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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, 

η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή 

περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 

διασκευή απόδοσης του περιεχοµέ-

νου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 

τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο-

τυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χω-

ρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του 

εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 

Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 

1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ι-

καίου.

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

BlueHDI 100
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS
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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Το Μαξίµου παραδέχτηκε 
πολιτική ήττα στην αναθεώρηση
04 – 05 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η 
οικονοµία και η κοινωνία χρειάζονται 
επανεκκίνηση
06 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι φόβοι των τραπεζιτών 
για τα capital controls
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ οι εκλογές 
θα κριθούν από την οικονοµία, ένα πεδίο στο 
οποίο η Ν∆ υπερέχει του ΣΥΡΙΖΑ
08 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛ. ΜΑΛΛΙΑΣ «Πιστεύω 
ότι είναι προς όφελος της Ελλάδας και θέλω 
να πιστεύω και της Τουρκίας να έχουµε 
προβλέψιµες σχέσεις»
09 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Οι κυβερνητικές εφεδρείες 
αποκαλύπτουν τον ανύπαρκτο πάγκο Τσίπρα
10 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ  Έγκληµα εντός του 
οικογενειακού περιβάλλοντος
11 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η γρίπη αποκαλύπτει τις 
αδυναµίες του συστήµατος υγείας
12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΓ∆Μ: Η Αριστερά φοβάται 
πρόωρες εκλογές, η ∆εξιά ψάχνει στηρίγµατα 
στην Τουρκία
14 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι δύο… όψεις της 
ανεργίας

FREE TIME

SPORTS

35 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
36 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
37 // INTERVIEW ΕΛΕΝΗ ∆ΗΜΟΥ «∆εν ξεγελάς το 
κοινό»
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη ζωή

34 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις από το 
Betarades.gr

15 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γιατί θριαµβεύει 
παγκοσµίως η ελληνική ναυτιλία;
32 // ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ∆ιασκεδαστικοί τρόποι 
βελτίωσης της αναγνωστικής ικανότητας των 
παιδιών
33 // ΥΓΕΙΑ ∆ύο Ελληνίδες ξεκινούν για την 
κορυφή του Έβερεστ
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πολιτική

ΤΟ ΜΑΞΊΜΟΥ ΠΑΡΑΔΈΧΤΗΚΈ ΠΟΛΊΤΊΚΗ 
ΗΤΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΈΏΡΗΣΗ

Π
ροβληματισμό έχει προκαλέσει στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ η διαφορετική τροπή που είχαν 
οι ψηφοφορίες για την αναθεώρηση του 
Συντάγματος σε σχέση με τις κυβερνη-
τικές προσδοκίες για το θέμα. Ενδεικτι-
κός είναι ο τρόπος που αντιμετώπισε το 

θέμα ο φιλοκυβερνητικός Τύπος και ιδιαίτερα η «Αυγή», το 
επίσημο κομματικό όργανο, για το οποίο ο κ. Πάνος Καμμέ-
νος είχε πει στη συνέντευξή του στο «Πρώτο Θέμα» ότι παίρ-
νει γραμμή απευθείας από το Μέγαρο Μαξίμου. Την Πέμπτη 
κεντρικός τίτλος της εφημερίδας ήταν «Με θεσμική ευθύνη 
για το μέλλον», ενώ στο πρωτοσέλιδο αναφέρονταν οι πέντε 
άξονες για την αναθεώρηση του Συντάγματος που κατέθεσε ο 
πρωθυπουργός.

Την επομένη μέρα, Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου, το θέμα 
δεν ήταν πλέον κεντρικό στην πρώτη σελίδα, αλλά ήταν στο 
κάτω μέρος της με τίτλο «Στήριξη στις προοδευτικές αλλα-
γές» και υπότιτλους «Υπερψηφίστηκαν με ευρύτερη πλειοψη-
φία όλες οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ» και «Δεν εγκρίθηκε καμία 
από τις προτάσεις της ΝΔ, όπως τα άρθρα 16, 24 και 79».

Παρόμοια ήταν και η στάση της «Εφημερίδας των Συντα-
κτών», που περιορίστηκε να κάνει λόγο για «θετική εξέλιξη», 
αλλά συμπεριέλαβε στην πρώτη σελίδα το αυτονόητο που η 
«Αυγή» είχε κρύψει: «Καταψηφίστηκαν τέσσερις διατάξεις 
από την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή ΠτΔ».

Αντίστοιχα, το «Έθνος» στην πρώτη σελίδα από την αναθε-
ώρηση είχε μονάχα «Τέλος στην προστασία των υπουργών», 
ενώ η «Kontra News» δεν είχε τίποτε.

Το πρακτικό συμπέρασμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πέρασε 
4 από τις 36 προτάσεις του (το 11%), πράγμα το οποίο σημαί-
νει ότι στις μυστικές ψηφοφορίες ο έλεγχος των 145 βουλευ-
τών και των 6 πρόθυμων είναι δύσκολος. Με δεδομένο δε ότι 
κάποιοι από τους ανεξάρτητους βουλευτές φέρονται να υπερ-
ψήφισαν προτάσεις, όπως η αλλαγή του άρθρου 3 για τη θρη-
σκευτική ουδετερότητα, είναι αβέβαιο αν η διαφωνία των 
συγκεκριμένων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στην 
εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από τον λαό, που κατα-
ψηφίστηκε, και δεν εκτείνεται σε ευρύτερη γκάμα πολιτικών 
και απόψεων.

Η αυτονόμηση της κ. Κασιμάτη
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτονόμησης ήταν η βουλευτής 
Β΄ Πειραιά Νίνα Κασιμάτη, η οποία καταψήφισε 14 από τις 
προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός ότι το ψηφοδέλτιο της κυ-
ρίας Κασιμάτη διέρρευσε στη δημοσιότητα προκάλεσε τη δυ-
σαρέσκεια της βουλευτού, συνεργάτες της οποίας σημείωναν 
ότι η εφορευτική επιτροπή που παρέλαβε το ψηφοδέλτιό της 
αποτελούνταν από δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τους κ.κ. Χρή-
στο Καραγιαννίδη και Δημήτρη Μπαξεβανάκη, και τον Ιάσονα 
Φωτήλα της ΝΔ.

Η κυρία Κασιμάτη, η οποία τελευταία φορά είχε διαφορο-
ποιηθεί για τη ρύθμιση που αναγνώριζε την Τουρκική Ένωση 
Ξάνθης, εφέρετο αποφασισμένη να εκφράσει τη διαμαρτυρία 
της για τη διαρροή του ψηφοδελτίου της στον πρόεδρο της 
Βουλής.

Αιχμές κατά του κ. Βούτση άφησε και ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Λοβέρδος, ο ο-
ποίος επισήμανε ότι η αναθεώρηση του άρθρου 3 για τη θρη-
σκευτική ουδετερότητα συγκέντρωσε 151 ψήφους, αφού έγινε 
ανακαταμέτρηση των ψήφων.

Το Μαξίμου παραδέχεται την ήττα
Το Μέγαρο Μαξίμου προσπάθησε να μαζέψει τις εντυπώσεις 
με μια ανακοίνωση που εξέδωσε «διά κύκλων» το βράδυ της 
Πέμπτης, στην οποία κατηγορούσε την αντιπολίτευση ότι βιά-
στηκε να πανηγυρίσει για την απόρριψη της πρότασης.

«Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά η αγωνία τους να κα-
ταγράψουν έστω και μία πολιτική ήττα μιας κυβέρνησης που 
προχωρά αλλάζοντας τη χώρα» έλεγαν οι κύκλοι του Μαξίμου, 
θέτοντας στην ατζέντα της συζήτησης το ζήτημα της πολιτικής 

ήττας, άρα παραδεχόμενοι ότι η απόρριψη της αναθεώρησης 
του άρθρου για τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημο-
κρατίας αποτελεί «πολιτική ήττα».

Στην επίσημη ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρω-
θυπουργού, η οποία εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της κα-
ταμέτρησης, δεν γινόταν καμία αναφορά στην καταψήφιση 
της συγκεκριμένης πρότασης, καθώς η ανακοίνωση περιορι-
ζόταν να πει ότι «οι προτάσεις της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ υπερψη-
φίστηκαν στο σύνολό τους, είτε από την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των βουλευτών, είτε ακόμα και από την αυξημένη 
πλειοψηφία περισσότερων από 180 βουλευτών».

Μεθόδευση βλέπει η ΝΔ
Η ΝΔ, από την πλευρά της, εμφανίστηκε επιφυλακτική στο 
κατά πόσο οι αρνητικές ψήφοι βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την 
εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από τον λαό ήταν θέμα 
συνείδησης ή κατευθυνόμενη από το Μέγαρο Μαξίμου θέση.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρεται ότι «είναι 
προφανές ότι αυτό έγινε συντονισμένα, σε μια προσπάθειά 
τους να μην αποσυνδεθεί τελικά η προεδρική εκλογή από την 
πρόκληση εθνικών εκλογών, με εμφανή στόχο ο κ. Τσίπρας να 
διατηρήσει τη δυνατότητά του να εργαλειοποιήσει και πάλι 
την εκλογή του ανώτατου πολιτειακού παράγοντα της χώρας, 
όπως ακριβώς έπραξε το 2014».

Η ΝΔ κάλεσε τον κ. Τσίπρα «να πάψει να κουρελιάζει 
ακόμη και το Σύνταγμα και να ξεκαθαρίσει σήμερα κιόλας τις 
προθέσεις του: θα ψηφίσουν ή όχι όλοι οι βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ την αναθεώρηση του άρθρου 32 παρ. 4;».

Ουσιαστικά, δηλαδή, μετά τους πανηγυρισμούς του Μαξί-
μου για την υπερψήφιση των προτάσεών του, τίθεται σε αμφι-
σβήτηση κατά πόσο ο πρωθυπουργός δεν θα μεθοδεύσει στη 
δεύτερη ψηφοφορία επί των αναθεωρητέων διατάξεων, που θα 

γίνει σε έναν μήνα, την υπερψήφιση της αλλαγής του τρόπου 
εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας με λιγότερους από 151 
βουλευτές, έτσι ώστε να μη συμπεριληφθεί στις υπό αναθε-
ώρηση διατάξεις τις οποίες θα κληθεί να ψηφίσει η επόμενη 
Βουλή.

Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, το οποίο είχε προαναγγεί-
λει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Γ. Κατρούγκαλος, πριν υποχρε-
ωθεί να το διαψεύσει μετά από εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, 
η αδυναμία εκλογής από τη Βουλή Προέδρου της Δημοκρα-
τίας με τουλάχιστον 180 ψήφους θα εξακολουθήσει να προ-
καλεί διάλυση της Βουλής και προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Η επόμενη προεδρική εκλογή θα γίνει τον Φεβρουάριο 
του 2020 και ο κ. Τσίπρας έχει ήδη εντάξει στην προεκλογική 
του εκστρατεία την πρότασή του για επανεκλογή στην προε-
δρία του κ. Προκόπη Παυλόπουλου για μια δεύτερη θητεία, 
καλώντας τη ΝΔ να πάρει θέση από τώρα αν θα τον ψηφίσει.

Απαντώντας στη Βουλή, ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τον πρω-
θυπουργό να μην πιάνει στο στόμα του τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας. «Πρέπει να είστε πολύ απελπισμένος για να πιά-
νετε στο στόμα σας τον τωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας» 
είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι η ΝΔ θα 
αποφασίσει τι θα κάνει «στην επόμενη Βουλή, που θα είναι 
κυβέρνηση».

«Γιατί μπαίνετε σε αυτή τη συζήτηση; Ποιο άγχος σάς κυ-
ριεύει για το τι θα κάνει η ΝΔ στην επόμενη Βουλή, που θα 
είναι κυβέρνηση; Κάνετε διαχείριση της ήττας σας, κ. Τσίπρα. 
Μιλάτε για πρόσωπα αντί να μιλάτε για τη θεσμική διαδικα-
σία της αναθεώρησης. Πάλι καλά που δεν μου ζητήσατε και 
το ΑΦΜ του κ. Παυλόπουλου. Έχω άριστη σχέση με τον Προ-
κόπη Παυλόπουλο και τον εκτιμώ και θεωρώ ότι επιτελεί πολύ 
καλά τα καθήκοντά του» είπε στην ομιλία του στη Βουλή ο 
πρόεδρος της ΝΔ.

 ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ
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Α
ξιοποίησα την τελευταία 
εβδομάδα για να καλύψω 
μεγάλες αποστάσεις και 
να έρθω σε επαφή με ε-
κατοντάδες συμπολίτες 
μας σε πόλεις και περι-

οχές που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέ-
ρον.

Μίλησα σε εκδηλώσεις που οργάνωσε 
η ΝΔ, έκανα διάλογο με τους πολίτες σε 
συγκεντρώσεις σε καφενεία, μοίρασα 
χέρι-χέρι τετρακόσια αντίτυπα του τελευ-
ταίου μου βιβλίου και παρουσίασα τις από-
ψεις μου στα περισσότερα τοπικά ΜΜΕ.

Τα βασικά συμπεράσματα
Τα βασικά συμπεράσματα που έβγαλα συ-
νοψίζονται ως εξής:

Πρώτον, η τετραετία Τσίπρα πήγε ε-
ντελώς χαμένη από οικονομική και κοινω-
νική άποψη. Τα κυβερνητικά λάθη και οι 
παραλείψεις επιδείνωσαν τα προβλήματα 
που προϋπήρχαν και δημιούργησαν νέα.

Δεύτερον, συνδυάζονται η οικονομική 
και κοινωνική κρίση, με αποτέλεσμα να ο-
δηγούνται στο περιθώριο ολόκληρες περι-
οχές.

Τρίτον, η κρίση στον πρωτογενή τομέα 
είναι πλέον εκτός ελέγχου και χρειάζονται 
άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για 
να ελεγχθεί και να αποτραπεί η οικονο-
μική ισοπέδωση των παραγωγών.

Τέταρτον, η ΔΕΗ, από την οποία εξαρ-
τώνται οικονομικά πόλεις και περιοχές, 
έχει μετατραπεί από καταλύτη της ανά-
πτυξης σε ωρολογιακή βόμβα για την το-
πική οικονομία και την κοινωνία.

Πέμπτον, στο τέλος της τετραετίας η 
κυβέρνηση Τσίπρα δεν έχει καμία σοβαρή 
πρόταση για την οικονομία και την ανά-
πτυξη, απλώς προσπαθεί να σταθεροποι-
ήσει τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδα 
της τάξης του 25% με έναν συνδυασμό ε-
πιδομάτων και διορισμών που δεν λύνουν 
προβλήματα και σε περιπτώσεις μεγαλώ-
νουν διοικητικές δυσλειτουργίες και δη-
μοσιονομικά και οικονομικά προβλήματα.

Η «βόμβα» της ΔΕΗ
Από την Κοζάνη μέχρι τη Φλώρινα η συζή-
τηση έχει να κάνει με τις συνέπειες ενδε-
χόμενης κατάρρευσης της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ είναι ιστορικά μεγάλος εργο-
δότης και καταλύτης της οικονομικής ανά-
πτυξης, αλλά σε αυτή τη φάση δημιουργεί, 
ύστερα από τέσσερα χρόνια κομματικής 
κακοδιαχείρισης, μεγάλη αβεβαιότητα.

Είναι υπερχρεωμένη και ζημιογόνος, 
χωρίς σοβαρό επενδυτικό πρόγραμμα. Ρυ-
παίνει ανεξέλεγκτα την ατμόσφαιρα και 
τον υδροφόρο ορίζοντα. Σε ορισμένες πε-
ριοχές όπου λειτουργεί χωρίς να σέβεται 
τους σύγχρονους περιβαλλοντικούς κα-
νόνες παρατηρούνται στατιστικά ρεκόρ σε 
καρκίνους.

Δεν έχει γίνει καμία σοβαρή προετοι-
μασία για το πέρασμα της ΔΕΗ στη μετά 
τον λιγνίτη περίοδο. Έτσι, επιβάλλονται 
τεράστιες επιβαρύνσεις για την παραγωγή 
αερίων του θερμοκηπίου εκτός ευρωπαϊ-

κών προδιαγραφών και στόχων και γίνεται 
πρακτικά αδύνατη η προγραμματισμένη ι-
διωτικοποίηση λιγνιτικών μονάδων της με 
οικονομικό όφελος για την εταιρεία. Η α-
ποτυχία του πρόσφατου σχετικού διαγω-
νισμού ανέδειξε το επενδυτικό, διαχειρι-
στικό αδιέξοδο της άλλοτε κραταιάς δημό-
σιας επιχείρησης.

Κρίση στον πρωτογενή τομέα
Άρτα, Κοζάνη, Φλώρινα, Ιωάννινα, στέλ-
νουν το ίδιο μήνυμα σε ό,τι αφορά την πο-
ρεία του πρωτογενούς τομέα.

Το κόστος για τις καλλιέργειες και την 
παραγωγή ανεβαίνει συνεχώς, βοηθού-
μενο από τις φορολογικές επιδρομές της 
κυβέρνησης μέσω αύξησης του ΦΠΑ και 
του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυ-
σίμων. Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις από 
τη ΔΕΗ δεν βοηθούν, όπως και η έλλειψη 
τραπεζικού συστήματος ικανού να στηρί-
ξει τους αγρότες σε μια δύσκολη μεταβα-
τική περίοδο. Επιπλέον, αποδεικνύεται 
στην πράξη ότι πολλές καλλιέργειες δεν 
έχουν οικονομική προοπτική, ενώ δεν υ-
πάρχουν σχέδια για την αναδιάρθρωσή 
τους.

Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι κτη-
νοτρόφοι, οι οποίοι δέχονται μεγαλύτερη 
πίεση εξαιτίας της κατάρρευσης της τιμής 
του γάλακτος με τη βοήθεια μαζικών ελλη-
νοποιήσεων εισαγόμενου γάλακτος, φαι-
νόμενο που έχει πάρει πρωτοφανείς δια-
στάσεις χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε κυ-
βερνητική αντίδραση.

Και η γουνοποιία, που στήριζε την οι-
κονομική ανάπτυξη στην περιοχή της Κο-
ζάνης και της Σιάτιστας, βρίσκεται σε πολύ 
δύσκολη θέση, με αποτέλεσμα να χάνο-
νται θέσεις εργασίας και αναπτυξιακές ευ-
καιρίες.

Οι μικρομεσαίοι στην πρέσα
Στις επαφές που είχα με εκπροσώπους των 
επιμελητηρίων μού τονίστηκε ότι οι μι-
κρομεσαίοι βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς 
συμπιέζεται ο τζίρος τους, έχει ουσιαστικά 
διακοπεί η τραπεζική χρηματοδότησή 
τους, ενώ προστίθενται συνεχώς νέα φο-
ρολογικά και ασφαλιστικά βάρη.

Ακόμη και στην εστίαση, η οποία λει-
τουργεί σε πολλές πόλεις και περιοχές σαν 
τελευταίο επιχειρηματικό και επενδυτικό 
καταφύγιο, τα πράγματα είναι δύσκολα ε-
ξαιτίας της αύξησης του ΦΠΑ από 13% –
στο οποίο το είχε μειώσει η κυβέρνηση 
Σαμαρά– στο 24% επί κυβέρνησης Τσί-
πρα.

Επικίνδυνος συνδυασμός
Οι μεγάλες οικονομικές δυσκολίες έχουν 
δημιουργήσει, σε βάθος χρόνου, μεγάλη 
κοινωνική κρίση.

Σε περιοχές που επισκέφθηκα παρα-
τηρείται φυγή των νέων, επιταχυνόμενη 
δημογραφική γήρανση και εγκατάλειψη 
καλλιεργειών και ολόκληρων κλάδων.

Για παράδειγμα, στα Τζουμέρκα, όπου 
επισκέφθηκα τα χωριά της περιοχής απ’ 
όπου κατάγεται η οικογένεια Τσίπρα, οι 

άνθρωποι έχουν εγκαταλειφθεί στη μοίρα 
τους. Παρακολούθησα συζητήσεις μεταξύ 
κτηνοτρόφων για το ποιος πούλησε ή πρό-
κειται να πουλήσει το κοπάδι του για να 
βγει από το οικονομικό αδιέξοδο. Είναι τέ-
τοια η κυβερνητική αδιαφορία και το αλα-
λούμ ώστε έχουν χαθεί ειδικές επιδοτή-

σεις και κίνητρα για ορεινές και μειονεκτι-
κές περιοχές, ενώ για στατιστικούς λόγους 
–λόγω της δραστηριότητας της ΔΕΗ– ο-
λόκληρες περιοχές, όπως η Δυτική Μα-
κεδονία, εμφανίζονται περισσότερο ανα-
πτυγμένες απ’ ό,τι πραγματικά είναι, με 
αποτέλεσμα να χάνονται σημαντικές ευ-
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ρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Η ομιλία Μητσοτάκη
Μέσα σε αυτό το δύσκολο οικονομικό και 
κοινωνικό πλαίσιο μου έκανε εξαιρετικά 
καλή εντύπωση η ομιλία Μητσοτάκη στην 
Κοζάνη, την περασμένη Κυριακή, στα 

πλαίσια της υποστήριξης του υποψήφιου 
περιφερειάρχη –βουλευτή της ΝΔ– Γιώρ-
γου Κασαπίδη.

Ο πρόεδρος της ΝΔ δίνει προτεραιό-
τητα στις ομιλίες του στην παρουσίαση 
προτάσεων για την αναγκαία οικονομική 
και κοινωνική επανεκκίνηση.

Δεσμεύτηκε, μεταξύ των άλλων, για την 
άμεση μείωση των φορολογικών βαρών, 
την επιστροφή του ΦΠΑ στην εστίαση 
στο 13%, την καταπολέμηση με διοικητικά 
μέτρα των ελληνοποιήσεων γάλακτος, την 
προσφορά επενδυτικών κινήτρων για να 
υπάρξουν νέες θέσεις απασχόλησης στον 
ιδιωτικό τομέα με αξιοπρεπείς μισθούς.

Προτεραιότητα της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη θα είναι η βελτίωση της οικονομι-
κής διαχείρισης της ΔΕΗ και η προετοιμα-
σία της επιτυχημένης μετάβασης στη μετά 
τον λιγνίτη περίοδο με σεβασμό στο πε-
ριβάλλον και τις θέσεις απασχόλησης και 
έμφαση στην προσέλκυση μεγάλων ιδιω-
τικών επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα 
και στη βιομηχανία.

Ο κ. Μητσοτάκης δίνει την εντύπωση 
ήρεμης δύναμης σε ό,τι αφορά την πολι-
τική και την οικονομία και δημιουργεί ρε-
αλιστική ελπίδα ακόμη και σε πόλεις και 
περιοχές που περνάνε μεγάλη κρίση.

Δεν ασχολείται πολύ με την κριτική 
στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφει ένα 
καλύτερο μέλλον με ευκαιρίες και υπο-
χρεώσεις για όλους, μεταφέρει στο ακρο-
ατήριό του αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία, 
ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμφω-
νία Τσίπρα-Ζάεφ, εξηγώντας τους λόγους 
για τους οποίους η ΝΔ είναι αντίθετη και 
τις συνέπειες για τα καλώς εννοούμενα ε-
θνικά μας συμφέροντα.

Θετικά παραδείγματα
Κατά τη διάρκεια της περιοδείας μου ήρθα 
σε επαφή με πολλούς συμπολίτες μας που 
δίνουν με επιτυχία τη μάχη της οικονο-
μίας και της κοινωνίας. Ακόμη και σε εξαι-
ρετικά δύσκολες συνθήκες βρίσκουν τον 
τρόπο να σταθούν στα πόδια τους επαγγελ-
ματικά και να στείλουν το μήνυμα της δη-
μιουργικής προσπάθειας.

Εξαιρετική εντύπωση μου έκαναν ο 
περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Καχριμάνης 
και οι συνεργάτες του, οι οποίοι βρίσκο-

νται σε άμεση επαφή με τους πολίτες και 
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν σύνθετα 
προβλήματα, εκτιμώντας ότι η Ήπειρος, 
παρά τα προβλήματά της, έχει μεγάλες α-
ναπτυξιακές δυνατότητες.

Ήρθα σε επαφή και με πρωταθλη-
τές της ανάπτυξης και της επιτυχημένης 
διεθνοποίησης της ελληνικής οικονο-
μίας, όπως με εκπροσώπους της οινοποι-
ίας «Κτήμα Άλφα» στο Αμύνταιο και της 
«Γκλίναβος» στη Ζίτσα.

Μου περιέγραψαν τις επιτυχημένες 
πρωτοβουλίες τους και παρουσίασαν προ-
βλήματα επενδύσεων, χρηματοδότησης 
της διεθνοποίησης της δραστηριότητάς 
τους που αν αντιμετωπιστούν θα οδηγή-
σουν σε μεγάλες παραγωγικές και εμπορι-
κές επιτυχίες.

Οι προτάσεις
Στους συνομιλητές μου τόνισα ότι οι ε-
παφές που κάνω σε πόλεις και περιοχές 
έχουν δύο βασικούς στόχους.

Την ενίσχυση της υποψηφιότητάς μου 
στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου, εφόσον 
είναι άλλο η επικοινωνία μέσω των ΜΜΕ 
και άλλο η προσωπική επαφή σε αναζή-
τηση λύσεων σε συγκεκριμένα προβλή-
ματα.

Υπογράμμισα επίσης ότι επιδίωξή μου 
είναι να συμβάλω, στο μέτρο του δυνα-
τού, στη σύνδεση του γενικού ευρωπαϊκού 
με το ειδικό περιφερειακό, τοπικό. Αυτός 
πρέπει να είναι ο στόχος των πολιτικών, ι-
διαίτερα σε περίοδο κρίσης για την πα-
τρίδα μας, και νομίζω ότι οι ευρωβουλευ-
τές της ΝΔ που θα εκλεγούν στις 26 Μαΐου 
μπορούν να τον υπηρετήσουν καλά την ε-
πόμενη πενταετία.

Ο αριθμός των ευρωβουλευτών της ΝΔ 
θα αυξηθεί από πέντε σε επτά ή και πε-
ρισσότερους. Θα μπορέσουν να αποτελέ-
σουν πολιτική, οικονομική γέφυρα μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ευ-
ρωπαϊκών θεσμών από τη μία πλευρά και 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη-ΝΔ από την 
άλλη.

Έχοντας διανύσει σε επτά ημέρες χι-
λιάδες χιλιόμετρα και έχοντας ανταλλάξει 
απόψεις με εκατοντάδες συμπολίτες μας 
και πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς παράγο-
ντες, έχω καλύτερη γνώση των ανοιχτών 
θεμάτων και μεγαλύτερες δυνατότητες να 
συμβάλω στην αντιμετώπισή τους.

Το πιο ανθρώπινο και συγκινητικό ση-
μείο της περιοδείας μου ήταν στο Αμύ-
νταιο, όταν ανταλλάσσοντας απόψεις με 
έναν ήρεμο και σημαντικό άνθρωπο μου 
είπε ότι με ψήφισε το 2014 γιατί του το ζή-
τησε ο Βασίλης Μπεσκένης, του οποίου υ-
πήρξα διευθυντής στον «Ελεύθερο Τύπο» 
στο ξεκίνημα της δημοσιογραφικής του 
καριέρας.

Μετά μου συστήθηκε, είναι ο πεθερός 
του Μπεσκένη, ο οποίος χάθηκε ξαφνικά 
στα 43 του χρόνια λίγες ώρες μετά τη βά-
φτιση του παιδιού του. Λίγα 24ωρα αργό-
τερα ο Μπεσκένης δικαιώθηκε, έστω μετά 
θάνατον, στη δικαστική διαμάχη που είχε 
με τον υβριστή του, Πολάκη.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η ΔΕΗ έχει μετατραπεί 
από παράγοντας ανάπτυξης 
σε ωρολογιακή βόμβα για 
την τοπική, περιφερειακή 
οικονομία.

Η κατάρρευση της τιμής 
του γάλακτος με τη βοήθεια 
μαζικών ελληνοποιήσεων 
φέρνει πολλούς κτηνοτρόφους 
σε οικονομικό αδιέξοδο.

Άρτα, Τζουμέρκα, Σιάτιστα, 
Κοζάνη, Φλώρινα, 
Αμύνταιο, Ιωάννινα, Ζίτσα, 
στέλνουν το ίδιο μήνυμα.
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οικονοµία

H UBS εκτιµά ότι οι ελληνικές 
τράπεζες δεν κινδυνεύουν µε νέα 
κεφαλαιοποίηση.

