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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, 

η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή 

περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 

διασκευή απόδοσης του περιεχοµέ-

νου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 

τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο-

τυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χω-

ρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του 

εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 

Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 

1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ι-

καίου.
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ανάλυση

∆εν φαίνεται να αποδίδει η προσπάθεια του Μαξί-
µου να πείσει τους πολίτες ότι τα χειρότερα πέρα-
σαν για την οικονοµική και κοινωνική καθηµερι-
νότητά τους.

Απάτη και αυταπάτη
Η απάτη και η αυταπάτη στις οποίες στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ τις 
εκλογικές του νίκες το 2015 εξακολουθούν να δηµιουργούν 
πολιτικές παρενέργειες.

Η δηµοτικότητα του κ. Τσίπρα είναι χαµηλή, της τάξης 
του 25%, και χάνει µε διαφορά από τον προσωπικό του α-
ντίπαλο, κ. Μητσοτάκη, στη δηµοτικότητα και στα λεγόµενα 
πρωθυπουργικά χαρακτηριστικά.

Ο τρόπος που χειρίζεται η κυβέρνηση το θέµα της ρύθ-
µισης των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά τα-
µεία, όπως και την προστασία της πρώτης κατοικίας, αναδει-
κνύει την αρνητική πολιτική παράδοση και τις παθογένειες 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Πρώτον, η κυβερνητική ηγεσία συνεχίζει τη διγλωσσία 
που µας έφερε σε αδιέξοδο το 2015. Εάν κρίνουµε από το πε-
ριεχόµενο της τελευταίας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, ο υ-
πουργός Οικονοµικών κ. Τσακαλώτος ανέλαβε ρητή 
δέσµευση έναντι των θεσµών να µην προωθήσει τη 
ρύθµιση των 120 δόσεων. Αντίθετα, άλλοι υπουρ-
γοί πανηγυρίζουν για την επικείµενη ρύθµιση, 
συµβάλλοντας στη σύγχυση, που πάντα έχει µε-
γάλο κόστος για την οικονοµία. Άλλα λένε στις 
Βρυξέλλες, άλλα στην Αθήνα, µέχρι να υπάρ-
ξουν επώδυνες παρεµβάσεις και διορθώσεις.

∆εύτερον, στη διάρκεια της τετραετίας 
Τσίπρα διπλασιάστηκε το ιδιωτικό χρέος 
προς τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταµεία και 
την εφορία. Είναι χαρακτηριστικό ότι µόνο το 
2018 αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές 
προς την εφορία κατά 11 δισ. ευρώ. Είναι τέτοια 
η οικονοµική και κοινωνική στρέβλωση που 
έχει δηµιουργηθεί ώστε χρόνο µε τον χρόνο αυ-
ξάνονται τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού 
από την είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών προη-
γούµενων χρόνων και είναι πλέον της τάξης των 4,5 
δισ. ευρώ.

Σε όλη τη διάρκεια της τετραετίας ο κ. Τσίπρας, που 
ήρθε στην εξουσία υποσχόµενος τον άµεσο τερµατισµό 
της λιτότητας και των µνηµονίων, δεν έκανε ούτε µία σοβαρή 
ρύθµιση για τους οφειλέτες.

Τώρα τρέχει να προλάβει την ψήφιση ρυθµίσεων που ου-
σιαστικά αφορούν την επόµενη τετραετία και δεν είναι βέ-
βαιο ότι έχουν εξασφαλιστεί οι οικονοµικές και κοινωνικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή τους.

Σπίτι µου, σπιτάκι µου
Τρίτον, ο κ. Τσίπρας που θα... καταργούσε τον ΕΝΦΙΑ τον 
µονιµοποίησε και τον έκανε σκληρότερο, εφόσον συνεχί-
στηκε η πτώση του εισοδήµατος και των περιουσιακών στοι-
χείων των περισσότερων νοικοκυριών.

Εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθεί, τα στεγαστικά δά-
νεια έχουν µετατραπεί σε οικονοµική παγίδα ακόµη και για 
εκείνους που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Για παράδειγµα, πολλές οικογένειες που εξυπηρετούν 
κανονικά το στεγαστικό δάνειο που πήραν πριν από 10-15 
χρόνια για να αποκτήσουν ιδιόκτητη στέγη διαπιστώνουν σή-
µερα ότι το υπόλοιπο του δανείου τους –το οποίο θα επιβαρύ-
νει τον οικογενειακό προϋπολογισµό για άλλα 15-20 χρόνια– 
ξεπερνάει την εµπορική αξία του ακινήτου τους.

Πρόκειται για µία απαράδεκτη κατάσταση, που αναδει-
κνύει τον οικονοµικό παραλογισµό της πολιτικής που εφαρ-
µόζεται.

Το κακό ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2011 µε την από-
φαση της τότε κυβέρνησης να σκληρύνει τη φορολογική αντι-

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Το Μαξίµου 
αντιµέτωπο µε την 
προοπτική µεγάλης 
εκλογικής ήττας.

Επί Τσίπρα διπλασιάστηκε το ιδιωτικό 
χρέος, ενώ δεν έγιναν σοβαρές ρυθµίσεις 
που να αφορούν αυτή την τετραετία.

Οι περισσότεροι από αυτούς που 
εξυπηρετούν τα στεγαστικά τους δάνεια 
έχουν υπόλοιπο δανείων που ξεπερνά 
την εµπορική αξία του ακινήτου τους.

µετώπιση των ιδιοκτητών ακινήτων για να διευκολυνθεί στην 
επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων. Επρόκειτο για λάθος 
στρατηγικής σηµασίας, εφόσον για δεκαετίες ολόκληρες η οι-
κονοµική ανάπτυξη στηρίχτηκε στην οικοδοµή, ενώ οι Έλλη-
νες, µε ποσοστά ιδιοκατοίκησης της τάξης του 82%, είχαν κα-

τοχυρώσει στην πράξη οικονοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα.
Ο κ. Τσίπρας αξιοποίησε αυτό το λάθος στην πορεία του 

ΣΥΡΙΖΑ προς την εξουσία, στη συνέχεια, όµως, µεγάλωσε µε 
την πολιτική του το πρόβληµα.

Τέταρτον, οι ρυθµίσεις σε σχέση µε τα κόκκινα δάνεια 
προσκρούουν στη σκληρή τραπεζική πραγµατικότητα που δη-
µιούργησε η κρίση του 2015. Οι τράπεζες δεν έχουν συνέλθει 
από το σοκ και βρίσκονται σε διαχειριστικό αδιέξοδο. Η τε-
λευταία ανακεφαλαιοποίηση, που οδήγησε στον αφελληνισµό 
του τραπεζικού συστήµατος, έγινε µε ελάχιστα κεφάλαια, τα 
περισσότερα από τα οποία έχουν ήδη εξανεµιστεί. Η απόφαση 
του κ. Τσίπρα να βγει η Ελλάδα από το τρίτο πρόγραµµα-µνη-
µόνιο µε 24 δισ. λιγότερα από τα συµφωνηθέντα ολοκληρώ-
νει το χρηµατοδοτικό αδιέξοδο του προβληµατικού τραπεζι-
κού συστήµατος και της διαχείρισης των κόκκινων δανείων.

Το εκπληκτικό είναι ότι η κυβέρνηση προωθεί τις ρυθµί-
σεις που υποτίθεται ότι εξασφαλίζουν, υπό προϋποθέσεις, την 
πρώτη κατοικία χωρίς να έχουν γίνει οι αναγκαίοι υπολογι-
σµοί για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και τις οικο-
νοµικές επιπτώσεις των µέτρων. Η παρέµβαση της Ευρωπα-

ϊκής Κεντρικής Τράπεζας, µε την οποία επισηµαίνεται ότι 
υπάρχουν πολλά κενά που πρέπει να καλυφθούν, ανα-

δεικνύει την προχειρότητα της κυβέρνησης, η οποία 
διέλυσε το τραπεζικό σύστηµα το 2015 και δεν πήρε 

µέτρα για την ουσιαστική ενίσχυσή του ώστε να 
µπορέσει να παίξει αναπτυξιακό ρόλο και να µη 
στηρίζεται τόσο πολύ στο χρήµα των φορολο-
γούµενων πολιτών, στους οποίους συµπερι-
λαµβάνονται και όσοι έχουν κόκκινα δάνεια.

Τα περισσότερα ίδια κεφάλαια των τραπε-
ζών προέρχονται από τον λεγόµενο αναβαλ-
λόµενο φόρο, δηλαδή την απόφαση να µη 
φορολογηθούν τα µελλοντικά κέρδη των τρα-
πεζών και τη διαφορά να καλύψουν, αναγκα-
στικά, οι φορολογούµενοι πολίτες.

∆υναµική υποχώρησης
Στο Μαξίµου παρακολουθούν µε ανησυχία τις 

δηµοσκοπήσεις και τα πολιτικά µηνύµατα που 
έρχονται απ’ όλη την Ελλάδα.

Η Ν∆ έχει ένα σταθερό και σε περιπτώσεις δι-
ευρυνόµενο προβάδισµα – ενδεικτική η τελευταία 

δηµοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, που δείχνει την 
ψαλίδα να ανοίγει στις 11 µονάδες.
Στις περιφέρειες ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δυνατές υποψηφιό-

τητες και προσπαθεί να εµφανιστεί ότι θα εκλέξει 3-4 περιφε-
ρειάρχες στηρίζοντας υποψηφίους που προέρχονται από τον 
χώρο του ΠΑΣΟΚ.

Ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες έχουν τη µεγαλύτερη πολι-
τική σηµασία, οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνουν για µε-
γάλη ήττα, που µπορεί να πάρει διαστάσεις συντριβής.

Τα νέα είναι άσχηµα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, 
που θα δώσουν τον πολιτικό τόνο στην αναµέτρηση για την 
τοπική αυτοδιοίκηση. Οι υποψηφιότητες Νοτοπούλου και Η-
λιόπουλου έχουν χαρακτηριστικά πολιτικής καρικατούρας. 
Την κ. Νοτοπούλου παρακάµπτουν οι Θεσσαλονικείς θεωρώ-
ντας την υποβαθµισµένο πολιτικό προϊόν της ευνοιοκρατίας 
του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την υποψηφιότητα του κ. Ηλιόπουλου την 
αποτελείωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, βρίσκοντάς του οµοιό-
τητες µε τον πρωταγωνιστή ενός ισπανικού σίριαλ του Netflix 
ο οποίος έπαιζε τον ρόλο του εγκεφάλου ληστείας κεντρικής 
τράπεζας.

Σηµασία πλέον δεν έχουν τόσο τα αποτελέσµατα των δη-
µοσκοπήσεων όσο η πολιτική δυναµική που διαµορφώνεται 
και οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ σε 3+1 εκλογικές ήττες.

Ενώ το Μαξίµου τραβάει σκόπιµα σε βάθος χρόνου τις 
ρυθµίσεις των οφειλών σε 120 δόσεις, διαπιστώνει ότι συνε-
χίζεται, σε δόσεις, η δηµοσκοπική και πολιτική αποδυνάµωση 
του ΣΥΡΙΖΑ.

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

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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Η προσέγγιση των ανένταχτων 
κεντροαριστερών στον ΣΥΡΙΖΑ µετά από 
σχεδόν δύο δεκαετίες έχει πολλά κοινά 
σηµεία µε την προσέγγισή τους µε τον 
Κώστα Σηµίτη, τόσο στην ατζέντα όσο και 
στα πρόσωπα.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΚΑ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

«Θυµάται κανείς σήµερα την ΑΕΚΑ; Τον κ. 
Μπίστη; ∆εν τους θυµάται κανείς. Γιατί; 
Γιατί η ζωή δεν επιβεβαίωσε ότι αυτή η 
διαφοροποίηση συνιστούσε ρήγµα και 
διάσπαση στην πραγµατική κοινωνία 

και στην πραγµατική πολιτική». Αυτό δήλωνε ο κ. Τσίπρας, ως 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στις 30 Οκτωβρίου 2010, λίγες ηµέρες 
πριν από τον πρώτο γύρο των δηµοτικών εκλογών του 2010, στον 
οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε εντυπωσιακά αποτελέσµατα.

Αναφερόταν στην προσπάθεια µιας οµάδας στελεχών του Συ-
νασπισµού, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, να προσεγγίσουν 
το ΠΑΣΟΚ. Ήταν µετά το τρίτο συνέδριο του Συνασπισµού, που 
έγινε τον Μάιο του 2000, λίγο µετά τις εκλογές που κέρδισε ο 
Κώστας Σηµίτης ως επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ.

Λίγες ηµέρες έπειτα από εκείνες τις εκλογές, στις οποίες το 
ΠΑΣΟΚ είχε πάρει 43,79% και ο Συνασπισµός 3,2%, µια οµάδα 
18 στελεχών µε εκπρόσωπο τον κ. Μπίστη αποφάσισε να αποχω-
ρήσει από το κόµµα.

«Για µας έκλεισε ένας κύκλος. Η ανανεωτική προωθητική 
δύναµη του ΣΥΝ εξαντλήθηκε. Μαζί εξασθένησε η κοινωνική 
και εκλογική του δύναµη» έγραφαν στην ανακοίνωσή τους, στην 
οποία υποστήριζαν ότι «ο Συνασπισµός µετατρέπεται σε µια δύ-
ναµη µε έντονα τα στοιχεία της δηµαγωγίας και του τακτικισµού 
και µε ιδεολογικό υπόβαθρο παρωχηµένα και δογµατικά στερε-
ότυπα», και καταλόγιζαν στην ηγεσία «προγραµµατική ατροφία 
του κόµµατος, που στην πράξη µετατρεπόταν σε “αντισηµιτική” 
και µηδενιστική αντιπολίτευση».

Στους 18 που αποχώρησαν τότε από την Κεντρική Επιτροπή 
του ΣΥΝ ήταν τρεις από τους υπογράφοντες την έκκληση της Γέ-
φυρας, η οποία ανακοινώθηκε την προηγούµενη ∆ευτέρα. Συ-
γκεκριµένα, την κοινή δήλωση των 18 υπογράφουν η κυρία Φω-
τεινή Σιάνου και οι κ.κ. Νίκος Μπίστης και Μάνος Τρανταλίδης.

Η ίδρυση της ΑΕΚΑ
Οι «18» δεν έµειναν στην αποχώρηση από τον Συνασπισµό. Συνέ-

χισαν την πολιτική δραστηριότητα και στη συνέχεια ίδρυσαν την 
Ανανεωτική Εκσυγχρονιστική Κίνηση της Αριστεράς (ΑΕΚΑ) µε 
επικεφαλής τον κ. Νίκο Μπίστη.

Λίγους µήνες αργότερα, στις αρχές του 2001, µετά τη συνε-
δρίαση της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής της ΑΕΚΑ, 
ο κ. Μπίστης προανήγγειλε τη συγκρότηση ενός φόρουµ της κε-
ντροαριστεράς, το οποίο θα λειτουργούσε προς δύο κατευθύν-
σεις:
• προς το ΠΑΣΟΚ, «για να του υπενθυµίζει την ανάγκη για επι-
τάχυνση και εµβάθυνση του εκσυγχρονιστικού εγχειρήµατος και 
µετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα», και
• προς τις δυνάµεις της παραδοσιακής Αριστεράς «µε τη δηµιουρ-
γία ενός χώρου υποδοχής εκείνων των αριστερών πολιτών που α-
δυνατούν πλέον να παρακολουθήσουν τις αναχρονιστικές θέσεις 
του ΚΚΕ και την επίµονη προσπάθεια του ΣΥΝ να µετατοπιστεί 
σε αυτές».

Περίπου δύο χρόνια αργότερα, στο τέλος Ιουνίου του 2002, 
στην πολιτική απόφαση που υιοθέτησε η ΑΕΚΑ κατηγόρησε το 
ΠΑΣΟΚ ότι αδυνατεί να αξιοποιήσει τις όποιες επιτυχίες της κυ-
βέρνησης, µε ένα τµήµα του µάλιστα «να φαίνεται να αποδέχεται 
µοιρολατρικά την ήττα», και λίγες ηµέρες αργότερα, στις αρχές Ι-
ουλίου του 2002, 47 στελέχη του ΣΥΝ µε επιστολή τους προς τον 
τότε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Σηµίτη, και τον τότε γραµµα-
τέα της Κεντρικής Επιτροπής, Κώστα Λαλιώτη, ανακοίνωσαν την 
απόφασή τους να προσχωρήσουν στο ΠΑΣΟΚ.

Ανάµεσα στους «47» υπογράφουν οι Σωτήρης Βαλντέν και Α-
χιλλέας Μητσός, οι οποίοι υπογράφουν και στη διακήρυξη της 
Γέφυρας.

Η αντίδραση από τον ΣΥΝ ήταν ότι ανακοίνωσαν ότι φεύ-
γουν αυτοί που είχαν φύγει ήδη.

Η ΑΕΚΑ, πάντως, συνέχισε να υπάρχει, ανανέωσε το στε-
λεχιακό της δυναµικό και στις αρχές του 2004 συµµετείχε στην 
Επιτροπή Πρωτοβουλίας για την Κεντροαριστερά, η οποία συ-
γκροτήθηκε για να συζητήσει µε τον Γ. Παπανδρέου, στον οποίο 
ο Κ. Σηµίτης είχε παραδώσει την ηγεσία του κόµµατος.

Μάλιστα, στις 27 Ιανουαρίου 2004 ανακοινώθηκε ότι συ-
γκροτήθηκε µια 15µελής Γραµµατεία της Επιτροπής, η οποία δι-
ακήρυξε ότι «στις επερχόµενες εκλογές θα δώσουµε όλες µας τις 
δυνάµεις για την εκλογική νίκη της κεντροαριστεράς, για την α-
ποτροπή της συντηρητικής παλινόρθωσης που θα σηµάνει οπι-
σθοδρόµηση για την Ελλάδα και ενίσχυση της ∆εξιάς στην Ε.Ε.».

Ανάµεσα στα µέλη της Γραµµατείας, οι Ν. Μπίστης, Φ. Σιά-
νου και Π. Τσαγκαράκη, που συνυπογράφουν και τη διακήρυξη 
της Γέφυρας.

Η Γέφυρα
∆εκαπέντε χρόνια αργότερα, ήρθε η Γέφυρα. Περίπου τις ίδιες 
ηµεροµηνίες όπως το 2004 και µάλιστα περίπου στην ίδια συ-
γκυρία, καθώς η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο και οι 
εκλογές είναι ζήτηµα ολίγων µηνών.

Εκτός από τους υπογράφοντες, που είναι κοινοί µε όσους 
συµµετείχαν στην Πρωτοβουλία για την Κεντροαριστερά την 
περίοδο 2000-2004, και η ατζέντα που έθεσε η Γέφυρα στην εκ-
δήλωσή της, την προηγούµενη ∆ευτέρα, έχει πολλά κοινά στοι-
χεία µε την αντίστοιχη της προηγούµενης απόπειρας, όπως προ-
κύπτει από τη διακήρυξη της προηγούµενης ∆ευτέρας.
• Σε ό,τι αφορά το διακύβευµα των εκλογών, που το 2004 ήταν 
«η συντηρητική παλινόρθωση» της Ν∆ του Καραµανλή, που 
τότε κάλπαζε προς την εξουσία: «Σε Ελλάδα και Ευρώπη, επεί-
γει να διαµορφωθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος που θα 
φράξει τον δρόµο στο δεξιό/ακροδεξιό µπλοκ και θα πραγµατο-
ποιήσει τις µεγάλες προοδευτικές µεταρρυθµίσεις που έχει ανά-
γκη η χώρα».
• Σε ό,τι αφορά τους στόχους, που το 2004 ήταν η επιτάχυνση 
και εµβάθυνση του εκσυγχρονιστικού εγχειρήµατος: «Οι προ-
οδευτικές δυνάµεις επείγει να ξεπεράσουν την πολυδιάσπασή 
τους, συγκλίνοντας σε µια τολµηρή αριστερή µεταρρυθµιστική 
πολιτική».
• Σε ό,τι αφορά τους διεκδικητές του ίδιου πολιτικού χώρου, 
που τότε ήταν ο ΣΥΝ µε επικεφαλής τον Νίκο Κωνσταντόπουλο: 
«Καλούµε επίσης το ΚΙΝΑΛ και όσες δυνάµεις τοποθετούνται 
στον φιλοευρωπαϊκό προοδευτικό χώρο να εγκαταλείψουν την 
αδιέξοδη πολιτική της µετωπικής αντιπαράθεσης και “στρατηγι-
κής ήττας” του ΣΥΡΙΖΑ και να συµµετάσχουν σε έναν διάλογο 
µε βάση προγραµµατικές θέσεις για τη συγκρότηση ενός προο-
δευτικού πόλου µε άξονα τα µεγάλα προβλήµατα της Ελλάδας 
και της Ευρώπης».

Μένει να φανεί αν η δεύτερη απόπειρα «κεντροαριστερού» ε-
µπλουτισµού ενός κυβερνώντος κόµµατος θα έχει µεγαλύτερη ε-
πιτυχία από την πρώτη.

Τότε το ΠΑΣΟΚ είχε χάσει µε περίπου 5 µονάδες διαφορά 
(45,36 έναντι 40,55) και στις ευρωεκλογές, που έγιναν τρεις µήνες 
αργότερα, η διαφορά πήγε στις 9 µονάδες (43,01 έναντι 34,03).

Πάντως, η ΑΕΚΑ εξακολουθεί να είναι στο διαδίκτυο µε 
πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις και µε κάποια από τα στε-
λέχη της να έχουν ήδη προσχωρήσει στον ΣΥΡΙΖΑ και άλλους 
να έχουν µείνει στο ΠΑΣΟΚ. www.aeka.gr/
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συνέντευξη

Τ
ον απολογισµό του έργου 
της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας, αλλά και του ίδιου, 
κάνει µιλώντας στην FS 
o αντιπεριφερειάρχης Τρι-
κάλων Χρήστος Μιχαλά-
κης. Παράλληλα, υπο-
γραµµίζει ότι «µε το νέο 
εκλογικό σύστηµα επιδι-

ώκεται, δυστυχώς, αντί της σύνθεσης και 
της συναίνεσης η απόλυτη “αναρχία” σε πε-
ριφέρειες και δήµους» και τονίζει ότι πλέον 
το στοίχηµα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας 
«δεν µπορεί να είναι άλλο από το να προσελ-
κύσουµε νέες επενδύσεις και να εξασφαλί-
σουµε νέες θέσεις εργασίας».

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µου πείτε ποιο 
θεωρείτε ότι είναι το διακύβευµα των 
φετινών αυτοδιοικητικών εκλογών.
Το διακύβευµα των αυτοδιοικητικών εκλο-
γών είναι ένα: οµαλότητα ή… χάος; Με το 
νέο εκλογικό σύστηµα επιδιώκεται, δυστυ-
χώς, αντί της σύνθεσης και της συναίνεσης 
η απόλυτη «αναρχία» σε περιφέρειες και δή-
µους. Με τον νέο νόµο κλείνουν το µάτι σε 
υπόγειες διεργασίες και συναλλαγές, οι ο-
ποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να 
γίνουν ανεκτές. Οι πολίτες, λοιπόν, καλούνται 
να πάρουν αποφάσεις και να στείλουν ισχυρό 
µήνυµα. Να επιλέξουν αυτούς που πραγµα-
τικά µπορούν να τους εκπροσωπήσουν και 
να τους δώσουν τη δυνατότητα µέσα από ι-
σχυρές πλειοψηφίες να διοικήσουν, δίχως 
προβλήµατα και αναχώµατα, προωθώντας 
λύσεις σε περιφέρειες και δήµους.

Ως αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, θα 
µπορούσατε να κάνετε έναν συνο-
πτικό απολογισµό της µέχρι σήµερα 
θητείας σας;
Αν θα µπορούσα να δώσω µία λέξη σε όσα 
πετύχαµε τα τελευταία εννέα χρόνια, είναι 
η «δουλειά»! Σε συνεργασία µε τον περιφε-
ρειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό, δου-
λέψαµε πολύ, θέσαµε σηµαντικούς στόχους 
και τους πετύχαµε. Ενδεικτικά µόνο αναφέρω 
ότι ολοκληρώθηκε το σύνολο σχεδόν των 
έργων υποδοµής. Νέοι δρόµοι που εξασφα-
λίζουν τις µετακινήσεις εντός της Θεσσαλίας. 
Νέα σχολικά κτίρια. Υψηλή απορρόφηση 
των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Έργα σε όλα τα 
µικρά και µεγάλα χωριά, ακόµη και τα πιο 
αποµακρυσµένα, που έµοιαζαν ξεχασµένα 
από τον Θεό τα περασµένα χρόνια. Έπειτα 
από δεκαετίες ξεκινήσαµε έναν σηµαντικό 
οδικό άξονα, την ε.ο. Τρικάλων-Άρτας, που 
έφτασε σχεδόν στα µισά, και συνεχίζουµε. 
Στον τοµέα της υγείας ενισχύσαµε το Νοσο-
κοµείο Τρικάλων και χρηµατοδοτήσαµε την 
αγορά νέου αξονικού τοµογράφου.

Ποιες είναι οι σηµαντικότερες προ-
κλήσεις που θα κληθεί η περιφέρεια 
να αντιµετωπίσει κατά την επόµενη 
θητεία σας;
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στη νέα της θη-
τεία καλείται να περάσει στο επόµενο επί-
πεδο. Έχοντας ολοκληρώσει τα έργα υπο-
δοµής, το στοίχηµα πια δεν µπορεί να είναι 

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Χρήστος Μιχαλάκης, 
αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων

«Το διακύβευµα 
των αυτοδιοικητικών 
εκλογών είναι ένα: 

οµαλότητα ή… χάος»

άλλο από το να προσελκύσουµε νέες επεν-
δύσεις και να εξασφαλίσουµε νέες θέσεις 
εργασίας. Έχουµε ήδη κάνει τον προγραµ-
µατισµό και µε την ψήφο των Θεσσαλών θα 
τον υλοποιήσουµε. Η Θεσσαλία αλλάζει και 
από τον Μάιο γυρίζει σελίδα.

Συνολικά, ποια θεωρείτε ότι είναι τα 
σηµαντικότερα ζητήµατα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης;
∆ύο είναι τα ζητήµατα για την τοπική αυτο-
διοίκηση. Το ξεκαθάρισµα των ρόλων σε 
σχέση µε την κεντρική εξουσία, η ουσια-
στική ενίσχυση δηλαδή των εξουσιών της, 
και η αυτοτελής οικονοµική διαχείριση. Αν 
αυτά λυθούν, αν ακολουθήσουµε τις προ-
ηγµένες χώρες της Ευρώπης, µπορούµε να 
πετύχουµε πολύ περισσότερα. Χρειαζόµαστε 

άζεται να γίνουν πολλά βήµατα ακόµη για να 
µπορέσει να αποκτήσει πραγµατικό νόηµα 
η φράση.

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές διεξάγονται 
µαζί µε τις ευρωεκλογές. Θεωρείτε ότι 
θα επηρεάσει τα τελικά αποτελέσµατα 
το γεγονός αυτό;
Θέλω να πιστεύω πως δεν θα επηρεαστούν τα 
αποτελέσµατα των αυτοδιοικητικών εκλογών. 
Ξέρετε, οι πολίτες έχουν καθηµερινή επαφή 
µε τους δηµάρχους, τους δηµοτικούς συµβού-
λους, τους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες 
και περιφερειακούς συµβούλους. Τους βλέ-
πουν δίπλα τους, τους αναζητούν και συνερ-
γάζονται µαζί τους για µικρά και µεγάλα ζητή-
µατα. Την ώρα της κάλπης, λοιπόν, θα αναζη-
τήσουν τους ανθρώπους αυτούς που ξέρουν 
πως θα είναι εκεί αν και όταν χρειαστεί. Που 
θα δουλέψουν για τις πόλεις, τους νοµούς, τις 
περιφέρειές τους. Θεωρώ πως δεν θα επη-
ρεάσει ιδιαίτερα.

Φέτος οι αυτοδιοικητικές εκλογές 
πραγµατοποιούνται µε το σύστηµα της 
απλής αναλογικής. Το σχόλιό σας;
Το σχόλιό µου συνοψίζεται σε όσα σας είπα 
και στην πρώτη σας ερώτηση. Άλλο «απλή α-
ναλογική» και άλλο χάος, το οποίο επιδιώκε-
ται και δηµιουργείται. Ελπίζω να διαψευστώ, 
αλλά, δυστυχώς, έτσι είναι.

Απευθυνόµενος στους συµπολίτες σας, 
ποιο µήνυµα θα θέλατε να τους στεί-
λετε;
Να προσέλθουν µαζικά στις κάλπες. Να πά-
ρουν τις τύχες τους στα χέρια τους. Να στηρί-
ξουν και να ψηφίσουν ανθρώπους ικανούς, 
που θα δουλέψουν γι’ αυτούς. Στους δικούς 
µου συµπολίτες, στις Τρικαλινές και στους Τρι-
καλινούς, δεν χρειάζεται να πω τίποτα παρα-
πάνω. Γνωρίζουν πόσο δουλέψαµε και είµαι 
βέβαιος πως το αναγνωρίζουν. Θα το αποδεί-
ξουν και στις κάλπες.

«µικρές τοπικές κυβερνήσεις» που θα µπο-
ρούν ευέλικτα να κινούνται, να δίνουν λύ-
σεις και να θέτουν στόχους.

Ποιες είναι οι σχέσεις που έχουν οι 
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης µε 
την κεντρική κυβέρνηση και πώς θα 
µπορούσαν να βελτιωθούν;
Το ξεκαθάρισµα των εξουσιών, το οποίο σας 
ανέφερα παραπάνω, είναι το Α και το Ω.

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 
2010 ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος 
Παπανδρέου είχε αποκαλέσει τους 
περιφερειάρχες «µικρούς πρωθυ-
πουργούς». Από την εµπειρία σας, δι-
απιστώσατε κάτι τέτοιο;
Ως έναν βαθµό το καταφέραµε, ωστόσο χρει-

∆ύο είναι τα ζητήµατα για 
την τοπική αυτοδιοίκηση. 
Το ξεκαθάρισµα των 
ρόλων σε σχέση µε την 
κεντρική εξουσία, η 
ουσιαστική ενίσχυση 
δηλαδή των εξουσιών της, 
και η αυτοτελής οικονοµική 
διαχείριση. Αν αυτά 
λυθούν, αν ακολουθήσουµε 
τις προηγµένες χώρες 
της Ευρώπης, µπορούµε 
να πετύχουµε πολύ 
περισσότερα.
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Η είδηση λέει ότι µέλη του 
Ρουβίκωνα «επισκέφτη-
καν» γιατρό που είχε κα-
ταδικαστεί για φακελάκι, 
του «έριξαν χαστούκι», έ-

σπασαν µερικά έπιπλα, τον επέπληξαν για τη 
συµπεριφορά του και τον προειδοποίησαν να 
µην τολµήσει να το ξανακάνει. Το όλο περι-
στατικό καταγράφηκε και το σχετικό βίντεο 
έτυχε ευρείας δηµοσιότητας. Προβλήθηκε 
στις ειδησεογραφικές εκποµπές, αναπαρά-
χθηκε στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυ-
κλοφορεί στο διαδίκτυο. Η δύναµη της εικό-
νας στην υπηρεσία της χυδαιότερης µορφής 
προπαγάνδας εκ µέρους δηλωµένων, πια, ε-
χθρών της δηµοκρατίας.

Είναι δεδοµένο ότι ο συγκεκριµένος για-
τρός έχει καταδικαστεί από τη ∆ικαιοσύνη, η 
οποία είναι και η µόνη αρµόδια. Εποµένως ο 
Ρουβίκωνας κινείται και ηθικολογεί εκ του α-
σφαλούς. Στόχος του είναι να δείξει στις µάζες 
ότι αντιµάχεται το κακό, πλην όµως τούτο έχει 
ήδη γίνει αποτελεσµατικά από το αρµόδιο θε-
σµικό όργανο. Βρέθηκε, ωστόσο, σχολιαστής 
να δηλώσει δηµοσίως ότι οι δράσεις αυτές ο-
φείλονται και στις αδικαιολόγητες καθυστερή-
σεις της ∆ικαιοσύνης. Βρέθηκε κι άλλος, να πει 
ότι η συγκεκριµένη ενέργεια δεν τον χαλάει.

Ακόµη κι εκεί όπου η συντεταγµένη πο-
λιτεία κάνει αυτό που πρέπει, εµφανίζονται οι 
Ρουβίκωνες για να υπερθεµατίσουν και να ι-
σχυριστούν ότι αυτοί είναι καλύτεροι και αρ-
µοδιότεροι στην ηθική καταδίκη του «κακού».

