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ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΒΙΚΥ 
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210-6754430

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

dianomi@freesunday.gr, 
 210-7230545
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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, 

η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή 

περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 

διασκευή απόδοσης του περιεχοµέ-

νου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 

τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο-

τυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χω-

ρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του 

εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 

Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 

1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ι-

καίου.

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

AUTO
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PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• έα er e e  GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

 
 

  
Α ΑΒΑ ΜΙ

Peugeot 208 

l e  100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνομη 

οδήγηση

››  Τα σκ νδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Α ί ει  

l e  100
l e  100
l e  100
l e  100
l e  100

στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 

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

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

››››››
››

AUTO

• Μείνατε από μπαταρία  Και τώρα τι; • α απαγορευ ούν π λι  τα ie el στην Αθήνα;
•  ηλεκτροκίνηση φέρνει και ανεργία στην αυτοκινητοβιοµηχανία; 
• σο έγιναν φέτος και όσα α γίνουν του ρόνου στη Φόρµουλα 1

• DS5
• i Q2
• a Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

Λ Λ ΙΑ 
 Λ  Λ ΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• ατέντες Made in USA

• 70 ρόνια errari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα&
a  ∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα››  r  a  ››  eat te a  ››   r he 71  ter ››   l  40 r  tr  3 t

Λ Λ ΙΑ 
 Λ  Λ ΙΑ
 Λ  Λ ΙΑ

ατέντες Made in USA
ατέντες Made in USA
ατέντες

70 ρόνια errari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

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

 eat te a  eat te a  eat te a ››››››  r he 71  ter 
  r he 71  ter 
  r he 71  ter 

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΙΑ  ΑΛ Ι  Α Ι Ι 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

•  Volvo V60 Cross Country•   Mercedes E-Class Estate
    Με itr e  1 στο ήλιο
   ra  er  a   the ear 2017
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• DS5
• i Q2
• a Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλ  όταν οδηγείτε;

• α πιο ακρι  αυτοκίνητα είναι κλασικά

•   πολυπρωτα λήτρι α  αποχωρεί από το WRC

•  ρ εται ειμ νας, πώς να φροντίσετε 

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

 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Αλλαγή 
συσχετισµού υπέρ Μητσοτάκη-Ν∆
06 // ΚΟΣΜΟΣ Νέα Ζηλανδία: Σφαγή σε 
ζωντανή µετάδοση
07 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τα ανύπαρκτα «κρυφά 
γκάλοπ του Μαξίµου»
08 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Στο πλευρό 
της δηµιουργικής Ελλάδας
09 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆Ρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Μάτι, 
ανηθικότητα και πελατειακό κράτος
10 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Ο ΣΥΡΙΖΑ 
όµηρος των αντικρουόµενων αφηγηµάτων 
του
11 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ «Πόλεµος» για την τιµή 
των φαρµάκων
12 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Η Θεσσαλονίκη 
θα δώσει το µήνυµα
13 // ΑΠΟΨΗ Ν. ΠΑΓΩΝΗΣ Ο ρόλος των 
Ειδικών Κοµµατικών Οργανώσεων της Ν∆
14-15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ  Άνω κάτω για τον 
∆ροµέα
16 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΜΟΝΕΟΣ «Τις 
λαϊκές αγορές τις επισκέπτονται κυρίως 
άνθρωποι που δεν εργάζονται το πρωί και 
προφανώς δεν υπάρχει µεγάλο αγοραστικό 
ενδιαφέρον»

FREE TIME

SPORTS

33 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
34 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
35 // INTERVIEW Ν. ΞΥ∆ΑΚΗΣ «Η ιδέα ότι 
κάποιος ανακαλύπτει την ποίηση επειδή έγινε 
τραγούδι δεν µε ενθουσιάζει»
36 // COOK FILES Λαχµατζούν λαχανικών
37 // ΠΡΟΣΩΠΟ Π. ΜΠΟΥΖΟΥΡΗ «Η ελληνική 
επαρχία ήταν και είναι ακόµα µια απέραντη 
έρηµος»
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη ζωή

31 // ΤΕΝΙΣ Σπουδαίο γεγονός στο Tatoi Tennis 
Club
31 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις από το 
Betarades.gr

17 // ΑΠΟΨΗ Θ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ∆ΟΥ-ΣΙΑΧΟΥ 
Καρκίνος: Ο φαύλος κύκλος της προκατάληψης 
που πρέπει να σταµατήσει

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΚΕ  
Όταν οι επιχειρήσεις συµβάλλουν 
στην αντιµετώπιση περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών ζητηµάτων 
σελ. 19-29



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

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

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

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

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ, ΜΠΑΣΚΕΤ, ΣΤΙΒΟΣ, 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΧΟΡΟΣ, FITNESS

Τηλεφωνικό Κέντρο: 
210 6980772-3 
www.idef.gr
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ανάλυση

Τ
ις τελευταίες ηµέρες συντελέστηκε µια µε-
γάλη αλλαγή σε ό,τι αφορά τον συσχετισµό 
δυνάµεων µεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ν∆.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να µένει από εφε-
δρείες και οι πολυδιαφηµισµένες πρωτοβου-
λίες του, όπως η συνταγµατική αναθεώρηση, 

έχουν τα αντίθετα από τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα. Ταυτό-
χρονα, έρχονται στο προσκήνιο οι διαφορετικές στρατηγικές 
πολιτικών στελεχών, από τον Τσίπρα και τον Τσακαλώτο µέχρι 
τον Κυρίτση και τη Λοΐζου, για να ενισχύσουν την εικόνα ενός 
κόµµατος µε µεγάλες εσωτερικές αντιφάσεις, που ετοιµάζεται 
να αποχωριστεί την εξουσία.

Αντίθετα, η Ν∆ και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης κερδίζουν 
συνεχώς πόντους και προωθούν τη στρατηγική τους.

Η επιστροφή στις τάσεις
Η δηµοσκοπική και πολιτική αποδυνάµωση του ΣΥΡΙΖΑ οδη-
γεί στην επιστροφή των τάσεων και στην προβολή προσωπικών 
στρατηγικών.

Το σύνθηµα της αυτονόµησης έδωσε ο υπουργός Οικονο-
µικών κ. Τσακαλώτος, ο οποίος περιέγραψε µε τα χειρότερα 
λόγια, απευθυνόµενος σε διεθνές ακροατήριο, την οικονοµική 
πολιτική της κυβέρνησης το πρώτο εξάµηνο του 2015. Συ-
νόψισε την περιγραφή του στη φράση «ηττηθήκαµε και 
συµβιβαστήκαµε», περνώντας το µήνυµα της προσωπι-
κής πολιτικής ευθύνης του κ. Τσίπρα για τον «λογαρια-
σµό» από την κρίση του 2015.

Θεωρώ ότι ο κ. Τσακαλώτος συµπεριφέρεται 
πλέον περισσότερο σαν υποψήφιος Έλληνας επί-
τροπος και λιγότερο σαν αρχηγός της λεγόµενης 
«οµάδας των 53», η οποία αυτοπροβάλλεται ως η 
«αριστερή» πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, ο οποίος δέχε-
ται τη µεγαλύτερη πολιτική, επικοινωνιακή πίεση, 
καταφεύγει κι αυτός σε εντυπωσιακές κινήσεις αµ-
φίβολης αποτελεσµατικότητας. Από τη µια προβάλ-
λει το υποτιθέµενο άνοιγµα στην κεντροαριστερά 
και από την άλλη παίρνει νοµοθετικές πρωτοβουλίες 
για να διευκολύνει, στο µέλλον, τις εγκληµατικές ορ-
γανώσεις, µε πρώτη απ’ όλες τη Χρυσή Αυγή, η δίκη 
της οποίας έχει «παγώσει» για µία τετραετία µε ευθύνη 
του συστήµατος Μαξίµου. Οι συνεχείς διευκολύνσεις του 
κ. Τσίπρα προς τη Χρυσή Αυγή έχουν στόχο να ανεβάσουν τα 
ποσοστά της σε βάρος της Ν∆, προκειµένου να κλείσει κάπως η 
δηµοσκοπική ψαλίδα που χωρίζει την πρώτη Ν∆ από τον δεύ-
τερο ΣΥΡΙΖΑ.

Αντιφατική είναι και η καταγγελία της «ελίτ» και της «πλου-
τοκρατίας» από τον κ. Τσίπρα µε ταυτόχρονο άνοιγµα προς αυ-
τούς που ο ίδιος κατατάσσει, µε τον δηµόσιο λόγο του, στα µε-
γάλα συµφέροντα. Μηδενίστηκε ο ΕΝΦΙΑ που οφείλει να κα-
ταβάλει το Ίδρυµα Ωνάση και του επιστρέφονται αναδροµικά 
οι φόροι της τελευταίας εξαετίας. Άλλαξε ο τρόπος τιµολόγησης 
φαρµάκων, µε αποτέλεσµα να ευνοούνται οι µεγάλες φαρµακο-
βιοµηχανίες και η Novartis, οι οποίες υποτίθεται ότι βρίσκο-
νται στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Τα περί «πλουτοκρατίας» 
συνδυάζονται µε την προσπάθεια του κ. Τσίπρα να εντάξει τον 
Πέτρο Κόκκαλη στην ευρωλίστα του ΣΥΡΙΖΑ, µεγαλώνοντας 
έτσι την απόσταση µεταξύ κυβερνητικής προπαγάνδας και επι-
λογών του κ. Τσίπρα.

Τα στελέχη αυτοσχεδιάζουν
Τσίπρας και Τσακαλώτος δηµιουργούν ένα πλαίσιο ιδεολογι-
κής και πολιτικής σύγχυσης που απελευθερώνει τα στελέχη και 
τις φράξιες του ΣΥΡΙΖΑ.

Έτσι, ο βουλευτής κ. Κυρίτσης προβάλλει προκλητικές θέ-
σεις υπερασπιζόµενος τα «παιδιά» µε τις µολότοφ. Υποχρεώ-
θηκε σε διορθωτική δήλωση για τους νεκρούς της Marfin, αλλά 
συνεχίζει την απολογία των «αντιεξουσιαστών», οι οποίοι µοιά-
ζουν ολοένα περισσότερο µε παρακρατικούς.

Η «ανεπάγγελτη» κατά δήλωσή της υποψήφια ευρωβου-

ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ 
ΥΠΕΡ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-Ν∆

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Στο προσκήνιο 
τα εσωτερικά 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Τσακαλώτος κατήγγειλε τους χειρισµούς 
του 2015 και ο Τσίπρας «αγκαλιάζει» τα 
συµφέροντα που καταγγέλλει.

Η αποσύνδεση εκλογής Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας από τις πρόωρες εκλογές 
διασφαλίζει τη «γαλάζια» κυβερνητική 
τετραετία.

Κάθε κίνηση των κορυφαίων της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 
και πολλών βουλευτών και στελεχών αναδεικνύει την ασυνέ-
πεια και τον καιροσκοπισµό που χαρακτηρίζουν σε αυτή τη 
φάση τον υπό µεγάλη επικοινωνιακή και πολιτική πίεση ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

Μεγάλη νίκη Μητσοτάκη
Ο πρόεδρος της Ν∆ κ. Μητσοτάκης κατάφερε να µετατρέψει 
την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για συνταγµατική αναθεώρηση 
σε πλεονέκτηµα της Ν∆, εφόσον εγκλώβισε τον κ. Τσίπρα και 
τους συνεργάτες του στην αποσύνδεση της εκλογής Προέδρου 
της ∆ηµοκρατίας από ενδεχόµενες πρόωρες βουλευτικές εκλο-
γές.

Πρόκειται για νίκη τακτικής και στρατηγικής της Ν∆. Εξου-
δετερώνει την προσπάθεια της κυβέρνησης να µετατρέψει τη 
συνταγµατική αναθεώρηση σε πολιτικό επιχείρηµα υπέρ του 
ΣΥΡΙΖΑ. Ανοίγει τον δρόµο για την τετραετία Μητσοτάκη-Ν∆, 
εφόσον το σενάριο της «γαλάζιας παρένθεσης» µέσω της διενέρ-
γειας πρόωρων βουλευτικών εκλογών µε αφορµή την εκλογή 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας το 2020 πετάχτηκε στο καλάθι των 
αχρήστων µε τη συνεργασία της κυβερνητικής ηγεσίας.

Αυτό σηµαίνει ότι θα ενισχυθεί κι άλλο η πολιτική δυνα-
µική που εκδηλώνεται υπέρ της Ν∆, εφόσον εξαφανίστηκε 

ένα µεγάλο εµπόδιο στην απόλυτη κυριαρχία Μητσοτάκη 
κατά τη διάρκεια της επόµενης τετραετίας. Ο Μητσοτά-

κης κατάφερε, αθόρυβα και αποτελεσµατικά, να βάλει 
τον Τσίπρα στο πολιτικό πλαίσιο που επιθυµούσε. Θα 
έχει, ως πρωθυπουργός, όλη την άνεση για να προ-
γραµµατίσει το κυβερνητικό έργο την επόµενη τε-
τραετία και να προετοιµάσει τη διεκδίκηση της ο-
κταετίας.