Ο
ι δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνη-
σης, Γιάννη ∆ραγασάκη, περί κεφαλαιακής ενί-
σχυσης των τραπεζών, το γεγονός ότι έχει κα-
θυστερήσει ο «διάδοχος» του νόµου Κατσέλη 
που θα συµβάλει στην αντιµετώπιση των κόκ-
κινων δανείων, αλλά και το ενδεχόµενο ο Αλέ-

ξης Τσίπρας –ενόψει εκλογών– να προχωρήσει σε άρση των capital 
controls συνθέτουν ένα άκρως προβληµατικό σκηνικό.

Κι αυτό γιατί τα βιαστικά βήµατα µε πολιτικές σκοπιµότητες 
που δεν λαµβάνουν υπόψη τις αντοχές του ελληνικού τραπεζικού 
συστήµατος µπορούν να δώσουν τη χαριστική βολή στις τράπεζες 
και κατά συνέπεια στην ελληνική οικονοµία.

Στους κόλπους των τραπεζιτών είναι κοινό µυστικό πως εάν 
δεν αντιµετωπιστεί δραστικά και αποτελεσµατικά το θέµα των κόκ-
κινων δανείων, αργά ή γρήγορα κάθε άλλο παρά µπορεί να απο-
κλειστεί µια ενδεχόµενη κεφαλαιακή ενίσχυση. Υπενθυµίζεται ότι 
έχουν γίνει τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις (2013: 28,5 δισ. ευρώ, 2014: 
8,3 δισ. ευρώ και 2015: 10,7 δισ. ευρώ), ενώ αν χρειαστεί τέταρτη, 
δύσκολα θα βρεθεί ιδιώτης να βάλει νέα κεφάλαια, τη στιγµή που η 
κρατική ενίσχυση αποκλείεται.

Η συµφωνία
Πάντως, κυβέρνηση και τραπεζίτες κατέληξαν –έπειτα από πολύ-
ωρη σύσκεψη– σε συµφωνία για τον νέο νόµο Κατσέλη.

Το νέο πλαίσιο, σύµφωνα µε πληροφορίες, θα καλύπτει δα-
νειολήπτες των οποίων οι πρώτες κατοικίες είναι υποθηκευµέ-
νες σε αντικειµενική αξία έως 250.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο του 
δανείου, για την ένταξη στον νόµο, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
130.000 ευρώ.

Στον νέο νόµο υπάγονται όλες οι πρώτες κατοικίες, ανεξαρτή-
τως της κατηγορίας του δανείου για το οποίο δόθηκαν υποθήκη 
(συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρηµατικών κ.λπ.).

Το ∆ηµόσιο φέρεται να αναλαµβάνει την επιδότηση του 33% 
της δόσης των ευάλωτων δανειοληπτών, µε συνολικό ποσό έως 200 
εκατ. ευρώ.

Το εισοδηµατικό κριτήριο για την ένταξη στον νόµο, σύµ-
φωνα µε τις πρώτες πληροφορίες, θα αφορά εισόδηµα 12.500 ευρώ 
για άγαµο, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, και για αξία ακινήτου 
250.000 ευρώ.

Σηµειώνεται ότι η κοινή πρόταση θα διαβιβαστεί στους εποπτι-
κούς θεσµούς του τραπεζικού συστήµατος µε στόχο η διαδικασία 
νοµοθέτησης να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Το «σφυροκόπηµα»
Η UBS σε έκθεσή της για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, περιγρά-
φοντας τους λόγους για το «σφυροκόπηµα» που δέχονται οι τραπε-
ζικές µετοχές (έχουν υποχωρήσει κατά 10% µέσα στο 2019), τονίζει 

τις ανησυχίες των επενδυτών για την πολιτική αβεβαιότητα και την 
αυστηρότητα της ΕΚΤ σε ό,τι αφορά τους δείκτες κάλυψης. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι έπειτα από µία αρκετά ισχυρή εκκίνηση στο 
2018, οι µετοχές ορισµένων τραπεζών έχουν αγγίξει κατ’ εξακολού-
θηση ιστορικά χαµηλά και ολοκλήρωσαν το έτος µε απώλειες 40%-
75%, που είναι πολύ χειρότερη επίδοση από τις ευρωπαϊκές τράπε-
ζες, παρά το sell-off στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, τη βελτίωση 
των µακροοικονοµικών δεικτών, τα ικανοποιητικά αποτελέσµατα 
των stress tests και τις επιτυχηµένες πωλήσεις δανείων.

Ωστόσο, η UBS επισηµαίνει ότι αν και η διαδικασία µείωσης 
των κόκκινων δανείων θα προκαλέσει πιστωτικές ζηµιές στο τρα-
πεζικό σύστηµα, δεν αναµένεται να προκαλέσει γενικευµένη ανα-
κεφαλαιοποίηση. Ειδικότερα, οι αναλυτές της ελβετικής τράπεζας 
εκτιµούν ότι ο συνολικός αντίκτυπος στα κεφάλαια των τραπεζών 
από τη µεταφορά των NPEs σε κεντρικό όχηµα ειδικού σκοπού την 
περίοδο 2019-2020 θα είναι της τάξης των 6 δισ. ευρώ, αλλά ο κλά-
δος µπορεί να τον απορροφήσει χωρίς ανακεφαλαιοποίηση.

Τα capital controls
Έντονος προβληµατισµός επικρατεί στον τραπεζικό κλάδο και για 
το ενδεχόµενο η κυβέρνηση να προχωρήσει σε άρση των capital 
controls, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρηµατολογία του Αλέξη Τσί-
πρα ότι οδήγησε τη χώρα εκτός κρίσης και πίσω στην κανονικότητα.

Στο θέµα αναφέρθηκε και η γερµανική εφηµερίδα 
«Handelsblatt», που επισηµαίνει πως «τα capital controls ήταν η 
ζώνη ασφαλείας που έσωσε τις ελληνικές τράπεζες από την κατα-
στροφή το καλοκαίρι του 2015. Τη νύχτα της 27ης προς την 28η Ι-
ουνίου ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας “έκλεισε την κάνουλα” 
των χρηµάτων στους Έλληνες. Οι τράπεζες κατέβασαν ρολά για 
τρεις εβδοµάδες και στα ΑΤΜ υπήρχαν διαθέσιµα µόνο 60 ευρώ 
την ηµέρα για κάθε κατάθεση».

Από την πλευρά τους, οι τραπεζίτες προειδοποιούν ότι βιαστι-
κές αποφάσεις µπορεί να έχουν συνέπειες και τάσσονται υπέρ της 
διατήρησης των περιορισµών στη διακίνηση κεφαλαίου εκτός της 
Ελλάδας, ενώ εκφράζουν φόβους για µια νέα διαρροή χρήµατος, 
αντίστοιχη µε εκείνη του 2015. Τότε που ο Αλέξης Τσίπρας και ο 
Γιάνης Βαρουφάκης ήρθαν σε αντιπαράθεση µε τους δανειστές, ο-
δηγώντας τη χώρα στα όρια της χρεοκοπίας.

«Η ανησυχία είναι εύλογη αν σκεφτεί κανείς πως κατά την πο-
λυετή κρίση της χώρας οι τράπεζες έχασαν σχεδόν το ήµισυ των 
καταθέσεών τους – από 237,5 δισ. ευρώ στα µέσα του 2009, έναν 
χρόνο πριν από την κρίση, σε µόλις 122,2 δισ. ευρώ το 2015. Παρ’ 
ότι σήµερα έχουν αυξηθεί, φτάνοντας τα 134,5 δισ. ευρώ, τραπεζι-
κοί κύκλοι εκτιµούν ότι οι Έλληνες εξακολουθούν να έχουν περί-
που 28 δισ. ευρώ σε µετρητά σε θυρίδες» επισηµαίνεται στο δηµο-
σίευµα της γερµανικής εφηµερίδας.

Η «Handelsblatt» κάνει αναφορά και στις δηλώσεις ∆ραγα-

σάκη, επισηµαίνοντας ότι «έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για 
δεύτερη φορά µέσα σε λίγες µέρες, υπογραµµίζοντας ότι οι τράπε-
ζες, οι οποίες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί τρεις φορές µέσα στην 
κρίση, ενδέχεται να χρειαστούν νέα κεφάλαια, αν σκεφτεί κανείς 
ότι οι µετοχές τους έχουν ήδη χάσει το 80% της αξίας τους από την 
τελευταία ανακεφαλαιοποίηση στο τέλος του 2015. Αν το σενάριο 
αυτό πραγµατοποιηθεί, κανείς δεν γνωρίζει από πού θα βρεθούν 
τα χρήµατα αυτά. Ωστόσο, η πιθανότητα να πληρώσουν οι µέτο-
χοι των τραπεζών αµφισβητείται. Θα µπορούσαν βέβαια οι Ευρω-
παίοι εταίροι της Ελλάδας να χορηγήσουν στη χώρα νέες ενισχύ-
σεις. Στη χειρότερη περίπτωση, θα µπορούσε να γίνει ένα bail-in ή 
να χρησιµοποιηθούν τα χρήµατα όσων διαθέτουν καταθέσεις άνω 
των 100.000 ευρώ».

Η ευρωπαϊκή οδηγία για το bail-in
Από το 2016 έχει τεθεί σε ισχύ η πανευρωπαϊκή οδηγία για τη δι-
άσωση µε ίδια µέσα (το γνωστό bail-in). Συγκεκριµένα, προβλέπει 
πως αν µια τράπεζα βρεθεί σε σηµείο πτώχευσης, οι µέτοχοι είναι 
οι πρώτοι που θα καλύπτουν το κόστος αναδιάρθρωσης. Στη συ-
νέχεια, ζητείται από τους πιστωτές να συνεισφέρουν, ενώ τελευ-
ταίοι συµβάλλουν εκείνοι που έχουν µη καλυπτόµενες καταθέσεις 
(ποσά µεγαλύτερα των 100.000 ευρώ).

Επί του παρόντος, όµως, Έλληνες αξιωµατούχοι «ξορκίζουν» 
αυτό το σενάριο. Εξάλλου ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, 
Γιάννης Στουρνάρας, επανέλαβε, πρόσφατα, ότι οι ελληνικές τρά-
πεζες είναι επαρκώς κεφαλαιοποιηµένες, µε υψηλότερους µάλιστα 
των απαιτούµενων ελάχιστων δεικτών, και µόλις πέρυσι πέρασαν 
µία ακόµη δοκιµασία stress test.

Οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις τράπεζες, ύ-
στερα από χρόνια διαρκούς συρρίκνωσης, πέρυσι αυξήθηκαν κατά 
8,1 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 134,5 δισ. ευρώ. Στο ερώτηµα εάν δια-
τρέχουν κίνδυνο, αρµόδιες πηγές απαντούν κατηγορηµατικά αρνη-
τικά, υπό τις παρούσες συνθήκες.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΟΙ ΦΟΒΟΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ CAPITAL CONTROLS
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συνέντευξη

Χάρης Θεοχάρης, βουλευτής της ΝΔ

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
είναι η κυβέρνηση η οποία 
τήρησε πιο πιστά απ’ όλες τις 
επιταγές του ΔΝΤ, είναι η 
κυβέρνηση η οποία έχει πάρει 
περισσότερα εύσημα απ’ όλες 
τις προηγούμενες για το πώς 
ολοκλήρωσε το μνημόνιο.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Έχουμε μπροστά μας 
70 βέτο και αυτό οφείλουν 

να το συνειδητοποιήσουν όλοι»

Τ
η δέσμευση του προέδρου της 
ΝΔ ότι η Ελλάδα θα κάνει χρήση 
του βέτο στην ενταξιακή διαδικα-
σία στην Ε.Ε. αν η κυβέρνηση της 
Βόρειας Μακεδονίας δεν ικανο-
ποιήσει τις θέσεις της χώρας ε-
παναλαμβάνει ο βουλευτής του 
κόμματος Χάρης Θεοχάρης. Πα-
ράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι ε-

κλογές θα κριθούν από την οικονομία, ένα πεδίο στο 
οποίο η ΝΔ υπερέχει του ΣΥΡΙΖΑ.

Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα σχε-
τικά με το «Μακεδονικό» μετά την κύρωση της 
Συμφωνίας των Πρεσπών και του πρωτοκόλλου 
ένταξης της γείτονος στο ΝΑΤΟ;
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μπαίνουμε 
σε μια μακρά πορεία, η οποία θα έχει πολλές δυ-
σκολίες και θα πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση 
που θα κινηθεί σε δύο άξονες. Πρώτον, θα αναγκά-
σει και την απέναντι πλευρά να τηρήσει τη διαδικα-
σία, γιατί ήδη έχουμε δει διάφορες παρασπονδίες 
χωρίς η ελληνική κυβέρνηση να αντιδρά σε αυτές, 
και, δεύτερον, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 
ήδη δεσμευτεί, θα αξιοποιήσει τη μακρά διαδικασία 
ένταξης στην Ε.Ε. προς όφελος της χώρας μας. Για 
να μπει μια χώρα στην Ε.Ε. υπάρχουν 35 κεφάλαια 
που απαιτούν έγκριση. Στην αρχή για να ανοίξουν και 
στο τέλος για να κλείσουν. Αυτά τα 35 κεφάλαια πρέ-
πει να ολοκληρωθούν για να προχωρήσει η ευρω-
παϊκή πορεία των Σκοπίων. Εμείς ως ΝΔ δεσμευ-
όμαστε ότι ούτε θα ανοίξουν ούτε θα κλείσουν ποτέ, 
εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν οι θέσεις της 
Ελλάδας. Έχουμε μπροστά μας 70 βέτο και αυτό ο-
φείλουν να το συνειδητοποιήσουν όλοι.

Θεωρείτε ότι η απόφαση της κυβέρνησης να προ-
χωρήσει στην κύρωση της συμφωνίας θα βαρύ-
νει στο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, όποτε 
κι αν αυτές γίνουν;
Είναι δύσκολο να το εκτιμήσει κανείς, διότι διαφέρει 
και με βάση τα γεωγραφικά κριτήρια αλλά και από 
κοινωνική ομάδα σε κοινωνική ομάδα. Σε γενικές 
γραμμές, θεωρώ ότι οι πολίτες επηρεάζονται περισ-
σότερο από τα ζητήματα οικονομίας, από το αν έχουν 
ή δεν έχουν δουλειά ή αν μπορούν ή δεν μπορούν 
να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Σε σχετικά πρόσφατη συνέντευξή του ο πρω-
θυπουργός ισχυρίστηκε ότι η οικονομία είναι το 
«ατού» της κυβέρνησης. Συμφωνείτε ή διαφω-
νείτε με την εκτίμηση αυτή;
Ο πρωθυπουργός έχει κλειστεί σε έναν γυάλινο πύργο, 
στο Μαξίμου, δεν κυκλοφορεί έξω και δεν συνει-
δητοποιεί πως υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες 
μας για τους οποίους οι διακηρύξεις της κυβέρνη-
σης για έξοδο από τα μνημόνια δεν έχουν επηρεά-
σει καθόλου την πραγματική οικονομική τους κα-
τάσταση. Η κυβέρνηση, λοιπόν, άφησε και αφήνει 
προβλήματα να κακοφορμίσουν και δίνει μετά πολύ 
βιαστικά και με δογματικό τρόπο λύσεις –χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα τα κόκκινα δάνεια που παρακο-
λουθούμε τώρα– και αυτό θα της στοιχίσει και εκλο-
γικά, αλλά, δυστυχώς, θα στοιχίσει και στην ίδια την 
οικονομία, που θα μπορούσε να αναπτυχθεί πολύ 
καλύτερα και πολύ γρηγορότερα.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το οικονομικό πρό-
γραμμα της ΝΔ ταυτίζεται με αυτό του ΔΝΤ. Το 
σχόλιό σας;

Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα. Η κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυβέρνηση η οποία τήρησε πιο πιστά 
απ’ όλες τις επιταγές του ΔΝΤ, είναι η κυβέρνηση η 
οποία έχει πάρει περισσότερα εύσημα απ’ όλες τις 
προηγούμενες για το πώς ολοκλήρωσε το μνημό-
νιο, αλλά και για το πώς τήρησε τις δεσμεύσεις τις 
οποίες της επέβαλαν στο ζήτημα της Συμφωνίας των 
Πρεσπών. Αν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να πα-
ραδεχτούμε και στα γεωπολιτικά αλλά και στα οι-
κονομικά θέματα, είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
χαράσσει μια εθνικά υπερήφανη, πολύ ξεχωριστή 
πολιτική και δεν διστάζει να έρθει σε συγκρούσεις 
με κορυφαίους ηγέτες.

Για να επιστρέψουμε στο ζήτημα των εκλογών, 
ποιος παράγοντας νομίζετε ότι θα βαρύνει περισ-
σότερο στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέ-
σματος;
Όπως είπα, το κύριο ζήτημα είναι το οικονομικό, αλλά 
για πολλούς συμπολίτες μας σπουδαιότερος παρά-
γοντας είναι τα εθνικά θέματα. Εκτιμώ ότι καθοριστι-
κός παράγοντας θα είναι η διατύπωση ενός ξεκάθα-

ρου οράματος για την επόμενη μέρα, για την Ελλάδα 
του 21ου αιώνα. Ένα πειστικό σχέδιο για το πώς θα 
μπορέσει μόνη της η χώρα να σταθεί στα πόδια της, 
και αυτό μόνο η ΝΔ το έχει.

Αν κάποιος ψηφοφόρος σάς δήλωνε ότι ανήκει 
στην κατηγορία εκείνων που στις δημοσκοπήσεις 
επιλέγουν «δεν ξέρω / δεν απαντώ» και σας ρω-
τούσε γιατί να ψηφίσει ΝΔ, τι θα του απαντούσατε;
Γιατί η ΝΔ είναι η μόνη δύναμη η οποία σε θεσμικό 
επίπεδο θα αναβαθμίσει και θα δυναμώσει τη χώρα, 
δεν θα αφήσει να κυλήσει προς καθεστωτικές λογι-
κές, και σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο θα δη-
μιουργήσει τις προϋποθέσεις για πλούτο και μέλλον 
που θα μοιραστούν, και σε όλους. Θα δημιουργή-
σει τις προϋποθέσεις –φορολογικά κίνητρα και δυ-
ναμική– για την «επιχειρηματικότητα της διπλανής 
πόρτας», από το περίπτερο ως την επιχείρηση στον 
Νότιο Τομέα, που θα φέρουν θέσεις εργασίας. Εντέ-
λει, η Ελλάδα χρειάζεται μια μεγάλη πολιτική αλλαγή 
και αυτή μπορεί να τη φέρει μόνο η ΝΔ και ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε μια έντονη 
«ρευστότητα» στο πολιτικό σκηνικό. Πού την α-
ποδίδετε και ποιον ρόλο θεωρείτε ότι θα παίξει 
στις εθνικές εκλογές;
Η ρευστότητα αυτή δεν είναι μόνο το τελευταίο διά-
στημα, είναι μια ρευστότητα που ξεκίνησε μέσα στην 
κρίση και φαίνεται ότι σιγά-σιγά γίνεται μια προσπά-
θεια επιστροφής στην κανονικότητα και σχηματοποι-
είται πια προς νέα δεδομένα, τα οποία θα κυριαρ-
χήσουν κατά την άποψή μου τα επόμενα χρόνια και 
ενδεχομένως και τις επόμενες δεκαετίες. Φυσικά θα 
παίξουν τον ρόλο τους και οι διεργασίες οι οποίες θα 
λάβουν χώρα μέχρι τις εκλογές –ίσως και μετά από 
αυτές–, που εκτιμώ ότι θα είναι σημαντικές και θα 
σταθεροποιήσουν το πολιτικό σύστημα.

Η ψηφοφορία στη Βουλή για την αναθεώρηση 
του Συντάγματος ολοκληρώθηκε. Τελικά θεω-
ρείτε ότι ήταν ώριμο το αίτημα για συνταγματική 
αναθεώρηση;
Το αίτημα για την αλλαγή του Συντάγματος ήταν ώριμο 
και πολιτικά αλλά και νομικά. Η διαδικασία της συ-
νταγματικής αναθεώρησης, όμως, θα έπρεπε να έχει 
γίνει μέσα σε ένα κλίμα ευρειών συναινέσεων. Αντ’ 
αυτού, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είδαμε την ίδια 
αντιμετώπιση όπως και στα εθνικά θέματα. Να ερ-
γαλειοποιείται δηλαδή ακόμη και η κορυφαία συ-
νταγματική διαδικασία για μικροκομματικούς λόγους, 
κάτι που, δυστυχώς, θα το βρούμε μπροστά μας. Α-
πέναντι στην ιδεοληπτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ εμείς 
θέτουμε στην κρίση του Κοινοβουλίου και του λαού 
μια προοδευτική δέσμη μεταρρυθμίσεων, που θερα-
πεύουν τις παθολογίες του χθες, αντιμετωπίζουν τα 
ζητούμενα του σήμερα και που δημιουργούν συν-
θήκες επανεκκίνησης για την Ελλάδα του αύριο. Οι 
προτάσεις αυτές κινούνται σε τρεις άξονες: 1) Την 
πολιτική ομαλότητα και την ισορροπία των θεσμών. 
Η χώρα χρειάζεται σήμερα μια λειτουργική δημο-
κρατία, πολιτική σταθερότητα, σεβασμό στη διάκριση 
των εξουσιών και, κυρίως, τον έλεγχο της εκτελε-
στικής εξουσίας. 2) Την οικονομική σταθερότητα και 
την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, προσφέρο-
ντας σταθερό και ορθολογικό οικονομικό περιβάλ-
λον στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. 2) Την αλ-
ληλεγγύη στη βάση της κοινωνίας και την αξιοκρα-
τία σε όλες τις βαθμίδες του κράτους. Ώστε όλοι οι 
Έλληνες να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες προόδου. Και 
να απελευθερωθεί το σπουδαίο ανθρώπινο δυνα-
μικό της χώρας.
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Θα ήταν αφέλεια να πιστεύουµε 
ότι µια επίσκεψη οιουδήποτε 
Έλληνα πρωθυπουργού θα 
άλλαζε την κατάσταση και θα 
έλεγα ότι θα ήταν επίτευγµα 
αν µπορούµε να έχουµε 
προβλέψιµες σχέσεις, ήτοι 
αποκλιµάκωση των εντάσεων 
που προκαλεί η Τουρκία στο 
Αιγαίο και στην περιοχή του 
Καστελόριζου.

Αλέξανδρος Μαλλιάς, πρέσβης επί τιµή

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Πιστεύω ότι είναι προς όφελος 
της Ελλάδας και θέλω να πιστεύω 

και της Τουρκίας να έχουµε 
προβλέψιµες σχέσεις»

Τ
ην ευχή για «προβλεψι-
µότητα» στις σχέσεις Ελ-
λάδας και Τουρκίας εκ-
φράζει ο πρέσβης επί τιµή 
Αλέξανδρος Μαλλιάς µε α-
φορµή την πρόσφατη επί-
σκεψη του πρωθυπουργού, 
Αλέξη Τσίπρα, στην Άγκυρα 
και τη συνάντησή του µε τον 

Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Παράλ-
ληλα, επισηµαίνει ότι η Αθήνα θα πρέπει να πα-
ρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς και επισταµένως 
την εφαρµογή της Συµφωνίας των Πρεσπών (την 
οποία και έχει αναλύσει στο βιβλίο του «Ελλάδα 
και Βόρεια Μακεδονία – Η Αυτοψία της ∆ύσκο-
λης Συµφωνίας των Πρεσπών») από τα Σκόπια 
για τυχόν παρεκκλίσεις.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µιλήσουµε για το πρό-
σφατο ταξίδι του πρωθυπουργού στην Τουρ-
κία και τη συνάντησή του µε τον Τούρκο Πρό-
εδρο. Ποια είναι τα συµπεράσµατά σας;
Η επίσκεψη κάθε Έλληνα πρωθυπουργού και οι 
συναντήσεις για κρίσιµα θέµατα, όπως αυτή στην 
Τουρκία, θα πρέπει να αναλύεται µε ψυχραιµία 
και «ψυχρότητα», καθώς πιστεύω ότι αυτό συνά-
δει µε αυτό που ονοµάζουµε «συνέχεια του κρά-
τους». Νοµίζω ότι η επίσκεψη του πρωθυπουρ-
γού στην Τουρκία έγινε σε µια περίοδο κατά την 
οποία στην Ελλάδα υπάρχει ένα χάσµα και µε-
γάλη θεµελιώδης διαφωνία: αν δηλαδή είµαστε 
µια χώρα που έχει κερδίσει από τις κινήσεις που 
γίνονται στην εξωτερική πολιτική ή αν είµαστε µια 
χώρα που συνεχώς χάνει. Η συζήτηση αυτή δεν 
γίνεται για πρώτη φορά, αλλά αυτή τη φορά γί-
νεται πιο έντονα, πιο ζωηρά και µε διχαστικά α-
ποτελέσµατα, σε συνέχεια του τρόπου διαπραγ-
µάτευσης, της υπογραφής και της κύρωσης της 
Συµφωνίας των Πρεσπών. Η επίσκεψη έγινε την 
επαύριον µιας δύσκολης συζήτησης στη Βουλή, 
σε στιγµή που η πολιτική, η κοινωνική και η ε-
θνική συνοχή βρίσκονταν σε πολύ χαµηλό ση-
µείο ισορροπίας.

Από την άλλη πλευρά, εκτιµώ ότι ο πρωθυ-
πουργός θεώρησε ότι τα διεθνή του διαπιστευτή-
ρια –και αυτή είναι η ανάλυση στην κυβέρνηση– 
είναι ισχυρά και ότι η επίσκεψή του στην Τουρκία 
έγινε σε καθεστώς ευνοϊκής προδιάθεσης έναντι 
της Ελλάδας, κυρίως από την πλευρά ορισµένων 
ευρωπαϊκών ηγεσιών και, κατά την εκτίµησή µου, 
και του Στέιτ Ντιπάρτµεντ και της Ουάσινγκτον.

Από κει και πέρα, η ανάλυση της επίσκεψης 
έχει τέσσερις διαστάσεις: αποτελέσµατα ορατά ή 
δυσδιάκριτα, άµεσα και µελλοντικά. Εµείς µπο-
ρούµε να συζητήσουµε µόνο για τα ορατά και τα 
άµεσα, καθώς δεν έχουµε πληροφόρηση, παρά 
µόνο εκτιµήσεις, για το τι συζητήθηκε στην κατ’ 
ιδίαν συνάντηση του πρωθυπουργού και του Προ-
έδρου της Τουρκίας, συζήτηση που συνεχίστηκε 
και στο επίσηµο δείπνο. Από τα ορατά, εκείνο που 
βλέπω είναι ότι η επίσκεψη αυτή προετοιµάστηκε 
καλύτερα σε σχέση µε τη δύσκολη και «δύσπε-
πτη» επίσκεψη του κ. Ερντογάν στην Αθήνα και 
στην Κοµοτηνή τον ∆εκέµβριο του 2017. Και προ-
ετοιµάστηκε καλύτερα διότι δόθηκε περισσότερος 
«χώρος» στους Έλληνες διπλωµάτες να εµπλα-
κούν στην προετοιµασία της. Η καλύτερη αυτή 
προετοιµασία φαίνεται και από το γεγονός ότι οι 
δηλώσεις του πρωθυπουργού και του Ερντογάν 
έγιναν κατά τρόπο τέτοιον ώστε ναι µεν η κάθε 

πλευρά να καταθέσει τις δικές της θέσεις, χωρίς 
όµως να ξεπεράσει ένα «ανεκτό» από την άλλη 
πλευρά σηµείο. Οι δηλώσεις αυτές δεν προσέ-
θεσαν νέα «αγκάθια», γιατί κάθε φορά η Τουρκία 
προσθέτει και νέα.

Θα έλεγα ότι µε ενόχλησε –και ξέρω ότι δεν 
έχω την αποκλειστικότητα– η εσκεµµένη ανακοί-
νωση από πλευράς της τουρκικής κυβέρνησης 
και ειδικά του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών 
της επικήρυξης των οκτώ Τούρκων αξιωµατικών 
που έχουν λάβει πολιτικό άσυλο από την Ελλάδα. 
Αυτό σηµαίνει ότι δίνονται κίνητρα οικονοµικά σε 
κάποιους στην Ελλάδα ή έξω από τη χώρα να έρ-
θουν στη χώρα, να παραβιάσουν το συνταγµατικό 
πλαίσιο και το ελληνικό νοµικό πλαίσιο, το ευρω-
παϊκό νοµικό πλαίσιο που είναι προσαρµοσµένο 
στις ∆ιεθνείς Συµβάσεις του ΟΗΕ, και ή να κα-
ταδώσουν τους «οκτώ» ή να τους απαγάγουν. 
Θεωρώ ότι είναι µια ενοχλητική παρέµβαση στα 
κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας και άλλη µια 
προσβολή της εθνικής µας κυριαρχίας.

