίκη», πολύ περισσότερο εάν αυτή 
του έδινε και διεθνείς περγαμηνές και τον αποκαθιστούσε στο δι-
εθνές στερέωμα, μετά την τραυματική εμπειρία της δεκαεπτάω-
ρης διαπραγμάτευσης. Είχε και έναν ακόμη λόγο να μην προσπα-
θήσει να συνεννοηθεί με την αντιπολίτευση. Πόνταρε σωστά στο 
ότι θα ξεσηκωθούν στη βάση εθνικιστικά ανακλαστικά, τα οποία 
θα σπρώξουν ψήφους προς την ακροδεξιά, κόβοντας από τη ΝΔ. 
Ήλπιζε ίσως και στο ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα έπραττε αναλό-
γως με το 2002.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά, η ΝΔ παρέμεινε ακέραιη, το ΠΑΣΟΚ 
(σκέτο) το ίδιο, τα λοιπά ούτως ή άλλως θνησιγενή ενδιάμεσα 
μορφώματα (και το ΚΙΝΑΛ ας θεωρηθεί τέτοιο) διαλύθηκαν, 
όπως ούτως ή άλλως επρόκειτο να συμβεί. Τα παραδείγματα πολ-
λών ανάλογων κομμάτων στο παρελθόν αποτελούν αδιάψευστο 
μάρτυρα. Ειδικώς το Ποτάμι, που ιδρύθηκε ως μεταρρυθμιστικό 
κόμμα όταν η ΝΔ φυλλορροούσε, επέλεξε να στρίψει αριστερά τη 
στιγμή της κυριαρχίας του ΣΥΡΙΖΑ, καθιστώντας προκαταβολικά 
βέβαιο ότι θα βρει σε τοίχο.

Τα παλιό διπολικό πολιτικό σκηνικό, συνεπώς, επανήλθε. 
Ρίσκο για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και μοναδική οδός για την όποια 
μελλοντική του επιβίωση.

Κι ενώ εμείς κυνηγούσαμε την ουρά μας, νομίζοντας ότι είμα-
στε σπουδαίοι στον κόσμο, περιμένοντας ταυτόχρονα κανένα ε-
πίδομα καταπολέμησης της φτώχειας, ο διεθνής παράγοντας, με 
μέθοδο, πρόβλεψη και προγραμματισμό, αξιοποίησε τη χρήσιμη 
(γι’ αυτόν) ηλιθιότητά μας και έκανε απλώς τη δουλειά του. Η συ-
ριζαϊκή χρεοκοπία αποτέλεσε το εργαλείο των ξένων και στο Σκο-
πιανό.

Εάν τώρα, μετά τα «δεν πληρώνω» και τα σκισίματα του μνη-
μονίου είμαστε ακόμη αφελείς και εξακολουθούμε να πιστεύ-
ουμε ότι τα άκρα θα δώσουν λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματά 
μας, δεν μένει παρά να θυμηθούμε ότι ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσή Αυγή 
είχαν από το 2010 και μετά το ίδιο οικονομικό όνειρο: δραχμή!

Και μετά, μετρήστε τα νησιά.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.



www.freesunday.gr 0903.02.2019

συνέντευξη

Μ
ε την κλιματική αλλαγή να 
βρίσκεται στο στόμα όλο και 
περισσότερων παγκόσμιων 
«παικτών», το βιβλίο του δι-
κηγόρου και πολιτικού επι-
στήμονα από την  Έδεσσα Α-
ντώνη Ξυλουργίδη με τίτλο 

«Η συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλ-
λαγή» φαντάζει πιο επίκαιρο από ποτέ. Ο κ. Ξυ-
λουργίδης μίλησε στην FS για το περιεχόμενο της 
συμφωνίας, αλλά και για την εντυπωσιακή αντα-
πόκριση του κοινού στην πρόσφατη παρουσίαση 
του βιβλίου του.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να που πείτε τι σας 
παρακίνησε να γράψετε ένα βιβλίο σχετικά 
με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλι-
ματική αλλαγή…
Έχουμε την ατυχία να ζούμε σε μια χώρα που α-
νάγει ζητήματα λαϊκισμού σε θέματα υψηλής πο-
λιτικής, ενώ, αντίθετα, κατατάσσει, επιπόλαια, κρί-
σιμα ζητήματα στο χρονοντούλαπο του περιθω-
ρίου και της γραφικότητας. Η ζωή στον πλανήτη 
είναι το πλέον κρίσιμο της προσωρινής μας πα-
ρουσίας σε αυτόν. Ασχολούμενος μεταξύ άλλων 
στις μεταπτυχιακές μου σπουδές με το Διεθνές 
Δίκαιο, θεώρησα μονόδρομο τη μελέτη της πιο 
ελπιδοφόρας συμφωνίας που είχε συναφθεί για 
την προστασία του πλανήτη, της Συμφωνίας του 
Παρισιού. Οι συνεχείς εξελίξεις και οι παρεμβά-
σεις των διεθνών δρώντων με έπεισαν για το τε-
ράστιο εγχείρημα του Μπαράκ Ομπάμα, που κα-
τάφερε να ενώσει τους ισχυρούς προς το συμφέ-
ρον του πλανήτη παρά τα τρομακτικά συμφέροντας 
εις βάρος του πλανήτη. Δυστυχώς, σήμερα είναι 
ορατές και στη χώρα μας πολλές από τις επιπτώ-
σεις της κλιματικής αλλαγής.

Μπορούμε να περιγράψουμε με λίγα λόγια 
τι περιλαμβάνει η συμφωνία αυτή και γιατί 
είναι σημαντική;
Η Συμφωνία των Παρισίων είναι μια παγκόσμια 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή που επιτεύ-
χθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 στο Παρίσι. Η συμ-
φωνία αποτελεί ένα σχέδιο δράσης για τη συγκρά-
τηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη 
κάτω από τους 2°C και αφορά την περίοδο από το 
2020 και μετά. Με τη συμφωνία τέθηκε ένας φι-
λόδοξος στόχος, οι κυβερνήσεις συμφώνησαν 
να συγκρατήσουν την αύξηση της μέσης θερμο-
κρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2°C, 
πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, και να συ-
νεχίσουν τις προσπάθειες να την περιορίσουν στον 
1,5°C. Επιπλέον, αναφορικά με τις συνεισφορές, 
πριν και κατά τη διάσκεψη των Παρισίων οι χώρες 
υπέβαλαν ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια κλιματι-
κής δράσης με στόχο τη μείωση των εκπομπών 
τους, ενώ προβλέφθηκε οι κυβερνήσεις να γνω-
στοποιούν ανά πενταετία τις συνεισφορές τους με 
σκοπό τον καθορισμό πιο φιλόδοξων στόχων. Σε 
ό,τι αφορά τη διαφάνεια, αποφάσισαν να γνωστο-
ποιούν μεταξύ τους και στην κοινή γνώμη την πρό-
οδό τους προς την επίτευξη των στόχων τους, με 
σκοπό την εξασφάλιση διαφάνειας και εποπτείας, 
ενώ, τέλος, ως έκφραση αλληλεγγύης, η Ε.Ε. και 
άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα εξακολουθήσουν 
να παρέχουν χρηματοδότηση μέτρων αντιμετώ-
πισης της αλλαγής του κλίματος, προκειμένου να 
βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες τόσο να 
μειώσουν τις εκπομπές όσο και να θωρακιστούν 
έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Αντώνης Ξυλουργίδης, δικηγόρος - 
πολιτικός επιστήμονας

«Δυστυχώς, σήμερα είναι 
ορατές και στη χώρα μας 

πολλές από τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής»

Σχεδόν με το που ανέλαβε Πρόεδρος, ο 
Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αποχώ-
ρηση των ΗΠΑ από το πλαίσιο της συμφω-
νίας. Γιατί, κατά την άποψή σας;
Οι ΗΠΑ ανήκουν στους μεγάλους ρυπαντές. Ο 
Πρόεδρος Τραμπ ήταν από την αρχή δεδηλωμέ-
νος αρνητής και πολέμιος της Συμφωνίας του Πα-
ρισιού, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, Μπα-
ράκ Ομπάμα, που παραμέρισε τα συμφέροντα των 
οικονομικών λόμπι, αφήνοντας ελπίδες για τη δι-
άσωση του πλανήτη. Η συμφωνία, μεταξύ άλλων, 
θίγει αναμφίβολα τα συμφέροντα των παραδοσι-
ακών εταιρειών παραγωγής και εκμετάλλευσης 
ορυκτού πλούτου και κατά συνέπεια των μεγαλύ-
τερων κολοσσών εμπορίας καυσίμων. Δεν προ-
καλεί καμία έκπληξη η πλήρης ταύτιση πολιτικής 
βούλησης με τις πηγές χρηματοδότησης. Αν γνώ-
ριζαν όμως οι κάτοικοι του πλανήτη ότι σε λιγό-
τερο από 50 χρόνια πολλές παράκτιες περιοχές 
θα αφανιστούν από τον χάρτη, αναγκάζοντας ε-
κατομμύρια πληθυσμού να μετακινηθούν, τότε 
ίσως ασκούνταν μεγαλύτερη πίεση στον Πρόε-
δρο Τραμπ, που συμπεριφέρεται με ασέβεια και 
απρέπεια προς τις επόμενες γενιές.

Όταν είχε υπογραφεί η Συμφωνία του Πα-
ρισιού, το 2015, η κύρωσή της είχε συνο-
δευτεί από «βαρύγδουπες» ανακοινώσεις 
για τη «μάχη» κατά της κλιματικής αλλα-
γής. Λίγο περισσότερο από τρία χρόνια 

ξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης κατά 4°C.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στην  Έ-
δεσσα παρουσίαση του βιβλίου σας. Ποια 
ήταν η ανταπόκριση του κόσμου;
Ζητήματα σαν την προβληματική της κλιματικής 
αλλαγής είναι ίσως από τα πλέον αντιδημοφιλή, 
ιδιαίτερα στην επαρχία. Το ευρύ κοινό έχει την ε-
ντύπωση ότι είναι ένα θέμα που δεν το αφορά. 
Με μεγάλη μου έκπληξη, φτάνοντας στην αίθουσα 
όπου είχε προγραμματιστεί να γίνει η εκδήλωσή 
μας, διαπίστωσα ότι ήταν κατάμεστη, γεγονός που 
σημείωσαν και οι λοιποί προσκεκλημένοι, καθώς 
σπάνια βλέπεις ανθρώπους πρόθυμους να μάθουν, 
να ακούσουν και να προβληματιστούν για θέματα 
που δεν αφορούν την επιβίωσή τους.

Εκτός από τις ανησυχίες σας για το περι-
βάλλον και την κλιματική αλλαγή, είστε και 
«μάχιμος» δικηγόρος. Πόσο επηρέασε η 
κρίση τον κλάδο σας;
Η οικονομική δυσπραγία και η γενικότερη κακή 
ψυχολογία είναι βασικοί παράγοντες που επηρέ-
ασαν τον κύκλο συναλλαγών στο σύνολο των ε-
λεύθερων επαγγελματιών. Οφείλω όμως να ση-
μειώσω ότι ο κλάδος μας και ειδικά οι νεότεροι 
δικηγόροι στοχοποιηθήκαμε ευθέως από την κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αφού μας κατασυκοφά-
ντησε στη συνείδηση του κόσμου, μας υπερφο-
ρολόγησε, με αποτέλεσμα να ενισχύσει μόνο τις 
μεγάλες δικηγορικές εταιρείες και να εξοντώσει 
νέους πολλά υποσχόμενους συναδέλφους. Σή-
μερα πολλοί από τους νέους δικηγόρους αδυνα-
τούν να πληρώσουν τις εισφορές τους, ενώ δηλώ-
νουν ως διεύθυνση του υποτιθέμενου γραφείου 
τους το σπίτι των γονιών τους.

μετά, πού βρισκόμαστε σχετικά με την υ-
λοποίησή της;
Οι εκπρόσωποι 200 χωρών που συνήλθαν στη Δι-
άσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP24) στο Κατο-
βίτσε της Πολωνίας υιοθέτησαν τους κανόνες ε-
φαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού κατά της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη. Κατά τη διάσκεψη, 
οι συμμετέχουσες χώρες δεν ανέλαβαν νέες δε-
σμεύσεις για αναπροσαρμογή των στόχων τους 
για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων 
που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
παρά το γεγονός ότι οι αναληφθείσες δεσμεύσεις 
αποδεικνύονται ανεπαρκείς απέναντι στην απορ-
ρύθμιση του κλίματος.

Έπειτα από συνομιλίες δύο εβδομάδων και 
εργασία δύο ετών, οι χώρες ξεπέρασαν τις πο-
λιτικές διαφορές τους και συμφώνησαν σε ένα 
λεπτομερέστερο πλαίσιο για την υλοποίηση της 
Συμφωνίας του Παρισιού, που έχει ως στόχο τον 
περιορισμό της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας 
της Γης κατά «αρκετά λιγότερο» από 2°C σε σχέση 
με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Σύμφωνα με τη 
Συμφωνία του Παρισιού, 184 χώρες συμφώνη-
σαν να εφαρμόσουν πολιτικές μείωσης των εκ-
πομπών ρύπων, για να βοηθήσουν στον περιο-
ρισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Τα πιο 
πολλά από τα έθνη οδεύουν προς την αποτυχία 
εκπλήρωσης των στόχων αυτών, καθώς, όπως 
δείχνουν τα στοιχεία, αντί για μείωση της θερμο-
κρασίας της Γης, είναι πιο πιθανό να δούμε αύ-

Αν γνώριζαν οι κάτοικοι του 
πλανήτη ότι σε λιγότερο από 
50 χρόνια πολλές παράκτιες 
περιοχές θα αφανιστούν από τον 
χάρτη, αναγκάζοντας εκατομμύρια 
πληθυσμού να μετακινηθούν, 
τότε ίσως ασκούνταν μεγαλύτερη 
πίεση στον Πρόεδρο Τραμπ, 
που συμπεριφέρεται με ασέβεια 
και απρέπεια προς τις επόμενες 
γενιές.



www.freesunday.gr10 03.02.2019

ανάλυση

Σ
την τελική προεκλο-
γική ευθεία η κυβέρ-
νηση Τσίπρα προσπα-
θεί να δημιουργήσει 
μια εικόνα κανονικό-
τητας σε ό,τι αφορά τη 
λειτουργία της οικο-

νομίας και την καθημερινότητα του πο-
λίτη.

Διευκολύνεται στην προσπάθειά της 
και από την προεκλογική λογική που 
έχει επικρατήσει μεταξύ των ευρωπα-
ϊκών θεσμών ενόψει των ευρωεκλογών 
του Μαΐου 2019. Όλοι λένε καλά λόγια 
για όλους, σε μια προσπάθεια να δημι-
ουργήσουν μια εικόνα προεκλογικής οι-
κονομικής σταθερότητας στην Ε.Ε.

Επιδείνωση κλίματος
Αν κρίνουμε όμως από τις εκτιμήσεις των 
εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα και τις 
μελέτες των ειδικών, η προοπτική της 
ελληνικής οικονομίας, βραχυπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα, μοιάζει αρνητική 
ή δεν είναι τόσο θετική όσο επιβάλλουν 
τα σύνθετα προβλήματα που πρέπει να α-
ντιμετωπίσουμε.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην 
Ελλάδα υποχώρησε σημαντικά τον Ια-
νουάριο σε σχέση με τον Δεκέμβριο και 
βρέθηκε για πρώτη φορά μετά από εννέα 
μήνες κάτω από τις 100 μονάδες.

Τον υπολογισμό του δείκτη οικο-
νομικού κλίματος κάνει η Γενική Διεύ-
θυνση Οικονομικών και Νομισματικών 
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
η οποία καταγράφει τις προσδοκίες των 
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στα 
κράτη-μέλη.

Ο δείκτης έπεσε από τις 100,9 μονά-
δες τον Δεκέμβριο στις 99,6 μονάδες τον 
Ιανουάριο. Η τελευταία φορά που είχε 
βρεθεί κάτω από τις 100 μονάδες ήταν 
τον Μάρτιο του 2008.

Η Ελλάδα έχει τον δεύτερο χειρό-
τερο οικονομικό δείκτη στους «28», μετά 
τη Σλοβακία, που βρίσκεται στις 97,1 μο-
νάδες. Ο μέσος όρος για την Ευρωζώνη 
είναι 106,2 μονάδες, σε πτώση από τις 
107,4 μονάδες του Δεκεμβρίου του 2018.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τέσσερις 
πρώην μνημονιακές, επίσημα ή άτυπα, 
χώρες Κύπρος, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ι-
σπανία είναι στην πρώτη δεκάδα της Ευ-
ρωζώνης σε ό,τι αφορά το οικονομικό 
κλίμα. Ειδικά η Κύπρος με 111,4 μονάδες 
και η Πορτογαλία με 110,1 μονάδες είναι 
στην πρώτη τριάδα.

Η επιδείνωση στη βραχυπρόθεσμη 
προοπτική της ελληνικής οικονομίας 
συνδέεται με ένα πιο δύσκολο ευρωπα-
ϊκό περιβάλλον, που επηρεάζει τις οικο-
νομίες των κρατών-μελών, και την εκτί-
μηση ότι μια παρατεταμένη προεκλο-
γική περίοδος που θα στηρίζεται στην 
παροχολογία και στις οικονομικές μπλό-
φες μπορεί να δημιουργήσει νέα προ-
βλήματα.

Αρνητική προοπτική
Σημαντικότερη προειδοποίηση για το 
οικονομικό μας μέλλον, σε βάθος χρό-
νου, μας στέλνει η μελέτη της διεθνούς 
εταιρείας ερευνών IHS Markit. Σύμφωνα 
με τους ειδικούς της εταιρείας ερευνών, 
η ελληνική οικονομία θα επιστρέψει στο 
επίπεδο ανάπτυξης του 2007 το… 2040.

Για το 2019 προβλέπουν ότι ο ρυθμός 

ανάπτυξης θα είναι της τάξης του 1,7%, 
πολύ κάτω από τις αρχικές προγνώσεις, 
όπως ακριβώς έγινε και το 2018.

Το χειρότερο είναι ότι η IHS Markit 
προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυ-
ξης μόλις 1,4% για την περίοδο 2020-
2030. Πλησιάζει έτσι το αρνητικό σενά-
ριο του ΔΝΤ, το οποίο εκτιμά ότι τα δι-
αρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής 
οικονομίας συνδυαζόμενα με τη δημο-

γραφική κρίση θα εμποδίσουν την επι-
στροφή σε περίοδο δυναμικής και στα-
θερής ανάπτυξης.

Ως αποτέλεσμα της αδυναμίας επί-
τευξης υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, το 
2030 το δημόσιο χρέος θα είναι 137,4% 
του ΑΕΠ, πολύ πάνω από τον στόχο του 
118% του ΑΕΠ που έχει τεθεί.

Αναζήτηση διεξόδου
Το ενδιαφέρον με τη μελέτη της IHS 
Markit είναι ότι εξετάζει διάφορα σενά-
ρια σε αναζήτηση διεξόδου.

Εκτιμά ότι η μείωση των φορολο-
γικών συντελεστών και του ΦΠΑ μπο-
ρεί να τονώσει την οικονομική δραστη-
ριότητα, αλλά δεν μπορεί να δώσει από 
μόνη της μακροπρόθεσμη λύση. Έχει 
μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, ενώ δεν 
έχει επιτευχθεί ακόμη, λόγω υψηλών 
δαπανών του Δημοσίου και κακοδιαχεί-
ρισης, η αναγκαία δημοσιονομική εξυ-
γίανση. Επιπλέον, η μείωση της φορο-
λογίας των κερδών των επιχειρήσεων 
μπορεί να μη δώσει εντυπωσιακά αποτε-
λέσματα, επειδή τα έσοδα του Δημοσίου 
από τη φορολογία των εταιρικών κερδών 
είναι πολύ χαμηλά σαν ποσοστό επί του 
ΑΕΠ παρά τους εξαιρετικά υψηλούς φο-
ρολογικούς συντελεστές. Η Ελλάδα έχει 
από τους υψηλότερους φορολογικούς 
συντελεστές στην Ε.Ε. για τα κέρδη των 
επιχειρήσεων και τα χαμηλότερα φορο-
λογικά έσοδα σε αυτή την κατηγορία, υ-
πολογισμένα σαν ποσοστό επί του ΑΕΠ.

Η διεθνής εταιρεία ερευνών εξετάζει 
και ένα αδιανόητο από κοινωνική και πο-
λιτική άποψη σενάριο για να δοθεί η ανα-
γκαία ώθηση στην ελληνική οικονομία. 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
Μόνο ο Μητσοτάκης έχει σοβαρές 
πιθανότητες να τη δημιουργήσει.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ανησυχητική επιδείνωση 
του επιχειρηματικού 
κλίματος τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με την έρευνα 
της IHS Markit, 
η μακροπρόθεσμη 
προοπτική της 
ελληνικής οικονομίας 
δεν είναι καλή.

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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Προτείνει την κατάργηση των ασφαλι-
στικών εισφορών, την καταβολή συντά-
ξεων µόνο σε άτοµα άνω των 67 ετών και 
τον προσδιορισµό της σύνταξης στα 700 
ευρώ τον µήνα. Με αυτό το ακραίο σενά-
ριο οι επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγω-
νιστικές λόγω κατάργησης των ασφαλι-
στικών εισφορών και οι εργαζόµενοι α-
ποκτούν πρόσθετο εισόδηµα για τον ίδιο 
λόγο, αλλά πάλι δεν δηµιουργούνται οι 
προϋποθέσεις της αναγκαίας «απογείω-
σης» της ελληνικής οικονοµίας.

Μία από τα ίδια
Παρά την πολυδιαφηµισµένη προσαρ-
µογή και τις υποτιθέµενες µνηµονιακές 
αλλαγές, η οικονοµία επιστρέφει προε-
κλογικά σε γνώριµα µονοπάτια.

Η δηµόσια συζήτηση αναπτύσσεται 
γύρω από γνωστά θέµατα, όπως είναι ο 
περιορισµός ή η αναβολή σε προγραµ-
µατισµένες µειώσεις συντάξεων, η κατα-
βολή αναδροµικών µε βάση δικαστικές 
αποφάσεις που αφορούν τα ειδικά µισθο-
λόγια του ∆ηµοσίου και οι προσλήψεις, 
επίσηµες ή από το παράθυρο, που έχουν 
ήδη οδηγήσει στην αύξηση του ετήσιου 
µισθολογικού κόστους του ∆ηµοσίου 
κατά 2 δισ. ευρώ την περίοδο 2014-2018.

Παρά τις συγκεκριµένες βελτιώσεις 
που έχουν γίνει, τα διαρθρωτικά προ-
βλήµατα της ελληνικής οικονοµίας είναι 
σηµαντικότερα το 2019 απ’ ό,τι ήταν το 
2008.

Πρώτον, υπάρχει µεγαλύτερη εξάρ-
τηση της οικονοµίας από το κράτος και 
τον κρατικό προϋπολογισµό. Μπορεί να 
µαζεύτηκαν συγκεκριµένες δαπάνες του 
∆ηµοσίου, αλλά ήταν τέτοια η συρρί-

κνωση του ιδιωτικού τοµέα της οικονο-
µίας αυτή την περίοδο ώστε ενισχύθηκε 
η συγκριτική θέση του κράτους έναντι 
του ιδιωτικού τοµέα.

∆εύτερον, παρά τη σηµαντική µείωση 
της κατανάλωσης, αυξήθηκε η εξάρτηση 
της ελληνικής οικονοµίας από την κα-
τανάλωση εξαιτίας της καταβαράθρωσης 
των επενδύσεων, ιδιωτικών και του ∆η-
µοσίου. Η Ελλάδα θα πρέπει να διπλασι-
άσει τις επενδύσεις σαν ποσοστό επί του 
ΑΕΠ για να φτάσει και να ξεπεράσει τον 
µέσο όρο της Ευρωζώνης, ώστε να αρχί-
σει να καλύπτει το χαµένο οικονοµικό έ-
δαφος.

Η προσπάθεια Μητσοτάκη
Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να αντιµετω-
πίσει την οικονοµική πρόκληση µε έναν 
συνδυασµό πρωτοβουλιών. Αυτές συ-
µπεριλαµβάνουν τη µείωση των ασφα-
λιστικών και των φορολογικών βαρών, 
τον εξορθολογισµό και τη µείωση των 
δηµοσίων δαπανών, την προώθηση ιδι-
ωτικοποιήσεων, µεγάλων ξένων επενδύ-
σεων και συµπράξεων δηµοσίου και ιδιω-
τικού τοµέα, τη στροφή προς την έρευνα 
και την τεχνολογία, τη δηµιουργία ιδιω-
τικών πανεπιστηµίων και την καλύτερη 
σύνδεση των δηµόσιων πανεπιστηµίων 
µε την αγορά εργασίας και τις επιχειρή-
σεις, τη δηµιουργία κατάλληλου και ευ-
νοϊκού επιχειρηµατικού κλίµατος, την 
ενίσχυση της εξωστρέφειας κ.ά. Πρό-
κειται για µια σύνθετη οικονοµική στρα-
τηγική, χωρίς την επιτυχηµένη εφαρ-
µογή της οποίας θα βρεθούµε αντιµέτω-
ποι, σε διάστηµα µερικών ετών, µε τα ίδια 
αδιέξοδα.