∆εν είναι καθόλου δεδοµένο ότι την επό-
µενη φορά που θα πράξουν το ίδιο, το θύµα θα 
έχει προηγουµένως αποδοκιµαστεί θεσµικά 
από τη ∆ικαιοσύνη. Θα έχει όµως δηµιουρ-
γηθεί προηγούµενο και η αξιοπιστία της ηθι-

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΟΥ ΦΙ∆ΙΟΥ
 ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

κής αποδοκιµασίας του «κακού» θα προκύ-
πτει µόνο από την όποια αξιοπιστία ο καθένας 
προσδίδει στον Ρουβίκωνα µε βάση προηγού-
µενες πράξεις του.

Με απλά λόγια, σε µια υπόθεση όπου η 
∆ικαιοσύνη έπραξε ό,τι έπρεπε, ο Ρουβίκω-
νας εµφανίζεται εκ του πονηρού και, εµµέ-
σως πλην σαφώς, αµφισβητεί τη ∆ικαιοσύνη, 
εµφανίζοντας ως αναγκαία την επίταση της 
ηθικής αποδοκιµασίας του δράστη, ως να 
µην αρκεί η ποινική καταδίκη. Ταυτοχρό-
νως, επιχειρεί να κατοχυρώσει ηθικό πλεο-
νέκτηµα προκειµένου, προφανώς, να το χρη-
σιµοποιήσει σε επόµενη ενέργεια εναντίον 
κάποιου που ο ίδιος θα επιλέξει και δεν είναι 
καθόλου βέβαιο ότι θα έχει προηγουµένως 
καταδικαστεί.

Ο αξιακός κώδικας µιας συντεταγµένης 
πολιτείας εκφράζεται από το Σύνταγµα και 
τους νόµους της, καθώς και από τη δράση των 
οργάνων της. Αν κάτι από αυτά πάσχει, να φρο-
ντίσουµε να το διορθώσουµε µέσα από δηµο-
κρατικές διαδικασίες. Σε καµία περίπτωση δεν 
πρέπει να εκχωρήσουµε την αρµοδιότητα σε 
κουκουλοφόρους τιµωρούς. Ο Ζορό και ο Ρο-
µπέν των ∆ασών ανήκουν στα παραµύθια.

Οι ολοκληρωτικές συµπεριφορές ξεκινούν 
πάντα µε την επίκληση ηθικού πλεονεκτήµα-
τος, ανήκουν στην πραγµατική ζωή και έχουν, 
συνήθως, τραγικές συνέπειες. Κάτι άλλα παλι-
κάρια, εντελώς πρόσφατα, προστάτευαν τους 
αδύναµους από τους κακούς µετανάστες και 
συνόδευαν τους γέροντες στην τράπεζα για 
να µην τους κλέψουν οι κακοί. Κι αυτοί ηθικό 
πλεονέκτηµα επικαλούνταν. Και τους αποκα-
λούµε φασίστες.

*Ο ∆ηµήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Συνάντηση µε τον ∆ήµαρχο Ωραιοκάστρου κ. Αστέριο Γαβότση, πραγµατοποίησε ο Γενικός 
∆ιευθυντής της Εταιρείας ∆ιανοµής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (Ε∆Α ΘΕΣΣ) κ. Λε-

ωνίδας Μπακούρας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, µεταφέρθηκε από τον κ. Γαβότση το αίτηµα των πολιτών 

για τη σύνδεση των περιοχών της Μυγδονίας και της Καλλιθέας του ∆ήµου Ωραιοκάστρου µε 
το δίκτυο φυσικού αερίου.  Επιπλέον, επισηµάνθηκε ότι η επέκταση του δικτύου θα επιφέρει 
σηµαντική µείωση στο ενεργειακό κόστος των οικιακών καταναλωτών και θα ενισχύσει την 

ευρύτερη τοπική ανάπτυξη  του ∆ήµου.
Ο Γενικός ∆ιευθυντής της Ε∆Α ΘΕΣΣ κ. Μπακούρας ανέφερε ότι, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
από το ∆.Σ. Πρόγραµµα Ανάπτυξης της Εταιρείας 2019 - 2023, εντάχθηκε η τροφοδότηση της 

Λητής και των περιοχών της Νεοχωρούδας και του Πενταλόφου. Ήδη σήµερα τροφοδοτούνται 
µε φυσικό αέριο το Ωραιόκαστρο, το Παλαιόκαστρο και η Γαλήνη.

Τέλος, υπογράµµισε ότι η Εταιρεία ενεργεί µε σεβασµό στο ρυθµιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, 
τηρώντας απαρέγκλιτα το Εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης της, και µε στόχο την περαιτέρω 
διείσδυση του φυσικού αερίου, την οικονοµική αποδοτικότητα των επενδύσεων και την ασφαλή 

και αδιάληπτη λειτουργία του δικτύου διανοµής.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Συνάντηση Ε∆Α ΘΕΣΣ µε ∆ήµαρχο Ωραιοκάστρου
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  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

«ΒΟΥΛΙΑΞΑΝ» ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΠΙ ΣΥΡΙΖΑ

Τ
ο προεκλογικό αφήγηµα του Αλέξη 
Τσίπρα το 2015 ήταν το τέλος της 
λιτότητας και η επαναφορά της ανά-
πτυξης, µε ιδιαίτερη έµφαση στην 
περιφέρεια. Η πραγµατικότητα 
όµως είναι εκείνη που διέψευσε για 
ακόµα µία φορά την κυβέρνηση.

Οι καταστροφικές συνέπειες της οικονοµικής πολι-
τικής της κυβέρνησης αποτυπώνονται µε µελανά χρώ-
µατα στα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Τέσσερις ελ-
ληνικές περιφέρειες καταλαµβάνουν από µία θέση στον 
κατάλογο των 20 φτωχότερων της Ευρώπης. Τέσσερις 
ελληνικές περιφέρειες παρουσιάζουν τα χαµηλότερα 
ποσοστά κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση µε τον ευρωπα-
ϊκό µέσο όρο. Ο λόγος για την Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη (που βρίσκεται στην 11η θέση), την Ήπειρο 
(στη 13η θέση), το Βόρειο Αιγαίο (στη 14η θέση) και 
τη ∆υτική Μακεδονία (στη 17η θέση). Την υπόλοιπη 
λίστα φτώχειας συµπληρώνουν πέντε περιφέρειες της 
Βουλγαρίας, τέσσερις της Ουγγαρίας, τρεις της Πολω-
νίας, δύο της Ρουµανίας και δύο υπερπόντιες περιφέ-
ρειες της Γαλλίας.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το κατά κεφα-
λήν ΑΕΠ σε δώδεκα ελληνικές πόλεις το 2017 βρισκό-
ταν κάτω από το 75% του µέσου κοινοτικού. Στα κράτη-
µέλη της Ε.Ε. το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2017 κυµάνθηκε 
µεταξύ 31% σε περιφέρεια της βορειοδυτικής Βουλγα-
ρίας και 626% στο κέντρο του Λονδίνου. Όσον αφορά 
την Ελλάδα, το 2017 το µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (εκ-
πεφρασµένο σε όρους αγοραστικής δύναµης) διαµορ-
φώθηκε στο 67% του µέσου κοινοτικού. Μόνο η Αττική 
(91% του κοινοτικού ΑΕΠ) κατέγραψε κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ άνω του 75% του κοινοτικού.

Το χαµηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα 
το 2017 σηµειώθηκε στην περιφέρεια της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης (46%), στην Ήπειρο και στο 
Βόρειο Αιγαίο (48%) και στη ∆υτική Ελλάδα (49%). Α-
κολουθούν η Θεσσαλία (52%), η Κεντρική Μακεδονία 
(53%), η Πελοπόννησος (56%), η Κρήτη (57%), η ∆υ-
τική Μακεδονία (59%), η Στερεά Ελλάδα και τα Ιόνια 
Νησιά (62%) και το Νότιο Αιγαίο (72%). Είναι πασιφα-
νές ότι η οικονοµική και κοινωνική κρίση επιδεινώνε-
ται στην ελληνική περιφέρεια.

Για την ιστορία σηµειώνεται ότι οι περιφέρειες µε 
το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ε.Ε. είναι το 
κέντρο του Λονδίνου (626% του κοινοτικού), το Λου-
ξεµβούργο (253%), η περιφέρεια της νότιας Ιρλανδίας 
(220%), το Αµβούργο (202%) και οι Βρυξέλλες (196%).

Η λάθος συνταγή
Για ακόµα µία φορά, λοιπόν, αποδεικνύεται ότι η συ-
νταγή της υπερφορολόγησης, των αντικινήτρων για 
την περιφερειακή ανάπτυξη, της µείωσης των δηµο-
σίων επενδύσεων και της γραφειοκρατίας δεν αποδίδει. 
Τα στοιχεία της Eurostat αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα 
µένει ολοένα πιο πίσω σε σχέση µε τους Ευρωπαίους ε-
ταίρους, που είναι ταυτόχρονα και ανταγωνιστές της. Η 
αδυναµία της χώρας να ακολουθήσει την ανοδική πο-
ρεία της οικονοµίας στην Ε.Ε. και στην Ευρωζώνη εξη-
γεί τη µεγάλη πτώση των ελληνικών περιφερειών στην 
ευρωπαϊκή κατάταξη σε ό,τι αφορά το µέσο κατά κεφα-
λήν ΑΕΠ.

Τι παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ
Πάντως, η κατάσταση που παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 
ήταν εκ διαµέτρου αντίθετη. Το 2014 µόνο µία από τις 
περιφέρειες της Ελλάδας είχε το θλιβερό προνόµιο να 
ανήκει στις 20 φτωχότερες της Ε.Ε. Έκτοτε και κάθε 
χρόνο µία επιπλέον περιφέρεια γίνεται φτωχότερη.

Συγκεκριµένα, το 2015 (οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε 

τη διακυβέρνηση της χώρας και η Ελλάδα έφτασε ένα 
βήµα πριν από την έξοδο από το ευρώ, έκλεισαν οι τρά-
πεζες και επιβλήθηκαν capital controls, για να «έρθει» 
τελικά το τρίτο µνηµόνιο) δύο ελληνικές περιφέρειες 
περιλαµβάνονταν στη… µαύρη λίστα της Eurostat: Α-
νατολική Μακεδονία - Θράκη και Ήπειρος, µε την κα-
θεµία να παρουσιάζει κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο 48% του 
κοινοτικού µέσου όρου και να βρίσκονται και οι δύο 
στη 14η θέση.

Έναν χρόνο µετά, το 2016, ακόµα µία ελληνική πε-
ριφέρεια κατέλαβε µία θέση µεταξύ των φτωχότερων 
της Ε.Ε. Πρόκειται για την περιφέρεια της ∆υτικής Ελ-
λάδος µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ 49% επί του κοινοτικού 
µέσου όρου, που βρέθηκε στη 19η θέση. Αντίστοιχα, η 
περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ανέ-
βηκε στη 12 θέση µε 46% και η Ήπειρος έπεσε στη 15η 
θέση, παραµένοντας στο 48%. Τα τελευταία στοιχεία 
είναι του 2017, οπότε η φτωχοποίηση των ελληνικών 
περιφερειών συνεχίστηκε, µε αποτέλεσµα στον κατά-
λογο να προστεθεί ακόµα µία περιφέρεια.

Σε αυτό σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η περι-
φέρεια αντιµετωπίζει και σοβαρό πρόβληµα ανεργίας. 
Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (αφο-
ρούν τον Νοέµβριο του 2018), στην Ήπειρο - ∆υτική 
Μακεδονία παρουσιάστηκε το υψηλότερο ποσοστό α-
νεργίας (21,6%) σε επίπεδο περιφέρειας. Ακολουθούν 
η περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης (19,5%) και η Ατ-
τική (18,8%). Τον ίδιο µήνα το ποσοστό της ανεργίας 
στην Ελλάδα διαµορφώθηκε στο 18,5%. Πρόκειται για 
ακόµα µία τρανή απόδειξη σχετικά µε τις δραµατικές 
συνέπειες που έχει στην ελληνική περιφέρεια η οικο-
νοµική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα και των συνεργατών 
του, που βασίζεται στα επιδόµατα και όχι στην παροχή 
πραγµατικών κινήτρων για την ενίσχυση της επιχειρη-
µατικότητας και των επενδύσεων.
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«Τότε ήταν που επανεµφανίστηκαν το 
τρίκυκλο του Γκοτζαµάνη και οι α-
σθµαίνοντες και φάλτσοι συνοδοιπό-
ροι του» έγραψε προχθές στην «Αυγή» 
ο βουλευτής ∆ράµας του ΣΥΡΙΖΑ Χρή-

στος Καραγιαννίδης, σε άρθρο του µε τίτλο «Οι φάλτσοι της 
∆ράµας», στο οποίο αναφερόταν σε όσους διαµαρτυρήθηκαν 
έξω από τον χώρο της οµιλίας του υπουργού Οικονοµικών Ευ-
κλείδη Τσακαλώτου την προηγούµενη Παρασκευή.

Σύµφωνα µε τον κ. Καραγιαννίδη, επρόκειτο για µία οµάδα 
60 ατόµων, την οποία αποτελούσαν «ακροδεξιοί, ψεκασµένοι, 
θαµώνες των ποινικών δικαστηρίων, υπόδικοι για παράνοµο 
τζόγο, εµπόριο γυναικών και παράνοµη εκτύπωση και πώληση 
βιβλίων, απλοί πολίτες µε κλίση στην υιοθέτηση των πιο εξω-
φρενικών ψεµάτων, αργόσχολοι µε καριέρα στην αεργία και ε-
θνικά υπερήφανοι πατριώτες που τις Κυριακές βάζουν βενζίνη 
στο Γκότσε Ντέλτσεφ και ψωνίζουν από τα σούπερ µάρκετ της 
γειτονικής χώρας».

Σύµφωνα µε την αστυνοµία, είχαν γίνει δύο προσαγωγές 
πριν από την οµιλία, για την οποία είχαν ληφθεί έκτακτα µέτρα 
ασφαλείας, αλλά αυτό, κατά την Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλή-
λων ∆ράµας, δεν απέτρεψε την αποµάκρυνση όλων των αστυ-
νοµικών της Οµάδας Κρατικής Ασφάλειας του Τµήµατος Ασφα-
λείας ∆ράµας από τις θέσεις τους µε το αιτιολογικό της µειωµέ-
νης επαγγελµατικά απόδοσης.

Ο Τσακαλώτος καλοπιάνει την Καβάλα
Της οµιλίας του κ. Τσακαλώτου στη ∆ράµα είχε προηγηθεί, µία 
ηµέρα νωρίτερα, αντίστοιχη στην Καβάλα, η οποία έγινε κάτω 
από έκτακτα µέτρα ασφαλείας, τα οποία όµως ήταν πιο αποτελε-
σµατικά, γιατί δεν καταγράφηκαν επεισόδια.

Μάλιστα, ο υπουργός Οικονοµικών προσπάθησε να προλά-
βει αντιδράσεις, καθώς έκανε αναφορά και στο θέµα της Συµ-
φωνίας των Πρεσπών λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οµολογώ ότι 
µε καίει το θέµα, ως µισός Μακεδόνας που είµαι. Όπως η αστά-
θεια στην περιοχή της Βαλκανικής δεν βοηθάει τη χώρα µας, 
δηµιουργεί φόβους και εντάσεις, µέχρι και πολέµους. Ακόµα 
και η Ν∆ έβαλε στο ευρωψηφοδέλτιό της πρόσωπα που υποστη-
ρίζουν και βλέπουν µε θετικό µάτι τη Συµφωνία των Πρεσπών».

Πάντως, ο υπουργός Οικονοµικών απέφυγε να σχολιάσει 
τους διαδηλωτές, τόσο στην Καβάλα όσο και στη ∆ράµα.

Ο Τζανακόπουλος επαινεί τους βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ στην Κατερίνη
Όµως ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος 
∆ηµήτρης Τζανακόπουλος την ίδια µέρα στην Κατερίνη δεν 
ήταν εξίσου τυχερός.

Περίπου 200 πολίτες πραγµατοποίησαν συγκέντρωση δια-

Ο βουλευτής Καραγιαννίδης βλέπει 
το «τρίκυκλο του Γκοτζαµάνη», 
ο υποψήφιος περιφερειάρχης 
Γιαννούλης «φασισταριό», αλλά το 
πολιτικό πρόβληµα του ΣΥΡΙΖΑ 
στη Βόρεια Ελλάδα µεγαλώνει 
καθηµερινά.

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΥΠΟ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 
ΚΛΟΙΟ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ 
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

µαρτυρίας και φώναξαν συνθήµατα για τη Μακεδονία, αλλά δεν 
µπόρεσαν να πλησιάσουν στον χώρο της εκδήλωσης, καθώς δεν 
τους το επέτρεψαν ισχυρές αστυνοµικές δυνάµεις, που είχαν 
δηµιουργήσει κλοιό προστασίας.

Οι αστυνοµικές δυνάµεις προχώρησαν σε δέκα προσαγωγές, 
µία από τις οποίες µετατράπηκε σε σύλληψη, γιατί σε βάρος του 
ατόµου που προσήχθη εκκρεµούσαν δικαστικά εντάλµατα.

Η ένταση δεν περιορίστηκε έξω από τον χώρο αλλά υπήρξε 
και µέσα σε αυτόν, όπου κατά τη διάρκεια της οµιλίας του κυ-
βερνητικού εκπροσώπου µια νεαρή γυναίκα σηκώθηκε όρθια 
και φώναξε: «Εσείς σπείρατε τη διχόνοια στην Ελλάδα!».

Ο ∆ηµήτρης Τζανακόπουλος δεν αντέδρασε, αλλά η νεαρή 
γυναίκα οδηγήθηκε έξω από την αίθουσα και ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος συνέχισε την οµιλία του.

«Είµαστε περήφανοι και περήφανες για κάθε έναν και κάθε 
µία που αντιστάθηκε και στάθηκε όρθιος απέναντι στο παρα-
κράτος και τον εθνικισµό. Γιατί είναι θέµα αρχής να αντιπαρατί-
θεσαι µε την ελληνική ακροδεξιά. Αυτούς που, όποτε επικράτη-
σαν, οδήγησαν τον τόπο σε εθνικές τραγωδίες. Είναι ένας πραγ-
µατικός τίτλος τιµής» είπε ο κ. Τζανακόπουλος απευθυνόµενος 
στους τοπικούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (Αστέριο Καστόρη, 
Μπέττυ Σκούφα και Χάρη Τζαµακλή, οι δύο πρώτοι από τους ο-
ποίους είχαν πρόσφατα δεχτεί επιθέσεις στα σπίτια τους, ενώ ο 
τρίτος είχε αποδοκιµαστεί την ώρα που προσερχόταν στην εκ-
δήλωση).

Μέσα σε αυτό το κλίµα, ο υποψήφιος περιφερειάρχης Κε-
ντρικής Μακεδονίας µε την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος 
Γιαννούλης, ο οποίος το 2014 ήταν υποψήφιος δήµαρχος Κατε-
ρίνης, σε σύντοµο χαιρετισµό του χαρακτήρισε συλλήβδην «φα-
σισταριό» όσους ήταν έξω.

«Τη στιγµή που αποδεχόµουν την τιµητική πρόσκληση του 
πρωθυπουργού, είχα στον νου µου και τον 15χρονο γιο µου, που 
δεν θέλω να µεγαλώσει στην Ελλάδα µε όλο αυτό το “φασιστα-
ριό” απ’ έξω. ∆εν θέλω να µεγαλώσει σε αυτή τη χώρα. Θέλω να 
µεγαλώσει σε µια χώρα στην οποία θα µπορεί να διαφωνεί µε 
όλους, χωρίς όµως να υπάρχει µέσα το στοιχείο της βίας» είπε 
ο υποψήφιος.

Η Γεροβασίλη καταγγέλλει πριν τα επεισόδια
Μετά απ’ όλα αυτά, η υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Όλγα 
Γεροβασίλη, εξέφρασε την ανησυχία της για το ενδεχόµενο ε-
πεισοδίων από ακραίους κύκλους, πριν πάει στην Πτολεµαΐδα, 
την προηγούµενη Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου, για την ορκωµοσία 
των αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστικής.

«Ακροδεξιοί κύκλοι καλούν σε συγκέντρωση ενόψει της αυ-
ριανής παρουσίας µου στην Πτολεµαΐδα για την αποφοίτηση 
των πρώτων σπουδαστών της Σχολής Πυροσβεστών. Ποντάρουν 
και πάλι στη βία, στον φανατισµό και στη φασιστική εκτροπή» 

είχε γράψει την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου σε ανάρτησή της στο 
Facebook.

Την εποµένη, η συγκέντρωση έγινε, οι συγκεντρωµένοι φώ-
ναζαν «προδότες», «η Μακεδονία είναι ελληνική», «γερά-γερά, 
στα χνάρια του Μελά» και «Τσίπρα προδότη», και συγκρούστη-
καν µε τις ισχυρές δυνάµεις της αστυνοµίας που βρίσκονταν από 
νωρίς εκεί, για να αποκλείσουν το ενδεχόµενο οι διαδηλωτές να 
φτάσουν προς το σηµείο όπου βρισκόταν η κυρία Γεροβασίλη.

Αποτέλεσµα των συγκρούσεων ήταν να τραυµατιστούν τέσ-
σερις αστυνοµικοί και ένας διαδηλωτής, οι οποίοι µεταφέρθη-
καν στο Μποδοσάκειο Νοσοκοµείο.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνοµία, τα επεισόδια, για τα 
οποία έγιναν δύο συλλήψεις, σηµειώθηκαν όταν περίπου 50-60 
άτοµα, των «Πτολεµαίων της Μακεδονίας», οµάδας που η το-
πική ΕΛ.ΑΣ. χαρακτηρίζει ακροδεξιά, επιχείρησαν να σπάσουν 
τον αστυνοµικό φραγµό, που είχε στηθεί σε απόσταση περίπου 
500 µέτρων από τη σχολή.

Η κυρία Γεροβασίλη απέδωσε τα επεισόδια σε «τάγµατα ε-
φόδου» και κάλεσε το πολιτικό σύστηµα και τους δηµοσιογρά-
φους να µην ξεπλένουν τέτοιους ανθρώπους. Αυτοί που πήγαν 
στην Πτολεµαΐδα πήγαν για «πόλεµο», είπε η κυρία Γεροβασίλη 
και χαρακτήρισε κατάπτυστη την ανακοίνωση των αστυνοµικών 
Κοζάνης, οι οποίοι είχαν πει: «Το µόνο που θα επισηµάνουµε 
είναι ότι όταν διατίθενται 200 και πλέον αστυνοµικοί (που τη 
δεδοµένη στιγµή θα µπορούσαν να έχουν διατεθεί στην κατα-
πολέµηση της εγκληµατικότητας) για την επίσκεψη της υπουρ-
γού, έχουµε την απαίτηση τουλάχιστον η διαχείρισή τους να 
γίνει ορθολογικά, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες και οι α-
στυνοµικοί. Το αποτέλεσµα, δυστυχώς, δεν δικαιώνει κανέναν».
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Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο          31.12.2018          31.12.2017 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο         31.12.2018         31.12.2017

1. Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 5.390.195.138 5.190.832.297 1. Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 32.717.386.050 31.111.777.700

2. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 2.483.673.148 2.597.159.265 2. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης
ευρώ σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 6.942.079.203 1.959.800.623

2.1 Απαιτήσεις έναντι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) 702.267.928 685.692.703
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και 2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί   

λοιπές απαιτήσεις 1.781.405.220 1.911.466.562            (περιλαμβανομένων των υποχρεωτικών καταθέσεων) 2.819.079.203 1.959.800.623
2.2    Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 4.030.000.000 0

3. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης  ευρώ 320.388.447 271.455.735 2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων 

3.1 Απαιτήσεις έναντι της γενικής κυβέρνησης 16.359.029 15.920.425 διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
3.2 Λοιπές απαιτήσεις 304.029.418 255.535.310 2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 93.000.000 0

4. Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 521.741 23.489 3. Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων 
ζώνης ευρώ 0 0

4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα και δάνεια 521.741 23.489
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές 4. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 24.953.984.561 12.397.028.127

διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
4.1      Γενική κυβέρνηση 23.518.798.954 11.090.282.518

5. Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ 4.2      Λοιπές υποχρεώσεις 1.435.185.607 1.306.745.609
σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 10.123.400.000 12.059.000.000

5. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 2.395.528.696 2.423.950.875
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 958.400.000 680.000.000
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 9.105.000.000 11.100.000.000 6. Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 714.999.931 711.599.699
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων 

διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 7. Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 2.529 2.415
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 60.000.000 279.000.000 7.1     Καταθέσεις και λοιπές υποχρεώσεις 2.529 2.415
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 7.2     Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές 

           διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
6. Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 947.532.869 21.614.898.570

8. Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 0 0
7. Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 76.536.148.136 73.944.793.921

9. Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος 28.596.286.346 64.160.258.188
7.1 Χρεόγραφα που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 64.908.555.192 60.624.764.994
7.2 Λοιπά χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 11.627.592.944 13.320.028.927 9.1    Υποχρεώσεις συνδεόμενες με την έκδοση πιστοποιητικών

           χρέους της ΕΚΤ 0 0
9.2     Καθαρές υποχρεώσεις  που απορρέουν από την κατανομή, εντός του

8. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε ευρώ έναντι της γενικής κυβέρνησης 5.295.537.932 5.717.976.316            Ευρωσυστήματος, των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ 0 4.758.609.980
9.3     Καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από το υπόλοιπο του 
          λογαριασμού δοσοληψιών με το ΕΣΚΤ (TARGET2) 28.596.286.346 59.401.648.208

9. Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος 5.963.874.072 1.914.063.363 9.4     Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές) 0 0

9.1 Συμμετοχή στο κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τις προβλέψεις της ΕΚΤ 564.765.496 564.765.496 10. Στοιχεία παθητικού υπό τακτοποίηση 1.985.586 913.852
9.2 Απαιτήσεις από τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ 1.178.260.606 1.178.260.606
9.3 Καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από την κατανομή, εντός του 11. Λοιπές υποχρεώσεις 770.434.515 1.068.668.202

Ευρωσυστήματος, των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ 4.133.564.050 0
9.4 Καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από το υπόλοιπο του 11.1     Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού 37.766 544

λογαριασμού δοσοληψιών με το ΕΣΚΤ (TARGET2) 0 0 11.2     Δεδουλευμένα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα 47.212.839 71.722.619
9.5 Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές) 87.283.920 171.037.261 11.3 Λοιπά στοιχεία 723.183.910 996.945.039

12. Προβλέψεις 7.805.756.379 7.600.331.097
10. Στοιχεία ενεργητικού υπό τακτοποίηση 0 85.254

13. Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 3.671.010.783 3.412.541.786
11. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.101.918.610 2.130.224.128

14. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά 593.735.514 593.639.774
11.1 Κέρματα ζώνης ευρώ 56.780.853 63.463.487
11.2 Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού 561.412.923 564.103.667 14.1     Μετοχικό κεφάλαιο 111.243.362 111.243.362
11.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 101.614.906 97.185.041 14.2     Τακτικό αποθεματικό 111.243.362 111.243.362
11.4 Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού 62.905 102.453 14.3     Έκτακτο αποθεματικό 84.500.000 84.500.000
11.5 Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα έξοδα 819.046.810 817.745.677 14.4     Ειδικό αποθεματικό από την αναπροσαρμογή 
11.6 Λοιπά στοιχεία 563.000.213 587.623.803              της αξίας των ακινήτων 285.443.789 285.443.789

14.5     Λοιπά ειδικά αποθεματικά 1.305.001 1.209.261

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ 109.163.190.093 125.440.512.338 Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Υ 109.163.190.093 125.440.512.338

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΤΑΞΕΩΣ)        31.12.2018        31.12.2017 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου από τη διαχείριση του "Κοινού Κεφαλαίου Νομικών    1. Σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Καταστατικού της Τράπεζας, oι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται με βάση τους λογιστικούς κανόνες και τις λογιστικές μεθόδους που έχουν
    Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων" σύμφωνα με τον Ν. 2469/97 42.000.135.348 28.415.135.348       καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και ισχύουν για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Για τα θέματα που τυχόν δεν
2. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπά χρεόγραφα από τη διαχείριση και θεματοφύλαξη        καλύπτονται από τους κανόνες και τις οδηγίες της ΕΚΤ ή που η εφαρμογή τους δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνιστώμενη, ακολουθούνται είτε οι συστάσεις της ΕΚΤ είτε οι  
    κεφαλαίων δημόσιων οργανισμών, ασφαλιστικών φορέων και ιδιωτών 4.340.621.093 4.389.741.122       διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας, ο Κ.Ν. 2190/1920 “Περί ανωνύμων εταιριών” και ο Ν. 4308/2014 “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”. 
3. Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από το Ευρωσύστημα ως ασφάλεια για πράξεις   2. Η αξία του χρυσού έχει υπολογιστεί με βάση την τιμή σε ευρώ ανά ουγγιά χρυσού που αναφέρεται στο δελτίο τιμών της ΕΚΤ της 31ης Δεκεμβρίου 2018: 1.120,961 ευρώ ανά
    νομισματικής πολιτικής και παροχή ενδοημερήσιας ρευστότητας  13.766.457.281 18.544.999.389       ουγγιά, έναντι 1.081,881 ευρώ της 29ης Δεκεμβρίου 2017.
4. Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από την Τράπεζα της Ελλάδος ως ασφάλεια για πράξεις   3. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έχουν αποτιμηθεί με βάση τις ισοτιμίες του ευρώ έναντι των ξένων νομισμάτων που αναφέρονται στο δελτίο τιμών της ΕΚΤ 
    έκτακτης παροχής ρευστότητας προς τα πιστωτικά ιδρύματα 11.788.827.794 78.917.229.205       της 31ης Δεκεμβρίου 2018.
5. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 15.328.728.889 14.773.453.517   4. Η αξία των χρεογράφων (εκτός αυτών που πρόκειται να διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους, των μη εμπορεύσιμων τίτλων και των χρεογράφων που διακρατούνται για σκοπούς

      νομισματικής πολιτικής) έχει υπολογιστεί με βάση τις μέσες αγοραίες τιμές της 31ης Δεκεμβρίου 2018. Τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που πρόκειται να διακρατηθούν μέχρι τη
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 87.224.770.405 145.040.558.581       λήξη τους, οι μη εμπορεύσιμοι τίτλοι καθώς και τα χρεόγραφα που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος και υπόκεινται  

      σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. 
  5. Στις προβλέψεις της Τράπεζας περιλαμβάνονται πρόβλεψη έναντι χρηματοοικονομικών και λειτουργικών κινδύνων, πρόβλεψη για παροχές προς ασφαλισμένους, καθώς και
      ειδικές προβλέψεις για πιθανούς κινδύνους εκμετάλλευσης, έκτακτες ζημίες και επισφαλείς απαιτήσεις. Στις ειδικές προβλέψεις έχει σχηματιστεί επαρκής πρόβλεψη για την 
      κάλυψη εκκρεμών αγωγών κατά της Τράπεζας σε περίπτωση ευδοκίμησής τους.
  6. Στους λοιπούς λογαριασμούς τάξεως παρακολουθoύνται η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου προς το ΔΝΤ από κατανομές ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων, καθώς και
      η υποσχετική επιστολή που έχει εκδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο προς το ΔΝΤ για το ανεξόφλητο μέρος των δανείων που έχει λάβει. Στις 31.12.2018 το ύψος της υποσχετικής 
      επιστολής ήταν 8,1 δισεκ. SDR, με ισότιμο 9,8 δισεκ. ευρώ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018
               2 0 1 8                2 0 1 7

              (σε ευρώ)

1. Καθαροί τόκοι - έσοδα 961.179.432 1.157.858.591
1.1 Τόκοι - έσοδα 961.277.610 1.199.436.654
1.2 Τόκοι - έξοδα -98.178 -41.578.063

             2 0 1 8              2 0 1 7
2. Καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές πράξεις,                (σε ευρώ)

αποσβέσεις και προβλέψεις για κινδύνους 29.524.438 12.676.418 Μέρισμα προς πληρωμή: 0,47712 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές 9.477.934 9.477.934
2.1 Πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις 29.524.438 12.676.418
2.2 Αποσβέσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και θέσεων -7.346.535 -4.530.231 Φόρος μερισμάτων (συντελεστής 29%, άρθρα 47 και 58 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν) 3.871.269 3.871.269
2.3 Μεταφορά από πρόβλεψη έναντι πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων από τη 

διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των επιτοκίων και της τιμής του χρυσού 7.346.535 4.530.231 Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο 644.252.277 928.451.000
657.601.480 941.800.203

3. Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 89.219.136 78.042.738
3.1 Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 92.953.781 80.936.433
3.2 Έξοδα για αμοιβές και προμήθειες -3.734.645 -2.893.695

Σημείωση: Το μικτό μέρισμα της χρήσης 2018 ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ ανά μετοχή.
4. Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές 56.812.050 38.841.503                   Στο πληρωτέο μέρισμα (0,47712 ευρώ ανά μετοχή) θα γίνει παρακράτηση 

                  φόρου με συντελεστή 15% σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013, άρθρο 64 παρ. 1,
5. Καθαρό αποτέλεσμα από τη συγκέντρωση                   όπως ισχύει.