Από την άλλη, είναι θετικό σηµείο η επίσκεψη 
στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Εύχοµαι αυτή η 
επίσκεψη να µην έχει «αντιπαροχές» όσον αφορά 
τη µουσουλµανική µειονότητα στη Θράκη. Εύχοµαι 
αυτή η επίσκεψη να είναι η αρχή µιας διαδικασίας 
που θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία της Σχο-
λής. ∆ιότι, όπως είπε και ο Πρόεδρος Ερντογάν, 
δεν είναι µουσείο ή αξιοθέατο, συµβολίζει κάτι, 
είναι ένα διδασκαλείο και πρέπει να ανοίξουν οι 
πόρτες της για νέους σπουδαστές.

Από δω και πέρα, ποιες κινήσεις περιµένετε 
από την Τουρκία;
Αναµφίβολα η Τουρκία και ο Πρόεδρος Ερντο-
γάν έχουν πολλά ανοιχτά ζητήµατα και θα έλεγα 
ότι τα πιο «φλέγοντα» είναι το Κουρδικό και οι 
γκιουλενιστές. Πλέον η Τουρκία έχει δύο εσω-
τερικά µέτωπα –Κούρδους και γκιουλενιστές–, 
µε τους τελευταίους να θεωρούνται απειλητικό-
τερος αντίπαλος, από τον Ερντογάν και το ΑΚΡ, 
σε σχέση µε τους Κούρδους. Πιστεύω ότι είναι 
προς όφελος της Ελλάδας και θέλω να πιστεύω 
και της Τουρκίας να έχουµε προβλέψιµες σχέ-
σεις. Θα ήταν αφέλεια να πιστεύουµε ότι µια επί-
σκεψη οιουδήποτε Έλληνα πρωθυπουργού θα 
άλλαζε την κατάσταση και θα έλεγα ότι θα ήταν 
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Η ισχύς της Συμφωνίας και η 
εφαρμογή της δημιουργούν μια 
νέα πραγματικότητα. Εκτιμώ 
ότι δεν είναι δυνατή η ανώδυνη 
ακύρωσή της από μελλοντικές 
κυβερνήσεις, αλλά ταυτόχρονα 
πιστεύω ότι η εφαρμογή 
της θα είναι προβληματική, 
επιλεκτική και αποσπασματική 
και στις δύο χώρες.

επίτευγμα αν μπορούμε να έχουμε προβλέψιμες 
σχέσεις, ήτοι αποκλιμάκωση των εντάσεων που 
προκαλεί η Τουρκία στο Αιγαίο και στην περιοχή 
του Καστελόριζου. Επίσης, στην Κύπρο. Από κει 
και πέρα, αν δούμε τα πράγματα όπως εξελίσσο-
νται μέσω των στοιχείων του ΓΕΕΘΑ, από τον Φε-
βρουάριο του 2015 συνεχώς μέχρι σήμερα δεν 
έχουμε κανέναν λόγο να εφησυχάζουμε, καθώς 
βιώνουμε την καθημερινή απειλή. Δεν πιστεύω 
ότι η Τουρκία θα μειώσει μονομερώς την ένταση, 
αλλά θα ήταν προς το συμφέρον της Ελλάδας να 
δούμε μέχρι ποιου σημείου θα ήταν διατεθειμένη 
να φτάσει η Τουρκία για την αποκλιμάκωση των 
προκλήσεών της. Βεβαίως η δική μας μέριμνα 
και φροντίδα θα μπορούσε να ήταν να ενεργοποι-
ούνται διαρκώς οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Ά-
γκυρα, ώστε να προληφθούν και να αποφευχθούν 
επεισόδια που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε 
κρίσεις, σε «θερμά» επεισόδια.

Επειδή είπα ήδη ότι η Τουρκία μονομερώς 
δεν πρόκειται να σταματήσει, θα ζητήσει από την 
Ελλάδα, όπως συνηθίζει, ορισμένα ανταλλάγματα 
και αντιπαροχές, προκειμένου να μεταβούμε σε 
καθεστώς «ηρεμίας». Αν οι παροχές συνδυάζο-
νται με μείωση των εκδηλώσεων άσκησης της 
εθνικής μας κυριαρχίας στον θαλάσσιο χώρο, 
αυτό θα ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη. Επίσης, για 
τη Θράκη, τα τελευταία 50 χρόνια περισσότερα 
λάθη έχουν κάνει οι ελληνικές κυβερνήσεις στην 
πολιτική μας εκεί σε σχέση με τα αποτελέσματα 
που δημιουργούν ή θέλουν να προκαλέσουν οι 
διαδοχικές τουρκικές κυβερνήσεις. Τα μέτρα που 
αποφασίζονται για τη Θράκη θα πρέπει να είναι 
εθνικά μέτρα, εθνική πολιτική και, πάνω απ’ όλα, 
να έχουν συνέχεια και να μην αποτελούν αντι-
κείμενο ενός ανώφελου, επικίνδυνου, ευκαιρι-
ακού, πρόσκαιρου πολιτικο-κομματικού παιχνι-
διού εντός της Ελλάδας.

Για να περάσουμε στη έτερο ζέον ζήτημα, τι 
φέρνει η επόμενη μέρα της κύρωσης της Συμ-
φωνίας των Πρεσπών;
Η επόμενη μέρα, η οποία έχει ήδη αρχίσει εδώ 
και μία εβδομάδα, έπρεπε να μας οδηγήσει στη 
σύσταση μιας ομάδας στο υπουργείο Εξωτερικών 
η οποία συστηματικά, κάθε μέρα, θα καταγρά-
φει τις παρεκβάσεις, παρεκκλίσεις και εκτροπές 
της γειτονικής χώρας σε σχέση με τη Συμφωνία. 
Πρέπει να ετοιμάζουμε έναν λεπτομερή φάκελο 
των σημείων με τα οποία εκτιμούμε ότι η άλλη 
πλευρά δεν συμμορφώνεται. Πρέπει να πω ότι 
η γειτονική μας χώρα έχει ήδη κάνει μια σοβαρή 
παράκαμψη του γράμματος της Συμφωνίας, όταν 
μας είπε ότι η ισχύς των συνταγματικών αναθεω-
ρήσεων δεν θα γίνει με το που ψηφίστηκαν, αλλά 
αφού εμείς κυρώσαμε τη Συμφωνία και το Πρω-
τόκολλο Προσχώρησής της στο ΝΑΤΟ.

Δεύτερον, η ισχύς της Συμφωνίας και η ε-
φαρμογή της δημιουργούν μια νέα πραγματικό-
τητα. Εκτιμώ ότι δεν είναι δυνατή η ανώδυνη α-
κύρωσή της από μελλοντικές κυβερνήσεις, αλλά 
ταυτόχρονα πιστεύω ότι η εφαρμογή της θα είναι 
προβληματική, επιλεκτική και αποσπασματική και 
στις δύο χώρες. Ειδικά συγκεκριμένες πρόνοιές 
της θα υλοποιούνται μόνο αν υπάρχουν κοινο-
βουλευτικές πλειοψηφίες που θεωρούν ότι η ε-
φαρμογή της Συμφωνίας ως έχει δεν είναι ζημι-
ογόνος. Αφού πλέον ισχύει η Συμφωνία, θα πρέ-
πει να την ξαναδιαβάσουμε και να δούμε σε ποια 
άρθρα της θα πρέπει να δώσουμε το βάρος ώστε 

να αποκομίσουμε τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη 
από την εφαρμογή της και κυρίως να προετοιμά-
σουμε την άμυνά μας για τα σημεία στα οποία πι-
στεύουμε ότι θα έχουμε ζημιά, δηλαδή στα ζητή-
ματα ταυτότητας, στη γλώσσα και στην εθνότητα.

Ο αριθμός εκείνων που πιστεύουν ότι η Συμ-
φωνία αυτή είναι ζημιογόνος για την Ελλάδα βλέπω 
ότι αυξάνεται σε διάστημα ενός χρόνου και αυτό 
κάτι λέει. Επίσης, πιστεύω ότι δημιουργούνται τε-
τελεσμένα όσον αφορά την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, 
άρα όλο το βάρος πέφτει στον έλεγχο της διμε-
ρούς εφαρμογής και της εξασφάλισης εκείνων 
των δυνατοτήτων που μας παρέχει η Συμφωνία, 
αλλά και άλλες ρήτρες και κεκτημένα της Ε.Ε. κυ-
ρίως, τα οποία πρέπει να τα μελετήσουμε για να 
δούμε σε κάθε σημείο πώς θα μπορέσουμε να 
τα αξιοποιήσουμε ώστε να αυξήσουμε τις θετι-
κές επιπτώσεις από την εφαρμογή της.

Εδώ πρέπει να θυμίσω ότι οι αποφάσεις 817 
και 845 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ο-
ριοθετούν ότι το πρόβλημα μεταξύ των δύο γει-
τονικών χωρών είναι μόνο το ζήτημα του ονό-
ματος. Συνεπώς, πιστεύω ότι δεν υπήρχε κα-
νένας λόγος, από τη στιγμή που δεν μπορούμε 
εμείς να αποσπάσουμε την ονομασία της γλώσ-
σας τους και της εθνότητάς τους, όπως συνη-
θίζαμε για 70 χρόνια, ήτοι σλαβομακεδονική 
και Σλαβομακεδόνες, θα έπρεπε ως τελευταία 
γραμμή διαπραγμάτευσης να πούμε αυτό που 
και οι ίδιοι, αλλά και ο κ. Μάθιου Νίμιτς, έλεγαν: 
ότι τα ζητήματα της ταυτότητας ήταν εκτός της 
εντολής διαπραγμάτευσης που έχουμε από το 
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό δεν έγινε, 
πιστεύω ότι ήταν λάθος και θεωρώ ότι οι συ-
νέπειές του θα είναι και άμεσες και μελλοντι-
κές. Οι άμεσες και πολύ στενόχωρες είναι ότι 
για πρώτη φορά στην ιστορία αναγνωρίζουμε 
μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εθνότητα. 
Επίσης, θεωρώ ότι ήταν σφάλμα που δεν χρη-
σιμοποιήσαμε την ακριβή ορολογία του άρθρου 
4 του Συντάγματός τους και, αντί για τον όρο 
«citizenship» που σημαίνει ιθαγένεια, χρησι-
μοποιούμε τον όρο «nationality» που σημαίνει 
και ιθαγένεια αλλά και εθνότητα. Το ίδιο και για 
τη γλώσσα. Η γλώσσα είναι βασικό ταυτοτικό 
ζήτημα και όποιος αμφιβάλλει ας ξαναδιαβά-
σει Οδυσσέα Ελύτη.

Π
εριορισμένες εφεδρείες δείχνει να έχει ο Αλέξης Τσί-
πρας, όπως προκύπτει από τη σύνθεση του νέου Υπουρ-
γικού Συμβουλίου, στην οποία για μία ακόμη φορά δεν 
αξιοποιήθηκαν μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
ΣΥΡΙΖΑ, την οποία ο πρωθυπουργός δεν δείχνει να ε-
κτιμά ιδιαίτερα, καθώς τα 3/4 της δεν έχουν δει ποτέ υ-
πουργικό θώκο.

Εξαιρουμένου του Γιώργου Κατρούγκαλου, που ανα-
βαθμίστηκε και τυπικά σε υπουργό Εξωτερικών, καθή-

κοντα τα οποία άτυπα ήδη ασκούσε, από τα πέντε νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, 
τα τρία (Χατζηγεωργίου, Μωραΐτης, Τόλκας) δεν προέρχονται από την Κοινοβουλευτική 
Ομάδα, το ένα, η Σία Αναγνωστοπούλου, επιστρέφει στην κυβέρνηση μετά από απουσία 
δύο ετών και μόλις ένα είναι καινούργιο μέλος, ο βουλευτής Πρέβεζας Κώστας Μπάρκας.

Το πολυθρύλητο άνοιγμά του στην κεντροαριστερά περιορίστηκε σε δύο στελέχη του 
πρώην ΠΑΣΟΚ, τους κ.κ. Θάνο Μωραΐτη και Άγγελο Τόλκα, τα οποία είχαν χρηματίσει 
υφυπουργοί του Γιώργου Παπανδρέου αλλά δεν δείχνουν να έχουν ιδιαίτερη επιρροή 
στον χώρο. Μάλιστα, ο κ. Τόλκας δεν έγινε δεκτός από την περιφερειακή συνέλευση του 
ΚΙΝΑΛ Κεντρικής Μακεδονίας ως υποψήφιος περιφερειάρχης, όπως είχε προταθεί από 
την ηγεσία του κόμματος.

Η ανάθεση των καθηκόντων του υφυπουργού Μακεδονίας-Θράκης στην κυρία Ε-
λευθερία Χατζηγεωργίου, η οποία είναι εγκαταστημένη στο Μέγαρο Μαξίμου από την 
πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, δείχνει την καχυποψία του Μεγάρου Μαξίμου 
ως προς το κατά πόσο οποιοδήποτε άλλο στέλεχος θα στρατευόταν τυφλά στην υποστή-
ριξη της υποψηφιότητας της αποχωρούσας από τη θέση, Κατερίνας Νοτοπούλου, στον 
Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η επιλογής της κυρίας Αναγνωστοπούλου στη θέση του υπουργού αναπληρωτή Εξω-
τερικών με αρμοδιότητα τις ευρωπαϊκές υποθέσεις αποτελεί αναγνώριση της κομματικό-
τητας που επέδειξε μετά την απομάκρυνσή της από την αντίστοιχη θέση στο υπουργείο 
Παιδείας, καθώς δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα.

Η ανάθεση των υπουργικών καθηκόντων του υποψήφιου δημάρχου Αθηναίων, Νάσου 
Ηλιόπουλου, στον νεαρό βουλευτή Πρέβεζας Κώστα Μπάρκα είναι η τρίτη μετά τους κ.κ. 
Γιαννακίδη και Αραχωβίτη εισαγωγή νέου αίματος του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και α-
ποτελεί μήνυμα στα παλιά στελέχη και προαναγγελία της επόμενης ηγετικής ομάδας που 
σχεδιάζει ο κ. Τσίπρας για την περίοδο μετά τις εκλογές. Άλλωστε ο κ. Μπάρκας ήταν 
συνήθης και αφοσιωμένος υποστηρικτής της κυβέρνηση στα ΜΜΕ.

Πάντως, η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου είναι 
αυτή του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλη Κόκκαλη. Ο κ. Κόκκαλης διεγράφη 
από τους ΑΝΕΛ όταν έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση για να εισηγηθεί στη 
Βουλή τη μείζονα πολιτικά Συμφωνία των Πρεσπών. Στη συνέχεια, όμως, ο κ. Κόκκαλης 
καταψήφισε τη συμφωνία, χωρίς συνέπειες, προφανώς διότι θα ανακαλούσε την επιστολή 
με την οποία συμφωνεί εκ των προτέρων με όλα τα νομοσχέδια της κυβέρνησης και ο κ. 
Τσίπρας θα έμενε με 150 βουλευτές.

 ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

Οι κυβερνητικές εφεδρείες
αποκαλύπτουν τον ανύπαρκτο

πάγκο Τσίπρα
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Διακόσια είκοσι εννέα παιδιά 
έπεσαν θύματα σεξουαλικής 
κακοποίησης στον Νομό 
Θεσσαλονίκης την περίοδο 
2005-2015.

  ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

ΈΓΚΛΗΜΑ ΈΝΤΌΣ 
ΤΌΥ ΌΙΚΌΓΈΝΈΙΑΚΌΥ 

ΠΈΡΙΒΑΛΛΌΝΤΌΣ

Σ
υγκλονιστικά στοιχεία φέρνει στη δημοσιότητα έ-
ρευνα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και α-
φορούν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Όπως 
προκύπτει, τη δεκαετία 2005-2015 29 παιδιά, ηλι-
κίας από 3 μηνών έως και 17 ετών, υπέστησαν σεξου-

αλική κακοποίηση.

Μέσος όρος ηλικίας τα 11,25 έτη
Συγκεκριμένα, τα στοιχεία προέρχονται από τα αρχεία του Εργαστη-
ρίου της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ και της Ιατρο-
δικαστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης και αφορούν κα-
ταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στα αστυνομικά τμήματα 
και στην εισαγγελία του Νομού Θεσσαλονίκης και των όμορων νομών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διδακτορικής δια-
τριβής με τίτλο «Η κακοποίηση στην παιδική ηλικία. Επιδημιολογική 
διερεύνηση του φαινομένου βάσει ιατροδικαστικών εκθέσεων και ευ-
ρημάτων» που εκπονήθηκε, υπό την επίβλεψη του καθηγητή του Τμή-
ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ Θεόδωρου Ι. 
Δαρδαβέση, το 2017, από την παιδίατρο Ελισάβετ Αντωνιάδου.

Στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν περιστατικά που αφορούσαν κα-
ταγγελίες κακοποίησης παιδιών που δεν είχαν συμπληρώσει το 18ο 
έτος της ηλικίας τους. Σύμφωνα με τους ερευνητές, «από τα 229 παιδιά 
που εντοπίστηκαν ως θύματα κακοποίησης, τα 165 (72,1%) ήταν κορί-
τσια και τα 64 (27,9%) αγόρια. Το εύρος των ηλικιών των παιδιών που 
μελετήθηκαν κυμαίνεται από 3 μήνες έως και 17 έτη, με μέσο όρο ηλι-
κίας 11,25 έτη».

Ειδικότερα, για τα αγόρια ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 9 έτη, ενώ 
για τα κορίτσια τα 12 έτη. Ο μεγαλύτερος αριθμός των θυμάτων (49,8%) 
αφορά παιδιά εφηβικής ηλικίας (13-18 ετών), ενώ το 36,3% και το 13,9% 
αφορούν παιδιά σχολικής ηλικίας (6-12 ετών) και προσχολικής ηλικίας 
(5 ετών ή μικρότερα) αντίστοιχα.

«Θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι τα αγόρια θυματοποιού-
νται συχνότερα σε μικρότερη ηλικία σε σχέση με τα κορίτσια. Επίσης, 

τα αγόρια φαίνεται ότι όταν θυματοποιηθούν μία φορά, συχνότερα ε-
παναλαμβάνεται η κακοποίηση (57,5%), σε αντίθεση με τα κορίτσια, τα 
οποία συχνότερα γίνονται θύματα μεμονωμένων συμβάντων (60,7%)» 
σημειώνεται στην έρευνα. Επισημαίνεται, δε, ότι ο αριθμός των σχετι-
κών ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι περιο-
ρισμένος.

Καταγγελίες από μητέρα, γιαγιά και αδερφή
Όπως προκύπτει, η αποκάλυψη του συμβάντος στις αστυνομικές αρχές 
στις περισσότερες των περιπτώσεων οφείλεται σε κάποιο συγγενικό 
του παιδιού άτομο, όπως είναι η μητέρα, η γιαγιά και η αδερφή (59%). 
Πολύ συχνά η καταγγελία προέρχεται από το νοσηλευτικό ή εκπαι-
δευτικό ίδρυμα το οποίο φρόντιζε το παιδί για οποιονδήποτε λόγο 
(24,7%). Στο 15,2% των περιπτώσεων η καταγγελία προήλθε από το 
ίδιο το παιδί, ενώ καταγράφηκαν και 1,1% περιπτώσεις στις οποίες γνω-
στά στο παιδί άτομα ανέφεραν πιθανά επεισόδια κακοποίησης.

«Ο μεγαλύτερος όγκος των καταγγελιών κακοποίησης (65,2%) 
αφορά περιστατικά στα οποία τα θύματα ή οι φροντιστές τους ισχυρί-

ζονται ότι είχε πραγματοποιηθεί, με κάποιον τρόπο, ολοκληρωμένη σε-
ξουαλική πράξη με τον δράστη, ενώ σε μικρότερο ποσοστό (34,8%) αυτές 
αφορούν θωπείες, φιλιά κ.ά. Σε 18,3% περιπτώσεις οι καταγγελίες ήταν 
συγκεχυμένες και λιγότερο σαφείς. Ειδικότερα, η κατά φύση και παρά 
φύση συνουσία υποστηρίχθηκε στο 30,1% και 17,9% των καταγγελιών α-
ντίστοιχα, ενώ υπήρξε και ένα ποσοστό 5,2% στο οποίο τα θύματα ισχυ-
ρίζονται ότι είχαν υποστεί και τις δύο μορφές κακοποίησης» διευκρινίζε-
ται στην έρευνα.

Οικείο πρόσωπο ο δράστης
Στη συντριπτική τους πλειονότητα τα παιδιά γνώριζαν τον δράστη (93%) και 
μόνο στο 7% των περιπτώσεων ο δράστης τούς ήταν άγνωστος. Στο 38,2% 
των καταγγελιών ο υπαίτιος της κακοποίησης φαίνεται ότι είχε σχέση συγ-
γένειας με το παιδί. Ειδικότερα, ως δράστης παρουσιάζεται ο πατέρας του 
παιδιού (15,1%) και στο 19,6% κάποιος άλλος συγγενής του (θείος, ξάδερ-
φος κ.ά.). Ορισμένες καταγγελίες κακοποίησης αφορούν τη μητέρα του παι-
διού ως δράστη (1,5%). Στο σύνολό τους οι δράστες είναι άντρες (98%) και 
σε 14,6% περιπτώσεις ο υπαίτιος της κακοποίησης είναι ανήλικος.

Πώς προσεγγίζουν όμως οι δράστες τα «υποψήφια θύματά» τους; 
«Συχνότερος τρόπος προσέγγισης του θύματος είναι η εκμετάλλευση της 
εμπιστοσύνης του παιδιού (47,3%) από συγγενικά του άτομα (πατέρας, 
θείος, νονός) ή άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντός του (πα-
τριός, φίλος γονέων). Άλλος τρόπος που φαίνεται να εφαρμόζουν οι δρά-
στες είναι η αρχική γνωριμία του παιδιού με οποιονδήποτε τρόπο και στη 
συνέχεια η κακοποίησή του με την άσκηση σωματικής βίας ή με τη χρήση 
κατασταλτικών ουσιών, όπως είναι η αλκοόλη και οι ναρκωτικές ουσίες» 
σημειώνουν οι ερευνητές.

Παιδιά τα οποία κακοποιούνταν κατ’ επανάληψη φαίνεται να καθυ-
στέρησαν να αποκαλύψουν το συμβάν, σε σχέση με εκείνα που κακοποι-
ήθηκαν μία φορά. Επίσης, τα περισσότερα παιδιά που δεν γνώριζαν και 
δεν είχαν αναπτύξει προηγουμένως σχέσεις με τον δράστη κατήγγειλαν 
άμεσα το γεγονός (76,9%).

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η κακοποίηση συνέβη τις απο-
γευματινές ή βραδινές ώρες, κυρίως στο σπίτι του δράστη, στο αυτοκί-
νητο, στην οικία του παιδιού ή ακόμα και σε διάφορους άλλους χώρους. 
Ως μέσο επίτευξης της κακοποίησης φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε η 
βία, κυρίως σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Στα μικρότερα παιδιά οι υ-
παίτιοι της κακοποίησης πιθανότατα να χρησιμοποιούν άλλα μέσα, όπως 
είναι η δωροδοκία ή η αποπλάνηση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συ-
ναίνεση του θύματος.

ΕΔΕ για το συμβάν σε γυμνάσιο
Εν τω μεταξύ, ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ) διετάχθη μετά τη δη-
μοσιοποίηση σεξουαλικής κακοποίησης 12χρονου παιδιού σε γυμνάσιο 
του Δήμου Ζωγράφου. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο μαθητής φαίνεται 
πως έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από έναν συμμαθητή του και 
έναν εξωσχολικό, ενώ ένας άλλος μαθητής φέρεται να βιντεοσκόπησε τα 
πάντα. Μάλιστα, το βίντεο κυκλοφόρησε στο σχολείο, με τον μαθητή να 
δέχεται και bullying. Το κινητό στο οποίο έχει καταγραφεί η αποτρόπαιη 
πράξη έχει κατασχεθεί και έχει ήδη σταλεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Ε-
γκλήματος. Ωστόσο, ερωτήματα προκύπτουν από τη στάση του διευθυντή 
του σχολείου, καθώς, όπως καταγγέλλει ο πατέρας του θύματος, «πρό-
τεινε στο παιδί να μην αποκαλύψει το συμβάν στους γονείς του και του 
συνέστησε να επιστρέψει στην τάξη του».

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας δηλώνει ότι «ανεξάρτητα 
και παράλληλα με την εξέλιξη των ενδίκων μέσων που έχει ή σκοπεύει να 
χρησιμοποιήσει η οικογένεια του θύματος, έχει ήδη διαταχθεί κατεπεί-
γουσα ΕΔΕ προκειμένου να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες του σχολείου, 
είτε στο επίπεδο της πρόληψης είτε και κατά τον μετέπειτα χειρισμό».

Την ίδια ώρα συνελήφθη ο 43χρονος –τα στοιχεία του οποίου είχε 
δώσει στη δημοσιότητα η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά– που κατηγο-
ρούνταν για κατάχρηση σε ασέλγεια 17χρονης ανήλικης κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 43χρονος από τη Νίκαια του Πειραιά 
προσπάθησε να αρπάξει με τη βία τη 17χρονη –που φέρεται να είχε νοη-
τική υστέρηση και να διατηρούσε σχέση μαζί της– από το σπίτι της σε πε-
ριοχή της Σαλαμίνας, αλλά δεν τα κατάφερε.

Λίγες ημέρες πριν, ένας 68χρονος από την Πιερία συνελήφθη και σε 
βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό. Σύμφωνα με την καταγ-
γελία, ο δράστης ασελγούσε από τον Οκτώβριο σε βάρος μιας 17χρονης 
εκμεταλλευόμενος τη νοητική της υστέρηση. Μάλιστα, «εξαγόραζε» τη 
σιωπή της δίνοντάς της κάθε φορά 10 ευρώ.
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  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΡΙΠΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ 
ΤΙΣ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σε έξαρση παραµένει η εποχική γρί-
πη, η οποία µέχρι στιγµής έχει κο-
στίσει τη ζωή σε 56 άτοµα και έχει 
στείλει δεκάδες άλλα για νοσηλεία, 
ακόµα και σε Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ), στα δηµόσια νοσοκοµεία της 
χώρας. Η επιδηµία, ωστόσο, εκτός από θύµατα, 
έχει προκαλέσει και πολιτικές τριβές, µε την 
ηγεσία του υπουργείου Υγείας να επιχειρεί να 
υποστηρίξει τη στάση που εξαρχής έχει τηρήσει 
για το θέµα –ενίοτε µε άκοµψο τρόπο– και διά-
φορους φορείς να την κατηγορούν για λάθη και 
συστηµικές ελλείψεις στη δηµόσια υγεία.

Αυξάνονται οι νεκροί
Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ, τα θύµατα του ιού της γρίπης Η1Ν1 είναι 
πλέον 56, εκ των οποίων τα 39 είναι άνδρες και τα 
17 γυναίκες, ενώ οι 49 θάνατοι αφορούσαν ασθε-
νείς που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ και οι 7 ασθε-
νείς χωρίς νοσηλεία σε ΜΕΘ. Την εβδοµάδα από 
4 έως 10 Φεβρουαρίου 17 άτοµα έχασαν τη ζωή 
τους από επιπτώσεις της γρίπης, ενώ τα νέα κρού-
σµατα σε ΜΕΘ που δηλώθηκαν την ίδια περίοδο 
είναι 40. Συνολικά έχουν καταγραφεί 226 σο-
βαρά κρούσµατα εργαστηριακά επιβεβαιωµένης 
γρίπης, εκ των οποίων τα 219 νοσηλεύτηκαν σε 
ΜΕΘ. Όσον αφορά τα κρούσµατα µε νοσηλεία σε 
ΜΕΘ, πρόκειται για 123 άνδρες και 96 γυναίκες, 
µε εύρος ηλικιών από 0 έως 90 έτη. Όπως σηµει-
ώνει το Κέντρο, από τα 219 άτοµα µε νοσηλεία σε 
ΜΕΘ µόνο τα 29 ήταν εµβολιασµένα, ενώ τα 166 
ανήκαν σε κλινική οµάδα υψηλού κινδύνου, για 
την οποία συστήνεται εµβολιασµός για την εποχι-
κή γρίπη. Στον κατάλογο των θυµάτων της γρίπης 
περιλαµβάνονται και 13 παιδιά, εκ των οποίων 
δύο είχαν µοιραία κατάληξη. Όπως είχαν αναφέ-
ρει οι ειδικοί του ΚΕΕΛΠΝΟ, στον Η1Ν1 υπέκυ-
ψαν ένα 6χρονο υγιές παιδί από την Κρήτη και 
ένα βρέφος µε πολύ σοβαρό υποκείµενο νόσηµα.