Τ ην περασµένη ∆ευτέρα 28 Ιανουαρίου πραγµατοποιήθηκε η κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας στη ∆ηµοτική Τοπική Οργάνωση της Νέας ∆η-
µοκρατίας στην Πετρούπολη. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στα κε-
ντρικά γραφεία της οργάνωσης, όπου πλήθος κόσµου κατέφθασε από 

νωρίς, µε αποτέλεσµα η αίθουσα να είναι ασφυκτικά γεµάτη από µέλη και φί-
λους του κόµµατος.

Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, µε τον δυναµισµό που τον χα-
ρακτηρίζει, καλωσόρισε τους βουλευτές και ευρωβουλευτές που έδωσαν το 
«παρών», ενώ δέχτηκε απ’ όλους θερµά συγχαρητήρια για την άψογη οργά-
νωση και συσπείρωση που χαρακτηρίζει τη Ν∆ Πετρούπολης. Μεταξύ των ε-
κλεκτών προσκεκληµένων, ο ευρωβουλευτής της Ν∆ Γιώργος Κύρτσος, ο υ-
ποψήφιος µε τη Ν∆ δηµοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, ο βουλευτής της Ν∆ 
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και ο υποψήφιος µε τη Ν∆ Γιάννης Λοβέρδος.

Ο Γιώργος Κύρτσος µοίρασε περισσότερα από 150 αντίτυπα του καινούρ-
γιου του βιβλίου «Ελλάδα - Ευρωπαϊκή Ένωση: Έτσι θα κάνουµε την κρίση 
ευκαιρία!», µε τους πολίτες της Πετρούπολης να τον ευχαριστούν θερµά και 
να συνοµιλούν µαζί του για όσα καίρια ζητήµατα τίθενται επί τάπητος στο νέο 
του βιβλίο.

Μάχιµη η Ν∆ Πετρούπολης 
στην κοπή της πίτας
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ρεπορτάζ

Ίντριγκες, συνωμοσίες, ανύπαρκτες 
μετρήσεις και καχυποψία στη 
Θεσσαλονίκη, όπου η διοίκηση του 
δήμου έχει διαλυθεί, με τα στελέχη 
της να έχουν σε προτεραιότητα το 
πολιτικό τους μέλλον.

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

ΘΕΣΣΆΛΟΝΊΚΉ: ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΣΕ ΚΛΊΜΆ ΤΟΞΊΚΟ

Έ
να νέο τοπίο δημιουργεί στη Θεσσαλονίκη 
η ανακοίνωση –την προηγούμενη Πέμπτη– 
της απόφασης αντιδημάρχων της διοίκησης 
Μπουτάρη να διεκδικήσουν την ψήφο των 
πολιτών στις επικείμενες δημοτικές εκλογές 
του Μαΐου.

Επικεφαλής της προσπάθειας είναι ο α-
ντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πέτρος Λεκάκης, και σε αυτήν 
συμμετέχουν τα στελέχη της διοίκησης Μπουτάρη τα οποία αποτέ-
λεσαν τον κορμό της δημοτικής εξουσίας και συγκεκριμένα άλλοι 
τρεις αντιδήμαρχοι, τρεις πρόεδροι φορέων και ένας δημοτικός 
σύμβουλος.

Η διαρροή ότι τα συγκεκριμένα στελέχη της διοίκησης Μπου-
τάρη ετοιμάζονταν να προχωρήσουν σε ανακοίνωση υποψηφιότη-
τας προκάλεσε νευρικότητα στον πρώην υφυπουργό Σπύρο Βού-
για, ο οποίος είχε ήδη εξασφαλίσει την υποστήριξη του Ποταμιού 
για τη δημαρχία και ανέμενε τη στήριξη του Κινήματος Αλλαγής.

Κι αυτό διότι οι συμμετέχοντες στην κίνηση των αντιδημάρχων 
έχουν δεσμούς με το ΚΙΝΑΛ και τη ΔΗΜΑΡ και άφηναν να διαρ-
ρεύσει ότι η καθυστέρηση στην απόφαση του Κινήματος έχει πο-
λιτικούς λόγους και θα μπορούσαν να είναι αυτοί οι επίσημοι υπο-
ψήφιοι του ΚΙΝΑΛ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το ΚΙΝΑΛ, η καθυστέρηση 
δεν οφειλόταν σε ενστάσεις σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του κ. Βούγια, 
αλλά στο ότι η κυρία Γεννηματά επιθυμούσε να τον ανακοινώσει μαζί 
με άλλους υποψήφιους δημάρχους, κάτι που θα μπορούσε να κάνει 
το προηγούμενο Σάββατο, που ξεκίνησε για τη Θεσσαλονίκη, αλλά 
επέστρεψε στην Αθήνα γιατί δεν προσγειώθηκε η πτήση της.

Τελικά, κάτω από την πίεση της «κίνησης των αντιδημάρχων», 
το ΚΙΝΑΛ ανακοίνωσε τη στήριξή του στον πρώην υφυπουργό, 
μόλις λίγες ώρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση Λεκάκη.

Ο διχασμός του ΠΑΣΟΚ
Η «κίνηση των αντιδημάρχων» ουσιαστικά διχάζει τον χώρο του 
ΠΑΣΟΚ σε μια στιγμή που οι μετρήσεις οι οποίες είχαν διαρρεύ-
σει έδειχναν τον κ. Βούγια να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των επιλο-

γών των ψηφοφόρων της Θεσσαλονίκης.
Κάποια στελέχη του ΚΙΝΑΛ συνδύασαν την υποψηφιότητα Λε-

κάκη με τις εσωκομματικές εξελίξεις στο Κίνημα και την προσπάθεια 
του κ. Ανδρουλάκη να έχει ισχυρό ρόλο στο συνέδριο του κόμματος.

Άλλα στελέχη, όμως, έλεγαν ότι η δεύτερη υποψηφιότητα θα α-
ποδυναμώσει τον κ. Βούγια και τη δυναμική που θα μπορούσε να 
αναπτύξει. Στο πλαίσιο αυτό, επικαλούνται τις ίδιες –ανεπιβεβαίω-
τες πάντοτε– μετρήσεις οι οποίες φέρονται να έδειχναν τον πρώην 
υφυπουργό να υστερεί ελάχιστα της υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ, της 
υφυπουργού Μακεδονίας -Θράκης, Κατερίνας Νοτοπούλου.

Σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις δημοσκόπων, μια δεύτερη υ-
ποψηφιότητα από τον χώρο του ΚΙΝΑΛ θα εδραίωνε τη θέση της 
κ. Νοτοπούλου και θα ενίσχυε την επιλογή για ανασύνταξη της κε-
ντροαριστεράς με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θα υπονόμευε τα σενά-
ρια επανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ.

Το κεντροαριστερό προφίλ της Νοτοπούλου
Άλλωστε η υφυπουργός προσπάθησε να ενισχύσει το κεντροαρι-
στερό της προφίλ, δημιουργώντας δεσμούς με αυτόν τον χώρο. Στο 
πλαίσιο αυτό, είχε συναντήσεις τόσο με τον κ. Λεκάκη όσο και με 
μια άλλη ομάδα δημοτικών συμβούλων, οι οποίοι επίσης κινούνται 
στον χώρο της κεντροαριστεράς.

Μέχρι στιγμής οι συναντήσεις αυτές δεν έφεραν αποτελέ-
σματα, δηλαδή υποψηφίους στον συνδυασμό της, αλλά επιβεβαίω-
σαν την προσήλωση της κυρίας Νοτοπούλου στον στόχο να συμπε-
ριληφθεί στους διεκδικητές του χώρου.

Σε αυτή την κατεύθυνση εντάχθηκε και η μυστική συνάντηση 
με τον κ. Μπουτάρη στις αρχές του 2019, η οποία, όταν διέρρευσε, 
προκάλεσε την οργή και την παραίτηση της μέχρι τότε προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου και μέχρι τότε επίσημης πρότασης της 
Πρωτοβουλίας για τη δημαρχία, Καλυψώς Γούλα, η οποία έγινε πα-
νελλήνια γνωστή όταν προσπάθησε να προστατέψει τον δήμαρχο 
από την επίθεση που δέχτηκε στον Λευκό Πύργο.

Η καραμπόλα που ευνοεί τον Ταχιάο
Το παράδοξο των επιδιώξεων του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η ενίσχυση της 

υποψηφιότητάς του για τον Δήμο Θεσσαλονίκης ουσιαστικά ευ-
νοεί τη ΝΔ, καθώς οι ίδιες πάντα διαρροές από τις μετρήσεις που 
έχουν γίνει κάνουν λόγο για άνετη επικράτηση του κ. Ταχιάου, τον 
οποίο υποστηρίζει η ΝΔ, απέναντι στην κυρία Νοτοπούλου, σε πε-
ρίπτωση δεύτερου γύρου.

«Είναι λογικό η ΝΔ να προτιμά να περάσει στον δεύτερο γύρο η 
κυρία Νοτοπούλου, διότι την κερδίζει με άνεση» λέει δημοσκόπος, 
προσθέτοντας, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι κάποιοι θα μπο-
ρούσαν ακόμη και να σκεφτούν πως θα είχε λόγο να προωθήσει μια 
δεύτερη υποψηφιότητα από το ΚΙΝΑΛ στον πρώτο γύρο.

Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη του χώρου της κεντροαριστεράς έ-
καναν λόγο για διαύλους επικοινωνίας που κάποιοι από την «κί-
νηση των αντιδημάρχων» έχουν αναπτύξει με στελέχη από τον ευ-
ρύτερο χώρο της ΝΔ, από την εποχή του πανεπιστημιακού συνδι-
καλισμού.

Τα ίδια στελέχη επισήμαιναν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούσε 
μέχρι χθες να μην έχει υποψήφιο περιφερειάρχη για την Κεντρική 
Μακεδονία, εξέλιξη η οποία ενισχύει εξ αντικειμένου τον υποψή-
φιο του ΚΙΝΑΛ, Χρήστο Παπαστεργίου, ο οποίος ήταν μέχρι χθες 
ο μόνος αντιπολιτευόμενος τον νυν περιφερειάρχη και επίσημο υ-
ποψήφιο της ΝΔ, Απόστολο Τζιτζικώστα. Υπενθύμιζαν, μάλιστα, τη 
φράση που η κυρία Νοτοπούλου είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου 
στον κ. Παπαστεργίου όταν την επισκέφθηκε στο ΥΜΑΘ: «Γιατί 
δεν στηρίζετε εμένα για τον δήμο και να στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ τη δική 
σου υποψηφιότητα στην περιφέρεια;».

Πίεση στους ενδιάμεσους με μοχλό μετρήσεις 
καταγγέλλει ο Ζέρβας
Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται με βάση διαρροές από μετρήσεις, οι 
οποίες όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιευτεί. Το φαινόμενο 
έχει επαναληφθεί στις δημοτικές εκλογές του 2014, όταν ο επικε-
φαλής γνωστής εταιρείας δημοσκοπήσεων είχε διαψεύσει δημο-
σίως μέτρηση της εταιρείας του που είχε ήδη δημοσιευτεί, λέγο-
ντας ότι δεν ήταν δημοσκόπηση αλλά καταγραφή τάσεων.

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση για τις διαρροές, ο δημοτικός 
σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας εξέ-
φρασε την ενόχλησή του. «Φαίνεται πως κάποιοι έχουν το άγχος 
“δημοσκοπήσεων”, έχουν την ανάγκη τεχνητών ωθήσεων και 
φημών για να δώσουν υπόσταση στην προεκλογική τους δράση», 
ανέφερε ο κ. Ζέρβας στη δήλωσή του, στην οποία κατήγγειλε ότι «η 
προοπτική της πόλης μας είναι μία πολύ σοβαρή υπόθεση για να ε-
πιτρέψουμε σε φήμες, παραφιλολογίες και σκοτεινά κέντρα να τη 
χειραγωγήσουν».

Ο κ. Ζέρβας είναι ένας από τους 29 συμβούλους που είχε εκλέ-
ξει ο κ. Μπουτάρης το 2014. Από τους υπόλοιπους 28, οι οκτώ συμ-
μετέχουν στην «κίνηση των αντιδημάρχων», ένας έχει ενταχθεί στο 
ψηφοδέλτιο του κ. Γιώργου Ορφανού, ενώ οι υπόλοιποι μέχρι στιγ-
μής δεν έχουν ανακοινώσει τις προθέσεις τους.

Σύμφωνα με παλαιό στέλεχος της Πρωτοβουλίας, εξετάζουν 
πού κινούνται οι ψηφοφόροι της Πρωτοβουλίας του 2014 και γι’ 
αυτό κάποιοι μιλάνε με τον Ταχιάο, κάποιοι βλέπουν τον Ζέρβα, 
κάποιοι κοιτάζουν τον Βούγια και «κάποιοι σκέφτονται ότι είναι 
ώρα να πάνε σπίτι τους».



KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

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

www.gethealthier.gr

13άρθρο

Π
ολλές φορές υ-
πενθυµίζω ότι η 
χώρα είναι µονί-
µως ακυβέρνητη. 
∆εν υπάρχει κα-
νένα απολύτως 
κεντρικό σχέδιο 

για την ελληνική οικονοµία, ούτε υπάρ-
χουν επιµέρους σχέδια ανά υπουργείο. 
Έχουµε να κάνουµε µόνο µε µια καθυ-
στερηµένη προώθηση ευρωπαϊκών προ-
γραµµάτων, «κουτσή» εφαρµογή µνηµο-
νιακών υποχρεώσεων και µικροµπαλώ-
µατα για την καθηµερινότητα.

Μοιάζει υπερβολικό να ισχυρίζοµαι 
ότι έχουµε µια κυβέρνηση χωρίς κανένα 
σχέδιο, αν και διανύει πλέον τον πέ-
µπτο χρόνο της στην εξουσία. ∆ύσκολα 
µπορεί να το πιστέψει κανείς, κι όµως 
είναι αλήθεια. Επιτρέψτε µου ένα παρά-
δειγµα (από τα χιλιάδες) που το αποδει-
κνύει. Λέγεται ΛΑΡΚΟ.

Το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει τις ε-
κλογές και πετά στα σκουπίδια το ΑΝΑ-
ΓΚΑΣΤΙΚΟ σχέδιο εξυγίανσης της Ε.Ε. 
και της κυβέρνησης Σαµαρά. Η ΛΑΡΚΟ 
όφειλε να κλείσει ζηµιογόνες δράσεις, 
να εισέλθουν ιδιώτες στις υγιείς δρα-
στηριότητες και τότε η Ε.Ε. θα διέγραφε 
αµέσως επιστροφή παράνοµων κρατι-
κών ενισχύσεων 135 εκατ. ευρώ.

Από το 2015 µέχρι σήµερα δεν έγινε 
τίποτε από τα παραπάνω. Η ΛΑΡΚΟ α-
πέκτησε κι άλλα χρέη κι έτσι συντελέ-
στηκε ένα πολιτικό και οικονοµικό έ-
γκληµα τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ. 
Ποιος θα το πληρώσει; Ο κ. Σταθάκης;

Στο διάστηµα της διακυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ είδαµε:
• Ο αρµόδιος υπουργός κ. Σταθάκης να 
ισχυρίζεται ότι «υπάρχει λύση για τη 
ΛΑΡΚΟ» και µάλιστα έδινε κάθε τόσο 
µεταγενέστερες ηµεροµηνίες εφαρµο-
γής της. Ποτέ δεν παρουσίασε τίποτε. 
∆εν είχε ούτε λύση ούτε σχέδιο.
• Οι κυβερνητικοί βουλευτές των 
έξι νοµών όπου δραστηριοποιείται η 
ΛΑΡΚΟ µε συνεχή ψεύδη παραπληρο-
φορούσαν, έκρυβαν την έλλειψη σχε-
δίου και καθησύχαζαν ότι η εταιρεία θα 

ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

παρέµενε στο ∆ηµόσιο.
• Ο βουλευτής Σταϊκούρας (Φθιώτιδα) 
υπέβαλε 17 ερωτήσεις στη Βουλή µε µία 
µόνο φράση σε όλες τις ερωτήσεις: «Κα-
ταθέστε στο Σώµα το σχέδιο της κυβέρ-
νησης για τη ΛΑΡΚΟ». Καµία ερώτησή 
του δεν απαντήθηκε ποτέ.
• Σε αυτά τα τέσσερα χρόνια της αδρά-
νειας η ΛΑΡΚΟ φορτώθηκε νέα χρέη 
300 εκατ. ευρώ. Μόνο στη ∆ΕΗ χρωστά 
330 εκατ. ευρώ, τα οποία αδυνατεί να ε-
ξοφλήσει.
• Σήµερα η κυβέρνηση και ο πρωθυ-
πουργός προσωπικά παρακαλούν τη 
∆ΕΗ να µην κόψει το ρεύµα στην εται-
ρεία (αν δεν το κάνουν, είναι παράβαση 
καθήκοντος…).
• Η Ε.Ε. στις 24 Ιανουαρίου έδωσε δύο 
µήνες προθεσµία για να επιστραφούν τα 
135 εκατ. ευρώ, αλλιώς θα επιβάλει και 
πρόστιµα. Το σύνολο των ποσών θα α-
φαιρεθεί από το ΕΣΠΑ, δηλαδή θα το 
στερηθούν εταιρείες που επενδύουν και 
πρέπει να ενισχυθούν.
• Οι εργαζόµενοι, θύµατα της αδράνειας 
και της έλλειψης σχεδίου, έχουν κα-
ταγγείλει ότι, παρά την οικονοµική δυ-
σπραγία της εταιρείας, ήταν οι εργολά-
βοι που ευηµερούσαν µε υψηλά συµβό-
λαια…

Ο επίλογος τώρα: Η κυβέρνηση αυτή 
τη στιγµή το µόνο που θέλει είναι να µε-
ταφέρει το πρόβληµα στους επόµενους. 
Αφού ποτέ δεν έχει σχέδιο για τίποτε 
και δεν µπορεί να συνεχίσει να ψεύδε-
ται, είναι το µόνο που µπορεί να κάνει: 
∆ώσ’ το στους άλλους (για να τους κα-
τηγορήσουµε κιόλας ότι αυτοί την κλεί-
νουν και την ιδιωτικοποιούν).

Στο µεταξύ, ο µειλίχιος υπουργός 
κ. Σταθάκης που φόρτωσε τη χώρα µε 
άλλα 300 εκατ. ευρώ χρέη µπορεί να 
κοιµάται ήσυχος, δεν ευθύνεται. Γιατί 
όταν δεν υπάρχει πουθενά κυβερνη-
τικό σχέδιο για οτιδήποτε, δεν µπορεί 
να είναι µόνο αυτός που θα έχει σχέδιο 
για τη ΛΑΡΚΟ.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δηµο-
σιογράφος και συγγραφέας.

ΣΧΕ∆ΙΟ; ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΠΟΥΘΕΝΑ
Πώς ο µειλίχιος υπουργός Σταθάκης 
φόρτωσε τη ΛΑΡΚΟ (δηλαδή το ∆ηµόσιο) 
µε άλλα 300 εκατ. ευρώ χρέος γιατί ποτέ 
δεν ήξερε τι να κάνει.
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και  βγάλε  τον  πραγµατ ικό  εαυτό  σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Μετά από µεγάλη εσωτερική αναζήτηση µετά την αποχώρησή 
του από την κυβέρνηση, ο Πάνος Καµµένος βρήκε, επιτέλους, 
τον νέο ρόλο που θα υποδυθεί. Και κατέληξε σε έναν από τους 
αγαπηµένους του, του Σαµουήλ στο Κούγκι.
Η προηγούµενη απόπειρά του να ενσαρκώσει τον ήρωα δεν 
πήγε πολύ καλά, όταν απειλούσε την Ευρώπη ότι θα τη γεµίσει 
τζιχαντιστές και θα το κάνει Κούγκι αν δεν δεχτούν τους όρους 
της φρέσκιας τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Όλοι γνωρίζουµε 
την κατάληξη, έγιναν Κούγκι οι ίδιοι και µαζί τους η χώρα.
Tώρα, όµως, ο Σαµουήλ Πάνος φαίνεται πως όντως παίζει µε 
το κερί δίπλα στην πυριτιδαποθήκη.

Και η διατήρηση της κοινοβουλευτικής οµάδας του Καµµένου 
θα είναι µόνο η αρχή, εφόσον περάσει ο εκβιασµός. Στη συνέ-
χεια θα ζητήσει να περάσει ένα νοµοσχέδιο, µετά µια βόλτα µε 
το πρωθυπουργικό αεροσκάφος να ξεσκάσει, όλες οι επιλογές 
είναι στο τραπέζι.

Και όλα αυτά ξεκίνησαν από µια γκαζόζα που ήπιε ο βου-
λευτής Φωκάς, πρώην της Ένωσης Κεντρώων, στη συνέχεια 
ανεξάρτητος και πλέον στους ΑΝΕΛ. Όπως τα εξήγησε ο ίδιος: 
«Στο ελληνικό Κοινοβούλιο ευτυχώς υπάρχει το βίντεο. Για 
να δούµε ακριβώς τι έγινε. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Εκείνη 
τη στιγµή, για τον λόγο ότι είχα πιει µια γκαζόζα στο κυλικείο, 
πήγα στην τουαλέτα. Έλειψα για δύο λεπτά. Πού προβλέπει ο 
κανονισµός να σταµατάει η διαδικασία και να πηγαίνετε για 
ονοµαστική; Αυτό που κάνατε είναι για γέλια».

Μια αληθινή ιστορία, βγαλµένη από τη ζωή. Τι κρίµα που ο πρόε-
δρος Πάνος δεν µοιράζεται τις ίδιες ευαισθησίες περί της τήρησης 
των προσχηµάτων και εξήγησε τι ακριβώς έγινε: «Εγώ του είπα 
του βουλευτή µου του κ. Φωκά, όταν µου λέει τι θα κάνουµε, του 
λέω να σου πω κάτι, για να καταλάβουνε τι σηµαίνει εγκαταλεί-
πω τους ΑΝΕΛ και βολευόµαστε µε τρεις µεταγραφές υπουργών 
στους οποίους δίνουµε µια καρέκλα, του είπα του Φωκά να πας 
να πιεις µια γκαζόζα επιδεικτικά στο καφενείο της Βουλής για 
να καταλάβουνε ότι δεν µπορεί πλέον να απειλούµαστε εµείς 
µε διάλυση της κοινοβουλευτικής οµάδας αντιθεσµικά… Εγώ 
δεν απειλούµαι από κανέναν. Εάν τολµήσουν να διαλύσουν την 
κοινοβουλευτική οµάδα των ΑΝΕΛ αντιθεσµικά να ξέρουνε ότι 
πλέον θα έχουµε πόλεµο. Εάν προχωρήσουν σε τέτοιου είδους 
βρόµικες κινήσεις και αντιδηµοκρατικές µεθοδεύσεις, θα πρέπει 
να ξέρουν ότι παρέλαση δεν θα κάνουν. Αυτό φαίνεται είναι το 
µεγάλο ευχαριστώ για 4 χρόνια που ήµασταν εταίροι».

Κατά τα άλλα, την Παρασκευή αναµενόταν να παραδώσει την 
έδρα του ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος, για να προλάβει να 
αλλάξει το κουστούµι του, να βάλει το αριστερό µε κεντροαρι-
στερά τελειώµατα και να κατέβει στις εκλογές µε τον ΣΥΡΙΖΑ 
και να πάρει έτσι τη θέση του ο άνθρωπος των πέντε ηπείρων 
και των επτά θαλασσών, ο άνθρωπος των 70 ταξιδιών σε 26 
µήνες, ο Τέρενς Ταϊµτράβελερ Κουίκ.

Το επόµενο λογικό βήµα θα ήταν η άµεση ανεξαρτητοποίηση 
του Κουίκ. Όµως ο πρόεδρος Πάνος, που δεν απειλείται από 
κανέναν και δεν παρακαλάει κανέναν, τον έθεσε προ των ευ-
θυνών του. Άλλοι έχουν µια οικογένεια να σκεφτούν, αυτός θα 
πρέπει να σκεφτεί 50: «Ο κ. Κουίκ ξεκίνησε µε τους ΑΝΕΛ, έγι-
νε δύο φορές βουλευτής και έγινε δύο φορές υπουργός. Εάν 
αποφασίσει να δολοφονήσει τους ΑΝΕΛ και να πετάξει στον 
δρόµο 50 οικογένειες, ας πάρει τις αποφάσεις του και ο λαός 
τις δικές του. Εγώ δεν θα παρακαλέσω κανέναν». Είναι σαφές, 
το θέµα δεν είναι πολιτικό, δεν έχει να κάνει µε την ανιδιοτελή 
προσφορά στη χώρα, είναι βιοποριστικό. Πενήντα οικογένειες 
εξαρτιόνταν από την απόφαση του Μεγάλου Ταξιδευτή.
Μια απόφαση που τελικά δεν θα χρειαστεί να πάρει άµεσα, 
καθώς ο Παπαχριστόπουλος αποφάσισε, µετά από σχετική 
παρότρυνση του προέδρου της Βουλής Βούτση, ότι δεν ήρθε 
ακόµη η ώρα να παραδώσει την έδρα του, η νέα ηµεροµηνία 
που έδωσε είναι µετά την ψήφιση του Πρωτοκόλλου Ένταξης 
της ΠΓ∆Μ. Κάπως έτσι πήρε παράταση ζωής και η κοινοβου-
λευτική οµάδα του Καµµένου.

Το κρούσµα της γκαζόζας, πάντως, σύντοµα εξελίχθηκε σε 
επιδηµία.