και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος 50.209.184 140.265.261

6. Λοιπά έσοδα 12.478.216 14.021.505

      Σύνολο καθαρών εσόδων 1.199.422.456 1.441.706.016

7. Δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών -262.265.213 -268.665.229

8. Λοιπές δαπάνες διαχείρισης -67.830.887 -53.937.156

9. Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων 
παγίων στοιχείων ενεργητικού -12.541.221 -14.742.577

10. Δαπάνες για τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος -784.390 -1.610.438

11. Λοιπά έξοδα 0 -52.341.066

12. Προβλέψεις -198.399.265 -108.609.347

Σύνολο εξόδων -541.820.976 -499.905.813

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 657.601.480 941.800.203

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α    Τ Η Σ    Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
Ε Υ Ρ Ω Σ Υ Σ Τ Η Μ Α

Ε Τ Ο Σ   Ε Ν Ε Ν Η Κ Ο Σ Τ Ο  Π Ρ Ω Τ Ο
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   Τ Η Σ   31ης   Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ   2 0 1 8

 (σε ευρώ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ                                     ΜΑΡΙΑ  ΠΑΓΩΝΗ

 Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Δ Ι Α Θ Ε Σ Η Σ   Κ Ε Ρ Δ Ω Ν
(Άρθρο 71 του Καταστατικού)

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                    Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Ελένη Παναγιωταρέα, 
υποψήφια ευρωβουλευτής 
της Ν∆

«Οι αντιευρωπαϊστές 
και ευρωσκεπτικιστές 
κερδίζουν συνεχώς 
πολιτικό έδαφος»

Τ
ο σοβαρό έλλειµµα αξιοπιστίας της Ελλάδας έναντι 
των εταίρων και δανειστών της επισηµαίνει ως µεί-
ζον πρόβληµα η υποψήφια ευρωβουλευτής της Ν∆ 
Ελένη Παναγιωταρέα, ενώ τονίζει ότι η άνοδος των 
αντιευρωπαϊκών µορφωµάτων σε διάφορες χώρες 

της Ε.Ε. υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει βραχυκύκλωµα στις 
λειτουργίες της Ένωσης.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µου πείτε τι ήταν αυτό που σας 
έκανε να µπείτε στο ευρωψηφοδέλτιο της Ν∆.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, µαζί µε µια δυνατή οµάδα, έχει κα-
ταρτίσει ένα αξιόπιστο πρόγραµµα για την ανόρθωση της ελλη-
νικής οικονοµίας. ∆ιεκδικεί την ισότιµη και δίκαιη συνεργασία 
µε τους Ευρωπαίους εταίρους. Είµαι άνθρωπος του προγράµ-
µατος και των στόχων και αναγνωρίζω τον µεταρρυθµιστικό 
προσανατολισµό και την πολιτική βούληση να πετύχει η χώρα 
την πραγµατική έξοδο από τη σηµερινή στασιµότητα. Σε πιο συ-
ναισθηµατικό επίπεδο, µε πνίγει το γενικευµένο κλίµα απογοή-
τευσης, απαισιοδοξίας και έλλειψης προοπτικής. Πρέπει ο κα-
θένας από εµάς να βάλει ένα λιθαράκι, εάν θέλει να χτίσει µια 

Ελλάδα που να τον αντιπροσωπεύει περισσότερο. Θεωρώ ότι 
είναι µεγάλη πολυτέλεια σήµερα να παρακολουθούµε ή να κρί-
νουµε χωρίς να πράττουµε.

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το διακύβευµα των φετινών ευρω-
εκλογών;
Οι αντιευρωπαϊστές και ευρωσκεπτικιστές κερδίζουν συνεχώς 
πολιτικό έδαφος. Είναι εύκολο να υπόσχεσαι τα πάντα στους 
πάντες και είναι επίσης εύκολο να κατηγορείς την Ευρώπη για 
τις οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες που συνεχώς διο-
γκώνονται στο εσωτερικό των κρατών-µελών αλλά και ανά-
µεσα στα ίδια τα κράτη-µέλη. Εάν καταφέρουν να πετύχουν τον 
στόχο τους, να συγκεντρώσουν δηλαδή το 33% της εκπροσώ-
πησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα είναι σε θέση να ελέγ-
ξουν –εάν τα παραδοσιακά κόµµατα δεν δείξουν ωριµότητα και 
αυτοσυγκράτηση– µια σειρά από διαδικασίες. Επιπλέον, θα λει-
τουργούν ως ελέγχουσα µειοψηφία και θα έχουν την ευχέρεια 
να παρακωλύσουν το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
τοµείς όπως η εξωτερική πολιτική, η µεταρρύθµιση της Ευρω-
ζώνης και η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.

Θα µπορούσατε να µας περιγράψετε συνοπτικά πώς βλέπετε 
το «state of the union» της Ε.Ε. σήµερα;
Η Ε.Ε. σήµερα πρέπει να σχεδιάσει µια πανευρωπαϊκή στρατη-
γική για το µέλλον, µία στρατηγική εξόδου από τη σηµερινή κα-
τάσταση του περίφηµου «kicking the can down the road», δη-
λαδή της αναβλητικότητας στη λήψη αποφάσεων, δράσεων και 
λύσεων. Είναι λυπηρό να έχουν δηµιουργηθεί µια σειρά από 
εργαλεία σε πλήθος τοµέων –από την οικονοµία έως την εξω-
τερική ασφάλεια– τα οποία δεν χρησιµοποιούνται, ενώ οι ίδιοι 
οι ηγέτες των κρατών-µελών τα έχουν ψηφίσει. Οι ευρωπαϊ-
κοί θεσµοί επίσης υποσκάπτουν τη νοµιµοποίησή τους, καθώς 
παλινδροµούν ανάµεσα στην τήρηση των κοινών κανόνων και 
την εµπλοκή µε την εσωτερική πολιτική κατάσταση του κάθε 

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Νικόλαος ∆ούκας, 
υποψήφιος ευρωβουλευτής 
µε τη Ν∆

«Η ελληνική οικονοµία 
λειτουργεί σήµερα υπό 
συνθήκες ασφυξίας»

Α
πό την πρωτογενή παραγωγή και τις επιχειρήσεις, 
ο Νικόλαος ∆ούκας ετοιµάζεται να κάνει το «άλµα» 
και να βρεθεί στις Βρυξέλλες και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Μιλώντας στην FS, ο κ. ∆ούκας εξη-
γεί τι ήταν αυτό που τον έκανε να δεχτεί την πρό-
σκληση της Ν∆ και να είναι υποψήφιος ευρωβου-

λευτής, ενώ περιγράφει και τις µεγάλες δυνατότητες της χώρας µας, 
ειδικά στον τοµέα της γεωργίας.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µου πείτε τι ήταν αυτό που σας έκανε να 
είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής.
Η πεποίθησή µου ότι µπορώ να είµαι χρήσιµος. ∆εν είµαι πολιτι-
κός, είµαι ένας νέος άνθρωπος που προέρχεται από αγροτική οικο-
γένεια της Καρδίτσας, µε σηµαντική εµπειρία στην αγορά, όπου, µε-

ταξύ άλλων, διετέλεσα διευθυντικό στέλεχος πολυεθνικών εταιρειών 
στον τοµέα υγείας για πάνω από 10 χρόνια. Τα τελευταία έξι χρόνια 
επέστρεψα στον αγροτικό τοµέα, όπου δηµιούργησα την Οµάδα Πα-
ραγωγών Ιπποφαές Ελλάς µε 95 καλλιεργητές σε όλη την Ελλάδα, α-
ναπτύσσοντας σηµαντική διεθνή δραστηριότητα. Η καινοτόµος δράση 
και τα αποτελέσµατα της Ιπποφαές Ελλάς έχουν προσελκύσει διεθνή 
αναγνώριση και πιστοποίηση, µε αποκορύφωµα την ανάθεση διορ-
γάνωσης του 9ου Παγκοσµίου Συνεδρίου Ιπποφαές στην οµάδα µας 
από τον ISA (Παγκόσµιος Οργανισµός Ιπποφαούς), κάτι που συµβαί-
νει για πρώτη φορά σε νότια χώρα της Ευρώπης. Πιστεύω ότι µε την 
εµπειρία µου και τις ικανότητές µου να δηµιουργώ συνέργειες και 
να φέρνω αποτελέσµατα µπορώ να συµβάλω αποτελεσµατικά στα 
συµφέροντα της πατρίδας µας στο Ευρωκοινοβούλιο στον αγροτικό 
τοµέα και όχι µόνο.

Γιατί υποψήφιος µε τη Ν∆;
Η Ν∆ ως οργανισµός υπήρξε σε όλη την ιστορία της ο φορέας που µε 
υπευθυνότητα και αποτελεσµατικότητα ασχολήθηκε µε τα ουσιαστικά 
προβλήµατα της παραγωγικής οικονοµίας και της κοινωνίας χωρίς 
«φανφάρες» και µεγάλες υποσχέσεις. Επίσης, γνωρίζω την επιθυµία 
του Κυριάκου Μητσοτάκη να επενδύσει στις παραγωγικές και δηµι-
ουργικές δυνάµεις του τόπου ώστε να ενεργοποιηθεί η πραγµατική 
ελληνική οικονοµία και τον σπουδαίο ρόλο που αποδίδει στον αγρο-
τικό τοµέα. Η πρόσκλησή του να ενεργοποιηθώ και να προσφέρω µε 
τις όποιες δυνάµεις µου, µαζί µε τους συνυποψηφίους µου, στην εκ-
προσώπηση της χώρας στο Ευρωκοινοβούλιο αποτελεί µεγάλη τιµή 
και πρόκληση για µένα.

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το διακύβευµα των φετινών ευρωεκλο-
γών;
Κατά την άποψή µου, οι φετινές ευρωεκλογές είναι από τις πλέον κρί-
σιµες στην ιστορία. Είναι δεδοµένο ότι η σηµασία του Ευρωκοινοβου-
λίου και των αποφάσεών του αποκτά συνεχώς αυξανόµενη βαρύτητα 
στα κράτη-µέλη. Σε µια Ευρώπη, λοιπόν, που έχει να αντιµετωπίσει τις 
οικονοµικές δυσπραγίες των χωρών-µελλών της, το τεράστιο θέµα 
του µεταναστευτικού, που έχει φέρει σηµαντικούς τριγµούς στο ευρω-
παϊκό οικοδόµηµα, και προσπαθεί να εδραιώσει οικονοµικά και πολι-
τικά τη θέση της σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, η ενδυνάµωση 
των πολιτικών δυνάµεων της ευθύνης και των λύσεων όπως το Ευ-
ρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα, όπου ανήκει η Ν∆, αποτελεί τη µόνη αξιόπι-
στη ελπίδα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προς όφελος των λαών.

Προέρχεστε από τον ιδιωτικό τοµέα, µε µακρά εµπειρία στις επι-
χειρήσεις. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι προκλήσεις για την ελλη-
νική οικονοµία και πώς µπορεί η Ε.Ε. να παίξει ρόλο για την υ-
πέρβασή τους;
Η ελληνική οικονοµία λειτουργεί σήµερα υπό συνθήκες ασφυξίας. Η 
πρωτόγνωρη έλλειψη ρευστότητας, η υπερφορολόγηση και η δρα-
µατική µείωση της αγοραστικής ικανότητας των Ελλήνων έχουν οδη-
γήσει τις παραγωγικές επιχειρήσεις σε µεγάλη κάµψη. Ξέρετε, είµαι 
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Η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα (από 
τις χώρες που υλοποίησαν προγράµµατα 
προσαρµογής) που βρίσκεται σε καθεστώς 
ενισχυµένης εποπτείας. Καλείται να 
υλοποιήσει µια σειρά από δεσµεύσεις και 
υποχρεώσεις του τρίτου µνηµονίου.

κράτους-µέλους.

Ποια είναι, κατά την άποψή σας, η θέση της Ελλάδας στο ευ-
ρωπαϊκό οικοδόµηµα;
Η Ελλάδα δεν έχει αξιοποιήσει τις δυνατότητές της. ∆υστυχώς, 
στην Ευρώπη σήµερα η χώρα θεωρείται «ειδική περίπτωση». 
Η κρίση χρέους, αποτέλεσµα κυρίως του εθνικού δηµοσιονοµι-
κού εκτροχιασµού, αλλά και η υλοποίηση τριών προγραµµάτων 
προσαρµογής µέχρι την πολυπόθητη «έξοδο», έχουν δηµιουρ-
γήσει σοβαρό έλλειµµα αξιοπιστίας. Χρειάζεται να διεκδικήσει 
µε πρόγραµµα και εθνική στρατηγική τη δίκαιη και ισότιµη συ-
νεργασία µε τους εταίρους. Έχει πολλά αναξιοποίητα εργαλεία: 
έµπειρο και καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό, φυσικό και πο-
λιτισµικό πλούτο, σοβαρούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Εάν 
προχωρήσει µε το τρίπτυχο «στοχευµένες µεταρρυθµίσεις - εµ-
βληµατικές επενδύσεις - ποιοτικές θέσεις εργασίας», εάν ενι-
σχύσει επιτέλους τη θεσµική της ικανότητα και συνάψει συµ-

µαχίες χρησιµοποιώντας και τη γεωπολιτική της θέση, τότε από 
ουραγός θα µπορέσει να αναδειχθεί σε περιφερειακό αρχηγό.

Σας προβληµατίζει η διαφαινόµενη άνοδος ακροδεξιών και 
λαϊκιστικών δυνάµεων στην Ευρώπη; Πού την αποδίδετε;
Πρόκειται για ιδιαίτερα δυσάρεστο φαινόµενο, εάν µάλιστα σκε-
φτεί κανείς ότι πια οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν νοµιµοποιήσει 
µε την ψήφο τους τέτοια µορφώµατα ακόµα και στη Γερµανία, 
στην Ιταλία και στη Σουηδία. Παραδοσιακά, η «Ευρώπη» ως α-
διαφανές πλέγµα πολιτικών και ρυθµίσεων αποτελεί τον αποδι-
οποµπαίο τράγο – για την έλλειψη λογοδοσίας και τον έλεγχο στα 
εσωτερικά των κρατών-µελών. Ωστόσο, σήµερα πρέπει κανείς 
να προσθέσει και να αξιολογήσει αφενός τη σκληρή δηµοσιο-
νοµική πειθαρχία που έχει de facto επιβληθεί σε όλη την Ε.Ε. –
και τις επιπτώσεις που αυτή έχει σε προγράµµατα υγείας, παι-
δείας, κοινωνικής ασφάλισης– και αφετέρου τη δύσκολη δια-
χείριση των προσφύγων στις χώρες εγκατάστασης, στο πλαίσιο 
ακριβώς των όλο και πιο περιορισµένων πόρων και δαπανών.

Ως οικονοµολόγος, πώς κρίνετε τις διακηρύξεις της κυβέρ-
νησης σχετικά µε την έξοδο της χώρας από τα προγράµµατα 
προσαρµογής και τη µεταµνηµονιακή εποχή;
Η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα (από τις χώρες που υλοποί-
ησαν προγράµµατα προσαρµογής) που βρίσκεται σε καθεστώς 
ενισχυµένης εποπτείας. Καλείται να υλοποιήσει µια σειρά από 
δεσµεύσεις και υποχρεώσεις του τρίτου µνηµονίου. Οι διορίες 
και οι αστερίσκοι προκειµένου να ενεργοποιηθεί το πρώτο πα-
κέτο παρεµβάσεων στο χρέος, ύψους 970 εκατ. ευρώ, παρα-
πέµπουν στη γνωστή έλλειψη ιδιοκτησίας των µεταρρυθµίσεων 
αλλά και, από την πλευρά των θεσµών, στην τήρηση της αιρε-
σιµότητας, βασικής αρχής των µνηµονίων προκειµένου να κα-
ταβάλλονται οι δόσεις. Με θλίβει που συζητάµε ακόµα για τον 
ρυθµό µείωσης των ληξιπρόθεσµων οφειλών, όταν πρέπει να 
ενισχυθεί η ρευστότητα στην αγορά, ή που παραµένουµε αγκυ-

λωµένοι στις ιδεοληψίες µας για την επιχειρηµατικότητα, όταν 
η ανεργία των νέων καλπάζει.

Αν µπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγµα στη λειτουργία της 
Ε.Ε., ποιο θα ήταν αυτό;
Θεωρώ σηµαντική την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, 
µε την ενεργοποίηση του τρίτου πυλώνα, του Ευρωπαϊκού Τα-
µείου Ασφάλισης Καταθέσεων. Ένα άρτια σχεδιασµένο ταµείο 
θα έπαιζε βασικό ρόλο στο να διαρραγεί ο φαύλος κύκλος πι-
στωτικών κινδύνων και κινδύνων κυρίαρχου κράτους. Θα µεί-
ωνε επίσης την ανάγκη κυβερνητικής παρέµβασης µέσα από 
την οµαδοποίηση κεφαλαίων, ενώ θα αποδέσµευε την ασφά-
λεια των καταθέσεων από τη φερεγγυότητα του κράτους. Αυτή 
τη στιγµή µπλοκάρει κυρίως από τα γερµανικά χρηµατοπιστω-
τικά ιδρύµατα, που στέκονται στον «ηθικό κίνδυνο», ότι θα κλη-
θούν δηλαδή να αναλάβουν το βάρος για τις πιο ευάλωτες τρά-
πεζες. Αφορά µεν την Ευρωζώνη, ωστόσο, από τη στιγµή που 
οι επιχειρήσεις στην Ε.Ε. βασίζονται πρωτίστως στον τραπεζικό 
δανεισµό, θα έδινε ένα γενικότερο στίγµα ότι δηµιουργείται ένα 
σταθερό πλαίσιο προστασίας των τραπεζών.

Αν εκλεγείτε ευρωβουλευτής, ποια θα είναι η πρώτη σας 
προτεραιότητα;
Θα δουλέψω µε όλες τις δυνάµεις µου για την καταπολέµηση 
της νεανικής ανεργίας. Η ζηµιά –οικονοµική, κοινωνική, ψυ-
χική– που έχουν υποστεί οι νέοι άνθρωποι στη χώρα µας ακόµα 
δεν έχει καταµετρηθεί και θα είναι ανυπολόγιστη. Έρευνες δεί-
χνουν ότι οι νέοι που παραµένουν εκτός της αγοράς εργασίας 
για µεγάλα χρονικά διαστήµατα έχουν την τάση να κερδίζουν χα-
µηλά εισοδήµατα και στο υπόλοιπο της ζωής τους. Είµαι µητέρα 
τριών παιδιών και διεκδικώ, τουλάχιστον, την ύπαρξη προοπτι-
κής για τα παιδιά όλων µας. Κρύβουµε το πρόβληµα κάτω από 
το χαλί, ενώ θα έπρεπε καθηµερινά να δουλεύουµε όλοι για να 
δηµιουργήσουµε ποιοτικές θέσεις εργασίας για τους νέους µας.

Οι πολίτες οδηγούνται συνήθως 
σε ακραίες επιλογές όταν η ήπια ή 
ακόµη και αδρανής αντιµετώπιση 
σοβαρών ζητηµάτων που έχουν να 
κάνουν µε την ασφάλειά τους και τα 
κεκτηµένα δικαιώµατά τους δεν είναι 
αποτελεσµατική.

της άποψης ότι η πραγµατική οικονοµία δηµιουργείται από την παρα-
γωγή (αγροτική, βιοµηχανική, κατασκευές κ.λπ.). Όταν αυτοί οι κλά-
δοι ευδοκιµούν, τότε προσδίδεται και η απαραίτητη ώθηση σε κλά-
δους όπως το εµπόριο και οι υπηρεσίες. Με µια οικονοµία, λοιπόν, 
όπου δεν υπάρχουν οι σωστές και σταθερές συνθήκες επενδύσεων, 
όπου είναι σχεδόν αδιανόητο να εφαρµοστούν νέες σύγχρονες ιδέες, 
µια και ο ιδιωτικός τοµέας είναι αφοσιωµένος στην καθηµερινή του 
επιβίωση, χρειάζονται άµεσες και δραστικές λύσεις. Αυτές οι λύσεις 
περιγράφονται σε µεγάλο βαθµό στο πρόγραµµα της Ν∆ για την οι-
κονοµία. Άµεση µείωση της φορολογίας, σταθερό και αξιόπιστο οικο-
νοµικό περιβάλλον, προσέλκυση επενδύσεων, εκσυγχρονισµός των 
ελληνικών επιχειρήσεων, επένδυση στις νέες ιδέες και στην καινο-
τοµία, αξιοποίηση του έµψυχου δυναµικού της χώρας ώστε να δηµι-
ουργήσει στην πατρίδα του και, το σηµαντικότερο, σωστή αξιοποίηση 
του αγροτικού πλούτου της Ελλάδας. Η Ε.Ε., οι εταίροι µας, µπορούν 
να συµβάλουν στη δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών ανάπτυ-
ξης της οικονοµίας µας. Η χαλάρωση των πολιτικών λιτότητας και η 

δηµιουργία ανταγωνιστικών συνθηκών για την ελληνική οικονοµία 
είναι βήµατα που θα πρέπει να γίνουν άµεσα. Είναι σηµαντικό οι ε-
ταίροι µας να αναγνωρίσουν κάποιες λάθος πολιτικές που εφαρµό-
στηκαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσης και ιδίως κατά τη 
διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και να συµβάλουν στην ώθηση της ελληνικής 
οικονοµίας, ώστε να δηµιουργηθεί πλούτος. Είµαι πεπεισµένος ότι δη-
µιουργώντας ένα αξιόπιστο οικονοµικό περιβάλλον µπορούµε να δι-
εκδικήσουµε και να έχουµε τη στήριξη των εταίρων µας.

Έχετε ασχοληθεί µε την πρωτογενή παραγωγή και µάλιστα µε ένα 
προϊόν υψηλής προστιθέµενης αξίας, όπως το ιπποφαές. Από την 
εµπειρία σας, ποιες είναι οι αδυναµίες της χώρας στον αγροτικό 
τοµέα;
Θεωρώ την αγροτική παραγωγή έναν από τους βασικούς πυλώνες 
της ελληνικής οικονοµίας. Τα περιθώρια ανάπτυξης είναι τεράστια. Οι 
ελληνικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες είναι από τις καλύτερες στον 
κόσµο και η ποιότητα και το εύρος των αγροτικών και κτηνοτροφικών 
προϊόντων που µπορούµε να παράγουµε είναι απεριόριστα. ∆εν είναι 
τυχαίο ότι στην Ιπποφαές Ελλάς καλλιεργούµε ρωσικές ποικιλίες ιπ-
ποφαούς από τη Σιβηρία και όχι µόνο προσαρµόστηκαν εδώ αλλά η 
ανάπτυξή τους θεωρείται η κορυφαία παγκοσµίως. Εδώ όµως αρ-
χίζουν τα ζητήµατα. Οι συνθήκες έλλειψης ανταγωνιστικότητας, το τε-
ράστιο κόστος παραγωγής, η αδυναµία του κράτους να δηµιουργή-
σει σύγχρονες συνθήκες ανάπτυξης στον αγροτικό και κτηνοτροφικό 
τοµέα και η έλλειψη διαπραγµατευτικής ικανότητας έχουν οδηγήσει 
τα εξαιρετικά προϊόντα που παράγουµε στην Ελλάδα να µην έχουν τα 
απαραίτητα οικονοµικά αποτελέσµατα για τους Έλληνες παραγωγούς. 
Αυτό που µπορώ να σας διαβεβαιώσω ως ένας από αυτούς είναι ότι 
ο Έλληνας αγρότης-κτηνοτρόφος βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη 
κατάσταση και έχει βαρεθεί τις θεωρίες και τα µεγάλα λόγια. Χρειά-
ζεται άµεσα λύσεις. Λύσεις που αφορούν την ανταγωνιστικότητά του 
και τις συνθήκες παραγωγής. Καθοδήγηση και εκπαίδευση από το 
κράτος για τη δηµιουργία πιο σύγχρονων δοµών, όπως οι έξυπνες 
και σωστά δοµηµένες οµάδες παραγωγών και συνεταιρισµοί ώστε 
ο παραγωγός να αυξήσει τη διαπραγµατευτική του ικανότητα και να 

µπορεί να απευθύνεται σε τελικούς αγοραστές αυξάνοντας την κερ-
δοφορία του. Επίσης, το κράτος πρέπει να συµβάλει δραστικά στην α-
νάπτυξη της φήµης (branding) των ελληνικών προϊόντων. Παράγουµε 
προϊόντα µοναδικής ποιότητας και διατροφικής αξίας, αλλά ποιος το 
γνωρίζει; Θα µπορούσαµε να πούµε πολύ περισσότερα και θα κάνουµε 
πολύ περισσότερα αν ο ελληνικός λαός επιλέξει τη Ν∆ και τους υπο-
ψηφίους της σε αυτές τις ευρωεκλογές.

Σας προβληµατίζει η διαφαινόµενη άνοδος ακροδεξιών και λαϊκι-
στικών δυνάµεων στην Ευρώπη; Πού την αποδίδετε;
Οι Ευρωπαίοι πολίτες που προχωρούν σε τέτοιου είδους επιλογές είναι 
οι ίδιοι πολίτες που στήριζαν δηµοκρατικότερες δυνάµεις στο παρελ-
θόν. Οι πολίτες οδηγούνται συνήθως σε ακραίες επιλογές όταν η ήπια 
ή ακόµη και αδρανής αντιµετώπιση σοβαρών ζητηµάτων που έχουν 
να κάνουν µε την ασφάλειά τους και τα κεκτηµένα δικαιώµατά τους δεν 
είναι αποτελεσµατική. Είναι προφανές ότι η ελλιπής αντιµετώπιση του 
τεράστιου µεταναστευτικού κύµατος των τελευταίων ετών και η άτακτη 
ενσωµάτωση αυτών των ανθρώπων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι 
ένας από τους πλέον σηµαντικούς λόγους. Πιστεύω πως είναι απα-
ραίτητο η Ευρώπη να έχει µια πιο συνολική προσέγγιση του ζητήµατος 
µε αντιµετώπιση των αιτιών που δηµιουργούν το ζήτηµα στις χώρες 
προέλευσης, αλλά και µε πιο αποτελεσµατικό έλεγχο των εισροών.

Αν µπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγµα στη λειτουργία της Ε.Ε., 
ποιο θα ήταν αυτό;
Η άποψή µου είναι ότι δεν χρειαζόµαστε πιο τεχνοκρατική Ευρώπη 
αλλά µια Ευρώπη που θα έχει προτεραιότητα τους πολίτες της. Μια 
Ευρώπη που πρέπει να εµπιστευτεί τους πολίτες της και τις δυνατό-
τητές τους. Ακόµα και η οικονοµία και οι νόµοι της δεν µπορεί να είναι 
απόλυτοι και να µη λαµβάνουν υπ’ όψιν τις συνθήκες διαβίωσης των 
πολιτών. Θέλουµε µια Ευρώπη αλληλεγγύης, που νοιάζεται για τους 
πολίτες της και τους προσφέρει τις απαραίτητες συνθήκες ώστε να δη-
µιουργήσουν και να παραγάγουν. Θέλουµε µια Ευρώπη µε τα ιδανικά 
και τις αξίες των ιδρυτών της, µεταξύ των οποίων ήταν και ο Κωνστα-
ντίνος Καραµανλής.
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

 ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΘΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ 

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΤΟΥ κ. ΤΣΙΠΡΑ

πραγµατικός ηγέτης-κυβερνήτης του ΣΥΡΙΖΑ είναι η εξουσία και χωρίς 
αυτήν θα αποδοµηθεί γοργά. Αυτό µένει να το αποδείξει ο χρόνος. Ας πε-
ριµένουµε. Ωστόσο, µπορούµε να κάνουµε µια πρώτη εκτίµηση.

Ο κ. Τσίπρας εντυπωσιάζει µε την καθολική απάθειά του απέναντι 
σε οτιδήποτε. Είναι ένας θεατής σε καθετί και τίποτε περισσότερο.

Κ. Καραµανλής, Α. Παπανδρέου, Κ. Μητσοτάκης αλλά και µεταγε-
νέστεροι πρωθυπουργοί είχαν ασφυκτικό έλεγχο της πολιτικής καθηµε-
ρινότητας και δεν επέτρεπαν σε κανέναν καµία απολύτως παρεκτροπή. 
Η δηµόσια εικόνα της εκάστοτε κυβέρνησής τους ήταν αυστηρά δικό 
τους θέµα, κανείς δεν µπορούσε να την υπονοµεύσει και να µη διαγρα-
φεί µε συνοπτικές διαδικασίες.

Ο νυν πρωθυπουργός είναι φανερό ότι αδυνατεί να κυβερνήσει. Α-
δυνατεί να ενώσει την κοινωνία. Αδυνατεί να σχεδιάσει. Αδυνατεί να πε-
ριορίσει ακόµη και στελέχη του που µέσα σε ένα τοξικό και παρακµιακό 
κλίµα που δηµιουργούν αλληλοδιασύρονται.

Ο κ. Τσίπρας δεν µπορούσε να σταµατήσει το επί 20 λεπτά υβρεολό-
γιο Καµµένου κατά Κοτζιά σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου, 
στο οποίο –µπροστά στις κάµερες– ήταν ένας αµήχανος θεατής. Μάλι-
στα, στο τέλος αναγκάστηκε να υποταχθεί και… έδιωξε τον Κοτζιά από το 
υπουργείο Εξωτερικών.

∆εν µπορεί π.χ. να περιορίσει το φαινόµενο Πολάκη, που κινείται 
συνεχώς παράνοµα και εξωθεσµικά, πλήττει την εικόνα της κυβέρνησης 
και διώχνει αξιοπρεπείς πολίτες προς άλλα κόµµατα.

∆εν πιστεύω ότι είναι πολιτική του επιλογή αυτός ο καθηµερινός κα-
τήφορος. Πιστεύω ότι δεν έχει το µέγεθος να τον διαχειριστεί και να τον 
µηδενίσει.

Η αδυναµία του πρωθυπουργού να κυβερνήσει φάνηκε και στις πε-
ριφερειακές συσκέψεις που οργανώθηκαν κοµµατικά και εντελώς προ-
σχηµατικά, ώστε να περιγραφούν, υποτίθεται, τα κυβερνητικά σχέδια 
ανά περιοχή της επικράτειας.

Τελικά δεν υπήρχε –ούτε φυσικά υπάρχει– κανένα σχέδιο για καµία 

περιοχή της χώρας, όπως δεν υπάρχει σχέδιο για ολόκληρη τη χώρα 
(σχεδόν πέντε χρόνια τώρα). Ένας άνθρωπος που επί χρόνια δεν έχει 
σχέδιο για τίποτε δεν είναι ηγέτης αλλά θεατής. ∆εν ενεργεί, απλώς πα-
ρίσταται.

Τέλος, ο νυν πρωθυπουργός δεν έχει ποτέ επέµβει για να διορθώσει 
οτιδήποτε (να επιταχύνει ένα έργο, να διακόψει µια κακή συµφωνία, να 
επιβάλει µια απόφαση κ.ο.κ.). Παραµένει πάντα ένας αµήχανος θεατής.

Σε αυτή την περίοδο είναι βέβαια χρήσιµος για να βγάζει κούφιους 
λόγους και να περιγράφει µε ψεύδη εικονικές πραγµατικότητες. Ωστόσο, 
όταν χαθεί η εξουσία για τον ΣΥΡΙΖΑ, το πιθανότερο είναι να αποδειχθεί 
ότι ο ίδιος σαν βασιλιάς ήταν γυµνός. Ότι καπετάνιος ποτέ δεν υπήρξε.

Είναι δηλαδή πολύ πιθανό µετά την εκλογική (και στρατηγική αλά 
Βενιζέλο) ήττα ΣΥΡΙΖΑ να έχουµε ισχυρές τάσεις αποσυσπείρωσης σε 
ένα κόµµα που µετά από τόσα χρόνια στην εξουσία δεν µπόρεσε να βρει 
διαύλους επικοινωνίας µε την κοινωνία παρά µόνο µέσω του κοµµατι-
κού-πελατειακού κράτους. Όπως προείπα, ας περιµένουµε.