Ο ίδιος ο κ. Τσίπρας φαίνεται να υποτάσσε-
ται στην ανωτερότητα Μητσοτάκη, εάν κρίνουµε 
από τη χαµηλών τόνων συζήτηση στη Βουλή για 
τη συνταγµατική αναθεώρηση. Αντιλαµβάνεται και 
ο ίδιος ότι οι γνωστές «µαγκιές» και τα φραστικά 
πυροτεχνήµατα έχουν ξεπεραστεί από την αλλαγή 

στον συσχετισµό δυνάµεων που βρίσκεται σε πλήρη 
εξέλιξη.

Τελική ευθεία
Όλα δείχνουν ότι µπαίνουµε στην τελική ευθεία της κυ-

βερνητικής αλλαγής.
Τα µηνύµατα που παίρνω από τις προεκλογικές περιοδείες, 

σε αναζήτηση του σταυρού προτίµησης για τις ευρωεκλογές σε 
όλη την Ελλάδα, είναι µεγάλης υποχώρησης του ΣΥΡΙΖΑ, ιδι-
αίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, άνετου προβαδίσµατος της Ν∆ και 
κάποιας αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά την κατανοµή των ψήφων 
στις µεσαίες και στις µικρές πολιτικές δυνάµεις.

Προβλέπω άνετη επικράτηση της Ν∆ στις ευρωεκλογές µε 
διαφορά τουλάχιστον 7-8 µονάδων και ευρωεκλογικά ποσοστά 
που µπορεί να πλησιάσουν, υπό προϋποθέσεις, τα ποσοστά των 
βουλευτικών εκλογών λόγω πόλωσης.

Εντυπωσιακή θα είναι η νίκη της Ν∆ στις Περιφέρειες, ιδι-
αίτερα στην Περιφέρεια της Αττικής και στην Περιφέρεια της 
Κεντρικής Μακεδονίας, που έχουν µεγαλύτερο ειδικό πολιτικό 
βάρος και συµβολισµό.

«Γαλάζιοι» θα είναι, όπως όλα δείχνουν, οι δήµαρχοι σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τον Μάιο θα ενισχυθεί η δυναµική της εκλογικής επικρά-
τησης της Ν∆, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να διαθέτει την ε-
σωτερική συνοχή και τις εφεδρείες που θα του επέτρεπαν µια 
µερική έστω ανάκαµψη µέχρι τις βουλευτικές εκλογές, σε περί-
πτωση που αυτές πραγµατοποιηθούν τον Σεπτέµβριο ή τον Ο-
κτώβριο.

Με την αποσύνδεση της εκλογής Προέδρου της ∆ηµοκρα-
τίας από ενδεχόµενη πρόωρη προσφυγή στις κάλπες λύνεται 
ένα σηµαντικό ζήτηµα που έκανε πιο σύνθετο τον πολιτικό σχε-
διασµό της ηγεσίας της Ν∆. Τώρα όλα δείχνουν εκλογική νίκη 
Μητσοτάκη-Ν∆ και «γαλάζια» κυβερνητική τετραετία.

λευτής κ. Λοΐζου λέει κι αυτή τα δικά της, προκαλώντας δικαιο-
λογηµένες αντιδράσεις. Προστίθεται στο ιδεολογικό, πολιτικό 
«µπουλούκι» του ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου, 
ο οποίος δείχνει να καίγεται από επιθυµία να διδαχτεί η «µακε-
δονική» γλώσσα, την οποία αναγνώρισε η κυβέρνηση, στα ελ-
ληνικά πανεπιστήµια, για να υποστηριχθεί έτσι η θέση των α-
κραίων της γειτονικής χώρας περί ύπαρξης «µακεδονικής µειο-
νότητας» στην Ελλάδα.

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

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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Ο αρχηγός της αστυνοµίας δήλωσε ότι 
υπάρχουν «πολλαπλές απώλειες» και 
στα δύο τεµένη, ενώ λίγο αργότερα 
οι αρχές διευκρίνισαν ότι 41 άτοµα 
σκοτώθηκαν στο τέµενος Αλ Νουρ, επτά 
στο τέµενος στο Λίνγουντ και ένα άτοµο 
εξέπνευσε στο νοσοκοµείο.

Παγκόσµια ανατριχίλα έχει προκαλέσει η επίθεση 
ακροδεξιού σε µουσουλµανικά τεµένη στην πόλη 
Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας, µε τον αριθµό 
των θυµάτων ως την ώρα που γράφονται αυτές οι 
γραµµές να ανέρχεται στους 49 νεκρούς και τους 

48 τραυµατίες, µε τους 20 να νοσηλεύονται σε κρίσιµη κατάσταση.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της αστυνοµίας, υπαίτιος για την αιµα-

τηρή επίθεση είναι ένας άνδρας, ηλικίας 28 ετών, ο οποίος συνελή-
φθη και αναµένεται να οδηγηθεί στη ∆ικαιοσύνη, κατηγορούµενος 
για ανθρωποκτονίες. Ο ύποπτος, σε µια κίνηση που έχει προκαλέ-
σει αποτροπιασµό, µετέδωσε µέσω Facebook, σε ζωντανή σύνδεση, 
την επίθεση στο τέµενος Αλ Νουρ, µε το βίντεο να τον δείχνει να 
πυροβολεί αδιάκριτα άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Οι αρχές κάλε-
σαν το κοινό να µη διαδίδει µέσω των social media το ανατριχια-
στικό βίντεο και ήδη έχουν κατεβάσει από το διαδίκτυο τους λογα-
ριασµούς του υπόπτου στο Facebook και στο Instagram.

Ακροδεξιό µανιφέστο
Όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνοµίας, Μάικ Μπους, η α-
στυνοµία έχει ανακαλύψει ένα «µανιφέστο» του σφαγέα, ο οποίος 
δηλώνει ότι είναι 28χρονος, ονοµάζεται Μπρέντον Τάραντ και κα-
τάγεται από την Αυστραλία, στο οποίο εκφράζει βίαιες αντιµετανα-
στευτικές και ακροδεξιές απόψεις. Στο παραληρηµατικό κείµενο, 
74 σελίδων, ο Τάραντ µιλά για «γενοκτονία των λευκών», δηλώνει 
ότι σκοπεύει «να δηµιουργήσει ατµόσφαιρα φόβου» και «να προ-
καλέσει βία», ενώ δηλώνει ότι είχε σύντοµη επαφή µε τον Άντερς 
Μπρέιβικ και ότι έλαβε την «ευλογία» του. Επίσης, αναφέρει ότι 
σχεδίασε την επίθεση σε διάστηµα δύο χρόνων. Με βάση φωτο-
γραφίες από τα social media που έχουν διαρρεύσει, ο ύποπτος φέ-
ρεται να έχει γράψει διάφορες χυδαιότητες κατά των µεταναστών 
και των µουσουλµάνων πάνω στα όπλα που χρησιµοποίησε για τη 
σφαγή.

Οι αρχές εκτός από τον ύποπτο έχουν συλλάβει άλλα τρία άτοµα 
(δύο άνδρες και µία γυναίκα, αν και το ένα δεν φέρεται να σχετίζε-
ται µε το αιµατηρό περιστατικό), κατέσχεσαν όπλα και ανακοίνω-

σαν ότι εξουδετέρωσαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς µηχανισµούς 
µε τους οποίους είχαν παγιδευτεί οχήµατα, δίνοντας την αίσθηση 
ότι η επίθεση δεν ήταν έργο ενός «µοναχικού λύκου» αλλά απο-
τελούσε οργανωµένο σχέδιο µε στόχο πολύ περισσότερα θύµατα.

Στην εικόνα αυτή συνηγορεί και η απόφαση της πρωθυπουρ-
γού της Νέας Ζηλανδίας, Τζακίντα Άρντερν, να ανεβάσει το επί-
πεδο ασφαλείας της χώρας σε «υψηλό». Η Άρντερν έκανε λόγο 
για µία από τις «πιο σκοτεινές ηµέρες» της Νέας Ζηλανδίας, υπο-
γραµµίζοντας ότι «πλέον είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για τροµο-
κρατική επίθεση».

«Πολλαπλές απώλειες»
Σηµειώνεται ότι µέχρι το µεσηµέρι της Παρασκευής, ώρα Ελλά-
δας, η κατάσταση παρέµενε συγκεχυµένη σχετικά µε τις επιθέ-
σεις, καθώς ο ύποπτος πραγµατοποίησε τη σφαγή στο τέµενος Αλ 
Νουρ, ωστόσο λίγο αργότερα εκκενώθηκε και δεύτερο τέµενος, 
στο προάστιο Λίνγουντ, χωρίς να γίνουν γνωστές άλλες λεπτοµέ-
ρειες. Αυτόπτες µάρτυρες ανέφεραν ότι ο ύποπτος αρχικά επιτέ-
θηκε στον χώρο λατρείας των ανδρών και στη συνέχεια κατευθύν-
θηκε στον χώρο όπου προσεύχονται οι γυναίκες. Ο αρχηγός της 
αστυνοµίας δήλωσε ότι υπάρχουν «πολλαπλές απώλειες» και στα 
δύο τεµένη, ενώ λίγο αργότερα οι αρχές διευκρίνισαν ότι 41 άτοµα 
σκοτώθηκαν στο τέµενος Αλ Νουρ, επτά στο τέµενος στο Λίνγουντ 
και ένα άτοµο εξέπνευσε στο νοσοκοµείο.

Οι αρχές καλούν τους µουσουλµάνους της χώρας να αποφεύ-
γουν να πηγαίνουν σε τεµένη, ενώ η Νέα Ζηλανδία κηρύχθηκε σε 
πένθος. Παράλληλα, ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Σκοτ Μόρισον, 
µιλώντας σε δηµοσιογράφους στο Σίδνεϊ, είπε ότι «µπορώ να επι-
βεβαιώσω ότι το [ένα] πρόσωπο που συνελήφθη, όπως ενηµερώ-
θηκα, είναι πολίτης της Αυστραλίας, γεννηµένος εδώ», προσθέτο-
ντας ότι «ως µέλη της οικογένειας των Νεοζηλανδών εξαδέλφων 
µας, σήµερα θρηνούµε, νιώθουµε σοκαρισµένοι, νιώθουµε φρίκη, 
νιώθουµε αγανάκτηση, και ορθώνουµε το ανάστηµά µας για να 
καταδικάσουµε απόλυτα την επίθεση που διαπράχθηκε σήµερα 
από έναν εξτρεµιστή, έναν ακροδεξιό, έναν βίαιο τροµοκράτη».

Παγκόσµια καταδίκη
Το αιµατηρό χτύπηµα στη Νέα Ζηλανδία έχει προκαλέσει παγκόσµια 
ανησυχία και ανασφάλεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υπουργός Εσω-
τερικών της Γαλλίας, Κριστόφ Καστανέρ, ανακοίνωσε ότι αυξάνονται 
τα µέτρα ασφαλείας σε τόπους λατρείας της χώρας, δηλώνοντας ότι θα 
υπάρχουν ένοπλες περίπολοι στα σηµεία αυτά. Από την πλευρά της, 
η πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Έρνα Σόλµπεργκ, ανέφερε ότι η ε-
πίθεση στο Κράιστσερτς ανέσυρε µνήµες από το µακελειό µε δράστη 
τον Άντερς Μπρέιβικ, που είχε σκοτώσει 77 άτοµα το 2011. Πολιτικά 
πρόσωπα και θρησκευτικοί ηγέτες απ’ όλο τον κόσµο καταδίκασαν την 
επίθεση και τον εξτρεµισµό. Την ίδια στιγµή η ∆ύση τίθεται σε κα-
τάσταση αυξηµένης ετοιµότητας, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι οι δο-
λοφονικές επιθέσεις στα τεµένη στη Νέα Ζηλανδία θα επισύρουν α-
ντίποινα από εξτρεµιστικές ισλαµικές οργανώσεις, όπως ο ISIS. Έτσι, 
οι αρχές σε όλο τον κόσµο αυξάνουν διακριτικά τα µέτρα ασφαλείας, 
ειδικά σε συµβολικούς στόχους.

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ 
ΣΦΑΓΗ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ
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Κάποιοι υποψήφιοι από τη Θεσσαλονίκη 
απευθύνθηκαν στον Σύνδεσµο των 
Εταιρειών ∆ηµοσκοπήσεων, απ’ όπου 
έλαβαν την απάντηση ότι η δηµοσίευση 
διαρροών για δηµοσκοπήσεις πρέπει να 
ακολουθηθεί από δηµοσίευση όλης της 
δηµοσκόπησης και του δείγµατος, αλλά 
και τη γνωστοποίηση του ονόµατος της 
εταιρείας και του εντολέα της.

ΤΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ «ΚΡΥΦΑ ΓΚΑΛΟΠ 
ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ»

«Η 
κάλπη των ευρωπαϊκών εκλο-
γών στις 26 Μαΐου θα είναι αυτή 
που θα αποκαλύψει τη µεγάλη 
απάτη του κ. Μητσοτάκη και των 
επικοινωνιολόγων του» είπε µι-
λώντας στην κοινοβουλευτική 

οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την προηγούµενη Τετάρτη, ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας.

Σύµφωνα µε τον κ. Τσίπρα, «αµέσως µε την εκλογή του στη 
Ν∆, ο κ. Μητσοτάκης έγινε από µερίδα των ΜΜΕ και των δηµο-
σκοπικών εταιρειών πρωθυπουργός και οι δηµοσκοπικές εται-
ρείες, που απέτυχαν επανειληµµένα στις προβλέψεις τους, έσπευ-
σαν να προδιαγράψουν ότι, ανεξάρτητα από το αν πείθει ή όχι ο κ. 
Μητσοτάκης και η Ν∆, ανεξάρτητα από το αν έχει σχέδιο και πρό-
ταση για το αύριο της χώρας, είναι ήδη νικητές και µάλιστα µε 10, 
15, 20 µονάδες στις επικείµενες εκλογές».

Της επίθεσης του πρωθυπουργού στους δηµοσκόπους, τους ο-
ποίους εν τη ρύµη του λόγου του αποκάλεσε δηµοκόπους, είχε 
προηγηθεί δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Έθνος» σύµφωνα µε το 
οποίο δεν είναι όλες οι δηµοσκοπήσεις ίδιες, αλλά, εκτός από 
αυτές που δηµοσιεύονται, υπάρχουν κι άλλες.

Αυτές οι άλλες είναι οι «µυστικές» δηµοσκοπήσεις του Μαξί-
µου για τους δύο µεγάλους δήµους της χώρας.

Σύµφωνα µε αυτές, στον ∆ήµο της Αθήνας ο περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, διατηρεί το προβάδι-
σµα µε ποσοστό 30,1%.

Όµως, πάντοτε κατά το «Έθνος», στα «κρυφά γκάλοπ» που 
πραγµατοποιεί το Μαξίµου, στη δεύτερη θέση υπάρχει «ανα-
τροπή», καθώς την καταλαµβάνει ο τέως υφυπουργός Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Νάσος Η-
λιόπουλος, συγκεντρώνοντας ποσοστό 20,8%.

Το άµεσο ερώτηµα που προκύπτει είναι πού ακριβώς είναι η 
ανατροπή σε σχέση µε τη δηµοσκόπηση της εταιρείας Opinion 
Poll, που είχε δηµοσιευτεί λίγες ηµέρες νωρίτερα και οι διαφορές 
της οποίας µε τα «κρυφά γκάλοπ του Μαξίµου» δεν είναι εξαιρε-
τικά ανατρεπτικές.

Σε ό,τι αφορά την Opinion Poll, τον κ. Μπακογιάννη, που 
παίρνει 33%, ακολουθούν µε ποσοστό 8,5% ο Παύλος Γερουλάνος 
του ΚΙΝΑΛ, ο Ηλίας Κασιδιάρης της Χρυσής Αυγής µε 7,9%, ενώ 
ο Νάσος Ηλιόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην πέµπτη θέση 
µε 6%. Ο προερχόµενος από τη Ν∆ Χρήστος Τεντόµας, που στο 
µεταξύ αποσύρθηκε, συγκεντρώνει ποσοστό 6,2% και ο Νίκος Σο-
φιανός του ΚΚΕ 4,2%. Το 2,5% των ερωτηθέντων απαντά ότι θα ε-
πέλεγε την αποχή από τις κάλπες, ενώ το 25,7% απαντά πως ακόµα 
δεν έχει αποφασίσει ποιον θα ψηφίσει.

Στα «κρυφά γκάλοπ του Μαξίµου» οι αναποφάσιστοι µειώ-
νονται στους µισούς, στο 13,2%, και το ποσοστό τους µετακινείται 
στον κ. Ηλιόπουλο, που από το 6% ανεβαίνει στο 20,8%.

Οι αποκλίσεις στους υπόλοιπους υποψηφίους είναι στα όρια 
του στατιστικού λάθους, καθώς ο υποψήφιος της Χρυσής Αυγής, 
Ηλίας Κασιδιάρης, συγκεντρώνει ποσοστό 10,9%, ο Παύλος Γε-
ρουλάνος του ΚΙΝΑΛ ποσοστό 9,6% και ο Νίκος Σοφιανός του 
ΚΚΕ είναι στο 5,2%.

Στη Θεσσαλονίκη
Παρόµοια προσέγγιση έχουν τα «κρυφά γκάλοπ του Μαξίµου» 
και για τη Θεσσαλονίκη, όπου ο υποψήφιος της Ν∆, Νίκος Τα-
χιάος, σύµφωνα µε το «Έθνος», «φαίνεται να οδηγεί την κούρσα 
των δηµοσκοπήσεων» συγκεντρώνοντας ποσοστό 19,17% και ακο-
λουθεί µε ιδιαιτέρως υψηλά ποσοστά η τέως υφυπουργός Μακε-
δονίας-Θράκης, Κατερίνα Νοτοπούλου, µε 17,79%. Ουσιαστικά ο 
κ. Ταχιάος εµφανίζεται περίπου στον µέσο όρο όλων των δηµο-
σκοπήσεων που έχουν γίνει στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης και στις ο-
ποίες είχε ποσοστά από 16% έως 24%, ενώ η κυρία Νοτοπούλου 
εµφανίζεται να ανεβαίνει από το 12,5%, που ήταν το καλύτερο πο-
σοστό της, κατά περίπου 40%.

Η διαρροή, όµως, προκάλεσε την οργή άλλων υποψήφιων δη-
µάρχων της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι βρίσκονται εκτός δηµοσκο-
πικού κάδρου, ενώ δεν υπάρχει καµία αναφορά στο τι επιλέγουν 
τα 2/3 του εκλογικού σώµατος.

Επισήµαναν µάλιστα ότι η κυρία Νοτοπούλου εµφανίζεται 
µόλις 1,4 µονάδες πίσω από τον κ. Ταχιάο, αλλά, σύµφωνα µε το 
«Έθνος», «στο Μαξίµου εκτιµούν πως η υποψήφια του κυβερνώ-
ντος κόµµατος θα είναι στον δεύτερο γύρο». ∆ηλαδή το Μαξίµου 
διαβεβαιώνει ότι η κυρία Νοτοπούλου µπαίνει στον δεύτερο γύρο, 
αν και η διαφορά της µε τον κ. Ταχιάο είναι στα όρια του στατιστι-
κού λάθους. «Γιατί δηλαδή η διαπίστωση να µην αφορά και τον 
κ. Ταχιάο;» έλεγαν και εξέφραζαν την άποψη ότι η όλη διαρροή 
ήταν ένεση θάρρους στην υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει 
σοβαρά πολιτικά αλλά και εσωκοµµατικά προβλήµατα, και στην 
προώθηση της υποψηφιότητάς της, η οποία σε κάποιες έρευνες 
κατέγραψε και µονοψήφια ποσοστά, κάτω του 8%, και εµφανί-
στηκε µέχρι και έκτη.

Οι εταιρείες ερευνών
Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο Σύνδεσµος των Εταιρειών ∆ηµοσκο-
πήσεων απάντησε σε όσους έθεσαν το ζήτηµα ότι η δηµοσίευση 
διαρροών για δηµοσκοπήσεις εγείρει σοβαρά πολιτικά και δεο-
ντολογικά προβλήµατα.

Μάλιστα, σύµφωνα µε τις διευκρινίσεις που έδωσαν κορυφαία 
στελέχη του χώρου των εταιρειών έρευνας, θα πρέπει η δηµοσί-
ευση των διαρροών να ακολουθηθεί από δηµοσίευση όλης της δη-
µοσκόπησης και του δείγµατος, αλλά και τη γνωστοποίηση του ο-
νόµατος της εταιρείας και του εντολέα της.

Μόνο ο εντολέας είναι γνωστός, έλεγαν και άφηναν ανοιχτό 
κάθε ενδεχόµενο για τις επόµενες κινήσεις τους.

∆ιευθυντικό στέλεχος του χώρου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά 
του για την έλλειψη αντίδρασης από τον Σύνδεσµο των Εταιρειών 
∆ηµοσκοπήσεων. «Το θέµα µου είναι η παραβίαση της δεοντολο-
γίας και προφανώς µετά θα χρεωθεί στον δηµοσκόπο. Πρέπει να 
αντιδράσει ο κλάδος, αλλά πού…» έλεγε.

Το βασικό πολιτικό ερώτηµα που ανακύπτει από τη διαρροή 
των κρυφών δηµοσκοπήσεων είναι γιατί δεν γίνονται φανερές, 
ώστε να αλλάξει το κλίµα το οποίο καταγράφουν και το οποίο δεν 
είναι θετικό για το κυβερνών κόµµα.

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, µετά την οµιλία του πρωθυπουρ-
γού στην κοινοβουλευτική οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ το επικοινωνιακό 
επιτελείο του Μαξίµου δείχνει να επιλέγει τη στρατηγική «µόνοι 
εναντίον όλων» και θέλει να αποδώσει την εικόνα που η κυβέρ-

νηση έχει στην κοινωνία στη στρεβλή παρέµβαση των ελίτ, της α-
στικής αντιπολίτευσης, του κατεστηµένου, των επιχειρηµατικών 
κύκλων και πολλών άλλων.

Ουσιαστικά θέλει να δώσει την εικόνα της θυµατοποίησής της 
από ισχυρούς πολιτικά και οικονοµικά κύκλους, εξαιτίας της άρ-
νησής της να υποταχθεί.

Σε όποιους βέβαια θέλουν να προσλάβουν αυτή την εικόνα, 
την ώρα που µε µια τροπολογία αυξάνονται τα κέρδη των φαρµα-
κοβιοµηχανιών, µε µια άλλη απαλλάσσεται το Ίδρυµα Ωνάση από 
τον ΕΝΦΙΑ και ετοιµάζεται να είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο 
του ΣΥΡΙΖΑ ο γιος του ανθρώπου που αυτό το κόµµα περιέφερε 
ως φωτογραφία της διαπλοκής.

Σε κάθε περίπτωση, από τις διαρροές του Μαξίµου προκύπτει 
ότι τέτοια «κρυφά γκάλοπ» που δίνουν µία τελείως διαφορετική 
εικόνα δεν υπάρχουν. Προς το παρόν αυτή είναι η απάτη των επι-
κοινωνιολόγων του Μαξίµου.

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ
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ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η άλλη διάσταση 
της προεκλογικής 
εκστρατείας.

Στον ιδιωτικό τοµέα πρωταγωνιστούν 
δηµιουργοί που επιτυγχάνουν εξαιρετικές 
επιδόσεις σε δύσκολες συνθήκες.

Πολλοί συνεταιρισµοί δίνουν το καλό 
παράδειγµα της οικονοµικής ανάπτυξης µε 
κοινωνική ευαισθησία.

Α
ξιοποιώ την προεκλογική εκστρατεία για 
τις ευρωεκλογές για να ανταλλάσσω από-
ψεις µε τους πρωταγωνιστές της ελληνι-
κής οικονοµίας, µεγάλους, µεσαίους και 
µικρούς.

Επιδίωξή µου είναι να καταλάβω τους 
παράγοντες που στέκονται εµπόδιο στη δυναµική και ολό-
πλευρη ανάπτυξη της οικονοµίας, για να υπάρξουν στη συ-
νέχεια πρωτοβουλίες, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, 
για τη βελτίωση του οικονοµικού, επενδυτικού και επιχει-
ρηµατικού πλαισίου.

Έχω επισκεφθεί εξαιρετικές παραγωγικές µονάδες, 
καλά οργανωµένους συνεταιρισµούς, ενώ κάνω παρεµβά-
σεις, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, για διάφορα θέµατα, 
από τα οικονοµικά της Υγείας και την οργάνωση των συνε-
ταιρισµών µέχρι την ανάπτυξη των Περιφερειών.

Παράδοση και αποτελεσµατικότητα
Στη Ζίτσα επισκέφθηκα το Κτήµα Γκλίναβος όπου ο Θωµάς 
Γκλίναβος µου παρουσίασε την ποιοτική µονάδα της οινο-
ποιίας του και µε ενηµέρωσε για την οικογενειακή παρά-
δοση στον κλάδο.

Ιδιαίτερα θετικές ήταν οι εντυπώσεις µου και από την 
παρουσίαση που µου έκανε ο Μάκης Τσιλιλής, στην οµώ-
νυµη µονάδα στα Τρίκαλα, η οποία ξεχωρίζει µε το τσίπουρο 
Τσιλιλής, άλλα ποτά και ποιοτικούς οίνους οι οποίοι κερδί-
ζουν συνεχώς µερίδιο αγοράς.