Εντάξει, ο Παπαδηµούλης µπορεί να µην είχε 50 οικογένειες 
να σκεφτεί, είχε όµως άλλες έγνοιες.
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Η λύση της γκαζόζας, πάντως, µπορεί να αποκτήσει ευρεία 
εφαρµογή, είναι κρίµα να περιοριστεί στις κοινοβουλευτικές 
διαδικασίες.

Σε άλλα νέα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε στο υπουργικό 
συµβούλιο των χειροκροτητών του ότι αποφάσισε την αύξηση 
του κατώτατου µισθού.

Σίγουρα, πάντως, θα µπορούσε και καλύτερα. Ορίστε τι είχε 
ανακοινώσει ο σύντροφος Μαδούρο τον περασµένο Αύγουστο:

Με αυτή την αύξηση ο κατώτατος µισθός στη Βενεζουέλα 
έφτασε στο ιλιγγιώδες ποσό των 3 δολαρίων τον µήνα.
Το καλό που προέκυψε αυτή την εβδοµάδα ήταν ότι τουλά-
χιστον συναντήθηκαν στην Κύπρο ο Τσίπρας µε τον Μακρόν 
και µπόρεσαν να πουν τον πόνο τους και να ξεδώσουν. Ο ένας 
έχει µπλέξει µε κάτι κίτρινα γιλέκα, ο άλλος έχει την ατυχία να 
ηγείται ενός µη σκεπτόµενου λαού.

Η κατάσταση έχει κάπως έτσι:

Τι να κάνουµε, µπορεί στη χώρα του να µην αναγνωρίζονται 
καθολικώς τα επιτεύγµατά του επειδή έχει µπλέξει µε µη σκε-
πτόµενο λαό, τουλάχιστον όµως έξω τα αναγνωρίζουν.

Γι’ αυτό και το Νόµπελ είναι κοντά.

Deal.

Και για άλλους θα µπορούσε να είναι κοντά το Νόµπελ, 
πάντως.

Τώρα, κάποιες λεπτοµέρειες που έχουν προκύψει δεν θα 
αφήσουµε να µας χαλάσουν την απονοµή.

Σε άλλα όχι-ακριβώς-νέα, ο Παύλος ο Πολάκης πήγε για 
κάτι εγκαίνια σε ένα νοσοκοµείο και εκνευρίστηκε που οι 
δηµοσιογράφοι, αντί να ασχολούνται µε τα εγκαίνια και το 
λιβανιστήρι, τον ρωτούσαν για τα δύο νεκρά παιδιά από λάθος 
διάγνωση στο υποστελεχωµένο Νοσοκοµείο Λαµίας και για 
τον διοικητή νοσοκοµείου που ήταν επιλογής του και βρέθηκε 
µε τέσσερα πλαστά πτυχία.

Ε, όχι και απλή.

Και τι να απαντήσει, άλλωστε.
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Κοινωνικοί επιστήµονες και ψυχολόγοι 
χρησιµοποιούν ανοιχτά πλέον τον όρο «εθισµός» 
για να περιγράψουν τη σχέση µας µε τα κινητά 
τηλέφωνα. Έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση τους 
προκαλεί σε ορισµένους ανθρώπους συµπτώµατα 
παρόµοια µε αυτά της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, 
αλλά και «στερητικά σύνδροµα».

Φέτος συµπληρώνονται 27 χρόνια από τότε που στην 
Ελλάδα εισήχθη η κινητή τηλεφωνία και πολλά 
πράγµατα έχουν αλλάξει. Στα µέσα του 1993 το κό-
στος απόκτησης και λειτουργίας ενός κινητού τηλε-

φώνου ήταν απαγορευτικό για τη συντριπτική πλειονότητα των κα-
ταναλωτών. Τα κινητά τηλέφωνα ήταν ογκώδη, το δίκτυο εξαιρετικά 
περιορισµένο, οι δυνατότητες αστείες σε σχέση µε σήµερα: µε τα 
κινητά µπορούσε κάποιος να κάνει τηλεφωνήµατα, άντε να στεί-
λει και SMS.

Σήµερα στις τσέπες των ρούχων µας σχεδόν οι πάντες έχουµε 
πανίσχυρες συσκευές, οι οποίες σε µεγάλο βαθµό υποκαθιστούν 
τους προσωπικούς υπολογιστές. Με τα κινητά τηλέφωνά µας µπο-
ρούµε να συνδεόµαστε ασύρµατα µε το διαδίκτυο, να λαµβάνουµε 
και να στέλνουµε e-mail, να µπαίνουµε σε τραπεζικές υπηρεσίες 
και να εκτελούµε συναλλαγές, να επικοινωνούµε µε άλλους χρη-
σιµοποιώντας τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, µπορούµε να τραβή-
ξουµε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και να τις µοιραστούµε µε 
άλλους, µέσω ειδικών εφαρµογών, ακόµα και να ελέγχουµε 
άλλες «έξυπνες» συσκευές.

Πλέον οι κοινωνικοί επιστήµονες µιλούν για µια 
γενιά ανθρώπων που είναι «συνδεδεµένοι» µε οµ-
φάλιο λώρο τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας. 
Μάλιστα, πλέον υπάρχουν παιδιά τα οποία 
θεωρούν απίστευτο το ότι κάποτε τα κι-
νητά τηλέφωνα ήταν συσκευές όπου το 
input γινόταν µε φυσικά πλήκτρα και 
όχι µέσω αγγίγµατος σε µια οθόνη. 
Οι παλιότεροι θα θυµούνται ότι 
κάποτε ο «αγώνας» µεταξύ των 
κατασκευαστών γινόταν στο ε-
πίπεδο της δηµιουργίας όλο 
και πιο µικρών συσκευών, 
ενώ σήµερα ο στόχος είναι 
τα τηλέφωνα να µοιάζουν να 
είναι ολόκληρα µια οθόνη.

Η επανάσταση 
του iPhone
Όταν ο CEO της Apple 
Στιβ Τζοµπς παρουσίασε 
το 2007 το πρώτο iPhone, 
η περιγραφή που του 
έκανε ήταν πολύ διαφορε-
τική από αυτήν που κυριαρ-
χεί σήµερα. ∆εν το ονόµασε 
καν smartphone, αλλά είπε ότι 
πρόκειται για συνδυασµό τριών 
διαφορετικών συσκευών: «ένα 
iPod (σ.σ.: µηχανή αναπαραγωγής 
media της Apple) µε µεγάλη οθόνη 
και έλεγχο αφής», «ένα επαναστατικό 
κινητό τηλέφωνο» και «έναν καινοτόµο 
διαδικτυακό communicator», ενώ, ακολου-
θώντας σταθερά την πολιτική που εφάρµοζε 
στην Apple, δεν έδειχνε ιδιαίτερη εµπιστοσύνη 
σε εφαρµογές τρίτων.

Μπροστά στην επιτυχία του iPhone, 84 επιχειρήσεις 
µε αρχηγό την Google σχηµάτισαν τον Νοέµβριο του 2007 
τη Συµµαχία των Ανοιχτών Συσκευών Τηλεφωνίας (Open Handset 
Alliance), αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα και το Android, το λειτουρ-
γικό σύστηµα πάνω στο οποίο θα αναπτύσσονταν οι συσκευές τους. 
Σήµερα το Android είναι το δηµοφιλέστερο σύστηµα, καθώς σε 
αυτό στηρίζονται περίπου 2 δισεκατοµµύρια συσκευές στον κόσµο.

Η εξέλιξη των iPhone και των Android συσκευών συνεχί-
στηκε µε φρενήρη ρυθµό, µε αποτέλεσµα σήµερα οι καταναλω-
τές να έχουν να επιλέξουν από µια τεράστια γκάµα smartphones, 
από συσκευές για απλή καθηµερινή χρήση µέχρι συσκευές που 
θεωρούνται κατάλληλες για επιχειρήσεις, κινητά που οι φωτο-
γραφικές µηχανές τους συγκρίνονται µε επαγγελµατικές µηχα-
νές, συσκευές που απευθύνονται κυρίως σε gamers… o κατάλο-

γος πραγµατικά δεν έχει τέλος.

Ο εθισµός
Από την αρχή της παρουσίας τους τα κινητά τηλέφωνα άλλαξαν τον 
τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων και σταδιακά άρχισαν να αλλά-
ζουν και τις κοινωνίες. ∆εκάδες επαγγελµατικοί κλάδοι επηρεά-
στηκαν σοβαρά από τις συσκευές αυτές, ενώ οι εξελίξεις στον χώρο 
της τεχνολογίας επικεντρώνονται πλέον στα χαρακτηριστικά που 
τα smartphones έφεραν, δηλαδή στη φορητότητα, τη µεγάλη υπο-
λογιστική ισχύ µε χαµηλή κατανάλωση ενέργειας, στη δηµιουργία 
υβριδικών συσκευών που θα συνδυάζουν το σχετικά µικρό µέγε-
θος ενός κινητού µε τις λειτουργίες ενός tablet ή και ενός µικρού 
laptop.

Παράλληλα, ωστόσο, τα κινητά, και ιδίως τα smartphones, 
έχουν αποκτήσει… εθιστικές ιδιότητες πάνω στους χρήστες τους. 
Μια έρευνα του 2016 στη Βρετανία έδειξε ότι σε καθηµερινή βάση 
ελέγχουµε το κινητό µας 253 φορές, συνήθως για να δούµε τι υπάρ-

χει σε κάποια εφαρµογή κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, 
Twitter, Instagram κ.λπ.), για να ελέγξουµε τον λογαρια-

σµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µας, για να κάνουµε 
e-shopping ή για να παίξουµε κάποιο παιχνίδι. 

Λειτουργίες όπως η οµιλία ή το browsing στο 
διαδίκτυο έχουν µπει στο παρασκήνιο.

Κοινωνικοί επιστήµονες και ψυχολό-
γοι χρησιµοποιούν ανοιχτά πλέον τον 

όρο «εθισµός» για να περιγράψουν 
τη σχέση µας µε τα κινητά τηλέ-

φωνα. Έρευνες έχουν δείξει ότι 
η χρήση τους προκαλεί σε ορι-

σµένους ανθρώπους συµπτώ-
µατα παρόµοια µε αυτά της 
χρήσης ναρκωτικών ουσιών, 
αλλά και «στερητικά σύν-
δροµα» αν για κάποιον λόγο 
χάσουν την πρόσβαση στις 
συσκευές τους. Ακόµα και 
σε στιγµές που οι ίδιοι οι 
χρήστες των κινητών γνω-
ρίζουν ότι δεν πρέπει να τα 
χρησιµοποιούν, η πλειονό-
τητά τους το κάνει έτσι κι 
αλλιώς.

Άγχος
Ταυτόχρονα έχει διαπιστω-

θεί ότι σε ορισµένες περιπτώ-
σεις τα κινητά τηλέφωνα αυξά-

νουν το άγχος των χρηστών τους, 
κυρίως, δε, αυτών που τα χρησιµο-

ποιούν για επαγγελµατικούς λόγους. 
Μηνύµατα, τηλεφωνήµατα και e-mail 

µέσα στη νύχτα, άγχος για την ταχύτητα 
σύνδεσης µε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, 

νεύρα για κλήσεις που δεν απαντήθηκαν, όλα 
αυτά είναι φαινόµενα που παρατηρούνται όλο και 

πιο συχνά και τα οποία δείχνουν ότι το κινητό από 
εργαλείο δουλειάς γίνεται σταδιακά εργαλείο σκλαβιάς.
Το πρόβληµα είναι τόσο µεγάλο, που πρόσφατα σε πολ-

λές συσκευές Android η Google εγκατέστησε µια νέα εφαρµογή µε 
το όνοµα Screen Time. Η εφαρµογή αυτή δείχνει στον ιδιοκτήτη 
της συσκευής πόση ώρα ξοδεύει κοιτάζοντας το κινητό του, τι κάνει 
αυτό το διάστηµα, και τον παρακινεί να µειώσει τον χρόνο αυτόν, εν 
ολίγοις να κλείνει το κινητό του.

Ακόµα πιο ακραίες λύσεις προτείνουν άλλοι ειδικοί: συστήνουν 
να αφαιρέσουµε από τα smartphones µας όλες εκείνες τις εφαρµο-
γές που ασυνείδητα µας παρακινούν να τα χρησιµοποιούµε όλο και 
περισσότερο, από τα social media µέχρι το e-mail και τα παιχνί-
δια, προχωρώντας σε µια πιο «µινιµαλιστική» χρήση των συσκευών 
αυτών, σπάζοντας την αόρατη αλυσίδα του «εθισµού» µε τα κινητά 
µας τηλέφωνα.

SMARTPHONES 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 
‘Η ΣΚΛΑΒΙΑΣ;

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 
ΚΑΙ Η ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

  ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ*

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

Η 
ιστορική και η κοινωνιολογική επιστήµη 
διδάσκουν ότι η αίσθηση του ανήκειν σε 
µια εθνική ενότητα είναι ισχυροτάτη. Ιδίως 
εάν εµπεριέχει και µια γλωσσική, πολιτι-
στική και θρησκευτική αναφορά, αποτελεί 
µία από τις θεµελιώδεις βάσεις της αυτοθε-

ώρησης του εγώ. Για πολύ µεγάλα τµήµατα των πληθυσµών η ε-
θνική ταυτότητα προσφέρει την αίσθηση της οµοιότητας, αλληλο-
κατανόησης, αλληλοϋποστήριξης, υπαρξιακής συνέχειας και προ-
ορισµού. Παράγει δηλαδή ένα συνεχές συναίσθηµα ασφάλειας 
και ελπίδας. Η ανάδυση τέτοιων συναισθηµάτων κατακλύζει και 
προσδιορίζει τη σκέψη και συµπεριφορά. ∆ηµιουργεί δηλαδή βα-
σικά γνωσιακά πλαίσια, τα οποία καθοδηγούν αξιακές εκτιµήσεις 
και αποφάσεις, άρα και την εξέλιξη της ζωής. Θέτει, παραδείγµα-
τος χάριν, µε σαφήνεια τρόπους παιδείας, ανατροφής των παι-
διών, άρα και µορφοποίησης της προσωπικότητάς τους. Επηρεά-
ζει δηλαδή καθοριστικά το µέλλον τους.

Εν ολίγοις, η αίσθηση της εθνικής ταυτότητας συνιστά δοµικό 
στοιχείο αυτοσυνείδησης του υποκειµένου και ο οιοσδήποτε 
τραυµατισµός της παράγει βασικά αρνητικά συναισθήµατα απει-
λής, κινδύνου, δυσφορίας και θυµού. Το συναισθηµατικό αυτό 
πλήγµα είναι τόσο καίριο, που δεν αντιρροπίζεται από λογικές ερ-

µηνείες, προσεγγίσεις και σχεδιασµούς περί άλλων συνεπαγοµέ-
νων ωφελειών. ∆εν αντισταθµίζεται. Μια απλή επισκόπηση της ι-
στορίας των νεοτέρων χρόνων, νοµίζω, επιβεβαιώνει του λόγου το 
αληθές.

Όταν συγκρούονται δηλαδή δύο εθνικές αυτοθεωρήσεις, δεν 
υπάρχουν δύο κερδισµένοι. Υπάρχουν δύο χαµένοι ή ένας χαµέ-
νος και ο νικητής.

Εν προκειµένω ο χαµένος είµαστε προς το παρόν µόνον εµείς.
Για όλους µας, απανταχού και πάντοτε, η έννοια του Μακεδό-

νος ήταν αυτονοήτως αναπόσπαστο στοιχείο του πλάτους της έν-
νοιας του Έλληνος. Η ύπαρξη µιας συµφωνίας που πλήττει αυτή 
τη βεβαιότητά µας είναι τραύµα βαθύ και ήττα. ∆εν θεραπεύεται 
µε υποσχέσεις περί οικονοµικής ανάπτυξης και άλλα φληναφή-
µατα.

Ο µόνος τρόπος θεραπείας είναι η πλήρης δικαίωσή µας εις 
βάρος τους.

Το ζήτηµά µας φυσικά εν προκειµένω δεν είναι η απειλητικό-
της των Σκοπίων καθαυτή. Το κρατίδιο µόνο του δεν έχει ούτε την 
οικονοµική πολλώ δε µάλλον τη στρατιωτική ισχύ να µας δηµι-
ουργήσει οιασδήποτε φύσεως πρόβληµα. Η επίσηµος όµως ανα-
γνώριση των Βουλγάρων αυτής της περιοχής και του παρεφθαρ-
µένου βουλγαρικού γλωσσικού τους ιδιώµατος ως ξεχωριστής 

εθνότητος και γλώσσης, και δη µε σφετερισµό ελληνικών χαρα-
κτηριστικών, δηµιουργεί νέες συνθήκες. Κατ’ αρχήν κανείς σφε-
τερισµός δεν µπορεί να είναι φιλικός. Η αντιπαλότητα που ανα-
πτύσσεται δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία και στη διαχρονικά 
και διακοµµατικά ανθελληνική αλβανική ηγεσία να επιδιώξουν 
τη δηµιουργία ασφυκτικού κλοιού στον Βορρά µας.

Η Ελλάς πρέπει να ακολουθεί µία εξωτερική πολιτική πυγµής 
έναντι της Τουρκίας, της Αλβανίας και των Σκοπίων. Πρέπει να 
καταστεί προς όλες τις κατευθύνσεις απολύτως σαφές ότι πρόκει-
ται περί καθεστώτων µε προβληµατική λειτουργία των δηµοκρα-
τικών θεσµών. Η πρόσβασή τους, κατά συνέπειαν, σε σύγχρονους 
υπερεθνικούς θεσµούς όπως το ΝΑΤΟ και –ιδίως– η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα πρέπει να αποτραπεί πάση θυσία µέχρις πλήρους εκ-
συγχρονισµού τους.

*Ο δρ. ∆ηµήτρης Βαρτζόπουλος είναι ψυχίατρος. Έχει διατελέσει 
υφυπουργός Υγείας και γενικός γραµµατεύς Συντονισµού της κυ-
βέρνησης Σαµαρά.

Όταν συγκρούονται δύο εθνικές 
αυτοθεωρήσεις, δεν υπάρχουν δύο 
κερδισµένοι. Υπάρχουν δύο χαµένοι ή ένας 
χαµένος και ο νικητής. Εν προκειµένω ο 
χαµένος είµαστε προς το παρόν µόνον εµείς.
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  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ

Ε
πιταχύνονται, σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, 
οι διαδικασίες για τη δικαστική διερεύνηση 
των ευθυνών για την καταστροφική πυρκαγιά 
στο Μάτι που στοίχισε τη ζωή σε 100 ανθρώ-
πους και άφησε πίσω της ανυπολόγιστες ζη-
µιές. ∆ηµοσιογραφικές πληροφορίες αναφέ-

ρουν ότι ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις όσων κλήθηκαν από τη 
∆ικαιοσύνη για τους χειρισµούς την ηµέρα της καταστροφής και 
είναι πλέον ζήτηµα εβδοµάδων η ολοκλήρωση της έρευνας.

Συµπληρωµατικές απολογίες
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε ρεπορτάζ του in.gr, ολοκληρώθηκαν 
και οι συµπληρωµατικές απολογίες, µεταξύ άλλων του διοικητή 
Τροχαίας Αθηνών µε σχετικό υπόµνηµα, µε τις πληροφορίες να 
αναφέρουν ότι το υλικό από τις συµπληρωµατικές απολογίες 
εκτιµάται ως πολύτιµο για την όλη έρευνα, «ιστορικής αξίας», 
σύµφωνα µε δικαστικούς κύκλους, για τη λειτουργία του κρά-
τους, τα λάθη και τις παραλείψεις του.

Σηµειώνεται ότι των συµπληρωµατικών απολογιών προη-
γήθηκε η παραλαβή από τις εισαγγελικές αρχές του αποµαγνη-
τοφωνηµένου υλικού από το ΕΣΚΕ, το Ενιαίο Συντονιστικό 
Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, από τη µελέτη του 
οποίου προέκυψαν νέα στοιχεία και φωτίστηκαν πρόσθετες πτυ-
χές του δράµατος, µε αποτέλεσµα και οι καταθέσεις πλέον να 
γίνονται από ανθρώπους που ενδεχοµένως θεωρούνται ύποπτοι. 
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έρευνα βάζει στο «στόχα-
στρό» της τις ευθύνες της Πυροσβεστικής για τους χειρισµούς 
της κατά τη µοιραία µέρα.

«Έδειξαν» Πυροσβεστική
Υπενθυµίζεται ότι στις καταθέσεις τους τόσο η περιφερειάρχης 
Αττικής, Ρένα ∆ούρου, όσο και ο δήµαρχος Μαραθώνα, Ηλίας 
Ψινάκης, είχαν «δείξει» ως βασική υπεύθυνη την Πυροσβεστι-
κή, µε την κ. ∆ούρου να υπογραµµίζει ότι «ο µόνος αρµόδιος 
να εισηγηθεί την οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση στις 

περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών είναι ο εκάστοτε επικεφαλής 
αξιωµατικός του Πυροσβεστικού Σώµατος, ο οποίος ενεργεί σε 
τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, έχο-
ντας την ευθύνη περιορισµού των επιπτώσεων από την εξέλιξη 
της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο» και να τονίζει στο υπόµνη-
µα που κατέθεσε ότι «η Πυροσβεστική δεν αρκεί να εισηγηθεί 
αποµάκρυνση πολιτών αλλά και εγκαίρως και επακριβώς να κα-
θορίζει ασφαλή δρόµο και ασφαλή τόπο της δράσης και να δοθεί 
στον δήµαρχο, αν αφορούσε έναν δήµο, ή την περιφέρεια, αν 
αφορούσε πάνω από δύο δήµους. Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ».

Από την πλευρά του, ο κ. Ψινάκης, κι αυτός µε υπόµνηµα, 
είχε σηµειώσει ότι «ουδέποτε υπήρξε, επίσηµα ή ανεπίσηµα, 
σήµα για οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών από την Πυρο-
σβεστική, η οποία είναι και η µόνη αρµόδια να το εισηγηθεί στον 
δήµο που πλήττεται από την καταστροφή, όταν δε η καταστροφή 
αφορά περισσότερους του ενός δήµους, τότε η ευθύνη βαρύνει 
την περιφέρεια».

Αγωγές και µηνύσεις από συγγενείς θυµάτων
Υπενθυµίζεται ότι ήδη κατατέθηκε η πρώτη αγωγή για αποζηµί-
ωση από το ∆ηµόσιο από συγγενείς θύµατος της φονικής πυρκα-
γιάς στο Μάτι, οι οποίοι ζητούν να τους επιδικαστεί 1.450.000 
ευρώ ως χρηµατική ικανοποίηση. Στην αγωγή οι ενάγοντες ση-
µειώνουν, µεταξύ άλλων, ότι για «την πρωτόγνωρη βιβλική κα-
ταστροφή υπάρχουν τεράστιες ποινικές και αστικές ευθύνες αρ-
µοδίων και επιφορτισµένων οργάνων του κρατικού µηχανισµού 
και της αυτοδιοίκησης για την πρόληψη, διαχείριση και αντιµε-
τώπιση τέτοιων σοβαρών κρίσεων και εκτάκτων φυσικών φαινο-
µένων, που έχουν σχέση µε τον ευαίσθητο τοµέα της πολιτικής 
προστασίας της χώρας µας» και κάνουν λόγο για εγκληµατικές 
παραλείψεις τόσο του Ελληνικού ∆ηµοσίου (Γενική Γραµµατεία 
Πολιτικής Προστασίας, αξιωµατικοί του Πυροσβεστικού Σώµα-
τος και της ΕΛ.ΑΣ.) όσο και της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ή-
µου Μαραθώνα.

Επίσης, µήνυση κατά του κρατικού µηχανισµού κατέθεσε 

η οικογένεια της ηθοποιού Χρύσας Σπηλιώτη και του συζύγου 
της ∆ηµήτρη Τουρναβίτη. Η Χρύσα Σπηλιώτη και ο σύζυγός 
της βρίσκονταν στο εξοχικό τους στο Μάτι και ετοιµάζονταν να 
φύγουν για διακοπές στην Άνδρο. Στην προσπάθειά τους να σω-
θούν, εγκλωβίστηκαν στο παραθαλάσσιο οικόπεδο όπου έχασαν 
τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι.

Σκληρό µήνυµα: Καήκαµε γιατί ήµασταν 
µόνοι
Και ενώ η ∆ικαιοσύνη προχωρά στο έργο της, έξι µήνες µετά την 
τραγωδία νέοι άνθρωποι από την περιοχή του Ματιού δηµοσιο-
ποίησαν ένα ιδιαίτερα σκληρό βίντεο για την καταστροφή. Με τη 
φράση «Για όσους έφυγαν και για όσους είναι ακόµα εδώ δεν ξε-
χνώ. Το Μάτι κάηκε από τη φωτιά. Εµείς επειδή ήµασταν µόνοι. 
∆εν ξεχνώ και τώρα ξεκινώ» το διάρκειας περίπου επτά λεπτών 
βίντεο έχει σπαρακτικές αφηγήσεις από επιζήσαντες της «κό-
λασης» του περασµένου Ιουλίου. «∆εν άκουσα Πυροσβεστική 
και αστυνοµία. Καµία καµπάνα δεν χτύπησε για να ενηµερώσει 
κανέναν. Μέχρι να φτάσω εδώ, η µητέρα µου είχε καεί» λέει ο 
γιος ενός θύµατος, ενώ άλλος µάρτυρας αναφέρει πως «η φωτιά 
µε εγκλώβισε µιάµιση ώρα στο σπίτι. Καλούσα Πυροσβεστική 
και αστυνοµία. Ευτυχώς, δεν µου απάντησαν, γιατί θα µε είχαν 
στείλει όπως τους άλλους 100».