(ΥΓ.: Τέλος, ας µιλήσουµε ειλικρινά και για τον ανυπόστατο ισχυρι-
σµό ότι ο κ. Τσίπρας πήρε ένα κόµµα του 3% και το πήγε στο 36%. Φε-
βρουάριος 2012. Οι δηµοσκοπήσεις δίνουν ∆ΗΜΑΡ 16% και ΣΥΡΙΖΑ 
3,5%.

Ο κ. Παπαδηµούλης εκλιπαρούσε τηλεοπτικά για κοινή συνεργα-
σία. Ο κ. Κουβέλης δηλώνει ότι ∆ΕΝ θα δεχτεί το παλιό ΠΑΣΟΚ στη 
∆ΗΜΑΡ – που ήδη τον έχει επιλέξει και έχει προσέλθει σε αυτόν γι’ 
αυτό και το 16%.

∆ηµοσκοπήσεις τρεις εβδοµάδες µετά: ΣΥΡΙΖΑ 15,5% - ∆ΗΜΑΡ 
6%. Ο κ. Τσίπρας κοιµήθηκε ένα βράδυ µε 3,5% και το πρωί ξύπνησε αξι-
ωµατική αντιπολίτευση χωρίς να κάνει τίποτε απολύτως, χάρη στην… ο-
ξυδέρκεια Κουβέλη).

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιογράφος και συγ-
γραφέας.

Ακυβέρνητο είναι ένα πλοίο όταν λείπει ο κυβερνήτης του, όχι 
ο λοστρόµος. Ακυβέρνητη είναι µια χώρα όταν «λείπει» ο πρω-
θυπουργός της, όχι οποιοσδήποτε άλλος. Και ακυβέρνητο ένα 

κόµµα είναι όταν «λείπει» ο αρχηγός του.
Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι απουσιάζει εµφανώς και από τις δύο θέ-

σεις. Πολιτικοί αναλυτές ισχυρίζονται ότι ο κ. Τσίπρας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 
και χωρίς αυτόν το κόµµα του θα είχε αποδοµηθεί. Άποψή µου είναι ότι ο 
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Η έκθεση της Κοµισιόν 
αποκάλυψε και οπισθοχώρηση 
της κυβέρνησης στο θέµα 
των 120 δόσεων.

Σ
αν τσουνάµι σκέπασε το Μέγαρο Μαξίµου η έκ-
θεση της Κοµισιόν στο πλαίσιο της δεύτερης αξι-
ολόγησης της ενισχυµένης µεταµνηµονιακής ε-
πιτήρησης της Ελλάδας. Οι Βρυξέλλες όχι µόνο 
είπαν «όχι» στις παροχές της κυβέρνησης –καί-
γοντας το καλύτερο χαρτί του Αλέξη Τσίπρα για 

κλείσιµο της ψαλίδας µε τη Ν∆, που εξακολουθεί να έχει ξεκάθαρο 
προβάδισµα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ– αλλά αποκάλυψαν και οπισθο-
χώρηση της κυβέρνησης στο θέµα των 120 δόσεων.

Μάλιστα, σε δηλώσεις τους οι Ευρωπαίοι αξιωµατούχοι έκαναν 
λόγο για «αργό ρυθµό υλοποίησης των µεταρρυθµίσεων» και διε-
µήνυαν στην ελληνική κυβέρνηση ότι θα πρέπει να κινηθεί άµεσα 
ώστε να έχει κλείσει όλες τις εκκρεµότητες έως το Eurogroup της 
11ης Μαρτίου, διαφορετικά τίθεται σε κίνδυνο η εκταµίευση του 1 
δισ. ευρώ, που προέρχεται από επιστροφές κερδών επί των ελληνι-
κών οµολόγων. Μια τέτοια εξέλιξη, όµως, θα στείλει αρνητικό µή-
νυµα στις αγορές και πιθανότατα θα καθυστερήσει την έκδοση δε-
καετούς οµολόγου, που σύµφωνα µε πληροφορίες αναµενόταν τον 
Μάρτιο, ενώ θα ήταν το πρώτο από τον Μάρτιο του 2010.

«Παρ’ ότι η Ελλάδα δεν έχει αυτή τη στιγµή άµεση ανάγκη 
ρευστότητας λόγω του αποθεµατικού ασφαλείας (cash buffer), σε 
περίπτωση που τελικά “παγώσει” η δόση, αυτό ενδέχεται να πλή-
ξει το αίσθηµα των επενδυτών προς τα ελληνικά οµόλογα, σε µια 
συγκυρία, µάλιστα, που η κυβέρνηση πίστευε σε µια θετική αξι-
ολόγηση των δανειστών» αναφέρεται σε σχετικό άρθρο της «Wall 
Street Journal».

Οι 120 δόσεις
Ωστόσο, η έκθεση της Κοµισιόν αποκάλυψε και… οπισθοχώρηση 
της κυβέρνησης στο κρίσιµο θέµα της ρύθµισης χρεών προς την 
εφορία αλλά και τα ασφαλιστικά ταµεία σε έως 120 δόσεις. Όπως 
υποστηρίζει η Κοµισιόν, η κυβέρνηση έχει ενηµερώσει τους ευ-
ρωπαϊκούς θεσµούς ότι δεν σκοπεύει στο εγγύς µέλλον να αναθε-
ωρήσει το σχήµα των δόσεων για τις οφειλές φόρων και ασφαλιστι-
κών εισφορών, καθώς πρέπει να εξεταστούν τεχνικά και άλλα ζητή-
µατα. «Είναι σηµαντικό να αποφευχθούν κίνδυνοι για τα δηµόσια 
έσοδα και να διασφαλιστεί η κουλτούρα πληρωµής των οφειλών» 

υπογραµµίζει η Κοµισιόν. Η αναφορά αυτή φαίνεται να επιβεβαιώ-
νει ουσιαστικά τις πληροφορίες που ήθελαν οι θεσµοί να είναι αρ-
νητικοί σε µια νέα οριζόντια ρύθµιση 120 δόσεων για οφειλές προς 
την εφορία.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η έκθεση αναφέρεται τόσο 
στις ρυθµίσεις προς την εφορία όσο και στις ρυθµίσεις προς τα α-
σφαλιστικά ταµεία, οι οποίες έχουν ήδη εξαγγελθεί επισήµως από 
το υπουργείο Εργασίας αλλά και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Λίγο αργότερα, πάντως, πηγές του υπουργείου Εργασίας υ-
ποστήριζαν ότι η ρύθµιση θα προχωρήσει, αλλά χρειάζεται λίγος 
χρόνος ακόµη για τις τεχνικές λεπτοµέρειες. Οι ίδιες πηγές διευ-
κρίνιζαν ότι η ρύθµιση δεν θα επηρεάσει αρνητικά την κουλτούρα 
πληρωµών, ενώ, στην προσπάθειά τους να υποβαθµίσουν τις επι-
σηµάνσεις της Κοµισιόν, τόνιζαν ότι οι παρατηρήσεις των θεσµών 
κάθε φορά που επίκειται µια ρύθµιση είναι πάντα αυτού του τύπου.

Κατώτατος µισθός
Την ίδια στιγµή η Κοµισιόν εξέφρασε τις ανησυχίες της σχετικά µε 
τις µεσοπρόθεσµες επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστι-
κότητα από την αύξηση του κατώτατου µισθού.

«Ακόµα και πριν τη µεγάλη αύξηση που νοµοθετήθηκε, το επί-
πεδο του κατώτατου µισθού στην Ελλάδα βρισκόταν ήδη στα επί-
πεδα πολλών χωρών της Ευρωζώνης, τόσο σε απόλυτους όρους όσο 
και ως αναλογία επί του µέσου όρου. Η αύξηση κατά σχεδόν 11% 
ξεπερνά κατά πολύ τον προβλεπόµενο ρυθµό αύξησης της παραγω-
γικότητας στην Ελλάδα τα επόµενα χρόνια και έτσι συνεπάγεται α-
πώλεια της σχετικής ανταγωνιστικότητας κόστους σε σύγκριση µε 
την Ευρωζώνη και άλλες αντίστοιχες χώρες» αναφέρεται στην έκ-
θεση.

Πηγές του υπουργείου Εργασίας «απάντησαν» στις επισηµάν-
σεις της Κοµισιόν ότι η αύξηση του κατώτατου µισθού ενισχύει το 
εισόδηµα των εργαζοµένων, γεγονός που θα τονώσει την εσωτε-
ρική ζήτηση και την κατανάλωση και θα ενισχύσει τη θετική δυνα-
µική της οικονοµίας και της απασχόλησης.

Νόµος Κατσέλη
Πάντως, η Κοµισιόν είχε εννέα ενστάσεις και για τον νέο νόµο Κα-

τσέλη, κάτι που ωστόσο αναµένεται να αλλάξει µετά τη συµφωνία 
που επιτεύχθηκε –κυριολεκτικά στο «παρά πέντε»– µεταξύ της κυ-
βέρνησης και των τραπεζιτών, την ίδια µάλιστα ηµέρα που δηµοσι-
οποιήθηκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, τα εννέα σηµεία διευκρινίστηκαν 
κατά τη συνάντηση και θα αποσταλεί το σχετικό έγγραφο στην Ε-
πιτροπή για έγκριση από το Eurogroup.

Πιο αναλυτικά, η συµφωνία προβλέπει έναν χρόνο προστασίας 
για όλους, µε το χρονικό αυτό διάστηµα να φτάνει στα πέντε χρό-
νια για ανέργους και ανάπηρους. Η ρύθµιση αφορά σε υπόλοιπο 
δανείου 130.000 ευρώ και για σπίτια αντικειµενικής αξίας µέχρι 
250.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά το εισόδηµα, αυτό ορίζεται έως 12.500 
ευρώ για άγαµους και έως 21.000 ευρώ για έγγαµους προσαυξη-
µένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί µε πλαφόν τα 36.000 ευρώ.

Υπογραµµίζεται ότι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις για υπα-
γωγή στον νέο νόµο µε διάταξη που θα περιληφθεί στο νοµοσχέ-
διο δεν θα κινδυνεύουν µε πλειστηριασµό µέχρι να λειτουργήσει 
η πλατφόρµα. Μέχρι πρόσφατα αυτό είχε αφεθεί σε σιωπηρή συµ-
φωνία µεταξύ των τραπεζών, ωστόσο πλέον θα ορίζεται µε τον νέο 
νόµο.

Η συµφωνία που επιτεύχθηκε θα αντικαταστήσει από τη 
01/03/2019 το άρθρο 9 του ν. 3869/10.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ «ΑΚΥΡΩΝΕΙ» 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
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Α
νατροπή των σχεδίων των 
Βρυξελλών για πολιτική 
εξισορρόπηση του Brexit 
µε τη διεύρυνση προς τα 
∆υτικά Βαλκάνια φέρ-
νει η πολιτική αναταραχή 
στην Αλβανία, η οποία ξε-
κίνησε µε τις φοιτητικές 
διαµαρτυρίες για την αύ-
ξηση των διδάκτρων τον 

Στην Αλβανία, η πλήρης 
πολιτική στήριξη στον 
πρωθυπουργό Ράµα δεν 
πτοεί την αντιπολίτευση, 
που συνεχίζει τις 
διαδηλώσεις, ενώ στη 
Σερβία την ηγεσία 
των αντικυβερνητικών 
διαδηλώσεων 
έχουν αναλάβει 
πανεπιστηµιακοί και 
καλλιτέχνες.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ 
ΣΕ ΑΛΒΑΝΙΑ 
ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΑ

∆εκέµβριο και εξελίχθηκε σε παραίτηση των βουλευ-
τών της αντιπολίτευσης πριν από λίγες ηµέρες.

Όπως προέκυψε και από την επίσκεψη της αντι-
προσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα Τί-
ρανα, την προηγούµενη Πέµπτη, η πολιτική ανατα-
ραχή στη χώρα δυσχεραίνει το ευρωπαϊκό αφήγηµα, 
το οποίο ενετάθη µετά τη Συµφωνία των Πρεσπών, 
για την προώθηση της οποίας στο εσωτερικό της Βό-
ρειας –πλέον– Μακεδονίας υπήρξε καθοριστική η 
συµβολή του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράµα.

Οι προσδοκίες που είχαν δηµιουργηθεί κυρίως 
από τον πρέσβη της Ε.Ε. στα Τίρανα, Λουίτζι Σορέ-
γκα, ότι η αντιπροσωπεία θα κατάφερνε να φέρει κυ-
βέρνηση και αντιπολίτευση πιο κοντά δεν επαληθεύ-
θηκαν, καθώς η αντιπροσωπεία µάλλον υιοθέτησε σε 
µεγάλο βαθµό την οπτική του κ. Ράµα.

Φεύγοντας από τα Τίρανα µε προορισµό τα Σκό-
πια, ο Εσθονός επικεφαλής της αντιπροσωπείας, 
Τουν Κέλαµ, αποδοκίµασε την αποχή της αντιπολί-
τευσης από τις εργασίες του Κοινοβουλίου, ενώ ο ει-
σηγητής της έκθεσης, ο Γερµανός σοσιαλδηµοκράτης 
Κνουτ Φλέκενσταϊν, χαρακτήρισε λάθος την αποχή 
από τις εργασίες του Κοινοβουλίου και κάλεσε την α-
ντιπολίτευση να επιστρέψει.

«Το µποϊκοτάζ της λαϊκής αντιπροσώπευσης είναι 
ένα πολύ κακό σηµάδι. Θα υπονοµεύσει την αξιοπι-
στία της κράτους και της χώρας στο σύνολό της» είπε 
ο κ. Κέλαµ, ένας 83χρονος πανεπιστηµιακός ο οποίος 
εκλέγεται από το 2004 και ανήκει στο Ευρωπαϊκό 
Λαϊκό Κόµµα.

Πάντως, σε µια προσπάθεια να διασκεδάσει τις 
εντυπώσεις, ο κ. Κέλαµ απηύθυνε έκκληση στην  
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κυβερνητική πλειοψηφία να αρχίσει 
συνοµιλίες µε την αντιπολίτευση, πα-
ραδεχόµενος ότι υπάρχει πολιτική 
κρίση στη χώρα, η οποία πρέπει να ε-
πιλυθεί.

Η πολιτική κρίση έχει προκληθεί 
από τους ισχυρισµούς του κεντροδε-
ξιού ∆ηµοκρατικού Κόµµατος της α-
ντιπολίτευσης ότι ο πρωθυπουργός 
είναι διεφθαρµένος και έχει δεσµούς 
µε το οργανωµένο έγκληµα. Ως παρά-
δειγµα διαφθοράς θεωρούν τη µεταρ-
ρύθµιση του δικαστικού συστήµατος, 
την οποία έχει χρηµατοδοτήσει το Ί-
δρυµα Σόρος και επικρότησε πλήρως η 
ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία.

Τα αιτήµατα της 
αντιπολίτευσης
Η αντιπολίτευση ζητά τον σχηµατισµό 
υπηρεσιακής κυβέρνησης, η οποία θα 
οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλο-
γές, και προωθεί το αίτηµα µε διαρκείς 
διαδηλώσεις, οι οποίες έφτασαν µέχρι 
την απόπειρα κατάληψης του πρωθυ-
πουργικού γραφείου. Συνήθως οι δι-
αδηλώσεις καταστέλλονται βίαια από 
την αστυνοµία µε χρήση δακρυγόνων 
και επιχειρήσεις που έχουν ως αποτέ-
λεσµα συνεχείς τραυµατισµούς διαδη-
λωτών.

Ουσιαστικά η αντιπολίτευση ακο-
λουθεί τα βήµατα του Ζόραν Ζάεφ στα 
Σκόπια, µε τα οποία ο σοσιαλδηµοκρά-
της πολιτικός πέτυχε την παραίτηση 
Γκρούεφσκι και τον σχηµατισµό υπη-
ρεσιακής κυβέρνησης που οδήγησε τη 
χώρα στις εκλογές από τις οποίες προ-
έκυψε η νέα πλειοψηφία.

Στη σηµερινή Βουλή, που εξελέγη 
τον Ιούνιο του 2017, ο κυβερνητικός 
συνασπισµός των Σοσιαλιστών υπό 
τον Έντι Ράµα έχει 78 βουλευτές, ενώ 
η αντιπολίτευση 82, από τους οποίους 
19 ανήκουν στο Σοσιαλιστικό Κίνηµα 
για την Ενσωµάτωση το οποίο ίδρυσε 
ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, Ιλίρ 
Μέτα, σφοδρός αντίπαλος του Ράµα, 
και στο οποίο σήµερα προεδρεύει η 
σύζυγός του.

Ο πρόεδρος του ∆ηµοκρατικού 
Κόµµατος, Λουλζίµ Μπάσα, ισχυρί-
στηκε ότι η άποψη της αντιπροσω-
πείας οφείλεται στην παραπληροφό-
ρηση από τον Έντι Ράµα, ενώ το κόµµα 
του κ. Μέτα καταλόγισε στην αντιπρο-
σωπεία «ασαφή οπτική» και χαρακτή-
ρισε «παράξενο» αυτό το οποίο δεν 
βλέπουν οι ευρωβουλευτές.

Το «παράξενο» ήταν το πόρισµα 
µιας δηµοσιογραφικής έρευνας του 
BIRN και της Φωνής της Αµερικής, 
από την οποία προέκυψε συνεργασία 
µεταξύ δικτύων οργανωµένου εγκλή-
µατος και στελεχών της κυβέρνησης 
Ράµα.

Ενισχυµένη από τις θέσεις των ευ-
ρωβουλευτών, η κυβέρνηση είπε ότι το 
Κοινοβούλιο είναι νόµιµο και οι υπο-
κλαπείσες συνοµιλίες πρέπει να ελεγ-

χθούν από τα δικαστήρια. Όµως η α-
ντιπολίτευση αµφισβητεί την αµερο-
ληψία των δικαστικών ερευνών.

Οι διαδηλωτές δεν πτοούνται 
στη Σερβία
Την ίδια στιγµή εξίσου ασαφής παρου-
σιάζεται η κατάσταση και στη Σερβία, 
όπου το προηγούµενο Σάββατο έγινε 
η 12η κατά σειρά εβδοµαδιαία διαδή-
λωση διαµαρτυρίας κατά του Προέ-
δρου Βούτσιτς, ο οποίος έχει επιλέξει 
να δείχνει ότι αγνοεί τους διαδηλωτές, 
που συγκεντρώνονται στην κεντρική 
πλατεία και πορεύονται προς τη σερ-
βική ραδιοτηλεόραση.

Η πρώτη διαδήλωση έγινε αµέ-
σως µετά τις 23 Νοεµβρίου, που ο ηγέ-
της του Αριστερού Κόµµατος, Μπόρκο 
Στεφάνοβιτς, δέχτηκε επίθεση και ξυ-
λοκοπήθηκε από αγνώστους, και το κε-
ντρικό σύνθηµα των διαδηλωτών είναι 
«ένας στα πέντε εκατοµµύρια», µε το 
οποίο απαντούν στη δήλωση του κ. 
Βούτσιτς ότι δεν θα παραιτηθεί ακόµη 
και αν 5 εκατοµµύρια άνθρωποι βγουν 
στους δρόµους.

Στους µεγάλης ηλικίας διαδηλωτές, 
οι συγκεντρώσεις θυµίζουν τις αντί-
στοιχες µε αίτηµα την παραίτηση του 
τότε Προέδρου Σλόµπονταν Μιλόσε-
βιτς, του οποίου ο κ. Βούτσιτς είχε δι-
ατελέσει υπουργός Πληροφοριών την 
περίοδο 1998-2000.

Κι αυτό γιατί στην πρώτη γραµµή 
δεν είναι πολιτικοί, αλλά ακαδηµαϊ-
κοί και καλλιτέχνες. Ανάµεσά τους ξε-
χωρίζουν οι αδελφοί Τριφούνοβιτς, η-
θοποιοί 46 και 41 ετών αντίστοιχα, οι 
οποίοι ηγούνται των διαδηλώσεων και 
συγκρούονται λεκτικά µε οπαδούς του 
Βούτσιτς, διευκρινίζοντας ότι θα εγκα-
ταλείψουν την πολιτική όταν η Σερβία 
γίνει δηµοκρατία.

Οι ακρότητες στις οποίες αρέσκο-
νται δεν ενθουσιάζουν το σερβικό συ-
ντηρητικό ακροατήριο, όµως δέχο-
νται σκληρές επιθέσεις από το κράτος. 
Ένα έργο στο οποίο έπαιζε ο µεγαλύ-
τερος από τους δύο αδελφούς δεν επι-
τράπηκε να ανέβει σε θεατρικό φεστι-
βάλ, ενώ µια ανώτερη αστυνοµικός τον 
απείλησε µε µήνυση όταν την κατηγό-
ρησε ότι έχει σχέση µε κάποιον που 
πουλάει ναρκωτικά.

Μετά την απειλή αναγκάστηκε να 
ανακαλέσει. Αλλά δεν ήταν η πρώτη 
φορά. Είχε προηγηθεί η διευκρίνισή 
του ότι δεν ήθελε να κάνει κακό µε το 
σχόλιό του για τον Ιγκόρ, το παιδί που 
την προηγούµενη εβδοµάδα έφερε 
στον κόσµο η Μίλιτσα Τζούρτζιτς, η 
σύντροφος της πρωθυπουργού Άνα 
Μπράµπνιτς.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η επί-
σηµη ανακοίνωση για τη γέννα έγινε 
από το γραφείο της πρωθυπουργού, 
παρά το γεγονός ότι η Σερβία δεν α-
ναγνωρίζει γάµους ατόµων του ίδιου 
φύλου.
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Σχεδόν έξι στους δέκα εργαζόµενους 
οι οποίοι έλαβαν πτυχίο τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης µετά το 2011 δηλώνουν 
ότι λαµβάνουν µισθό από 400 ευρώ 
έως 800 ευρώ, ενώ το 16% δηλώνει ότι 
αµείβεται µε λιγότερα από 400 ευρώ.

Σηµαντική αύξηση στον αριθµό των φοιτητών και του 
εκπαιδευτικού προσωπικού των ανώτατων ιδρυµά-
των παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, 
όπως φαίνεται, η κρίση δεν άφησε ανεπηρέαστα τα 
πτυχία, καθώς παρατηρείται µείωση των πτυχιού-

χων και ταυτόχρονα υπερδιπλασιασµός των άνεργων αποφοίτων.

Εισάγονται, αλλά δεν αποφοιτούν
Σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ-
ΣΤΑΤ), ο αριθµός των εγγεγραµµένων προπτυχιακών φοιτητών 
κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 σε σχέση µε το 2015-2016 
παρουσίασε αύξηση κατά 3,2% στο σύνολο των εκπαιδευτικών ι-
δρυµάτων της χώρας (από 396.814 σε 409.413).

Παράλληλα, το εκπαιδευτικό προσωπικό κατά το ίδιο ακαδη-
µαϊκό έτος παρουσίασε αύξηση κατά 5,9% σε σχέση µε το 2015-
2016 στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της χώρας. Η αύ-
ξηση παρατηρείται σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα εκτός της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου και του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, τα οποία 
παρουσίασαν µείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά 
28,8%, 2,5% και 1,6% αντίστοιχα.

Ωστόσο, ο αριθµός των εγγεγραµµένων προπτυχιακών φοι-
τητών που πήραν πτυχίο κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 
σε σχέση µε το προηγούµενο µειώθηκε κατά 3,2%. Η σηµαντι-
κότερη µείωση παρατηρήθηκε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-
χνών (24,7%), στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας (23,2%), 
στο Πανεπιστήµιο Θράκης (17,8%) και στο Πανεπιστήµιο Αθη-
νών (13,2%).

Επιπλέον, παρατηρείται αύξηση των εγγεγραµµένων µετα-
πτυχιακών φοιτητών κατά 25,2%. Οι µεγαλύτερες αυξήσεις πα-
ρουσιάζονται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Πανεπι-
στήµιο Πελοποννήσου και στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδο-
νίας κατά 66,4%, 53,4% και 45,6% αντίστοιχα. Αντίθετα, µείωση 
παρατηρείται στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο (25,4%) και στο Ε-
θνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (5,8%).

Οι εγγεγραµµένοι µεταπτυχιακοί φοιτητές που πήραν πτυχίο 
εµφάνισαν αύξηση κατά 15,2%, µε εξαίρεση το Ιόνιο Πανεπιστή-
µιο, το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, το Χαροκόπειο Πανεπιστή-
µιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Γεωπονικό Πανε-
πιστήµιο Αθηνών, στα οποία παρατηρήθηκε µείωση κατά 42,3%, 
13,1%, 10,5%, 7,5% και 6,2% αντίστοιχα.

Σχετικά µε τους εγγεγραµµένους διδακτορικούς φοιτητές, ο 
αριθµός τους παρουσίασε µείωση κατά 14,3% –αν και στα διδα-
κτορικά προγράµµατα σπουδών δεν υπάρχει σταθερός αριθµός 
εισακτέων ανά έτος–, ενώ µειώθηκε και ο αριθµός όσων ολοκλή-
ρωσαν τις σπουδές τους κατά 6,3%.

Αντίστοιχα, όσον αφορά τον τεχνολογικό τοµέα του ίδιου α-

καδηµαϊκού έτους, ο αριθµός των εγγεγραµµένων προπτυχι-
ακών φοιτητών παρουσίασε αύξηση κατά 1,3%, ενώ ο αριθµός 
των εγγεγραµµένων προπτυχιακών φοιτητών που πήραν πτυχίο 
µειώθηκε κατά 10,1%. Μείωση των πτυχιούχων παρουσιάζεται 
σε όλες τις σχολές, εκτός του ΤΕΙ Αθήνας, των Ακαδηµιών Ε-
µπορικού Ναυτικού και των Καλλιτεχνικών Σχολών, όπου πα-
ρουσιάζεται αύξηση κατά 1,7%, 16,9% και 64,7% αντίστοιχα.

Οι εγγεγραµµένοι µεταπτυχιακοί φοιτητές-σπουδαστές πα-
ρουσίασαν αύξηση κατά 32,6% κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2016-
2017 σε σχέση µε το 2015-2016, δεδοµένου ότι την περίοδο 
αυτή ξεκίνησε η λειτουργία νέων µεταπτυχιακών προγραµµά-
των στην τεχνολογική εκπαίδευση (ΤΕΙ).

Με το πτυχίο στο χέρι
Ωστόσο, η έξοδος στην αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης 
είναι δύσκολη υπόθεση. Πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Οι-
κονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) αναδείκνυε τις 
επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση των πτυχιούχων. Χα-
ρακτηριστικό είναι ότι τα ποσοστά την περίοδο 2009-2017 υ-
περδιπλασιάστηκαν.

Συγκεκριµένα, οι άνεργοι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης 
και µεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών ανέρχονται στους 
274.000, ενώ συνολικά ο αριθµός των πτυχιούχων το 2017 α-
νήλθε στα 2,12 εκατοµµύρια (το 2001 ήταν 1,18 εκατοµµύρια).

Tο υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης καταγράφεται στα 
άτοµα µε µεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό (79%), ενώ 
στους απόφοιτους πανεπιστηµίων ή ΤΕΙ οι οποίοι κατέχουν 
µόνο πρώτο πτυχίο το αντίστοιχο ποσοστό ήταν χαµηλότερο 
κατά 18 ποσοστιαίες µονάδες το 2016.

Πάντως, το µερίδιο των ανέργων µε τριτοβάθµια εκπαί-
δευση σηµείωσε τη µεγαλύτερη άνοδο (από 14,7% το 2001 σε 
24,6% το 2016). Η αύξηση του αριθµού των αποφοίτων τριτο-
βάθµιας εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια δεν συνοδεύτηκε 
από αντίστοιχη αύξηση της ικανότητας απορρόφησής τους στην 
αγορά εργασίας, εντείνοντας τη µεταξύ τους αναντιστοιχία.

Τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης το 2016 καταγράφο-
νται στους αποφοίτους υγείας και στους αποφοίτους σχολών 
πληροφορικής (71% και 69% αντίστοιχα).

Οι περισσότεροι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης απα-
σχολούνται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Οι απόφοιτοι 
πανεπιστηµίων, όµως, απασχολούνται περισσότερο σε δηµόσιες 
υπηρεσίες (62% έναντι 28% των ΤΕΙ).

Στον ιδιωτικό τοµέα, το 55% των απασχολούµενων µε τριτο-
βάθµια εκπαίδευση είναι απόφοιτοι πανεπιστηµίου και το 33% 
απόφοιτοι ΤΕΙ. Το µεγαλύτερο µερίδιο εργαζοµένων µε µετα-
πτυχιακό ή διδακτορικό απασχολείται σε επιχειρήσεις ελεγ-
χόµενες από το ∆ηµόσιο. Μετά το 2009 καταγράφεται µεγάλη 

µείωση των απασχολούµενων στον δηµόσιο τοµέα (27%), σε α-
ντίθεση µε τους απασχολούµενους στον ιδιωτικό τοµέα, όπου πα-
ρατηρείται αύξηση (κατά 15%).

Σχεδόν έξι στους δέκα εργαζόµενους οι οποίοι έλαβαν πτυχίο 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µετά το 2011 δηλώνουν ότι λαµβάνουν 
µισθό από 400 ευρώ έως 800 ευρώ, ενώ το 16% δηλώνει ότι αµεί-
βεται µε λιγότερα από 400 ευρώ.

Ανάγκη για αναπροσαρµογή
Σύµφωνα µε τους ερευνητές, «κρίνεται αναγκαία η βελτίωση της 
σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας µε την αγορά 
εργασίας και την επιχειρηµατικότητα, µε αλλαγή έµφασης και 
προσανατολισµού των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστη-
ριοτήτων των ΑΕΙ, σε συνεργασία µε εγχώριες και διεθνείς επι-
χειρήσεις».

Για την αποτελεσµατική σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης 
µε την αγορά εργασίας και την ενίσχυση της απασχόλησης των α-
ποφοίτων της απαιτείται αλλαγή έµφασης του κύριου ρόλου της 
ανώτατης εκπαίδευσης, από την προετοιµασία για την απασχό-
ληση των αποφοίτων της στην εκπαίδευση και τις δηµόσιες υπη-
ρεσίες στην προετοιµασία τους για την απασχόληση στον ιδιω-
τικό τοµέα.

«Το νέο σύστηµα διακυβέρνησης των ΑΕΙ πρέπει να εξασφα-
λίζει την απόδοση και την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας 
των ιδρυµάτων, να διευκολύνει τον συντονισµό και τη σύνδεση 
της ανώτατης εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, και να διευκο-
λύνει τη συνεργασία των ΑΕΙ µε τις δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις» καταλήγουν οι υπεύθυνοι του ΙΟΒΕ.

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΥΠΕΡ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
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ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜ.Τ.Ο. 
ΒΟΥΛΑΣ-ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΜΕ ΑΡΩΜΑ… ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 

Με µεγάλη επιτυχία διεξήχθη ο αποκριάτικος χορός της ∆ηµοτικής Τοπικής Οργάνω-
σης Βούλας-Βάρης-Βουλιαγµένης της Νέας ∆ηµοκρατίας στο Κτήµα Μπραϊµνιώτη.

Τιµώµενο πρόσωπο της εκδήλωσης των 3Β ήταν η πρόεδρος της ∆ΗΜ.Τ.Ο., 
Κλαίρη Σαραντάκου, η οποία δέχτηκε τα συγχαρητήρια απ’ όλους τους παριστάµενους για την 
επιλογή της στο ευρωψηφοδέλτιο της Ν∆, µε απόφαση του προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη. 
Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο ευρωβουλευτής της Ν∆ και υποψήφιος ευρωβουλευτής 
στις εκλογές της 26ης Μαΐου Γιώργος Κύρτσος, ο οποίος µοίρασε και αντίτυπα του νέου του βι-
βλίου, και ο εκδότης της «Free Sunday» Χρήστος Κύρτσος.

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αποσυμπίεση εσοσπον ύλιου ίσκου 
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 ατρική  λαστοκύτταρα 
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.

. ηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210 69.93.527
εωφόρος ουλιαγμ νης 56 , λιμος, τηλ. 210 6993527

www. e hea h er. r

Ο ευρωβουλευτής Γιώργος Κύρτσος µε την πρόεδρο της ∆ΗΜ.Τ.Ο. ΒΒΒ της Ν∆ Κλαίρη Σαραντάκου. Αµφότεροι θα είναι 
υποψήφιοι στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου.