Στην µπισκοτοποιία Βιολάντα, στα Τρίκαλα, είδα πώς το 
προσωπικό µεράκι µπορεί να µετατραπεί σε πρωτοποριακή 
γραµµή παραγωγής και σε µπισκότα µε διεθνώς κατοχυρω-
µένες πατέντες. Χρειάζεται βέβαια να έχεις τη δηµιουργική 
διάθεση του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη και των άξιων συ-
νεργατών του.

Στην ΤΥΡΑΣ, στα Τρίκαλα, είχα εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσα ανταλλαγή απόψεων µε τους αδελφούς Σαράντη, 
οι οποίοι ελέγχουν και τη γαλακτοβιοµηχανία Όλυµπος. 
Έχουν κυρίαρχη παρουσία στην Ελλάδα, ενώ ενισχύουν συ-
νεχώς τη θέση τους στα Βαλκάνια.

Το καλό παράδειγµα του εµπλουτισµού της οικογενει-
ακής παράδοσης και της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων 
δίνει η ΕΨΑ στον Βόλο µε την Πένυ Τσαούτου και ο Νίκος 
Μπίζιος στην Ελασσόνα µε την οικογενειακή βιοµηχανία ε-
πεξεργασίας γάλακτος.

Στην πρώτη γραµµή οι συνεταιρισµοί
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε πρωταγωνιστές του ιδιωτικού 
τοµέα, οι οποίοι δηµιουργούν απασχόληση για την τοπική 
κοινωνία και στηρίζουν την παραγωγή τους κυρίως, αν όχι 
αποκλειστικά, σε ελληνικές πρώτες ύλες και αγροτικά προ-
ϊόντα, κατέληξα στο συµπέρασµα ότι έχουµε το αναγκαίο 
δυναµικό και πως πρέπει να το αναπτύξουµε, αντιµετωπί-
ζοντας τις γνωστές δυσλειτουργίες, από την έλλειψη επαρ-
κούς τραπεζικής χρηµατοδότησης µέχρι την εξοντωτική υ-
περφορολόγηση και τις κρατικές, γραφειοκρατικές παρεµ-
βάσεις.

Με τις καλύτερες εντυπώσεις έµεινα και από τις επα-
φές µου µε τους επικεφαλής και τους συνεργάτες τους στη 
συνεταιριστική γαλακτοβιοµηχανία ΤΡΙΚΚΗ, στα Τρίκαλα, 
στον Αγροτικό Οινοποιητικό Συνεταιρισµό Τυρνάβου και 
στη συνεταιριστική γαλακτοβιοµηχανία ΕΒΟΛ, στον Βόλο.

Η παραγωγική, δηµιουργική Ελλάδα επιτυγχάνει πολύ 
καλές επιδόσεις σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και η 
βελτίωση του οικονοµικού, επενδυτικού, επιχειρηµατικού 
πλαισίου –την οποία θα επιδιώξω µε κάθε τρόπο στην Ε.Ε. 
και στην Ελλάδα– µπορεί να κάνει τη µεγάλη διαφορά που 
χρειάζονται η οικονοµία και κυρίως η κοινωνία.

Στην ΕΨΑ, στην Αγριά Μαγνησίας, µε την 
Πένυ Τσαούτου, που συνεχίζει µε επιτυχία 
την οικογενειακή παράδοση στα µη αλκοο-
λούχα ποτά.

Ενηµέρωση και ξενάγηση από τον 
Μάκη Τσιλιλή στην αποσταγµατοποιία-
οινοποιία Τσιλιλής, στα Τρίκαλα.

Στη βιοµηχανία µπισκότων Βιολάντα, στα Τρίκαλα, 
µε τον Κώστα Τζιωρτζιώτη.

Συζήτηση µε τους ∆ηµήτρη και Μιχάλη Σαράντη της γαλακτο-
βιοµηχανίας Όλυµπος στη µονάδα της ΤΥΡΑΣ στα Τρίκαλα.

Ανταλλαγή απόψεων µε τον Νίκο Μπίζιο, που συνεχίζει την οι-
κογενειακή παράδοση στη βιοµηχανία επεξεργασίας γάλακτος 
στην Ελασσόνα.

Στη συνεταιριστική γαλακτοβιοµηχανία ΤΡΙΚΚΗ, στα Τρίκαλα, 
µε τον πρόεδρο Αχιλλέα Λιούτα και τους συνεργάτες του.

Συζήτηση στον Αγροτικό Οινοποιητικό Συνεταιρισµό Τυρνάβου 
µε τον πρόεδρο Χρήστο Τσιτσιρίγγο και τους συνεργάτες του.

Στη γαλακτοβιοµηχανία ΕΒΟΛ, µε τον πρόεδρο του Αγροτικού 
Συνεταιρισµού Βόλου Νικήτα Πρίντζο.

Στο οινοποιείο Κτήµα 
Γκλίναβος, στη Ζίτσα, 
µε τον Θωµά Γκλίναβο.
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Ό
,τι πιο ανήθικο έχει 
ειπωθεί για τους 100 
νεκρούς στο Μάτι 
είναι ότι δήθεν µία 
από τις κύριες αιτίες 
για την αδιανόητη 
αυτή τραγωδία είναι η 

άναρχη δόµηση του µικρού αυτού οικισµού. ∆η-
λαδή στα σοβαρά κάποιοι δηµοσίως υποστηρί-
ζουν ότι αν πιάσει µια φωτιά στου Ψυρρή ή στην 
Πλάκα, στο κέντρο της Αθήνας, όπου υπάρχουν 
µόνο άναρχα στενά και καµία απολύτως ρυµοτο-
µία, είναι φυσιολογικό να χαθούν 100 ζωές.

Επίσης, δεκάδες πρέπει να είναι οι νεκροί αν 
πιάσει φωτιά σε όλες τις εµβληµατικές πόλεις 
της Κεντρικής Ευρώπης, όπου έχουν κρατηθεί 
ολόκληρες γειτονιές µε καλντερίµια και δροµά-
κια από τον 18ο αιώνα. Προφανώς ούτε κι εκεί θα 
υπάρχουν διέξοδοι να σωθεί κανείς.

Αυτός ο ανήθικος ισχυρισµός γίνεται από 
τους ξερόλες-κοµµατικούς της δηµοσιογραφίας 
και φυσικά από τους αδίστακτους της πολιτικής, 
πού αλλού; Στα τηλεπαράθυρα. Λένε ένα «ευ-
θύνεται η άναρχη δόµηση περασµένων δεκαε-
τιών», συνεπώς ευθύνονται οι προηγούµενοι και 
ποτέ οι σηµερινοί.

Ωστόσο, κάτι έφταιξε στο Μάτι και ΟΛΟΙ 
ξέρουµε τι ήταν: ένα σµπαραλιασµένο κράτος 
χωρίς σχέδιο για τίποτε, χωρίς αρχή και τέλος, 
χωρίς υπεύθυνους και χωρίς υπηρεσίες που 
ποτέ δεν είδαν την εξέλιξη της φωτιάς, ποτέ δεν 
ήξεραν τι να κάνουν, ποτέ δεν συµµετείχαν σε 
µια στοιχειώδη προσπάθεια κάτι να διορθώσουν. 
ΑΠΟΝΤΕΣ, ακόµα και στη µεταφορά εγκαυµα-
τιών, που γινόταν µε ιδιωτικά ΙΧ!

Το ίδιο το δικαστικό πόρισµα περιγράφει τι 
είχε κυριαρχήσει την ώρα των καιόµενων αν-
θρώπων µε ΕΠΤΑ µόλις λέξεις: «χάος, απόλυτη 
ανευθυνότητα και κατάρρευση κάθε συστήµα-
τος». Τι άλλο να προσθέσει κανείς, αν και δια-
βάζοντας λεπτοµέρειες, από την ανυπαρξία του 
κράτους και την ανευθυνότητα των προσώπων, 
ανατριχιάζεις για την απουσία των πάντων.

Αυτή η διάλυση-ανυπαρξία ενός κανονι-
κού κράτους οφείλεται στους πολιτικούς και 
είναι διαχρονική. Είναι οι εκάστοτε κυβερνώ-
ντες που προσλαµβάνουν για ψήφους, ιδρύουν 
άχρηστους όµοιους φορείς και τους δίνουν ένα 
µέρος των αρµοδιοτήτων πάλι για να προσλά-
βουν, είναι αυτοί που δηµιουργώντας δεκάδες ά-
χρηστους φορείς σε καθετί προσθέτουν γραφει-
οκρατία, σύγχυση αρµοδιοτήτων και µηδενική 
δυνατότητα συνεννόησης. Όλο αυτό στο τέλος 
πληρώνεται µε ανθρώπινες ζωές.

Μόνο προσλαµβάνουν δηµιουργώντας ά-
χρηστους υπο-φορείς για να δικαιολογήσουν 
αυτές τις προσλήψεις; Όχι. Το έγκληµά τους συ-
νεχίζεται στις προαγωγές των δικών τους κρατι-
κών στελεχών. Σε κάθε υπηρεσία, αντί να προω-
θούν τους άξιους, προωθούν µόνο τους κοµµατι-
κούς. Αποτέλεσµα, οι «άλλοι» να επιλέγουν να 
αδρανοποιηθούν, να απέχουν, να αδιαφορούν. 

ΜΑΤΙ, ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Επιπλέον, κάθε φορά που κοµµατικός κάνει 
γκάφα ή έγκληµα στη διαχείριση, σπεύδουν να 
το κουκουλώσουν. Μέσα από τη γενικευµένη α-
τιµωρησία έρχεται η πλήρης ανευθυνότητα. Κα-
νείς δεν κινδυνεύει αν δεν κάνει καλά τη δου-
λειά του.

Έτσι, καταντήσαµε ως χώρα να έχουµε πα-
ντού διαιρεµένες υπηρεσίες µε στελέχη που αλ-
ληλοϋπονοµεύονται ή κάνουν προσεκτικά λευ-
κές απεργίες και τελικά ένα κράτος που ∆ΕΝ 
ΜΠΟΡΕΙ να λειτουργήσει πουθενά.

Μήπως οι πολιτικοί του πελατειακού-κοµµα-
τικού κράτους έβαλαν έστω και µε τους 100 νε-
κρούς στο Μάτι µυαλό; Όχι. Όπως η κρίση και οι 
αιτίες που έφεραν τα µνηµόνια ποτέ δεν εντοπί-
στηκαν και φυσικά ποτέ δεν αντιµετωπίστηκαν 
(τι σύµπτωση: κι εδώ το πελατειακό κράτος είναι), 
έτσι και οι νεκροί στο Μάτι, που είναι η κορυφαία 
καταστροφή του αιώνα στην Ευρώπη σε καιρό ει-
ρήνης, δεν ήταν η αφορµή να αλλάξουν τα πάντα 
στην αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών.

Κρατούν δεκάδες φορείς αδράνειας, προ-
σλαµβάνουν «ηµετέρους», δεν αναδιαρθρώνουν 
τίποτε, ακόµα να βάλουν σε εφαρµογή τον α-
ριθµό 112 για κλήσεις ανάγκης. Το µόνο που 
κάνουν είναι το γνωστό: βγαίνουν στα κανάλια 
να κρύψουν κάτω από το χαλί την αλήθεια. Το 
κοµµατικό-πελατειακό κράτος ακόµα και µε νε-
κρούς πρέπει να υπάρχει, γιατί τους δίνει την ε-
ξουσία χωρίς κατ’ ανάγκη να κυβερνούν. ∆εν 
χρειάζεται.

Συνεχίζουν κανονικά, λοιπόν, να διαχειρίζο-
νται το κοµµατικό-πελατειακό κράτος, τόσο α-
νύπαρκτο και άχρηστο για όλους µας αλλά τόσο 
χρήσιµο γι’ αυτούς. Άλλωστε εµείς το πληρώ-
νουµε όλοι, µε δεκάδες δισ. ευρώ τον χρόνο, 
αυτοί µόνο εισπράττουν.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δηµοσιογρά-
φος και συγγραφέας.

Κρατούν δεκάδες φορείς 
αδράνειας, προσλαµβάνουν 
«ηµετέρους», δεν 
αναδιαρθρώνουν τίποτε, ακόµα 
να βάλουν σε εφαρµογή τον 
αριθµό 112 για κλήσεις ανάγκης. 
Το µόνο που κάνουν είναι το 
γνωστό: βγαίνουν στα κανάλια 
να κρύψουν κάτω από το χαλί 
την αλήθεια.

 ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

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

www.gethealthier.gr
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πολιτική

Σε απόδειξη ότι τα περιθωριακά πολιτικά στοιχεία δεν 
έχουν καµία σηµασία όταν δεν χρησιµοποιούνται ως ερ-
γαλεία από την κυβέρνηση εξελίχθηκε η δεύτερη ψηφο-
φορία για την αναθεώρηση του Συντάγµατος.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας, η βουλευτής Θε-
οδώρα Μεγαλοοικονόµου απειλούσε στο καφενείο της Βουλής ότι 
«θα τα µπουµπουνίσει όλα», δηλαδή θα καταψηφίσει τις προτάσεις 
του ΣΥΡΙΖΑ για την αναθεώρηση, ενώ δεν απέκλειε και το ενδεχό-
µενο να παραιτηθεί.