Ξανθός: Είµαστε στην κορύφωση
Μπροστά στα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, ο υπουρ-
γός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, µιλώντας στον 
ΑΝΤ1, τόνισε ότι «βρισκόµαστε σε κορύφωση 

επιδηµικής έξαρσης, οπότε ήταν αναµενόµενη η 
αύξηση των κρουσµάτων και των θανάτων». Ο κ. 
Ξανθός πρόσθεσε ότι «δεν χρειάζεται ούτε πανι-
κός ούτε εφησυχασµός. Είµαστε σε φάση ενερ-
γού δραστηριότητας µιας σοβαρής ενδηµικής 
έξαρσης από ένα ιδιαίτερα λοιµογόνο στέλεχος 
και άρα αναµένουµε βαρύτερα κρούσµατα».

Ένα από τα βασικά ζητήµατα που επιτείνουν 
τα προβλήµατα που προκαλεί η γρίπη είναι το 
γεγονός ότι πολύς κόσµος, ακόµα και άτοµα που 
ανήκουν στις λεγόµενες «οµάδες υψηλού κιν-
δύνου», δεν έκανε εγκαίρως το αντιγριπικό εµ-
βόλιο. Σύµφωνα µε το «Έθνος», στα φαρµακεία, 
όπου σπεύδουν οι πολίτες αναζητώντας εµβόλια, 
παρατηρούνται λίστες αναµονής, καθώς οι απο-
θήκες των φαρµακείων παρουσιάζουν ελλείψεις 
σε αντιγριπικά εδώ και έναν µήνα. Σύµφωνα µε 
πληροφορίες, τα φαρµακεία αναµένεται να εφο-
διαστούν µε περισσότερα από 50.000 εµβόλια 
έως το τέλος της εβδοµάδας, ωστόσο, όπως τονί-
ζουν γιατροί και φαρµακοποιοί, ο εµβολιασµός 
αυτή την περίοδο θεωρείται εκτός εποχής.

«Φάουλ» Πολάκη
Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι ο αναπληρωτής 
υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, βρέθηκε 
στο στόχαστρο δριµείας κριτικής για τον τρόπο 
µε τον οποίο φάνηκε να αντιµετωπίζει το ζήτηµα 
της γρίπης. Συγκεκριµένα, µιλώντας στο Kontra 
Channel, o κ. Πολάκης σηµείωσε χαρακτηριστι-
κά ότι «το 2015-2016 είχαµε 123 νεκρούς, φέτος 
µε επίσηµα στοιχεία έχουµε 38 νεκρούς. Από τα 
173 σοβαρά κρούσµατα, το 15% µόνο ήταν εµβο-
λιασµένοι και 165 έχουν νοσηλευτεί σε ΜΕΘ», 
συµπληρώνοντας ότι «από αυτούς, 38 άνθρωποι 
είναι νεκροί, κάποιοι από αυτούς άνθρωποι µε 
ευπάθειες, µε χρόνιες νόσους στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία. Υπήρξαν και κάποιοι που, 
δυστυχώς, χάθηκε η ζωή τους που δεν ήταν σε 
οµάδες υψηλού κινδύνου, το οποίο, όµως, είναι 
φαινόµενο που παρατηρείται κάθε χρόνο». Ο κ. 
Πολάκης είπε ότι «ζούµε µια έξαρση της επιδη-
µικής γρίπης, η πλειοψηφία των στελεχών είναι 
Η1Ν1, που είναι πιο ισχυρό το στέλεχος», για να 
συµπληρώσει άκοµψα ότι «δεν είναι καµιά κατα-

στροφή, µην τρελαθούµε κιόλας», προσθέτοντας 
ότι φέτος έχουν εµβολιαστεί 2 εκατοµµύρια άν-
θρωποι. «Χρειάζεται ψυχραιµία. Είναι µια επιδη-
µία και λυπούµαστε για κάθε ζωή που χάνεται» 
είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Πολάκη, ο κ. 
Ξανθός πήρε σαφείς αποστάσεις, λέγοντας χα-
ρακτηριστικά ότι «στον δηµόσιο λόγο ο καθένας 
µπορεί να πει και µια κουβέντα παραπάνω. Η ου-
σία του θέµατος είναι ότι δεν έχουµε µια εξέλιξη 
της ενδηµικής αυτής δραστηριότητας του ιού της 
γρίπης που να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία και 
προφανώς δεν µπορεί να τεκµηριώνει πολιτική 
αντιπαράθεση σε υψηλό επίπεδο… Χρειάζεται 
ψυχραιµία και µια ευαισθησία στο πώς διαχειρι-
ζόµαστε ακόµη και τα νούµερα, ακόµη και τους 
θανάτους, καθώς κάθε θάνατος είναι πλήγµα για 
την κοινωνία. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και 
θεωρώ ότι αυτό οφείλουµε να το διασφαλίζουµε 
όλοι µε τον δηµόσιο λόγο µας». Επίσης, το Ποτά-
µι, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Πολάκη, σηµείωσε 
ότι «κανένας θάνατος δεν µπορεί και δεν πρέπει 
να γίνεται πεδίο κοµµατικής αντιπαράθεσης και 
εκµετάλλευσης. Ωστόσο, ο κ. Πολάκης προκα-
λεί ξανά µε τη συµπεριφορά του. “∆εν έγινε και 
καµιά καταστροφή” είπε για τους 39 επιβεβαιω-
µένους νεκρούς της γρίπης. Μια φράση που προ-
σβάλλει τους ανθρώπους που πέθαναν, αλλά και 
τους συγγενείς και τους φίλους τους, που προφα-
νώς βιώνουν την απώλεια των αγαπηµένων τους 
προσώπων ως καταστροφή. Ο θάνατος, όπως και 

η ζωή, απαιτούν αξιοπρέπεια».

ΙΣΑ: Κατάρρευση της πρωτοβάθµιας 
υγείας
Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
(ΙΣΑ) επιρρίπτει ευθύνες στο υπουργείο Υγείας 
για την έξαρση της γρίπης, τονίζοντας ότι «ο µε-
γάλος αριθµός θανάτων από γρίπη συσχετίζεται 
µε την κατάρρευση της πρωτοβάθµιας φροντίδας 
υγείας» και καλώντας την ηγεσία του υπουργείου 
να αναλάβει τις ευθύνες της και να πάρει άµεσα 
µέτρα. «Η κατάρρευση της πρωτοβάθµιας φροντί-
δας υγείας εξαιτίας των αποτυχηµένων πειραµατι-
σµών του υπουργείου Υγείας έχει ως αποτέλεσµα 
ένα µεγάλο µέρος των πολιτών να µην έχει πρό-
σβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας, γε-
γονός που έπαιξε καθοριστικά δυσµενή ρόλο τόσο 
στην πρόληψη όσο και στην αντιµετώπιση της επι-
δηµίας» αναφέρει ο ΙΣΑ, προσθέτοντας ότι «µετά 
τη διακοπή των συµβάσεων µε τον ΕΟΠΥΥ των 
παθολόγων, των γενικών ιατρών και των παιδιά-
τρων στις 31/07/2018, υπάρχουν νοµοί της περι-
φέρειας που δεν έχουν συµβεβληµένους γιατρούς 
σε βασικές ειδικότητες. Την ίδια ώρα, το υπουρ-
γείο Υγείας επέλεξε να αποδυναµώσει τα Κέντρα 
Υγείας κατά τη διάρκεια της επιδηµίας της γρίπης, 
απολύοντας εκατοντάδες έµπειρους και καταξιω-
µένους γιατρούς. Σήµερα 1.200 γιατροί καλούνται 
να καλύψουν τις ανάγκες 11 εκατοµµυρίων κατοί-
κων – αριθµός που είναι πολύ κάτω από το όριο 
ασφαλείας».
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Μ
ία ημέρα κράτησε η αλλαγή της α-
τζέντας που υποχρεωτικά έφερε στα 
Σκόπια το τραγικό τροχαίο δυστύ-
χημα με το λεωφορείο, που είχε ως 
αποτέλεσμα τους 14 νεκρούς, στην ε-
θνική οδό από τα Σκόπια στο Τέτοβο, 
η οποία περιλαμβάνεται στο εθνικό 

δίκτυο και θεωρείται αυτοκινητόδρομος. Αμέσως μετά η επικαι-
ρότητα επέστρεψε στις πολιτικές εξελίξεις, καθώς ήδη γίνονται τα 
πρώτα βήματα για την εφαρμογή της Συνθήκης των Πρεσπών.

Η πρώτη αλλαγή αφορούσε την πινακίδα στα σύνορα με την 
Ελλάδα, στον μεθοριακό σταθμό Γευγελής-Ευζώνων, όπου η πινα-
κίδα «Δημοκρατία της Μακεδονίας» αντικαταστάθηκε με τη νέα, η 
οποία αναγράφει «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».

Μόλις λίγα μέτρα μετά την πινακίδα εξακολουθεί να λειτουρ-
γεί, όπως πάντα, το μικρό γραφείο, διαμετακομιστικός σταθμός για 
τους Έλληνες που επιθυμούν να διασκεδάσουν στα καζίνα που λει-
τουργούν στην πόλη της Γευγελής. Και δουλεύει ακατάπαυστα, 
όπως πάντα.

Όπως έγραφε σε άρθρο του στο κρατικό πρακτορείο ειδή-
σεων MIA o Ίλια Μανόλοφ, τα καζίνα έχουν μετατρέψει τη Γευ-
γελή στο Λας Βέγκας της Μακεδονίας, αντικαθιστώντας την πα-
ραδοσιακή βιομηχανική λειτουργία της πόλης, που ήταν η επε-
ξεργασία του μεταξιού.

Οι γείτονες παίζουν Ζάεφ
Η πινακίδα στη Γευγελή ήταν η δεύτερη πινακίδα που άλλαξε. Είχε 
προηγηθεί η πινακίδα στην έδρα της κυβέρνησης, στα Σκόπια, εκεί 
όπου βρίσκεται το γραφείο του Ζόραν Ζάεφ. Μάλιστα στην τελετή, 
που έγινε αμέσως μετά, με την έπαρση της σημαίας του ΝΑΤΟ, ο κ. 
Ζάεφ δεν δίστασε να φωνάξει «Ζήτω η Βόρεια Μακεδονία!».

Άλλωστε ο πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας αισθάνεται πο-
λιτικά ισχυρός. Αμέσως μετά την Ελλάδα, μέσα σε μία εβδομάδα, 
άλλες τρεις χώρες επικύρωσαν το πρωτόκολλο ένταξης της χώρας 
του στο ΝΑΤΟ.

Και αν η μία ήταν η γενικά φιλική Σλοβενία, με την οποία οι 
σχέσεις ήταν καλές από την εποχή ακόμη της ενιαίας Γιουγκοσλα-
βίας, οι άλλες δύο σταθεροποίησαν την πολιτική κατάσταση. Η μία 
από τις δύο ήταν η Αλβανία, την οποία ευχαρίστησε προσωπικά ο 
Αλβανός πρόεδρος της Βουλής της χώρας, Ταλάτ Τζαφέρι, ο οποίος 

Πολιτική αβεβαιότητα στα 
Σκόπια μετά την εφαρμογή της 
Συμφωνίας των Πρεσπών και 
ενόψει των προεδρικών εκλογών 
του Απριλίου, που αποκτούν πλέον 
δημοψηφισματικό χαρακτήρα.

παρέστη στη συνεδρίαση της 14ης Φεβρουαρίου.
Η έγκριση του πρωτοκόλλου ήταν ομόφωνη, με ψήφους 130 

έναντι καμιάς, αν και κατά τη διάρκειά της ένας βουλευτής της α-
ντιπολίτευσης πέταξε μελάνι στον πρωθυπουργό Ράμα, ενώ εκεί-
νος απαντούσε επιτιμητικά στον αρχηγό της αντιπολίτευσης, Λουλ-
ζίμ Μπάσα, ο οποίος με την ευκαιρία της συζήτησης άνοιξε για μία 
ακόμη φορά το θέμα της διαφθοράς.

Λίγες ώρες νωρίτερα η βουλγαρική κυβέρνηση είχε ζητήσει 
από τη Βουλή να εντάξει στην ημερήσια διάταξη την επικύρωση του 
πρωτοκόλλου, το οποίο δεν δείχνει ότι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες 
να περάσει, παρά το γεγονός ότι ο μικρότερος εταίρος του κυβερνη-
τικού συνασπισμού, οι Ενωμένοι Πατριώτες του υπουργού Άμυνας 
Κρασιμίρ Καρακατσάνοφ, είχε εκφράσει διαφωνίες με την αναγνώ-
ριση της μακεδονικής γλώσσας. Οι διαφωνίες του εταίρου δεν επη-
ρέασαν τη θέση της χώρας, η οποία δεν εξέφρασε καμία αντίρρηση 
όταν ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ ζήτησε τις θέσεις των χωρών-
μελών για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας, την οποία έχει ήδη 
προσυπογράψει ο Βούλγαρος πρέσβης στη Συμμαχία.

Όχι σε πρόωρες εκλογές
Όμως η απόφαση της Σοσιαλδημοκρατικής Ένωσης να μην προκη-
ρύξει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές παράλληλα με τις προε-
δρικές του Απριλίου ερμηνεύτηκε από την αντιπολίτευση ως ομο-
λογία ήττας, αν και ο κ. Ζάεφ απέδωσε την απόφαση στο ότι η χώρα 
πρέπει να εστιάσει στην προετοιμασία των διαπραγματεύσεων για 
την ένταξη στην Ε.Ε.

«Το SDSM είναι φοβισμένο, σε κατάσταση χάους. Πολύ σύ-
ντομα θα αντιμετωπίσουν την αλήθεια της αποτυχίας τους. Όπου και 
να τρέξεις, Ζάεφ, θα σε νικήσω σε κάθε κοινοβουλευτική εκλογή, ε-
πειδή ο λαός θα σε νικήσει και θα ξαναφέρουμε πίσω την εντιμό-
τητα στη χώρα μας, η Μακεδονία θα νικήσει» σχολίασε την από-
φαση ο αρχηγός του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης VMRO 
– Δημοκρατικό Κόμμα για την Εθνική Ενότητα της Μακεδονίας, 
Κρίστιαν Μίτσκοφσκι, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογα-
ριασμό στο Facebook.

Ψάχνοντας τον διάδοχο του Ιβάνοφ
O κ. Μίτσκοφσκι αναφέρθηκε στις βουλευτικές εκλογές, 
αλλά όχι στις προεδρικές, οι οποίες θα γίνουν τον Απρίλιο για 
τη διαδοχή του κ. Γκιόργκι Ιβάνοφ, o οποίος δεν μπορεί να 

διεκδικήσει τρίτη θητεία.
Το κόμμα του επιλέγει αύριο, Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, σε συ-

νέδριο στη Στρούγκα, τον υποψήφιό του, ανάμεσα σε εννέα που υ-
πέβαλαν αίτηση. Κάποιοι από τους εννέα είναι καθηγητές στο πα-
νεπιστήμιο, ενώ υπάρχουν και επιχειρηματίες, αλλά μόνο ένας πο-
λιτικός. Ο βουλευτής Βλάτκο Γκόρτσεφ, ο οποίος ήταν από τους 
οργανωτές των διαδηλώσεων εναντίον της αναγνώρισης της αλβανι-
κής γλώσσας ως ισότιμης στη χώρα.

Όμως ενδεχόμενο εκλογής χωρίς τη συναίνεση των Αλβανών, 
οι οποίοι θα είναι έκπληξη να μη στηρίξουν τον σοσιαλδημοκράτη 
υποψήφιο, σημαίνει ότι ο υποψήφιος του VMRO-DPNUM πρέπει 
να πάρει περίπου το 70% όλων των άλλων εκλογέων.

Ο κ. Γκόρτσεφ δηλώνει ότι «η Μακεδονία ανήκει σε όλες τις ε-
θνικές της ομάδες» και εκφράζει την πεποίθησή του ότι «οι Αλβα-
νοί έχουν απογοητευτεί από την κυβέρνηση Ζάεφ, όπως προκύπτει 
από τη μαζική έξοδο που λαμβάνει χώρα στις αλβανικές περιοχές».

Αποκούμπι στην Τουρκία
Ενδεικτική των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό 
του VMRO ήταν η τοποθέτηση του Προέδρου Ιβάνοφ κατά την εκ-
δήλωση για την επίδοση του «μεταλλίου των αξιών» στον Τούρκο 
επιχειρηματία Σανί Σενέρ, επικεφαλής της εταιρείας TAV που δια-
χειρίζεται τα αεροδρόμια των Σκοπίων και της Οχρίδας.

«Ο Κεμάλ ήταν Μακεδόνας, τον οποίο στείλαμε στην Τουρκία, 
και τώρα επιστρέφουν τουρκικές εταιρείες με επενδύσεις» είπε ο κ. 
Ιβάνοφ, δίνοντας ένα διαφορετικό περιεχόμενο στον όρο «Μακε-
δόνας», που κατά τα Σκόπια είχε παραδοσιακά εθνικό χαρακτήρα.

Όμως ο κ. Ιβάνοφ προσέγγισε τον Κεμάλ ως Μακεδόνα χωρίς 
να αμφισβητήσει την τουρκική εθνική καταγωγή του, άποψη που 
παραπέμπει περισσότερο στις αρχικές αρχές του VMRO, όταν γεν-
νήθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα ως επαναστατική οργάνωση με 
περιφέρεια δράσης από το Μοναστήρι/Μπίτολα έως την Αδριανού-
πολη/Εντίρνε, η οποία απευθυνόταν σε όλες τις εθνικές ομάδες της 
περιοχής που σήμερα εκτείνεται σε τέσσερις χώρες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Σενέρ είναι ο πρώτος ξένος και 
ο πρώτος επιχειρηματίας στον οποίο απονέμεται το «μετάλλιο των 
αξιών», το οποίο, στα δέκα χρόνια της θητείας του, ο Ιβάνοφ είχε 
απονείμει μόλις 11 φορές, σε διπλωμάτες, μουσικοσυνθέτες, αθλη-
τές, καθηγητές, μηχανικούς και εκπροσώπους της διασποράς.

Η επιλογή του να βραβεύσει έναν Τούρκο επιχειρηματία 
την ώρα που ο Ζάεφ ομνύει στη φιλία με την Ελλάδα δείχνει ότι 
μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών ένα μέρος της πολιτικής τάξης 
της γειτονικής χώρας αναζητεί στηρίγματα σε τρίτες χώρες, αλλά 
έχει δυσκολίες να τα βρει, καθώς Ευρωπαίοι και ΝΑΤΟ προτι-
μούν τον Ζάεφ, ενώ η Ρωσία εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για 
την όλη εξέλιξη. 

Πρακτικά, η Τουρκία είναι το μόνο αποκούμπι που έχουν και 
μένει να φανεί αν σε μια τέτοια περίπτωση ο Ζάεφ θα συγκρουστεί 
με τα τουρκικά συμφέροντα, τα οποία περιλαμβάνουν την τράπεζα 
Halkbank, την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Ramstore και άλλες εται-
ρείες που έχουν επενδύσει περίπου 1,2 δισ. ευρώ.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΦΟΒΑΤΑΙ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, 
Η ΔΕΞΙΑ ΨΑΧΝΕΙ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
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οικονοµία

Ο ΟΑΕ∆ «δίνει» τους ανέργους 
άνω του 1 εκατοµµυρίου 
και η ΕΛΣΤΑΤ 875.000 άτοµα. 
Ο ΟΑΕ∆ λέει ότι αυξάνονται 
και η ΕΛΣΤΑΤ ότι µειώνονται. 

Α
πίστευτο, κι όµως ελληνικό. Άλλα στοιχεία για 
την ανεργία δίνει ο ΟΑΕ∆ και άλλα η ΕΛΣΤΑΤ. 
Αύξηση της ανεργίας δίνει ο ΟΑΕ∆, µείωση της 
ανεργίας δίνει η ΕΛΣΤΑΤ. Ποιος είναι σωστός;

Η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία του ΟΑΕ∆ 
δεν επιδέχονται αµφισβήτηση, καθώς «µετράει» 

έναν προς έναν τους ανθρώπους που προσέρχονται κάθε µήνα 
στον οργανισµό και προσκοµίζουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν 
ότι είναι άνεργοι. Αντιθέτως, τα αποτελέσµατα της ΕΛΣΤΑΤ βα-
σίζονται σε στατιστική. «Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει µηνιαίες εκτι-
µήσεις που παράγονται βάσει των στοιχείων που συλλέγονται στα 
πλαίσια τριµηνιαίας έρευνας. Η τριµηνιαία έρευνα συγκεντρώνει 
πληροφορίες από ένα δείγµα 27.000 περίπου νοικοκυριών ανά 
τρίµηνο. Τα ερευνώµενα άτοµα καλούνται να απαντήσουν εάν 
έχουν εργαστεί έστω και µία ώρα στη διάρκεια µίας συγκεκριµέ-
νης περιόδου 7 ηµερών κι αν αναζητούσαν εργασία κατά τη διάρ-
κεια της ίδιας περιόδου ή αν αναζητούσαν εργασία τις προηγού-
µενες τρεις» αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Αρχής.

Είναι απορίας άξιο, λοιπόν, πώς η ελληνική κυβέρνηση «πα-
νηγυρίζει» για τη µείωση της ανεργίας τη στιγµή που τα επίσηµα 
στοιχεία του ΟΑΕ∆, τα οποία δεν βασίζονται σε δειγµατοληπτική 
έρευνα, όχι µόνο είναι αυξηµένα αλλά είναι σε επίπεδα ρεκόρ.

Οι αριθµοί
Το τελευταίο τρίµηνο, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι µει-
ώθηκαν από 887.009 άτοµα τον Σεπτέµβριο σε 875.997 άτοµα τον 
Οκτώβριο και σε 875.195 άτοµα τον Νοέµβριο, οπότε η ανεργία 
µειώθηκε στο 18,5%.

Στον αντίποδα, σύµφωνα µε τον ΟΑΕ∆, οι εγγεγραµµένοι ά-
νεργοι έσπασαν κάθε ρεκόρ και βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά, 
ενώ αυτοί που λαµβάνουν το επίδοµα ανεργίας είναι στο υψηλό-
τερο σηµείο από το 2012. Συγκεκριµένα, οι άνεργοι στον ΟΑΕ∆ 

έφταναν τους 939.185 τον Σεπτέµβριο, αυξήθηκαν σε 1.012.269 
τον Οκτώβριο και σε 1.098.427 τον Νοέµβριο. Τον ∆εκέµβριο –
για τον οποίο ακόµα δεν έχει ανακοινώσει στοιχεία η ΕΛΣΤΑΤ– 
ο αριθµός των εγγεγραµµένων ανέργων του ΟΑΕ∆ εκτοξεύτηκε 
σε 1.116.816 άτοµα. Έτσι, οι εγγεγραµµένοι άνεργοι αυξήθηκαν 
κατά 46.154 ή 4,1% τον ∆εκέµβριο του 2018 σε σχέση µε τον ∆ε-
κέµβριο του 2017. Να σηµειωθεί πως πρόκειται για το υψηλό-
τερο πλήθος ανέργων που έχει καταγραφεί τον µήνα ∆εκέµβριο 
από το 2010, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΑΕ∆. Αυτό σηµαί-
νει ότι το µέγεθος ξεπέρασε ακόµα κι εκείνο του 2013, κατά το 
οποίο είχε κορυφωθεί το ποσοστό της ανεργίας (1.069.341).

Πάντως, ακόµα και µε βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το πο-
σοστό ανεργίας παραµένει στο υψηλότερο επίπεδο στην Ε.Ε. και 
σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες. Ο αριθµός, µάλιστα, θα έφτανε 
τα 1,5 εκατοµµύρια εάν στη µείωση του αριθµού των ανέργων 
δεν συνέτεινε το brain drain. Η πιο µετριοπαθής εκτίµηση δεί-
χνει ότι περίπου 300.000 άτοµα µε πτυχία και δεξιότητες εγκα-
τέλειψαν την προσπάθεια αναζήτησης εργασίας στη χώρα µας.

Η απόκλιση
Οι… µυηµένοι στην ελληνική πραγµατικότητα αποδίδουν την α-
πόκλιση των στοιχείων µεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και ΟΑΕ∆ στο γεγο-
νός ότι κάποιοι άνεργοι οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στα µη-
τρώα του οργανισµού εργάζονται χωρίς ασφάλιση, δηλαδή µε 
«µαύρα». Ακόµα και σε αυτή την περίπτωση, µόνο… πανηγυρι-
σµούς δεν σηκώνει η κατάσταση, καθώς όχι µόνο τα ασφαλι-
στικά ταµεία χάνουν έσοδα από τη µη καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών αλλά αποδεικνύεται και ότι η κυβέρνηση δεν έχει κα-
ταφέρει να αντιµετωπίσει τη µαύρη εργασία.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Οικονοµικού Επιµελητηρίου, 
το νέο σύστηµα ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγ-
γελµατιών οδήγησε από την ηµέρα εφαρµογής του σχεδόν 

200.000 άτοµα να κλείσουν τα βιβλία τους, µε κάποιους εξ αυτών 
να έχουν περάσει στη µαύρη εργασία. Καθόλου τυχαίο δεν είναι 
ότι το 2016 οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δήλωσαν εισοδήµατα 4,7 
δισ. ευρώ, το 2017 3,8 δισ. ευρώ, ενώ το 2018 3,3 δισ. ευρώ.

Εξάλλου, τον κώδωνα του κινδύνου για την αύξηση της µαύ-
ρης εργασίας έχει κρούσει και το ΙΟΒΕ. Κι αυτό γιατί είναι υπαρ-
κτός ο κίνδυνος µετά την αύξηση του κατώτατου µισθού µια επι-
χείρηση να αρχίσει να αναγκάζει τους εργαζοµένους της να δηλώ-
νουν ότι απασχολούνται µε µερική και όχι µε πλήρη απασχόληση. 
Τέτοιες συµπεριφορές στην αγορά µπορεί να αυξηθούν, πολλώ δε 
µάλλον όταν ούτως ή άλλως είναι πολύ περισσότεροι όσοι αµείβο-
νται µε κατώτατο µισθό και απασχολούνται κυρίως στην τεράστια 
κατηγορία των ευέλικτων µορφών εργασίας. Σύµφωνα µε στοι-
χεία από το σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ, µε κατώτατο µισθό αµείβεται το 
35% όσων εργάζονται µε µερικό καθεστώς απασχόλησης, έναντι 
µόλις 14% όσων εργάζονται µε πλήρη απασχόληση.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΟΙ ∆ΥΟ… ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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Ν
έο ρεκόρ πέτυχε 
η ελληνική ναυτι-
λία, αφού ανήλθε 
στην κορυφή της 
παγκόσµιας κα-
τάταξης µε βάση 
την αξία του ελλη-

νόκτητου στόλου, «σπάζοντας» µάλιστα, 
πρώτη και µόνη, το φράγµα των 100 δισ. 
δολαρίων, φτάνοντας τα 105 δισ. δολάρια.

Αιτία της ανόδου είναι η αύξηση του 
αριθµού παραγγελιών για ναυπήγηση 
LNG (πλοία µεταφοράς υγροποιηµένου 
φυσικού αερίου), καθώς και η αύξηση της 
αξίας των δεξαµενόπλοιων µετά τη θε-
τική ναυλαγορά.

Ωστόσο, την ώρα που η ελληνική ναυ-
τιλία θριαµβεύει µε έδρα µια χρεοκοπη-
µένη χώρα, χωρίς τράπεζες(!), πάντα υ-
πάρχουν δύο ερωτήµατα που κανείς πο-
λιτικός δεν τα απαντά:
α) Γιατί η ναυτιλία µας είναι ο µόνος κλά-
δος µας που επί δεκαετίες θριαµβεύει 
παγκοσµίως;
β) Γιατί η ναυτιλία µας –η τόσο επιτυχη-
µένη– δεν κάνει στα ελληνικά ναυπηγεία 
ούτε µια απλή συντήρηση κάποιου σκά-
φους της;

Οι απαντήσεις υπάρχουν, έχουν γρα-
φτεί και έχουν ειπωθεί, αλλά οι πολιτι-
κοί δεν τις αγγίζουν. Κάνουν πως δεν τις 
βλέπουν.