O εκδότης της «Free Sunday» Χρήστος Κύρτσος µε τη γνώριµη από τον χώρο του αυτοκινήτου και δυναµική υποψήφια δηµοτική 
σύµβουλο ΒΒΒ Κορίνα Πατέλη-Bell και τον δήµαρχο Βούλας-Βάρης-Βουλιαγµένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, ο οποίος θα 
επιδιώξει την επανεκλογή του.
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Χωρίς Σύνορα

Βλέπουμε
ανθρώπους σε κίνδυνο

Δεν βλέπουμε ποια πλευρά υποστηρίζουν
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Η καταχώρηση φιλοξενείται δωρεάν.

Είμαστε οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα

Βλέπουμε
ένα παιδί που μας έχει ανάγκη

Δεν βλέπουμε σε ποια χώρα γεννήθηκε
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
… κ α ι  β γ ά λ ε  τ ο ν  π ρ α γ µ α τ ι κ ό  ε α υ τ ό  σ ο υ .

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Με την πολιτική επικαιρότητα να συνεχίζει να κινείται σε 
ρυθµούς Μεγαλοοικονόµου, το γεγονός της εβδοµάδας ήταν 
η διπλή τηλεοπτική συνεύρεση δύο κολοσσών της σκέψης και 
της πολιτικής, της Θεοδώρας της Μεγαλοοικονόµου και του 
Γεράσιµου του Γιακουµάτου.
Στο πρώτο τους συναπάντηµα, όταν η ∆ώρα είπε πως γνωρίζει 
τα θέµατα της αγοράς, ο Τζέρι απάντησε «ποιας αγοράς, της 
λαχαναγοράς του Ρέντη;». Ως παλιός στην πολιτική, ο Τζέρι θα 
έπρεπε να γνωρίζει καλύτερα, δεν απαντάς µε υποτιµητικό, 
σεξιστικό, ρατσιστικό σχόλιο στην πιο κυριολεκτική βουλευτή 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Την προηγούµενη φορά είπε ότι µόνο ο Αλέξης Τσίπρας είναι 
ηγέτης, όλοι οι άλλοι είναι κουραµπιέδες. Οπότε το επόµενο 
βήµα ήταν αυτό:

Αυτή τη φορά θέλησε να δείξει ότι ο Γιακουµάτος µείωσε όχι 
µόνο την ίδια αλλά και τον Ρέντη και τη λαχαναγορά µε αυτό 
που είπε, ενώ εκείνη είναι άνθρωπος και των αγορών και 
των λαχαναγορών. Οπότε, τι πιο φυσικό, πήγε στο τηλεοπτικό 
στούντιο µε ένα καλάθι ζαρζαβατικά για τον Γιακουµάτο. Μέχρι 
εκεί όλα (σχετικά) καλά, προφανώς µέχρι εκεί φτάνει η πολιτική 
της σκέψη και το χιούµορ της.
Στη συνέχεια είπε να ξεπεράσει το σχόλιο του Γιακουµάτου σε 
σεξισµό και ρατσισµό, σχολιάζοντας πως δεν έβαλε αγγούρια 
στα ζαρζαβατικά επειδή ο Γιακουµάτος είχε δηλώσει ότι δεν 
είναι οµοφυλόφιλος. Μάλιστα.

Σάρκα εκ της σαρκός του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαι-
ωµάτων ΣΥΡΙΖΑ. Το δικαιωµατικό τµήµα του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, 
δεν θεώρησε πως υπάρχει κάτι να σχολιάσει.

Ή, όπως θα σχολίαζε και ο Σταµάτης Κραουνάκης,

Ότι κάποιοι γουστάρουν τα αγγούρια της Μεγαλοοικονόµου 
είναι βέβαιο.

Σε γενικές γραµµές η κατάσταση έχει κάπως έτσι:

Ένας που δεν κρατάει ούτε τα προσχήµατα είναι ο υφυπουργός 
Εργασίας Πετρόπουλος, ο οποίος σε συνεδρίαση της Βουλής την 
οποία παρακολουθούσαν µαθητές δηµοτικού είπε, απευθυνό-
µενος στα παιδιά, πως «η εικόνα των κάδων απορριµµάτων 
στην Αθήνα, απ’ όπου είχαν εξαφανιστεί οι γάτες και οι σκύλοι 
γιατί ήταν άνθρωποι που έτρωγαν τα αποφάγια, είναι µία εικό-
να την οποία ίσως δεν προλάβατε να δείτε εσείς, παιδιά, αλλά 
είναι µια πραγµατική εικόνα η οποία έχει εκλείψει».

Πρόκειται για τον ίδιο Πετρόπουλο τον οποίο σταµατούσαν 
στον δρόµο οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και του έλεγαν ότι τους 
έσωσε και ότι θέλουν να τους επιβάλει κι άλλες εισφορές.

Κατά τα άλλα, αυτή την εβδοµάδα είχαµε την επίσηµη πρώτη 
της Γέφυρας.

Σε κάθε περίπτωση, µπήκε η άνοιξη.

Για κάποιους, βέβαια, µπήκε κοπιαστικά.
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Σ
την οµιλία του ο ευ-
ρωβουλευτής της Ν∆ 
Γιώργος Κύρτσος ανα-
φέρθηκε στην πολιτική 
σκέψη του Γιώργου Σε-
φέρη και στις παρεµβά-

σεις του ως εξής:
«Σαν πολιτικός, βρίσκω εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα την προσωπικότητα του 
Σεφέρη για πέντε λόγους.

Πρώτον, ο Γιώργος Σεφέρης κατανά-
λωσε κατά τη διάρκεια του βίου του τε-
ράστιες ποσότητες ιστορίας.

Το βιογραφικό του δείχνει ότι έζησε 
γεγονότα τεράστιας ιστορικής σηµασίας 
σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο 
επίπεδο.

Από την Καταστροφή της Σµύρνης 
µέχρι τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και 
την Κατοχή, τον Εµφύλιο, τον Ψυχρό 
Πόλεµο, τον Εθνικοαπελευθερωτικό 
Αγώνα της Κύπρου, µέχρι και την προ-
ετοιµασία στην Ελλάδα της τραγωδίας 
της Κύπρου.

Όλα αυτά σφράγισαν τις αναζητήσεις 
και το έργο του και ο ίδιος ξεχώριζε σαν 

H ποίηση του 
Γιώργου Σεφέρη 
ζωντάνεψε µέσα 
από τις εικαστικές 
τέχνες στο 
Τελλόγλειο Ίδρυµα 
στη Θεσσαλονίκη

Μ
ε µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκαν την περασµένη Πέ-
µπτη τα εγκαίνια της έκθεσης «Γιώργος Σεφέρης: Όταν το 
φως χορεύει, µιλώ δίκαια». Στην έκθεση παρουσιάζονται 
έργα τέχνης εµπνευσµένα από την ποίηση του µεγάλου µας 
νοµπελίστα ποιητή. Χειρόγραφά του, φωτογραφίες που τρά-
βηξε ο ίδιος, πίνακες, γλυπτά και εικόνες που αντικατοπτρί-
ζουν το ποιητικό σύµπαν του Σεφέρη αλλά και τη σηµα-

ντική του συµβολή στο πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας µας.
Την έκθεση, που πραγµατοποιείται στο Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστηµίου, εγκαινίασε ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ενώ 
σηµαίνουσες παρεµβάσεις έγιναν από τον ευρωβουλευτή της Ν∆ Γιώργο Κύρτσο, τον 
πρέσβη της Ελλάδας στο Βουκουρέστι Βασίλειο Παπαδόπουλο, τον πρύτανη του Α-
ριστοτελείου Πανεπιστηµίου Περικλή Μήτκα, την καθηγήτρια και γενική γραµµατέα 
του ∆.Σ. του Τελλογλείου Ιδρύµατος Τεχνών του ΑΠΘ Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά 
και τον διευθυντή του εικαστικού προγράµµατος του Ιδρύµατος Β. & Μ. Θεοχαράκη 
Τάκη Μαυρωτά.

Το «παρών» έδωσε πλήθος κόσµου από τη Θεσσαλονίκη, δηµοσιογράφοι, άνθρωποι 
από τον καλλιτεχνικό κόσµο, πανεπιστηµιακοί, καθώς και σηµαντικές προσωπικότητες 
από τον πολιτικό και επιχειρηµατικό στίβο της συµπρωτε ύουσας.

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ
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θέµατα που επηρέασαν τον τρόπο σκέ-
ψης του τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και 
τον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα των 
Κυπρίων.

Το δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο της 
βιογραφίας του Σεφέρη είναι ότι βρι-
σκόταν σε αυτό που θεωρείται σύστηµα 
εξουσίας, σαν διπλωµατικός υπάλλη-
λος ο οποίος εξελίχθηκε ιεραρχικά και 
κατείχε εξαιρετικά υπεύθυνες θέσεις, 
χωρίς να ισοπεδωθεί σαν προσωπικό-
τητα, πολύ περισσότερο σαν δηµιουρ-
γός, από την καθηµερινή πολιτική, διοι-
κητική διαχείριση. Βρήκε τον τρόπο να 
κρατάει αποστάσεις ασφαλείας από την 
καθηµερινή διαχείριση και να στέκεται 
στο ύψος του σαν ανεξάρτητη προσω-
πικότητα και στέλεχος της διπλωµατι-
κής υπηρεσίας µε τέλεια γνώση των φα-
κέλων και στρατηγική σκέψη. Μπορεί 
να υποστηριχτεί ότι ταυτόχρονα ήταν 
µέσα και έξω από το σύστηµα εξου-
σίας, γεγονός που του πρόσφερε τέλεια 
γνώση προσώπων και καταστάσεων, δεν 
τον έβαζε όµως στο γνώριµο πάρε-δώσε 
της πολιτικής και του δηµόσιου βίου.

Τρίτον, τον Σεφέρη καταπίεζαν η µι-
ζέρια του ελληνικού κράτους και του 
δηµόσιου βίου και οι µεγάλες δυσκο-
λίες που κάνουν τα σηµερινά προβλή-
µατα να µοιάζουν σχετικά µικρών δια-
στάσεων. Ήταν αυστηρός στην κρίση 
του για τους πολιτικούς και την πολι-
τική και προσπαθούσε να διευρύνει τον 
ορίζοντά του µέσα από την ευρύτερη 
έννοια του ελληνισµού, την ιστορία και 
τον πολιτισµό µας.

Ο Σεφέρης αναζητά και ανακαλύπτει 
τη διευρυµένη έννοια του ελληνισµού, 
πέρα από τα όρια του ελλαδικού κρά-
τους. Βλέπει ενσαρκωµένο το ποιητικό 
του όραµα, που σχετίζεται µε την έν-
νοια της χαµένης πατρίδας και την έν-
νοια της πνευµατικής αποκατάστασης 
του σύγχρονου ελληνισµού.

Τέταρτον, εντυπωσιάζει η ποιότητα 
της στρατηγικής σκέψης του Σεφέρη, η 
οποία εκφράζεται µέσα από τις διπλω-
µατικές επιλογές του, τις δηµόσιες το-
ποθετήσεις αλλά και τα ποιήµατά του.

Είναι γνωστό ότι ο Σεφέρης διαφώ-
νησε µε τον Αβέρωφ για τον χειρισµό 
του Κυπριακού και ήρθε σε ρήξη µαζί 
του. Επέµεινε στη διαφωνία του, την 
οποία κατέγραψε και πρωτοκόλλησε 
στο υπουργείο Εξωτερικών τον ∆εκέµ-
βριο του 1958, µε αποτέλεσµα να α-
ποκλειστεί από τη διαπραγµατευτική 
οµάδα, παρά το γεγονός ότι σαν πρέ-
σβης στο Λονδίνο γνώριζε πρόσωπα και 
καταστάσεις.

Θεωρούσε ότι η ανεξαρτησία υπό 
εγγύηση Ηνωµένου Βασιλείου, Ελλά-
δας και Τουρκίας θα έδινε τελικά δικαί-
ωµα επέµβασης στην Τουρκία.

Οι εξελίξεις δικαίωσαν την κριτική 
του.

Το 1969, όταν η δικτατορία στην Ελ-
λάδα ήταν ακόµη κυρίαρχη, έκανε δη-
µόσια δήλωση αµφισβήτησής της, προ-
ειδοποιώντας ταυτόχρονα για τα δεινά 
που έρχονται και το κόστος των λαθε-
µένων επιλογών: “Κλείνουν δύο χρόνια 
που µας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς ο-

λωσδιόλου αντίθετο µε τα ιδεώδη για τα 
οποία πολέµησε ο κόσµος µας και τόσο 
περίλαµπρα ο λαός µας στον τελευταίο 
παγκόσµιο πόλεµο.

Είναι µία κατάσταση υποχρεωτικής 
νάρκης, όπου όσες πνευµατικές αξίες 
κατορθώσαµε να κρατήσουµε ζωντανές, 
µε πόνους και µε κόπους, πάνε κι αυτές 
να καταποντιστούν µέσα στα ελώδη 
στεκούµενα νερά. ∆εν θα µου ήταν δύ-
σκολο να καταλάβω πως τέτοιες ζηµιές 
δεν λογαριάζουν πάρα πολύ για ορισµέ-
νους ανθρώπους.

∆υστυχώς, δεν πρόκειται µόνον γι’ 
αυτόν τον κίνδυνο.

Όλοι πια διδάχτηκαν και το ξέρουν 
πως στις δικτατορικές καταστάσεις η 
αρχή µπορεί να µοιάζει εύκολη, όµως 
η τραγωδία περιµένει αναπότρεπτη στο 
τέλος. Το δράµα αυτού του τέλους µάς 
βασανίζει, συνειδητά ή ασυνείδητα, 
όπως στους παµπάλαιους χορούς του 
Αισχύλου. Όσο µένει η ανωµαλία, τόσο 
προχωρεί το κακό”.

Η παρέµβασή του κατά της δικτα-
τορίας τον µετέτρεψε σε σύµβολο των 
αγώνων υπέρ της δηµοκρατίας και η 
κηδεία του, το 1971, συσπείρωσε τον 
κόσµο κατά της δικτατορίας.

∆υστυχώς δικαιώθηκε και σε αυτή 
την εκτίµησή του, εφόσον είχαµε την 
κυπριακή τραγωδία και τη δηµιουργία 
του υπόβαθρου του λαϊκισµού που κα-
τατρέχει την πολιτική ζωή.

Πέµπτον, η έµφαση που έδωσε ο Σε-
φέρης στα ζητήµατα του Β΄ Παγκοσµίου 
Πολέµου και του Εθνικοαπελευθερω-

τικού Αγώνα των Κυπρίων, σε συνδυα-
σµό µε την τέλεια γνώση της διεθνούς 
διπλωµατίας, τον οδήγησαν σε ιδιαίτερα 
αρνητικές κρίσεις για τη διεθνή κοινό-
τητα, στις συνθήκες σύγκρουσης ∆ύσης 
και Ανατολής.

Απαντώντας σε εκείνους που τάχθη-
καν στα µέσα της δεκαετίας του ’50 κατά 
των συλλαλητηρίων υπέρ του αγώνα των 
Κυπρίων, της πόλωσης και της αντιπα-
ράθεσης µε τους συµµάχους, τόνισε: “Η 
άλλη άποψη αφορά τον πνευµατικό άν-
θρωπο που τον βασανίζει η συνείδησή 
του, που συλλογίζεται πως αν αξίζει να 
σωθεί ο ευρωπαϊκός πολιτισµός, είναι 
γιατί µονάχα αυτός του επιτρέπει να ελ-
πίσει ότι µπορεί ίσως να διασωθεί αυτή 
η συνείδηση.

Αν οι όποιοι σηµερινοί φορείς αυτού 
του πολιτισµού κουρελιάζουν τόσο βά-
ναυσα αυτή τη συνείδηση, τότε τι αξί-
ζουν οι συµµαχίες τους και ο ίδιος ο πο-
λιτισµός τους;”.

Αυτά που περιγράφει ο Σεφέρης για 
τη συµπεριφορά του ελεύθερου κόσµου 
έναντι της Ελλάδας τη δεκαετία του 
’50 σε σχέση µε τον Εθνικοαπελευθε-
ρωτικό Αγώνα των Κυπρίων µπορούµε 
να τα συναντήσουµε, µε διαφορετική 
µορφή, και στη σύγχρονη διεθνοπολι-
τική σκηνή, εγώ τα συναντώ σε αρκετές 
περιπτώσεις στις Επιτροπές του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου στις οποίες συµ-
µετέχω, µετρώντας την απόσταση µε-
ταξύ της διεθνοπολιτικής σκοπιµότητας 
και της χαµένης ευρωπαϊκής συνείδη-
σης».

Γιώργος Κύρτσος, Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου 
µε τον πρύτανη του ΑΠΘ Περικλή Μήτκα.

Ο ευρωβουλευτής της Ν∆ Γιώργος Κύρτσος 
µε τον Τάκη Μαυρωτά.
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∆ρόµοι καταστράφηκαν, οδικές 
αρτηρίες του επαρχιακού δικτύου 
καλύφθηκαν από λάσπες και 
βράχους, χωριά αποκλείστηκαν, 
γέφυρες κατέρρευσαν και φράγµατα 
υπερχείλισαν.

Η ΚΡΗΤΗ ΜΕΤΡΑ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ ΤΗΣ
  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Σ
υνεχίζονται στην Κρήτη οι προσπάθειες για την α-
ποκατάσταση των ζηµιών µετά το σαρωτικό πέρα-
σµα της κακοκαιρίας. Τα συνεργεία του στρατού 
και της τοπικής αυτοδιοίκησης δίνουν µάχη µε τον 
χρόνο, καθώς σε ορισµένες περιοχές υπάρχουν οι-
κισµοί που παραµένουν αποκλεισµένοι.

Ένας νεκρός και ανυπολόγιστες καταστροφές
Η Ωκεανίς έδειξε το άγριο πρόσωπό της στους νοµούς Χανίων και 
Ρεθύµνου, όπου δρόµοι καταστράφηκαν, οδικές αρτηρίες του επαρ-
χιακού δικτύου καλύφθηκαν από λάσπες και βράχους, χωριά απο-
κλείστηκαν, γέφυρες κατέρρευσαν και φράγµατα υπερχείλισαν.

Ένας 61χρονος κτηνοτρόφος, πατέρας πέντε παιδιών, εντοπί-
στηκε το µεσηµέρι της περασµένης Τρίτης νεκρός µετά από αναζή-
τηση δύο ηµερών. Η σορός του άντρα βρέθηκε στην όχθη του ποτα-
µού ανάµεσα στις Βρύσες και τη Γεωργιούπολη Χανίων.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από χείµαρρο, 
την ώρα που επιχειρούσε να περάσει ένα πληµµυρισµένο ρέµα για 
να πάει στη στάνη του.

Ο άντρας εξαφανίστηκε τη ∆ευτέρα το πρωί, στην προσπάθειά 
του να περάσει από σηµείο που είχε πληµµυρίσει, µεταξύ Εµπρό-
σνερου και Βατουδιάρη.

Σοβαρά προβλήµατα, εξαιτίας καθιζήσεων, καταγράφηκαν σε 
πολλά χωριά του ∆ήµου Πλατανιά, εξαιρετικά δύσκολη ήταν η κατά-
σταση στα Παλαιά Ρούµατα, στο Φωτακάδο, στις Κεφαλές, στα Νέα 
Ρούµατα και στον Ντερέ, ενώ στους Λάκκους εκκενώθηκαν σπίτια. 
Στα Παλαιά Ρούµατα –οικισµός στον ∆ήµο Πλατανιά– ορµητικός 
χείµαρρος κατέβηκε από το βουνό και παρέσυρε τα πάντα στο πέρα-
σµά του, περνώντας µπροστά από το κτίριο του Αγροτικού Συνεταιρι-
σµού, στο οποίο προξένησε σοβαρές ζηµιές.

Ο στρατός στήνει γέφυρες
Εν τω µεταξύ, µε εντολή του υπουργού Εθνικής Άµυνας, Ευάγγελου 
Αποστολάκη, έφτασαν την περασµένη Τρίτη στα Χανιά δύο συλλογές 
γεφυρών τύπου Belley, προκειµένου να αποκατασταθεί η συγκοινω-
νία. Οι δύο γέφυρες θα τοποθετούνταν στον Πλατανιά και στις Βρύ-
σες Κυδωνίας.

Προσωπικό από το 747 Ειδικό Τάγµα Μηχανικού που εδρεύει 

στο Λουτράκι και το 725 Τάγµα Μηχανικού που εδρεύει στην Αθήνα 
µετέφερε τα τµήµατα της γέφυρας κοντά στο σηµείο της παλαιάς 
οδού Χανίων - Κισσάµου και άρχισε τη συναρµολόγηση και την το-
ποθέτηση της γέφυρας στη δυτική πλευρά του Πλατανιά.

Η γέφυρα του Πλατανιά είναι µία από τις γέφυρες στον νοµό Χα-
νίων που καταστράφηκαν και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Η 
συγκεκριµένη, ωστόσο, εξυπηρετεί χιλιάδες πολίτες αλλά και του-
ρίστες.

Κατέρρευσε ο Επιπροµαχώνας
Τα έντονα καιρικά φαινόµενα προκάλεσαν και την κατάρρευση µέ-
ρους του Επιπροµαχώνα του Αγίου ∆ηµητρίου στην παλιά πόλη των 
Χανίων. Τα ξηµερώµατα της Πέµπτης κατέρρευσε µέρος από το βό-
ρειο τµήµα του µνηµείου, µε αποτέλεσµα µεγάλοι χωµάτινοι όγκοι 
και πέτρες να πέσουν πάνω σε τρία σταθµευµένα αυτοκίνητα, προκα-
λώντας σηµαντικές υλικές ζηµιές.

Σύµφωνα µε τα µέσα ενηµέρωσης του νησιού, είναι «η δεύτερη 
φορά τα τελευταία δύο χρόνια που καταρρέει τµήµα του συγκεκρι-
µένου Επιπροµαχώνα. Ανάλογο περιστατικό είχε συµβεί και το 2017, 
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες να τοποθετούν µεταλλικά στηρίγµατα στο 
µνηµείο, ενώ εργασίες υποστύλωσης είχαν γίνει παλαιότερα και σε 
άλλα σηµεία του Επιπροµαχώνα».

Την ίδια ώρα τη δέσµευση του ίδιου αλλά και του πρωθυπουρ-
γού πως η γέφυρα Κερίτη στα Χανιά θα αποκατασταθεί πλήρως 
έδωσε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης, ο 
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οποίος βρέθηκε στην Κρήτη µε εµπειρογνώµονες µηχανικούς του υ-
πουργείου.

«Η αποκατάσταση της γέφυρας θα γίνει, όπως έγινε η γέφυρα 
της Πλάκας, γιατί είναι ιστορικό µνηµείο. Το χρωστάµε στους 108 
αγωνιστές που εκτελέστηκαν κάποτε στη γέφυρα, το χρωστάµε και 
στον Ελευθέριο Βενιζέλο που έχτισε αυτή τη γέφυρα. Να αποκατα-
σταθεί, όπως ακριβώς ήταν» είπε ο Χρήστος Σπίρτζης.

Καταστροφές και στις αγροτικές καλλιέργειες
Τεράστιες ζηµιές, πέρα από τις υποδοµές, προκάλεσε η Ωκεανίς και 
στις αγροτικές καλλιέργειες. Σύµφωνα µε το hania.news, οι αγρότες 
είναι σε απόγνωση, πολλοί από αυτούς δεν έχουν πλέον τίποτα και 
έχουν µείνει πραγµατικά µόνο µε τα συµβόλαια, που µαρτυρούν ότι 
µέχρι πριν από λίγες ηµέρες είχαν στην ιδιοκτησία τους χωράφια και 
καλλιέργειες. Παράλληλα, οι ζηµιές στην αγροτική παραγωγή είναι 
πρωτοφανείς.

«Ξεριζωµένα δέντρα (πορτοκαλιές, ελιές, αβοκάντο κ.ά.), χωρά-
φια καλυµµένα µε λάσπη, πέτρες, ακόµη και κοµµάτια από τούβλα, 
κατεστραµµένες περιφράξεις, διαλυµένο αγροτικό οδικό δίκτυο, 
συνθέτουν το σκηνικό, που προκαλεί απογοήτευση, αλλά και αγωνία 
για την επόµενη µέρα» σηµειώνουν τα τοπικά µέσα.

Πάντως, δεκτό έκανε η υφυπουργός Οικονοµικών, Κατερίνα Πα-
πανάτσιου, το αίτηµα του περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναου-
τάκη, για παράταση των φορολογικών υποχρεώσεων στις περιοχές 
της Κρήτης τις οποίες έπληξε µε σφοδρότητα η κακοκαιρία Ωκεανίς.

Ρεκόρ µηνιαίας βροχόπτωσης
Η Χιόνη και η Ωκεανίς, που σάρωσαν την Κρήτη, είχαν ως αποτέλε-
σµα να σπάσει και το πανευρωπαϊκό ρεκόρ βροχόπτωσης.

Ο αθροιστικός υετός (βροχή, χιόνι, χιονόνερο, χαλάζι) που κατέ-
γραψε ο µετεωρολογικός σταθµός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Α-
θηνών / meteo.gr από την 1η Φεβρουαρίου έως και το πρωί της περα-
σµένης ∆ευτέρας έφτασε τα 1.202 χιλιοστά.

Το προηγούµενο ρεκόρ µηνιαίου υετού σε κατοικηµένη περι-
οχή ανήκε στο Γκρεντάλεν της Νορβηγίας µε 1.190 χιλιοστά, ρεκόρ 
που κρατούσε από το 1989. Επίσης, οι ριπές του ανέµου έφτασαν και 
ξεπέρασαν τα 100 χιλιόµετρα την ώρα, ενώ ήταν ιδιαίτερα εντυπωσι-
ακή η διάρκειά τους.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ει-
δήσεων ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής Ερευνών του Ινστιτού-
του Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 
και υπεύθυνος της µετεωρολογικής υπηρεσίας meteo, «οι ισχυρές 
βροχές που έπεσαν στην Κρήτη σε γενικές γραµµές οφείλονται στον 
συνδυασµό τριών παραγόντων. Στη διέλευση ενός βαροµετρικού χα-
µηλού νότια της Κρήτης. Στην ύπαρξη µιας ψυχρής αέριας µάζας 
στα µεσαία στρώµατα της ατµόσφαιρας, περίπου στα 5.000 µέτρα, η 
οποία ευνόησε την έντονη αστάθεια. Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, υ-
πήρξε επίσης σηµαντική κεραυνική δραστηριότητα στο νησί, αλλά 
και στη θάλασσα, στο Κρητικό και στο Λιβυκό Πέλαγος. Στην τοπο-
γραφία, ιδίως οι εκτεταµένες οροσειρές της δυτικής Κρήτης, που ευ-

νοεί περαιτέρω την αστάθεια και εποµένως την εκδήλωση ισχυρών 
βροχών και καταιγίδων».

Οι τρεις αυτοί παράγοντες, σύµφωνα µε τον κ. Λαγουβάρδο, «λει-
τούργησαν συνεργατικά για µεγάλο χρονικό διάστηµα, πέραν των 24 
ωρών, µε αποτέλεσµα την εµµονή των φαινοµένων, ιδίως των ισχυ-
ρών βροχοπτώσεων, για πολλές ώρες πάνω από την Κρήτη, µε τα ε-
ντονότερα φαινόµενα στα δυτικά του νησιού».

Επίσκεψη κλιµακίων της Ν∆
∆ύο κλιµάκια της Ν∆, µε επικεφαλής την Ντόρα Μπακογιάννη και 
τον γραµµατέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν∆ Λευτέρη Αυγενάκη, 
επισκέφτηκαν τις περιοχές των Χανίων και του Ηρακλείου.

«Μετά και από τη συζήτηση που είχα µε τον καθηγητή Συνο-
λάκη, αλλά και τη συζήτηση την οποία είχαµε µε τον αντιπεριφερει-
άρχη, διαπιστώνω ότι τα πράγµατα είναι πολύ χειρότερα απ’ ό,τι πε-
ρίµενα. Άκουσα ότι ο κ. Σπίρτζης µίλησε για 10 εκατοµµύρια. ∆έκα 
εκατοµµύρια είναι αστείο ποσό για το µέγεθος της καταστροφής, 
άλλωστε δεν υπάρχει κανένας µηχανικός που να θεωρεί ότι µε 10 
εκατ. είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν οι άµεσες ανάγκες, όχι οι µα-
κροπρόθεσµες, για τις οποίες το ποσό υπερβαίνει τα 100 εκατ. κατά 
πολύ» δήλωσε η κ. Μπακογιάννη, η οποία επισήµανε την ανάγκη για 
λεπτοµερείς καταγραφές στις καλλιέργειες. «Οι ζηµιές στις καλλιέρ-
γειες είναι τεράστιες. Επικοινώνησα µε τον διοικητή του ΕΛΓΑ και 
του ζήτησα να έρθουν άµεσα συνεργεία και από την Αθήνα, αλλά και 
από το Ηράκλειο. Έχουµε τεράστιο πρόβληµα, γιατί ο ΕΛΓΑ, από 
τη νοµοθεσία του, αποζηµιώνει καρπό. Εµείς όµως έχουµε ζηµιές σε 
δέντρα. Χάθηκαν ολόκληρα στρέµµατα µε δέντρα. Πρέπει να βρε-
θεί ένας τρόπος αποζηµίωσης. Υπάρχει ένα κονδύλι στην Ε.Ε. ειδικό 
για φυσικές καταστροφές. Αυτό χρειάζεται να ενεργοποιηθεί άµεσα 
από την κυβέρνηση και από την περιφέρεια» σηµείωσε η κ. Μπα-
κογιάννη.

Από την πλευρά του, ο κ. Αυγενάκης, ο οποίος βρέθηκε στο Ηρά-
κλειο, διαβεβαίωσε ότι η Ν∆ «συµπαρίσταται στους κατοίκους, στους 
επαγγελµατίες, στους αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί», 
επισηµαίνοντας παράλληλα ότι «η πρόληψη και η αποτελεσµατική 
συντήρηση είναι καλύτερη και αποδοτικότερη των έργων αποκατά-
στασης των ζηµιών. Το υπουργείο Υποδοµών οφείλει να λειτουργή-
σει Ηλεκτρονικό Μητρώο Έργων Υποδοµής, το οποίο θα περιλαµ-
βάνει την πλήρη ταυτότητα του κάθε έργου (κατασκευή, συντήρηση, 
ευθύνη εκτέλεσης έργων). Είναι αυτονόητη η υποχρέωση της κυβέρ-
νησης να σταθεί στο πλευρό όσων επλήγησαν, καθώς και η ανάγκη 
ενίσχυσης της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού για τη γρή-
γορη αντιµετώπιση των προβληµάτων».

Τη στήριξή του στους πληγέντες εξέφρασε µέσω Twitter ο πρό-
εδρος της Ν∆, Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η Κρήτη και η ιδιαίτερη πα-
τρίδα µου, τα Χανιά, δοκιµάζονται πρωτόγνωρα από την ισχυρή κα-
κοκαιρία. Ενηµερώθηκα πριν λίγο από τον αντιπεριφερειάρχη Χα-
νίων, Απόστολο Βουλγαράκη, για τις εκτεταµένες καταστροφές. Θα 
κάνω ό,τι περνά από το χέρι µου για να αντιµετωπιστούν το συντοµό-
τερο» ανέφερε σε ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης.
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«Υπάρχουν 300.000 
υπογόνιµα ζευγάρια στην 
Ελλάδα και µόνο το ένα στα 
τρία κάνει προσπάθεια για 
εξωσωµατική γονιµοποίηση, 
καθώς το κόστος καθιστά 
απαγορευτική την απόκτηση 
ενός παιδιού». Χάρης 
Χηνιάδης, µαιευτήρας 
χειρουργός γυναικολόγος

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

«∆ΩΡΟ» 
Η ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ 
ΣΤΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΑ 
ΖΕΥΓΑΡΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
BE LIVE

Α
πό τα πιο γηρασµένα έθνη 
στην Ευρώπη είναι η Ελλά-
δα, µε τις γυναίκες να διστά-
ζουν να αποκτήσουν παιδί, 
να τεκνοποιούν ακόµα και 
µετά το κατώφλι των 40 ετών 

και να αποφασίζουν να κάνουν εξωσωµατική 
γονιµοποίηση –όταν τα βρίσκουν δύσκολα– 
στην ηλικία των 39,5 ετών! Η προχωρηµένη 
ηλικία τους επαυξάνει το πρόβληµα της υπογο-
νιµότητας, που ήδη πλήττει 300.000 ζευγάρια 
εντός των συνόρων, µε τη χρηµατική δυσχέρεια 
να στερεί από πολλούς συνανθρώπους µας τη 
δυνατότητα να αποκτήσουν παιδί µε τις µεθό-
δους της ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαρα-

γωγής. Μπροστά σε αυτό το διογκούµενο πρό-
βληµα της υπογονιµότητας και τις δυσοίωνες 
προβλέψεις της ΕΛΣΤΑΤ πως το έτος 2050 ο 
πληθυσµός της χώρας µας θα έχει συρρικνωθεί 
σε 8,8 εκατοµµύρια, µια παρέα οραµατιστών 
γιατρών ίδρυσε το Σωµατείο Be Live, µε στόχο 
να προσφέρει δωρεάν τους απαιτούµενους κύ-
κλους εξωσωµατικής γονιµοποίησης στα ζευγά-
ρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδί αλλά δεν 
µπορούν µε φυσικό τρόπο. Οι ιδρυτές του µη 
κερδοσκοπικού σωµατείου, Χάρης Χηνιάδης 
και Βασίλης Κελλάρης, δίνουν προτεραιότη-
τα στις ακριτικές περιοχές της χώρας (νησιά, 
ορεινά χωριά) –εκεί όπου η εξωσωµατική γο-
νιµοποίηση φαντάζει γολγοθάς στους κατοί-

κους– και προσφέρουν 20 κύκλους εξωσωµα-
τικής γονιµοποίησης σε ισάριθµα υπογόνιµα 
ζευγάρια µέσα στο τρέχον έτος. Ο στόχος τους 
για το 2020 είναι να προσφέρουν 40 κύκλους 
και ακόµα περισσότερους το 2021.