Ταυτόχρονα, οι δηµιουργοί του βίντεο (που µπορεί κάποιος 
να το δει στη διεύθυνση https://youtu.be/Rob_-5x_Z2c) θέτουν 
µια σειρά ερωτήµατα που παραµένουν αναπάντητα: «Χάσαµε 
τους ανθρώπους µας ενώ όλα έγιναν όπως έπρεπε; Καήκαµε επει-
δή αψηφήσαµε τη φωτιά; Πενθούµε γιατί οι δρόµοι ήταν στενοί; 
Πνίγηκαν άνθρωποι γιατί δεν υπήρχαν έξοδοι προς τη θάλασ-
σα;», µε τις απαντήσεις να δίνονται από ανθρώπους που επέζησαν 
από τη φωτιά, τραυµατίες, αλλά και κατοίκους που έχασαν τους 
ανθρώπους τους. Στο βίντεο έχει συµπεριληφθεί επίσης απόσπα-
σµα της έκθεσης του εµπειρογνώµονα στην οποία επισηµαίνεται 
ότι η εκκένωση θα µπορούσε να γίνει µέσα σε 15-20 λεπτά µε 
απλό βάδισµα αν είχε δοθεί έγκαιρα εντολή.
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Στην Ελλάδα γεννιούνται 
λιγότερα από 100.000 παιδιά 
τον χρόνο.

Τ
ον κώδωνα του κινδύνου για την Ελ-
λάδα κρούει νέα έρευνα της «διαΝΕΟ-
σις» µε αφορµή το δηµογραφικό πρό-
βληµα. Σύµφωνα µε αυτήν, η χώρα µας 
κατέχει αρνητική πρωτιά, καθώς οι οικο-
γένειες όχι µόνο κάνουν λιγότερα παιδιά 
αλλά τα αποκτούν και σε µεγαλύτερη η-

λικία. Βασική αιτία, η αύξηση της ανεργίας και η οικονοµική 
αβεβαιότητα.

Η Ελλάδα συρρικνώνεται
Η έρευνα που εκπονήθηκε από οµάδα ερευνητών του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), µε συντονιστή και ε-
πιστηµονικό υπεύθυνο τον διευθυντή Ερευνών ∆ιονύση Μπα-
λούρδο, δείχνει ότι οι γεννήσεις αγγίζουν ιστορικό χαµηλό.

Συγκεκριµένα, το 2016 ο δείκτης γονιµότητας στην Ελ-
λάδα ήταν 1,38, ένας από τους χαµηλότερους στον κόσµο. 
Πλέον, και για πρώτη φορά από τότε που καταγράφονται στοι-
χεία, στην Ελλάδα γεννιούνται λιγότερα από 100.000 παιδιά 
τον χρόνο. Εξαίρεση αποτελούν η Κρήτη και τα νησιά του Νο-
τίου Αιγαίου, όπου γεννιούνται περισσότεροι απ’ όσους πε-
θαίνουν.

Όπως σηµειώνεται, «οι Ελληνίδες αποκτούν το πρώτο τους 
παιδί κατά µέσο όρο στην ηλικία των 30,3 ετών (το 2016 – από 
28,8 ετών το 2008). Ο αντίστοιχος µέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 
τα 29 έτη. Σχεδόν µία στις τρεις γεννήσεις στη χώρα µας πραγ-
µατοποιείται από γυναίκες ηλικίας 30-34 ετών και µία στις 
τέσσερις από γυναίκες ηλικίας 35-39 ετών. Στην Ελλάδα, δε, 
εµφανίζεται και ένα από τα µεγαλύτερα ποσοστά πρώτων γεν-
νήσεων από µητέρες ηλικίας άνω των 40 στην Ευρώπη σε πο-
σοστό 5,3%. Αυτή η αναβολή της τεκνοποίησης και της από-
κτησης του πρώτου παιδιού πολύ φυσιολογικά µειώνει τις 
πιθανότητες απόκτησης και δεύτερου ή τρίτου παιδιού». Εν 
κατακλείδι, «µέχρι το 2050 θα είµαστε λιγότεροι (8,8 εκατοµ-
µύρια, σύµφωνα µε το µεσαίο σενάριο) και γηραιότεροι (το 1/3 
του πληθυσµού θα είναι άνω των 65 ετών, από 1/5 σήµερα)».

Μια µατιά στο παρελθόν
Σύµφωνα µε την έρευνα, «το φαινόµενο της πολύ χαµηλής γο-
νιµότητας φυσικά δεν είναι καινούργιο, ούτε µόνο ελληνικό. 
Από τη δεκαετία του ’90 κιόλας σε ολόκληρη την Ευρώπη υ-
πήρξε µια σηµαντική πτώση στα ποσοστά γονιµότητας. Σχε-
δόν παντού οι γυναίκες άρχισαν να αναβάλλουν για αργότερα 
τις γεννήσεις των παιδιών τους, µε αποτέλεσµα η γονιµότητα 
στις χώρες της Ε.Ε. την περίοδο 1998-1999 να πέσει στα 1,44 
παιδιά ανά γυναίκα – και σε κάποιες χώρες ακόµα και κάτω 
από το επονοµαζόµενο “όριο ακραία χαµηλής γονιµότητας”, 
που είναι τα 1,3 παιδιά ανά γυναίκα».

Στην Ελλάδα οι αλλαγές αυτές εµφανίστηκαν «στα τέλη 
της δεκαετίας του ’80, όταν ο δείκτης γονιµότητας πέρασε 
κάτω από το 1,5. Έκτοτε παραµένει πολύ χαµηλά, φτάνοντας 
ως και στο 1,23 το 1999».

Επιπλέον, µόνο ένα 8,3% των Ελληνίδων που γεννήθηκαν 
το 1955 δεν έκαναν κανένα παιδί στην αναπαραγωγική τους η-
λικία. Στις Ελληνίδες που γεννήθηκαν το 1965, όµως, το ποσο-
στό ήταν 16,3%.

Ωστόσο, όπως επισηµαίνεται, «το θέµα της γονιµότητας 
δεν είναι τόσο απλό. Στην Αγγλία και την Αυστρία, για πα-
ράδειγµα, το ποσοστό των γυναικών που δεν κάνουν κανένα 
παιδί είναι υψηλότερο από της Ελλάδας, µε το ποσοστό να 
κυµαίνεται στο 20% και για τις δύο χώρες. Ο δείκτης γονι-
µότητας, όµως, είναι πολύ διαφορετικός: 1,8 στην Αγγλία και 
1,53 στην Αυστρία. Ο λόγος είναι το µέγεθος των οικογενειών 
– στην Αγγλία είναι πολύ περισσότερες οι οικογένειες που 
έχουν τρία παιδιά, ενώ στην Αυστρία είναι πιο κοινές οι οικο-
γένειες που έχουν ένα. Και οι δύο χώρες, πάντως, είναι σε κα-
λύτερα επίπεδα από την Ελλάδα».

Πολύπλοκο θέµα
Οι ερευνητές θέλουν να καταστήσουν σαφές ότι το θέµα της 

γονιµότητας (αλλά και το δηµογραφικό εν γένει) είναι εξαιρε-
τικά πολύπλοκο. Για παράδειγµα, η εντύπωση πως όταν η οι-
κονοµική κατάσταση είναι κακή, η γονιµότητα µειώνεται, και 
το αντίστροφο, δεν ισχύει ακριβώς. Πλέον στις πιο ευκατάστα-
τες χώρες της Ευρώπης λιγότερο από το 25% των γυναικών η-
λικίας 26 ετών είναι παντρεµένες – το 1990 το ποσοστό ήταν 
50%. Παρ’ όλα αυτά, αυτό το φαινόµενο επηρέασε ελάχιστα τη 
γονιµότητα. Σε κάποιες χώρες, µάλιστα, όπως η Γαλλία, η µεί-
ωση των γάµων δεν την επηρέασε καθόλου, απλώς αυξήθηκαν 
οι εκτός γάµου γεννήσεις. Στην Ελλάδα µπορεί να έχουµε το 
µικρότερο ποσοστό γεννήσεων εκτός γάµου (9,4%) απ’ οπου-
δήποτε αλλού στην Ευρώπη, αλλά σε 11 άλλες χώρες οι γεννή-
σεις εκτός γάµου είναι περισσότερες από τις γεννήσεις εντός 
(στην Ισλανδία 7 στις 10 γεννήσεις είναι εκτός γάµου).

Ωστόσο, ξεκαθαρίζεται ότι ο πληθυσµός µιας χώρας δεν ε-
ξαρτάται µόνο από τη γονιµότητα. Για παράδειγµα, «πολλές 
προηγµένες χώρες προσπαθούν να αντισταθµίσουν τις συ-
νέπειες της χαµηλής γονιµότητας ενθαρρύνοντας τη µετανά-
στευση ή και προσελκύοντας µετανάστες ενεργητικά. Αλλά 
σχεδόν όλες οι χώρες υλοποιούν και προγράµµατα πολιτικής 
για να σταθεροποιήσουν ή και να αυξήσουν τον δείκτη γονι-
µότητας».

Οι προτάσεις
Στη Σουηδία «η οικογενειακή πολιτική ποτέ δεν έχει κατευ-
θυνθεί στοχευµένα στην ενθάρρυνση της τεκνοποίησης», γρά-
φουν οι ερευνητές, «αλλά, αντίθετα, αποσκοπεί στην ενίσχυση 
της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων. Σε όλες τις σκανδιναβικές 
χώρες θεωρείται αυτονόητο ότι και οι δύο γονείς εργάζονται 
και αναλαµβάνουν τη φροντίδα των παιδιών τους από κοινού, 
ενώ όλα τα παιδιά δικαιούνται υψηλής ποιότητας φροντίδα 

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ
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και εκπαίδευση από πολύ πρώιµη ηλικία. Στη Σουηδία υπάρ-
χει αµειβόµενη γονική άδεια για τους πατέρες από το 1974. 
Αυτή η προσέγγιση έχει αποτέλεσµα: ο δείκτης γονιµότητας 
το 2016 στη χώρα ήταν 1,85 παιδιά ανά γυναίκα».

Στη Γαλλία θεωρείται εξαιρετικά επιτυχηµένο το µέτρο 
της χορήγησης ευέλικτης άδειας για τους γονείς (µητέρα ή/
και πατέρα), η οποία µπορεί να είναι από µερικής απασχόλη-
σης για µικρό διάστηµα µέχρι και πλήρης τριετής άδεια, µε 
τον εργοδότη να µην πληρώνει τίποτε και το κράτος να χορη-
γεί ένα επίδοµα (35% του κατώτατου µισθού γι’ αυτούς που ε-
πιλέγουν τριετή άδεια – περίπου 350 ευρώ τον µήνα). Κάθε 
χρόνο πάνω από µισό εκατοµµύριο γονείς στη Γαλλία επιλέ-
γουν αυτή την άδεια. «Αυτή και άλλες πολιτικές στήριξης της 
οικογένειας, από αποκεντρωµένες προνοιακές δοµές µέχρι υ-
ποδοµές µέριµνας για παιδιά εργαζοµένων, έχουν ως αποτέλε-
σµα ο δείκτης γονιµότητας για τη Γαλλία το 2016 να βρίσκε-
ται στο εντυπωσιακό για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα 1,92» σηµει-
ώνει η έρευνα.

Η έρευνα καταλήγει σε συγκεκριµένες προτάσεις πολιτι-
κής για την ενίσχυση της γονιµότητας και τη στήριξη της οι-
κογένειας, οι οποίες µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν ενίσχυση 
των επιδοµάτων παιδιών από το πρώτο παιδί, καθιέρωση πριµ 

απόκτησης τέκνου για µητέρες κάτω των 30 ετών (2.000 ευρώ 
ανά παιδί), ενίσχυση των επιδοµάτων τοκετού, διεύρυνση των 
κριτηρίων ένταξης παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθµούς και 
υποστήριξη των δήµων για τη δηµιουργία επιπλέον υποδοµών 
παιδικών αλλά και βρεφοκοµικών σταθµών που φιλοξενούν 
παιδιά ηλικίας µέχρι 2,5 ετών.

Η οικογενειακή πολιτική στην Ελλάδα
Σε αντίθεση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα, και συ-
γκεκριµένα στον ιδιωτικό τοµέα, οι άδειες που προσφέρονται 
στις µητέρες (αποκλειστικά) φτάνουν µέχρι τους 8 µήνες και 
µία εβδοµάδα, µε τη δυνατότητα µιας επιπλέον 4µηνης άδειας 
και για τους δύο γονείς άνευ αποδοχών, η οποία µπορεί να 
δοθεί τµηµατικά µέχρι το παιδί να γίνει 6 ετών. Ένας από τους 
δύο γονείς δικαιούται µειωµένο ωράριο εργασίας για τους 30 
µήνες που ακολουθούν τη γέννηση.

Στο ∆ηµόσιο τα πράγµατα είναι αρκετά διαφορετικά. Μια 
µητέρα που κάνει το πρώτο της παιδί δικαιούται 12 µήνες 
άδεια. Οι 3 µήνες είναι αποκλειστικά για τη µητέρα και µε 
πλήρεις αποδοχές, ενώ οι υπόλοιποι µπορούν να µοιραστούν 
στους δύο γονείς.

Σήµερα τα επιδόµατα που δίνονται φτάνουν µέχρι τα 210 
ευρώ τον µήνα για µια οικογένεια µε τρία παιδιά και πολύ χα-
µηλό εισόδηµα. Τρίτεκνες οικογένειες µε ετήσιο εισόδηµα 
πάνω από 34.000 ευρώ δεν δικαιούνται κανένα επίδοµα. Επι-
προσθέτως, στη χώρα µας µόλις το 8,9% των παιδιών ηλικίας 
κάτω των 3 ετών έχει πρόσβαση σε υποδοµές φροντίδας, πολύ 
µακριά από τον στόχο που έχει θέσει η Ε.Ε. (33%) για το 2020.

Όπως έχει αναφερθεί σε έρευνα της «διαΝΕΟσις» για την 
προσχολική αγωγή, «περίπου 140.000 παιδιά βρίσκουν θέση 
σε βρεφονηπιακούς σταθµούς κάθε χρόνο χάρη σε ένα πρό-
γραµµα ύψους 175 εκατ. ευρώ που χρηµατοδοτείται από το 
ΕΣΠΑ. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό. ∆εκάδες χιλιάδες άλλα 
µικρά παιδιά παραµένουν εκτός δοµών προσχολικής αγωγής, 
πράγµα που δεν έχει επιπτώσεις µόνο στις οικογένειές τους 
αλλά και στη µελλοντική τους εξέλιξη. Και η Ελλάδα έχει µεί-
νει πολύ πίσω και από άλλες χώρες σε αυτό το θέµα».

Αλλαγή και στη δοµή της οικογένειας
Υπενθυµίζεται ότι το περασµένο φθινόπωρο η Ελληνική 
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), έχοντας ως πηγή τα ληξιαρχεία 
των δήµων, είχε παρουσιάσει στατιστικά στοιχεία τα οποία ε-
πιβεβαίωναν ότι ο πληθυσµός της χώρας µειώνεται διαρκώς.

Ειδικότερα, το 2017 οι γεννήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν 
σε 88.553 (45.686 αγόρια και 42.867 κορίτσια), καταγράφο-
ντας µείωση κατά 4,7% σε σχέση µε το 2016, που ήταν 92.898 
(47.882 αγόρια και 45.016 κορίτσια). Στις γεννήσεις δεν συ-
µπεριλαµβάνονται αυτές των νεκρών βρεφών, οι οποίες ανήλ-
θαν σε 363, αυξηµένες κατά 7,1% σε σχέση µε το 2016.

Στον αντίποδα, οι θάνατοι παρουσίασαν αύξηση κατά 
4,8% και ανήλθαν σε 124.501 (63.168 άνδρες και 61.333 γυ-
ναίκες), έναντι 118.792 (60.526 άνδρες και 58.266 γυναίκες) 
το 2016.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όµως, παρουσίασαν τα στοιχεία 
που αφορούσαν τη δοµή της οικογένειας. Όπως φαίνεται, η 
ελληνική οικογένεια αλλάζει, µε τα µονοπρόσωπα νοικοκυ-
ριά να αποτελούν το 31% του συνόλου των νοικοκυριών. Ακο-
λουθούν τα ζευγάρια χωρίς παιδιά σε ποσοστό 25,2%, τα ζευ-
γάρια µε παιδιά (21,9%) και τα νοικοκυριά µε ενηλίκους που 
συµβιώνουν.

Παράλληλα, πολιτικοί γάµοι και σύµφωνα συµβίωσης 
κερδίζουν διαρκώς έδαφος. Έτσι, το 2017 οι γάµοι ανήλθαν 
σε 50.138 (24.975 θρησκευτικοί και 25.163 πολιτικοί), πα-
ρουσιάζοντας αύξηση κατά 1% σε σχέση µε το 2016, κατά το 
οποίο είχαν πραγµατοποιηθεί 49.632 γάµοι (23.778 θρησκευ-
τικοί και 25.854 πολιτικοί). Τα σύµφωνα συµβίωσης ανήλ-
θαν σε 4.921, αυξηµένα κατά 29,5% έναντι του 2016, που ήταν 
3.799. Στα σύµφωνα συµβίωσης το 2018 περιλαµβάνονταν 94 
µεταξύ ανδρών και 40 µεταξύ γυναικών.

Στα παραπάνω αξίζει να σηµειωθεί ότι στην έρευνα της 
«διαΝΕΟσις» έχει καταγραφεί ότι οι µισοί νέοι ζουν µε τους 
γονείς τους. Το 2008 ένα 58,4% των Ελλήνων ηλικίας 18-34 
ζούσε µε τους γονείς του, ενώ το 2017 το ποσοστό είχε εκτο-
ξευτεί στο 66,7%.

Πάντως, 20% των ανδρών ηλικίας άνω των 55 που έχουν 
χωρίσει στην Ελλάδα, όπως επισηµαίνει η έρευνα, «επενδύ-
ουν σε επόµενο κύκλο γάµου και αποκτούν και παιδί».

Μία στις τρεις γεννήσεις 
πραγµατοποιείται από γυναίκες 
ηλικίας 30-34 ετών και µία στις 
τέσσερις από γυναίκες ηλικίας 
35-39 ετών.
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Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της υπουργικής 
απόφασης για την υποχρεωτική 
µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων 
στην Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε 
οµόφωνα το ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε.

Ν
έα επιχείρηση-σκούπα στα… αποθεµατικά 
των φορέων της γενικής κυβέρνησης έθεσε 
σε εφαρµογή το υπουργείο Οικονοµικών, µία 
ηµέρα πριν από την έξοδο στις αγορές µε πε-
νταετές οµόλογο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, 
Γιώργος Χουλιαράκης, έδωσε εντολή στους κρατικούς φορείς να δι-
αθέσουν στην κυβέρνηση και την τελευταία ικµάδα ρευστότητας 
που τυχόν τους έχει αποµείνει. Μάλιστα, όσοι δεν συµµορφωθούν 
θα έρθουν αντιµέτωποι µε βαριές κυρώσεις, µεταξύ των οποίων η 
καρατόµηση των διοικητικών συµβουλίων και η µη καταβολή επι-
χορηγήσεων από τον προϋπολογισµό.

Με την εν λόγω απόφαση η κυβέρνηση επιχειρεί να στείλει στις 
αγορές το µήνυµα ότι η χώρα έχει ταµειακά διαθέσιµα, αλλά και συ-
νεχίζει να παράγει πρωτογενή πλεονάσµατα, πάνω από τους στό-
χους. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, από αυτή τη διαδικασία µπορεί να 
µαζευτούν έως και πάνω από 7 δισ. ευρώ, τα οποία θα προστεθούν 
στα περίπου 33 δισ. ευρώ των ταµειακών διαθεσίµων, προσεγγίζο-
ντας τα 40 δισ. ευρώ.

Η απόφαση του κ. Χουλιαράκη δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως και προβλέπει ότι εντός 30 ηµερών οι φορείς πρέ-
πει να µεταφέρουν τα διαθέσιµά τους στον λογαριασµό ταµειακής 
τους διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό σηµαίνει ότι η δι-
ορία λήγει στις 25 Φεβρουαρίου.

Έντονες αντιδράσεις
Από την πλευρά τους, οι δήµαρχοι εµφανίζονται εξαιρετικά δυσαρε-
στηµένοι και προειδοποιούν µε κινητοποιήσεις. Μάλιστα, κατά την 
τελευταία συνεδρίαση της ΚΕ∆Ε, µε εισήγηση του προέδρου της, 
Γιώργου Πατούλη, αποφασίστηκε οµόφωνα να υποβληθεί αίτηµα 
για άµεση κοινή συνάντηση της ΚΕ∆Ε µε τον κ. Χουλιαράκη αλλά 
και τον υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση, προκειµένου να δια-
τυπωθούν οι αντιρρήσεις, τόσο ως προς τη συνταγµατικότητα των 
σχετικών διατάξεων όσο και ως προς την πολιτική σκοπιµότητα των 
ρυθµίσεων που αφαιρούν κάθε αυτοτέλεια από τους δήµους, και να 
ζητηθεί η άµεση ακύρωση της επίµαχης υπουργικής απόφασης.

«Η απόφαση για µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων των 

δήµων στην Τράπεζα της Ελλάδος αντιβαίνει στα όσα προβλέπει 
το Σύνταγµα» σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Πατούλης στην αρ-
χική του εισήγηση. Το ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε συµφώνησε οµόφωνα ότι 
σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική ανταπόκριση στο σχετικό 
αίτηµά της, οι νοµικοί συνεργάτες της Ένωσης θα προβούν άµεσα 
σε κατάθεση αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής της απόφασης στο 
Συµβούλιο της Επικρατείας.

Σηµειώνεται ότι αρκετά µέλη του ∆.Σ. αναφέρθηκαν στον κίν-
δυνο η µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων στην Τράπεζα της 
Ελλάδος να προκαλέσει σηµαντικά προβλήµατα στο τραπεζικό σύ-
στηµα και να κλείσουν πολλά καταστήµατα σε όλη τη χώρα.

Η απόφαση Χουλιαράκη
Πιο αναλυτικά, στην απόφαση προβλέπονται τα ακόλουθα:
• Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (που υπάγονται στην παρά-
γραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014) ανοίγουν υποχρεω-
τικά λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλά-
δος εντός 30 ηµερών από τη δηµοσίευση της παρούσας. ∆εν απαι-
τούνται περαιτέρω ενέργειες για τους Φορείς οι οποίοι τηρούν ήδη 
λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
• Εντός 30 ηµερών από τη δηµοσίευση της παρούσας, οι Φορείς 
µεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταµειακά τους διαθέσιµα, όπως αυτά 
προσδιορίζονται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11 της παρούσας, 
από τους λογαριασµούς ταµειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ι-
δρύµατα εκτός του Συστήµατος Λογαριασµών Θησαυροφυλακίου 
(ΣΛΘ) στον λογαριασµό τους ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα 
της Ελλάδος.
• Από 01/03/2019 και εφεξής, οι επιχορηγήσεις του Τακτικού 
Προϋπολογισµού καταβάλλονται υποχρεωτικά σε πίστωση του 
λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην 
Τράπεζα της Ελλάδος. Αιτήµατα για την καταβολή επιχορηγήσεων 
σε λογαριασµούς των Φορέων σε πιστωτικά ιδρύµατα δεν θα γίνο-
νται δεκτά από την αρµόδια Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπη-
ρεσιών (Γ∆ΟΥ) και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ). Τα 
ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που κατανέµονται, βάσει 
των σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, στους 
OTA Α΄ και Β΄ Βαθµού αποδίδονται υποχρεωτικά από την ως άνω 

ηµεροµηνία, µε µεταφορά από τον λογαριασµό του Υπουργείου Ε-
σωτερικών που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
σε λογαριασµό της ταµειακής διαχείρισης που τηρούν οι εν λόγω 
Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος.
• Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογηµένη πρό-
ταση του Φορέα και τη σύµφωνη γνώµη της εποπτεύουσας Γ∆ΟΥ 
και του ΓΛΚ δύναται να εξαιρεθεί ο Φορέας από τις διατάξεις της 
προηγούµενης παραγράφου.
• Σε περίπτωση που από τα στοιχεία του Φορέα προκύπτει συστη-
µατική υπέρβαση του µέγιστου ορίου ρευστότητας, η Γ∆ΟΥ ενηµε-
ρώνει σχετικά το ΓΛΚ και παρέχει όλα τα διαθέσιµα στοιχεία που 
αφορούν στον συγκεκριµένο Φορέα. Το ΓΛΚ καταρτίζει χρονοδιά-
γραµµα µεταφοράς πλεοναζόντων ταµειακών διαθεσίµων του Φορέα 
στην ταµειακή διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο απο-
στέλλεται στον Φορέα και κοινοποιείται στη Γ∆ΟΥ. Ο Φορέας υπο-
χρεούται να προβεί στις απαραίτητες κινήσεις για τη συµµόρφωσή 
του µε το εν λόγω χρονοδιάγραµµα.
• Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Φορέα µε το αρχικό ή το ανα-
θεωρηµένο χρονοδιάγραµµα µεταφοράς πλεοναζόντων ταµειακών 
διαθεσίµων, το ΓΛΚ δύναται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 
για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 69Α 
του ν. 4270/2014.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
«∆ΕΣΜΕΥΕΙ» 
ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
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Η εταιρεία αποδίδει την κατάσταση 
στην οποία έχει περιέλθει στην 
οικονομική κρίση και κυρίως στα 
capital controls, που κυριολεκτικά 
«στέγνωσαν» την αγορά.