Η κυρία Μεγαλοοικονόµου ουσιαστικά εκβίαζε πολιτικά την κυ-
βέρνηση, θεωρώντας ότι η διαφοροποίησή της θα σήµαινε την κατάρ-
ρευση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη Βουλή, καθώς αντικατα-
στάτης της από το ψηφοδέλτιο της Ένωσης Κεντρώων θα ήταν ο κ. 
Γιάννης Καλλιάνος, ο οποίος έχει ήδη ενταχθεί στη Ν∆, άρα η πλειο-
ψηφία θα έµενε στους 150.

Όµως πολύ σύντοµα η κυρία Μεγαλοοικονόµου διαπίστωσε ότι η 
διαπραγµατευτική της δύναµη είχε συνθλιβεί στη θεσµική διαδικασία 
στη Βουλή, καθώς σε καµία από τις ψηφοφορίες που ακολούθησαν 
για τα 28 υπό αναθεώρηση άρθρα δεν ήταν κρίσιµη η µία ψήφος και 
καµία από τις προς αναθεώρηση διατάξεις δεν πέρασε οριακά µε 151.

«Προφανώς κάποιοι µπέρδεψαν τι τους είπα και λένε ότι δεν θα 
ψηφίσω. Φυσικά και θα ψηφίσω, θα πάω στην κοινωνική υποχρέωση 
που έχω, θα γυρίσω στην ψηφοφορία και θα ψηφίσω κανονικά την 
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα άλλα είναι σενάρια φαντασίας που προ-
φανώς σε κάποιους αρέσουν» είπε η κυρία Μεγαλοοικονόµου, ανακα-
λώντας τα περί «µπουµπουνητού».

Αναθεώρηση στα ψιλά…
Πριν από τις ψηφοφορίες της Πέµπτης, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αποφασί-
σει ήδη να βυθίσει επικοινωνιακά την υπόθεση της αναθεώρησης, η 
οποία δεν απέδιδε τα αποτελέσµατα τα οποία προσδοκούσε το Μέ-
γαρο Μαξίµου στον σχεδιασµό του. Ουσιαστικά, η κυβέρνηση είχε ε-
πιλέξει τα αντίδοτα για την αλλαγή της ατζέντας, καθώς η αναθεώρηση 
είχε εξελιχθεί αρνητικά.

Έτσι, την ηµέρα της ψηφοφορίας η µεν «Αυγή» αναφερόταν στο 
θέµα µε ένα µικρό, ουδέτερο πολιτικά χτύπηµα στην πρώτη σελίδα 
«Η Βουλή ψηφίζει σήµερα για 43 αναθεωρητέα άρθρα του συντάγµα-
τος», ενώ στις άλλες φιλοκυβερνητικές εφηµερίδες δεν υπήρχε καν 
αναφορά.

Παράλληλα, είχε προσδιοριστεί για την ηµέρα της συζήτησης η 
ανακοίνωση από τον υπουργό Παιδείας των αλλαγών στην εισαγωγή 
στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, θέµα που παραδοσιακά απασχο-
λεί βαθιά την ελληνική κοινωνία.

Στο ίδιο κλίµα κινήθηκε ο φιλοκυβερνητικός Τύπος και την επο-
µένη της συζήτησης, ενώ η «Αυγή» απέφυγε να αναδείξει το θέµα της 
αλλαγής στον τρόπο εκλογής Προέδρου και προτίµησε την αντιπαρά-
θεση µε τη Ν∆ στο θέµα της παραγραφής των ευθυνών µελών της κυ-
βέρνησης, για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κατηγορήσει τη Ν∆ ότι αρνή-
θηκε να έχει αναδροµική ισχύ.

«Ακόµη και οι πρωτοετείς φοιτητές της Νοµικής γνωρίζουν ότι 
πρόνοιες που αφορούν ποινικά αδικήµατα αφορούν µόνον µελλοντι-
κές και όχι παρελθούσες πράξεις. Εποµένως, ακόµη και αν περνούσε 
η πρόταση, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε µόνον για επικοινωνιακούς 
λόγους, δεν θα µπορούσε να σταθεί ποτέ σε οποιοδήποτε δικαστήριο, 
ούτε ελληνικό ούτε πόσο µάλλον ευρωπαϊκό» απάντησε η Ν∆, κλεί-

Πριν από τις ψηφοφορίες της 
Πέµπτης, το Μέγαρο Μαξίµου 
είχε αποφασίσει ήδη να βυθίσει 
επικοινωνιακά την αναθεώρηση του 
Συντάγµατος, η οποία δεν απέδιδε τα 
αποτελέσµατα τα οποία προσδοκούσε, 
και είχε ήδη επιλέξει τα αντίδοτα για 
την αλλαγή της ατζέντας, καθώς η 
αναθεώρηση είχε εξελιχθεί αρνητικά.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Ο ΣΥΡΙΖΑ 
ΟΜΗΡΟΣ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΩΝ 
ΑΦΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

νοντας το θέµα πολιτικά και επιστηµονικά.

Η κατολίσθηση των προσδοκιών
Συνολικά, όµως, ο τρόπος µε τον οποίο ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ 
διαχειρίστηκαν τελικά την αναθεώρηση δείχνει ότι τα µεγαλεπήβολα 
σχέδια και οι ελπίδες που είχαν εναποθέσει στο θέµα για αλλαγή της 
ατζέντας και του τοπίου εξατµίστηκαν.

«Με τις συνταγµατικές αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση ε-
νισχύεται το Κοινωνικό κράτος, η Λαϊκή αντιπροσώπευση και η ∆η-
µοκρατία, ενώ επαναπροσδιορίζονται οι σχέσεις Εκκλησίας και Κρά-
τους» είχε γράψει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Twitter στις 
14 Φεβρουαρίου.

Έναν µήνα αργότερα, η προσέγγιση ήταν πολύ πιο ήπια πολιτικά. 
«Μετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια έχουµε τη δυνατότητα 
να σκεφτούµε τι πήγε στραβά µε τον κοινοβουλευτισµό, µε την προ-
στασία των κοινωνικών δικαιωµάτων. Να σκεφτούµε πάνω στα λαϊκά 
αιτήµατα που αναδύθηκαν µέσα από την πρωτοφανή κρίση του πολι-
τικού µας συστήµατος» έγραψε ο κ. Τσίπρας προχθές, Πέµπτη, µετά 
τη δεύτερη συζήτηση και την ψηφοφορία στη Βουλή.

Λύνοντας τα χέρια του Μητσοτάκη
Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δύο στόχους: από τη µια να δηµιουργήσει το «πολι-
τικό κλίµα» των «προοδευτικών δυνάµεων» που από κοινού θα αλ-
λάξουν τις διατυπώσεις του Συντάγµατος και από την άλλη να κάνει 
ακόµη πιο περίπλοκη τη διαδικασία εκλογής Προέδρου, την οποία τε-
λικά να στείλει σε εκλογή από τον λαό, καθιστώντας τις κοινοβουλευ-
τικές διαδικασίες όµηρο για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

Όταν η Ν∆ ανακοίνωσε ότι θα υπερψηφίσει την πρόταση να υπάρ-
ξουν αλλαγές στη διαδικασία της προεδρικής εκλογής, ξαφνικά στο 
Μέγαρο Μαξίµου διαπίστωσαν ότι είχαν εγκλωβιστεί. ∆ιότι η υπερ-
ψήφιση από αυτή τη Βουλή της πρότασης για αλλαγές µε 180 ψήφους 
–όπως εξασφάλιζε η συναίνεση της Ν∆– σήµαινε πρακτικά ότι η επό-
µενη Βουλή θα είχε τη δυνατότητα να αλλάξει το σχετικό άρθρο µε 
151 ψήφους.

Οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Ν∆ θα έχει αυτή την πλειοψη-
φία, άρα θα µπορεί να αλλάξει την εκλογή και να αποφευχθεί η προ-
σφυγή τον Μάρτιο του 2020 στις κάλπες εάν ο όποιος υποψήφιος 
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας αποτύχει να εξασφαλίσει 180 ψήφους.

Η επόµενη Βουλή µπορεί πλέον µε 151 ψήφους να αποφασίσει ότι 
ο Πρόεδρος θα εκλέγεται µε απλή πλειοψηφία, άρα πρακτικά τα σενά-
ρια για «παρένθεση Μητσοτάκη» και προσφυγή στις κάλπες µε απλή 
αναλογική εξαιτίας της αδυναµίας εκλογής Προέδρου ακυρώνονται.

Όταν στο Μαξίµου ψηλάφισαν το νέο τοπίο, ήταν πλέον αργά, 
καθώς το κλίµα του εγκλωβισµού είχε ήδη περάσει στην κοινοβου-
λευτική οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε µια κίνηση πανικού, προβλήθηκε ο ισχυρισµός ότι αυτή η 
Βουλή δεσµεύει την επόµενη ως προς την κατεύθυνση της αναθεώρη-
σης, άποψη που έκανε τα πράγµατα λίγο χειρότερα, καθώς ερµηνεύ-
τηκε ως επιβεβαίωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη βλέπει ότι η επόµενη πλειο-
ψηφία θα είναι Ν∆ και προσπαθεί να προλάβει τις επιπτώσεις.

Το κλίµα έγινε ακόµη χειρότερο όταν λίγο αργότερα κυκλοφόρη-
σαν άλλες διαρροές, σύµφωνα µε τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ θα βάλει βου-
λευτές του να καταψηφίσουν την πρόταση για αλλαγή στην εκλογή 
του Προέδρου, έτσι ώστε η πρόταση να µην περάσει µε 180 ψήφους, 
άρα η αλλαγή του τρόπου εκλογής Προέδρου να χρειάζεται 180 στην 
επόµενη Βουλή.

Αλλά και αυτές ερµηνεύτηκαν ως προσπάθεια να γίνει δυσκολό-
τερο το έργο του Μητσοτάκη, άρα ως σαφής προεξόφληση της νίκης 
της Ν∆.

Με παρόµοιο τρόπο ερµηνεύτηκαν και οι διαρροές για εκλογές 
τον Μάιο, αλλά και η διαβεβαίωση ότι ο πρωθυπουργός κατέληξε ότι 
εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο.

Το σενάριο για εκλογές τον Μάιο είχε την ερµηνεία ότι η κυβέρ-
νηση-κουρελού δεν αντέχει, ενώ το σενάριο για τον Οκτώβριο είχε ως 
ερµηνεία ότι οι δηµοσκοπήσεις είναι τόσο κακές, που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
µπορεί να πάει σε εκλογές.

Όλα αυτά, µαζί µε όσα έγιναν κατά την τελευταία συνεδρίαση της 
κοινοβουλευτικής οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ερµηνεύουν και την ηπιότητα 
του πρωθυπουργού στη δεύτερη συζήτηση για την αναθεώρηση και 
την αποτυχία των εκβιασµών τύπου Μεγαλοοικονόµου.
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Η φαρµακοβιοµηχανία ζητούσε την 
αλλαγή του τρόπου τιµολόγησης 
από το 2012, ωστόσο η τότε 
κυβέρνηση είχε υπολογίσει ότι η 
αλλαγή θα αύξανε τη φαρµακευτική 
δαπάνη κατά 20%.

Σ
φοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η ξαφ-
νική απόφαση του υπουργείου Υγείας να εισαγά-
γει προς ψήφιση στη Βουλή τροπολογία που έ-
φερνε µείζονα αλλαγή στον τρόπο τιµολόγησης 
των φαρµάκων. Η τροπολογία, η οποία ψηφί-
στηκε αποκλειστικά από την κυβερνητική πλει-

οψηφία, είναι, σύµφωνα µε την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, δη-
µοσιονοµικά ουδέτερη, ωστόσο η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι 
θα επιφέρει ανατιµήσεις σε πολλά φάρµακα, ο κατάλογος των ο-
ποίων δεν έχει γίνει ακόµη γνωστός.

Η νέα τιµολόγηση
Σύµφωνα µε όσα προβλέπει η τροπολογία, τα φάρµακα που θα κυ-
κλοφορήσουν ή ήδη κυκλοφορούν στην Ελλάδα θα λάβουν τιµή 
ίση µε τον µέσο όρο των δύο χαµηλότερων τιµών των αντίστοιχων 
σκευασµάτων στην Ευρωζώνη, ενώ σήµερα η τιµολόγηση γίνεται 
µε βάση τις τρεις χαµηλότερες τιµές ισάριθµων χωρών στην Ευ-
ρώπη. Συγκεκριµένα, τα φάρµακα που έχουν σήµερα τιµή ανώτερη 
των δύο χαµηλότερων τιµών της Ευρωζώνης θα υφίστανται ετήσια 
µείωση τιµής κατά 10%, µέχρι η τιµή τους να εξισωθεί µε τον µέσο 
όρο των δύο φθηνότερων. Τα φάρµακα που έχουν τιµή χαµηλότερη 
από τον µέσο όρο της Ευρωζώνης θα αυξάνονται κατά 10% σε ετή-
σια βάση, µέχρι να φτάσουν στην τιµή αναφοράς της Ευρωζώνης.