«Το 2016 είχαµε 92.000 γεννήσεις και το 
2018 πέσαµε στις 88.000 (οι αριθµοί συµπερι-
λαµβάνουν και τις µετανάστριες που γεννούν 
στην Ελλάδα). Σαν λαός γερνάµε και δεν γεν-
νάµε, ενώ ο δείκτης γεννητικότητας έχει µει-
ωθεί στο1,38 και διολισθαίνει προς τα κάτω» 
λέει ο µαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος 
Βασίλης Κελλάρης. «Επειδή πολλά ζευγάρια 
αντιµετωπίζουν πρόβληµα υπογονιµότητας και 
οικονοµικό πρόβληµα, το Σωµατείο Be Live 

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΕΝΟΣΗΜΑ, 
«ΦΑΡΜΑΚΟ» ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

«∆ιανύουµε την πρώτη µεταµνηµονιακή χρονιά και η πολιτεία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι της προσφέ-
ρεται µία ευκαιρία να δηµιουργήσει ένα σύγχρονο θεσµικό και οικονοµικό πλαίσιο µε στόχο µία οικο-
νοµικά και εθνικά ανεξάρτητη Ελλάδα. Αυτό απαιτεί µια ισχυρή παραγωγική βάση µε δυνατή ελληνική 

παραγωγή, δυνατές βιοµηχανίες που καινοτοµούν, δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας και εξάγουν». Τα παραπάνω 
τόνισε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρµακοβιοµηχανίας, κ. Θεόδωρος Τρύφων, υπογραµµίζοντας πως η 
ελληνική φαρµακοβιοµηχανία έχει προσφέρει και έχει στηρίξει την εθνική οικονοµία παρά το αντίξοο περιβάλλον. 
«Θέλουµε να µείνουµε και να επενδύσουµε εδώ, να παράγουµε για όλο τον κόσµο µε έδρα την Ελλάδα. Ζητάµε από 
την πολιτεία να κατανοήσει το µέγεθος του ζητήµατος και να σταµατήσει να δηµιουργεί µια νέα γενιά υπερχρεωµένων 
επιχειρήσεων. Η διάλυση του παραγωγικού ιστού είναι µόνιµη, µη αναστρέψιµη, ενώ το clawback προσωρινό. Τα 
τεράστια χαράτσια στα οικονοµικά φάρµακα δεν µπορούν να πληρωθούν. Παράλληλα, απέτυχε η πολιτική γενοσήµων, 
που, παρά τις πολύ χαµηλές τιµές, δεν πήραν όγκο. Απαιτείται, λοιπόν, νέα φαρµακευτική πολιτική, µε πιο δίκαιη 
τιµολόγηση και έλεγχο της συνταγογράφησης, που θα διασφαλίζει τη βιωσιµότητα των οικονοµικών φαρµάκων. Και 
όλα αυτά µε ένα τριετές πλάνο συµφωνίας µεταξύ της φαρµακοβιοµηχανίας και της πολιτείας από το 2019» είπε ο κ. 
Τρύφων, καταλήγοντας πως το «φάρµακο» για τη θεραπεία από τις πληγές των µνηµονίων είναι ελληνικό.

ΚΟΛΛΗΣΕ ΣΤΑ 
ΓΡΑΝΑΖΙΑ  
Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΤΩΝ ∆ΥΟ 
ΒΙΟ∆ΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 
ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Την επείγουσα ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ώστε να ενταχθούν στο σύστηµα συνταγογράφησης 
οι δύο απαραίτητοι βιοδείκτες BrCa 1 και BrCa 2 για τις γυναίκες που απειλούνται από τον καρκίνο του 
µαστού επισηµαίνει µε αγωνιώδη επιστολή της στην Αριστοτέλους η πρόεδρος του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού «Άλµα Ζωής» Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου. Όπως τονίζει η κ. 
Γαβριηλίδου, στην Ελλάδα καταγράφονται ετησίως περισσότερα από 7.000 νέα περιστατικά καρκίνου 
του µαστού και οι γυναίκες που φέρουν τις µεταλλάξεις (τα ογκογονίδια) BrCa 1 και BrCa 2 έχουν 
έως 70% πιθανότητα να νοσήσουν από καρκίνο του µαστού και έως 45% πιθανότητα να νοσήσουν 
από καρκίνο των ωοθηκών, ενώ διατρέχουν και αυξηµένο κίνδυνο για άλλες µορφές καρκίνου. Οι 
γυναικολογικοί καρκίνοι αποτελούν την πιο συχνή αιτία θανάτου σε γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω, 
που βρίσκονται στην πιο παραγωγική στιγµή της ζωής τους και που τότε συνήθως σκέφτονται να κάνουν 
οικογένεια. Η χρησιµότητα της συγκεκριµένης εξέτασης είναι µεγάλη για τις Ελληνίδες, αλλά και για την 
αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων στην υγεία. Γι’ αυτό άλλωστε στα περισσότερα κράτη ο έλεγχος 
για τις µεταλλάξεις BrCa 1 και BrCa 2 αποζηµιώνεται από την κοινωνική ασφάλιση. Οι δύο βιοδείκτες 
κοστολογήθηκαν για τον ΕΟΠΥΥ, αλλά η ένταξή τους έµεινε µετέωρη, µε συνέπεια πολλές γυναίκες στην 
πατρίδα µας να δυσκολεύονται να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις.

έθεσε κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια για 
την ένταξη στο πρόγραµµα, όπως οικογενεια-
κό εισόδηµα στα 10.000 ευρώ, ενώ θα υιοθετεί 
νησιά και ορεινά χωριά και θα κάνει ενηµερω-
τικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα» προσθέ-
τει οκ. Χηνιάδης. Το σωµατείο ουσιαστικά θα 
παρέχει δωρεάν τον γιατρό, τα φάρµακα και τη 
µονάδα για την εξωσωµατική γονιµοποίηση, 
ενώ στις ακριτικές περιοχές, όπου δεν υπάρχει 
µαιευτήρας και νοσοκοµείο, η έγκυος µετά θα 
περνά στη φροντίδα µιας άλλης πρωτοβουλίας 
που ήδη υλοποιείται στην Ελλάδα από το 2015, 
καλύπτοντας τα έξοδα και την ιατρική παρακο-
λούθηση των εγκύων που κατοικούν σε αποµα-
κρυσµένους και ακριτικούς τόπους.
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Ε
άν το παιδί σας ή κάποιος από τους 
µαθητές σας έχει ∆ιαταραχή Ελ-
λειµµατικής Προσοχής και Υπερ-
κινητικότητας (∆ΕΠΥ), ίσως γνω-
ρίζετε τα βασικά συµπτώµατα, 
όπως παρορµητικότητα, απροσε-
ξία, υπερκινητικότητα, ονειροπό-
ληση. Πολλά παιδιά µε ∆ΕΠΥ, ω-

στόσο, µοιράζονται κι άλλο ένα σύµπτωµα, που συχνά 
δεν αναφέρεται. Το σύµπτωµα αυτό είναι η δυσκολία 
τους να διαχειριστούν τα συναισθήµατά τους.

Υπάρχουν επίσηµα κριτήρια τα οποία η διεπιστηµο-
νική οµάδα χρησιµοποιεί για τη διάγνωση της ∆ΕΠΥ. Η 
δυσκολία µε τα συναισθήµατα δεν είναι ένα από αυτά. 
Ωστόσο, ερευνητές και ειδικοί πολύ συχνά αναφέρουν 
ότι τα συναισθήµατα παίζουν σηµαντικό ρόλο στις δυ-
σκολίες που αντιµετωπίζουν καθηµερινά τα παιδιά µε 
∆ΕΠΥ.

Τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ δεν έχουν διαφορετικά συναι-
σθήµατα από αυτά των συνοµηλίκων τους. Νιώθουν τον 
πόνο, τον θυµό, τη θλίψη, την απογοήτευση, την τεµπε-
λιά και την ανησυχία ακριβώς όπως όλοι οι άλλοι.

Σε τι διαφέρουν όµως τα συναισθήµατα 
των παιδιών µε ∆ΕΠΥ;
Τα συναισθήµατα των παιδιών µε ∆ΕΠΥ, όπως θυµός, 
άγχος, απογοήτευση, κόπωση, θλίψη, κ.λπ., είναι πιο 
συχνά και µεγαλύτερης έντασης σε σχέση µε των συνο-
µηλίκων τους. Ακόµη, διαρκούν περισσότερο και επη-
ρεάζουν το σύνολο της ζωής του παιδιού και κατ’ επέ-
κταση και της οικογένειάς του.

Όταν τα παιδιά δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα 
συναισθήµατά τους, µπορούν να εκδηλώσουν ποικίλες 
συµπεριφορές. Κάποια παιδιά ίσως να µην µπορούν να 
σταµατήσουν όταν είναι θυµωµένα ή αγχωµένα για κάτι. 
Άλλα, πάλι, δυσκολεύονται να ξεκινήσουν ή να ολοκλη-
ρώσουν µια δραστηριότητα όταν νιώθουν πλήξη.

Τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ συνήθως:
• Απογοητεύονται πολύ εύκολα και παραιτούνται.
• Ανησυχούν πολύ ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα, 
ακόµα και για ασήµαντα πράγµατα.
• ∆υσκολεύονται να ηρεµήσουν όταν είναι θυµωµένα ή 
κάτι τα ενοχλεί.
• Νιώθουν ότι αδικούνται ακόµα και µε την παραµικρή 
επίπληξη και κριτική.
• Γίνονται ανυπόµονα όταν θέλουν να αποκτήσουν κάτι.

Παρουσιάζουν ακόµη δυσκολίες µε την εργασιακή 
µνήµη, κάτι που τους δυσκολεύει να κρατήσουν την ευ-
ρύτερη εικόνα της κατάστασης που βιώνουν και επι-
κεντρώνονται στο τι αισθάνονται εκείνη τη στιγµή και 
µόνο.

Τα παιδιά χωρίς ∆ΕΠΥ µαθαίνουν µεγαλώνοντας 
να διαχειρίζονται τα συναισθήµατά τους. Στα παιδιά µε 
∆ΕΠΥ είναι πιο αργή η ανάπτυξη δεξιοτήτων ελέγχου 
των συναισθηµάτων. Συνήθως η άµεση συγκίνηση της 
στιγµής επηρεάζει όλες τις σκέψεις τους.

Πώς µπορούµε να βοηθήσουµε;
1. Η αποδοχή των συναισθηµάτων του παιδιού είναι το 
πρώτο βήµα. Θα πρέπει να σηµειωθεί, όµως, πως η απο-
δοχή των συναισθηµάτων δεν σηµαίνει αποδοχή όλων 
των συµπεριφορών. Το παιδί µε ∆ΕΠΥ θα πρέπει να δι-
δαχτεί σταδιακά να ξεχωρίζει την κακή συµπεριφορά, 
να την αναγνωρίζει και να κατανοεί τις συνέπειές της.
2. Όταν το παιδί µε ∆ΕΠΥ είναι εκτός ελέγχου και θυ-
µωµένο, δεν ωφελεί να γίνει καµία συζήτηση εκείνη τη 
στιγµή. Καλό θα είναι να ξεκινήσουµε µια συζήτηση 
αφού το παιδί έχει ηρεµήσει και έχουµε εξασφαλίσει τη 
βλεµµατική επαφή. Καµία συζήτηση δεν θα πρέπει να 

ξεκινά όταν το παιδί βλέπει τηλεόραση ή παίζει κάποιο 
παιχνίδι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
3. Καλό θα είναι να κρατάτε σηµειώσεις. Θα σας βοη-
θήσει να κατανοήσετε τι ακριβώς δηµιούργησε τη συ-
ναισθηµατική κατάσταση του παιδιού, αλλά και θα σας 
δώσει την ευκαιρία αργότερα να δείτε µε µια πιο αντι-
κειµενική µατιά τα γεγονότα. Οι σηµειώσεις θα αποτε-
λούν και χρήσιµη πηγή πληροφοριών για τους ειδικούς 
που εµπλέκονται στην εκπαίδευση του παιδιού.
4. Αποφεύγουµε να χρησιµοποιήσουµε αρνητικές εκ-
φράσεις. Επίσης, το λεξιλόγιο και το ύφος της συζήτη-
σης θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένα στο επίπεδο του 
παιδιού.
5. Σηµαντικό είναι επίσης να αποφεύγονται οι ατέρ-
µονες και µεγάλες συζητήσεις. Συνήθως κουράζουν 
το παιδί και έχουν αντίθετα από τα αναµενόµενα α-
ποτελέσµατα.

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ∆ΕΠΥ ΝΑ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

 ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*

6. ∆ηµιουργούµε έναν χώρο time out. Εκεί το παιδί 
θα µπορεί να αποσυρθεί µέχρι να ηρεµήσει.
7. Στον σύνδεσµο που ακολουθεί µπορείτε να βρείτε 
παιχνίδια - τεχνικές διαχείρισης θυµού για παιδιά: 
Παιχνίδια - Τεχνικές διαχείρισης θυµού για παιδιά.

Η συναισθηµατική διαπαιδαγώγηση είναι σχε-
τικά δύσκολη, κυρίως για κάποιον που δεν την έχει 
διδαχτεί. Εκεί όµως βρίσκεται και η οµορφιά, να µα-
θαίνουµε ταυτόχρονα µε τα παιδιά µας.

*O Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδα-
γωγός - συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, ε-
πιστηµονικός διευθυντής του τοµέα Ειδικής Αγω-
γής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, επιστηµονι-
κός διευθυντής του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών 
Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση». 
www.eidikospaidagogos.gr
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Αναµφίβολα η µόλις 21 ετών Για-
πωνέζα και Νο1 πλέον της πα-
γκόσµιας κατάταξης έγινε γνω-
στή στον περισσότερο κόσµο 
µετά τον επεισοδιακό τελικό 

και την κατάκτηση του US Open ενάντια στη 
Σερένα Ουίλιαµς. Από Αϊτινό πατέρα και Για-
πωνέζα µητέρα, µε κοσµοπολίτικη κουλτούρα 
αλλά εκπρόσωπος της Ιαπωνίας, παίκτρια µάλ-
λον ψηλή (1,80 µ.) και αθλητική, µε δυναµικό, 
επιθετικό παίξιµο που έρχεται σε αντίθεση µε 
τον συνεσταλµένο εκτός γηπέδων χαρακτήρα 
της, είναι ίσως το πιο σηµαντικό πρόσωπο στο 
γυναικείο τένις στις αρχές του 2018.

Ας γυρίσουµε λίγο πίσω τον χρόνο και ας 
θυµηθούµε τι συνέβη στις 9 Σεπτεµβρίου του 
2018, στον πρώτο τελικό της καριέρας της τότε 
20χρονης Οσάκα, που, ανεπηρέαστη απ’ όσα 
συνέβησαν, κατάφερε να διατηρήσει την ψυ-
χραιµία της και να διαχειριστεί (ψυχολογικά 
και τακτικά) τον αγώνα έως το τέλος του, λες και 
είχε την εµπειρία της 37χρονης Ουίλιαµς.

Να θυµίσουµε ότι ο συγκεκριµένος τελικός 
«σηµαδεύτηκε» από µια έντονη διαµάχη που 
είχε η Ουίλιαµς µε τον Πορτογάλο διαιτητή 
Κάρλος Ράµος. Στις αρχές του δεύτερου σετ ο 
ρέφερι της αναµέτρησης προειδοποίησε την Α-
µερικανίδα παίκτρια, επειδή θεώρησε πως δε-
χόταν οδηγίες από τον προπονητή της. Η Ου-
ίλιαµς αντέδρασε λέγοντας χαρακτηριστικά: 
«Ποτέ δεν κλέβω για να νικήσω. Προτιµώ να 
χάσω». Ενώ στην επόµενη αλλαγή πλευράς είπε 
απευθυνόµενη στον Ράµος: «∆εν έχω δεχτεί 
καµία προπονητική οδηγία. ∆εν έχω εξαπατή-
σει ποτέ και κανέναν στη ζωή µου, έχω µια κόρη 
και αγωνίζοµαι για το σωστό. Μου χρωστάς εξη-
γήσεις, µια συγγνώµη».

Στη συνέχεια ακολούθησε κάτι χειρότερο, 
αφού, ενώ η Οσάκα προηγούνταν µε 4-3, η Ου-
ίλιαµς δέχτηκε νέα επίπληξη (point penalty – 
ποινή ενός βαθµού), επειδή έσπασε τη ρακέτα 
της µετά την απώλεια του σερβίς της, και απευ-
θύνθηκε στον Ράµος λέγοντας: «Μου επιτίθε-
σαι. Έχεις κάνει λάθος. ∆εν θα διαιτητεύσεις 
ποτέ ξανά σε δικό µου αγώνα. Μου χρωστάς µια 
συγγνώµη. Εσύ είσαι ο ψεύτης. Μου έκλεψες 
έναν πόντο». Τότε, αµέσως, ο Πορτογάλος δι-
αιτητής, σε µία εξαιρετικά σπάνια απόφαση για 
τα δεδοµένα του τένις, τιµωρεί την Ουίλιαµς µε 
ένα γκέιµ (game penalty – δίνει το γκέιµ που 
παιζόταν στη Γιαπωνέζα) και η Οσάκα προηγεί-
ται πλέον µε 5-3, για να φτάσει τελικά στην ιστο-
ρική νίκη της µε 6-4 (2-0 σετ, µε 6-2 και 6-4). 
Μάλιστα, κυριάρχησε στο µεγαλύτερο µέρος 
της αναµέτρησης, τελειώνοντας τον αγώνα µε 
15 winners και 14 αβίαστα λάθη και ήταν σαρω-
τική, ειδικά στο 1ο σετ, και δεν επέτρεψε στην 
Ουίλιαµς να την αµφισβητήσει.

Όταν τελείωσε ο αγώνας, η Οσάκα δήλωσε 
µεταξύ άλλων: «Ειλικρινά, δεν άκουγα τι έλε-
γαν. Ο κόσµος έκανε πολύ θόρυβο και δεν µπο-
ρούσα να ακούσω. ∆εν πίστευα ποτέ ότι θα µπο-
ρούσε να συµβεί κάτι τέτοιο. Όταν γύρισα την 
πλάτη µου, είδα το σκορ στο 5-3. Τα έχασα για 
λίγο. Όµως ήξερα ότι πρέπει να παραµείνω συ-
γκεντρωµένη σε όλο το υπόλοιπο του µατς, 
γιατί, διαφορετικά, γνώριζα πως θα µπορούσε 
η µεγάλη αντίπαλός µου να φτάσει στην ανα-
τροπή».

Σύµφωνα µε µια βρετανική έρευνα και προ-

Γιατί η Ναόµι Οσάκα  
είναι υπόδειγµα  

στο παγκόσµιο τένις

φανώς για τους λόγους στους οποίους αναφερ-
θήκαµε παραπάνω, η Οσάκα θεωρήθηκε η πιο 
αδικηµένη αθλήτρια το 2018.

«Η µνήµη µου από το US Open ήταν γλυ-
κόπικρη. Αµέσως µετά, την επόµενη µέρα, δεν 
ήθελα να το σκέφτοµαι, σαν να ήταν η πιο ευτυ-
χισµένη µέρα της ζωής µου. Σίγουρα είµαι χα-
ρούµενη που κέρδισα ένα Grand Slam, δεν νο-
µίζω πως µπορεί να µου το στερήσει κάτι αυτό. 
Αλλά δεν ξέρω. Νιώθω πως ήταν µια άσχηµη α-
νάµνηση, αλλά και τόσο παράξενο συγχρόνως, 
απλώς δεν θέλω να το σκέφτοµαι» δήλωσε λίγο 
αργότερα η Οσάκα, στο China Open, τον περα-
σµένο Οκτώβριο.

Ίσως εδώ θα µπορούσαµε να θυµίσουµε, 
χωρίς καθόλου να θέλουµε να µειώσουµε την 
αξία της κορυφαίας ίσως τενίστριας όλων των 
εποχών και µάλιστα προς το τέλος της καριέ-
ρας της, ότι έχει δώσει κι άλλες αφορµές µε τη 
στάση της στο γήπεδο. Στη µνήµη όσων ασχο-
λούνται µε τον κόσµο του τένις έχει καταγρα-
φεί το περιστατικό µε την κορυφαία Ελληνίδα 
διαιτητή Εύα Ασδεράκη, στον τελικό τότε του 
US Open: η Ουίλιαµς, µη συµφωνώντας µε από-
φασή της, είχε κάνει πρωτοφανή επίθεση στην 
Ασδεράκη, που βέβαια κράτησε την ψυχραιµία 
της.

Με έναν κάπως παράξενο τρόπο, λοιπόν, η 

Οσάκα έγινε η πρώτη αθλήτρια που χάρισε στη 
χώρα της έναν τίτλο Grand Slam και χωρίς να υ-
περηφανευτεί καθόλου γι’ αυτό συνέχισε µε το 
low profile της την καταπληκτική της καριέρα 
και το 2019.

Στις αρχές του χρόνου έγινε η µεγάλη πρω-
ταγωνίστρια του Australian Open και άγγιξε την 
κορυφή της παγκόσµιας κατάταξης, καθώς επι-
βλήθηκε σε έναν συναρπαστικό τελικό µε απί-
στευτες ανατροπές εναντίον της Πέτρα Κβίτοβα 
µε 7-6(2), 5-7, 6-4. Ο αγώνας κρίθηκε στο απο-
φασιστικό σετ, όπου η Οσάκα, αντί να παραµεί-
νει αποδιοργανωµένη από το «κακό» προηγού-
µενο (χαµένο) σετ, κατάφερε να το αφήσει πίσω 
της και να πάρει από νωρίς το break στο σετ, τε-
λειώνοντάς το µε 6-4.

Το πόσο σηµαντική στιγµή ήταν αυτή για 
τη χώρα της Ιαπωνίας στο τένις επιβεβαιώνε-
ται από τους αριθµούς-ρεκόρ, καθώς πάνω από 
20 εκατοµµύρια τηλεθεατές µόνο από την Ι-
απωνία παρακολούθησαν τον τελικό των γυ-
ναικών του Australian Open. Όχι µόνο διαδέ-
χτηκε την Κάρολιν Βοζνιάκι στον «θρόνο» της 
Μελβούρνης αλλά έγινε και η νεότερη παίκτρια 
στον «θρόνο» της παγκόσµιας κατάταξης από το 
2010, όταν το είχε κάνει η Βοζνιάκι, στα 20 χρό-
νια της.

Την ιδιαίτερα ευγενική φυσιογνωµία της 
21χρονης Γιαπωνέζας τη βλέπουµε και µέσα 
από γεγονότα όπως το τέλος της συνεργα-
σίας της µε τον προπονητή της Σάσα Μπαΐν, το 
οποίο ανακοίνωσε ξαφνικά πριν από µερικές η-
µέρες. Φυσικά δεν θέλησε να πει άσχηµα λόγια 
για τον πρώην προπονητή της, ωστόσο άφησε 
να εννοηθεί πως το κλίµα δεν ήταν ιδανικό στην 
οµάδα της και γι’ αυτό υπαίτιος ήταν ο Μπαΐν.

«Αν δεν είµαι χαρούµενη όταν ξυπνάω για 
να πάω στην προπόνηση µε τους ανθρώπους 
που έχω γύρω µου, δεν θα το καταστρέψω όλο 
αυτό για να κρατήσω µόνο έναν συγκεκριµένο 
άνθρωπο κοντά µου» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«∆εν θα σταµατούσα µια συνεργασία µε ά-
σχηµους όρους, επειδή είναι ο άνθρωπος που 
µου έµαθε πώς να ανοιχτώ σε άλλους ανθρώ-
πους, οπότε δεν θα του κρατούσα κακία, ούτε 
θα ήµουν εχθρική απέναντί του» κατέληξε και 
επισήµανε πως έχει ακόµα καλή σχέση µε τον 
34χρονο τεχνικό.

Ο ευχάριστος χαρακτήρας της φαίνεται και 
µέσα από τις συνεντεύξεις που δίνει, µε χαρα-
κτηριστικό παράδειγµα τα όσα είπε στην εκπο-
µπή «Good Morning America» στις 30 Ιανουα-
ρίου: «Πήρα τηλέφωνο τη µητέρα µου περιµέ-
νοντας συγχαρητήρια µετά την κατάκτηση του 
τροπαίου. Αλλά η µαµά µου ήταν θυµωµένη 
µαζί µου, επειδή κουράστηκα, και κατά κάποιον 
τρόπο µού φώναξε για να πάω για ύπνο». Με 
αυτά τα λόγια προκάλεσε για άλλη µια φορά 
πολλά γέλια και θετικά σχόλια από τον κόσµο.

Ύστερα απ’ όσα αναφέραµε, µπορούµε ξε-
κάθαρα να καταλάβουµε γιατί µετά από µερι-
κούς µήνες η Οσάκα έφτασε στην κορυφή. Η 
απίστευτη ψυχραιµία της, σε συνδυασµό µε το 
ταλέντο της, τη µετριοπάθειά της και τον σεβα-
σµό της απέναντι στον κόσµο (την οικογένειά 
της, τους θαυµαστές της), µας επιβεβαιώνει πως 
θα χαράξει µια καταπληκτική πορεία στο µέλ-
λον και θα προσφέρει στο άθληµα και ειδικά 
στους νέους παίκτες κανόνες και πρότυπα συ-
µπεριφοράς που, δυστυχώς, απουσιάζουν.

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΪΡΗ
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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.

Έ
να Σαββατοκύριακο γεµάτο ντέρµπι έχουµε 
µπροστά µας, µε πολλά και άκρως ενδιαφέρο-
ντα παιχνίδια σε όλη την Ευρώπη. Όπως κάθε 
εβδοµάδα, το Betarades.gr σε συνεργασία µε 
τη «Free Sunday» έχουν καταλήξει σε πέντε 
προτάσεις, τις οποίες και θα σας παρουσιά-

σουµε αναλυτικά παρακάτω.
Θα ξεκινήσουµε από την Αγγλία και το ντέρµπι του Μερσεϊσά-

ιντ, ανάµεσα στην Έβερτον και τη Λίβερπουλ. Οι γηπεδούχοι µετά 
από τρεις διαδοχικές ήττες επέστρεψαν µεσοβδόµαδα στα θετικά 
αποτελέσµατα, επικρατώντας 3-0 εκτός έδρας της Κάρντιφ, εκµε-
ταλλευόµενοι το γεγονός ότι αντιµετώπιζαν µία οµάδα η οποία 
φιγουράρει στα χαµηλά στρώµατα της κατάταξης. Από την άλλη 
πλευρά, οι «κόκκινοι» έκαναν την Τετάρτη (27/02) επίδειξη δύ-
ναµης απέναντι στη Γουότφορντ, επικράτησαν 5-0 και πηγαίνουν 
στο «Γκούντισον Παρκ» µε την ψυχολογία στα ύψη και µε στόχο 
να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσµα που θα τους φέρει ένα βήµα πιο 
κοντά στην κατάκτηση του τίτλου, µετά από πολλά χρόνια. Η Λί-
βερπουλ είναι ένα τουλάχιστον επίπεδο πάνω από την Έβερτον, 
το κίνητρό της είναι τεράστιο και θεωρούµε ότι θα πάρει σχετικά 
άνετα τη νίκη. Θα επιλέξουµε, εποµένως, το «διπλό» µε χάντικαπ 
-1, ενδεχόµενο το οποίο βρίσκουµε σε απόδοση 2.05 (-1 Ασιατικό 
Χάντικαπ: Το στοίχηµα επιβεβαιώνεται σε περίπτωση νίκης της 
Λίβερπουλ µε δύο ή περισσότερα γκολ διαφορά. Αν κερδίσει µε 
διαφορά ενός τέρµατος, το ποντάρισµα επιστρέφεται).

∆εν χάνει η Φιορεντίνα
Συνεχίζουµε µε Serie A και τον αγώνα Αταλάντα - Φιορεντίνα. Η 
γηπεδούχος οµάδα δεν διανύει την καλύτερη δυνατή περίοδό της. 
Προέρχεται από δύο σερί ήττες, 1-3 από τη Μίλαν εντός έδρας και 
2-0 από την Τορίνο εκτός έδρας, αποτελέσµατα που την έχουν 
φέρει στην 8η θέση, µόλις στο +2 από τη σηµερινή της αντίπαλο. 
Οι «βιόλα», από την πλευρά τους, έχουν να χάσουν σε επίπεδο 
πρωταθλήµατος από τις 26 ∆εκεµβρίου, ανεβαίνουν σταθερά στη 
βαθµολογία και ένα θετικό αποτέλεσµα απέναντι στην Αταλάντα 
θα τους διατηρήσει στη διεκδίκηση µιας θέσης στις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις της επόµενης σεζόν. Θα πάµε µε τη φόρµα της Φιο-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
«Καθαρίζει» το ντέρµπι 

η Λίβερπουλ

ρεντίνα και θα επιλέξουµε το Χ2 σε απόδοση 2.00.

«Αναστήθηκε» ο Λεβαδειακός
Αφήνουµε την Ευρώπη και περνάµε στη… δική µας Superleague 
και την αναµέτρηση Λεβαδειακός - Λαµία. Οι Βοιωτοί βρίσκονται 
σε πολύ δύσκολη θέση, φιγουράρουν εντός της ζώνης του υποβι-
βασµού, ωστόσο το τελευταίο διάστηµα δείχνουν να παίρνουν τα 
πάνω τους. Μετρούν δύο διαδοχικές νίκες, αµφότερες µε 1-0, κό-
ντρα σε Παναιτωλικό και Ξάνθη, εντός και εκτός έδρας αντίστοιχα. 

Η Λαµία είναι πιο άνετη βαθµολογικά, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 
έχει εξασφαλίσει την παραµονή της ακόµη, ενώ µεσοβδόµαδα είχε 
και το µατς Κυπέλλου µε τον Ολυµπιακό στο «Γεώργιος Καραϊ-
σκάκης». Ο Λεβαδειακός τα τελευταία χρόνια βρίσκει τον τρόπο να 
σώζει την «παρτίδα», το µοµέντουµ τον ευνοεί, µπορεί να εκµεταλ-
λευτεί την έδρα του και να φτάσει στην κατάκτηση των τριών βαθ-
µών, µε τον «άσο» να προσφέρεται σε απόδοση 2.30.

Από το υπόλοιπο πρόγραµµα, έχουµε ξεχωρίσει το «διπλό» 
της Γάνδης επί της Ζούλτε Βάρεγκεµ, σε απόδοση 2.00, για το 
πρωτάθληµα του Βελγίου, αλλά και τον «άσο» σε απόδοση 2.00, 
επίσης, στην αναµέτρηση Βαλένθια - Μπιλµπάο, στο πλαίσιο της 
Πριµέρα Ντιβιζιόν.

Αυτές είναι οι προτάσεις για µία ακόµη εβδοµάδα. Εσείς µην 
ξεχνάτε ότι στο Betarades.gr µπορείτε καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου να βρίσκετε προτάσεις για live betting από τους 
έµπειρους tipsters του κορυφαίου ενηµερωτικού site για το στοί-
χηµα στην Ελλάδα.

Goal Tips
* Φούλαµ - Τσέλσι (03/03, 16:05): Το Over 2.5 γκολ έχει εµφανιστεί 
και στα τέσσερα τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της Φούλαµ, αλλά 
και στα τρία πιο πρόσφατα εκτός έδρας µατς της Τσέλσι. Πολύ πιθανό 
το «µίνι» λονδρέζικο ντέρµπι της Κυριακής να έχει αρκετά τέρµατα, µε 
το Over 2.5 να προσφέρεται σε απόδοση 1.70.