Α
ρχικά το πείραμα είχε θεωρηθεί πρωτο-
ποριακό και πολλά υποσχόμενο, αλλά α-
ποδείχθηκε ότι η συγκυρία δεν ήταν ευ-
νοϊκή. Ο Συνεταιρισμός Κτηνοτρόφων της 
Θεσσαλίας ΘΕΣγάλα έστησε το πρώτο δί-
κτυο πώλησης γάλακτος και γαλακτοκομι-

κών προϊόντων με αυτόματα μηχανήματα. Ρίσκαρε, φιλοδο-
ξώντας να πετύχει μια ισχυρή θέση στην αγορά, όμως, παρά 
την καινοτομία και την ποιότητά του, βρέθηκε να ακροβα-
τεί ανάμεσα στην επιβίωση και την πτώχευση, αναζητώντας 
στήριγμα στις διατάξεις του πτωχευτικού νόμου, με αίτηση 
προστασίας από τους πιστωτές βάσει του άρθρου 106Α.

Η κίνηση αυτή ήρθε μετά την απόφαση της οικογέ-
νειας Καντώνια να τερματίσει τις διαπραγματεύσεις με τον 
ΘΕΣγάλα, καθώς οι Θεσσαλοί επιχειρηματίες της Cosmos 
Aluminium κατέληξαν πως δεν ενδιαφέρονται να συμμετά-
σχουν στην προσπάθεια εξυγίανσης του συνεταιρισμού υπό 
τις παρούσες συνθήκες, ύστερα από την ολοκλήρωση εκτε-
ταμένου ελέγχου που πραγματοποίησαν στα οικονομικά του 
στοιχεία.

Τις πταίει;
Η εταιρεία αποδίδει την κατάσταση στην οποία έχει περιέλ-
θει στην οικονομική κρίση και κυρίως στα capital controls, 
που κυριολεκτικά «στέγνωσαν» την αγορά.

«Τα πρώτα προβλήματα ρευστότητας του ΘΕΣγάλα εμ-
φανίζονται πριν από δύο περίπου χρόνια και αποδίδονται 
σε επενδύσεις οι οποίες συνέπεσαν χρονικά όχι μόνο με τη 
χειρότερη οικονομική κρίση μετά τη Μεταπολίτευση αλλά 
και με τη δευτερογενή κρίση που προκάλεσε η επιβολή των 
capital controls στη χώρα μας. Επακόλουθη συνέπεια αυτών 
ήταν και η πτώση της κατανάλωσης των γαλακτοκομικών 
προϊόντων. Αποτέλεσμα αυτών των προβλημάτων ήταν η α-
τελής εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων απέναντι 
σε εργαζόμενους, προμηθευτές και συνεργάτες μας» αναφέ-
ρεται στην ανακοίνωση του συνεταιρισμού.

Παράγοντες της αγοράς, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι το 
πρόβλημα του ΘΕΣγάλα σχετίζεται και με τον σκληρό αντα-
γωνισμό της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων. Η εταιρεία 
κέρδιζε σε τζίρο, όμως πιέστηκε πολύ όσον αφορά τα περι-
θώρια κέρδους. Πριν από μερικούς μήνες, μάλιστα, η διοί-
κηση είχε αναφέρει ότι ο συνολικός τζίρος για το 2018 ανα-
μενόταν στα 30 εκατ. ευρώ, έναντι 26 εκατ. ευρώ το 2017. 
Η αύξηση του τζίρου αποδίδεται τόσο στην αύξηση των πω-
λήσεων όσο και στην ενσωμάτωση των νέων καταστημάτων 
ΘΕΣγάλα, τα οποία διαθέτουν σήμερα περισσότερους από 
120 κωδικούς προϊόντων από συνεταιρισμούς και Έλληνες 
παραγωγούς.

Η μεγάλη αυτή εξάπλωση όμως προκάλεσε και ανάλογα 
προβλήματα. Η εταιρεία λειτουργεί με αυξημένο κόστος και 
η τιμή λιανικής είναι χαμηλή, ενώ η κατανάλωση μειωμένη 
λόγω και της οικονομικής κρίσης.

Η κρίσιμη ημερομηνία
Ο ΘΕΣγάλα έλαβε από το δικαστήριο προσωρινή διαταγή 
μέχρι τις 22 Μαρτίου 2019, οπότε και θα ακολουθήσει η 
κύρια συζήτηση για την οριστική υπαγωγή του στις ευερ-
γετικές διατάξεις του νόμου με την προαπαιτούμενη συναί-
νεση των πιστωτών του. Πηγές με γνώση της υπόθεσης α-
ναφέρουν πως στο διάστημα μέχρι και τις 22 Μαρτίου θα 
λάβουν χώρα εκτεταμένες διαπραγματεύσεις με τις πιστώ-
τριες τράπεζες και τους προμηθευτές προκειμένου να δια-
μορφωθεί το τελικό σχέδιο εξυγίανσης. Επιδίωξη είναι να 
μην υπάρξει «κούρεμα» υποχρεώσεων προς τους πιστωτές. 
Αντίθετα, στον πυρήνα του σχεδίου επιδιώκεται να είναι η 
αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού είτε με χρονική ε-
πιμήκυνση, είτε με μείωση των επιτοκίων, είτε με συνδυα-
σμό των δύο.

Την ευθύνη για τη χάραξη του σχεδίου έχει αναλάβει η 
Deloitte. Πηγές του συνεταιρισμού αναφέρουν ότι η προ-

σφυγή ήταν αναγκαία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα 
οξυμένα προβλήματα ρευστότητας, και τονίζουν πως δεν 
τίθεται θέμα πτώχευσης. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές σημει-
ώνουν πως το επόμενο διάστημα θα κυκλοφορήσουν νέα 
προϊόντα που θα ενισχύσουν την γκάμα και θα τονώσουν 
τα έσοδα.

Η στάση των τραπεζών
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πιστώτριες τράπεζες (Πει-
ραιώς, Θεσσαλίας και Eurobank) δεν είναι αρνητικές σε 
μια τέτοια διαδικασία, αν και για να υπάρξει η καλύτερη 
δυνατή κατάληξη απαιτείται να βρεθεί κάποιος επενδυτής. 
Η δυσκολία σε μια τέτοια προοπτική έγκειται στο γεγονός 
ότι πρόκειται για μια συνεταιριστική επιχείρηση.

Από την πλευρά της, η διοίκηση έχει καταρτίσει ένα 
business plan και υποστηρίζει ότι με νέα κεφάλαια της 
τάξης του 1 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αναδιάρθρωση 
βραχυπρόθεσμου δανεισμού ο οποίος είναι της τάξης των 
6 εκατ. ευρώ, μπορεί να καταφέρει να ξεπεράσει τον σκό-
πελο. Πάντως, όπως επισημαίνουν τραπεζικές πηγές, το 
ποσό του 1 εκατ. ευρώ μάλλον δεν είναι αρκετό και απαι-
τείται ισχυρότερη κεφαλαιακή ένεση.

Ο δανεισμός του ΘΕΣγάλα από τις τράπεζες ανέρχεται 
στο ποσό των 6 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό άνοιγμα προς 
γαλακτοπαραγωγούς, προμηθευτές και εργαζόμενους, μαζί 
με τα δάνεια, φτάνει κοντά στα 20 εκατ. ευρώ.

O ρόλος της Friesland
Πάντως, σύμφωνα με έντονη φημολογία, κομβικό ρόλο 
στην κατάρρευση του ΘΕΣγάλα έπαιξε η Friesland, που 
αγόραζε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής αγελαδινού 
γάλακτος του συνεταιρισμού.

Η ολλανδική εταιρεία είχε αποφασίσει να μπει στην ελ-
ληνική αγορά εκτοπίζοντας τις ελληνικές γαλακτοβιομηχα-
νίες. Στόχος της ήταν να προωθήσει το δικό της προϊόν, αλλά 
επειδή είχαν αποτύχει οι προηγούμενες προσπάθειες απο-
φάσισε να ποντάρει στην ελληνικότητα του γάλακτος που θα 
διέθετε. Έτσι, αγόραζε από τον ΘΕΣγάλα την πρώτη ύλη και 
μάλιστα σε τιμές υψηλότερες απ’ όσα πλήρωναν οι εγχώριες 
βιομηχανίες.

Ωστόσο, η προσπάθεια απέτυχε και το ελληνικό γάλα 
της ολλανδικής Friesland αποδείχθηκε μία από τις μεγα-
λύτερες αποτυχίες της μεγάλης εταιρείας σε ευρωπαϊκή 
αγορά, με αποτέλεσμα ο συνεταιρισμός να χάσει τον βα-
σικό του πελάτη.

  ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΘΕΣΓΑΛΑ: ΠΏΣ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ 
ΜΊΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΉ ΊΔΕΑ
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  ΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ* ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΥ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΚΡΉ**

Οι μακροβιότεροι άνθρωποι ζουν 
σε πέντε περιοχές του πλανήτη. 
Δύο από αυτές βρίσκονται 
στη Μεσόγειο: η Σαρδηνία 
και η Ικαρία.

ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ: ΠΩΣ Ή ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 
ΖΩΉΣ ΓΙΝΕΤΑΙ (ΑΠΟΤΕΛΕΙ) ΤΕΚΜΉΡΙΩΜΕΝΉ 

ΙΑΤΡΙΚΉ ΠΑΡΕΜΒΑΣΉ
Η Μεσόγειος δείχνει τον δρόμο για την επίτευξη σωματικής, 

ψυχικής και πνευματικής υγείας.

Η 
απαιτητική καθημερινότητα επιβαρύνει την 
υγεία όλων μας. Η Μεσόγειος και ο μεσο-
γειακός τρόπος ζωής, που έχουμε ξεχάσει, 
θα μπορούσε να βελτιώσει την υγεία μας, να 
βελτιώσει ήδη εγκατεστημένη νόσο, ακόμα 
και να την υποστρέψει.

Η αυστηρά επιλεγμένη επιστημονική γνώση, όταν τεθεί στην 
ιατρική υπηρεσία και συνδυαστεί με την παρουσία μας στη Με-
σόγειο, θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει ένα προτεινόμενο 
μοντέλο. Αυτό είναι, λοιπόν, το οποίο προτείνουμε: την ιατρική 
μέσα από τη μεσογειακή κουλτούρα και τον τρόπο ζωής που αυτή 
υπαγορεύει.

Το Mediterranean Lifestyle Medicine (MLM) αποτελεί μια 
σύγχρονη ιατρική παρέμβαση που βασίζεται αποκλειστικά στον 
μεσογειακό τρόπο ζωής και αποτυπώνεται σε έναν πορτοκαλί αστε-
ρία με πέντε άκρα που συμβολίζουν τη μεσογειακή διατροφή, την 
άσκηση, την κοινωνικοποίηση και τη διαχείριση του στρες της κα-
θημερινότητας μέσα από την καταλυτική επίδραση της Μεσογείου 
θάλασσας. Βασικές προϋποθέσεις για να ενσωματωθεί η οποιαδή-
ποτε πληροφορία στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι η επιστημονική 
τεκμηρίωση και η αυστηρή αξιολόγηση.

Οι μακροβιότεροι άνθρωποι ζουν σε πέντε περιοχές του πλα-
νήτη. Δύο από αυτές βρίσκονται στη Μεσόγειο. Η Σαρδηνία και η 
Ικαρία, η οποία έχει μπει στο μικροσκόπιο της ομώνυμης μεγάλης 
επιδημιολογικής μελέτης Ελλήνων επιστημόνων.

Το MLM, ως σύγχρονο μοντέλο θεραπείας, μας αποκαλύπτει 
τα μυστικά της Μεσογείου με σκοπό την ευζωία και τη μακροζωία, 
μέσα από τη μεσογειακή διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα 
και άσκηση, την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική στήριξη, την 
καλή ψυχολογία και τη διαχείριση του στρες. Σύμβολό μας είναι ο 
πορτοκαλί αστερίας που χαρακτηρίζει τη Μεσόγειο και τη δυνατό-

τητα αναγέννησης, καθώς αν χάσει το ένα του άκρο, μπορεί να το 
αναγεννήσει.

Μεσογειακή διατροφή
Η μεσογειακή διατροφή είναι η κορωνίδα του μεσογειακού τρό-
που ζωής. Χαρακτηρίζεται από την καθημερινή κατανάλωση φρέ-
σκων φρούτων και λαχανικών, άφθονη ποσότητα νερού, καθημερι-
νή κατανάλωση οσπρίων, δημητριακών ολικής άλεσης και φυσικά 
ελαιολάδου. Χαρακτηρίζεται από την εβδομαδιαία κατανάλωση 
πουλερικών, ψαριών και αυγών, ενώ σπάνια μόνο καταναλώνουμε 
γλυκά και κόκκινο κρέας.

Οι ευεργετικές επιδράσεις της επεκτείνονται σε όλα τα συ-
στήματα του οργανισμού μας και σε πάμπολλα νοσήματα. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα είναι η ευεργετική επίδραση που έχει στο 
καρδιαγγειακό μας σύστημα, στην προστασία δηλαδή της καρδιάς 
και των αγγείων μας μέσα από την παρεμπόδιση της δημιουργίας 
αθηρωματικής πλάκας. Βελτιώνει σε σημαντικό βαθμό την ανταπό-
κριση των ασθενών στη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη, ενώ 
σύμφωνα με πολλές επιστημονικές μελέτες, οι οποίες έχουν ήδη 
δημοσιευτεί ή πρόκειται να δημοσιευτούν, φαίνεται ότι η μεσογει-
ακή διατροφή συμβάλλει στην πρόληψη της εμφάνισης καρκίνου.

Η μεσογειακή διατροφή βοηθά στην πρόληψη της εμφάνισης 
κατάθλιψης και αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων κατά 30%, 
ενώ συμβάλλει σημαντικά στην αποτροπή της έκπτωσης των νοητι-
κών λειτουργιών κατά 40%.

Άσκηση
Οκτώ στις δέκα χρόνιες παθήσεις οφείλονται στον σύγχρονο 
τρόπο ζωής. Πού βρίσκεται η λύση; Σε μικρές και απλές αλλα-
γές του τρόπου ζωής. Η άσκηση αποδεδειγμένα παίζει καθορι-
στικό ρόλο στην υγεία αλλά και στη γενικότερη ποιότητα ζωής, 

καθώς προλαμβάνει την εμφάνιση διαφόρων παθήσεων και κα-
θυστερεί την εξέλιξή τους.

Στις μέρες μας, η καθιστική ζωή αποτελεί το νέο κάπνισμα. Με-
λέτες έχουν αποδείξει, ωστόσο, ότι το καθημερινό περπάτημα, μέ-
τριας έντασης, ακόμη και για 30’ ή μία ώρα, τρεις φορές την εβδο-
μάδα, μπορεί να μειώσει στο μισό όλους τους παράγοντες κινδύνου 
για πρόωρο θάνατο, να περιορίσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγ-
γειακών παθήσεων, σακχαρώδους διαβήτη, παχυσαρκίας, χρόνιου 
μυοσκελετικού πόνου, καρκίνου, ιδιαίτερα του μαστού, καθώς και 
διαταραχών που σχετίζονται με το στρες.

Εάν δεν έχω αρκετό χρόνο, μπορώ να κάνω, για παράδειγμα, 
δύο φορές την ημέρα περπάτημα μέτριας έντασης για 15 λεπτά ή να 
παρκάρω λίγο πιο μακριά το αυτοκίνητο και να φτάσω στον προο-
ρισμό μου περπατώντας.

Κοινωνικοποίηση
Επιστημονικά δεδομένα αποκαλύπτουν ότι το κύτταρο της κοινω-
νίας, η οικογένεια, οι ερωτικοί σύντροφοι και ο γάμος, οι κοινωνι-
κές επαφές και το φιλικό περιβάλλον, η συμμετοχή σε διάφορες 
δραστηριότητες και πάσης φύσεως δρώμενα, πολιτιστικά και θρη-
σκευτικά, αποδεικνύουν πως η κοινωνικοποίηση του ατόμου και η 
ανάπτυξη υγιών σχέσεων προστατεύουν το σώμα και το μυαλό του 
ανθρώπου. Μεγάλη ιατρική μελέτη είναι κατηγορηματική: Η γε-
νικότερη ικανοποίηση των ανθρώπων από τις κοινωνικές σχέσεις 
που αναπτύσσουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους μεταφράζεται σε 
καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία, κατά συνέπεια σε μακροη-
μέρευση και μακροζωία.

Διαχείριση στρες
Έρευνες έχουν δείξει ότι το χρόνιο στρες μπορεί να μειώσει τη ζωή 
του ανθρώπου. Μεταξύ άλλων, έχει ενοχοποιηθεί για την εμφά-
νιση καρδιαγγειακών νοσημάτων και τη διαταραχή του μεταβολι-
κού συνδρόμου. Μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση 
καρκίνου και λοιμώξεων, καθώς και να προκαλέσει χρόνιο πόνο, 
αγχώδεις διαταραχές και κρίσεις πανικού. Παρ’ όλα αυτά, είναι στο 
χέρι μας να το αντιμετωπίσουμε και να το διαχειριστούμε σωστά. 
Απέναντι στο στρες δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Σίγουρα 
όλοι έχουμε δει στο οικογενειακό ή στο εργασιακό μας περιβάλλον 
κάποιος να παραμένει γαλήνιος κάτω από συνθήκες στρες και κά-
ποιος άλλος να ξεσπά.

Μεγάλες ιατρικές σχολές, όπως στο Πανεπιστήμιο της Μασα-
χουσέτης, τα τελευταία 30 χρόνια μελετούν τεχνικές διαχείρισης 
του στρες και έχουν αποδείξει ότι μπορούν να είναι πολύ αποτελε-
σματικές. Μεταξύ αυτών, το mindfulness-based stress reduction, 
δηλαδή μαθαίνουμε πώς να επικεντρωνόμαστε στο «εδώ και τώρα».

*Ο Γιώργος Τσουκαλάς είναι φυσικοθεραπευτής P.T., οστεοπα-
θητικός D.O., καθηγητής Ackermann College.
**O Γιώργος-Μάριος Μακρής, MD, PhD, MSc, είναι μαιευτήρας 
- χειρουργός - γυναικολόγος, ειδικός γυναικολόγος ογκολό-
γος (EBCOG – ESGO accreditation), διευθυντής Ευρωκλινικής 
Αθηνών, επιστημονικός συνεργάτης Γυναικολογικής & Μαι-
ευτικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Johannes 
Gutenberg», Mainz, Γερμανίας.
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άρθρο

Η 
ταχύτητα επεξεργασίας ή εγρή-
γορση επεξεργασίας είναι ο ρυθ-
µός µε τον οποίο προσλαµβά-
νουµε τις πληροφορίες, τις ε-
πεξεργαζόµαστε και αντιδρούµε 
σε αυτές. Οι πληροφορίες αυτές 

µπορεί να είναι οπτικές (γράµµατα, αριθµοί κ.λπ.), 
ακουστικές (οµιλία, οδηγίες κ.λπ.) και κινητικές 
(αυτοεξυπηρέτηση, κίνηση στο παιχνίδι κ.λπ.). 
Είναι στην ουσία ο χρόνος που χρειάζεται ένα 
άτοµο για να κάνει µια νοητική εργασία. Ο χρόνος 
δηλαδή που µεσολαβεί από τη στιγµή που θα λά-
βουµε µια πληροφορία µέχρι να την καταλάβουµε 
και να αρχίσουµε να ανταποκρινόµαστε. Πρόκειται 
για ένα από τα κύρια στοιχεία της γνωστικής επε-
ξεργασίας και ένα από τα βασικά στοιχεία της µάθη-
σης και της ακαδηµαϊκής επίδοσης.

Η αργή ταχύτητα επεξεργασίας δεν θα πρέπει 
να συνδέεται µε τον χαµηλό δείκτη νοηµοσύνης. 
Σηµαίνει απλώς ότι το παιδί εκτελεί πιο αργά ορι-
σµένες εργασίες, όπως η ανάγνωση, τα µαθηµατικά, 
να ακούει και να κρατά σηµειώσεις, να πάρει απο-
φάσεις, να θέσει στόχους ή να διατηρήσει την προ-
σοχή του.

Αν και πολλοί µαθητές µε ∆ΕΠΥ ή ειδικές µαθη-
σιακές δυσκολίες αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην 
ταχύτητα επεξεργασίας, η χαµηλή ταχύτητα επε-
ξεργασίας δεν είναι θέµα µαθησιακό ή προσοχής 
από µόνη της.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του παιδιού 
µε χαµηλή ταχύτητα επεξεργασίας;
Η αργή ταχύτητα επεξεργασίας µπορεί να επηρε-
άσει το παιδί σε αρκετούς τοµείς, όπως το σχολείο, 
το σπίτι, τις εξωσχολικές δραστηριότητες κ.λπ. Συ-
νήθως οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει ένα παιδί µε 
αργή ταχύτητα επεξεργασίας είναι οι εξής:
• ∆υσκολεύεται να κρατά σηµειώσεις ενώ διαβάζει.
• ∆υσκολεύεται να κρατά σηµειώσεις ενώ µιλά η 
δασκάλα.
• ∆υσκολεύεται να εκτελέσει νοερά απλές µαθηµα-
τικές πράξεις, ενώ γνωρίζει να κάνει πράξεις.
• ∆υσκολεύεται να ολοκληρώσει µαθηµατικά προ-
βλήµατα µε πολλά βήµατα σε συγκεκριµένο χρόνο.
• ∆υσκολεύεται να ολοκληρώσει τα διαγωνίσµατά 
του ή τις εργασίες του στον αναµενόµενο χρόνο.
• ∆υσκολεύεται στην αυτοεξυπηρέτηση.
• ∆υσκολεύεται να απαντά γρήγορα σε ερωτήσεις 
ή να συµµετέχει ενεργά σε διάλογο ή συζητήσεις.
• Μπερδεύεται όταν δέχεται πολλές πληροφορίες.
• ∆υσκολεύεται να εκτελέσει οδηγίες µε πολλά βή-
µατα.
• Χρειάζεται παραπάνω χρόνο για να δώσει µια α-
πάντηση ή να πάρει µια απόφαση.

Πού οφείλεται η αργή ταχύτητα 
επεξεργασίας;
Η αργή ταχύτητα επεξεργασίας µπορεί να οφείλε-
ται σε ελλείµµατα της κυτταρικής διέγερσης και 
των νευροδιαβιβαστών. Μπορεί, ωστόσο, να οφεί-
λεται και σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως όταν 
το περιβάλλον δηµιουργεί άγχος, συναισθηµατικές 
δυσκολίες, φόβο κ.λπ. στο παιδί.

Αν εντοπιστούν δυσκολίες στην ταχύτητα ε-
πεξεργασίας στο παιδί, είναι σηµαντικό να γίνει 
άµεσα αξιολόγηση από ειδικό για να προσδιοριστεί 
το είδος βοήθειας και υποστήριξης που χρειάζεται 
το παιδί. Μετά την αξιολόγηση πρέπει να δηµιουρ-
γηθεί ένα πρόγραµµα παρέµβασης και υποστήριξης 
για το παιδί, ώστε να το βοηθήσει να ξεπεράσει τις 

δυσκολίες του. Είναι σηµαντικό η αξιολόγηση και 
η παρέµβαση να γίνουν σε όσο το δυνατόν µικρό-
τερη ηλικία.

*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παι-
δαγωγός - συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχο-
λογία, επιστηµονικός σύµβουλος του τοµέα 
Ειδικής Αγωγής του Μητροπολιτικού Κολ-
λεγίου, επιστηµονικός δ/ντής του Πρότυπου Κέ-
ντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση». 
eidikospaidagogos.gr

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ;

 ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*
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υγεία

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

121 ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΊΝΟ ΕΝΊΩΣΑΝ 
ΠΡΊΓΚΊΠΊΣΣΕΣ ΣΤΟ ΣΠΊΤΊ ΤΟΥ ΜΑΝΑ

ΣΕ ΟΡΊΑΚΟ 
ΣΗΜΕΊΟ 
Η ΥΓΕΊΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σ
ε τεντωμένο σκοινί βαδίζουν οι Έλληνες ασθενείς με χρόνια νοσήματα, αλλά και 
οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, ελληνικές και θυγατρικές των πολυεθνικών, με 
την πολιτεία να «τιμωρεί» την καινοτομία και να επιβάλλει επιστροφές (κερδών) 
που αγγίζουν το 70% και που στραγγαλίζουν οικονομικά τις επιχειρήσεις. Όπως 

τόνισε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, στην εκδήλωση για την κοπή 
της πίτας του Συνδέσμου: «Το 2019 θα είναι το έτος που θα δοκιμάσει σκληρά τις επι-
χειρήσεις μας, την καινοτομία, αλλά και τους ίδιους τους ασθενείς, με πιθανές επιπτώ-
σεις πλέον αναπόφευκτες και οδυνηρές για τη δημόσια υγεία». Ο κ. Παπαδημητρίου 
προειδοποίησε πως η υγεία βρίσκεται σε οριακό σημείο, με τη δημόσια φαρμακευτική 
δαπάνη να μην επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών, και πως τα 
επιπλέον 45 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε το υπουργείο Υγείας για τον προϋπολογισμό 
των νοσοκομειακών φαρμάκων δεν λύνουν το πρόβλημα. Οι επιχειρήσεις ασφυκτιούν, 
με τις επιστροφές (clawback και rebate) να αγγίζουν τα 1,4 δισ. ευρώ για το 2018 και 
να είναι στατιστικά τετραπλάσιες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Η πολιτεία χρωστά στη 
φαρμακοβιομηχανία ένα σταθερό φορολογικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, που θα 
μπορέσει να εξασφαλίσει απρόσκοπτη πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στη θεραπεία 
τους» κατέληξε ο κ. Παπαδημητρίου.