Η ναυτιλία µας θριαµβεύει γιατί δεν 
έχει απέναντί της το ελληνικό κράτος. 
Ένα κράτος των πολιτικών και των κοµ-
µάτων που επεµβαίνει στην επιχειρηµα-
τικότητα, διακόπτοντας συµβόλαια, α-
νατρέποντας συµφωνίες, βάζοντας έξτρα 
φόρους, ακόµα και… κλαδικούς (τελευ-
ταίο παράδειγµα ο φόρος στο κρασί).

Επίσης, η ναυτιλία δεν κινδυνεύει 
από ένα κοµµατικό κράτος που επιβάλ-
λει στις ελεγχόµενες τράπεζες σε ποιον 
θα δώσουν δάνεια και σε ποιον θα τα κό-
ψουν, ένα κράτος δηλαδή που µπορεί εν 
µια νυκτί ακόµη και να σου κλείσει ή να 
σου πάρει την επιχείρηση (να θυµίσω δε-
κάδες περιπτώσεις;). Το κάνουν αυξάνο-
ντας επιτόκια ή κόβοντας πιστώσεις και 
το έχουν κάνει µετατρέποντας εύκολα υ-
γιείς επιχειρήσεις σε προβληµατικές. 
Πολλές τις έκαναν επιχειρήσεις του ∆η-
µοσίου για να αυξήσουν ψηφοθηρικά 
τους «πελάτες» του συστήµατος.

Από την άλλη, υπάρχει ένα συνδικάτο 
στη ναυτιλία που έχει εκδιώξει τους Έλ-
ληνες εφοπλιστές από τα ναυπηγεία της 

ΓΙΑΤΙ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ;
(Γιατί δεν έχει απέναντί της το κοµµατικό 
κράτος των πολιτικών.)

χώρας, µε απεργίες και εξωπραγµατικές 
συλλογικές συµβάσεις που κανείς δεν υ-
πογράφει, και που λυµαίνεται τον χώρο, 
αφού τον έχει καταστήσει πρώτα ερειπι-
ώνα.

Το εν λόγω συνδικάτο δεν επιτρέπει 
να γίνουν 82.000 προσλήψεις στα ελλη-
νόκτητα πλοία αρνούµενο τις ∆ΙΕΘΝΕΙΣ 
συλλογικές συµβάσεις των 1.800 ευρώ/
µήνα που προτείνουν οι Έλληνες εφοπλι-
στές. Επίσης, αν διανοηθεί Έλληνας εφο-
πλιστής να παραγγείλει πλοίο ή να αφή-
σει πλοίο για συντήρηση σε ναυπηγείο 
µας, θα γίνουν συνεχείς απεργίες, µε α-
ποτέλεσµα να είναι άγνωστο αν και πότε 
θα το πάρει.

Μην απορείτε, λοιπόν, που η ελλη-
νική ναυτιλία θριαµβεύει. Χωρίς το κοµ-
µατικό κράτος οι Έλληνες εφοπλιστές 
είναι ελεύθεροι να πετύχουν µε αξιοκρα-
τία, ιδέες, αξιοπιστία και οράµατα. Σαν να 
µη ζουν εδώ, για να καταλάβετε.

Εκείνο για το οποίο είναι να απορεί 
κανείς είναι ότι ΟΥΤΕ ένας της πολιτικής 
δεν ακουµπά το πρόβληµα της ένταξης 
της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονοµία 
µας, αφήνοντάς τη να λειτουργεί µακριά 
από τη χώρα, λες και έχει αυτοεξοριστεί. 
Με άνεργους ναυτικούς στα καφενεία και 
ανενεργά ναυπηγεία που σαπίζουν.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δηµοσι-
ογράφος και συγγραφέας.

Χωρίς το κοµµατικό 
κράτος οι Έλληνες 
εφοπλιστές είναι 
ελεύθεροι να πετύχουν 
µε αξιοκρατία, ιδέες, 
αξιοπιστία και οράµατα. 
Σαν να µη ζουν εδώ, για 
να καταλάβετε.

 ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

WH_ADV_130x325_19.pdf   1   14/02/2019   09:09



16 άρθρο

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ «ΠΑΡΩΝ» 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΤΑ

Το περασµένο Σάββατο πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Βυζαντινό στην Άρτα η κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νοµαρχιακής Οργάνωσης της Ν∆ Άρτας µε επίσηµο 
προσκεκληµένο τον ευρωβουλευτή της Ν∆ Γιώργο Κύρτσο.

Ο πρόεδρος της ΝΟ∆Ε, ∆ηµήτρης Σκανδάλης, καθώς και οι πρόεδροι των τοπικών οργανώ-
σεων της Ν∆ Άρτας, Νίκος Σπύρου, Κατερίνα Σκάλτσα, ∆ηµήτρης Κανής και ∆ήµητρα Στούκα, 
έδωσαν δυναµικό «παρών» και οργάνωσαν µία άψογη εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν δε-
κάδες φίλοι και µέλη του κόµµατος. Μεταξύ των προσκεκληµένων ήταν ο περιφερειάρχης Ηπεί-
ρου, Αλέξανδρος Καχριµάνης, και ο βουλευτής της Ν∆ Άρτας Γιώργος Στύλιος.

Η συζήτηση µεταξύ των πολιτών, βουλευτών και πολιτικών στελεχών ήταν άκρως εποικοδο-
µητική, µε τον κόσµο να θέτει τα ερωτήµατα και τους προβληµατισµούς του αναφορικά µε τα οι-
κονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα που ταλανίζουν την τοπική κοινωνία, αλλά και τα σηµαίνονται 
εθνικά θέµατα που απασχολούν όλους τους Έλληνες.

Ο ευρωβουλευτής της Ν∆ Γιώργος Κύρτσος µοίρασε σε όλους αντίτυπα από το νέο του βιβλίο 
µε τίτλο «Ελλάδα - Ευρωπαϊκή Ένωση: Έτσι θα κάνουµε την κρίση ευκαιρία».

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
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SKODA KODIAQ SCOUT, MERCEDES X-CLASS THEROCK EDITION, HONDA HR-V 1.5 CVT, ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

NEO TOYOTA RAV4
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

CITROEN C3 AIRCROSS 1.2
NEANIKO KAI OIKONOMIKO

KIA PROCEED
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4 ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ
6 ΜΕ ΤΟ PROCEED Η KIA ΤΟΛΜΑ ΝΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΕΝΑ SHOOTING BRAKE 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΣΤΗ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ 
ΜΑΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
8 ΤΟ TOYOTA RAV4, ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ 
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ SUV, 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΒΡΙ∆ΙΚΑ 
ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
10 Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ SCOUT ΤΟΥ 

SKODA KODIAQ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΝΤΑΡ 
ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ ∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ 
ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ
11 Η THEROCK EDITION ΕΙΝΑΙ Η 
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ PICK-UP ΤΗΣ 
MERCEDES, ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, 
ΜΕΓΑΛΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ OFFROAD 
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ DIESEL 190 
ΙΠΠΩΝ
12 ΤΟ CITROËN C3 AIRCROSS ΕΙΝΑΙ 

ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΩΝ 1.200 
ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 110 ΙΠΠΩΝ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
14 ΤΟ ΜΙΚΡΟ SUV ΤΗΣ HONDA, ΤΟ 
HR-V, ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΚΑΙ Η ΕΚ∆ΟΣΗ 
ΤΟΥ ΤΩΝ 1.500 Κ.ΕΚ. ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
ΚΙΒΩΤΙΟ CVT ΕΧΕΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ
15 Ο ΣΕΑΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΚΙΝΗΤΡΑ  ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

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

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ
∆ιανέµεται ∆ωρεάν

   ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:  Νίκος Μαρινόπουλος, 
Γιάννης Σκουφής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Παναγιώτης Τριτάρης 

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

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

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

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ FREE SUNDAY
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ
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Τη ν  ε π ό µ ε ν η  τ ε τ ρ α ε τ ί α  η 
Skoda θα επενδύσει συνολι-
κά 2 δισ. ευρώ για την εξέλι-

ξη εναλλακτικών συστηµάτων 
πρόωσης και υπηρεσιών µετακίνη-
σης, ενώ στα πλάνα της περιλαµβάνεται 
και η παρουσίαση άνω των 10 νέων η-
λεκτρικών µοντέλων µέχρι το 2022.

Το πρώτο από αυτά θα είναι έτοιµο 
σε δύο χρόνια από τώρα, το 2020, η βά-
ση του θα είναι φυσικά το εξελιγµένο 
ειδικά για την ηλεκτροκίνηση πλαίσιο 
ΜΕΒ, ενώ µια πρώτη ένδειξη για την ει-
κόνα του θα είναι το πρωτότυπο Vision 
iV που θα παρουσιαστεί στην έκθεση 
της Γενεύης.

Σύµφωνα µε τα πρώτα επίσηµα σκί-
τσα του που δόθηκαν στη δηµοσιότητα, 
πρόκειται για ένα τετράθυρο κουπέ 
crossover µε έντονα κεκλιµένη οροφή 
στο πίσω µέρος της, µε µια νέα προσέγ-
γιση της µάσκας της Skoda, µε θηριώ-
δεις ζάντες 22(!) ιντσών και µε κάµερες 
αντί για καθρέφτες, τα καλύµµατα των 
οποίων µοιάζουν µε πτερύγια καρχαρία. 
Στο πίσω µέρος ξεχωρίζει το έντονο α-
νάγλυφο και τα διάφανα φώτα LED που 
προχωρούν το φωτεινό αποτύπωµα C 
κάποια βήµατα παραπέρα.

Τη ν  ε π ό µ ε ν η  τ ε τ ρ α ε τ ί α  η 

ΤΟ VISION IV 
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
SKODA
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Citroën: Νέες προσφορές  
WINTER SMILE DAYS!

Μέσω της προωθητικής ενέργειας CITROËN WINTER SMILE 
DAYS προσφέρεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου η δυνατότητα 
απόκτησης νέου μοντέλου Citroën σε ειδική τιμή και 36 

πραγματικά άτοκες δόσεις. Όλα τα μοντέλα Citroën είναι άμεσα δια-
θέσιμα, με κινητήρες νέων προδιαγραφών Euro 6.2, το πρωτοπορια-
κό πρόγραμμα CITROËN ADVANCED COMFORT για άνετη οδήγηση 
και 5ετή εγγύηση Citroën, που σας εξασφαλίζει μοναδική σιγουριά 
και αξιοπιστία. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επί-
σημη ιστοσελίδα www.citroen.gr ή τη σελίδα http://c3.citroen.gr/
aircross/offers/ έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Ανανέωση για το VW Passat

Το ανανεωμένο Passat θα κάνει στις αρχές Μαρτίου το πανευρωπαϊκό του ντε-
μπούτο στη Γενεύη, με την εμπορική διάθεσή του να ξεκινά το καλοκαίρι.

Είχε κάνει το ντεμπούτο του στην έκθεση του Ντιτρόιτ και πρόσφατα η γερ-
μανική εταιρεία παρουσίασε και το ανανεωμένο Passat –σε όλες τις εκδόσεις αμα-
ξωμάτων– που θα πωλείται στην Ευρώπη. Οπτικά οι αλλαγές είναι στο πρότυπο ε-
νός facelift, κυρίως στους επανασχεδιασμένους προφυλακτήρες και τα φωτιστικά 
σώματα, στις νέες επιλογές χρωμάτων και ζαντών κ.α.

Εις τα ενδότερα, το ταμπλό έχει αλλάξει στα σημεία, φιλοξενώντας έναν νέο 
ψηφιακό πίνακα οργάνων 11,7΄΄, όταν η οθόνη αφής στην κεντρική κονσόλα προ-
σφέρεται ανάλογα με την έκδοση σε 6,5΄΄, 8,0΄΄ και 9,5΄΄. Μία από τις πιο «χτυπη-
τές» αλλαγές είναι το νέο τιμόνι, ενώ το αναλογικό ρολόι έχει αντικατασταθεί από το 
λογότυπο Passat. Πλουσιότερος είναι ο τεχνολογικός εξοπλισμός, με νέα συστήμα-
τα υποβοήθησης οδηγού και αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2.

Σχετικά με την γκάμα των κινητήρων, το ανανεωμένο Passat συνεχίζει στις εκ-
δόσεις βενζίνης 1.5 TSI (150 ίπποι) και 2.0 TSI (με 190 και 272 ίππους). Οι diesel 
ξεκινούν από τον 1.6 TDI (120 ίπποι) μέχρι τον νέο 2.0 TDI Evo (150 ίπποι) και τον 
απλό 2.0 TDI (με 190 και 236 άλογα).H plug-in υβριδική έκδοση Passat GTE (με 1.4 
TSI και ηλεκτροκινητήρα) έχει συνδυαστική ισχύ στα 218 άλογα και χάρη στη μεγα-
λύτερη μπαταρία 13 kWh μπορεί να διανύσει έως 55 χιλιόμετρα αθόρυβα και δίχως 
ρύπους.

Ποια είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
που μπορεί να αγοράσει ένας Ευρωπαίος;

Ανεξάρτητα από το υψηλό κόστος ή το πρακτικό του ζητήματος (φόρτιση/αυτονο-
μία), πολύ σύντομα ο Ευρωπαίος θα έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δεκάδες EV.

Τα Nissan Leaf, BMW i3, Hyundai Kona Electric, Jaguar i-Pace, Tesla Model 
S, Renault Zoe, Hyundai Ioniq Electric, Tesla Model X, VW e-Golf, Kia Soul EV, Smart 
Fortwo Electric Drive, VW e-Up! είναι μερικά μόνο από τα πιο αξιόλογα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα που μπορεί να αποκτήσει ένας Ευρωπαίος. Ανάλογα φυσικά με τη χώρα 
όπου ζει, το βιοτικό επίπεδο και φυσικά την αγοραστική δύναμη που έχει…

Τώρα, αν λάβει κανείς υπόψη του την πρακτικότητα, στη χώρα μας το πιο αξιόλογο 
ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι το Nissan Leaf, που κοστίζει από €32.990. To VW e-Golf 
κοστίζει από €39.350 και το VW e-Up! από €28.900. To Smart EQ Fortwo κοστίζει από 
€23.740 (το κάμπριο από €26.970), ενώ το Smart EQ Forfour από €24.450. To BMW i3 
κοστίζει από €41.300. Η Jaguar i-Pace από €83.405, ενώ κάπου εκεί θα κοστίζουν και 
τα επερχόμενα Mercedes EQC και Audi E-Tron.

Ακόμα κι αν η τιμή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μειωθεί, ακόμα κι αν διευρυν-
θούν οι επιλογές στα μοντέλα, στη χώρα μας υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να 
επιλυθούν. Ένα από αυτά είναι η δημιουργία ενός άρτιου δικτύου φόρτισης – πρόσφα-
τα είχαμε γράψει ένα άρθρο για το ενδεικτικό κόστος φόρτισης.

Φυσικά, το σημαντικότερο είναι να βελτιωθεί η οικονομία της χώρας και η αγορα-
στική δύναμη του Έλληνα (δεν είναι τυχαίο που πάνω από το 75% των πωλήσεων το 
2018 ήταν μοντέλα supermini και μικρομεσαία) να πλησιάσει τον ευρωπαϊκό μέσο ό-
ρο, ώστε να έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα –ακριβό για την ώρα– ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019



Ώρα να απολαύσετε πρωτοποριακή σχεδίαση, κορυφαία άνεση, απόλυτη εξατοµίκευση και βραβευµένους κινητήρες βενζίνης! 
Ώρα να αποκτήσετε το νέο SUV C3 AIRCROSS iTouch µε το προηγµένο σύστηµα Citroën Advanced Comfort®, 
εργοστασιακό navigation, κάµερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσµατος... πιο άνετα από ποτέ! Θέλετε ακόµη περισσότερες 
επιλογές; CITROE

..
N COMFORT DAYS: ένα µοναδικό χρηµατοδοτικό πρόγραµµα που περιλαµβάνει 36 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 

άτοκες δόσεις, 5 χρόνια εγγύηση και CITROËN Smile Deals για περιορισµένο αριθµό αυτοκινήτων!
CITROE

..
N. Πάντα µε τις καλύτερες επιλογές!

Μικτή κατανάλωση και εκποµπές CO2 Citroën C3 AIRCROSS: από 4,0 έως 5,7 lt/100km και από 105 έως 131 gr/km.
*2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση συν 3 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης.

•ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ NAVIGATION•ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ•ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

E U R O P E A N  A W A R D

www.citroen.gr

NEO SUV C3 AIRCROSS
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

Η Kia τολ�ά και παρουσιάζει ένα Shooting Brake στη �ικρή-�εσαία 
κατηγορία το οποίο θα είναι και η έκδοση κύρους της γκά�ας των Ceed.

T
o ProCeed στην τελευταία του 
εκδοχή έχει αλλάξει τελείως 
προσανατολισµό. ∆εν είναι πια 
τρίθυρο, όπως στο παρελθόν, 
αλλά πεντάθυρο και µάλιστα µε 
αµάξωµα Shooting Brake. Και 
αυτό είναι κάτι που δεν είθισται 
στην κατηγορία, πόσο µάλλον α-
πό έναν µαζικό κατασκευαστή. 
Έτσι, λοιπόν, τo ProCeed αποτε-
λεί µοναδική πρόταση στη µι-
κρή-µεσαία κατηγορία και χωρίς 

αµφιβολία είναι το µοντέλο που, αν και δεν θα είναι το 
πιο δηµοφιλές, θα βοηθήσει τα µέγιστα στην αναβάθµιση 
της εικόνας του Ceed.

Σε αυτό θα βοηθήσει σίγουρα η όµορφη και δυναµική 
εµφάνισή του, µε τη χαρακτηριστική διαµόρφωση της ο-
ροφής και ένα πιο χαµηλό προφίλ (κατά 43 χιλιοστά) σε 
σχέση µε το Sportswagon. Παράλληλα και σε σχέση πά-
ντα µε το κλασικό στέισον, είναι ελάχιστα πιο µακρύ, έχει 
µικρότερη απόσταση από το έδαφος (κατά 5 χιλιοστά) και 

TO KIA PROCEED
ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
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είναι σαφώς πιο σπορτίφ. Ενδιαφέρον είναι το ότι υπολεί-
πεται ελάχιστα σε χώρους για αποσκευές, μια και η χω-
ρητικότητά του φτάνει τα εξαιρετικά 594 λίτρα (έναντι 
624).

Εξίσου ενδιαφέρον είναι και το ότι το μόνο κοινό του 
με το πεντάθυρο Ceed είναι το καπό και τα δύο φτερά, ε-
νώ συνολικά οι σχεδιαστές των Κορεατών έχουν δημι-
ουργήσει ένα ξεχωριστό σχήμα. Σε αυτό, όπως συνηθίζε-
ται τελευταία, η ονομασία του αναγράφεται ολογράφως 
στην 5η πόρτα, που προαιρετικά μπορεί να ανοίγει και 
ηλεκτρικά.

Το εσωτερικό δεν διαφοροποιείται από πλευράς 
design σε σχέση με τις άλλες εκδόσεις του μοντέλου. Έ-
τσι κι εδώ υπάρχει η «ελεύθερη» οθόνη, με ελάχιστη δι-
αγώνιο τις 7 ίντσες, για το σύστημα infotainment, ο ευα-
νάγνωστος πίνακας οργάνων, πλήρης εξοπλισμός σε ό,τι 
αφορά την ασφάλεια, την υποβοήθηση, τη διασύνδεση 
και την εξυπηρέτηση των επιβατών, ενώ η αίσθηση πο-
λυτέλειας μπορεί να ενισχυθεί κι άλλο με την επένδυση 
από δέρμα για το ταμπλό. Εδώ θα πρέπει να σημειώσου-
με πως το νέο Kia ProCeed είναι διαθέσιμο αποκλειστικά 

ως πιο σπορτίφ και ιδιαίτερο GT Line και ως κορυφαίο 
GT.

Παρά την πιο χαμηλή οροφή, ο αέρας για τα κεφάλια 
όσων κάθονται πίσω είναι απόλυτα ικανοποιητικός, ενώ 
και ο τυχόν πέμπτος επιβάτης δεν θα στριμωχτεί ιδιαίτε-
ρα. Η πρακτική διάσταση εξυπηρετείται και από τις αρκε-
τές θέσεις και θήκες για μικροαντικείμενα στο εσωτερι-
κό, ενώ είναι σαφές πως έχει δοθεί έμφαση τόσο στην 
ποιότητα όσο και στην άνεση των επιβατών.

Η ανάρτηση του ProCeed είναι ελάχιστα πιο σφιχτή σε 
σχέση με του Ceed –φυσικά, ακόμα περισσότερο στην 
έκδοση GT–, ενώ συνολικά το Shooting Brake της Kia 
είναι ιδιαίτερα καλά στημένο. Με μια ισορροπημένη και 
ζυγισμένη οδική συμπεριφορά, όπως διαπιστώσαμε οδη-
γώντας το στην έκδοση GT των 1.600 κυβικών και των 
204 ίππων (0-100 χλμ./ώρα σε 7,6 δεύτερα) στην πίστα 
του Le Castellet κοντά στη Βαρκελώνη.

Το ίδιο ισχύει και για τις εκδόσεις βενζίνης των 1.400 
κυβικών (140 ίπποι,280 Nm με χειροκίνητο κιβώτιο, 320 
Nm με το αυτόματο διπλού συμπλέκτη των 7 σχέσεων, 
0-100 σε 10,4 και 10,1 δεύτερα αντίστοιχα) και πετρελαί-

ου των 1.600 κυβικών και των 136 ίππων. Το εισαγωγικό 
σύνολο της γκάμας είναι ο τρικύλινδρος 1.0 T-GDi των 
120 ίππων.

Το Kia ProCeed έχει να επιδείξει και ένα καλό επίπε-
δο άνεσης –στους ισπανικούς δρόμους τουλάχιστον– χά-
ρη και στην πίσω του ανάρτηση με τους πολλαπλούς 
συνδέσμους, ενώ γενικά είναι ένα ευχάριστο αυτοκίνητο 
με το οποίο μπορείς να καλύψεις αρκετά χιλιόμετρα άνε-
τα και ξεκούραστα. Στους δευτερεύοντες δρόμους με αλ-
λεπάλληλες στροφές καταφέρνει να κρύψει μέχρις ενός 
σημείου τον όγκο και τις διαστάσεις του, γεγονός που, σε 
συνδυασμό και με την αρκετά καλή αίσθηση του συστή-
ματος διεύθυνσης, το καθιστά ευχάριστο.

Για το ProCeed, όπως προαναφέραμε, αξίζει μια εύ-
φημος μνεία στην Kia, που τόλμησε να το παρουσιάσει. 
Από την άλλη, είναι δεδομένο πως, ειδικά για τη χώρα 
μας, αποτελεί μια εξεζητημένη πρόταση. Όσοι όμως την 
επιλέξουν θα αποκτήσουν –οι τιμές ξεκινούν από τα 
€22.190 σε συνδυασμό με το σύνολο των 1.000 κυβικών– 
ένα πραγματικά ιδιαίτερο αυτοκίνητο, κάτι που στις μέρες 
μας έχει τη δική του σημασία.



Γ
ια να φτάσουµε στην 5η γενιά του µοντέλου, που συνεχίζει ως 
ένα πολύ καλύτερο αυτοκίνητο από αυτό που αντικαθιστά. Με 
την πρώτη µατιά το νέο RAV4 έχει µια αισθητά πιο δυναµική και 
επιβλητική σχεδίαση, κυρίως χάρη στη µεγαλύτερη «κάθετη» 
µάσκα που εναρµονίζεται όµορφα µε τους προβολείς, όταν στο 
πίσω µέρος η εικόνα είναι εξίσου ελκυστική.

Σε σχέση µε το απερχόµενο µοντέλο, το νέο RAV4 είναι ελά-
χιστα πιο κοντό (-5 χλστ. µε συνολικό µήκος στα 4,6 µέτρα), χα-
µηλότερο κατά 10 χλστ. (1,685 µέτρα) και φαρδύτερο κατά επίσης 
10 χλστ. (1,855 µέτρα). Το µεταξόνιο έχει αυξηθεί κατά 30 χλστ. 
(2,690 µέτρα) µε µεγάλο όφελος για τους επιβάτες και τις απο-

σκευές. Πράγµατι, οι χώροι για τους πίσω επιβάτες είναι αρχοντικοί, τόσο για τα γόνατα 
όσο και πάνω από τα κεφάλια τους. Ταυτόχρονα, το πορτµπαγκάζ έχει αυξηθεί κατά 79 
λίτρα (συνολικά 580 λίτρα).

Στις top εκδόσεις εξοπλισµού που οδηγήσαµε η ποιότητα στο εσωτερικό είναι πραγ-
µατικά αξιοσηµείωτη και πολύ ανώτερη απ’ ό,τι µας έχει συνηθίσει η Toyota, µε προσεγ-
µένα πλαστικά, µπόλικο δέρµα και εξαιρετικό φινίρισµα. Στο κέντρο του ταµπλό δεσπόζει 
µια touch screen µε διαγώνιο 7 ίντσες που πλαισιώνεται από πολύ βολικούς διακόπτες 
για τις βασικές λειτουργίες.

Εννοείται πως υπάρχει πλήρης συνδεσιµότητα µε smartphone, συνολικά 5 θύρες 
USB (3 µπροστά), ασύρµατη φόρτιση κινητού, εσωτερικός καθρέπτης που µετατρέπεται 
σε ψηφιακό (για πρώτη φορά στην Ευρώπη), ηχοσύστηµα της JBL, ενώ οι χώροι για µι-
κροαντικείµενα φτάνουν και περισσεύουν.

Ο πίνακας οργάνων διαθέτει στο µέσο του µία οθόνη 4,2 ιντσών, απεικονίζοντας διά-
φορες πληροφορίες. Εδώ να πούµε πως το προσθιοκίνητο (FWD) έχει διαφορετικό πίνα-
κα από το τετρακίνητο, που έχει και έναν πιεζοπεριστροφικό διακόπτη (που αλλάζει και 
χρώµα) για την επιλογή του προγράµµατος κίνησης (Eco, Normal ή Sport). Φυσικά υ-

ΝΕΟ TOYOTA RAV4

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 201908
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πιστό στην παράδοση

Συστάσεις για το RAV4 δεν χρειάζονται. Είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά  
το 1994 ως ένα «Recreational Active Vehicle with 4WD» κατοχυρώνοντας 

το tag του �οντέλου που εγκαινίασε την κατηγορία των SUV.



ΝΈΟ TOYOTA RAV4

πάρχει η επιλογή της EV κίνησης για περιορισμένη από-
σταση, ενώ στο AWD υπάρχει και η επιλογή Trail για ο-
δήγηση εκτός δρόμου.

To νέο RAV4 θα προσφέρεται σε δύο ατμοσφαιρικές 
εκδόσεις βενζίνης. Τη βασική δίλιτρη άμεσου ψεκασμού 
με το νέο τετρακύλινδρο με τους 175 ίππους και τα 208 
Nm ροπής που συνδυάζεται (τόσο στην FWD όσο και 
στην AWD έκδοση) με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων (0-
100 σε 9,8 δλ.) ή αυτόματο CVT (0-100 σε 10,7 δλ.) με τε-
λική στα 190 χλμ./ώρα.

Στην ευρύτερη περιοχή της Βαρκελώνης οδηγήσαμε 
μόνο το υβριδικό RAV4 (ήταν το μόνο διαθέσιμο), οπότε 
το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στο νέο τετρακύλινδρο των 
2.487 κ.εκ. που λειτουργεί σε κύκλο Atkinson, έχει διπλό 
ψεκασμό D-4S (άμεσο και πολλαπλών σημείων) και 
φουλ μεταβλητό χρονισμό (υδραυλικό VVT-i στις εξαγω-
γής, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο VVT-iE στις εισαγωγής).

Η συνδυασμένη ισχύς είναι στα 218 άλογα για το 
FWD και στα 222 για το AWD, ενώ τον D-4S και τον ίδιο 
συνδυασμό χρονισμού τον συναντάμε και στο δίλιτρο μο-
τέρ. Σε κάθε περίπτωση, η ροπή είναι ίδια, στα 221 Nm.