* Νάπολι - Γιουβέντους (03/03, 21:30): Το No Goal έχει επιβεβαιω-
θεί στα επτά από τα οκτώ πιο πρόσφατα παιχνίδια της Νάπολι σε όλες 
τις διοργανώσεις, αλλά και στα πέντε από τα έξι τελευταία µατς της 
Γιουβέντους. Το να επιβεβαιωθεί το ίδιο σηµείο και στη µεταξύ τους 
συνάντηση την Κυριακή το βρίσκουµε σε απόδοση 1.90.

* Βαλένθια - Μπιλµπάο (03/03, 21:45): Τρία σερί Under 2.5 µετρά 
η Βαλένθια σε επίπεδο πρωταθλήµατος, η Μπιλµπάο, από την πλευρά 
της, έχει επιβεβαιώσει το Under 2.5 στα επτά από τα οκτώ πιο πρό-
σφατα παιχνίδια της για το ισπανικό πρωτάθληµα. Το να σηµειωθούν 
λιγότερα από 2,5 τέρµατα στην αναµέτρηση µεταξύ των δύο οµάδων 
το βρίσκουµε σε απόδοση 1.57.

Seri Tips
* Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (03/03, 19:00): Αήττητος φέτος 
ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ σε επίπεδο Superleague, µετρά 
επτά νίκες και τρεις ισοπαλίες σε δέκα παιχνίδια. Υποδέχεται 
τον ΠΑΟΚ, µε τον ∆ικέφαλο να µην έχει υποστεί ήττα στο 
πρωτάθληµα ακόµη, µε 19 νίκες και τρεις ισοπαλίες. Φαβορί 
για τη συγκεκριµένη αναµέτρηση δίνεται η οµάδα του Ραζβάν 
Λουτσέσκου, µε το «διπλό» να βρίσκεται λίγο κάτω από το 
2.00.

* Βόλφσµπουργκ - Βέρντερ Βρέµης (03/03, 19:00): Η 
Βέρντερ Βρέµης είναι αήττητη στα εννέα τελευταία παιχνίδια 
της ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, µε τον απολογισµό 
της να αποτελείται από έξι νίκες και τρεις ισοπαλίες. Το να 
µη χάσει στην έδρα της Βόλφσµπουργκ την Κυριακή, το Χ2 
δηλαδή, «πληρώνει» 1.72.

* Αταλάντα - Φιορεντίνα (03/03, 19:00): Αήττητη η Φιο-
ρεντίνα από τις 26/12/2018 κι έπειτα, σε δέκα µατς που έχει 
δώσει έκτοτε, έχει έξι ισοπαλίες και τέσσερις νίκες. Είναι το 
αουτσάιντερ µε βάση τις αποδόσεις των στοιχηµατικών εται-
ρειών και το Χ2 το βρίσκουµε σε απόδοση 2.00.

Head 2 Head
* Έβερτον - Λίβερπουλ (03/03, 18:15): Η Λίβερπουλ είναι αήτ-
τητη στις οκτώ τελευταίες επισκέψεις της στην έδρα της Έβερτον, 
µε τα έξι από αυτά τα παιχνίδια να ολοκληρώνονται ισόπαλα! 
Είναι το φαβορί και για τη συγκεκριµένη αναµέτρηση, µε το 
«διπλό» να προσφέρεται σε αποδόσεις γύρω στο 1.60!

* Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (03/03, 19:00): Το No Goal, να µη 
σκοράρει δηλαδή η µία από τις δύο οµάδες τουλάχιστον, έχει 
επιβεβαιωθεί στα 8/9 τελευταία παιχνίδια µεταξύ Παναθηναϊκού 
και ΠΑΟΚ, ανεξαρτήτως έδρας. Το να συµβεί το ίδιο και στον 
αγώνα της Κυριακής προσφέρεται σε απόδοση 1.68 κατά µέσο 
όρο.

* Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός (03/03, 19:30): Ο Αστέ-
ρας Τρίπολης είναι αήττητος στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια 
όπου αντιµετώπισε τον Παναιτωλικό, είτε στην πρωτεύουσα της 
Αρκαδίας είτε στο Αγρίνιο, µε δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες. Οι 
γηπεδούχοι είναι και τώρα φαβορί για τους τρεις βαθµούς, µε 
τον «άσο» να προσφέρεται σε απόδοση 1.69 κατά µέσο όρο.

03/03
15:30  Ζούλτε Βάρεγκεµ - Γάνδη   2  2.00
17:15  Λεβαδειακός - Λαµία   1  2.30
18:15  Έβερτον - Λίβερπουλ  Λίβερπουλ -1 (Ασ.)  2.05
19:00  Αταλάντα - Φιορεντίνα   X2  2.00
21:45  Βαλένθια - Μπιλµπάο   1  2.00
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POWEREDBY AUTO

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

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

Η 2Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ VW TIGUAN ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΗΚΕ  
ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ € 27.300 ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟ ΝΕΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόµη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούµερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δηµοφιλές 
σπορ µοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί µία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται µεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εµπειρία και γνώση, η συµµετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καµπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωµένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωµαλίες του 

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

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

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

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

ι δηµοσιογράφοι µέλη του ανεξάρτητου δηµοσιο-
γραφικού θεσµού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την 
Ελλάδα» επέλεξαν το Skoda Karoq ως «Αυτοκίνητο 
του 2019». Η επιλογή έγινε για δεύτερη χρονιά µε 
ανοιχτή ψηφοφορία, σύµφωνα µε την οποία κάθε 

µέλος του θεσµού κατένειµε ένα σύνολο 100 βαθµών στα 10 
αυτοκίνητα που συµµετείχαν στην ψηφοφορία.

Τα 10 αυτοκίνητα είχαν περάσει στην τελική φάση κατά 
τη διαδικασία προεπιλογής (η οποία επίσης πραγµατοποιείται 
µε ψηφοφορία) από 23 νέα µοντέλα. Τα αυτοκίνητα της τελι-

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

κής φάσης ήταν (µε αλφαβητική σειρά) τα Citroën C3 Aircross, 
Dacia Duster, Ford Focus, Hyundai Kona, Kia Ceed, Mercedes 
A-Class, Seat Arona, Skoda Karoq, Volvo XC40, VWT-Roc.

Μετά την καταµέτρηση των ψήφων νικητής και «Αυτοκί-
νητο του 2019» αναδείχθηκε το Skoda Karoq µε 399 βαθµούς.

Οι δηµοσιογράφοι µέλη του θεσµού επιλέγουν κάθε χρόνο 
το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» ανάµεσα στα και-
νούργια αυτοκίνητα που έχουν εµφανιστεί στην ελληνική αγορά 
το προηγούµενο 12µηνο και τα οποία έχουν οδηγήσει στους ελ-
ληνικούς δρόµους, µε κριτήρια που αφορούν την τεχνολογία, 

την ασφάλεια, την ποιότητα, την πληρότητα της γκάµας, το κό-
στος αγοράς και χρήσης, αλλά και κάθε άλλο χαρακτηριστικό 
που συµβάλλει ώστε ένα αυτοκίνητο να ταιριάζει στην ελλη-
νική πραγµατικότητα και στην αντίληψη της αυτοκίνησης από 
τους Έλληνες καταναλωτές.

Η φετινή εκδήλωση φιλοξενήθηκε στη Μαρίνα Ζέας και το 
Casca. Χορηγοί ήταν τα λιπαντικά Eneos, τα ελαστικά Kumho 
και η εταιρεία επαγγελµατικών εργαλείων USAG.

Την όλη διοργάνωση επιµελήθηκε η Promevent και την 
εκδήλωση η CGC Communication.

Το Kamiq είναι το νέο 
µικρό SUV της Skoda

Λίγες ηµέρες πριν από την επίσηµη παρουσίασή του στην έκθεση της Γενεύης, 
η Skoda έδωσε στη δηµοσιότητα φωτογραφίες και στοιχεία από το νέο της 
µικρό SUV, το Kamiq, που διαθέτει ένα χαρακτηριστικό εµπρός µέρος, µε 
διπλή διάταξη προβολέων και µάσκα µε περίγραµµα χρωµίου. Πίσω ξεχω-

ρίζουν τα ιδιαίτερα φωτιστικά σώµατα, η τονισµένη ποδιά, καθώς και η αναγραφή του 
ονόµατος της µάρκας.

Το εσωτερικό έχει λογική που ακολουθεί αυτήν του Scala, οπότε είναι σύγχρονο και 
λειτουργικό, µε µία κεντρικά τοποθετηµένη ελεύθερη οθόνη για το σύστηµα infotainment. 
Οι χώροι στο εσωτερικό αναµένονται ιδιαίτερα καλοί, µε πρώτη ένδειξη το µέγεθος του 
πορτµπαγκάζ, που κυµαίνεται από τα 400 έως και τα 1.395 λίτρα.

Το µήκος του Kamiq, που βασίζεται στο πλαίσιο MQB A0 του Οµίλου Volkswagen, 
είναι 4,241 µέτρα (πλάτος 1,793 µ., ύψος 1,531 µ.), ενώ στην αίσθηση SUV συµβάλλει 
και η απόστασή του από το έδαφος, που ξεπερνά τα 17 εκατοστά.

Το νέο Skoda Kamiq, που θα είναι αποκλειστικά προσθιοκίνητο, θα είναι διαθέσιµο 
µε συνολικά πέντε κινητήρες. Τα σύνολα βενζίνης είναι ο τρικύλινδρος 1.0 TSI µε 95 και 
115 ίππους και ο 1.5 TSI µε το σύστηµα αποµόνωσης κυλίνδρων και τους 150 ίππους. 
Ο diesel 1.6 TDI αποδίδει επίσης 115 ίππους, ενώ ο 1.0 G-Tec, ο τρικύλινδρος που λει-
τουργεί µε φυσικό αέριο, αποδίδει 90 ίππους.

Νέο Kia e-Soul: Με περισσότερη 
ισχύ, τεχνολογία και αυτονοµία!

Το νέο Kia e-Soul επιστρέφει συνολικά αναβαθµισµένο, ενώ παγκοσµίως είναι το τρίτο ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο της Kia Motors, η πρεµιέρα του οποίου θα γίνει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης.

Με νεανική και ελκυστική εµφάνιση, το νέο e-Soul ξεχωρίζει από το ιδιαίτερο στιλ του, που 
χαρακτηρίζεται από το εντυπωσιακό εµπρός µέρος του µε την κλειστή µάσκα και τους δυναµικούς LED 
προβολείς. Η κλίση της οροφής προς τα πίσω είναι λίγο πιο έντονη, για να τονίζεται το στιλ crossover.

Οι σχεδιαστές πρόσεξαν ιδιαίτερα και το εσωτερικό του νέου e-Soul, δίνοντας προτεραιότητα στο 
νεανικό κοινό. Παράλληλα, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται και που 
απεικονίζονται στον πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων των 7 ιντσών.

Το νέο Kia e-Soul θα είναι το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη που θα πωλείται µε δύο 
εκδόσεις µπαταριών (39,2 kWh, 64 kWh). Η βασική έκδοση συνδυάζεται µε ηλεκτροκινητήρα 136 ίππων 
µε ροπή 365 Nm και έχει αυτονοµία µε µία φόρτιση έως 277 χιλιόµετρα. Η µεγαλύτερη έκδοση, των 64 
kWh, συνδυάζεται µε ηλεκτρικό µοτέρ 204 ίππων και προσφέρει έως 452 χιλιόµετρα ηλεκτροκίνησης 
σε κύκλο WLTP.

Το νέο Citroën C5 Aircross 
ξεκινά από τα 22.550 ευρώ

Η βασική έκδοση βενζίνης Live µε τον κινητήρα 1.2 PureTech των 130 ίππων θα ξεκινά 
από 22.550 ευρώ, η Inspire από 24.800 ευρώ, η Feel από 27.000 ευρώ και η Shine 
από 31.050 ευρώ. Πιο πάνω στην γκάµα βρίσκεται το C5 Aircross µε τον κινητήρα 

1.6 PureTech µε 180 ίππους και στάνταρ το αυτόµατο κιβώτιο EAT8. H έκδοσή του Inspire 
θα ξεκινά από τα 30.800 ευρώ, η Feel από τα 33.100 ευρώ και η Shine από τα 35.950 ευρώ.

Στους diesel υπάρχουν και πάλι δύο κινητήρες, στα 1,5 και 2,0 λίτρα BlueHDI, µε τις 
τιµές να ξεκινούν από τα 25.000 ευρώ για την έκδοση Live, τα 26.700 ευρώ για την Inspire, 
τα 29.750 ευρώ για τη Feel και τα 32.600 ευρώ για τη Shine. Με τον ολοκαίνουριο κινη-
τήρα των 1.500 κυβικών και αυτόµατο κιβώτιο έχουµε 29.850 ευρώ για την Inspire, 32.150 
ευρώ για τη Feel και 35.000 ευρώ για τη Shine. Ο δίλιτρος πετρελαιοκινητήρας εφοδιάζει 
τις εκδόσεις Feel (36.750 ευρώ) και Shine (42.500 ευρώ), και οι δύο µε στάνταρ το αυτό-
µατο κιβώτιο EAT8.





FR
EE

TI
M
E

CALENDAR
02-08/03

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ 
∆ΟΥΚΑΚΗ
Στο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης θα πα-
ρουσιαστεί στις 2 Μαρτίου το αφιλτράριστο και γε-
µάτο χιούµορ ντοκιµαντέρ «Ολυµπία», που αφορά 
τη βραβευµένη µε Όσκαρ ηθοποιό Ολυµπία ∆ου-
κάκη. Το ντοκιµαντέρ έκανε πρεµιέρα στη Νέα 
Υόρκη τον περασµένο Οκτώβριο και απέσπασε δι-
θυραµβικές κριτικές. Σκηνοθέτης του ο Χάρης 
Μαυροµιχάλης, που ζει και εργάζεται στην Αµε-
ρική. Ο Χάρης Μαυροµιχάλης ακολούθησε για µε-
γάλο χρονικό διάστηµα µε τον φακό της κάµεράς 
του την Ολυµπία ∆ουκάκη στη Νέα Υόρκη, στο Λος 
Άντζελες, στο Σαν Φρανσίσκο, στη Φλόριντα, στην 
Κύπρο, στην Πελοπόννησο και στη Λέσβο.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΣΤΟΝ ΟΛΙΒΙΕ ΜΕΣΣΙΑΝ
Ο Ολιβιέ Μεσσιάν υπήρξε ένας από τους σπουδαιότε-
ρους καλλιτέχνες της σύγχρονης µουσικής και εφευρέ-
της του style oiseau (ύφος πουλιού), επηρεάζοντας τη 
µουσική σκέψη πολλών άλλων καλλιτεχνών του 20ού 
αιώνα. Με αφορµή τα 110 χρόνια που συµπληρώθηκαν 
το 2018 από τη γέννηση του µεγάλου θεωρητικού, ορ-
γανίστα, συνθέτη και καθηγητή σύνθεσης, η Στέγη του 
Ιδρύµατος Ωνάση συνεργάζεται µε οργανισµούς που 
έχουν τις ίδιες δηµιουργικές ανησυχίες µε αυτήν, όπως 
το Ωδείο Αθηνών και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, 
και από τις 4 έως τις 7 Μαρτίου κάνουν ένα αφιέρωµα 
στον Ολιβιέ Μεσσιάν και το έργο του, µε σκοπό την ε-
νίσχυση της επαφής των σπουδαστών µουσικής –αλλά 
και του ευρύτερου κοινού– µε το µοντέρνο και σύγ-
χρονο ρεπερτόριο.

Η «ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΤΗΣ ΝΙΟΤΗΣ» 
ΣΤΟ TEMPUS VERUM - ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Το έργο του Φέρντιναντ Μπρούκνερ «Η αρρώστια 
της νιότης», µε το οποίο ο ∆ηµήτρης Λάλος επέλεξε 
να εγκαινιάσει τη νέα θεατρική του στέγη Tempus 
Verum - Εν Αθήναις πριν από περίπου δυόµισι χρό-
νια, επιστρέφει µε την ίδια διανοµή. Πρεµιέρα στις 6 
Μαρτίου και για δέκα µόνο παραστάσεις.

 «Όταν η Marilyn Monroe µένει µόνη της»
Η ντιζέζ του µαγαζιού κάνει το ντεµπούτο της στο hip-hop µουσικό στερέωµα και συγκρούεται µε το είδωλό της, τη Marilyn Monroe. 
Γκρεµίζει τον καθρέφτη της, όχι µόνο «µε βούρτσες και γροθιές» αλλά και µε αποκαλύψεις, καυστικά σχόλια, σκάνδαλα και µυστικά 
από την κλειδαρότρυπα, κι έπειτα σκουπίζει τα κοµµάτια της –και τα κοµµάτια της Marilyn Monroe– και αναχωρεί µε προορισµό τα… 
όνειρά της. Η Ερωφίλη Κόκκαλη ερµηνεύει τον πολυσυζητηµένο µονόλογο του Γιάννη Κοντραφούρη, σκηνοθετηµένη από την Πέµη 
Ζούνη και µε τη µουσική του Θέµη Καραµουρατίδη, στο El Convento Del Arte από την Πέµπτη 7 Μαρτίου και κάθε Πέµπτη στις 21:30.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Νίκος Labôt 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, 
∆ηµήτρης Ήµελλος, Μαρία Φιλίνη, Κωνστα-
ντίνος Γώγουλος, Ελένη Καραγιώργη, ∆ανάη 
Πριµάλη, Ορφέας Αγγελόπουλος, ∆ήµητρα 
Βλαγκοπούλου, Γεωργία Τσαγκαράκη, Ειρήνη 
Ασηµακοπούλου, Αρετή Σεϊνταρίδου

Ο Κόουλ (Γιούαν Μακ Γκρέγκορ) είναι ένας µηχανικός τεχνητής νοηµοσύνης που προσφέρει 
τεχνολογικά εργαλεία για ροµαντικές σχέσεις. Η πρώτη ανακάλυψη της εταιρείας του ήταν ένας 
αλγόριθµος που καθορίζει την πιθανότητα µιας επιτυχηµένης σχέσης, ενώ το πρόσφατο έργο του 
είναι οι τεχνητοί άνθρωποι που έχουν σχεδιαστεί για να γίνουν το τέλειο ταίρι. Ο πρόσφατα δια-

ζευγµένος Κόουλ ξεκινάει µια σχέση µε τη συνάδελφό του Ζωή (Λέα Σεϊντού), όµως η σχέση τους εµπλέκε-
ται µε τα επιστηµονικά προϊόντα και το µέλλον της εταιρείας. Μια καθηλωτική sci-fi ερωτική ιστορία από τον 
σκηνοθέτη του «Like Crazy», Ντρέικ Ντόρεµους.

Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
TALL TALES

Σκανταλιάρικα ζουζουνάκια και ζιζάνια πρωταγωνιστούν σε αυτή τη µαγική ταινία κινουµένων 
σχεδίων, βασισµένη στα ζωντανά κείµενα και τις πολύχρωµες εικόνες του Άντον Κρινγκς που έχουν 
λατρευτεί από χιλιάδες παιδιά σε όλο τον κόσµο. Τα βιβλία του Άντον Κρινγκς είναι ένα λογοτε-
χνικό φαινόµενο, µε πάνω από 20 εκατοµµύρια πωλήσεις. Έχουν µεταφραστεί σε 17 γλώσσες, µε 4 

εκατοµµύρια βιβλία να έχουν πωληθεί µεταφρασµένα. Η δηµοφιλής συλλογή µετράει πάνω από 100 ιστορίες 
και 50 χαρακτήρες. Η ταινία ξεπηδά από τις διασκεδαστικές σελίδες του δηµιουργού και παρουσιάζει µια 
απολαυστική ιστορία µε όµορφα µηνύµατα για µικρούς και µεγάλους. Όταν ο Απόλλο, ένας ευγενικός περι-
πλανώµενος καλλιτέχνης, καταφθάνει στο χωριό όπου κατοικούν τα Ζουζούνια, δεν αργεί να αναστατώσει τη 
ζωή τους. O Απόλλο πέφτει στην παγίδα της Γουέντι, της ζηλιάρας και παµπόνηρης ξαδέλφης της βασίλισσας 
Μαργαρίτας. Ο ήρωάς µας κατηγορείται για την απαγωγή της βασίλισσας, προκαλώντας πανικό στην κυψέλη. 
Με τη βοήθεια των νέων του φίλων, ο Απόλλο ηγείται µιας ριψοκίνδυνης αποστολής διάσωσης.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αρνό Μπουρόν, Άντον Κρινγκς ΣΕΝΑΡΙΟ: Άντον Κρινγκς, Αρνό Ντελαλάντ, Κριστέλ Γκονάρντ ΑΚΟΥΓΟ-
ΝΤΑΙ ΟΙ: Θοδωρής Τσουανάτος, Έλενα ∆ελακούρα, Τάνια Παλαιολόγου, Πέτρος Σπυρόπουλος, Υακίνθη Παπαδοπούλου, 
Βασίλης Μήλιος, Βαγγέλης Ζάπας, Χρήστος Θάνος, Χρήστος Παπαµιχαήλ, Σοφία Καψαµπέλη, Μαρία Ζερβού, Ρία Απέργη

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντρέικ Ντόρεµους ΣΕΝΑΡΙΟ: Ριτς Γκρίνµπεργκ ΠΑΙΖΟΥΝ: Γιούαν Μακ Γκρέγκορ, Λέα Σεϊντού, Τέο 
Τζέιµς, Κριστίνα Αγκιλέρα, Ρασίντα Τζόουνς

Η ∆ΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ
HER JOB

ΖΩΗ
ZOE

Εµπνευσµένη από αληθινά γεγο-
νότα, η ταινία του Νίκου Labôt 
«Η δουλειά της», µε τη Μαρίσσα 
Τριανταφυλλίδου να επιστρέφει ως 

πρωταγωνίστρια στη µεγάλη οθόνη παραδί-
δοντας µία ακόµη σπουδαία ερµηνεία, ανεπι-
τήδευτη, οικεία και βαθιά ουσιαστική, και να 
βραβεύεται στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 
Θεσσαλονίκης, είναι ένας φόρος τιµής σε όλους 
εκείνους τους ανθρώπους που συνεχίζουν να 
προχωράνε ακόµα και όταν όλα γύρω τους 
καταρρέουν. Η ταινία διηγείται µε ειλικρινή και 
συγκινητικό τρόπο την ιστορία της Παναγιώτας, 
µιας σαραντάχρονης, σχεδόν αναλφάβητης 
νοικοκυράς και µητέρας δύο παιδιών, που θα 
χρειαστεί να αναζητήσει για πρώτη φορά δου-
λειά, όταν ο άντρας της χάσει τη δική του. Μην 
έχοντας πολλά προσόντα, θα προσληφθεί για 
λογαριασµό µιας ιδιωτικής εταιρείας καθαρι-
σµού σε ένα νέο πολυκατάστηµα. Εκεί, παρά 
τις συνθήκες εκµετάλλευσης και εργασιακής 
απαξίωσης, θα βιώσει µια πρωτόγνωρη αίσθηση 
οικονοµικής και συναισθηµατικής ανεξαρτησίας 
που θα τη βοηθήσει να σταθεί για πρώτη φορά 
στα πόδια της.
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Ο 
κανιβαλισµός σε κάποια media και σε όλα τα social media για το γεγονός πως η υποψήφια για δέκα Όσκαρ ταινία του Γιώρ-
γου Λάνθιµου «The Favorite» τελικά απέσπασε ένα, αυτό για τον Α΄ Γυναικείο Ρόλο για την υπέροχη Ολίβια Κόλµαν, ήταν 
αναµενόµενος.

Όχι γιατί είµαστε κράτος ανάδελφον, αλλά γιατί αυτός είναι ο ορισµός ύπαρξης των social. Και δεν είναι δα και κάτι 
σπουδαίο να µη σε εγκρίνει η Wonder Woman ή να σε αποδοκιµάζει ο Klai Man. Κι εκείνοι εξάλλου γνωρίζουν πως δεν 
κάνουν κάτι σπουδαίο.

Όσοι, όµως, παρακολουθούν τα κινηµατογραφικά φεστιβάλ και βλέπουν τις διακρίσεις που έχει σε αυτά ο Έλληνας δη-
µιουργός είναι σίγουροι πως στην πραγµατικότητα ο Λάνθιµος έχει ήδη πάρει Όσκαρ. Γιατί πραγµατική νίκη είναι η διαρ-

κής παρουσία ενός σκηνοθέτη στα βραβεία. Η συνέχεια και η συνέπεια.
Ρωτήστε και τον Μάρτιν Σκορσέζε. Το 1973 οι «Κακόφηµοι ∆ρόµοι» (του) δεν πήραν καν υποψηφιότητα. Μιλάµε για µια ταινία που έχει σηµαδέ-

ψει τον παγκόσµιο κινηµατογράφο. Ξέρετε πόσα έχει πάρει συνολικά ως σκηνοθέτης ο Μάρτιν ο Σκορσέζε; Ένα, όσα δηλαδή έχουν πάρει ως σκη-
νοθέτες ο Κέβιν Κόστνερ και ο Μελ Γκίµπσον. Κι αυτό το ένα το πήρε µόλις το 2007 για τον «Πληροφοριοδότη». Κι όµως, µιλάµε για τον σπουδαι-
ότερο σκηνοθέτη της γενιάς του. Τον µεγαλύτερο εν ζωή σκηνοθέτη…

∆εν σας κάνει ο Σκορσέζε; Θέλετε να µιλήσουµε για τον Άλφρεντ Χίτσκοκ; Ε, αυτός δεν πήρε κανένα. Ούτε και ο Τα-
ραντίνο (και τα δύο που βρίσκονται στην τροπαιοθήκη του αφορούν εκείνο του Καλύτερου Σε-

ναρίου).
Και όχι πως κάνουν ουρά οι υποψηφιότητες καλύτερης σκηνοθεσίας για τον 

Ταραντίνο. ∆ύο είχε όλες κι όλες. Αλλά και εύκολες να είναι, όπως π.χ. για τον 
Γούντι Άλεν, που έχει επτά, η νίκη δεν έχει να κάνει. Γι’ αυτό και ο Άλεν δεν 
έχει ούτε ένα.

Αλλά και οι πολλές υποψηφιότητες για µια ταινία δεν είναι εγγύηση πως θα 
γυρίσει µε 5-6 αγαλµατίδια σπίτι. Το «The Favorite» δεν είναι η µόνη ταινία 
που την «πάτησε» έτσι. Στο παρελθόν είχε συµβεί το ίδιο µε το αριστουργηµα-
τικό «Chinatown» του Ρόµαν Πολάνσκι. Κατέκτησε µόνο ένα Όσκαρ, από τις 
έντεκα υποψηφιότητες. Κι αυτό για το καλύτερο σενάριο.

Από το 2016, που ο Γιώργος Λάνθιµος, µε τον «Αστακό», άνοιξε τα φτερά 
του για νέες πατρίδες, δίνει ταινίες που τις προσέχουν στα φεστιβάλ. Το ίδιο 

και οι αποθεωτικές κριτικές. Όπως πρόσφατα αυτή των «New York Times»: 
«Ο Λάνθιµος είναι γνωστός για τη δηµιουργία σκοτεινά σουρεαλιστικών 

και αµήχανα ξεκαρδιστικών κινηµατογραφικών κόσµων που αντικατο-
πτρίζουν την καθηµερινότητά µας υπό ένα παραµορφωτικό φως».

Και δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Για την «Ευνοούµενη», µε τον 
Αυστραλό σεναριογράφο Τόνι Μακναµάρα δούλευαν το 

σενάριο επτά ολόκληρα χρόνια. Όχι µόνο για τις 
σκηνές που έπρεπε να αφαιρεθούν ή να προ-

στεθούν, τους διαλόγους και τις παύσεις. 
Αλλά για την ιστορία. Για τις συνήθειες της 

εποχής, το κυνήγι, τους αγώνες πάπιας, τα 
κοινωνικά ήθη. Μελετούσαν την πραγµα-

τική ιστορία.
Γιατί όσο πιο ψηλά φτάνεις, τόσο 

πιο σκληρά χρειάζεται να δουλέψεις 
για να διατηρηθείς εκεί. Και η κινη-
µατογραφική βιοµηχανία είναι από 
τους πιο δύσκολους και αδίστακτους 
χώρους.

Τι σηµασία έχει, όµως; Τις βλέ-
πουν οι Έλληνες; Κι αν τις βλέ-
πουν, τις καταλαβαίνουν; Τα 
Όσκαρ και τις υποψηφιότητες µε-
τράµε. Τους διάσηµους που κά-
θονται δίπλα του…

Κι αν λέτε τον Γιώργο δύ-
σκολο, την ταινία εκείνου που 
πήρε το Όσκαρ Καλύτερης 
Ταινίας, του Αλφόνσο Κουα-
ρόν, το «Roma», το είδατε;

ΥΓ.: Φαντάζοµαι τον Λάνθιµο να 
κέρδιζε Όσκαρ, να ανέβαινε στο 
πόντιουµ να το παραλάβει και 
στον ευχαριστήριο λόγο του να 
µην έλεγε κάτι για τη µάνα γη, 
τη Μακεδονία ή τους Έλληνες.

  ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Ρωτήστε και τον Μάρτιν Σκορσέζε. Το 1973 οι «Κακόφηµοι ∆ρόµοι» (του) δεν πήραν καν υποψηφιότητα. Μιλάµε για µια ταινία που έχει σηµαδέ-
ψει τον παγκόσµιο κινηµατογράφο. Ξέρετε πόσα έχει πάρει συνολικά ως σκηνοθέτης ο Μάρτιν ο Σκορσέζε; Ένα, όσα δηλαδή έχουν πάρει ως σκη-
νοθέτες ο Κέβιν Κόστνερ και ο Μελ Γκίµπσον. Κι αυτό το ένα το πήρε µόλις το 2007 για τον «Πληροφοριοδότη». Κι όµως, µιλάµε για τον σπουδαι-
ότερο σκηνοθέτη της γενιάς του. Τον µεγαλύτερο εν ζωή σκηνοθέτη…

∆εν σας κάνει ο Σκορσέζε; Θέλετε να µιλήσουµε για τον Άλφρεντ Χίτσκοκ; Ε, αυτός δεν πήρε κανένα. Ούτε και ο Τα-∆εν σας κάνει ο Σκορσέζε; Θέλετε να µιλήσουµε για τον Άλφρεντ Χίτσκοκ; Ε, αυτός δεν πήρε κανένα. Ούτε και ο Τα-
ραντίνο (και τα δύο που βρίσκονται στην τροπαιοθήκη του αφορούν εκείνο του Καλύτερου Σε-ραντίνο (και τα δύο που βρίσκονται στην τροπαιοθήκη του αφορούν εκείνο του Καλύτερου Σε-

ναρίου).ναρίου).
Και όχι πως κάνουν ουρά οι υποψηφιότητες καλύτερης σκηνοθεσίας για τον 

Ταραντίνο. ∆ύο είχε όλες κι όλες. Αλλά και εύκολες να είναι, όπως π.χ. για τον Ταραντίνο. ∆ύο είχε όλες κι όλες. Αλλά και εύκολες να είναι, όπως π.χ. για τον 
Γούντι Άλεν, που έχει επτά, η νίκη δεν έχει να κάνει. Γι’ αυτό και ο Άλεν δεν Γούντι Άλεν, που έχει επτά, η νίκη δεν έχει να κάνει. Γι’ αυτό και ο Άλεν δεν 
έχει ούτε ένα.έχει ούτε ένα.

Αλλά και οι πολλές υποψηφιότητες για µια ταινία δεν είναι εγγύηση πως θα 
γυρίσει µε 5-6 αγαλµατίδια σπίτι. Το «The Favorite» δεν είναι η µόνη ταινία γυρίσει µε 5-6 αγαλµατίδια σπίτι. Το «The Favorite» δεν είναι η µόνη ταινία 
που την «πάτησε» έτσι. Στο παρελθόν είχε συµβεί το ίδιο µε το αριστουργηµα-που την «πάτησε» έτσι. Στο παρελθόν είχε συµβεί το ίδιο µε το αριστουργηµα-
τικό «Chinatown» του Ρόµαν Πολάνσκι. Κατέκτησε µόνο ένα Όσκαρ, από τις τικό «Chinatown» του Ρόµαν Πολάνσκι. Κατέκτησε µόνο ένα Όσκαρ, από τις 
έντεκα υποψηφιότητες. Κι αυτό για το καλύτερο σενάριο.έντεκα υποψηφιότητες. Κι αυτό για το καλύτερο σενάριο.