Σύµφωνα µε το υπουργείο Υγείας, αυτό σηµαίνει ότι περίπου 
2.000 φάρµακα θα δουν τις τιµές τους να αυξάνονται και άλλα περί-
που 2.000 σκευάσµατα θα υποστούν τιµολογιακές µειώσεις. Όσον 
αφορά τα γενόσηµα, η τροπολογία προβλέπει ότι η τιµή τους θα 
ορίζεται στο 65% της τιµής του αντίστοιχου προϊόντος αναφοράς 
µετά τη λήξη της περιόδου προστασίας και σε κάθε περίπτωση δεν 
µπορεί να είναι χαµηλότερη του κόστους ηµερήσιας θεραπείας. Με 
τον τρόπο αυτόν, υποστηρίζει το υπουργείο, επιτυγχάνεται η οµο-
γενοποίηση της τιµής των γενοσήµων από την πρώτη ανατιµολό-
γηση, σε αντίθεση µε την επικρατούσα κατάσταση, όπου πολλά γε-
νόσηµα, ακριβώς ίδια όσον αφορά τη δραστική ουσία, τη µορφή του 
φαρµάκου και την περιεκτικότητα της συσκευασίας, έχουν διαφο-
ρετική τιµή µεταξύ τους.

Ξανθός: Στρεβλό το σύστηµα
Υπερασπιζόµενος την τροπολογία στη Βουλή, ο υπουργός Υγείας, 
Ανδρέας Ξανθός, υπογράµµισε ότι έχει γίνει θεσµικός διάλογος 
τόσο στη Βουλή όσο και στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Φαρµακευτικής ∆απάνης, γιατί «όλοι οµολογούν ότι υπήρξε στρε-
βλό σύστηµα τιµολόγησης, που τα µνηµονιακά χρόνια είχε σοβαρό-

τατες παρενέργειες, αφού από το συνεχές dumping τιµών υπήρ-
ξαν φάρµακα φτηνά και αποτελεσµατικά, κυρίως της εγχώριας βι-
οµηχανίας, τα οποία δεν µπόρεσαν να έχουν βιώσιµη θέση στην 
ελληνική αγορά, αποσύρθηκαν και υποκαταστάθηκαν µε άλλα, 
πολύ πιο δαπανηρά». Μάλιστα, οµολόγησε ότι υπήρχαν εταιρείες 
που πίεζαν ότι θα απέσυραν τα φάρµακά τους αν δεν άλλαζε ο τρό-
πος τιµολόγησης, ενώ πρόσθεσε ότι «η φαρµακοβιοµηχανία επι-
τίθεται συστηµατικά στην κυβέρνηση», λέγοντας ότι η κυβέρνηση 
φέρνει νέο πλαίσιο τιµολόγησης και αλλάζει το καλάθι των χωρών, 
«γιατί αυτό είναι σύστηµα πιο διαφανές και βιώσιµο και δίνει τη 
δυνατότητα σε φάρµακα των εγχώριων βιοµηχανιών να µείνουν 
στην αγορά».

Γεωργιάδης: ∆ώρο στις πολυεθνικές
Ωστόσο, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας δέχτηκε βροχή πυρών 
από την αντιπολίτευση, µε τον αντιπρόεδρο της Ν∆ (και πρώην 
υπουργό Υγείας), Άδωνη Γεωργιάδη, να λέει χαρακτηριστικά ότι 
η κυβέρνηση «κάνει δώρο στις πολυεθνικές φαρµακευτικές εται-
ρείες που δεν έχει προηγούµενο» και να προσθέτει: «Αν ήµουν ο 
Πολάκης, τώρα θα ρωτούσα τον Ξανθό “πόσα πήρες;”. Επειδή δεν 
είµαι ο Πολάκης, δεν το λέω, αλλά θέλω να µας πείτε πώς ένας υ-
πουργός αποφάσισε να έρθει στη Βουλή και να κάνει τέτοιο δώρο 
στην ξένη φαρµακοβιοµηχανία, και στη Novartis. Εσείς µας λέ-
γατε ότι η Ελλάδα είναι χώρα αναφοράς και ένα dumping στις 
τιµές ευνοούσε τη Novartis και τις άλλες φαρµακοβιοµηχανίες». 
Παράλληλα, ο τοµεάρχης Υγείας της Ν∆, Βασίλης Οικονόµου, κά-
λεσε τον κ. Ξανθό «σήµερα, εδώ, να αποσύρετε αυτή την τροπολο-
γία. Θα αποτελέσει µείζον ζήτηµα για την κυβέρνησή σας, για εσάς 
προσωπικά και για την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας. 
Είναι λάθος να χρεωθείτε αυτή την τροπολογία», ενώ για «τερά-
στιο δώρο στις φαρµακοβιοµηχανίες» έκανε λόγο και ο γραµµα-
τέας της Κ.Ο. της Ν∆, Κωνσταντίνος Τσιάρας.

«Πόλεµος» για τα γενόσηµα
Η Ν∆ συνέχισε το σφυροκόπηµα στην κυβέρνηση, µε τον ανα-
πληρωτή εκπρόσωπο του κόµµατος, Γιάννη Μαστρογεωργίου, να 
σηµειώνει ότι «η κυβέρνηση, µετά την αύξηση των τιµών των φαρ-
µάκων και το δώρο εκατοντάδων εκατοµµυρίων που έκανε στις 
πολυεθνικές, αυξάνει τώρα και τις τιµές των γενοσήµων κατά 10%. 
Επιβαρύνει έτσι και τους ασθενείς, καθώς αυξάνει τη δική τους 
συµµετοχή. Το κόµµα που ισχυρίζεται ότι πολεµά τα µεγάλα συµ-
φέροντα επιβεβαιώνεται καθηµερινά ότι είναι ο πιο πρόθυµος υ-
πηρέτης τους και µάλιστα σε βάρος των ασθενέστερων πολιτών».

Απαντώντας στη Ν∆, το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για «α-
νεύθυνη, δηµαγωγική και ανυπόληπτη αντιπολίτευση, που παίζει 
µικροπολιτικά παιχνίδια µε ευαίσθητα ζητήµατα δηµόσιας υγείας», 
υποστηρίζοντας ότι µε τη νοµοτεχνική βελτίωση που έγινε «δεν 
αυξάνεται η τιµή των γενοσήµων. Αντιθέτως, η παρέµβαση αυτή 
αφορά στη µείωση των τιµών τους, όπως προκύπτει από την αλλαγή 
του τρόπου τιµολόγησης. Πιο συγκεκριµένα, προβλέπεται επιβρά-
δυνση της µείωσης σε όποια γενόσηµα η τιµή “πέφτει” σε ποσοστό 
µεγαλύτερο του 10% σε σχέση µε το προηγούµενο δελτίο τιµών».

Οι αντιδράσεις της αγοράς
Η αλήθεια είναι ότι της τροπολογίας είχε προηγηθεί µια «ανατα-
ραχή» στην αγορά φαρµάκου στην Ελλάδα. Στις 14 Φεβρουαρίου 
ο ΕΟΦ απαγόρευσε την παράλληλη εξαγωγή σε χώρες της Ε.Ε. 15 
σκευασµάτων και προέβλεψε ότι εάν και άλλα φάρµακα βρίσκονται 
σε έλλειψη για πάνω από ένα δίµηνο, θα απαγορεύεται η εξαγωγή 
τους χωρίς νεότερη απόφαση, ενώ σύµφωνα µε στοιχεία του Συνδέ-
σµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων (ΣΦΕΕ), τα οποία επικαλεί-
ται η «Καθηµερινή», σκευάσµατα αξίας περίπου 350 εκατ. ευρώ α-
γοράζονται από τις φαρµακαποθήκες ή τα φαρµακεία κατευθείαν 
από τη λιανική και στέλνονται στο εξωτερικό, εξαιτίας της ελκυστι-
κής διαφοράς των τιµών µεταξύ της Ελλάδας και των άλλων χωρών 
της Ε.Ε. Σηµειώνεται επίσης ότι η βιοµηχανία ζητούσε την αλλαγή 
του τρόπου τιµολόγησης από το 2012, ωστόσο η τότε κυβέρνηση 
είχε υπολογίσει ότι η αλλαγή θα αύξανε τη φαρµακευτική δαπάνη 
κατά 20%.

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΠΟΛΕΜΟΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
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Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΑ ∆ΩΣΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
 ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

Πολλοί απόρησαν µε την επιλογή του Κυριά-
κου Μητσοτάκη να «κατεβάσει» Νίκο Ταχιάο 
για δήµαρχο Θεσσαλονίκης. Ήταν τόσο πολ-
λές οι ήδη δηλωµένες και προερχόµενες από 
τον χώρο της Ν∆ υποψηφιότητες, ορισµέ-

νες από αυτές εξ ορισµού αξιόλογες, που η σκοπιµότητα του να 
προστεθεί κι άλλη µία, αµιγώς κοµµατική, δεν έµοιαζε προφα-
νής. Βέβαια, και την εποχή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης κα-
ταψήφισε, µε σαφές αιτιολογικό, την υποψηφιότητα Παυλό-
πουλου για την Προεδρία, η κίνησή του δεν έγινε κατανοητή. 
Σήµερα, ο Κυριάκος είναι αυτός που καταφέρεται λιγότερο απ’ 
όλους κατά του κ. Προκόπη Παυλόπουλου.

Από τη στιγµή που ο Τσίπρας επέλεξε να στηρίξει Κατερίνα 
Νοτοπούλου για τη δηµαρχία, δόθηκε στον Μητσοτάκη η ευ-
καιρία να παίξει ένα πολυσύνθετο στοίχηµα, από το οποίο µόνο 
να κερδίσει µπορεί. Αν χάσει, η ζηµιά θα είναι ελάχιστη και 
ίσως θεωρητική. Μην ξεχνάτε πως όταν διεκδικούσε την αρ-
χηγία του κόµµατος, στη Θεσσαλονίκη τον στήριζε ο κανένας!

Γιώργος Ορφανός. Αξιόλογος και αξιοπρεπής πολιτικός, 
πολλά χρόνια βουλευτής, 65 ετών. Ως γνήσιος Νεοδηµοκράτης 
εµφάνισε τη γνήσια παθολογία: αρνήθηκε να βγει από το παι-
χνίδι και γνωρίζοντας ότι δύσκολα θα είναι υποψήφιος βουλευ-
τής, ξεκίνησε για τη δηµαρχία, ελπίζοντας στην πορεία να λάβει 
και το χρίσµα. Απέναντι στην –ηλικιακά κόρη του– Κατερίνα 
Νοτοπούλου θα είχε ένα µειονέκτηµα. Απέναντι στο κόµµα του 
θα εξέφραζε τη µόνιµη παθολογία: φεουδάρχης (ακόµη κι αν 
δεν θα ήθελε να είναι!). Απέναντι στην κοινωνία δεν θα σηµα-
τοδοτούσε την ανανέωση, µε κανέναν τρόπο. Και ο Μητσοτά-
κης θα φαινόταν ουραγός του κατεστηµένου της πόλης.

Κωνσταντίνος Ζέρβας. Αξιόλογος αυτοδιοικητικός, υποψή-
φιος, στην προτελευταία τιµητική θέση στη λίστα της Ν∆ στην 
Ά  Θεσσαλονίκης, θα µπορούσε να είναι καλή επιλογή, αλλά 
όχι σε συνθήκες επερχόµενης µετωπικής αντιπαράθεσης µε-
ταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ν∆ στις εθνικές εκλογές. Καλώς ή κακώς, και 
οι επιλογές στην αυτοδιοίκηση θα είχαν το βλέµµα στραµµένο 
και στην επίδραση επί των εθνικών εκλογών. Απέναντι στην 
καθαρή κοµµατική υποψηφιότητα της κ. Νοτοπούλου η επι-
λογή Ζέρβα θα φαινόταν ως υπεκφυγή.

Παναγιώτης Ψωµιάδης. Εξ ορισµού καµένο χαρτί για τη 
Ν∆, αλλά µε σαφή στόχευση στο δικό της κοινό. Η έλλειψη 
µιας καθαρής υποψηφιότητας από πλευράς Ν∆, πολύ περισσό-
τερο µια υποψηφιότητα υπαγορευµένη από τις τοπικές ισορρο-
πίες και όχι στηριγµένη στην ισχύ του αρχηγού, θα του έδινε 

χώρο. Τα ίδια περίπου ισχύουν αναλογικά και για τις µικρό-
τερες, προερχόµενες από δεξιά άπειρες άλλες υποψηφιότητες.

Ό,τι κι αν έχει να προσάψει κανείς στην κ. Κατερίνα Νο-
τοπούλου, δεν παύει να είναι µια εν ενεργεία υπουργός που 
άφησε το υπουργείο για να διεκδικήσει τη δηµαρχία. Απέναντι 
σε αυτή την υποψηφιότητα ή κατεβάζεις πρωτοκλασάτο πολι-
τικό στέλεχος ή το ισοδύναµό του, δηλαδή τον Ταχιάο!