Ο 2,5λιτρος κινητήρας αποτελεί το βασικό στοιχείο 
στη γνωστή μεικτή υβριδική διάταξη της Toyota, που πε-
ριλαμβάνει έναν ηλεκτροκινητήρα 120 ίππων και τον 
πλανητικό μηχανισμό CVT μετάδοσης. Στο τετρακίνητο 
υβριδικό RAV4 υπάρχει ένας ακόμη ηλεκτροκινητήρας 
54 ίππων και 121 Nm ροπής. Η τεχνητή κατανομή ε-

μπρός/πίσω μεταβάλλεται από 100/0 έως 20/80. Στο δίλι-
τρο RAV4 η τετρακίνηση είναι μηχανική με διπλή σύ-
μπλεξη να μεταφέρει τη ροπή σε κάθε πίσω τροχό για 
βέλτιστη πρόσφυση.

Για το νέο RAV4 μόνο καλά λόγια έχω να πω. Είναι 
ένα πολύ καλύτερο αυτοκίνητο από αυτό που αντικαθι-
στά, με τη νέα πλατφόρμα GA-K (εξέλιξη της TNGA) να 
αποτελεί το βασικό συστατικό της φόρμουλας με 57% αυ-
ξημένη δυσκαμψία. Παράλληλα, το RAV4 (με διπλά ψαλί-
δια στην πίσω ανάρτηση) έχει γίνει πιο απολαυστικό στην 
οδήγηση και πιο δυναμικό. Το set-up της ανάρτησης εί-
ναι ιδανικά ρυθμισμένο, με την άνεση να βρίσκεται σε 
πολύ υψηλά επίπεδα, όπως και η ποιότητα κύλισης. Στον 
ανοιχτό δρόμο το υβριδικό RAV4 είναι πολύ πιο ήσυχο, 
με το CVT να έχει καλύτερη διαχείριση και λειτουργία (με 
σταθερά paddles στο τιμόνι) για να πέφτουν πιο γρήγορα 
οι σ.α.λ. (και τα ντεσιμπέλ).

Εκτός δρόμου το RAV4 συνεχίζει να τα καταφέρνει 
μια χαρά. Και, ναι, η τεχνητή τετρακίνηση δουλεύει, με 
τον πίσω ηλεκτροκινητήρα να συμβάλλει περισσότερο 
(ως κατανομή κίνησης) και να προσφέρει την απαιτούμε-
νη πρόσφυση. Παρόλο που η ρύθμιση της ανάρτησης 
είναι πιο «ασφάλτινη», η άνεση βρίσκεται σε πολύ καλά 
επίπεδα, με την απόσταση του αμαξώματος από το έδα-
φος να είναι στα 19 εκατοστά (19,5 για το δίλιτρο RAV4). 
Σημειώστε πως το απόβαρο ξεκινά από τα 1.480 κιλά 
(στο 2.0 FWD), ενώ σε όλα τα RAV4 υπάρχει κατανομή 

βάρους 59/41 (μπροστά/πίσω).
Από πλευράς εξοπλισμού ασφάλειας, τo Toyota 

Safety Sense είναι αναβαθμισμένο, με πρόσθετες λει-
τουργίες, και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το Pre-
Collision System με ανίχνευση πεζών, έξυπνο Adaptive 
Cruise Control, Lane Departure Alert με ενεργή διόρ-
θωση ακόμη κι αν δεν υπάρχει εμφανής ή επαρκής δια-
γράμμιση, Road Sign Assist, αυτόματη εναλλαγή φώτων 
και επιπλέον Lane Tracing Assist που φέρνει το αυτοκί-
νητο στο κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας.

Μέχρι τη δοκιμή μας και επί ελληνικού εδάφους να 
πούμε πως το νέο RAV4 έχει καταφέρει να ανέβει ένα 
σκαλί ψηλότερα μέσα από το βελτιωμένο συνολικά σασί 
του, την αισθητά ανώτερη ποιότητα στο εσωτερικό του 
και τον πλούσιο τεχνολογικά εξοπλισμό, δίνοντας το δι-
καίωμα στους ιθύνοντες της Toyota να συμπεριλαμβά-
νουν στον ανταγωνισμό, πέρα από κλασικούς παίχτες ό-
πως το VW Tiguan, premium μοντέλα όπως είναι τα 
Volvo XC40, Audi Q3, BMW X1 κ.ά.

Το νέο Toyota RAV4 θα διατίθεται στη χώρα μας από 
τα τέλη του μήνα σε μία δίλιτρη έκδοση και μία υβριδική. 
Οι τιμές ξεκινούν από τις 27.700 ευρώ. Σχετικά με το 
RAV4 Hybrid, θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά 
λίγο αργότερα και προς τα μέσα Μαρτίου με ενδεικτικές 
τιμές στις 35.000-36.000 ευρώ για την προσθιοκίνητη έκ-
δοση (μάλιστα η Toyota Europe εκτιμά πως το 90% των 
πωλήσεων RAV4 θα είναι hybrid έκδοση).

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 09
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ESCAPE

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Κ
αι όχι, δεν πρόκειται να 
αναφέρω κάποια ιστορία 
σκληρού offroad, όπου το 
µοντέλο της Skoda τα κα-
τάφερε παλικαρίσια, περ-
νώντας από βράχια, λά-
σπες, νεροφαγώµατα και 
κατωφέρειες που θύµιζαν 
γκρεµούς. Ας µην κοροϊ-
δευόµαστε. Πολύ λίγα µο-
ντέλα καλύπτουν τις συ-
γκεκριµένες απαιτήσεις. 
Και ακόµα λιγότεροι είναι 

οι οδηγοί που θα αναζητήσουν τέτοιου είδους εµπειρίες και 
θα ρισκάρουν την ακεραιότητα των ίδιων και των οχηµά-
των τους. Ως εκ τούτου, ας προσγειωθούµε στην πραγµατι-
κότητα.

Αυτό που αντιλαµβάνεται ο µέσος άνθρωπος ως χειµε-
ρινή εξόρµηση είναι να πάρει την παρέα του και να περά-
σει µερικές ηµέρες στο βουνό, σε κάποιο ενοικιαζόµενο 
δωµάτιο, σαλέ ή καταφύγιο. Με µια µικρή απόκλιση από 
την κανονικότητα, το µενού στην προκειµένη περίπτωση 
περιλάµβανε διαβίωση στη φύση µε σκηνή. Όσο για το 
βουνό, ο Παρνασσός, λίγο πριν πέσουν τα πρώτα χιόνια.

Σε προηγούµενα τεύχη της «Free Sunday» έχουµε ανα-

φερθεί στις δοκιµές βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων 
εκδόσεων του Skoda Kodiaq, έτσι δεν θα χρειαστεί να µι-
λήσω εκτενώς για το συγκεκριµένο αυτοκίνητο. Παρ’ όλα 
αυτά, δεν µπορώ να µην αναφέρω ορισµένες ιδιαιτερότη-
τές του, καθώς και –για µία ακόµη φορά– την ευρυχωρία 
και την άνεση που προσφέρει, µια που κατάφερε να µετα-
φέρει πέντε καλοζωισµένους ενήλικες και µια πληθώρα 
σακιδίων και εξοπλισµού χωρίς να νιώσει κανείς και τίπο-
τα στριµωγµένο!

Σε αντίθεση µε τα απλά Kodiaq, το Scout είναι τετρακί-
νητο και αρκετά πιο προετοιµασµένο για όσα µπορεί να 
συναντήσει κανείς εκεί έξω. Πέρα από κάποιες σχεδιαστι-
κές πινελιές, όπως οι προστατευτικές ποδιές στους προ-
φυλακτήρες και  οι  ράγες οροφής,  διαθέτει  το πακέτο 
Rough Road, µε προστατευτικά καλύµµατα κάτω από το 
δάπεδο. Εγκυκλοπαιδικά, η απόστασή του από το έδαφος 
είναι 194 χλστ., ενώ οι γωνίες προσέγγισης, ράµπας και 
φυγής είναι 22, 19,7 και 23,1 µοίρες.

Η κίνηση µεταδίδεται σε όλους τους τροχούς, µέσω ε-
νός ηλεκτρονικά ελεγχόµενου πολύδισκου συµπλέκτη τύ-
που Haldex. Το ηλεκτρονικό πακέτο περιλαµβάνει επίσης 
το offroad assist, που επεµβαίνει στο σύστηµα πρόσφυσης 
και στην απόκριση του δεξιού πεντάλ, το ηλεκτρονικό 
µπλοκέ (EDL), τα Hill-Hold και Hill-Descent, αλλά και το 
Driving Mode Select, που µεταβάλλει τη συµπεριφορά του 

οχήµατος ανάλογα µε τις ανάγκες του οδηγού. Μάλιστα, 
στις βασικές επιλογές, Eco, Normal, Sport και Individual, 
έχει προστεθεί η Snow, για αντίστοιχες συνθήκες.

Επιστρέφοντας στη µικρή αυτή εξόρµηση, το Kodiaq 
Scout στάθηκε και µε το παραπάνω ικανό να αποσπάσει τα 
καλύτερα σχόλια και να δικαιολογήσει και το τελευταίο ευ-
ρώ από τα €43.980 που κοστίζει αυτό το υπερπλήρες SUV. 
Κατ’ αρχάς είναι άνετο και καλοτάξιδο στον δρόµο, χωρίς 
να κουράζει. Μετά, παρά το µέγεθός του, είναι αρκετά ευ-
έλικτο σε ορεινούς δρόµους γεµάτους στροφές. Κανείς δεν 
θα υποστηρίξει ότι το offroad αποτελεί το µεγάλο του ατού, 
παρ’ όλα αυτά δεν φοβάται να λερώσει τους τροχούς του, 
µετακινούµενο εύκολα σε µέρη όπου δεν θα πήγαινε ένα 
συµβατικό, δικίνητο SUV.

Θέλετε κι άλλα; Μερικούς πόντους θα αποσπάσει δί-
καια για το δυνατό σύστηµα κλιµατισµού, το πλούσιο επί-
πεδο εξοπλισµού και τις ευρύχωρες θήκες για µικροαντι-
κείµενα, που εύκολα δέχονται χάρτες, γάντια και άλλα, όχι 
και τόσο «µικρά» αντικείµενα. Εν κατακλείδι, µε το χέρι 
στην καρδιά, το Scout τα κατάφερε περίφηµα. Η ισχύς των 
190 ίππων από το δίλιτρο TDI, σε συνδυασµό µε τον όγκο 
και όλα τα επιµέρους χαρίσµατά του, το κάνουν ένα εξαι-
ρετικό για ταξίδια και αποδράσεις όχηµα, το οποίο όµως τα 
καταφέρνει εξίσου καλά και στην καθηµερινή χρήση. Από 
εµάς είναι ναι!

SKODA KODIAQ SCOUT
Ι∆ΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟ∆ΡΑΣΕΙΣ

∆εν χρειάζεται να είσαι ο ίδιος… πρόσκοπος για να τα καταφέρεις 
στα βουνά. Το Kodiaq Scout φροντίζει για οτιδήποτε χρειαστεί.
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2.298 κ.εκ.

190 ίπποι / 3.750 σ.α.λ.

450 Nm / 1.500-2.500 σ.α.λ.

11,8 δλ.

200 χλµ./ώρα

9,2 λίτρα / 100 χλµ.

5,340x1,920x1,718 µέτρα

2,48 m2

2.309 κιλά

207 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

MERCEDES X 250 D AUTO

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 43.827€
από

Η 
X-Class της Mercedes είναι οµολο-
γουµένως ένα αυτοκίνητο που δεν 
περνά απαρατήρητο. Όχι µόνο λόγω 
µεγέθους αλλά και γιατί ακόµα είναι 
ασυνήθιστο να βλέπεις το σήµα της 
γερµανικής εταιρείας σε ένα pick-up.

Ακόµα πιο εµφατική είναι η πα-
ρουσία της ειδικής και ταυτόχρονα 

κορυφαίας εκδοχής της, η οποία ονοµάζεται Τhe Rock 
Edition και είναι διαθέσιµη σε µαύρο και σε λευκό. Από 
κει και πέρα, τα styling bars από ανοξείδωτο ατσάλι, οι 
πλευρικές µπάρες-σκαλοπάτια από το ίδιο υλικό, αλλά και 
οι αλουµινένιες ζάντες των 18 ιντσών, την καθιστούν όχι 
µόνο πιο δυναµική αλλά και πιο περιπετειώδη.

Ιδιαίτερα στοιχεία, όπως αυτόµατος κλιµατισµός, καθί-
σµατα Artico/Dynamica και ηχοσύστηµα AUDIO 20 CD, υ-
πάρχουν και στο εσωτερικό, σε συνδυασµό µε τεχνολογι-
κό εξοπλισµό –µεταξύ άλλων, πακέτο στάθµευσης 360 
µοιρών, αισθητήρας βροχής, σύστηµα πλοήγησης Garmin 
Map Pilot– που δεν απαντάται εύκολα στη συγκεκριµένη 
κατηγορία. Ταυτόχρονα, η θέση οδήγησης είναι ιδιαίτερα 
βολική και οι πολλές θέσεις για µικροαντικείµενα συµ-
βάλλουν στην πρακτικότητα τόσο εν ώρα εργασίας όσο και 
εν ώρα διασκέδασης.

Η στιβαρότητα εν ώρα εργασίας εξασφαλίζεται από το 
ιδιαίτερα ανθεκτικό πλαίσιο τύπου σκάλας, αλλά και από 
τον άκαµπτο πίσω άξονα, ο οποίος χάρη στη σωστή στήρι-
ξή του εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό για τα δεδοµένα της 
κατηγορίας επίπεδο άνεσης. Πέρα από την άσφαλτο, η µε-
γάλη απόσταση από το έδαφος µαζί µε τους µικρούς προ-
βόλους και την τετρακίνηση εξασφαλίζουν πως µάλλον 
πρώτα θα εξαντληθούν τα όρια του οδηγού και όχι το υ 
αυτοκινήτου.

Φυσικά εδώ σηµαντικό ρόλο παίζει και ο πολύ καλός 
τετρακύλινδρος turbo diesel των 2.298 κυβικών, που στην 
έκδοση X 250 d 4MATIC της δοκιµής µας αποδίδει 190 ίπ-
πους και 450 Nm. Παράλληλα, συνδυάζεται πολύ καλά µε 
το προαιρετικό αυτόµατο κιβώτιο.

Σε ό,τι αφορά τις τιµές, η Χ 250 d 4MATIC The Rock 
Edition ξεκινά από τα 43.827 ευρώ και από τα 45.198,21 
ευρώ µε το αυτόµατο κιβώτιο.

Η Mercedes 
X-Class στην 
κορυφαία εκδοχή 
της είναι ακόµα 
πιο ξεχωριστή.

MERCEDES X-CLASS 250 D 
T H E R O C K  E D I T I O N

∆ΟΚΙΜΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΤΑΡΗΣ



Κ
αι αυτός ο τρόπος, σε µεγά-
λο βαθµό, περνάει µέσα α-
πό την ιστορία της φίρµας. 
Αξιοποιεί τη συσσωρευµέ-
νη εµπειρία, διατηρεί τα 
διάφορα θετικά στοιχεία 
και καταλήγει σε ένα όχηµα 
που έχει να προσφέρει αρ-
κετά περισσότερα απ’ όσα 
περιµένει κανείς από ένα 
συµβατικό B-SUV. Και εδώ 
δεν µιλάµε µόνο για την 

εµφάνιση, που, αντικειµενικά, κάνει το C3 Aircross να ξε-
χωρίζει. Η διχρωµία, για παράδειγµα, στο αµάξωµα, οι 
πλαστικές ενισχύσεις σε προφυλακτήρες και φτερά, όπως 
και οι µπάρες οροφής, υπάρχουν και αλλού. Ο συνδυα-
σµός όµως αυτών µε το σχεδιαστικό DNA της Citroën δίνει 
ένα ιδιαίτερο, άκρως νεανικό σύνολο.

Αυτή ακριβώς η ιδιαιτερότητα αντανακλάται και εντός, 
σε διάφορες µικρές λεπτοµέρειες. Πάρτε για παράδειγµα 
τους µεγάλους –για τις συνολικές διαστάσεις του οχήµα-
τος– προσφερόµενους χώρους. Την πίσω σειρά θέσεων 
που µετακινείται κατά τον διαµήκη άξονα, αυξάνοντας τις 
µεταφορικές δυνατότητες του αυτοκινήτου, ή την ύπαρξη 
κουρτινών στις πίσω πόρτες για τη σκίαση των πίσω επι-
βατών σε περίπτωση έντονης ηλιοφάνειας. ∆εν είναι λίγα 
τα στοιχεία που φωνάζουν ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα 

CITROËN C3 AIRCROSS 1.2 PURETECH

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 201912
∆ΟΚΙΜΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ

Με στιλ και άνεση

Παλιά ήταν το Picasso, πλέον το Aircross. Η Citroën αφήνει τα MPV 
και εισχωρεί στη δυνα�ική κατηγορία των �ικρών SUV. Το κάνει ό�ως 

�ε τον δικό της, ξεχωριστό τρόπο.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



1.199 κ.εκ.

110 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

205 Nm / 1.750 σ.α.λ.

10,2 δλ.

185 χλμ./ώρα

7,5 λίτρα / 100 χλμ.

4,154 x 1,756 x 1,597 μέτρα

410-520-1.289 λίτρα

1.234 κιλά

108 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ 

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

CITROEN C3 AIRCROSS 
1.2 PURETECH

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ €17.760
από

CITROËN C3 AIRCROSS 1.2 PURETECH

μικρό SUV, το οποίο όμως διατηρεί πολλά κοινά με τους 
πολυμορφικούς προγόνους του, κάνοντας έτσι ποιοτικό-
τερη και πιο ευχάριστη την εμπειρία χρήσης.

Για να τιμήσει τον ρόλο του ως SUV, το C3 Aircross 
διαθέτει ελαφρά αυξημένη απόσταση από το έδαφος, 178 
χλστ. Στην πλούσια μάλιστα έκδοση εξοπλισμού του εφο-
διάζεται με σύστημα Hill Assist Descent, καθώς και με 
το Grip Control, που βελτιώνει την πρόσφυση ανάλογα 
με τη σύσταση του εδάφους (άσφαλτος, χώμα, χιόνι κ.
λπ.). Όλα αυτά, ωστόσο, περισσότερο χρυσώνουν το χάπι 
παρά συντελούν στο να αποκτήσει πραγματικά offroad 
δυνατότητες. Το αυτοκίνητο δεν παύει να παραμένει α-
ποκλειστικά προσθιοκίνητο, με ασφάλτινα ελαστικά. Ας 
είναι όμως, αυτό δεν πειράζει κανέναν, αφού σχεδόν κα-
νείς δεν παίρνει ένα μοντέλο της συγκεκριμένης κατηγο-
ρίας αποζητώντας ουσιαστικές εκτός δρόμου δυνατότη-
τες.

Εντός δρόμου, πάλι, το C3 Aircross δείχνει να τα κα-
ταφέρνει μια χαρά. Η υπερυψωμένη θέση οδήγησης 
προσφέρει καλή ορατότητα και όλες τις απαραίτητες 
ρυθμίσεις. Ο οδηγός –όπως και οι επιβάτες– απολαμβά-
νει την άνεση του καθίσματος, παρ’ ότι το τελευταίο υστε-
ρεί κάπως σε πλευρική στήριξη. Οι αναρτήσεις του είναι 
σαφώς ρυθμισμένες με στόχο την άνεση, τομέας στον 
οποίο διαπρέπει. Και η οδική του συμπεριφορά, όμως, 
δεν πάει πίσω. Διατηρεί λογικές κλίσεις στις στροφές, 
παραμένει σταθερό στις υψηλές ταχύτητες και οι όποιες 

αντιδράσεις του έρχονται μετά από πίεση, αρκετά προο-
δευτικά. Το μόνο μελανό σημείο έχει να κάνει με τα φρέ-
να, όχι ως προς την απόδοση αλλά ως προς την αίσθηση 
του μεσαίου πεντάλ, που δείχνει κάπως σπογγώδες σε 
έντονη πίεση.

Ας περάσουμε στον βενζινοκινητήρα PureTech των 
1,2 λίτρων με τους 110 ίππους. Στην πράξη, το συγκεκρι-
μένο turbo σύνολο δείχνει να κουμπώνει μια χαρά επά-
νω στο σχετικά ελαφρύ όχημα. Η λειτουργία του είναι 
πολιτισμένη, προσφέρει αρκετή ροπή από τις πολύ χα-
μηλές στροφές και εξασφαλίζει μία γραμμικότητα, χωρίς 
να ξεφουσκώνει πουθενά, μέχρι και τον κόφτη. Οι επιδό-
σεις που προσφέρει θα καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες 
του μέσου χρήστη. Ο τελευταίος θα μείνει ικανοποιημέ-
νος και από την κατανάλωση, που διατηρείται σε πολύ 
λογικά επίπεδα, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Αρωγός σε 
αυτό είναι το συμπαθητικό σε αίσθηση κιβώτιο των 6 
σχέσεων, με την καλή κλιμάκωση.

Εν κατακλείδι, το C3 Aircross θα μπορούσε να χαρα-
κτηριστεί πολύ ενδιαφέρον, για όσους προσανατολίζο-
νται στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ξεκάθαρα δυνατό του 
σημείο είναι οι χώροι, η εμπειρία και η πρακτικότητα 
που προσφέρει στην καθημερινή χρήση. Αντίστοιχα και η 
τιμή του είναι λογική, με βάση το τι διαθέτει ανά έκδοση 
εξοπλισμού. Όπως αναφέραμε και στην αρχή, πρόκειται 
για ένα μικρό SUV, που ακολουθεί τον δικό του στιλάτο 
δρόμο…

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 13



14 ∆ΟΚΙΜΗ

Σ
ε µια περίοδο που µικρά και µεγάλα SUV ξεφυτρώνουν σε 
διάφορα χωράφια, το HR-V είναι ένα από εκείνα που δεν 
χρειάζονται συστάσεις. Μαζί µε το CR-V είχαν δείξει το µέλ-
λον της κατηγορίας, τολµώντας ακόµη και πριν από δύο 
δεκαετίες να έχει κίνηση µόνο στους δύο τροχούς. Κάτι… 

ανεπίτρεπτο την εποχή εκείνη, που ένα SUV όφειλε να έχει στάνταρ 
τετρακίνηση.

Είκοσι χρόνια µετά, το HR-V βαδίζει στα ίδια χνάρια, αλλά µε ένα 
πιο ώριµο και πρακτικό στιλ. Η πιο πρόσφατη γενιά του λανσαρίστηκε 
πριν από τρία χρόνια και πλέον διαθέσιµη είναι η facelift εκδοχή, που 
ξεχωρίζει από τη µάσκα που είναι πασπαλισµένη µε αρκετό χρώµιο, 
τους επανασχεδιασµένους προβολείς µε το LED περίγραµµα, τους 
νέους προφυλακτήρες, τα πιο καθαρά κρύσταλλα των πίσω φωτιστι-
κών µε επίσης φιλέτο χρωµίου κ.ά. Οι κρυφές λαβές στις πίσω πόρτες 
και ψηλά κοντά στις τελευταίες κολόνες συνεχίζουν να προσδίδουν 
µια δυναµική αλά κουπέ εµφάνιση, µαζί µε την κάπως χαµηλωµένη 
κλίση της οροφής προς τα πίσω.

Περνώντας στο εσωτερικό, υπάρχει µια εµφανώς πιο έντονη αύ-
ρα «πολυτέλειας» που τονίζεται από το pianoblack της πλούσιας έκδο-
σης της δοκιµής µας. Το ταµπλό έχει επανασχεδιαστεί στα σηµεία, ο 
µίνιµαλ φωτιζόµενος πίνακας οργάνων είναι εντυπωσιακός, η οθόνη 
αφής 7΄΄ ενσωµατώνεται ιδανικά στο µέσο, όταν και τα χειριστήρια ε-
λέγχου του κλιµατισµού είναι επίσης αφής. Φυσικά υπάρχουν όλες οι 
δυνατότητες συνδεσιµότητας, θύρες USB και HDMI, αλλά το σύστηµα 
πολυµέσων της Android θεωρώ πως έχει αρκετά περιθώρια βελτίω-
σης.

Ένα από τα ισχυρά πλεονεκτήµατα του HR-V απέναντι στον αντα-
γωνισµό αφορά τους πολύ καλούς χώρους και την πρακτικότητα. Οι 
µικρότεροι, για αντικείµενα µικρού όγκου, είναι υπεραρκετοί, ενώ 
στην κεντρική κονσόλα υπάρχουν δύο έξυπνες ποτηροθήκες. Από κει 
και πέρα, ο χώρος για τους πίσω επιβάτες είναι από τους µεγαλύτε-
ρους της κατηγορίας και το σύστηµα Magic Seats, µε το οποίο τα καθί-
σµατα διπλώνουν, ξαπλώνουν ή σηκώνονται σε κάθετη θέση, προ-
σφέρει πάµπολλους συνδυασµούς και λύσεις για κάθε µεταφορική 
ανάγκη. Ο χώρος αποσκευών ξεκινά από τα 470 λίτρα και κορυφώνε-
ται στα 1.533.

Προς το παρόν το ανανεωµένο HR-V είναι διαθέσιµο µε τον ατµο-
σφαιρικό τετρακύλινδρο 1.5 i-VTEC µε τους 130 ίππους (αργότερα α-
ναµένεται ο ντίζελ 1.6 i-DTEC µε 120 ίππους και ίσως η turbo εκδοχή 
του µε 182 άλογα). Το µοτέρ (µε άµεσο ψεκασµό και µεταβαλλόµενο 
χρονισµό και βύθισµα βαλβίδων) συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο 
ψυχωµένα και δυνατά της κατηγορίας του (αν και µας έχει καλοµάθει 
το turbo), ανεβάζοντας γραµµικά στροφές και παρόλο που χαµηλά δεν 

είναι και το πιο ροπάτο.
Ειδικά στην περίπτωση του µοντέλου της δοκιµής µας µε το CVT η 

επιτάχυνση είναι στρωτή, αλλά µαζί ανεβαίνουν και τα επίπεδα θορύ-
βου (ειδικά στη Sport λειτουργία – υπάρχει και η Normal). Αφήνοντας 
το γκάζι, το CVT αφήνει το µοτέρ να µειώσει τις σ.α.λ. και να λειτουργεί 
σαφώς πιο ήσυχα και οικονοµικά. Υπάρχει και χειροκίνητη αλλαγή 
των 7 «σχέσεων/διαβαθµίσεων», ενώ για άµεση επιτάχυνση θα χρει-
αστεί να πιέσεις το γκάζι βαθιά για να πετύχεις το kick-down (αν µπο-
ρούµε να το πούµε έτσι για ένα CVT). Γενικότερα, το CVT θέλει ένα ιδι-
αίτερο στιλ οδήγησης, έχει καλή λειτουργία, αλλά όχι όπως αυτή στο 
Civic.

Η ρύθµιση της ανάρτησης είναι εξαιρετική και ταιριάζει γάντι στον 
χαρακτήρα του HR-V, πετυχαίνοντας τη χρυσή τοµή ανάµεσα στην ά-
νεση και στο κράτηµα. Πολύ καλή είναι και η ποιότητα κύλισης, την 
ησυχία θα διαταράξει µόνο ο θορυβώδης κινητήρας, αλλά µόνο όταν 
τον πιέσεις να ανεβάσει απότοµα στροφές (και λόγω του CVT). Όσο για 
την κατανάλωση, αυτή κυµαίνεται στα περίπου 7,5 λίτρα για κάθε 100 
χιλιόµετρα και κάτω από τα 7 λίτρα σε χαλαρό ταξίδι. Μια πολύ καλή 
τιµή για κόµπακτ SUV. Καλή είναι η πληροφόρηση από το ηλεκτροµη-
χανικό τιµόνι, δυνατά και µε καλό πάτηµα τα φρένα.

Το HR-V δεν είναι τετρακίνητο, αλλά τα 18,5 εκατοστά που χωρί-
ζουν το αµάξωµα από το έδαφος αποτελούν εχέγγυο για άνετες βόλτες 
σε χωµατόδροµους και στην ύπαιθρο. Εκεί δηλαδή όπου θα κινηθεί το 
99% των οδηγών που θα επιλέξουν να αγοράσουν αυτό το Honda. Το 
HR-V µπορεί να έχει κάπως τσιµπηµένη τιµή (από €22.325 µε το µη-
χανικό 6άρι, από €28.070 το αυτόµατο CVT µε το κορυφαίο επίπεδο ε-
ξοπλισµού), που ωστόσο αντισταθµίζεται από τον πλήρη εξοπλισµό και 
φυσικά τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα ενός καλοστηµένου SUV.