Από το 2016, που ο Γιώργος Λάνθιµος, µε τον «Αστακό», άνοιξε τα φτερά 
του για νέες πατρίδες, δίνει ταινίες που τις προσέχουν στα φεστιβάλ. Το ίδιο του για νέες πατρίδες, δίνει ταινίες που τις προσέχουν στα φεστιβάλ. Το ίδιο 

και οι αποθεωτικές κριτικές. Όπως πρόσφατα αυτή των «New York Times»: και οι αποθεωτικές κριτικές. Όπως πρόσφατα αυτή των «New York Times»: 
«Ο Λάνθιµος είναι γνωστός για τη δηµιουργία σκοτεινά σουρεαλιστικών «Ο Λάνθιµος είναι γνωστός για τη δηµιουργία σκοτεινά σουρεαλιστικών 

και αµήχανα ξεκαρδιστικών κινηµατογραφικών κόσµων που αντικατο-και αµήχανα ξεκαρδιστικών κινηµατογραφικών κόσµων που αντικατο-
πτρίζουν την καθηµερινότητά µας υπό ένα παραµορφωτικό φως».πτρίζουν την καθηµερινότητά µας υπό ένα παραµορφωτικό φως».

Και δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Για την «Ευνοούµενη», µε τον 
Αυστραλό σεναριογράφο Τόνι Μακναµάρα δούλευαν το Αυστραλό σεναριογράφο Τόνι Μακναµάρα δούλευαν το 

σενάριο επτά ολόκληρα χρόνια. Όχι µόνο για τις σενάριο επτά ολόκληρα χρόνια. Όχι µόνο για τις 
σκηνές που έπρεπε να αφαιρεθούν ή να προ-σκηνές που έπρεπε να αφαιρεθούν ή να προ-

στεθούν, τους διαλόγους και τις παύσεις. στεθούν, τους διαλόγους και τις παύσεις. 
Αλλά για την ιστορία. Για τις συνήθειες της Αλλά για την ιστορία. Για τις συνήθειες της 

εποχής, το κυνήγι, τους αγώνες πάπιας, τα εποχής, το κυνήγι, τους αγώνες πάπιας, τα 
κοινωνικά ήθη. Μελετούσαν την πραγµα-κοινωνικά ήθη. Μελετούσαν την πραγµα-

τική ιστορία.τική ιστορία.
Γιατί όσο πιο ψηλά φτάνεις, τόσο 

πιο σκληρά χρειάζεται να δουλέψεις πιο σκληρά χρειάζεται να δουλέψεις 
για να διατηρηθείς εκεί. Και η κινη-για να διατηρηθείς εκεί. Και η κινη-
µατογραφική βιοµηχανία είναι από µατογραφική βιοµηχανία είναι από 
τους πιο δύσκολους και αδίστακτους τους πιο δύσκολους και αδίστακτους 
χώρους.χώρους.

Τι σηµασία έχει, όµως; Τις βλέ-
πουν οι Έλληνες; Κι αν τις βλέ-πουν οι Έλληνες; Κι αν τις βλέ-
πουν, τις καταλαβαίνουν; Τα πουν, τις καταλαβαίνουν; Τα 
Όσκαρ και τις υποψηφιότητες µε-Όσκαρ και τις υποψηφιότητες µε-
τράµε. Τους διάσηµους που κά-τράµε. Τους διάσηµους που κά-
θονται δίπλα του…

Κι αν λέτε τον Γιώργο δύ-
σκολο, την ταινία εκείνου που σκολο, την ταινία εκείνου που 
πήρε το Όσκαρ Καλύτερης πήρε το Όσκαρ Καλύτερης 
Ταινίας, του Αλφόνσο Κουα-Ταινίας, του Αλφόνσο Κουα-
ρόν, το «Roma», το είδατε;

ΥΓ.: Φαντάζοµαι τον Λάνθιµο να ΥΓ.: Φαντάζοµαι τον Λάνθιµο να 
κέρδιζε Όσκαρ, να ανέβαινε στο κέρδιζε Όσκαρ, να ανέβαινε στο 
πόντιουµ να το παραλάβει και πόντιουµ να το παραλάβει και 
στον ευχαριστήριο λόγο του να στον ευχαριστήριο λόγο του να 
µην έλεγε κάτι για τη µάνα γη, µην έλεγε κάτι για τη µάνα γη, 
τη Μακεδονία ή τους Έλληνες.τη Μακεδονία ή τους Έλληνες.

Όχι δάκρυα για τον Λάνθιµο



www.freesunday.gr
03.03.201934 FREETIME

BO
O

KS βιβλία 
για τον Μάρτη

Niklas Natt och Dag, 1793: Τότε που βασί-
λευε η βία, εκδ. Μεταίχµιο
Τόπος: Σουηδία. Χρόνος: 1793. Έχει περάσει 
παραπάνω από ένας χρόνος από τον θάνατο 
του βασιλιά Γουσταύου Γ΄. Στον απόηχο του 
θανάτου του, µε τους επιγόνους να αλληλο-
σπαράσσονται για τη διαδοχή και έντονο τον 
φόβο πως η Γαλλική Επανάσταση θα εξα-
πλωθεί στη Σουηδία, η εµπιστοσύνη πλέον 
σπανίζει, ενώ η παράνοια και οι συνωµοσίες 
ευδοκιµούν σε κάθε σκοτεινή γωνιά. Με 
το ένα πόδι να πατά γερά στη λογοτεχνική 
παράδοση και το άλλο στο θρίλερ, ο Σουηδός 
συγγραφέας έχει δηµιουργήσει ένα εντελώς 
καινούργιο, ρεαλιστικό ιστορικό νουάρ που 

έχει σαρώσει τα βραβεία: απέσπασε το βραβείο της Σουηδικής Ακαδηµίας 
Αστυνοµικής Λογοτεχνίας και χαρακτηρίστηκε το καλύτερο βιβλίο της 
χρονιάς στη Σουηδία για το 2018. Το βιβλίο έχει κάνει µεγάλη αίσθηση 
διεθνώς, µεταφράζεται σε περισσότερες από 30 χώρες και έχει ενθουσιάσει 
κοινό και κριτικούς. Σύµφωνα µε τον αγαπηµένο µας Arne Dahl, πρόκειται 
για ένα αναπάντεχο αριστούργηµα.

Βαγγέλης Χατζατουριάν, Πανιώνιος 
Γυµναστικός Σύλλογος Σµύρνης – 1890 
Μνήµες, εκδ. Μίλητος
Η διαδροµή του Πανιωνίου Γυµναστικού 
Συλλόγου Σµύρνης από την ίδρυσή του το 
1890 στη Σµύρνη µέχρι την αναγέννησή 
του στην Ελλάδα, στην Αθήνα και τη Νέα 
Σµύρνη, µετά την Καταστροφή, παρουσιάζε-
ται στο φωτογραφικό λεύκωµα «Πανιώνιος 
Γυµναστικός Σύλλογος Σµύρνης – 1890 
Μνήµες» του Βαγγέλη Χατζατουριάν από 
τις εκδόσεις Μίλητος. Το λεύκωµα των 540 
σελίδων, το οποίο συνοδεύεται από ωριαίο 
ντοκιµαντέρ, αποτελεί ένα σηµαντικό τεκ-
µήριο όχι µόνο για την ιστορική διαδροµή 
του κυανέρυθρου συλλόγου αλλά και για 

την ιστορική, αθλητική και πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας µας. Να 
θυµίσουµε ότι ο Πανιώνιος Γυµναστικός Σύλλογος ξεκίνησε το ταξίδι του 
τον Σεπτέµβριο του 1890 στη Σµύρνη, ως µουσικό σωµατείο «Ορφεύς», και 
αποτελεί το αρχαιότερο εν ενεργεία σωµατείο της χώρας. Ο σύλλογος, µέσα 
από την πολύπλευρη δράση του, γνώρισε σηµαντική ανάπτυξη έως και την 
Καταστροφή της Σµύρνης, την οποία κατόρθωσε σταδιακά να ανακτήσει µε 
την επάνοδό του στην Ελλάδα και τη Νέα Σµύρνη.

Saint-John Perse, Ακτοσηµεία [Amers], 
εκδ. Ίκαρος
Το κορυφαίο έργο του νοµπελίστα 
ποιητή Saint-John Perse «Ακτοσηµεία» 
κυκλοφορεί στα ελληνικά για πρώτη 
φορά ολοκληρωµένο. Στην έκδοση περι-
λαµβάνεται και η συλλογή «Πουλιά», µια 
σειρά δεκατριών ποιηµάτων που είχαν 
αρχικά γραφτεί για να συνοδεύσουν έργα 
του ζωγράφου Georges Braque.

Συλλογικό έργο, Τα Βαλκάνια στον 
Ψυχρό Πόλεµο, εκδ. Παπαδόπουλος
Πώς εκφράστηκε ο Ψυχρός Πόλεµος στην 
περιοχή των Βαλκανίων; Τι µας κληροδό-
τησε από άποψη ιδεολογίας, οικονοµίας, 
πολιτισµού; Με ποια κίνητρα και κάτω 
από ποιες πιέσεις χωρίστηκαν οι βαλ-
κανικές χώρες σε διαφορετικούς συνα-
σπισµούς; Τι σήµαινε αυτή η περίοδος 
για την Ελλάδα και τις σχέσεις της µε 
τα γειτονικά βαλκανικά κράτη; Αυτά και 
άλλα καίρια ερωτήµατα βρίσκονται στο 
επίκεντρο του βιβλίου που παρουσιάζουν 
οι εκδόσεις Παπαδόπουλος στο ελληνικό 
κοινό µε πολύ πρόσφατα αποτελέσµατα 
ερευνών σε διεθνή αρχεία. ∆εκαέξι διακε-

κριµένοι ιστορικοί και πολιτικοί επιστήµονες από διάφορες χώρες συνερ-
γάστηκαν σε αυτή την πρωτότυπη επίτοµη έκδοση, επιλέγοντας σύνθετα 
θέµατα για να φωτίσουν το πρόσφατο παρελθόν της περιοχής. Σε επιµέλεια 
των Svetozar Rajak, Κωνσταντίνας Ε. Μπότσιου, Ειρήνης Καραµούζη και 
Ευάνθη Χατζηβασιλείου.

Σοφία ∆ηµοπούλου, Πώς υφαίνεται ο 
χρόνος, εκδ. Ψυχογιός
Στο πέµπτο µυθιστόρηµά της η Σοφία 
∆ηµοπούλου διερευνά τις αντοχές του 
χρόνου. Τι συµβαίνει µε το παρελθόν; 
Επανέρχεται κάποτε ή είναι καταδικα-
σµένο στη λήθη; Μέσα από την ιστορία 
που ξετυλίγεται στο βιβλίο της «Πώς 
υφαίνεται ο χρόνος» η συγγραφέας 
υποστηρίζει µε σθένος πως το παρελθόν 
επιστρέφει. Για να µας δείξει τα λάθη 
µας, να µας θυµίσει τα σωστά που έγιναν 
και το πού αυτά µας οδήγησαν, να µας 
δώσει δύναµη κι ελπίδα, να µας υπενθυ-
µίσει πως ό,τι ζούµε το έχουµε βιώσει 
πάλι και ίσως κάποια στιγµή το βρούµε 
ξανά µπροστά µας.

Τζέρρυ Γουάικοφ, Μπάρµπαρα Γιούνελ, 
Πειθαρχία χωρίς ξύλο και φωνές, εκδ. Μίνωας
Αυτό το πρακτικό βιβλίο διδάσκει τους γονείς 
πώς να διαχειριστούν αποτελεσµατικά τα πιο 
κοινά προβλήµατα συµπεριφοράς της προσχο-
λικής ηλικίας. Από την επιθετικότητα και την 
αδελφική αντιζηλία µέχρι την ακαταστασία 
και τα ψέµατα, ο οδηγός αυτός προσφέρει µε 
σαφήνεια απαντήσεις και χρήσιµες συµβουλές. 
Παράλληλα, περιγράφει τα βασικά λάθη των 
γονιών και προτείνει λύσεις, από τις πιο α πλές 
έως τις πιο σύνθετες, που θα τους βοηθήσουν να 
επικοινωνήσουν µε το παιδί τους, να παρα-
µείνουν ήρεµοι σε έντονες καταστάσεις και να 

µεγαλώσουν τα παιδιά τους µε αγάπη που ξέρει να θέτει όρια.

6
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Στο πλαίσιο του 19ου Festival dell’ Aurora (http://www.
festivaldellaurora.it/ ), µε τίτλο «Μεσόγειος χωρίς Σύνορα», 
θα πραγµατοποιηθεί ατοµική έκθεση φωτογραφίας του Σταύ-
ρου Χαµπάκη (www.stavroshabakis.com), µε τίτλο «Μέσα 

από τα µάτια των παιδιών». Η έκθεση θα λάβει χώρα από τις 7 έως τις 
30 Μαρτίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ακρωτηρίου Κολώνα στην 
Κροτόνε της Ιταλίας.

H έκθεση «Μέσα από τα µάτια των παιδιών» είναι µία συλλογή από 
φωτογραφίες από τα πρώτα χρόνια της εξαναγκασµένης µετανάστευσης 
των Σύριων, στην προσπάθειά τους να σωθούν από τον αιµατηρό εµφύλιο 

πόλεµο. Η ανθρώπινη παλίρροια άρχισε το 2012, εξαπλώθηκε, καθώς οι 
συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας έδωσαν τη θέση τους σε ένοπλες µάχες, 
και κορυφώθηκε στις αρχές του 2016. Ο φωτογράφος ταξίδεψε από τα α-
νατολικά σύνορα της Ελλάδας έως τα βόρεια, προσπαθώντας να αποτυ-
πώσει τις επιπτώσεις της µετανάστευσης στην ψυχολογία των παιδιών.

∆ουλεύοντας αποκλειστικά µε ασπρόµαυρες φωτογραφίες, ο φωτο-
γράφος προσπαθεί να βάψει τα κάδρα του µε  συναισθήµατα. Ολόκληρη 
η συλλογή αποτελείται από φωτογραφίες παιδιών σε διαφορετικές ψυ-
χολογικές καταστάσεις – η χαρά, ο φόβος, η λύπη και η αγωνία είναι 
µέρος αυτών.

Η Ιταλία υποδέχεται τον Μάρτιο 
τον  Έλληνα φωτογράφο Σταύρο Χαµπάκη



www.freesunday.gr
03.03.201936 FREETIME

PL
AN

ET

∆ηλητηριώδης φιλοξενία Μαυρόγυπα στην Ελλάδα
Ένας νεαρός Μαυρόγυπας, είδος απειλούµενο µε εξαφάνιση, προστέθηκε στη 
µακρά λίστα των θυµάτων δηλητηρίασης της άγριας ζωής στη χώρα µας.

Ο Μαυρόγυπας έφερε την ονοµασία «Ostrava» και είχε α-
πελευθερωθεί το καλοκαίρι του 2018 στη Βουλγαρία, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος LIFE «Vultures 
back to LIFE» (LIFE 14 NAT/BG/649). Οι κινήσεις του 

πουλιού παρακολουθούνταν στενά από τους επιστήµονες χάρη στον δο-
ρυφορικό ποµπό που είχε τοποθετηθεί στην πλάτη του – από τον Νο-
έµβριο του 2018. Αφού είχε περιπλανηθεί στα Βαλκάνια, επέλεξε να δι-
αχειµάσει στην ανατολική Μάνη. ∆υστυχώς, στα µέσα Φεβρουαρίου ο 
ποµπός έδειξε πως ο γύπας βρισκόταν στο ίδιο σηµείο για κάποιες ηµέ-
ρες, ένδειξη που πιθανότατα σήµαινε ότι ήταν νεκρός. Τον Μαυρόγυπα 
εντόπισαν µέλη του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Οµίλου Μάνης 
(ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. Μάνης) κατόπιν υπόδειξης της βουλγαρικής περιβαλ-
λοντικής οργάνωσης Green Balkans. Πρόκειται για τον δεύτερο Μαυ-
ρόγυπα που εντοπίζεται νεκρός στη χώρα µας σε διάστηµα µόλις λίγων 
ηµερών. Στην περιοχή της ανατολικής Μάνης τοποθετούνται συχνά πα-
ρανόµως δηλητηριασµένα δολώµατα, πιθανώς για την εξόντωση τσακα-
λιών, αλεπούδων, αλλά και αδέσποτων σκύλων.

Ο Μαυρόγυπας αποτελεί αυστηρά προστατευόµενο είδος και στην 
Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως «κινδυνεύον», δηλαδή αντιµετωπίζει πολύ 
υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης στο φυσικό του περιβάλλον στο άµεσο µέλ-
λον. Παρ’ ότι µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1950 ήταν σχετικά κοινό 

είδος, η συρρίκνωση του πληθυσµού του που ακολούθησε, κυρίως εξαι-
τίας της παράνοµης χρήσης δηλητηριασµένων δολωµάτων, ήταν δραµα-
τική. Σήµερα, το Εθνικό Πάρκο ∆αδιάς - Λευκίµης - Σουφλίου φιλοξε-
νεί τον µοναδικό αναπαραγόµενο πληθυσµό Mαυρόγυπα στα Βαλκάνια.

∆εδοµένα τηλεµετρίας των τελευταίων ετών αποδεικνύουν ότι αρ-
κετοί γύπες, κυρίως Όρνια και λιγότερο Μαυρόγυπες, από άλλες βαλ-
κανικές χώρες επισκέπτονται διαρκώς ενεργές αποικίες, όπως στα Α-
καρνανικά Όρη, αλλά και εγκαταλελειµµένες –εξαιτίας των δηλητηρια-
σµένων δολωµάτων– αποικίες γυπών στην Πίνδο και σε άλλες περιοχές. 
Η ανάκαµψη του πληθυσµού των γυπών στην Ελλάδα είναι εφικτή, µε 
την προϋπόθεση βέβαια να περιοριστεί αποτελεσµατικά η παράνοµη 
χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων και οι βιότοποί τους να µην υπο-
στούν σηµαντική υποβάθµιση από την ανεξέλεγκτη χωροθέτηση αιολι-
κών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την αποτελεσµατική προστασία των πτωµατοφάγων αρπακτι-
κών πουλιών κρίνεται επιτακτική η ενεργοποίηση της υπουργικής α-
πόφασης σχετικά µε τα τοπικά σχέδια δράσης για την καταπολέµηση 
της παράνοµης χρήσης δηλητηριασµένων δολωµάτων, αλλά και η υιο-
θέτηση µιας εθνικής στρατηγικής για την ενιαία αντιµετώπιση του φαι-
νοµένου.
ΠΗΓΗ: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΥΛΑΡΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ

Πριν από έναν µήνα το Φιλοζωικό Σωµατείο Rancheros στη Βόρεια Εύβοια (www.rancheros.gr) ενηµερώθηκε 
για ένα µουλάρι που περιφερόταν πίσω από το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στη Στροφυλιά. Φαινόταν απο-
προσανατολισµένο, επιθετικό… Με τη βοήθεια κατοίκων της περιοχής και του σωµατείου µπήκε σε περιφραγ-

µένο ασφαλές µέρος. Εκεί σιγά σιγά η εκπαιδεύτρια και µέλος του σωµατείου Νάνσυ Κουρέλλου προσπάθησε να α-
ναπτύξει επικοινωνία µαζί του. Πρώτος στόχος, να του βγάλουν το µεσαιωνικό καπίστρι που φορούσε. Για έναν µήνα η 
Νάνσυ, µε κρύο, βροχή και χιόνι, ήταν κάθε απόγευµα εκεί. Σύντοµα διαπιστώθηκε ότι το µουλάρι δεν βλέπει καλά, δεν 
ακούει καλά, πως τα πάνω δόντια του ήταν σπασµένα –δηλαδή κάποιος τα είχε σπάσει–, πως τα νύχια του ήταν άκοπα 
για χρόνια, µε αποτέλεσµα να έχουν γυρίσει ανάποδα σαν τσαρούχια. Και φυσικά κλοτσούσε.

Τέσσερις εβδοµάδες µετά, η Ζορζέτ, έτσι ονοµάστηκε, επιτρέπει στη Νάνσυ να κάθεται δίπλα της όταν τρώει, να τη 
χαϊδεύει, να βγάζουν µαζί selfie. Όµως αυτή η περιστασιακή σχέση δεν µπορεί να συνεχιστεί. Η Ζορζέτ χρειάζεται ει-
δική περιποίηση σε ειδικό χώρο. Και βρέθηκε. Πρόκειται για ένα καταφύγιο γαϊδουριών που βρίσκεται στα Τρίκαλα και 
χρηµατοδοτείται από το Donkey Sanctuary της Αγγλίας. ∆υστυχώς, πέσαµε πάνω στο Brexit και οι φίλοι µας οι Άγγλοι 
περνάνε δύσκολες στιγµές. ∆έχονται, λοιπόν, να αναλάβουν τη Ζορζέτ, αρκεί να καλυφθούν τα έξοδά της, ύψους 600 
ευρώ (250 ευρώ για τη µετακίνησή της και 350 ευρώ για τον εξονυχισµό της, που θα χρειαστεί 3-4 επισκέψεις, και τον 
οδοντίατρο). Τι λέτε, µπορούµε να βοηθήσουµε; 

 
Ο λογαριασμός όπου συγκεντρώνονται τα χρήματα είναι ο εξής: Φίλοι των Αλόγων Ανατ. Αττικής και Ευβοίας – Rancheros. 
Αριθμός λογαριασμού EUROBANK: 0026.0182.81.0200799653, IBAN EUROBANK: GR7602601820000810200799653. 
Πληροφορίες: www.facebook.com/rancherosfarm/.
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Sauce d’a rachide: 
Κοτόπουλο 

κατσαρόλας µε σάλτσα 
φυστικοβούτυρο

1. Σε µια κατσαρόλα που µπορεί να πάρει όλα τα κοµµάτια 
κοτόπουλου σε µία στρώση, βάζουµε το κοτόπουλο, 
σκόρδο, τζίντζερ, µαύρο πιπέρι, πάπρικα, αλάτι και το 
ένα ποτήρι νερό. Την κρατάµε σκεπασµένη και βράζουµε 
σε µέτρια φωτιά περίπου 15 λεπτά.

2. Βγάζουµε τα κοµµάτια κοτόπουλου από την κατσαρόλα 
και τηγανίζουµε σε καυτό λάδι µέχρι να ροδίσουν. 
Βάζουµε στην άκρη µέχρι να ετοιµαστεί η σάλτσα.

3. Στο multi βάζουµε τις ντοµάτες, το κρεµµύδι και 
τον πελτέ, τα χτυπάµε πολύ καλά και τα ρίχνουµε στην 
κατσαρόλα όπου έχουµε βράσει το κοτόπουλο. Βράζουµε 
σε µέτρια φωτιά για 5 λεπτά και µετά προσθέτουµε τα 
κοµµάτια κοτόπουλου και το άλλο ποτήρι νερό και 
βράζουµε για άλλα 15 λεπτά. Στη συνέχεια σε ένα µπολ 
βάζουµε το φυστικοβούτυρο και το ένα ποτήρι βραστό 
νερό, ώστε να διαλύσουµε το φυστικοβούτυρο, και 
ρίχνουµε στην κατσαρόλα προσθέτοντας και την καυτερή 
πιπεριά. ∆ιορθώνουµε το αλάτι και µαγειρεύουµε 
ανακατεύοντας πού και πού µέχρι να µαλακώσει το 
κοτόπουλο και να πετύχουµε το πάχος της σάλτσας 
της αρεσκείας µας. Γαρνίρουµε µε τον µαϊντανό και 
σερβίρουµε µε ρύζι.

Μερίδες: 4-6Μερίδες: 4-6Μερίδες: 4-6

Χρόνος µαγειρέµατος: 
Χρόνος µαγειρέµατος: 
Χρόνος µαγειρέµατος: 

1,5 ώρες περίπου
1,5 ώρες περίπου
1,5 ώρες περίπου

Βαθµός δυσκολίας: 
Βαθµός δυσκολίας: 
Βαθµός δυσκολίας: µέτριοµέτριοµέτριο

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan
Facebook: AbirWazzan
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Τέσσερα λάθη 
που κάνουµε στην 
περιποίηση του 
προσώπου

Φοράµε ενυδατική, σέρουµ, καθαρίζουµε το πρόσωπό µας από 
τους ρύπους και το µεϊκάπ. Είναι η καθιερωµένη µας ρουτίνα. 
Στην πραγµατικότητα, όµως, υπάρχουν κάποια κλασικά λάθη που 
κάνουµε άθελά µας, µε αποτέλεσµα να βλάπτουµε την επιδερµίδα 

µας. Ποια από τα παρακάτω κάνετε; Και πώς θα τα διορθώσετε.

1. ∆εν γνωρίζετε τι τύπο δέρµατος έχετε
Η βασικότερη προϋπόθεση για τη σωστή περιποίηση του προσώπου σας. 
Είναι ξηρό ή λιπαρό; Μήπως είναι µεικτό; Αν µόνες σας δεν είστε σίγουρη, 
απευθυνθείτε σε ειδικό. Και µετά αγοράστε τα σωστά καλλυντικά.

2. Το καυτό νερό εχθρός και όχι φίλος
Μπορεί να νοµίζετε πως σας χαλαρώνει, όµως η αλήθεια είναι πως το καυτό 
νερό επίσης καταστρέφει τα φυσικά έλαια που το δέρµα δηµιουργεί µόνο του 
– απαραίτητα για να διατηρείται το δέρµα σας υγιές. Το χλιαρό νερό είναι η 
καλύτερη επιλογή, σε σώµα και πρόσωπο. Μην πούµε δροσερό.

3. Τρίβετε το πρόσωπό σας µε την πετσέτα
Ο σωστός τρόπος να στεγνώνετε το πρόσωπό σας είναι µε µια καθαρή 
βαµβακερή πετσέτα, την οποία θα ακουµπάτε στο πρόσωπό σας µε 
ταµποναριστές κινήσεις µέχρι να στεγνώσει.

4. Λάθος ενυδάτωση
Αυτό είναι σίγουρα το πιο κλασικό λάθος στην περιποίηση του προσώπου. 
Οι γυναίκες µε ξηρό δέρµα τείνουν να εφαρµόζουν πολύ συχνά ενυδατική 
κρέµα, µε αποτέλεσµα µεγάλη κατακράτηση νερού στην επιδερµίδα και κατ’ 
επέκταση ξηρότητα. Αν νοµίζετε ότι χρειάζεστε περισσότερη ενυδάτωση, 
εφαρµόστε ένα ενυδατικό σέρουµ πριν από την ενυδατική σας. Από την 
άλλη, οι γυναίκες µε λιπαρό δέρµα δεν χρησιµοποιούν ενυδατική κρέµα, 
νοµίζοντας ότι έτσι περιορίζουν το πρόβληµα. Στην πραγµατικότητα, ακόµη 
και το λιπαρό δέρµα χρειάζεται µια ενυδατική κρέµα που να καλύπτει τις 
ανάγκες του.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Για τους Κινέζους εδώ και 2.000 χιλιάδες χρόνια το τζίνσενγκ είναι το 
σπουδαιότερο βότανο και το όνοµά του σηµαίνει «ρίζα της ζωής». Η 
επιστηµονική ονοµασία του είναι Panax trifolium και την απέκτησε 
το 1753 από τον Σουηδό βοτανολόγο Κάρολο Λινναίο. Στα αρχαία 

ελληνικά «πάναξ», δηλαδή πανάκεια, σηµαίνει «θεραπεία για όλα».
Από το φυτό χρησιµοποιείται η ρίζα, που έχει ανοιχτό µπεζ χρώµα και 

σχήµα που θυµίζει το ανθρώπινο σώµα και έχει µακρόστενες τρίχες που 
µοιάζουν µε τα ανθρώπινα χέρια και πόδια. Η ηλικία του φυτού καθορίζε-
ται από τον αριθµό των ρυτίδων γύρω από τον λαιµό της ρίζας. Το ακατέρ-
γαστο τζίνσενγκ που χρησιµοποιούµε προέρχεται από τις πλευρικές ρίζες 
και τις τρίχες των ριζών.

Τα τελευταία χρόνια το τζίνσενγκ έχει αναγνωριστεί ως βότανο µε ιδιό-
τητες προσαρµογόνες και αντιοξειδωτικές. Προσαρµογόνες λέγονται οι ου-
σίες που αυξάνουν τη φυσιολογική αντίσταση του οργανισµού στους στρε-
σογόνους παράγοντες. Τα αντιοξειδωτικά λειτουργούν κατά ανάλογο τρόπο, 
µειώνοντας την κυκλοφορία των ελεύθερων ριζών και τις αρνητικές επι-
πτώσεις τους στον οργανισµό. Το τζίνσενγκ βοηθά το σώµα να ανακτήσει 
τις δυνάµεις του µετά από κάποια ασθένεια και συντελεί στη βελτίωση της 
πνευµατικής και σωµατικής απόδοσης στην εργασία και στις καθηµερινές 
δραστηριότητες. Οι ιδιότητες της ρίζας για την υγεία µας είναι πολλαπλές, ε-
νισχύει το ανοσοποιητικό σύστηµα και βοηθά στην καταπολέµηση των βα-
κτηριακών και ιογενών λοιµώξεων.

Στους ηλικιωµένους προσδίδει ευεξία και αυξάνει τις αντοχές τους, 
καθώς ενισχύει το σώµα τους έναντι των εκφυλιστικών παθήσεων που τα-
λαιπωρούν την τρίτη ηλικία.

Στους νεότερους µπορεί να ενισχύσει τις αθλητικές επιδόσεις, καθώς 
και να βελτιώσει τη σεξουαλικότητα και την πνευµατική απόδοση. Οι δρα-
στικές ουσίες που περιέχονται στην αποξηραµένη ρίζα είναι τα τζινσενοειδή 
rg1, ένα είδος γλυκανών που λέγονται παναξάνες, το κλάσµα του πολυσακ-

χαρίτη DPG-3-2, κάποια έλαια, ορισµένα πεπτίδια και η µαλτόλη. Σε αρκε-
τές παλαιότερες κλινικές µελέτες είχε διαπιστωθεί ότι το τζίνσενγκ βελτι-
ώνει τις τιµές της χοληστερόλης και βοηθά στη διατήρηση της υγείας του 
ήπατος. Επίσης, βοηθά στον έλεγχο του άσθµατος και της χρόνιας αναπνευ-
στικής πνευµονοπάθειας (ΧΑΠ). Σε δόση 200 mg ηµερησίως βελτίωσε την 
αναπνευστική ικανότητα, την οξυγόνωση και την απόσταση βάδισης σε α-
σθενείς µε ΧΑΠ. Το τζίνσενγκ βοηθά στη διατήρηση υγιών επιπέδων του 
σακχάρου στο αίµα και συνεισφέρει στη ρύθµιση της αρτηριακής πίεσης, 
ενώ επιδρά βοηθητικά στη θεραπεία των καρδιαγγειακών νοσηµάτων.

Το ασιατικό τζίνσενγκ διεγείρει το κεντρικό νευρικό σύστηµα και τους 
νευροδιαβιβαστές, αυξάνει τον µεταβολισµό του οξυγόνου, καθώς και τα α-
ποθέµατα του γλυκογόνου. Οι αντιδιαβητικές επιδράσεις οφείλονται σε υ-
πογλυκαιµικές ενέργειες των παναξανών και του κλάσµατος πολυσακχα-
ριτών DPG-3-2. Η βελτίωση της σεξουαλικότητας σχετίζεται µε αυξήσεις 
των γοναδοτροπινών ορµονών. Οι ευεργετικές επιδράσεις του στη θερα-
πεία καρδιαγγειακής νόσου οφείλονται στη µείωση των επιπέδων της χο-
ληστερόλης, των τριγλυκεριδίων και των λιπαρών οξέων στον ορό και στην 
αύξηση των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL). Μια πολύ χρήσιµη 
ιδιότητα του τζίνσενγκ είναι ότι βοηθά στην κάθαρση του οργανισµού από 
το αλκοόλ – ένα ρόφηµα τζίνσενγκ µπορεί να ελαφρύνει τον πρωινό πονο-
κέφαλο µετά από οινοποσία.

Τζίνσενγκ δεν πρέπει να καταναλώνουν όσοι παίρνουν τα φάρµακα ∆ι-
γοξίνη, Θειική Μορφίνη, Φαινελζίνη και Βαρφαρίνη, γιατί αλληλεπιδρά αρ-
νητικά µε αυτά. Επίσης, να αποφεύγεται κατά την εγκυµοσύνη. Η καταλλη-
λότερη µορφή για κατανάλωση διατροφικά είναι µε τη µορφή αφεψήµατος 
ή σαν πρόσθετο σε χυµούς και µη σακχαρούχα αναψυκτικά.

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

Η ΠΑΝΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΖΙΝΣΕΝΓΚ
  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*



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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