Ο Νίκος Ταχιάος είναι τεχνοκράτης, έχει υπάρξει στέλε-
χος της Ν∆, ανήκει στο κλίµα και τη νοοτροπία Μητσοτάκη και 
έχει σηµαντική αυτοδιοικητική εµπειρία ως πρώην αντιδήµαρ-
χος τόσο του αείµνηστου Κοσµόπουλου όσο και του Β. Παπα-
γεωργόπουλου. Βεβαίως έφυγε από τη Ν∆ του Σαµαρά και ε-
πέστρεψε στη Ν∆ του Μητσοτάκη. Όπως όµως έχουν κάνει και 
πάρα πολλοί ψηφοφόροι της Ν∆. Είναι άνθρωπος που µπορεί 
να σταθεί απέναντι στην επίσης αξιόλογη υποψηφιότητα Βού-
για. ∆εν είναι κλασικός πολιτικός και πιθανώς έχει επικοινω-
νιακή δυσκολία, αλλά αυτό είναι, πια, µάλλον πλεονέκτηµα. 
Επικοινωνιακά και µόνο επικράτησε ο Τσίπρας κάποτε και η 
διοικητική του ανεπάρκεια στη συνέχεια τον έχει καταστήσει 
ανέκδοτο.

Εδώ και πολλές δεκαετίες η µάχη στους τρεις µεγάλους δή-
µους είναι αµιγώς πολιτική. Στην Αθήνα και στον Πειραιά το 
παιχνίδι είναι ληγµένο πριν ξεκινήσει. Ένα κάποιο συµπέρα-
σµα µπορεί να εξαχθεί µόνο από τη Θεσσαλονίκη.

Το αποτέλεσµα το βράδυ των πρώτων εκλογών δεν θα 
αφορά τη µάχη µεταξύ Ν∆ και ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζουµε όλοι ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ θα ηττηθεί. Οι συσχετισµοί που θα καταγραφούν θα 
είναι σαφώς αρνητικοί για το κυβερνητικό κόµµα. Το αποτέλε-
σµα το βράδυ των πρώτων δηµοτικών εκλογών θα αφορά απο-
κλειστικά το εσωτερικό της Ν∆, σε µια πόλη εµφανώς εχθρική 
προς τον αρχηγό της, τουλάχιστον στο ξεκίνηµά του, η οποία ε-
ξακολουθεί να διατηρεί στεγανά.

Ο Ταχιάος ανέλαβε τη σύνθετη αποστολή να κερδίσει τη 
δηµαρχία, να σηµατοδοτήσει την πολιτική νίκη απέναντι στον 
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και να σπάσει τα κοµµατικά στεγανά, αποδει-
κνύοντας ότι και ο κόσµος της Ν∆ στη Θεσσαλονίκη αποφά-
σισε να ανοιχτεί και να ανεχτεί πιο φιλελεύθερες ιδέες. Να ε-
πιβάλει, µε την ψήφο του, την ανανέωση και του στελεχιακού 
δυναµικού του κόµµατος. Να επιβάλει την ήττα σε όσους έ-
σπευσαν να κλείσουν θέσεις νοµής εξουσίας προκαταβολικά.

Ήττα της Ν∆ και του Μητσοτάκη θα είναι να έρθει ο Τα-
χιάος τρίτος. Αν έρθει δεύτερος, η όποια ήττα θα αντισταθµι-
στεί µε την πιθανή εκλογή του στον δεύτερο γύρο. Αν έρθει 

πρώτος, ο Μητσοτάκης θα έχει θριαµβεύσει προσωπικά από 
τον πρώτο γύρο και θα έχει επιβάλει τους όρους του ακόµη και 
στη Θεσσαλονίκη, όπου τα απόνερα του Σκοπιανού δηµιουρ-
γούν πρόσθετους κραδασµούς.

Ο Μητσοτάκης έχει δείξει πως διαθέτει κριτήριο επιλογών 
και πως δεν διστάζει να αναλάβει υπολογισµένα ρίσκα, την τε-
λική στόχευση των οποίων πολλοί αδυνατούν να διακρίνουν. 
Τα πράγµατα πλέον ξεκαθάρισαν. Ο Ταχιάος έχει δυναµική, 
άρα το στοίχηµα αρχίζει να βγαίνει.

Η εκλογική βάση της Ν∆ στη Θεσσαλονίκη (και φυσικά η 
στενά κοµµατική) θα έχει τη δυνατότητα να δείξει, ειδικά στην 
περίπτωση που οι αυτοδιοικητικές προηγηθούν των εθνικών 
εκλογών, αν έχει αποφασίσει να στοιχηθεί οργανωµένα πίσω 
από το κόµµα και την ηγεσία του ή αν εξακολουθεί να παρέχει 
στήριξη σε µονάδες και οµάδες που επιχειρούν ατοµικιστικά 
να έχουν ρόλο στη νοµή της εξουσίας αύριο, µια και θεωρείται 
δεδοµένο πως η Ν∆ θα σχηµατίσει την επόµενη και µάλιστα 
αυτοδύναµη κυβέρνηση.

Ανάλογα, ο ψηφοφόρος θα δείξει µε τη σταυροδοσία στις 
βουλευτικές εκλογές αν και τι είδους προσανατολισµό ζητεί 
από τη Ν∆. Η επιλογή των υποψηφίων, βεβαίως, θα αποτελέσει 
ένα ακόµη στοίχηµα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κυριακή κοντή γιορτή!

*Ο ∆ηµήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Ο Μητσοτάκης έχει δείξει πως διαθέτει 
κριτήριο επιλογών και πως δεν διστάζει να 
αναλάβει υπολογισµένα ρίσκα, την τελική 
στόχευση των οποίων πολλοί αδυνατούν 
να διακρίνουν. Τα πράγµατα πλέον 
ξεκαθάρισαν. Ο Ταχιάος έχει δυναµική, άρα 
το στοίχηµα αρχίζει να βγαίνει.
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

 ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΠΑΓΩΝΗ*

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΤΗΣ Ν∆

Οι ειδικές κοµµατικές οργανώσεις (ΕΚΟ) έχουν σχεδι-
αστεί και λειτουργούν αποκλειστικά µε διοικητικού-
τεχνικού τύπου αρµοδιότητες και µε κύρια ευθύνη 
την κινητοποίηση στελεχών και µελών. Ναι µεν η κι-

νητοποίηση των στελεχών είναι το άλφα, αλλά οι καιροί απαι-
τούν τα στελέχη να ενστερνίζονται και να µετέρχονται διαβου-
λευτικές πρακτικές επί έκαστου αναδυόµενου ζητήµατος, σύµ-
φωνα µε το ευρωπαϊκό δηµοκρατικό πνεύµα.

Ο θεσµικός σκοπός είναι τριπλός: α) ανάδειξη της σηµασίας 
του κόµµατος στην οργάνωση των διεκδικήσεων των ΕΚΟ, β) 
αναβάθµιση των δηµοκρατικών διεργασιών και δράσεων εντός 
των κοινωνικών και επαγγελµατικών οµάδων προς τη βέλτιστη 
επίλυση των ζητηµάτων, µε προφανή οφέλη για το κόµµα, τόσο 
αντιπολιτευτικά (όσο το κόµµα βρίσκεται στην αντιπολίτευση) 
όσο και κυβερνητικά (όταν το κόµµα έρθει στην εξουσία), γ) 
προσφυγή στις πρακτικές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος 
(ΕΛΚ), ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση µε την αντιµετώπιση α-
ντίστοιχων ζητηµάτων αρµοδιότητας συγκεκριµένης ΕΚΟ σε 
άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

∆ραττόµενος της ευκαιρίας, να αναφέρω ότι δεν θα ήταν 
κακή µια πρόταση για σύνδεση των εγχώριων ΕΚΟ µε οργα-
νώσεις που συνδέονται µε το ΕΛΚ, όπως, για παράδειγµα, µε 
την Ένωση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων της Ευρώπης (SME 
Europe) ή µε την Ένωση Χριστιανοδηµοκρατικών Συνδικάτων 
(EUCDW), προς άντληση τεχνογνωσίας στις αναφορές και δι-
εκδικήσεις των επαγγελµατικών κλάδων. ∆εν θα ήταν κακή ε-
πίσης, και τούτο το απευθύνω στον πρόεδρό µας, αν θέλει να το 
σκεφτεί και να το προτείνει, και µια πρόταση για δηµιουργία 
ειδικότερου κεντρικού ευρωπαϊκού φορέα/ένωσης εντός του 
ΕΛΚ για συντονισµό ΕΚΟ συναφών αρµοδιοτήτων διευρωπα-
ϊκά, τόσο για την εµπότιση µε τις αρχές του ΕΛΚ και τις δράσεις 
του αναφορικά µε την αειφόρο απασχόληση, την ανάπτυξη και 
την ευηµερία, όσο και για την αποτελεσµατικότερη συνεργα-
σία σε θέµατα πολιτικής περί απασχόλησης και την υλοποίηση 
δικαιότερου ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου.

Επανερχόµενος στα εγχώρια και τονίζοντας τη µίζερη 
πραγµατικότητα στη χώρα µας, µίζερη εξαιτίας αφενός της οι-
κονοµικής κρίσης που συνέτριψε κυριολεκτικά ολόκληρους 
φορείς και επαγγελµατικές οµάδες και αφετέρου της πολιτικής 
ψεύδους του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ ότι η ορθή πολιτική που πρέπει 
να ακολουθηθεί σε σχέση µε τις ΕΚΟ είναι:
α) Βολιδοσκόπηση ζητηµάτων (µέσω ποιοτικής διαβουλευτι-
κής διερεύνησης ζητηµάτων που ενδιαφέρουν τους εργαζόµε-
νους ή/και τους επαγγελµατίες που εντάσσονται σε κάθε ΕΚΟ). 
Μεταξύ των εργαλείων διαβούλευσης που προτίθεται να χρη-
σιµοποιήσει η Γραµµατεία ΕΚΟ, πέραν της γραπτής και τηλε-
φωνικής επικοινωνίας, είναι: συναντήσεις/συσκέψεις, δηµό-
σιες ακροάσεις, δηµόσιες συναντήσεις, δηµόσιες έρευνες, στο-
χευµένες οµάδες, συγκεντρώσεις/εκδηλώσεις, ενηµερωτικές 
εκστρατείες, επιτροπές εµπειρογνωµόνων, έρευνες πολιτών 

βασισµένες σε ερωτηµατολόγιο, προσωπικές συνεντεύξεις, πα-
ρατηρητήρια αγοράς, τεχνολογία πληροφόρησης (διαδίκτυο), α-
νοιχτές παρουσιάσεις σε δηµόσιους χώρους-εκθέσεις.
β) Ανάδειξη και διερεύνηση θεµάτων µε το ερώτηµα του επιτα-
κτικότερου ή του καταλληλότερου προς επίλυση σύµφωνα µε 
τα µέσα και τις συγκυρίες (ένα κάθε φορά για κάθε ΕΚΟ) που α-
πασχολούν ή επηρεάζουν τον κάθε χώρο, µε τη συµµετοχή του 
ίδιου του επαγγελµατικού χώρου.
γ) Αξιολόγηση των πορισµάτων από το κόµµα της Ν∆ σύµφωνα 
µε τα αποτελέσµατα ανάδειξής τους από τον ίδιο τον επαγγελµα-
τικό χώρο.
δ) Επιλογή ενός ζητήµατος, του µε πρόβλεψη, κατά τη συγκυ-
ρία, τα µέσα και τους πόρους, καταλληλότερου προς επίλυση (αν 
το ζήτηµα τυχαίνει να είναι και το επιτακτικότερο, τόσο το κα-
λύτερο).
ε) Ενηµέρωση, συντονισµός και συνεργασία των γραµµατειών 
προγράµµατος και πολιτικού σχεδιασµού προς ένταξη του ζητή-
µατος αναφοράς ΕΚΟ στο πολιτικό πρόγραµµα, ούτως ώστε επι-
λυόµενου τούτου από την κυβέρνηση Ν∆, να καθίσταται αδιαµφι-
σβήτητη η διαφορά στη ΣΥΝΕΠΕΙΑ µε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Κλείνοντας, να τονίσω ότι η Γραµµατεία ΕΚΟ Ν∆ εγγυάται 
τη συνεχή δραστηριότητα µηχανισµών επαφής και επικοινωνίας 
µε τις κοινωνικές και επαγγελµατικές οµάδες, την ορθή αξιολό-
γηση των ζητηµάτων που αφορούν τις ΕΚΟ µε πορίσµατα προερ-
χόµενα από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους, τη διαφάνεια και 
τη στρατηγική στην ανάδειξη και επίλυση των ζητηµάτων και τη 
συνεργασία µε όλες τις άλλες γραµµατείες που άπτονται των θε-
µάτων αρµοδιότητάς της.