To µικρότερο SUV µε τα 
σήµατα της Honda επιστρέφει 

ανανεωµένο και 
αναβαθµισµένο στα σηµεία, 

για να δοκιµάσουµε την 
αυτόµατη CVT έκδοσή του.

HONDA HR-V 1.5 I-VTEC CVT
ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ…

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

1.498 κ.εκ.

130 ίπποι / 6.600 σ.α.λ.

155 Nm / 4.600 σ.α.λ.

11,2 δλ.

187 χλµ./ώρα

7,2 λίτρα / 100 χλµ.

4,334 x 1,772 x 1,605 µέτρα

470-1.533 λίτρα

1.465 κιλά

130 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

Honda HR-V 1.5 i-VTEC CVT

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ €22.325
από
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Ο 
εξηλεκτρισµός των αυτοκινήτων, ο οποί-
ος ξεκινά από τα ήπια υβριδικά (mild 
hybrids), τα υβριδικά (HEV), τα plug-in υ-
βριδικά (PHEV) και καταλήγει στα πλή-
ρως ηλεκτρικά µοντέλα µε µπαταρίες 
(BEV), δείχνει ξεκάθαρα ποιο θα είναι το 
µέλλον της αυτοκίνησης, σε µια προσπά-
θεια να περιοριστεί η επιβάρυνση του 

πλανήτη από τους (πολλαπλούς) ρύπους που εκπέµπουν τα 
οχήµατα που κυκλοφορούν στους δρόµους του και να εξα-
σφαλιστεί µια καλύτερη ποιότητα ζωής για τις τρέχουσες αλ-
λά και τις επόµενες γενιές.

Η καθιέρωση της ηλεκτροκίνησης, όµως, έχει ακόµα πο-
λύ δρόµο µπροστά της. Η εξάπλωσή της είναι συνάρτηση 
των υποδοµών που πρέπει να αναπτυχθούν για την εύκολη 
φόρτιση των PHEV και BEV, της εξέλιξης της τεχνολογίας 
των µπαταριών προκειµένου η αυτονοµία τους να µην απο-
τελεί πρακτικό περιορισµό, αλλά και της τιµής των ηλεκτρι-
κών αυτοκινήτων. Αυτή, ακριβώς λόγω της παρουσίας των 
µπαταριών, είναι σηµαντικά υψηλότερη από την τιµή αντί-
στοιχων µοντέλων µε συµβατικούς κινητήρες εσωτερικής 
καύσης – βενζίνης, πετρελαίου, αλλά και φυσικού αερίου και 
υγραερίου.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για (σηµαντική) µείωση των 
τιµών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο µέλλον, όµως µέχρι 
τότε και προκειµένου να αρχίσουν να κυκλοφορούν και να 
µπαίνουν στη λίστα των υποψήφιων αγοραστών ο µόνος 
τρόπος είναι να δοθούν κίνητρα. Κίνητρα που θα πριµοδο-
τούν τόσο την αγορά όσο και τη χρήση τους, ώστε να γίνουν 
πιο ελκυστικά. Ο τρόπος αυτός έχει δοκιµαστεί µε επιτυχία 
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, µε πλέον χαρακτηριστικό πα-
ράδειγµα αυτό της Νορβηγίας.

Στη χώρα µας µέχρι τώρα τα κίνητρα που θα βοηθούσαν 
κάποιους να πάρουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι ανύ-
παρκτα, µε αποτέλεσµα εξίσου ανύπαρκτες στην πράξη να 
είναι και οι πωλήσεις τους, που ανέρχονται σε µερικές δεκά-
δες. Προκειµένου αυτό να αλλάξει, ο Σύνδεσµος Εισαγωγέ-
ων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) προτείνει κάποια 
κίνητρα –οικονοµικά και κυκλοφοριακά– τα οποία κατά την 
άποψή µας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Τα οικονοµικά κίνητρα έχουν ως εξής:
• Επιδότηση €3.000 για τα αµιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνη-

τα/range extender.
• Επιδότηση €1.500 για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνη-

τα.
• Προσαύξηση κατά 50% των εξόδων που εκπίπτουν 

στις επιχειρήσεις από τη χρήση επαναφορτιζόµενων 
οχηµάτων.

• Εξαίρεση από τη φορολογία παροχής σε είδος για 
τους εταιρικούς χρήστες επαναφορτιζόµενων οχη-
µάτων.

Τα κυκλοφοριακά αντίστοιχα είναι:
• Προνοµιακή, δωρεάν στάθµευση σε δηµόσιους χώ-

ρους.
• Υποχρέωση παροχής προνοµιακών, δωρεάν θέσε-

ων στα πάρκινγκ µεγάλων εµπορικών καταστηµά-
των (π.χ. σούπερ µάρκετ, malls κ.λπ.).

• Ελεύθερη πρόσβαση στις λεωφορειολωρίδες για 
τους οδηγούς ηλεκτρικών επαναφορτιζόµενων οχη-
µάτων.

Παράλληλα, προτείνονται ειδικά µέτρα για τα ταξί, όπως:
• Επαρκής επιδότηση για την απόκτηση ενός επανα-

φορτιζόµενου ηλεκτρικού ταξί.
• Προνοµιακοί χώροι αναµονής («πιάτσες») για τους 

ιδιοκτήτες/οδηγούς επαναφορτιζόµενων ταξί.
H εξέταση των παραπάνω προτάσεων από τα αρµόδια 

όργανα της πολιτείας και η εφαρµογή τους, ενδεχοµένως και 
µε κάποιες διαφοροποιήσεις, θεωρούµε πως είναι επιβε-
βληµένες, αν δεν θέλουµε και στον τοµέα αυτόν να µείνουµε 
πίσω από τις αναπόφευκτες εξελίξεις.

Ο Σύνδεσµος Εισαγωγέων 
Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων 
τοποθετείται σε ό,τι α φορά τα 
κίνητρα που πρέπει να δοθούν 
προκειµένου τα ηλεκτρικά αλλά 
και τα plug-in ηλεκτρικά µοντέλα 
να γίνουν πιο ελκυστικά.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ
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Π
ολλά παιδιά εκδηλώνουν μικρές ή μεγάλες 
δυσκολίες στην ανάγνωση. Για τον λόγο 
αυτόν, όταν τους ζητείται από τους γονείς 
να εξασκηθούν στην ανάγνωση, συχνά αρ-
νούνται. Ωστόσο, υπάρχει τρόπος ώστε το 
παιδί να εξασκείται στην ανάγνωση, αλλά 

κυρίως να διασκεδάζει! Στη συνέχεια παρουσιάζονται έξι δια-
σκεδαστικοί τρόποι που θα βοηθήσουν το παιδί να βελτιώσει 
την αναγνωστική του ικανότητα.

1. Κόμικς και εικονογραφημένα μυθιστορήματα
Ένα παιδί που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ανάγνωση οι εικό-
νες το βοηθούν να κατανοεί καλύτερα αυτό που διαβάζει, αλλά 
και τη ροή της ιστορίας. Οι εικόνες κάνουν το διάβασμα πιο δι-
ασκεδαστικό και κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του παιδιού.

2. Περιοδικά και εφημερίδες
Τα παιδιά που αρνούνται να διαβάσουν κάποιο εξωσχολικό βι-
βλίο ίσως είναι πιο θετικά στην ανάγνωση μικρότερης μορφής 
γραπτών, όπως είναι μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό. Η ανά-
γνωση μιας εφημερίδας μπορεί να γίνει αγαπημένη συνήθεια 
όλης της οικογένειας, έτσι το παιδί δεν θα νιώθει ότι καλείται 
να κάνει κάτι ξεχωριστό, που θα το κουράσει. Οι εικόνες που 
έχουν οι εφημερίδες και τα περιοδικά θα κάνουν το διάβασμα 
πιο ευχάριστο.

3. Κοινωνικά δίκτυα και blogs
Πολλά παιδιά περνούν ώρες μπροστά στον υπολογιστή ψάχνο-
ντας για θέματα που τα ενδιαφέρουν. Μπορείτε να τα βοηθή-
σετε να βρουν κάποιο blog ή έναν λογαριασμό στο Twitter που 
να περιέχουν ειδήσεις και γεγονότα που ενδιαφέρουν τα παι-
διά. Ακόμα και ένα πολύ μικρό tweet αποτελεί αναγνωστική 
εξάσκηση. Με τον τρόπο αυτόν το παιδί θα συνειδητοποιήσει 
ότι η ανάγνωση βρίσκεται παντού. Ωστόσο, η χρήση του διαδι-
κτύου θα πρέπει να γίνεται με μέτρο και με την παρουσία και 
τη συγκατάθεση του γονέα. Η περιήγηση θα πρέπει να είναι 
οργανωμένη, σχετικά σύντομη και στοχευμένη.

4. Βιβλία με ανέκδοτα
Ένα βιβλίο με ανέκδοτα προσφέρει στα παιδιά διασκέδαση, 
γέλιο και μια καλή ευκαιρία για ανάγνωση. Ενθαρρύνετε το 
παιδί να διαβάσει τα ανέκδοτα σ’ εσάς, στα αδέρφια του ή στους 
φίλους του.

5. Βιβλία μαγειρικής και συνταγές 
στο διαδίκτυο
Ζητήστε από το παιδί να σας βοηθήσει να μαγειρέψετε το α-
γαπημένο του φαγητό. Δώστε του να διαβάσει τη συνταγή από 
ένα βιβλίο μαγειρικής ή από κάποια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. 
Πολλά παιδιά βρίσκουν τη μαγειρική διασκεδαστική και προ-
σφέρονται μόνα τους να βοηθήσουν.

6. Tablets και ebooks
Η ανάγνωση σε μια οθόνη μπορεί να είναι το ίδιο σημαντική 
και ωφέλιμη με την ανάγνωση ενός παραδοσιακού βιβλίου. Τα 
παιδιά πλέον βρίσκουν πιο διασκεδαστική την ανάγνωση με τη 
βοήθεια της τεχνολογίας παρά μέσω ενός βιβλίου.

Τα παιδιά μπορούν να εξασκούνται καθημερινά στην ανά-
γνωση με τρόπους διασκεδαστικούς, χωρίς να κουράζονται ή 
να ταλαιπωρούνται. Το πιο σημαντικό για να αγαπήσει το παιδί 
το διάβασμα είναι να βλέπει γύρω του ενήλικες που διαβάζουν 
και που θεωρούν το διάβασμα καθημερινή τους συνήθεια.

*O Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός - συγγρα-
φέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστημονικός διευθυντής 
του τομέα Ειδικής Αγωγής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου 
(Metropolitan College), επιστημονικός διευθυντής του Πρό-
τυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση». www.
eidikospaidagogos.gr

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

 ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*
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 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

ΔΎΟ ΕΛΛΗΝΊΔΕΣ ΞΕΚΊΝΟΎΝ 
ΓΊΑ ΤΗΝ ΚΟΡΎΦΗ ΤΟΎ ΕΒΕΡΕΣΤ

Μ
ια ανάσα από το να κατακτή-
σουν τις επτά υψηλότερες 
κορυφές του κόσμου και 
να ολοκληρώσουν το περί-
φημο «7 summits project» 
βρίσκονται δύο Ελληνίδες, 
η Βανέσα Αρχοντίδου και η 

Χριστίνα Φλαμπούρη, που έχουν ανεβεί σε πέντε κο-
ρυφές και στις 5 Απριλίου ξεκινούν για το Έβερεστ. Το 
φιλόδοξο «7 summits project» το έχουν ήδη ολοκλη-
ρώσει περίπου 400 άτομα στον κόσμο, εκ των οποίων 
μόνο 70 είναι γυναίκες και μέχρι τώρα καμία Ελληνίδα. 
Η Βανέσα και η Χριστίνα, εργαζόμενες στον χώρο του 
μάρκετινγκ σε μεγάλες εταιρείες, ξεκίνησαν πριν από 
πέντε χρόνια την ορειβασία, βρίσκοντας στο βουνό δι-
έξοδο για να ανακτήσουν την ισορροπία τους. «Πάνω 
στο βουνό ακούς μόνο την ανάσα σου και τον ήχο της 
μπότας στο χιόνι. Ανάσα-βήμα, ανάσα-βήμα» λέει η Βα-
νέσα, που έχει εμφυσήσει την αγάπη της για τα σπορ 
και τη φύση στους δυο της γιους. Στην κορυφή κάθε 
βουνού μια βαθιά ανάσα και ένα ακόμη βήμα για την 
ολοκλήρωση του οράματός τους: να στείλουν το μήνυ-
μα πως η Ελλάδα μπορεί. Πως οι γυναίκες στην Ελλά-
δα μπορούν. Χρυσός χορηγός στην προσπάθειά τους η 
Vichy, που βοηθά την επιδερμίδα τους να αντέξει στις 
ακραίες συνθήκες.

Να σηκώσουν την Ελλάδα ψηλά 
και να αποδείξουν ότι οι γυναίκες 
μπορούν (τα πάντα) έχουν στόχο 
δύο Ελληνίδες, γυναίκες της 
διπλανής πόρτας, η Βανέσα και η 
Χριστίνα.

«Πρέπει να ψαχτούν για λέμφωμα οι 
άνθρωποι με δερματικές βλάβες σαν κηλίδες 
που επιμένουν, μοιάζουν με την ψωρίαση, 
συνοδεύονται από ερυθρότητα και κνησμό και 
σταδιακά καλύπτουν σαν τατουάζ το σώμα». Λία 
Παπαδαυίδ, αν. καθηγήτρια Δερματολογίας

Το μοναδικό στην Ελλάδα και δεύτερο στην Ευρώπη 
εξειδικευμένο δερματολογικό ιατρείο για την αντιμετώπιση 
των λεμφωμάτων βρίσκεται στο νοσοκομείο Αττικόν και 

προσφέρει την πολύπλοκη θεραπεία της ολόσωμης ακτινοβόλησης 
ηλεκτρονίων. Όπως εξηγεί ο αναπληρωτής καθηγητής Ακτινοθερα-
πευτικής Ογκολογίας Βασίλης Κουλουλίας, η πολύπλοκη θεραπεία 
γίνεται σε βραχύ ή μακρύ σχήμα καθημερινά για 45 λεπτά, σε ένα 
μηχάνημα το οποίο μαζί με τον ασθενή καταλαμβάνει ολόκληρο 
δωμάτιο και ο ασθενής ακτινοβολείται με ηλεκτρόνια στις λεγόμενες 
θέσεις χορευτού. Η θεραπεία ονομάζεται total skin electron beam 
και το Αττικόν έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί έναν ασθενή τον 
μήνα. Συνολικά έχουν εξυπηρετηθεί 20 ασθενείς πανελλαδικά 
από το 2009 που ξεκίνησε η μέθοδος TSEB, χάρη στους υπερσύγ-
χρονους γραμμικούς επιταχυντές που δώρισε στο νοσοκομείο το 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η πρωτοποριακή στην Ευρώπη θεραπεία 
ολόσωμης ακτινοβόλησης ηλεκτρονίων κοστίζει 800 ευρώ για 
έναν μήνα, με το βραχύ σχήμα να περιορίζεται στις 15 μέρες. Εκτός 
από το Αττικόν οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την 
ίδια θεραπεία μόνο στο Guy’s Hospital στο Λονδίνο. Η θεραπεία 
αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ, δυστυχώς, μια άλλη θεραπεία, 
η εξωσωματική φωτo-αφαίρεση, που επίσης χρησιμοποιείται σε 
ασθενείς με λεμφώματα, δεν αποζημιώνεται πια από τον ΕΟΠΥΥ, με 
συνέπεια να μην μπορεί να προσφερθεί στους Έλληνες ασθενείς, 
παρ’ ότι ο τεχνολογικός εξοπλισμός υπάρχει.

Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια καθηγήτρια Δερμα-
τολογίας-Αφροδισιολογίας Λία Παπαδαυίδ, διευθύντρια της Β΄ 
Δερματολογικής Κλινικής στο Αττικόν, επισημαίνει ότι κάθε χρόνο 
καταγράφονται 50-60 νέα περιστατικά λεμφωμάτων στην Ελλάδα, 
με τη σπογγοειδή μυκητίαση να αντιστοιχεί στη πλειονότητά τους. 

ΠΡΏΤΟΠΟΡΟΣ Η ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΊΑ 
ΤΏΝ ΛΕΜΦΏΜΑΤΏΝ

Συνολικά υπάρχουν περίπου 600 ασθενείς και είναι σημαντικό 
να γίνεται έγκαιρη διάγνωση και σωστή αντιμετώπιση με ένα 
από τα διαθέσιμα «όπλα», γιατί αν το λέμφωμα υποτροπιάσει 
και προχωρήσει, οπότε δημιουργούνται όγκοι και προσβάλλο-
νται λεμφαδένες, τότε το προσδόκιμο επιβίωσης δεν ξεπερνά 
τον έναν χρόνο ζωής. Οι ειδικοί στέλνουν το μήνυμα πως 
πρέπει να ψαχτούν για λέμφωμα οι ασθενείς με δερματικές 
βλάβες οι οποίες δεν φεύγουν, θυμίζουν λίγο την ψωρίαση, 
δημιουργούν έντονη ερυθρότητα με την πάροδο των ετών και 
γίνονται πολύ εμφανείς, σαν σκουρόχρωμες δερματικές κηλί-
δες. Στην αρχή ξεκινούν από την περιοχή την οποία καλύπτουν 
τα εσώρουχα, αλλά τελικώς εξαπλώνονται σε όλο το σώμα σαν 
παράδοξα τατουάζ.

ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗΝ (ΚΑΘΑΡΑ) 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΊ ΣΤΗΡΊΖΟΥΜΕ 
ΤΟ MAKE-A-WISH

«Η 
Καθαρά Δευτέρα είναι η μόνη Δευτέρα που αγαπάμε» είναι το 
μήνυμα που στέλνει ο Μακεδονικός Χαλβάς, το παραδοσιακό νη-
στίσιμο έδεσμα, που μας καλεί για μία ακόμη χρονιά να δείξουμε 
έμπρακτα τη στήριξή μας στο κοινωνικό έργο της Οικογένειας 

Χαΐτογλου. Γι’ αυτό μπαίνουμε στην πλατφόρμα agapamedeftera.gr που δημιούρ-
γησε ο Μακεδονικός Χαλβάς και κάνουμε κοινοποίηση, ώστε με κάθε μας κλικ να 
ενισχύουμε οικονομικά το δύσκολο έργο του οργανισμού Make-A-Wish (Κάνε-
μία-ευχή-Ελλάδος). Όπως εξηγεί η διευθύντρια του οργανισμού, Σάντρα Ζαφειρα-
κοπούλου, το Make-A-Wish Ελλάδας έφτασε να ικανοποιεί 370 αιτήματα παιδιών 
τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν απειλητικές για τη ζωή ασθένειες και τον φόβο 
του θανάτου. Το Make-A-Wish στέκεται δίπλα τους, εκπληρώνει μια ευχή τους και 
τους δίνει έτσι το θάρρος που χρειάζονται για να βγουν νικητές από αυτή τη σκληρή 
και άνιση μάχη.

Με κάθε share στην πλατφόρμα 
#agapamedeftera ενισχύουμε το έργο του 
οργανισμού Make-A-Wish και βοηθάμε να 
υλοποιηθούν περισσότερες ευχές άρρωστων 
παιδιών.
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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 στοιχηµατικό ενδιαφέρον 
για µία ακόµη εβδοµάδα, καθώς υπάρ-
χει αγωνιστική δράση σε όλα τα µεγάλα 
ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα, ενώ εντός 
των συνόρων ξεχωρίζει το ντέρµπι ανά-
µεσα σε Ολυµπιακό και ΑΕΚ. Εµείς έ-

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

Βρίσκουν δίχτυα αµφότεροι
Θα ξεκινήσουµε από την ελληνική Superleague και το παιχνίδι 
ανάµεσα στον Ολυµπιακό και την ΑΕΚ. Ο Ολυµπιακός πραγµα-
τοποίησε µία από τις χειρότερες φετινές εµφανίσεις του την προ-
ηγούµενη εβδοµάδα, ηττήθηκε εύκολα µε 3-1 από τον ΠΑΟΚ και 
ουσιαστικά τέθηκε νοκ άουτ στη διεκδίκηση του πρωταθλήµα-
τος. Ως αποτέλεσµα, από δω και πέρα αναµένεται να στρέψει την 
προσοχή του στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του. Η ΑΕΚ, από την 
πλευρά της, βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, παρα-
µένει αήττητη στα 11 τελευταία παιχνίδια της, µετρώντας οκτώ 
νίκες και τρεις ισοπαλίες, και στόχος της είναι να «πιάσει» τον 
Ολυµπιακό στη δεύτερη θέση, όντας στο -5 αυτή τη στιγµή. Ο 
Ολυµπιακός µε νίκη εξασφαλίζει ουσιαστικά την έξοδό του στο 
Champions League, η ΑΕΚ θέλει τη νίκη ώστε να παραµείνει ζω-
ντανή στο κυνήγι των… αστεριών, έτσι περιµένουµε από τις δύο 
οµάδες να µπουν επιθετικά. Αµφότερες είναι ικανότατες στο επι-
θετικό κοµµάτι, περιµένουµε τουλάχιστον ένα γκολ και από τις 
δύο πλευρές, έτσι θα επιλέξουµε το Goal/Goal σε απόδοση 2.20.

Νίκη παραµονής η Ουντινέζε
Συνεχίζουµε µε ιταλική Serie A και την αναµέτρηση Ουντινέζε - 
Κιέβο. Η Ουντινέζε διανύει µια κακή για τα δεδοµένα της σεζόν, 
καθώς µετά το πέρας των 23 πρώτων αγωνιστικών βρίσκεται στη 
16η θέση µε 19 βαθµούς, όντας µόλις στο +1 από την επικίνδυνη 
ζώνη. Η Κιέβο, από την πλευρά της, δείχνει ανήµπορη να βγάλει 
αντίδραση, έχει µαζέψει µόλις εννέα βαθµούς µέχρι στιγµής και 
ο υποβιβασµός θεωρείται πλέον… δεδοµένος. Η Ουντινέζε βελ-
τιώνει την εικόνα της στο «σπίτι» της, το παιχνίδι κόντρα στην 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με το Goal/Goal στο Φάληρο

Κιέβο είναι must win και πιστεύουµε πως εύκολα ή δύσκολα θα 
βρει τον τρόπο να φτάσει στην κατάκτηση των τριών βαθµών, που 
θα της δώσουν βαθιά βαθµολογική ανάσα στη µάχη της παραµο-
νής. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.85 και θα προστεθεί στις 
επιλογές µας.

Βγάζει αντίδραση η Τσέλσι
Περνάµε στο FA Cup και το δευτεριάτικο σούπερ ντέρµπι ανά-
µεσα σε Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σε άσχηµη αγω-
νιστική κατάσταση δείχνει να βρίσκεται τη δεδοµένη χρονική 
στιγµή η Τσέλσι, καθώς µετράει δύο νίκες και τρεις ήττες στα 

πέντε τελευταία παιχνίδια της, ενώ στο τελευταίο χρονικά παι-
χνίδι δέχτηκε ηχηρή «σφαλιάρα» από τη Μάντσεστερ Σίτι, γνω-
ρίζοντας την ήττα µε 6-0. Η Μάντσεστερ, από την πλευρά της, 
δείχνει σε καλύτερη κατάσταση εντός των συνόρων, ωστόσο στο 
µεσοβδόµαδο παιχνίδι κόντρα στην Παρί απογοήτευσε πλήρως, 
ηττήθηκε µε 0-2 και η λογική λέει πως αποχαιρέτησε την κο-
ρυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η Τσέλσι έχει το πλεονέ-
κτηµα της έδρας σε αυτό το ντέρµπι, «οφείλει» να βγάλει αντί-
δραση ώστε να πάρει την πρόκριση που θα της δώσει και την α-
παραίτητη αυτοπεποίθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας που 
ακολουθεί και ο άσος σε απόδοση 2.11 θα αποτελέσει την επι-
λογή µας.

Αυτές είναι οι τρεις βασικές προτάσεις του Betarades.gr. Από 
κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο ακόµη παιχνίδια και συγκε-
κριµένα το Καέν - Στρασβούργο, όπου θα κρατήσουµε το No Goal 
σε απόδοση 1.75, και το Ντε Γκράαφσαπ - Ουτρέχτη, όπου θα κρα-
τήσουµε το Ντε Γκράαφσαπ +1 (Ασιατικό) σε απόδοση 1.80.

Goal Tips
* Μπορντό - Τουλούζ (17/02, 16:00): Η Μπορντό οδηγεί τα περισ-
σότερα από τα παιχνίδια της σε πολύ χαµηλά σκορ, καθώς είναι καλή 
αµυντικά και σχεδόν ακίνδυνη επιθετικά. Το Under 2.5 έχει επιβεβαι-
ωθεί στα 10/13 τελευταία παιχνίδια της σε επίπεδο πρωταθλήµατος, 
ενδεχόµενο το οποίο προσφέρεται σε απόδοση 1.65 στο µατς µε την 
Τουλούζ.

* Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Γκλάντµπαχ (17/02, 16:30): Ένα πολύ 
ενδιαφέρον στατιστικό προκύπτει από τα τελευταία παιχνίδια της 
Γκλάντµπαχ, καθώς σκόραρε ή δέχτηκε γκολ στα 8/9 πιο πρόσφατα 
παιχνίδια της σε επίπεδο πρωταθλήµατος. Το Goal/Goal κόντρα στην 
Άιντραχτ φαντάζει και πάλι πιθανό και προσφέρεται σε απόδοση 2.45.

* Ρεµς - Ρεν (17/02, 18:00): Οι γηπεδούχοι σκοράρουν και δέχονται 
γκολ µε ευκολία το τελευταίο χρονικό διάστηµα, µε το Goal/Goal να 
επαληθεύεται στα 7/8 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους. Και η Ρεν αρέσκε-
ται στο επιθετικό παιχνίδι, πιθανόν να σκοράρουν και πάλι αµφότερες, 
µε το Goal/Goal να δίνεται σε απόδοση 2.00.

Seri Tips
* Μάδεργουελ - Χαρτς (17/02, 14:15): Σε εκπληκτική 
αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται τη δεδοµένη χρονική στιγµή 
η Μάδεργουελ, καθώς µετράει πέντε σερί νίκες, έχοντας 
δεχτεί µόλις δύο τέρµατα σε αυτή τη σειρά αγώνων. Κόντρα 
στη Χαρτς δίνεται σε τιµές αουτσάιντερ και ο άσος σε απόδοση 
2.95 σίγουρα αξίζει το ρίσκο.

* Λιλ - Μονπελιέ (17/02, 16:00): Η Μονπελιέ «τρέχει» 
αήττητο σερί πέντε αγώνων σε επίπεδο πρωταθλήµατος, 
ωστόσο στους τέσσερις από αυτούς µοιράστηκε βαθµούς και 
εντυπώσεις, δείχνοντας να έχει µεγάλη έφεση στις ισοπαλίες. 
Κόντρα στη Λιλ έχει δύσκολο έργο, ωστόσο δείχνει ικανή να 
πάρει και πάλι αποτέλεσµα, µε την ισοπαλία να δίνεται σε 
απόδοση 3.35.

* Λεβερκούζεν - Φορτούνα Ντίσελντορφ (17/02, 19:00): 
Η Λεβερκούζεν µπορεί να ξεκίνησε άσχηµα τις φετινές της 
υποχρεώσεις, ωστόσο δείχνει να έχει βρει τα πατήµατά της, 
µετρώντας πέντε νίκες στα έξι τελευταία παιχνίδια της σε επί-
πεδο Bundesliga. Είναι το φαβορί και κόντρα στη Φορτούνα 
και ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.45.

Head 2 Head
* Εξέλσιορ - Έµεν (17/02, 15:30): Πελατειακές σχέσεις έχουν 
αποκτήσει οι δύο οµάδες σε αυτό το γήπεδο, καθώς σε µια σειρά 
14 αναµετρήσεων το επιµέρους ρεκόρ είναι στο 11-1-2. Ο άσος 
στο σηµερινό µατς δίνεται σε απόδοση 2.30 και σίγουρα αξίζει 
ποντάρισµα βάσει… παράδοσης.

* Βαλένθια - Εσπανιόλ (17/02, 17:15): Οι δύο οµάδες έχουν 
αναµετρηθεί σε αυτό το γήπεδο 25 φορές, µε τη Βαλένθια να έχει 
πάρει τον αέρα της Εσπανιόλ. Συγκεκριµένα, οι «νυχτερίδες» 
έχουν απολογισµό 16 νίκες, πέντε ισοπαλίες και τέσσερις ήττες 
και η σηµερινή νίκη τους προσφέρεται σε απόδοση 1.80.