Έ
ναν χρόνο λειτουργίας έκλεισε 
το Σπίτι του ΜΑΝΑ, η μοναδική 
εξωνοσοκομειακή δομή ολιστι-
κής φροντίδας και στήριξης των 
γυναικών με εμπειρία καρκίνου 
μαστού και γυναικολογικού καρ-
κίνου στην Ελλάδα. Στο κέντρο 

της Αθήνας, στην οδό Ρηγίλλης 10, βρίσκεται το νεο-
κλασικό κτίριο όπου 121 γυναίκες με καρκίνο μαστού ή 
γυναικολογικό καρκίνο βρήκαν την αγάπη που βρίσκει 
κάθε παιδί στην αγκαλιά της μαμάς του.

«Αυτό ακριβώς κάνουμε εδώ, στο Σπίτι του ΜΑΝΑ. 
Προσφέρουμε την αγάπη που δίνει η μαμά στα παιδιά 
της μέσα από συνεδρίες ψυχολογικής-ψυχοκοινωνικής 
συμβουλευτικής, φυσιοθεραπευτικής συμβουλευτικής, 
διατροφικών συμβουλών, υπηρεσιών φροντίδας προ-
σώπου και σώματος και προγράμματα σωματικής και 
πνευματικής άσκησης ή δημιουργικής απασχόλησης» 
λέει η διευθύντρια Ιζόλδη Χατζηγιάννη. Μέσα σε αυ-
τόν τον χρόνο κάθε γυναίκα χρησιμοποίησε κατά μέσο 
όρο τρεις υπηρεσίες και συνολικά προσφέρθηκαν 2.325 
ώρες ολιστικών συνεδριών. Πρώτες σε ζήτηση ήταν οι 
διατροφικές συμβουλές, καθώς κάθε γυναίκα που έχει 
βιώσει εμπειρία καρκίνου θέλει να ξέρει πώς μπορεί 
μέσα από τη διατροφή της να θωρακίσει την υγεία της. 
Δεύτερες σε ζήτηση ήταν οι συνεδρίες ψυχικής ενδυ-
νάμωσης, με τις ασθενείς να αναζητούν «θεραπεία» για 
την ψυχή τους, και τρίτες οι κούρες προσώπου και σώ-
ματος, που απαλύνουν τα σημάδια του καρκίνου στην 
εξωτερική εμφάνιση των ασθενών.

Μεταξύ των γυναικών που χρησιμοποίησαν αυτές 
τις υπηρεσίες είναι και η Σύλβια Ράλλη, η οποία μί-
λησε στην FS για την εμπειρία της. «Εδώ με έκαναν να 
νιώσω πριγκίπισσα. Είναι πολύ σημαντικό να σε κάνουν 
να νιώθεις μοναδική» λέει η Σύλβια. Αν λάβουμε υπό-
ψη πως συχνά οι γυναίκες που έρχονται αντιμέτωπες 
με την περιπέτεια του καρκίνου δεν έχουν στήριξη από 
τον σύζυγό τους, γιατί εκείνος μπροστά στην ασθένεια 
λιγοψυχά και το βάζει στα πόδια, αντιλαμβανόμαστε 
πόσο χρήσιμη είναι προσφορά αυτής της δομής. «Έρ-

Ο ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 
ΚΡΑΤΑ ΤΑ ΠΡΏΤΕΊΑ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σ
την Ελλάδα ζουν 47.401 ασθενείς διαγνωσμένοι με καρκίνο, ενώ τη χρονιά που 
μας πέρασε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας 
(ΕΑΕ), τα νέα περιστατικά εκτιμώνται σε 28.468. Πρώτος αριθμητικά ο καρκίνος 
του πνεύμονα, πολύ συχνός ο καρκίνος του μαστού, αλλά μόνο μία στις έξι 

γυναίκες θα πεθάνει από τη νόσο. Στην πατρίδα μας συμβαίνει και μια παγκόσμια 
πρωτοτυπία, αυξάνονται ανησυχητικά τα περιστατικά του καρκίνου της ουροδόχου 
κύστης, τα οποία συνδέονται με το κάπνισμα. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΕΑΕ, 
Ευάγγελος Φιλόπουλος, μεγάλη ζημιά έχει κάνει το αντιεμβολιαστικό κίνημα, που κρα-
τά σε χαμηλά επίπεδα την εμβολιαστική κάλυψη για τον ιό HPV, ο οποίος ευθύνεται για 
τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και τον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου (λαιμού), 
ενώ αντίστοιχο πρόβλημα εντοπίζεται στην εμβολιαστική κάλυψη για τις ηπατίτιδες. Ο 
κ. Φιλόπουλος επισημαίνει πως παραμένει υποτιμημένος ο ρόλος των αλκοολούχων 
ποτών ως παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου και πως η ΕΑΕ περιμένει 
εδώ και τέσσερις μήνες να εγκριθεί από την πολιτεία το αίτημά της για παρεμβάσεις στα 
σχολεία για το κάπνισμα.

Από τη μεριά του, ο καθηγητής Πνευμονολογίας Παναγιώτης Μπεχράκης, διευ-
θυντής του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, τονίζει 
πως η καταστρατήγηση του αντικαπνιστικού νόμου σε μπαρ, εστιατόρια και καφέ 
αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το κάπνισμα στους 
κλειστούς χώρους είναι ένα πρόβλημα που θα λύσουν η επιστημονική κοινότητα και η 
πολιτεία με τους καπνιστές και όχι ερήμην τους. Οι επιστήμονες της ΕΑΕ δεν δέχονται 
σαν εναλλακτική το ηλεκτρονικό τσιγάρο, εμμένοντας στη θέση τους πως για την 
εξασφάλιση της υγείας μόνη λύση είναι η διακοπή του καπνίσματος.

«Σε κάνουν να νιώσεις μοναδική. 
Εδώ ένιωσα πριγκίπισσα και βρήκα 
τη δύναμη να σταθώ ξανά στα 
πόδια μου». 
Σύλβια Ράλλη, μία από τις 
Ελληνίδες που επισκέφθηκαν τη 
δομή

χονται ασθενείς που μας λένε πως ο άνδρας 
τους χρησιμοποιεί διαφορετική πετσέτα 
μπάνιου για να μην κολλήσει» λέει η Ιζόλ-
δη, αφήνοντας να εννοηθεί σε τι μεσαιωνι-
κή νοοτροπία σκοντάφτουν οι Ελληνίδες με 
ογκολογικά νοσήματα.

«Είχαμε 28.468 νέα περιστατικά 
καρκίνου το 2018 στην Ελλάδα. 
Πολύ συχνός ο καρκίνος 
του μαστού, αλλά μόνο μία 
στις έξι ασθενείς θα πεθάνει 
από τη νόσο». Ευάγγελος 
Φιλόπουλος, πρόεδρος της 
Ελληνικής Αντικαρκινικής 
Εταιρείας
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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.

Αυτό είναι το νέο Renault Clio 

H Renault αποκάλυψε το νέο Clio της 5ης γενιάς που στη νέα του 
εκδοχή µοιάζει σαν τη λογική εξέλιξη του τρέχοντος µοντέλου 
και εξακολουθεί να είναι από τα πιο ελκυστικά αυτοκίνητα της 

κατηγορίας του.  Μπροστά έχουν υιοθετηθεί οι γραµµές του Megane 
µε τους χαρακτηριστικούς προβολείς και τα σχήµατος C φώτα ηµέ-
ρας, ενώ οι ώµοι είναι και πάλι τονισµένοι και καταλήγουν σε νέας αι-
σθητικής φώτα.

Από πλευράς διαστάσεων το µήκος όχι µόνο δεν έχει αυξηθεί αλλά 
έχει και µειωθεί κατά 14 χιλιοστά (συνολικά στα 4,048 µέτρα), ενώ µει-
ωµένο κατά 30 ολόκληρα χιλιοστά είναι το ύψος, για χάρη της αεροδυ-
ναµικής.  Ενδιαφέρον είναι πως το νέο πλαίσιο CMF-B είναι κατά 22 
κιλά πιο ελαφρύ, ενώ η βάση των κινητήρων θα είναι κατά πάσα πι-
θανότητα ένα τρικύλινδρο ατµοσφαιρικό σύνολο µε 65 και 75 ίππους. 
Ο νέος turbo 1.0 TCe θα αποδίδει 100 και 130 ίππους, ενώ ο 1.33 της 
συνεργασίας µε τη Mercedes ενδεχόµενα να προστεθεί αργότερα. Ο 
diesel των 1.500 κυβικών σαφώς και θα δηλώνει το παρών, είτε µε 
85 είτε µε 115 ίππους.  

Στο εσωτερικό έχει υιοθετηθεί ένας πιο συµπαγής σχεδιασµός, 
προκειµένου να απελευθερωθεί περισσότερος χώρος, ενώ γενικά το 
Smart Cockpit του νέου Clio είναι οδηγοκεντρικό και εξοπλισµένο µε 
τις πιο µεγάλες οθόνες της κατηγορίας. Η οθόνη αφής των 9,3 ιντσών 
του συστήµατος multimedia είναι η µεγαλύτερη που έχει εξοπλίσει ποτέ 
κάποιο µοντέλο της Renault, ενώ για πρώτη φορά το νέο Clio εφοδι-
άζεται µε ψηφιακό πίνακα οργάνων, µε µέγεθος από 7 έως 10 ίντσες.

Παρά το ελαφρώς µικρότερο, κατά 6 χιλιοστά, σε σχέση µε την προ-
ηγούµενη πια γενιά µεταξόνιο, η Renault αναφέρει πως χάρη στα πιο 
λεπτά καθίσµατα έχουν εξασφαλιστεί +26 χιλιοστά για τα γόνατα όσων 
κάθονται πίσω. Ταυτόχρονα έχει αυξηθεί κατά 26 λίτρα και ο χώρος 
αποσκευών, που φτάνει συνολικά τα 391 λίτρα.

Το Peugeot 2008 ξεπέρασε 
το 1 εκατοµµύριο µονάδες

Έξι χρόνια µετά το λανσάρισµα του SUV Peugeot 2008, ενός από τα best-sellers της γαλλικής µάρ-
κας, το εργοστάσιο Mulhouse του Οµίλου PSA κατασκεύασε το εκατοµµυριοστό Peugeot 2008.

Ο Jean-Philippe Imparato, διευθύνων σύµβουλος της Peugeot, παρέδωσε ο ίδιος στη νέα 
του κάτοχο τα κλειδιά του εκατοµµυριοστού Peugeot 2008, µόλις βγήκε από τη γραµµή παραγωγής.

Το Peugeot 2008 παράγεται σε τρεις ηπείρους, στην Ευρώπη, στην Κίνα και στη Λατινική Αµερική, 
αλλά η πορεία του ξεκίνησε στο εργοστάσιο της Mulhouse, το οποίο σήµερα γιορτάζει την παραγωγή 
του εκατοµµυριοστού 2008. Το Peugeot 2008 είναι πιστοποιηµένο µε «Origine France Garantie» από 
το λανσάρισµά του, καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό των µερών του έχουν κατασκευαστεί στη Γαλλία.

Με παραγωγή πάνω από 1.210.250 µονάδες παγκοσµίως, το Peugeot 2008 σύντοµα κέρδισε την 
εµπιστοσύνη των πελατών σε όλες τις χώρες όπου διατίθεται. Το µοντέλο εξακολουθεί να αποτελεί 
µεγάλη επιτυχία, καθώς βρίσκεται στα τρία καλύτερα SUV της µεσαίας κατηγορίας σε 30 χώρες της 
Ευρώπης, συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας. Στην Ελλάδα το Peugeot 2008 είναι κυρίαρχο µε 10% 
µερίδιο αγοράς, αποτελώντας την πλέον έξυπνη αγορά στην κατηγορία των κόµπακτ SUV.

Απολαύστε την οδήγηση και ανακαλύψτε νέους προορισµούς 
µε ένα επιλεγµένο µεταχειρισµένο µοντέλο Jeep από το Jeep 
Selections Bazaar της AutoOne που θα πραγµατοποιηθεί το 

πρώτο και δεύτερο Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου στην Αθήνα.
Αποκτήστε το εγγυηµένης ποιότητας µεταχειρισµένο Jeep σας όπως 

ακριβώς και ένα καινούργιο, µε τα ευέλικτα και προσωποποιηµένα προ-
γράµµατα χρηµατοδότησης µέσω της FCA Bank και βιώστε απροβληµάτι-
στη οδήγηση για πολλά χρόνια, µε την ασφάλεια που σας προσφέρει ο εξο-
νυχιστικός έλεγχος από τους πιστοποιηµένους τεχνικούς της AutoOne και 
φυσικά µε τη δωρεάν οδική βοήθεια που συνοδεύει όλα τα Jeep Selections.

Όλα τα µοντέλα Jeep που προσφέρονται στο Jeep Selections είναι το 

πολύ µέχρι 2 ετών και έχουν περάσει µε επιτυχία τους αυστηρούς ελέγ-
χους µηχανικών µερών, αµαξώµατος και ηλεκτρονικού εξοπλισµού προ-
κειµένου να λάβουν την πιστοποίηση «Selections», ενώ καλύπτονται και 
από εργοστασιακή εγγύηση.

Γνωρίστε από κοντά τον στόλο Jeep Selections στο ∆ίκτυο της AutoOne 
στην Αθήνα, στο Jeep Selections Bazaar, το πρώτο και δεύτερο Σαββατο-
κύριακο του Φεβρουαρίου και κάντε το όνειρο Jeep πραγµατικότητα, σε 
µοναδι κές τιµές προσφοράς, µόνο για το Bazaar! Jeep Selections Bazaar: 
2-3 Φεβρουαρίου, 9-10 Φεβρουαρίου. Ωράριο: Σάββατο 10:00-18:00, Κυ-
ριακή 10:00-15:00. ∆ίκτυο AutoOne: Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 30 / Γλυφάδα, 
Λ. Βουλιαγµένης 88.

Jeep Selections Bazaar: Το όνειρο Jeep πιο κοντά σας από ποτέ
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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.

Μ
εγάλο είναι το ενδιαφέρον που πα-
ρουσιάζει το κουπόνι του Πάµε Στοί-
χηµα και αυτή την εβδοµάδα, καθώς 
βρίσκονται στη σέντρα όλα τα µεγάλα 
ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα, µε κρίσι-
µες αναµετρήσεις. Εµείς έχουµε ξε-

χωρίσει πέντε επιλογές συνολικά, µε τις τρεις από αυτές να 
είναι οι βασικές. Ας περάσουµε στην ανάλυση των αγώνων.

Βγάζει αντίδραση ο Άρης
Οι Θεσσαλονικείς αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα τραυ-
µατισµών το τελευταίο χρονικό διάστηµα, µε αποτέλεσµα να 
έχουν υποχωρήσει στην 8η θέση, έχοντας ρεκόρ 1-1-3 στα 
πέντε τελευταία παιχνίδια τους. Σήµερα υποδέχονται τον 
ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος βρίσκεται λίγο πάνω από την επικίν-
δυνη ζώνη και παρουσιάζεται αρκετά αδύναµος µακριά από το 
«σπίτι» του, έχοντας γνωρίσει οκτώ σερί ήττες στις τελευταίες 
εξόδους του. Πιστεύουµε πως εύκολα ή δύσκολα ο Άρης θα 
φτάσει στη νίκη και στην κατάκτηση των τριών βαθµών, έτσι 
θα στηρίξουµε την έδρα και θα επιλέξουµε τον άσο σε από-
δοση 1.73.

Ξεσπάει η Σίτι
Συνεχίζουµε µε αγγλική Premier League και το ντέρµπι ανά-
µεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ. Οι «Σίτιζενς» προέρχο-
νται από την εκτός έδρας ήττα-σοκ µε 2-1 από τη Νιούκαστλ, 
ωστόσο στάθηκαν αρκετά τυχεροί, καθώς «στραβοπάτησε» και 
η Λίβερπουλ κόντρα στη Λέστερ (1-1). Έτσι, η διαφορά παρέ-
µεινε σε φυσιολογικά επίπεδα και στους πέντε βαθµούς, µε τη 
Σίτι να παραµένει ολοζώντανη στο κυνήγι του τίτλου. Κόντρα 
στην Άρσεναλ η νίκη είναι µονόδροµος για την οµάδα του Πεπ 
Γκουαρδιόλα, η οποία προέρχεται από 14/15 εντός έδρας νίκες, 
την ώρα που οι «κανονιέρηδες» παρουσιάζουν πολλά σηµάδια 
αδυναµίας µακριά από το «σπίτι» τους. Ο άσος προσφέρεται 
αρκετά χαµηλά όµως, έτσι θα προτιµήσουµε το 1 & Over 2.5 
σε απόδοση 1.65, ώστε να προσδώσουµε λίγη αξία στην επι-
λογή µας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Παιχνίδι µε τις έδρες σε Ελλάδα, 

Αγγλία και Γαλλία

Παίρνει αποτέλεσµα η Λυών
Περνάµε στη γαλλική Ligue 1 και την κόντρα ανάµεσα σε Λυών 
και Παρί Σεν Ζερµέν. Οι «λυωνέ» είναι στην 3η θέση µε 40 

βαθµούς, όντας στο -3 από τα εισιτήρια που οδηγούν απευ-
θείας στους οµίλους του Champions League, προέρχονται από 
τρεις σερί νίκες σε πρωτάθληµα και Κύπελλο και κόντρα στην 
Παρί θα προσπαθήσουν να πάρουν οτιδήποτε θετικό, ώστε να 
παραµείνουν σε απόσταση βολής από τον βασικό τους στόχο. 
Η Παρί, από την πλευρά της, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστά-
σεις, έχει «κλειδώσει» τον τίτλο από νωρίς και η έλλειψη κι-
νήτρου πιθανόν να την επηρεάσει σε ένα δύσκολο µατς όπως 
αυτό. Εµείς θα στηρίξουµε την οµάδα που «καίγεται» και την 
έδρα, έτσι θα κρατήσουµε το 1Χ σε απόδοση 2.10.

Αυτές είναι οι τρεις βασικές προτάσεις του Betarades.gr. 
Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο ακόµη παιχνίδια 
και συγκεκριµένα το Άουγκσµπουργκ - Μάιντζ, όπου θα κρα-
τήσουµε το Over 2.5 σε απόδοση 1.90, και το Ακίσαρσπορ – 
Μπασακσεχίρ, όπου θα κρατήσουµε το διπλό σε απόδοση 1.70.

Goal Tips
* Νιµ - Μονπελιέ (03/02, 16:00): Η Μονπελιέ συνηθίζει να οδηγεί 
τα παιχνίδια της σε αργό τέµπο, γίνονται λίγες καλές ευκαιρίες σε 
αυτά, µε το No Goal να έχει επαληθευτεί στα 4/5 τελευταία της σε 
πρωτάθληµα και Κύπελλο. ∆ύσκολα θα βρει χώρους η Νιµ, πιθανό και 
σήµερα το No Goal, το οποίο προσφέρεται σε απόδοση 1.83.

* Λέστερ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (03/02, 16:05): Η Λέστερ 
σκοράρει και δέχεται γκολ µε χαρακτηριστική ευκολία το τελευταίο 
χρονικό διάστηµα, µε το Goal/Goal να έχει επαληθευτεί στα τέσσερα 
πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Το σενάριο του να συµβεί το ίδιο και 
κόντρα στη Γιουνάιτεντ φαντάζει πολύ πιθανό, ενδεχόµενο το οποίο 
δίνεται σε απόδοση 1.65.

* Ίντερ - Μπολόνια (03/02, 19:00): Από επτά σερί Under 2.5 σε 
επίπεδο πρωταθλήµατος προέρχεται η Ίντερ, η οποία µπορεί να είναι 
εξαιρετική στα µετόπισθεν, ωστόσο επιθετικά δυσκολεύεται πολύ να 
βρει χώρους και να δηµιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. ∆ύσκο-
λα θα «ανοίξει» το µατς κόντρα στην Μπολόνια, µε το Under 2.5 να 
δίνεται σε απόδοση 2.05.

Seri Tips
* Σεντ Τζόνστον - Σέλτικ (03/02, 14:30): ∆εν τίθεται θέµα 
σύγκρισης ανάµεσα στις δύο οµάδες, ούτε βάσει δυναµικής 
ούτε βάσει µοµέντουµ. Η Σεντ Τζόνστον προέρχεται από 
δύο σερί ήττες παρουσιάζοντας πολλές αδυναµίες, ενώ οι 
«Κέλτες» προέρχονται από 6/7 νίκες. Το διπλό φαντάζει πολύ 
πιθανό και προσφέρεται σε απόδοση 1.40.

* Τσβόλε - Ουτρέχτη (03/02, 15:30): Αντίθετη πορεία χαρά-
ζουν οι δύο οµάδες τις τελευταίες εβδοµάδες, µε την Τσβόλε 
να προέρχεται από δύο σερί επιτυχίες, τη στιγµή που η Ουτρέ-
χτη προέρχεται από τρεις σερί ήττες. Το µοµέντουµ ευνοεί την 
έδρα, µε τον άσο να προσφέρεται σε απόδοση 2.95.

* Στουτγάρδη - Φράιµπουργκ (03/02, 19:00): Η Στουτγάρδη 
βρίσκεται σε κάκιστη αγωνιστική κατάσταση, προέρχεται από 
τέσσερις σερί ήττες έχοντας δεχτεί 12(!) γκολ σε αυτή τη σειρά 
αγώνων και κόντρα στη Φράιµπουργκ δεν αποκλείεται να 
συναντήσει και πάλι προβλήµατα. Το διπλό σε απόδοση 3.25 
έχει σίγουρα αξία.

Head 2 Head
* Τζένοα - Σασουόλο (03/02, 16:00): Οι δύο οµάδες µπορεί να 
µην έχουν «πλούσια» προϊστορία µεταξύ τους στο συγκεκριµένο 
γήπεδο, ωστόσο η Τζένοα δείχνει να είναι το «αφεντικό» του 
ζευγαριού, µε το επιµέρους ρεκόρ να είναι στο 3-1-1. Η Τζένοα 
είναι φαβορί και σήµερα και η νίκη της δίνεται σε απόδοση 2.50.

* Ρεάλ Μαδρίτης - Αλαβές (03/02, 21:45): Οκτώ φορές έχουν 
αναµετρηθεί οι δύο οµάδες στο Σαντιάγκο Μπερναµπέου, µε τη 
Ρεάλ να κερδίζει επτά φορές και την Αλαβές να κερδίζει µόλις 
µία. ∆ύσκολα θα «σπάσει» ο άσος και σήµερα, ενδεχόµενο το 
οποίο βρίσκουµε σε απόδοση 1.25.

* Ράσινγκ Κλουµπ - Ουρακάν (04/02, 00:20): Πελατειακές 
σχέσεις έχουν αποκτήσει οι δύο οµάδες σε αυτό το γήπεδο, 
καθώς σε µια σειρά 10 αναµετρήσεων το επιµέρους ρεκόρ είναι 
στο 7-2-1. Ο άσος φαντάζει πολύ πιθανός και σήµερα και δίνεται 
σε απόδοση 2.10.

03/02
15:00 Ακίσαρσπορ - Μπασακσεχίρ  2  1.70
16:30 Άουγκσµπουργκ - Μάιντζ   Over 2.5  1.90
18:30 Μάντσεστερ Σίτι - Άρσεναλ  1 & Over 2.5  1.65
19:00 Άρης - ΠΑΣ Γιάννινα  1  1.73
22:00 Λυών - Παρί Σ.Ζ.  1X  2.10
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ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Η Ρενέ Ρεβάχ από μικρή εξοικειώθηκε με τις καταδύ-
σεις και τον βυθό. Ένα βράδυ είδε έναν από τους αν-
θρώπους της «Σχεδίας» να στέκεται και να πουλάει το 
περιοδικό. Τον πλησίασε, του μίλησε και στο άκου-
σμα της φράσης «προσπαθώ να βγω στην επιφάνεια» 
πήρε την απόφαση να γίνει η έκθεση «Σιωπή: Η ανα-
πνοή του νου». Όλα τα φωτογραφικά καρέ κάτω από 
την επιφάνεια του νερού πήραν μια άλλη διάσταση 
για τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται στην α-
φάνεια, πολλές φορές χωρίς στέγη και φαγητό. Σκέ-
φτηκε πως κι εμείς έχουμε χαθεί, έχουμε μεταμορ-
φωθεί, δεν βλέπουμε ότι κι ένας κοντινός μας άνθρω-
πος είναι κάτω από την επιφάνεια και βυθίζεται, δεν 
μπορεί να ανασάνει. Booze Cοoperativa, έως 17/2.

Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΙΔΑΚΗΣ 
ΣΤΟ ΓΥΑΛΙΝΟ UPSTAGE
Ο Μανώλης Λιδάκης έρχεται στο Γυάλινο 
UpStage, από 2 Φεβρουαρίου, για εμφανίσεις 
κάθε Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. 
Μια αναδρομή σε τραγούδια-σταθμούς της κα-
ριέρας του, αλλά και διάθεση να φωτίσει λιγό-
τερο γνωστά τραγούδια της δισκογραφίας του 
που κατέχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του. 
Μαζί του η νέα ερμηνεύτρια Άννα Ψυχογιού.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΒΡΑΧΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΡΑΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
Στην καινούργια της παράσταση «Staying Alive»(Σχεδόν Πέθανα), που κάνει πρεμιέρα στις 4/2 στο Μικρό Παλλάς, η Κα-
τερίνα Βρανά διακωμωδεί τη θυελλώδη περιπέτεια της υγείας της με τον πιο αστείο τρόπο. Ήταν Απρίλιος του 2017 όταν 
η αγαπημένη stand-up κωμικός ήταν περιοδεία στη Μαλαισία για παραστάσεις και αρρώστησε τόσο βαριά, που έφτασε σε 
σημείο να κινδυνέψει η ζωή της. Η Κατερίνα σώθηκε αλλά ακόμη αντιμετωπίζει προβλήματα με την κίνηση, την όραση και 
την ομιλία της. Αυτό όμως δεν τη σταματά από το να ανέβει στη σκηνή. Γιατί το χιούμορ της έμεινε αλώβητο. Μικρό Παλ-
λάς, Αμερικής 2 (City Link), κάθε Δευτέρα και Τρίτη έως και 26/2.

To Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευ-

σης και το Greek Cultural Institute σας προ-

σκαλούν σε μια ξενάγηση στον Ιερό Βράχο 

της Ακρόπολης για να γνωρίσετε από κοντά 

τα σπουδαιότερα αριστουργήματα της κλασι-

κής περιόδου. Τα Προπύλαια, ο Ναός της Α-

θηνάς Νίκης, το Ερεχθείο και φυσικά ο Παρ-

θενώνας μάς φανερώνουν τα μυστικά τους. 

Το Ωδείο του Ηρώδη του Αττικού, το Θέα-

τρο του Διονύσου, το Ασκληπιείο, η Στοά του 

Ευμένους, μας αποκαλύπτουν τον ρόλο τους 

στην αρχαία Αθήνα.

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, 11:00

Διάρκεια ξενάγησης: 1,5 ώρες

Συνολική διάρκεια δράσης: 2 ώρες

Κόστος ξενάγησης: €10/άτομο

Παιδιά έως 15 ετών: €5/άτομο (με τη συνο-

δεία ενηλίκου)

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό στον αρχαιολο-

γικό χώρο της Ακρόπολης

Πληροφορίες-κρατήσεις: 210 3250341

info@ekedisy.gr

Σημείο συνάντησης: Μουσείο Σχολικής Ζωής 

και Εκπαίδευσης, Τριπόδων 23, Πλάκα

(Για να εξασφαλίσετε την κράτησή σας και να 

πληρώσετε τη συμμετοχή σας στην ξενάγηση 

θα πρέπει να βρίσκεστε στο Μουσείο Σχολικής 

Ζωής και Εκπαίδευσης 15 λεπτά νωρίτερα)
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  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Ατµόσφαιρα Παρισιού 
και Βερολίνου στον Πειραιά

Έ
νας εντυπωσιακός πολυέλαιος, παλιές αυ-
θεντικές καρέκλες του ∆ηµοτικού Θεάτρου 
Πειραιά (∆ΘΠ), οι οποίες φέρουν ειδική α-
ρίθµηση, ένα πιάνο, έπιπλα, αντικείµενα και 
κορνίζες µε παλιές φωτογραφίες συνθέτουν, 
µεταξύ άλλων, το σκηνικό του Foyer Café 

Bistrot, που λειτουργεί εδώ και λίγες ηµέρες εντός του θεάτρου. 
Πρόκειται για το νέο «στολίδι» της πόλης και παρά το γεγονός 
ότι τα επίσηµα εγκαίνια πραγµατοποιήθηκαν την περασµένη 
Πέµπτη, έχει ήδη γίνει «talk of the town».

Εµπνευσµένο από γαλλικά µπιστρό
Μπαίνοντας στο Foyer Café Bistrot, ο επισκέπτης ταξιδεύει σε 
µιαν άλλη εποχή, που αναδίδει παριζιάνικο και βερολινέζικο 
αέρα. Άλλωστε η διακόσµηση του χώρου ακολουθεί πιστά τον 
χαρακτήρα του ιστορικού νεοκλασικού κτιρίου µε την ιστορία 
των 120 χρόνων, αποπνέοντας τo ύφος αντίστοιχων καφέ που λει-
τουργούν σε µεγάλα φουαγιέ θεάτρων ευρωπαϊκών πόλεων.

«Σεβαστήκαµε απόλυτα τον χώρο. ∆εν έγινε καµία επέµ-
βαση» εξηγεί στην FS ο κ. Κοσµάς Καραβάς, ο οποίος µαζί µε 
τους άλλους δύο Πειραιώτες, τον ∆ηµήτρη Παναγόπουλο και 
τον Γιώργο Νικολάου, υπογράφουν το νέο εγχείρηµα. «Πρόκει-
ται για µία εξαιρετικού ύφους αίθουσα, η οποία ακολουθεί το νε-
οκλασικό ύφος του θεάτρου» επισηµαίνει ο κ. Καραβάς. Νοσταλ-
γία, προσωπικότητα και ατµόσφαιρα. Με αυτά τα απλά αλλά τόσο 
σηµαντικά συστατικά φτιάχτηκε το Foyer Café Bistrot.

«Έχει το άρωµα θεάτρου και η ιστορία του είναι άµεσα συ-
νυφασµένη µε αυτήν του ∆ηµοτικού Θεάτρου. Από κει πέρασαν 
µεγάλες προσωπικότητες οι οποίες συνδέουν τις µνήµες του πα-
ρελθόντος µε το παρόν, όπως οι ∆ηµήτρης Ροντήρης, Αλέξης Σο-
λοµός, Κάρολος Κουν, αλλά και ο Αιµίλιος Βεάκης, ο ∆ηµήτρης 
Χορν, ο Μάνος Κατράκης, ο Αλέξης Μινωτής, η Πειραιώτισσα 
Κατίνα Παξινού και η Κυβέλη» προσθέτει ο κ. Καραβάς.

Ο πρωταγωνιστής του Foyer
«Φιλικό», «φιλόξενο» και «ατµοσφαιρικό». Αυτές τις λέξεις επιλέ-
γει ο κ. Καραβάς για να περιγράψει το Foyer Café Bistrot, το οποίο 
θα λειτουργεί καθηµερινά από τις 10 το πρωί µέχρι αργά το βράδυ, 
καθώς και κατά τη διάρκεια των θεατρικών παραστάσεων και των 
δρώµενων που φιλοξενεί το ∆ΘΠ. Το κλασικό πιάνο του θεάτρου 
είναι ο πρωταγωνιστής του χώρου. Μάλιστα, όπως σηµειώνουν εκ-
πρόσωποι του ∆ΘΠ στην FS, στον προγραµµατισµό περιλαµβάνο-
νται και βραδιές µε πιάνο-φωνή.

Τα σχέδια, όµως, δεν σταµατούν εδώ, καθώς για τους καλοκαι-
ρινούς µήνες επιφυλάσσονται εκπλήξεις µε τα µαγαζιά που είναι 
στον εξωτερικό χώρο του θεάτρου και µε στόχο να πραγµατοποι-
ούνται βραδιές οι οποίες θα είναι ανοιχτές για τους πολίτες.

«Οι Πειραιώτες αισθάνονται µια πολυτέλεια»
Το ∆ΘΠ αποτελεί σηµείο αναφοράς για τους Πειραιώτες. Η απο-
κατάστασή του –είχε επιβαρυνθεί από τους σεισµούς του 1981 και 
του 1999– ανέδειξε ένα σπουδαίο νεοκλασικό µνηµείο. Μάλιστα, η 
σκηνή του θεάτρου θεωρείται ένα από τα ελάχιστα σωζόµενα δείγ-
µατα της εποχής µπαρόκ στην Ευρώπη. «Με τη δηµιουργία του 
Foyer Café Bistrot, αισθάνονται µια πολυτέλεια» αναφέρουν άν-
θρωποι του θεάτρου. «Η υποδοχή του κοινού είναι τεράστια και εί-
µαστε πολύ χαρούµενοι γι’ αυτό. Ευχόµαστε και ελπίζουµε ότι η 
φήµη του θα µεγαλώνει µέρα µε τη µέρα» αναφέρει από την πλευρά 
του ο κ. Καραβάς, προσθέτοντας ότι αυτό που θέλει να πάρει µαζί 
του ο επισκέπτης φεύγοντας είναι «η αγάπη µας για την τέχνη, για 
την πόλη µας, τον Πειραιά, το λιµάνι της καρδιάς µας».

Μάλιστα, όντας Πειραιώτης, σηµειώνει ότι «η ανάπλαση της πε-
ριοχής στο λιµάνι, µε τις παλιές αποθήκες να µετατρέπονται σε γκα-
λερί και αίθουσες πολιτισµού, δίνει ήδη τον αέρα µιας ευρωπαϊκής 
πόλης. Ο Πειραιάς είναι η προέκταση της ψυχής µου και χαίροµαι 
πολύ που το όνειρο για έναν Πειραιά διαφορετικό έχει ήδη αρχίσει 
να υλοποιείται».

«Ο Πειραιάς 
είναι η 
προέκταση 
της ψυχής 
µου». 
Κοσµάς 
Καραβάς
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Κατά Πλάτωνα, το 
μυαλό, που είναι ο 
ηνίοχος, οδηγεί το 
άρμα της ψυχής. Η 
ψυχή μας κατοικεί 
μέσα στο σώμα μας. 
Η φυσική έκφραση, 
λοιπόν, της ψυχής 
μας μας επηρεάζει 
και επηρεάζει και 
τους δίπλα μας. 
Όλα βέβαια προς 
στιγμήν. Διότι 
όταν αυτά τα δύο 
δεν συμβαδίζουν, 
δεν αργεί να 
αποκαλυφθεί η 
απάτη της κενής 
ομορφιάς που απέχει 
από το πραγματικά 
όμορφο: τη γοητεία.

INFO
«Ο Άσχημος»
του Marius Von 
Mayenburg
Μετάφραση-
Σκηνοθεσία: Δημήτρης 
Λάλος
Παίζουν: Θανάσης 
Δόβρης, Βάσω 
Καβαλιεράτου, 
Συμεών Τσακίρης, 
Μιχάλης Βρεττός
Tempus Verum - Εν 
Αθήναις
Ιάκχου 19, Γκάζι
Τηλ.: 210 3425170

Η
θοποιός, σκηνοθέτης και καλλιτεχνι-
κός διευθυντής του θεάτρου Tempus 
Verum - Εν Αθήναις, ο Δημήτρης Λάλος 
μεταφράζει και σκηνοθετεί το έργο του 
Γερμανού Marius Von Mayenburg «Ο 
Άσχημος». Ο ίδιος μας μιλάει για την 

παράσταση και γιατί είναι σίγουρος πως πρέπει να ακούει 
το ένστικτό του.

Μιλήστε μας για το έργο του Γερμανού Marius Von 
Mayenburg «Ο Άσχημος»…
Είναι ένα σύγχρονο έργο, γραμμένο το 2007. Παίχτηκε 
πρώτη φορά στη Schaubühne, μία από τις πιο κεντρικές 
σκηνές του Βερολίνου. Από τότε έχει κάνει παγκοσμίως με-
γάλη επιτυχία με τον τίτλο «The ugly one».

Είναι δράμα ή κωμωδία;
Είναι και τα δύο. Είναι έργο που με έναν ευχάριστο τρόπο 
μπορεί και περνάει κάτι τραγικό. Πώς βλέπουμε τον εαυτό 
μας και πώς είναι πραγματικά.

Ο Λέττε αποφασίζει να αλλάξει το πρόσωπό του. Η συμπε-
ριφορά των γύρω του διαφοροποιείται απρόσμενα μετά 
την εγχείρηση. Πλέον δεν είναι άσχημος. Τελικά πόσο μας 
στιγματοποιεί η εξωτερική μας εμφάνιση;
Κατά Πλάτωνα, το μυαλό, που είναι ο ηνίοχος, οδηγεί το 
άρμα της ψυχής. Η ψυχή μας κατοικεί μέσα στο σώμα μας. 
Η φυσική έκφραση, λοιπόν, της ψυχής μας μας επηρεάζει 
και επηρεάζει και τους δίπλα μας. Όλα βέβαια προς στιγμήν. 
Διότι όταν αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν, δεν αργεί να απο-
καλυφθεί η απάτη της κενής ομορφιάς που απέχει από το 
πραγματικά όμορφο: τη γοητεία.

Μεγαλώνουμε, ατομικά αλλά και ως κοινωνία, με δεδο-
μένα κάποια πρότυπα ομορφιάς. Έχετε πιάσει τον εαυτό 
σας να κρίνει κάποιον βάσει της εξωτερικής του εμφάνι-
σης; Ή, αντίστοιχα, έχετε κριθεί εσείς βάσει αυτής;

Ναι, φυσικά. Άνθρωπος είμαι, αδυναμίες έχω. Ο ορισμός της 
αντικειμενικής ομορφιάς θα λέγαμε ότι είναι η συμμετρία. 
Έτσι, όταν κάποιος έχει τη συμμετρία αυτή, προκαλεί εντύ-
πωση στους γύρω του και αντιμετωπίζεται ανάλογα. Όμως 
αυτό κατά τη γνώμη μου καταρρέει γρήγορα, διότι η ζωή 
είναι ένας αγώνας αντοχής και όχι αγώνας ταχύτητας.

Πόση σημασία έχουν οι προσωπικές μας αξίες, όταν αυτές 
δεν επικυρώνονται από τους γύρω μας;
Ζώντας σε μια οργανωμένη κοινωνία, πιστεύω ότι όλα έχουν 
σχέση μεταξύ τους. Ό,τι κάνουμε, ό,τι θέλουμε, ό,τι ονει-
ρευόμαστε, θέλουμε να το μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους 
που αγαπάμε και εκτιμούμε. Γιατί, άλλωστε, «μόνος, ούτε 
στον παράδεισο».

Έχουν περάσει σχεδόν τρία(;) χρόνια από τη στιγμή που 
με την ομάδα σας Tempus Verum αναλάβατε το θέατρο Εν 
Αθήναις και γίνατε ο καλλιτεχνικός του διευθυντής. Για 
τι είστε πλέον βέβαιος και ποια από τις αρχικές σας από-
ψεις έχει αλλάξει από την πορεία του Tempus Verum - Εν 
Αθήναις;
Είμαι βέβαιος ότι πρέπει να κάνω του κεφαλιού μου! Να 
ακούω το ένστικτό μου και να μην αφήνω τα γύρω-γύρω να 
αναστέλλουν την ορμή μου. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχουν αλλά-
ξει οι αρχικές απόψεις και οι στόχοι, που είναι να υπάρχει 
ένας τόπος όπου μπορούν οι άνθρωποι να εκφράζονται με ει-
λικρίνεια και θάρρος.

Και, τελικά, ένας καλλιτεχνικός διευθυντής πώς καταλή-
γει στο ρεπερτόριο του θεάτρου του;
Κάνοντας ησυχία μέσα του και ακούγοντας τον παλμό του 
θεατρικού γίγνεσθαι.

Από τις έως τώρα παραστάσεις σας, ποια θα ξεχωρίζατε;
Δεν θα μπορούσα να αδικήσω κάποια δουλειά μου, αλλά σί-
γουρα τα δύο έργα που μετέφρασα, την «Αρρώστια της νιό-
της» και τον «Άσχημο», τα έχω στην καρδιά μου.

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Δημήτρης
            Λάλος

«Είμαι βέβαιος 
ότι πρέπει 

να κάνω του 
κεφαλιού μου»

PHOTO: Σπύρος Χατζηαγγελάκης
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μπράιαν Α. Μίλερ ΣΕΝΑ-
ΡΙΟ: Μάικλ Μέιπλς ΠΑΙΖΟΥΝ: Σιλβέστερ 
Σταλόνε, Μάθιου Μοντίν, Μίντοου Γου-
ίλιαµς, Ράιαν Γκούζµαν, Κρίστοφερ Μακ 
Ντόναλντ, Κόλιν ΈγκλσφιλντΑρχές του 18ου αιώνα. Η Αγγλία βρίσκεται σε πόλεµο µε τους Γάλλους. Παρ’ όλα αυτά, οι αγώνες πάπιας και η 

κατανάλωση ανανά βρίσκονται στο απόγειό τους. Η φιλάσθενη βασίλισσα Άννα (Ολίβια Κόλµαν) βρίσκεται 
στον θρόνο και η στενή της φίλη λαίδη Σάρα (Ρέιτσελ Βάις) κυβερνά τη χώρα στη θέση της, ενώ ταυτόχρο-
να φροντίζει για την υγεία και το απρόβλεπτο ταµπεραµέντο της. Όταν η νέα υπηρέτρια Άµπιγκεϊλ ( Έµα 

Στόουν) καταφθάνει, η γοητεία της την κάνει αµέσως αγαπητή στη Σάρα. Η Σάρα την παίρνει υπό την προστασία της 
και η Άµπιγκεϊλ βρίσκει µια ευκαιρία να επιστρέψει στις αριστοκρατικές της ρίζες. Καθώς οι τακτικές του πολέµου 
καταναλώνουν όλο τον χρόνο της Σάρα, η Άµπιγκεϊλ παίρνει τη θέση της ως η συντροφιά της βασίλισσας. Η φιλία τους 
της δίνει την ευκαιρία να κάνει πραγµατικότητα τις φιλοδοξίες της και δεν θα αφήσει καµία γυναίκα, καµία πολιτική 
και κανένα κουνέλι να σταθούν εµπόδιο στον δρόµο της… Η πρώτη ταινία εποχής του Γιώργου Λάνθιµου βασίζεται 
στην αληθινή ιστορία της βασίλισσας Άννα, της τελευταίας της δυναστείας των Στιούαρτ που, αν και ασθενής, ντροπαλή 
και υποτιµηµένη, στέφθηκε βασίλισσα τον καιρό που η Μεγάλη Βρετανία έγινε παγκόσµια δύναµη. Ως βασίλισσα θα 
επέβλεπε έναν πόλεµο µε τη Γαλλία, τον θεωρητικά 1ο παγκόσµιο πόλεµο της σύγχρονης εποχής, και την ένωση της 
Αγγλίας µε τη Σκοτία που οδήγησε στη δηµιουργία του Ηνωµένου Βασιλείου. Θα ερχόταν επίσης αντιµέτωπη µε την 
εποχή του εθνικού διχασµού, µε τα δύο πολιτικά κόµµατα των Γουίγκς και των Τόρις να ανταγωνίζονται µεταξύ τους, µε 
αποτέλεσµα τη γέννηση του δικοµµατισµού. Οι άνθρωποι που την πλαισίωναν ήθελαν να τραφούν από την εξουσία της 
και να κερδίσουν την εµπιστοσύνη της και ίσως την καρδιά της.

Η ΘΕΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
THE UPSIDE

Ένας τετραπληγικός δισεκατοµµυριούχος προσλαµβάνει για βοηθό του έναν πρώην κατάδικο που είναι ελεύ-
θερος υπό όρους και µια ιδιαίτερη σχέση αρχίζει να αναπτύσσεται. Βασισµένη στην τεράστια επιτυχία των 
Ερίκ Τολεντανό και Ολιβιέ Νακάς «Άθικτοι», που πριν από οκτώ χρόνια έσπασε τα ταµεία και συγκίνησε 
όλο τον κόσµο, έρχεται µια τρυφερή και ειλικρινής κωµωδία για τη φιλία. Ο Μπράιαν Κράνστον στον ρόλο 

του τετραπληγικού Φίλιπ είναι υποψήφιος για Όσκαρ.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νιλ Μπέργκερ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζον Χάρτµιρ ΠΑΙΖΟΥΝ: Μπράιαν Κράνστον, Κέβιν Χαρτ, Νικόλ Κίντµαν

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιώργος Λάνθιµος ΣΕΝΑΡΙΟ: Τόνι Μακ Ναµάρα ΠΑΙΖΟΥΝ: Ολίβια Κόλµαν, Ρέιτσελ Βάις, Έµα Στόουν

FLASHBACK
BACKTRACE

Η ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΗ
THE FAVOURITE

Μια ληστεία πάει στραβά 
και τα θύµατα είναι πολλά. 
Ο µόνος επιζών ληστής 
(Μάθιου Μοντίν) παθαί-

νει αµνησία και δεν θυµάται πού έκρυψε 
500.000 δολάρια. Όταν µια µυστηριώδης 
οµάδα τον βγάζει από το νοσοκοµείο για να 
βρει τα λεφτά, του χορηγεί ένα πειραµατικό 
φάρµακο που στέλνει το µυαλό του σε άλλες 
εποχές, αποκαλύπτοντας κρυµµένα µυστικά. 
Όσο ο αστυνοµικός (Σιλβέστερ Σταλόνε) 
βρίσκεται στα ίχνη του, ο ληστής παλεύει να 
θυµηθεί, πριν ένας ξεχασµένος εχθρός τον 
ανακαλύψει και τον προλάβει.

CI
NE

M
A
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Ο Γεράσιμος Αβλάμης, η 
Ελένη Γκινοσάτη και ο 
Κωνσταντίνος Πάτσιος, 
τρεις καλλιτέχνες με δια-

φορετική εικαστική γλώσσα, συνυ-
πάρχουν στην έκθεση «Αmor Vacui» 
(Έρωτας για το κενό), που εγκαινιά-
στηκε στο i-D ProjectArt την Πέμπτη 
24 Ιανουαρίου, στην οποία πραγμα-
τεύονται, ο καθένας με τον τρόπο του, 
την έννοια του κενού ή μη κενού στην 
τέχνη. Την οργάνωση και επιμέλεια 
της έκθεσης έχουν η Μαρία Ξανθά-
κου και η Λουίζα Καραπιδάκη.

Η αφαιρετική προσέγγιση της ζω-
γραφικής είναι κοινό στοιχείο στο 
έργο και των τριών καλλιτεχνών.

Η δουλειά του Γεράσιμου Αβλάμη, 
με εμφανή μινιμαλιστικά στοιχεία, 
εμπνέεται από την πόλη και είναι 
βαθιά επηρεασμένη από το graffiti 
και τη street art, με τα οποία επίσης 
ασχολείται. «Στα έργα μου υπάρχει 
μια σχέση πύκνωσης και αραίωσης» 
λέει ο Γεράσιμος Αβλάμης. «Η αντί-
θεση κενού-γεμάτου έχει έντονο χα-
ρακτήρα. Συχνά χρησιμοποιώ γραμ-
μές και σύμβολα, πολλά στρώματα 
λευκού χρώματος, αφαιρώντας από 
την κουλτούρα του δρόμου την πλου-
ραλιστική, έθνικ διάθεσή της. Τα 
έργα έχουν γραμμικό χαρακτήρα και 
δύο διαστάσεις, καθώς στόχος είναι να 
μην προκαλούν ψευδαισθήσεις στον 
θεατή, να έχουν όσο το δυνατόν α-
φαιρετική υπόσταση, ώστε να μην τον 
καθοδηγούν, αλλά να τον αφήνουν ε-
λεύθερο σε μια σύγχρονη κοινωνική 
παρατήρηση της τέχνης».

Στα χειρονομιακά έργα της Ελέ-
νης Γκινοσάτη η ένταση του χρώμα-
τος είναι πιο ορατή, αλλά πάντα η α-
φορμή είναι η κενή επιφάνεια που 
συναντά σε ένα χρωματιστό ύφασμα. 
«Στα έργα μου γίνεται μια απεικόνιση 
της πραγματικότητας της κοινωνίας 
γύρω μας, κατακερματισμένης, δια-
σπασμένης, αλλόκοτης. Πάνω στον 
καμβά οι φόρμες και οι χειρονομίες 
δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικά 
είδωλα-σύμβολα τα οποία είναι συνη-
θισμένος να διακρίνει ο ανθρώπινος 
νους, αλλά σε επινοήσεις της στιγ-
μής» επισημαίνει η Ελένη Γκινοσάτη. 
«Ζωγραφίζω σε μεγάλες επιφάνειες 
χρησιμοποιώντας έντονες αντιθέσεις, 
εντάσεις, αυξομειώσεις, γραφές-δια-
γραφές, λάθη-διορθώσεις. Η ζωγρα-
φική μου πολλές φορές λειτουργεί 
και ως λύτρωση-λύση, διαφυγή σε ά-

λυτους προβληματισμούς και κοινω-
νικά ζητήματα».

Ο Κωνσταντίνος Πάτσιος παρου-
σιάζει έργα τα οποία είναι κολάζ σε 
χαρτί. Στη δουλειά του o έρωτας για 
το κενό έρχεται σε αντιδιαστολή με 
τον τρόμο του κενού – horror vacui. 
«Η δουλειά μου παίρνει την έμπνευσή 
της από το “δέρμα” της πόλης, από 
τις αφίσες που είναι επικολλημέ-
νες στους τοίχους, και εμπεριέχει τη 
φθορά των στοιχείων τους. Αποτελεί 
κάτι ανάμεσα σε προσωπικό ημερο-
λόγιο και ημερολόγιο πόλης» λέει ο 
Κωνσταντίνος Πάτσιος. «Πρόκειται 
για περιεκτικά έργα με λίγα παραστα-
τικά στοιχεία, με έντονη αντίθεση α-
νάμεσα στις κενές και τις γεμάτες ε-
πιφάνειες, όπου η χειρονομία ή το 
σχήμα έχουν τον πρώτο λόγο και όχι 
τόσο η ζωγραφική αφήγηση. Με εν-
διαφέρει πολύ να παίρνω κάτι και να 
το μεταμορφώνω, να του δίνω νέα διά-
σταση» καταλήγει.

Η ιστορικός τέχνης Λουίζα Καρα-
πιδάκη γράφει αναφορικά με τη συ-
νάντηση των τριών καλλιτεχνών στην 
έκθεση «Amor Vacui»: «Τρεις διαφο-
ρετικές εικαστικές γραφές συνυπάρ-
χουν και ορίζουν μια σύγχρονη εικο-
νογραφία μέσα από το ατέρμονο παι-
χνίδι του κενού-μη κενού στην τέχνη. 
Τα επιβαλλόμενα κενά δεσπόζουν, 
αν και δυναστεύονται από τον φόβο 
του κενού, και οι καλλιτέχνες, πι-
στοί στους άυλους κανόνες του amor 
vacui, διαπραγματεύονται αισθητικά 
τα έργα τους με διαφορετικά καλλιτε-
χνικά μέσα, ζωγραφική, κολάζ, σχέ-
διο και μικρές εγκαταστάσεις. Ο θεα-
τής καλείται να ανακαλύψει μέσα από 
ένα συναρπαστικό υπερθέαμα μιας 
μεταμοντέρνας εικαστικής αφηγημα-
τικότητας μορφές της σύγχρονης “κε-
νοφοβίας” στον αφηρημένο εξπρεσι-
ονισμό της Ελένης Γκινοσάτη, στις 
ευρηματικές εικονογραφικές μετα-
πλάσεις του Κωνσταντίνου Πάτσιου 
και στις χωρίς όξυνση σχεδιαστικές 
αντιπαραθέσεις του Γεράσιμου Α-
βλάμη».

INFO 
Διάρκεια έκθεσης: έως 23/02/2019 
Ώρες λειτουργίας: Δευτ., Τετ., Σάβ. 10:00-
19:00, Τρ., Πέμ., Παρ. 10:00-21:00 
i-D ProjectArt 
Κανάρη 12, Κολωνάκι 
Τηλ.: 210 3221801 
www.idconceptstores.com

Έρωτας για το κενό
Τρεις καλλιτέχνες προσεγγίζουν  
την αφηρημένη έννοια του κενού  
στην τέχνη.
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Άκουσέ µε, Μανίνα 
Ζουµπουλάκη, 
εκδ. Παπαδόπουλος
Η ∆ώρα, η χαρισµατική ηρωίδα του 
«Κάτι µου κρύβεις», επιστρέφει στο 
δεύτερο µέρος της «Τριλογίας της 
Αθήνας» µε νέες περιπέτειες και παλιές 
αµφιβολίες. ∆εν είναι σίγουρη αν είναι 
µέντιουµ ή αν φαντάζεται πράγµατα, 
αν όντως «βλέπει» µέσα στο µυαλό των 
ανθρώπων ή αν είναι υπερευαίσθητη, 
αλλά είναι σίγουρη ότι πίσω από µια 
σειρά δολοφονηµένων αστέγων στους 
δρόµους της Αθήνας κρύβεται κάποιος 
επικίνδυνος serial killer. «Βλέπει» 
την αρχή της ιστορίας των φόνων και 
καταφέρνει να συνδέσει τα ασύνδετα 

– το µακρινό παρελθόν µε το τροµερό παρόν… Σε µια Αθήνα που παλεύει 
να σταθεί στα πόδια της, η ∆ώρα παραµένει στο περιθώριο, συγκρούεται 
µε αγαπηµένα της πρόσωπα, ερωτεύεται χωρίς να το θέλει, συνδέεται µε 
ανθρώπους καινούργιους, πολεµάει τους «κακούς» και, κυρίως, ακούει 
προσεκτικά όσα της λένε οι γύρω της. Μόνο που, για να ακούσει, πλησιάζει 
όλο και περισσότερο στο χείλος του γκρεµού…

Η ψυχική ανθεκτικότητα των 
γονέων µε παιδιά µε αυτισµό, 
Αρχιµανδρίτης Απόστολος 
Καβαλιώτης, εκδ. Παπαζήση
Η ψυχική ανθεκτικότητα των γονέων 
παιδιών µε αυτισµό είναι µια κεντροβαρής 
έννοια στην αντιµετώπιση των προκλήσεων 
του αυτισµού, οι οποίες απαιτούν υγιείς 
ψυχικά γονείς που θα είναι σε θέση να 
ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των 
αυτιστικών παιδιών τους, χωρίς ωστόσο να 
βυθιστούν στη µοναξιά και στην αποµό-
νωση οι οποίες πλήττουν τις λιγότερο 
ανθεκτικές οικογένειες και διαταράσσουν 
την εσωτερική τους ισορροπία. Είναι ένα 
σηµαντικό ζήτηµα εάν η ψυχική ανθεκτι-

κότητα ενδυναµώνεται ή και προκαλείται από την κοινωνική υποστήριξη 
που δέχονται οι γονείς, οφείλεται σε συγκεκριµένα ιδιοσυγκρασιακά τους 
χαρακτηριστικά ή επηρεάζεται στενότερα από τη σοβαρότητα της καταθλι-
πτικής συµπτωµατολογίας, αλλά και από µη σχετιζόµενους µε τον αυτισµό 
παράγοντες, οι οποίοι δρουν στο οικογενειακό περιβάλλον έχοντας συνή-
θως εξωτερική προέλευση.

Το χαµένο Νόµπελ – Μια αληθι-
νή ιστορία, Κώστας Αρκουδέας, 
εκδ. Καστανιώτη
Την άνοιξη του 1947, ενώ η Ελλάδα 
σπαράσσεται από τον Εµφύλιο, ο Νίκος 
Καζαντζάκης θέτει από κοινού υποψη-
φιότητα µε τον Άγγελο Σικελιανό για το 
Νόµπελ λογοτεχνίας. Η υποψηφιότητά του 
συσπειρώνει το συντηρητικό κατεστηµέ-
νο της εποχής, που βλέπει στο πρόσωπο 
του Κρητικού συγγραφέα έναν από τους 
µεγαλύτερούς του εχθρούς. Εναντίον 
του επιστρατεύονται όλα τα µέσα, θεµιτά 
και αθέµιτα, προκειµένου να αποφευ-
χθεί η βράβευσή του. Από την άλλη, ο 
Καζαντζάκης προσπαθεί µόνος του για µία 

δεκαετία να κατακτήσει το Νόµπελ, αντιµετωπίζοντας θεούς και δαίµονες. 
Προσωπικές µαρτυρίες, επιστολές, άρθρα, αποσπάσµατα από βιβλία και 
έγγραφα-ντοκουµέντα συνθέτουν ένα πολύχρωµο παζλ, που θα µπορούσε 
να αποτελεί ένα ευφάνταστο µυθιστόρηµα αλλά δεν είναι παρά η ιστορική 
αλήθεια. Στο βιβλίο αυτό συναντάµε προσωπικότητες όπως ο Παλαµάς, ο 
Καβάφης, ο Σεφέρης, ο Ελύτης και ο Ρίτσος, αλλά και διάσηµους νοµπε-
λίστες, όπως ο Έσσε, ο Ζιντ, ο Έλιοτ, ο Χέµινγουεϊ και ο Καµύ. Πάνω απ’ 
όλα, όµως, γινόµαστε µάρτυρες της οδύσσειας του πνευµατικού και πολιτι-
κού κόσµου της Ελλάδας στον 20ό αιώνα, που διήλθε µέσα από τις συµπλη-
γάδες των αντιθέσεων και διαµόρφωσε τις συνθήκες των ηµερών µας.

IOLAS, Νίκος Σταθούλης, 
εκδ. Ροδολίβος
Η δηµιουργική και συναρπαστική ζωή 
του Αλέξανδρου Ιόλα αναδύεται από τις 
σελίδες του βιβλίου «IOLAS» του συγ-
γραφέα Νίκου Σταθούλη, που κυκλοφο-
ρεί από τις εκδόσεις Ροδολίβος, βασισµέ-
νη σε ένα σπάνιο και πολύτιµο υλικό µε 
πολύωρες ηχογραφηµένες προσωπικές 
αφηγήσεις και συζητήσεις του Ιόλα µε 
τον συγγραφέα, φωτογραφίες, αλλη-
λογραφία και σπάνια ντοκουµέντα. Με 
πολύτιµες προσωπικές σηµειώσεις και 
καταγραφές από τη ζωή του Αλέξανδρου 
Ιόλα, όπως τη βίωσε από κοντά ο συγγρα-
φέας τα τελευταία χρόνια της ζωής του 
Αλεξανδρινού συλλέκτη, ξετυλίγεται γλα-

φυρά η προσωπικότητα του διεθνούς µαικήνα της τέχνης από τον συγγρα-
φέα που επέλεξε και όρισε ο ίδιος ο Ιόλας ως βιογράφο του µε επιστολή 
του από τον ∆εκέµβριο του 1985. Τριάντα ένα χρόνια µετά τον θάνατο του 
κοσµοπολίτη µαικήνα της τέχνης, που ανέδειξε τους µεγάλους του σουρε-
αλισµού και της pop art, o µύθος του Αλέξανδρου Ιόλα όχι µόνο αντέχει 
στον χρόνο αλλά γιγαντώνεται, αποτελώντας ένα σηµαντικό κεφάλαιο της 
παγκόσµιας Ιστορίας της Τέχνης.

βιβ λία για τον 
Φεβρουάριο4 
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Μαρµελάδα 
πορτοκάλι

Υλικά:
• 1 κιλό πορτοκάλια  • 800 γρ. ζάχαρη

Εκτέλεση:
• Ετοιµάζουµε τα πορτοκάλια κόβοντας τα δύο άκρα, µετά µε ένα peeler καθαρίζουµε 
τη φλούδα προσέχοντας να µην έχει άσπρη σάρκα –αν έχει, µε ένα κοφτό µαχαίρι την 
καθαρίζουµε (η άσπρη σάρκα δίνει πικρή γεύση όταν µαγειρεύεται)–, κόβουµε τη 
φλούδα σε julienne και βάζουµε στην άκρη. Παίρνουµε τα πορτοκάλια. Με ένα µαχαίρι 
κόβουµε τη σάρκα αφαιρώντας µαζί την εξωτερική µεµβράνη. Μετά κόβουµε κάθε 
πορτοκάλι στα τέσσερα και από καθένα καθαρίζουµε την άσπρη γραµµή στην άκρη του 
πορτοκαλιού. Στη συνέχεια τα κόβουµε σε λεπτές φέτες. Βάζουµε τις φέτες πορτοκαλιού 
µαζί µε τη ζάχαρη σε ένα µπολ, ανακατεύουµε καλά και τα αφήνουµε σκεπασµένα 
στο ψυγείο όλη νύχτα ανακατεύοντας µερικές φορές. Βάζουµε τις φλούδες σε µια 
κατσαρόλα µαζί µε δύο ποτήρια νερό και βράζουµε για 10 λεπτά. Αδειάζουµε το νερό και 
επαναλαµβάνουµε την ίδια διαδικασία άλλες δύο φορές. Μετά την τρίτη φορά τις βάζουµε 
σε ένα τάπερ στο ψυγείο.

• Την εποµένη σε µια κατσαρόλα βάζουµε το µείγµα πορτοκαλιού και τις φλούδες και 
βράζουµε σε µέτρια φωτιά για περίπου 50 λεπτά, ανακατεύοντας κάθε 5 λεπτά. Βγάζουµε 
τον αφρό όταν βγαίνει στην επιφάνεια. Όταν η µαρµελάδα είναι έτοιµη, τη βάζουµε σε 
βαζάκια, κλείνουµε καλά και αφήνουµε να περάσουν 24 ώρες πριν την καταναλώσουµε.

Μερίδες: Μερίδες: Μερίδες: 2 βαζάκια των 500 γρ.
2 βαζάκια των 500 γρ.
2 βαζάκια των 500 γρ.

Χρόνος µαγειρέµατος: 
Χρόνος µαγειρέµατος: 
Χρόνος µαγειρέµατος: 

50 λεπτά50 λεπτά50 λεπτά

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

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan
Facebook: AbirWazzan

Tips:
• Η µαρµελάδα είναι έτοιµη όταν µείνει η µισή 
ή όταν φτάσει στους 220°C. Άλλος τρόπος για 
να καταλάβουµε πως είναι έτοιµη η µαρµελάδα 
µας: βάζουµε λίγη σε ένα παγωµένο πιάτο 
και αφήνουµε για 1 λεπτό. Με το δάχτυλό µας 
χαράζουµε µια γραµµή στη µέση. Αν η γραµµή 
δεν κλείσει, η µαρµελάδα είναι έτοιµη.

• Αν θέλουµε να δώσουµε µια διαφορετική γεύση 
στη µαρµελάδα µας, µπορούµε να βάλουµε 
να βράσει µαζί αστεροειδής γλυκάνισος (2 
κοµµάτια). Επίσης, όταν βγάλουµε τη µαρµελάδα 
από τη φωτιά, µπορούµε να προσθέσουµε 1/4 
φλιτζάνι λικέρ πορτοκάλι.

• Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε jam sugar, 
που πουλάνε σε µεγάλες αλυσίδες σούπερ 
µάρκετ, αντί για κανονική ζάχαρη, για να γίνει 
πιο πηχτή η µαρµελάδα µας.
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www.freesunday.gr
03.02.201938 FREETIME

ΕΥ
ΕΞ

ΙΑ

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

christy.com

Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

Instagram: christymav

YouTube: Christy Mavridou

Μυστικά 
οµορφιάς 
απ’ όλο τον 

κόσµο

info
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Τα παιδιά τα οποία ασκούνται τακτικά 
και γενικά είναι σωµατικά δραστή-
ρια, εκτός από άριστη φυσική κατά-
σταση, έχουν και καλή ψυχική υγεία, 

σύµφωνα µε έρευνα από το Νορβηγικό Πανε-
πιστήµιο Επιστηµών και Τεχνολογίας (NTNU) 
που δηµοσιεύεται στο επιστηµονικό περιοδικό 
«Pediatrics Journal».

Πιο συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι είναι λι-
γότερο πιθανό να υποφέρουν από συναισθηµα-
τικές διαταραχές κατά την ενήλικη ζωή τους. Αντί-
θετα, όσα παιδιά δεν παροτρύνονται να γυµνάζονται 
και να ακολουθούν έναν δραστήριο τρόπο ζωής φά-
νηκε ότι είναι επιρρεπή στο να εµφανίσουν µελαγχολία ή 
ακόµη και κατάθλιψη ως ενήλικες.

Οι επιστήµονες, οι οποίοι παρατήρησαν 800 παιδιά ηλικίας 
6-10 ετών για ένα διάστηµα 4 ετών προκειµένου να καταλήξουν 
στο παραπάνω συµπέρασµα, θεωρούν ότι τα ευρήµατα της νέας έ-
ρευνας θα µπορούσαν να βοηθήσουν ώστε να µειωθούν τα ποσοστά 
κατάθλιψης στους εφήβους, τα οποία από τη δεκαετία του ’80 µέχρι σή-
µερα έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας, η σωµατική δραστηριότητα θα µπο-
ρούσε να χρησιµοποιηθεί για την πρόληψη και τη θεραπεία της κατάθλιψης, ήδη από 
την παιδική ηλικία.

Γυµνασµένα 
παιδιά 
= ευτυχισµένα 
παιδιά
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Όταν χειµωνιάζει και κρυώνει ο καιρός, αρχίζουν τα κρυο-
λογήµατα και οι γρίπες να µας επισκέπτονται συχνότερα. Το 
πρώτο και πιο συνηθισµένο αφέψηµα που αναζητούµε συ-
νήθως όταν κρυολογήσουµε είναι το τσάι, γιατί γνωρίζουµε 

ότι θα απαλύνει τα συµπτώµατα και θα µας κάνει να αισθανθούµε 
καλύτερα. Τα είδη του τσαγιού είναι αρκετά και αφορούν την ποι-
κιλία από την οποία προέρχεται, καθώς και τον βαθµό επεξεργα-
σίας που έχει υποστεί.

Το φυτό Camellia sinensis, από το οποίο παράγεται το πράσινο 
τσάι, είναι ιθαγενές στην Ανατολική Ασία. Το τσάι καλλιεργήθηκε 
αρχικά στην Κίνα πριν από 5.000 χρόνια. Σήµερα καλλιεργείται ευ-
ρέως στην Ασία και σε διάφορα µέρη της Μέσης Ανατολής και της 
Αφρικής. Το φυτό του τσαγιού είναι ένας µεγάλος θάµνος µε αει-
θαλή φύλλα που µπορεί να φτάσει σε ύψος έως 10 µέτρων. Συ-
νήθως τα φυτά κλαδεύονται σε ύψος 70-100 εκ. Τα λουλούδια του 
έχουν πέντε ή έξι λευκά πέταλα και πολλούς κίτρινους στήµονες. Τα 
κλαδιά είναι λεία και καλύπτονται από λαµπερά, σκούρα πράσινα, 
τριχωτά φύλλα. Η ηλικία του φύλλου µπορεί να καθοριστεί από τη 
θέση του στο στέλεχος του φυτού. Τα µπουµπούκια των φύλλων, τα 
νεαρά φύλλα και το στέλεχος είναι τα προτιµώµενα µέρη για την πα-
ρασκευή καλής ποιότητας τσαγιού.

Τα φύλλα του τσαγιού συλλέγονται, θερµαίνονται, τυλίγονται και τε-
µαχίζονται για να αποτραπούν οι ενζυµατικές αλλαγές και οι αλλοιώσεις 

του χρώµατος και των φυσικών συστατικών του. Το πράσινο τσάι δεν υ-
πόκειται ζυµώσεις, ενώ το µαύρο τσάι ζυµώνεται, υπάρχει όµως και το 

τσάι Oolong που έχει υποστεί µερική ζύµωση. Στο πράσινο τσάι, κατά την 
επεξεργασία για να είναι κατάλληλο για αφέψηµα, τα φρέσκα φύλλα εκτίθε-

νται ελαφρώς στον ατµό και στη συνέχεια ξηραίνονται γρήγορα. Αυτή η διαδι-
κασία απενεργοποιεί τα ένζυµα που οξειδώνουν τις πολυφαινόλες σε παράγω-

γες ενώσεις και κατά συνέπεια διατηρούνται σε µεγάλο βαθµό οι αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες που έχει το φυτό πριν από την επεξεργασία.

Οι πολυφαινόλες του πράσι νου τσαγιού έχουν αντιοξειδωτικές και αντικαρκινι-
κές ιδιότητες. Οι πολυφαινόλες αυτές είναι ακόµα πιο ισχυρές και από τις βιταµίνες C 

και E στις αντιοξειδωτικές και προστατευτικές για την υγεία µας ιδιότητες. Στο µαύρο ε-
πεξεργασµένο τσάι, τα φύλλα του φυτού στεγνώνονται αργά, µε αποτέλεσµα να χάνονται οι 

πολυφαινόλες, καθώς µετατρέπονται σε άλλες, µη ωφέλιµες ουσίες.
Το πράσινο τσάι χρησιµοποιείται στην κινεζική ιατρική για την ενίσχυση της πέψης, την α-

ντιµετώπιση του µετεωρισµού, τη βελτίωση της ψυχικής διάθεσης, τη βελτίωση της όρασης και τη 
ρύθµιση της θερµοκρασίας του σώµατος. Θεωρείται επίσης ότι προστατεύει τα τοιχώµατα των αρ-

τηριών. Οι τανίνες που περιέχονται στο πράσινο τσάι έχουν επίσης δράση κατά της διάρροιας.Tα φύλλα 
του πράσινου τσαγιού περιέχουν καφεΐνη από 2,9% έως 4,2%, θεοφυλλίνη από 0,02% έως 0,04%, θεοβρω-

µίνη από 0,15% έως 0,2%, επικατεχίνες, καθώς και άλλα παράγωγα των κατεχινών. Επίσης περιέχουν φαινο-
λικά οξέα, τερπενοειδή, ινδόλη και ανόργανα ιόντα. Το πράσινο τσάι έχει 300 έως 400 mg πολυφαινόλες και 50 

έως 100 mg καφεΐνης ανά φλιτζάνι.
Η κατανάλωση του πράσινου τσαγιού πρέπει να γίνεται µε µέτρο, δηλαδή κατά το µέγιστο 3-5 φλιτζάνια ηµερησίως, 

που θα µας παρέχουν περίπου 300 mg καφεΐνης. Προσεκτικοί επίσης στην κατανάλωση πράσινου τσαγιού πρέπει να είναι 
όσοι έχουν ευαίσθητο στοµάχι, καθώς η υπερκατανάλωσή του µπορεί να φέρει υπερχλωρυδρία και ενοχλήσεις στο γαστρεντερικό.

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

Ώρα για τσάι

Κ άθε χώρα έχει διαφορετική κουλτούρα όσον αφορά την περιποίηση σώµατος και προσώπου, αλλά και 
την αίσθηση του τι είναι όµορφο. Ωστόσο, όλοι οι πολιτισµοί συγκλίνουν πως όµορφο είναι το υγιές, 
ό,τι αναδύει η ψυχή µας και ό,τι εναρµονίζεται µε τη φύση και την καλή µας διάθεση. Ας δούµε όµως 

τι κάνουν διάφορες γυναίκες σε όλο τον κόσµο.

Κορέα  �  Μετά τον προσεκτικό καθαρισµό του προσώπου οι Κορεάτισσες βάζουν το χρονόµετρο και µέσα σε τρία 
µόλις δευτερόλεπτα πρέπει το προϊόν περιποίησης προσώπου (σέρουµ και ενυδατική) να βρίσκεται απλωµένο στο 
πρόσωπό τους. Γιατί τέτοια ταχύτητα; Η εξήγηση είναι τόσο απλή όσο και ο κανόνας. Όσο η επιδερµίδα είναι ακόµη 
ελαφρώς νοτισµένη από το νερό και το ανώτερο στρώµα της ελαφρώς πρησµένο από το τρίψιµο µε την πετσέτα, τα 
συστατικά της κρέµας εισχωρούν καλύτερα και αµεσότερα στο δέρµα, σε αντίθεση µε τη στεγνή επιδερµίδα, που 
έχει πλέον «κλείσει».

Μαρόκο  �   Το έλαιο Argan είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή έλαια στο Μαρόκο, γι’ αυτό συχνά το αποκαλούν 
Moroccan oil. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που µπορείς να το χρησιµοποιήσεις. Το αργανέλαιο αποτελεί το τέλειο 
ενυδατικό προϊόν προσώπου (κάνε µασάζ µε λίγες σταγόνες σε πρόσωπο και λαιµό πρωί και/ή βράδυ), την 
ιδανική λοσιόν/λάδι σώµατος (απορροφάται πολύ εύκολα) και ένα πρακτικό κοντίσιονερ µαλλιών (άφησέ το 
όλη τη νύχτα για λάµψη και καταπολέµηση του φριζαρίσµατος.

Αυστραλία  �  Αν έχεις πρόβληµα µε την πιτυρίδα, δοκίµασε αυτό το κόλπο που χρησιµοποιούν 
ευρέως οι γυναίκες (και οι άνδρες) στην Αυστραλία: πρόσθεσε λίγες σταγόνες ελαίου τεϊόδεντρου στο 
σαµπουάν σου και ξέχασε µια για πάντα τις λευκές νιφάδες.

Ελλάδα  �  Αν ρωτήσετε τις µαµάδες και τις γιαγιάδες σας, θα σας πουν ότι το µυστικό για 
λαµπερό, όµορφο δέρµα βρίσκεται κρυµµένο σε ένα προϊόν που έχουµε όλοι στην κουζίνα µας: 
το ελαιόλαδο. Όχι µόνο έχει την ικανότητα να καταπραΰνει τα εγκαύµατα και να ανακουφίζει 
τον ερεθισµό και την κοκκινίλα της επιδερµίδας, αλλά, χάρη στις εκπληκτικές του ενυδατικές 
ιδιότητες, µπορεί να γίνει το τέλειο φυσικό ενυδατικό προσώπου. Άπλωσέ το σε νωπό δέρµα 
στο ντους και ταµπονάρισε µε µια πετσέτα µέχρι να στεγνώσεις. Η επιδερµίδα σου θα είναι 
τόσο απαλή όπως ποτέ πριν. Μάλιστα, οι Ιταλίδες απλώνουν λίγο ελαιόλαδο στο σώµα και 
στα χείλη τους για απαλότητα, θρέψη και ενυδάτωση.

Ισπανία  �  Κόψε λεπτές φέτες πατάτας και τοποθέτησέ τες στα µάτια για 10 
λεπτά. Αυτό το τόσο απλό αλλά αποτελεσµατικό κόλπο βοηθά στο να γίνει η 
περιοχή γύρω από τα µάτια πιο φωτεινή, µειώνοντας και διώχνοντας σταδιακά 
τους µαύρους κύκλους.

∆οµινικανή ∆ηµοκρατία  �  Θέλεις δυνατά, υγιή νύχια που 
δεν σπάνε; ∆οκίµασε αυτό το tip από τη ∆οµινικανή ∆ηµοκρατία: 
ψιλόκοψε λίγο σκόρδο και βάλ’ το σε ένα µπουκαλάκι µε 
διαφανές βερνίκι νυχιών, άφησέ το να µουλιάσει για 10 µέρες 
και µετά άπλωσέ το στα νύχια σου. Το σκόρδο διαθέτει 
αντιβακτηριδιακές ιδιότητες που κάνουν το σπάσιµο 
και το ξεφλούδισµα παρελθόν. Μπορείς επίσης 
να απλώσεις στα νύχια σου χυµό σκόρδου, 
αλλά θυµήσου ότι η οσµή θα κάνει 
µερικές ώρες να φύγει.
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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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