* Κιλµάρνοκ - Σέλτικ (17/02, 18:00): «Πλούσια» είναι η 
προϊστορία ανάµεσα στις δύο οµάδες, καθώς Κιλµάρνοκ και 
Σέλτικ έχουν κοντραριστεί σε αυτό το γήπεδο 48 φορές, µε το 
επιµέρους ρεκόρ να είναι στο 6-9-33. Φαβορί και σήµερα οι 
«Κέλτες», η νίκη τους προσφέρεται σε απόδοση 1.50 και µπορεί 
να αποτελέσει «µαξιλαράκι».

17/02
16:00 Καέν - Στρασβούργο   No Goal  1.75
16:00 Ουντινέζε - Κιέβο   1  1.85
17:45 Ντε Γκράαφσαπ - Ουτρέχτη   Ντε Γκρ. +1 (Ασ.)  1.80
19:30 Ολυµπιακός - ΑΕΚ   Goal/Goal  2.20

18/02
21:30 Τσέλσι - Μάντσεστερ Γ.   1  2.11
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TAILOR MADE COMEDY
Οι τρεις χαρισµατικοί κωµικοί ∆ηµήτρης Μα-
καλιάς, Ζήσης Ρούµπος και Λάµπρος Φισφής α-
νεβαίνουν στη σκηνή του θεάτρου Ζίνα και, υ-
πακούοντας στις εντολές του κοινού, δηµιουρ-
γούν κάθε φορά από το µηδέν µια παράσταση 
κοµµένη και ραµµένη στα µέτρα σας. Είστε έ-
τοιµοι να γίνετε σεναριογράφοι; Να τους κά-
νετε µαριονέτες, άβουλα πιόνια στις βουλές σας; 
Το «Tailor Made Comedy» είναι ένα αυτοσχε-
διαστικό σόου µε χορό, τραγούδι, καταιγιστικό 
ρυθµό, κανένα σενάριο και φυσικά ό,τι άλλο α-
ποφασίσετε.

ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΟΚΑΣ - ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΝΑ
Μπάµπης Στόκας και Μελίνα Κανά µαζί επί σκη-
νής, σε ένα πρόγραµµα που έχουν επιµεληθεί µε 
τη συνεργασία του Οδυσσέα Ιωάννου. Τραγού-
δια από το πλούσιο προσωπικό τους ρεπερτόριο 
που έχουν αφήσει τα σηµάδια τους στον χάρτη 
της ελληνικής δισκογραφίας, αλλά και σπουδαία 
τραγούδια µεγάλων δηµιουργών που µας συσπει-
ρώνουν γύρω από ένα κοινό αίσθηµα. Κεντρική 
Σκηνή του Σταυρού του Νότου, 22 Φεβρουαρίου 
και 1 Μαρτίου.

«ΣΟΥΡΗΣ Ο ΣΑΤΙΡΙΚΟΣ, Ο ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ»
Τη ∆ευτέρα 18 Φεβρουαρίου, στο θέατρο Παλλάς, θα έχουµε την ευκαιρία να 

γνωρίσουµε το έργο του «αριστοφανικού» ποιητή Γεωργίου Σουρή –ο οποίος 

είχε προταθεί πέντε φορές για το βραβείο Νόµπελ– σε µια µουσικοαφηγηµα-

τική παράσταση, αφιερωµένη στα 100 χρόνια από τον θάνατό του. Ο συνθέτης 

και ερµηνευτής Πασχάλης Τόνιος θα µας παρουσιάσει το νέο µουσικό έργο του, 

βασισµένο στην ποίηση του Γ. Σουρή, πλαισιωµένος από πολυµελή οµάδα κατα-

ξιωµένων ερµηνευτών και ηθοποιών, όπως η Μυρτώ Αλικάκη, ο Γρηγόρης Βαλ-

τινός, η Μαίρη Βιδάλη, ο Κώστας Βουτσάς, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Νικολέττα 

Καρρά, ο Ηλίας Λογοθέτης, ο Αντώνης Λουδάρος, η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Μι-

χάλης Μαρίνος, η ∆ήµητρα Ματσούκα, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, ο Αλέξανδρος 

Μπουρδούµης, ο Παναγιώτης Πετράκης, η Μαριάννα Πολυχρονίδη, ο Γεράσι-

µος Σκιαδαρέσης, ο Νικήτας Τσακίρογλου, ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο Παύλος Χα-

ϊκάλης, η Αντιγόνη Ψυχράµη και ο NiVo Νίκος Βουρλιώτης, συνοδεία δεκαµε-

λούς ορχήστρας και δύο χορωδιών, σε σκηνοθεσία του Μεγακλή Βιντιάδη, µε 

παρουσιαστή τον ∆ηµήτρη Μακαλιά, µε σκοπό τη στήριξη των δράσεων της ορ-

γάνωσης ΜΕΤΑδραση για τα ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες στην Ελλάδα.

ΜΠΟΦΙΛΙΟ Υ ΣΤΟ ΚΡΕΜΛΙΝΟ
Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέµης Καραµουρατίδης και ο Γεράσιµος Ευαγγελάτος, µετά την επιτυχία του εντυπωσια-
κού και κοσµοπολίτικου «Μπελ Ρεβ», παρουσιάζουν µια ολοκαίνουρια ιδιαίτερη παράσταση-πρόταση στον νέο, οικείο 
και ατµοσφαιρικό χώρο της µουσικής σκηνής Κρεµλίνο, που διανύει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της στη βιοµηχα-
νική περιοχή του Πειραιά.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ρόµπερτ Ροντρίγκεζ ΣΕΝΑ-
ΡΙΟ: Τζέιµς Κάµερον, Λέτα Καλογρίδης, Ρό-
µπερτ Ροντρίγκεζ ΠΑΙΖΟΥΝ: Ρόζα Σάλαζαρ, 
Κριστόφ Βαλτς, Τζένιφερ Κόνελι, Μαχερ-
σάλα Άλι, Εντ Σκρέιν, Τζάκι Ερλ Χέιλι, Κίαν 
Τζόνσον, Μισέλ Ροντρίγκεζ

H Λίζα είναι µια ευαίσθητη δασκάλα σε νηπιαγωγείο που ζει µια συµβατική ζωή στο Στέιτεν 
Άιλαντ. Παρακολουθεί µαθήµατα ποίησης σε νυχτερινό σχολείο, έχοντας πλήρη συναίσθηση 
της µετριότητάς της. Ανακαλύπτει τυχαία πως ένα αγόρι στην τάξη όπου διδάσκει έχει έµφυτο 
ταλέντο στην ποίηση. Τότε βάζει σκοπό της ζωής της να αποκαλύψει το ταλέντο του µικρού στον 

κόσµο. Σταδιακά ξεφεύγει από κάθε όριο. Ενώ οι προθέσεις της είναι αγαθές, η υπέρµετρη φιλοδοξία της την 
οδηγεί σε αποφάσεις που τη φέρνουν αντιµέτωπη µε όλα όσα αισθανόµαστε και έχουµε αποδεχτεί ως κανόνες 
σε µια κοινωνία. Κάθε κάδρο της ταινίας µε κάθε ανατροπή στην πλοκή βυθίζει σε αγωνία τον θεατή, σε ένα 
σφιχτοδεµένο ψυχολογικό θρίλερ που συνεχώς κορυφώνει τις εντάσεις και δεν ξέρεις µέχρι να τελειώσει τι 
εξέλιξη θα έχει.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕΣ ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΙΣ;
CAN YOU EVER FORGIVE ME?

Από τη λίστα των µεγάλων Αµερικανών πλαστογράφων ξεχωρίζει µια γυναίκα, η Λι Ίσραελ, µια 
άφραγκη πλην κάποτε επιτυχηµένη συγγραφέας που µέσα στο µικρό της διαµέρισµα στο Μανχάταν 
σκέφτηκε κάτι για να γλιτώσει τη χρεοκοπία: θα έγραφε τα γράµµατα των διασήµων που αργότερα 
θα πουλούσε στους συλλέκτες σαν αυθεντικά. Η Ίσραελ δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα ήταν φτωχή 

και εξαθλιωµένη. ∆εν µπορούσε να δεχτεί ότι µια τόσο ταλαντούχα συγγραφέας όσο η ίδια θα κατέληγε τόσο 
χαµηλά. Όταν δεν είχε τα χρήµατα για µια εξέταση της γάτας της στον κτηνίατρο, πούλησε όλα τα αντικεί-
µενα αξίας που είχε στην κατοχή της και µέσα σε αυτά ένα αυθεντικό γράµµα της Κάθριν Χέπµπορν για 200 
δολάρια. Τότε ένας κόσµος µε απέραντες δυνατότητες ανοίχτηκε µπροστά της. Ξεκίνησε να γράφει την πλαστή 
αλληλογραφία διασήµων όπως οι Ντόροθι Πάρκερ, Ερνστ Χέµινγουεϊ, Τζορτζ Σ. Κάουφµαν κ.ά. Τη Λι Ίσραελ 
υποδύεται η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ Μελίσα Μακάρθι, σε έναν ρόλο διαφορετικό απ’ ό,τι έχει κάνει 
µέχρι τώρα, για να κερδίσει έτσι µία ακόµη υποψηφιότητα για Όσκαρ, Α΄ γυναικείου ρόλου αυτή τη φορά.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάριελ Χέλερ ΣΕΝΑΡΙΟ: Νικόλ Χολοφσένερ, Τζεφ Γουίτι ΠΑΙΖΟΥΝ: Μελίσα Μακάρ-
θι, Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, Ντόλι Γουέλς, Μπεν Φαλκόνε, Τζέιν Κέρτιν

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σάρα Κολαντζέλο ΣΕΝΑΡΙΟ: Σάρα Κολαντζέλο, Ναβάντ Λαµπίντ ΠΑΙΖΟΥΝ: Μάγκι 
Τζίλενχαλ, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ

ΑΛΙΤΑ: Ο ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ
ALITA: BATTLE ANGEL

Η ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
THE KINDERG ARTEN TEACHER

Από τους οραµατιστές δηµιουργούς 
Τζέιµς Κάµερον («Avatar») και 
Ρόµπερτ Ροντρίγκεζ («Αµαρτωλή 
Πόλη») έρχεται η «Αλίτα: Ο 

Άγγελος της Μάχης», µια επική περιπέτεια 
για την ελπίδα και τη δύναµη. Όταν η Αλίτα 
(Ρόζα Σάλαζαρ) ξυπνά χωρίς να θυµάται ποια 
είναι σε έναν µελλοντικό κόσµο που δεν ανα-
γνωρίζει, την περιµαζεύει ο Ίντο (Κριστόφ 
Βαλτς), ένας ευγενικός επιστήµονας που 
αντιλαµβάνεται ότι κάπου µέσα σε αυτό το 
ανθρωποειδές κρύβεται η καρδιά και η ψυχή 
µιας νεαρής γυναίκας µε ξεχωριστό παρελ-
θόν. Καθώς η Αλίτα µαθαίνει να περιπλανιέ-
ται στη νέα της ζωή και στους επικίνδυνους 
δρόµους της Άιρον Σίτι, ο Ίντο προσπαθεί να 
την προφυλάξει από το αινιγµατικό παρελ-
θόν της, τη στιγµή που ο «περπατηµένος» 
νέος της φίλος Χιούγκο (Κίαν Τζόνσον) είναι 
διατεθειµένος να τη βοηθήσει να ξυπνήσει 
τις µνήµες της. Μόνο όταν οι φονικές και διε-
φθαρµένες δυνάµεις της πόλης καταδιώκουν 
την Αλίτα εκείνη ανακαλύπτει ένα στοιχείο 
για το παρελθόν της – έχει µοναδικές πολε-
µικές ικανότητες και αυτοί που είναι στην 
εξουσία θα κάνουν τα πάντα για να τις υποτά-
ξουν. Αν καταφέρει να τους ξεφύγει, ίσως να 
είναι το κλειδί για τη σωτηρία των φίλων της, 
της οικογένειάς της και του κόσµου που έµα-
θε να αγαπά. Υπερθέαµα γεµάτο ασταµάτητη 
δράση, έντονο συναίσθηµα και απίστευτη 3D 
κινηµατογράφηση.

CI
NE

M
A



www.freesunday.gr 3717.02.2019 FREETIME
INTERVIEW

Όσο και να 
ακούγεται 
παράξενο, 
μου αρέσουν 
πιο πολύ όλα 
σήμερα σε 
σχέση με το 
παρελθόν, εκτός 
από το γεγονός 
ότι δεν υπάρχει 
δισκογραφία.

Αγαπημένη ερμηνεύτρια 
πολλών γενιών, η Ελένη 
Δήμου έρχεται με αγαπη-
μένα τραγούδια στο Half 
Note από Παρασκευή 22 

έως Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου.

Τι θα ακούσουμε στο Half Note;
Στο πρώτο μέρος τραγούδια από συμ-
μετοχές και από την προσωπική μου 
δισκογραφία που δεν είναι πολύ γνω-
στά. Στο δεύτερο μέρος τραγούδια α-
γαπημένα του κοινού.

Πώς κάθε φορά επιλέγετε τα τρα-
γούδια που θέλετε να παρουσιά-
σετε;
Όλα έχουν σχέση με τον χώρο και φυ-
σικά με το πώς αισθάνομαι.

Πάντα σας άρεσαν οι μικρότεροι 
χώροι σε σχέση π.χ. με τις πίστες;
Σε αυτούς τους μικρούς χώρους η α-
λήθεια σου λάμπει. Δεν ξεγελάς το 
κοινό.

Στη δισκογραφία είστε από το ’80. 
Όλα αυτά τα χρόνια οι αλλαγές στη 
μουσική βιομηχανία είναι τερά-
στιες. Είναι προς το καλύτερο;
Λείπουν ωραία καινούργια τραγού-
δια. Ο λόγος, η μελωδία, οι παρέες για 
την τέχνη της μουσικής. Μακάρι κάτι 
να αλλάξει!

Νοσταλγείτε κάτι από το παρελ-
θόν;
Όσο και να ακούγεται παράξενο, μου 
αρέσουν πιο πολύ όλα σήμερα σε 
σχέση με το παρελθόν, εκτός από το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει δισκογρα-
φία.

Υπάρχει κάποιο μυστικό στην επι-
τυχία; Πώς δηλαδή ένας καλλιτέ-
χνης καταφέρνει όχι να ξεχωρίσει 
αλλά να διαρκέσει.
Τα τραγούδια λένε πάντα την αλή-
θεια.

Τι θα λέγατε πως έχει αλλάξει στα 
χρόνια της κρίσης στη διασκέδαση 
του Αθηναίου;
Νομίζω πως από μας τους καλλιτέχνες ε-
ξαρτάται αν θα καταφέρουμε πάλι να κά-
νουμε τον κόσμο μια μεγάλη παρέα που 
θέλει να ακούσει και όχι μόνο να βλέπει. 
Το ένα φυσικά δεν αναιρεί το άλλο.

Παρακολουθείτε τα μουσικά 
talent shows; Στην αρχή ήμασταν 
όλοι πολύ επικριτικοί απέναντι σε 
αυτούς τους διαγωνισμούς, αλλά 
πλέον βλέπουμε –και διεθνώς– κα-
ταξιωμένους καλλιτέχνες να συμ-
μετέχουν.
Φυσικά, γιατί απευθύνονται σε νέο 
κοινό, υπενθυμίζουν την ύπαρξή τους 
και βοηθάνε στα live τους.  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

 Ελένη
Δήμου

«Δεν 
ξεγελάς

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

christy.com

Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

Instagram: christymav

YouTube: Christy Mavridou

To θαυµατουργό 
λάδι καρύδαςinfo

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Θες να περπατήσεις ή να τρέξεις 
στον διάδροµο του σπιτιού σου ή 
του γυµναστηρίου; Ακολούθησε τις 
παρακάτω συµβουλές για καλύτερα 

και ασφαλέστερα αποτελέσµατα.
1) Φόρεσε παπούτσια ειδικά για τρέξιµο: 
Επειδή στον διάδροµο δέχεσαι κάποιους κρα-
δασµούς στο σώµα σου –ενώ στο ποδήλατο ή στο 
ελλειπτικό δεν υπάρχουν κραδασµοί–, καλό είναι 
να φοράς παπούτσια κατάλληλα για τρέξιµο, τα οποία 
απορροφούν όλους τους κραδασµούς, για να αποφύ-
γεις τυχόν τραυµατισµούς στον αστράγαλο, στο γόνατο ή 
ακόµα και στη µέση.
2) Άσε το κινητό: Όταν κάνεις διάδροµο, είτε περπάτηµα είτε 
τρέξιµο, µην παίζεις µε το κινητό σου, γιατί εµποδίζεις την κί-
νηση του κορµού σου, µε αποτέλεσµα να µη γυµνάζεις τον κορµό 
σου σωστά (κοιλιακούς, ραχιαίους) και πολύ πιθανόν να σε πονέσει η 
µέση σου.
3) Να έχεις πάντα µαζί σου νερό: Κάνοντας διάδροµο, ιδρώνεις και χάνεις αρ-
κετά υγρά. Γι’ αυτόν τον λόγο έχε πάντα ακουµπισµένο πάνω στον διάδροµο ένα 
µπουκαλάκι νερό και πίνε πολύ µικρές ποσότητες ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, 
ώστε να αποφύγεις την αφυδάτωση, η οποία προκαλεί ταχυκαρδία.

Christy’s tips 
για να κάνεις 
σωστά 
διάδροµο
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  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

Η καταγωγή του δεντρολίβανου είναι από την Πορτογαλία, αλλά 
και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, ενώ καλλιεργεί-
ται ευρέως σε πολλά µέρη του κόσµου, όπως το Μαρόκο, η 
Ισπανία, η Τυνησία και η Γαλλία. Στην Ελλάδα το βρίσκουµε 

σε πολλές περιοχές, καθώς ευδοκιµεί σχεδόν παντού.
Το δεντρολίβανο παίρνει το όνοµά του από τον λατινικό όρο 

«rosmarinus», που σηµαίνει «δροσιά της θάλασσας», γι’ αυτό και 
στην Κρήτη το λένε αρισµαρί. Είναι φυτό αειθαλές και ανθίζει στις 
αρχές του Μαΐου, συχνά θα το δούµε στις αυλές των σπιτιών και σε 
γλάστρες, καθώς οι νοικοκυρές το χρησιµοποιούν σαν αρωµατικό 
στα µαγειρέµατά τους και ιδιαίτερα σε ψητά ψάρια και κρέατα.

Στην αρχαιότητα το φυτό αυτό χρησιµοποιήθηκε ως φάρµακο 
για τη βελτίωση της µνήµης και µνηµονεύεται για τις θεραπευτικές 
του ιδιότητες από τον ∆ιοσκουρίδη. Το δεντρολίβανο σήµερα χρησι-
µοποιείται πιο συχνά σαν καρύκευµα και αρωµατικό στη µαγειρική 
παρά σαν φάρµακο. Ωστόσο, παραδοσιακά έχει χρησιµοποιηθεί ως 
διουρητικό, εµµηναγωγό και σπασµολυτικό.

Το αιθέριο έλαιό του είναι ερεθιστικό για το ανθρώπινο δέρµα, 
και όταν επαλείφεται εξωτερικά, αυξάνει την αιµάτωση της περιοχής. 

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα τα φύλλα δεντρολίβανου και το αι-
θέριο έλαιό του χρησιµοποιήθηκαν ως τονωτικό για την υπόταση και 

άλλες παθήσεις του κυκλοφορικού. Ωστόσο, τα αποδεικτικά στοιχεία για 
την αποτελεσµατικότητα του δεντρολίβανου που χορηγείται από το στόµα 

για την τόνωση της λειτουργίας του κυκλοφορικού συστήµατος είναι αµ-
φιλεγόµενα.

Το δεντρολίβανο περιέχει, σε ικανοποιητικές ποσότητες, αρκετές σηµα-
ντικές για την ανθρώπινη υγεία ουσίες, τα τερπενοειδή, τις φαινόλες, τα φλα-

βονοειδή και τις ολιγοµερείς προανθοκυανιδίνες. Μεταξύ αυτών, δύο κύριες 
οµάδες ουσιών, τα φαινολικά οξέα και τα φαινολικά διτερπένια, καθώς και µε-

ρικά φλαβονοειδή, παρουσιάζουν σηµαντικές αντιοξειδωτικές και αντιµικροβια-
κές δράσεις. Ωστόσο, µία εξαιρετικά σηµαντική δράση του εκχυλίσµατος δεντρο-

λίβανου είναι η συµβολή του στην πρόληψη πολλών µορφών καρκίνου. Η προ-
στατευτική αυτή δραστηριότητα των εκχυλισµάτων δεντρολίβανου έχει σχέση µε τις 

αντιοξειδωτικές ιδιότητές τους και ιδίως µε την ικανότητά τους να καθαρίζουν τον οργα-
νισµό από τις ελεύθερες ρίζες.

Αρκετές δηµοσιευµένες αναφορές έχουν επίσης συνδέσει το δεντρολίβανο µε διαφο-
ρετικές θετικές επιδράσεις στην αντιµετώπιση του µεταβολικού συνδρόµου. Το µεταβολικό 

σύνδροµο είναι µια πολύπλοκη κατάσταση που περιλαµβάνει διάφορες διαταραχές, συµπερι-
λαµβανοµένης της παχυσαρκίας, της δυσλιπιδαιµίας, της διαταραχής του µεταβολισµού γλυκόζης, 

της υπέρτασης και της αρτηριοσκλήρωσης, που, σε συνδυασµό, αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης 
σακχαρώδους διαβήτη και καρδιαγγειακών παθήσεων. Γενικά, έχει αποδειχθεί ότι διαφορετικά εκχυ-

λίσµατα δεντρολίβανου µπορούν να συµβάλουν στη µείωση του σωµατικού βάρους, της χοληστερόλης και 
των τριγλυκερ ιδίων, καθώς και να αυξήσουν την αποβολή των λιπιδίων µέσω του πεπτικού συστήµατος. Από 

το δεντρολίβανο µπορούν επίσης να εξαχθούν µε την κατάλληλη επεξεργασία εκχυλίσµατα που είναι προστατευ-
τικά για τις νευρολογικές παθήσεις και ειδικότερα για τη νόσο του Αλτσχάιµερ.
Για να υπάρξουν βέβαια αυτές οι ευνοϊκές δράσεις πρέπει να καταναλώνουµε µεγάλη ποσότητα, κάτι που είναι α-

σύµβατο µε τις διατροφικές µας συνήθειες. Η σπουδαιότητα εδώ όµως βρίσκεται στο να δηµιουργηθούν λειτουργικά τρό-
φιµα εµπλουτισµένα µε εκχυλίσµατα δεντρολίβανου που θα µας αποδίδουν αυτά τα οφέλη. Το δενδρολίβανο είναι ένα σπουδαίο 

υλικό µαγειρικής που στο µέλλον θα αξιοποιηθεί ως λειτουργικό στοιχείο στη διατροφοθεραπευτική. Μέχρι τότε, χρησιµοποιήστε το 
σαν αφέψηµα και σαν καρύκευµα στη µαγειρική ξέροντας ότι σας ωφελεί.

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

∆εντρολίβανο 
για νοστιµιά 

και προστασία 
της υγείας

Το λάδι καρύδας είναι γεµάτο βιταµίνες, µέταλλα, αντιµυκητιακά, αντιοξειδωτικά και αντιβακτηριδιακά 
στοιχεία, ό,τι καλύτερο δηλαδή για την περιποίηση του δέρµατος και των µαλλιών σου. ∆εν είναι τυχαίο 
που το ινδικό όνοµα του κοκοφοίνικα σηµαίνει «το ∆έντρο της Ζωής». ∆εν έχει κερδίσει άδικα, λοιπόν, 

τη φήµη ως το πιο υγιεινό έλαιο που υπάρχει στον  κόσµο.

ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΡΑ, ΥΓΙΗ ΜΑΛΛΙΑ

Μάσκα µαλλιών: Ζέστανε 3-5 κουταλιές του γλυκού λάδι καρύδας σε ένα µικρό κατσαρολάκι για µερικά 
λεπτά. Όταν αρχίσει να κρυώνει, άπλωσε µια γενναία ποσότητα στα µαλλιά σου. Τύλιξέ τα για µία ώρα 
µε µεµβράνη για καλύτερη απορρόφηση και στη συνέχεια λούσου κανονικά. Για ακόµη καλύτερα 
αποτελέσµατα, αντί να το ξεβγάλεις, πήγαινε για ύπνο και άσε τη µεµβράνη στα µαλλιά σου όλη τη 
νύχτα. Μπορεί να είναι λίγο άβολο, αλλά τα µαλλιά σου θα σε ανταµείψουν µε τον πιο λαµπερό εαυτό 
τους.

Φριζάρισµα: Ρίξε µερικές σταγόνες στα χέρια σου, τρίψ’ τα µεταξύ τους για να ζεσταθεί το λάδι και 
στη συνέχεια περιποιήσου τις άκρες των µαλλιών σου (στεγνών ή νωπών).

Πιτυρίδα και ξηροδερµία: Πριν από το λούσιµο στάξε µερικές σταγόνες στο δέρµα του κεφαλιού 
σου και κάνε απαλό µασάζ.

ΓΙΑ ΥΠΕΡΟΧΟ ∆ΕΡΜΑ

Καθαρισµός προσώπου: Μία κουταλιά της σούπας λάδι καρύδας είναι αρκετή για να 
καθαρίσεις και να περιποιηθείς την επιδερµίδα σου, αποµακρύνοντας τα επιφανειακά νεκρά 
κύτταρα. Κάνε απαλό, κυκλικό µασάζ για 5 λεπτά και µετά ξέπλυνε το πρόσωπό σου µε 
άφθονο χλιαρό νερό.

Ακµή: Σε 5 γρ. λάδι καρύδας πρόσθεσε 2 σταγόνες tea tree essential oil και εφάρµοσε 
τοπικά.

Βαθιά ενυδάτωση στο πρόσωπο: Άπλωσε ένα πλούσιο και οµοιόµορφο στρώµα 
από βούτυρο καρύδας στο πρόσωπο και στον λαιµό και άφησέ το για 15 λεπτά. 
Ξέπλυνε µε άφθονο χλιαρό νερό. H µάσκα αυτή αποκαθιστά τη χαµένη υγρασία 
της επιδερµίδας, αφήνοντάς τη λεία και ενυδατωµένη.

Αντιµετώπιση των ρυτίδων: Σε 1 κουταλιά της σούπας έλαιο καρύδας 
πρόσθεσε 2 σταγόνες patchouli essential oil και κάνε µασάζ 
απορρόφησης πάνω στις ρυτίδες κάθε βράδυ.

Ενυδατική λοσιόν: Άπλωσε στο πρόσωπο και στο σώµα µετά το 
καθηµερινό ντους. Θα ενυδατώσει το δέρµα σου εξαιρετικά, 
αφήνοντάς το απαλό, λαµπερό και διακριτικά αρωµατισµένο.

Ξεβαφτικό µατιών και όχι µόνο: Το λάδι καρύδας είναι 
αποτελεσµατικό ξεβαφτικό µακιγιάζ προσώπου και 
µατιών. Μία φυσική πηγή ενυδάτωσης και απαλής 
προστασίας ακόµα και για ευαίσθητα µάτια, που 
χρειάζονται ήπιο καθαριστικό. Ρίξε λίγες 
σταγόνες έλαιο καρύδας σε ένα βαµβάκι 
και πέρασε απαλά πάνω από την 
επιδερµίδα για να αφαιρέσεις το 
µακιγιάζ.



ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ 
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

η εξέλιξη στα καυσόξυλα...

Το πρώτο εργοστάσιο αποξήρανσης καυσόξυλων στην Ελλάδα

Τα καυσόξυλα 

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

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

   δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον με καπνό και 
αιθαλομίχλη

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

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

να καλέσετε 
 στο 210 3466996  

(09:00-18:00)

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

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ  
ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 10 ΣΑΚΙΑ

NEW

Aπό φέτος  
διαθέσιμη  
παράδοση  

με Γερανό

Tηλεφωνήστε  
για να σας 

ενημερώσουμε

Ανάμεικτα  
Big Bag  Eλιά - Οξιά

NEW

115x115x100

1,30m3

ΔΑΔΙ  
5€  

από 7€ 

ΔΙΧΤΥ  
3€  

από 4,5€ 
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