*Ο Νίκος Παγώνης είναι γραµµατέας Ειδικών Κοµµατικών Ορ-
γανώσεων της Ν∆.
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Σ
άλο και πολιτική αντιπαράθεση έχει προ-
καλέσει η αποκάλυψη του Κώστα Βαρώ-
τσου για την πρόταση που δέχτηκε από 
την υπουργό Πολιτισµού, Μυρσίνη Ζορ-
µπά, σχετικά µε τη µεταφορά του ∆ρο-
µέα. Ο διεθνούς φήµης γλύπτης και κα-
θηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή-

µιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) υποστήριξε ότι η κ. Ζορµπά του 
ζήτησε να γίνει ανταλλαγή του εµβληµατικού γλυπτού που 
βρίσκεται απέναντι από την Εθνική Πινακοθήκη και το Χίλ-
τον µε το άγαλµα του έφιππου Μεγάλου Αλεξάνδρου που 
βρίσκεται στην κεντρική πλατεία των Σκοπίων.

Το χρονικό της σύγκρουσης
Σύµφωνα µε δηλώσεις του κ. Βαρώτσου στα µέσα ενηµέρω-
σης, «υπήρχε προγραµµατισµένο ραντεβού µε την υπουργό 
το απόγευµα της Παρασκευής 8 Μαρτίου». Στη συνάντηση, 
όπως ανέφερε ο ίδιος, η κ. Ζορµπά του είπε: «Τι θα έλεγες 
να µεταφέρουµε τον ∆ροµέα στα Σκόπια και να µας στείλουν 
αυτοί έναν Μεγαλέξανδρο εδώ»; Ο κ. Βαρώτσος ζήτησε να ε-
παναλάβει την πρότασή της τονίζοντάς της: «Είναι δυνατόν 
να λέτε κάτι τέτοιο»; Όπως σηµείωσε ο κ. Βαρώτσος, η απά-
ντηση ήταν «ναι, σκεφτόµαστε εδώ να στείλουµε τον ∆ρο-
µέα στα Σκόπια», προσθέτοντας ότι «είναι πολύ ωραία πόλη 
τα Σκόπια και αν πάτε θα σας αρέσουν πολύ».

«Έµεινα εµβρόντητος και, πέραν του αστείου της υπόθε-
σης, της είπα φυσικά όχι» δήλωσε ο γλύπτης µιλώντας στον 
ΣΚΑΪ. Μάλιστα, της απάντησε ότι ο ∆ροµέας «δεν µπορεί 
να φύγει από την Αθήνα, για πολλούς λόγους». «Άλλωστε, 
αν και το γλυπτό ανήκει στον ∆ήµο Αθηναίων, εγώ έχω τα 
πνευµατικά δικαιώµατα. Ευτυχώς, εγώ ζω και προστατεύω 
τον ∆ροµέα, φοβάµαι όµως ότι θα την πληρώσουν άλλα α-
γάλµατα της Αθήνας, όπως αυτό του Κολοκοτρώνη µπροστά 
από την Παλιά Βουλή» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, κάποιες φήµες ότι από πλευράς υπουργείου Πο-
λιτισµού υπήρξε ακόµα και αµφισβήτηση της συνάντησης ε-
ξόργισαν ακόµη περισσότερο τον κ. Βαρώτσο.«Αυτό που µε 
συγκλονίζει είναι ότι η κ. Ζορµπά επιχείρησε να διαψεύσει 
τη συνάντησή µας, στην οποία ήταν παρόντες κι άλλοι καλ-
λιτέχνες, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στην Μπιε-
νάλε της Βενετίας» σηµείωσε ο κ. Βαρώτσος.

Η διάψευση του υπουργείου
Από το υπουργείο Πολιτισµού επιβεβαιώθηκε η συνάντηση 
της κ. Ζορµπά µε τον γλύπτη, «στο πλαίσιο µιας γενικής συ-
ζήτησης µε σηµαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες», διαψεύδο-
ντας όµως την πρόταση περί µεταφοράς του ∆ροµέα.

Σε δηλώσεις της στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων 
(ΑΠΕ) η κ. Ζορµπά υποστήριξε ότι «καµία πρόταση δεν υ-
πάρχει για τη µεταφορά του ∆ροµέα, είναι κάτι χωρίς βάση. 
Άλλωστε το γλυπτό ανήκει στον ∆ήµο Αθηναίων. Οι προτε-
ραιότητές µου είναι άλλες, εξάλλου τυχόν ανταλλαγές µνη-
µείων ή αλλαγές ταµπελών ανήκουν στις αρµοδιότητες 
άλλων υπουργείων. Λυπάµαι για τον θόρυβο και τον ηθικό 
πανικό που ορισµένοι έσπευσαν να επιδείξουν».

«Εµβρόντητος» δήλωσε πάντως ο κ. Βαρώτσος ακούγο-

ντας την απάντηση της υπουργού. «Αυτό προσβάλλει τη δια-
νοητική µου ισορροπία και το ήθος µου» είπε µιλώντας στον 
ΑΝΤ1, προσθέτοντας ότι η κ. Ζορµπά τον άφησε εµβρόντητο 
δύο φορές µέσα σε µία ηµέρα: «Μία µε την πρότασή της για 
ανταλλαγή του γλυπτού µε ένα γλυπτό από τα Σκόπια και µία 
µε τη διάψευση της πρότασης αυτής».

Σηµειώνεται πάντως ότι στο ίδιο µήκος κύµατος µε τη 
Μυρσίνη Ζορµπά εµφανίστηκε και ο υφυπουργός Πολιτι-
σµού, Κώστας Στρατής. Μιλώντας στον Real Fm, σηµείωσε 
ότι σύµφωνα µε την ενηµέρωση που είχε «δεν υπήρξε κά-
ποια συγκεκριµένη εισήγηση, πόσο µάλλον δροµολόγηση 
ανταλλαγής γλυπτών µεταξύ της Αθήνας και των Σκοπίων, ε-
ποµένως δεν ήταν κάτι που είχε µια πραγµατική υπόσταση».

Αξίζει, πάντως, να σηµειωθεί ότι ο πρώην υπουργός ∆ι-
καιοσύνης Σταύρος Κοντονής, µιλώντας στον ρ/σ News247, 
φάνηκε να «αδειάζει» την υπουργό Πολιτισµού, λέγοντας ότι 
είναι «αδύνατο να τα έχει βγάλει από το κεφάλι του ο Βαρώ-
τσος». Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι στο πλαίσιο της Συµ-
φωνίας των Πρεσπών υπάρχουν προβλέψεις για ανταλλα-
γές αγαλµάτων, αν και διευκρίνισε ότι δεν αφορούν τέτοια 
εµβληµατικά αγάλµατα, σηµειώνοντας ότι πρέπει «να γίνει 
ένας διαγωνισµός, να φτιαχτεί κάτι, και αυτό να το παραχω-
ρήσουµε και αντιστοίχως να παραχωρηθεί κάτι από κει» και 
τονίζοντας ότι σε καµία περίπτωση αυτό δεν σηµαίνει 
«να φεύγουν εµβληµατικά γλυπτά από την Αθήνα για 
να πάνε σε άλλη πόλη».

Η απάντηση από τη Βόρεια 
Μακεδονία
Και µπορεί οι αποκαλύψεις να έγιναν αρ-
χικά µέσω αναρτήσεων στο Facebook, 
το θέµα όµως έφτασε να πάρει και 
πολιτικές διαστάσεις. «∆εν υπάρχει 
καµία πρωτοβουλία για ανταλλαγή 
µνηµείων» δήλωνε κυβερνητική 
πηγή των Σκοπίων στο κρατικό 
πρακτορείο MIA.

«Η Συµφωνία των 
Πρεσπών υπε-

ΑΝΩ ΚΑΤΩ
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΡΟΜΕΑ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ
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γράφη προκειµένου να προωθήσει τη συ-
νεργασία µεταξύ των δύο χωρών και να 
συµβάλει στην οικονοµική ανάπτυξη της 
περιοχής. Είµαστε προσηλωµένοι στην ε-
φαρµογή της Συµφωνίας των Πρεσπών. 
Η συµφωνία προβλέπει πως µέσα στο ε-
πόµενο διάστηµα όλα τα µνηµεία που α-
νήκουν στην Ιστορία της Ελλάδος θα ε-
πισηµαίνεται ότι είναι τέτοια. Αυτή τη 
στιγµή δεν υπάρχει καµία άλλη πρωτο-

βουλία από την κυβέρνηση της ∆ηµο-
κρατίας της Βόρειας Μακεδονίας» α-

νέφερε το τηλεγράφηµα.
Επιπλέον, γινόταν αναφορά 

στο γεγονός ότι η είδηση απασχο-
λούσε τα µέσα ενηµέρωσης, στις 
δηλώσεις του κ. Βαρώτσου, αλλά 
και στη διάψευση της υπουργού.

Αντιδράσεις από 
την αντιπολίτευση

Να ξεκαθαρίσει άµεσα την αδιανό-
ητη, όπως τη χαρακτήρισε, ιστο-

ρία της ανταλλαγής του ∆ροµέα 
κάλεσε την υπουργό Πολιτισµού η 

αρµόδια τοµεάρχης της Ν∆, Όλγα Κεφα-
λογιάννη.

«Ακούγεται σαν κακόγουστο αστείο, 
αλλά, δυστυχώς, δεν είναι. Πρόκειται για 
µια θλιβερή υπόθεση» σηµείωσε η κ. Κεφα-
λογιάννη, ενώ διερωτήθηκε «ποιον ή ποιους 
θέλει να καλύψει η κ. Ζορµπά και διαψεύδει 
µε αυτόν τον απρεπή τρόπο έναν καλλιτέχνη 

του µεγέθους, της σοβαρότητας και του κύ-
ρους του κ. Βαρώτσου».

Η εκπρόσωπος Τύπου του κόµ-
µατος, Μαρία Σπυράκη, τόνισε ότι 

«ξεπερνά κάθε όριο φαντασίας 
η πρόταση της κυβέρνησης 

να αλλάξει τον ∆ροµέα, ένα 
σύµβολο της σύγχρο-

νης Αθήνας που έχει 
την υπογραφή ενός 

καλλιτέχνη διε-
θνούς αναγνώ-
ρισης, µε ένα ά-
γαλµα κακέκτυπο 

του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου, σύµβολο της 

παραχάραξης της Ιστο-
ρίας». Πρόσθεσε ότι «µε-

ταξύ του Κώστα Βαρώτσου 
και ενός υπουργού αυτής της 

κυβέρνησης δεν υπάρχει αµφιβο-
λία ποιον να πιστέψουµε».
Να σέβεται την Αθήνα και τον πολι-

τισµό της κάλεσε την κυβέρνηση ο υπο-
ψήφιος δήµαρχος Αθηναίων Κώστας Μπα-
κογιάννης. Σε ανάρτησή του στο Facebook 
ο κ. Μπακογιάννης έγραψε χαρακτηριστικά: 
«Τα σύµβολα της πρωτεύουσας δεν προσφέ-
ρονται για τις δηµόσιες σχέσεις κανενός υ-
πουργού και καµίας κυβέρνησης. Να σεβό-
µαστε την Αθήνα και τον πολιτισµό της».

Την αλήθεια για όσα συνέβησαν µε τον 
∆ροµέα ζήτησε να µάθει η βουλευτής της 
∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης Χαρά Κεφα-
λίδου. Με ερώτησή της προς την υπουργό, 
η κ. Κεφαλίδου χαρακτήρισε την ιδέα αυτή 
«απαράδεκτη, παράλογη και προσβλητική», 

«Καµία πρόταση δεν 
υπάρχει για τη µεταφορά 
του ∆ροµέα, είναι κάτι 
χωρίς βάση. Άλλωστε το 
γλυπτό ανήκει στον ∆ήµο 
Αθηναίων». 
Μυρσίνη Ζορµπά

«Αν και το γλυπτό ανήκει 
στον ∆ήµο Αθηναίων, 
εγώ έχω τα πνευµατικά 
δικαιώµατα. Ευτυχώς, εγώ 
ζω και προστατεύω τον 
∆ροµέα». 
Κώστας Βαρώτσος

«Αδύνατο να τα έχει 
βγάλει από το κεφάλι του ο 
Βαρώτσος». 
Σταύρος Κοντονής

κατηγορώντας την ότι «διασύρει τη χώρα δι-
εθνώς».

«∆εν θα σχολιάσω την πρόταση µετα-
κόµισης του ∆ροµέα στα Σκόπια. Ο Κώ-
στας Βαρώτσος µπορεί να υπεραµυνθεί του 
έργου του και ελπίζω ο δήµαρχος Αθηναίων 
να συνηγορήσει. Αλλά να έχει σοβαρά σκε-
φτεί η Ελληνίδα υπουργός Πολιτισµού να 
κάνει εισαγωγή κακογουστιάς µε τον δήθεν 
Μεγαλέξανδρο από την άθλιας αισθητικής 
κεντρική πλατεία των Σκοπίων, ξεπερνά 
κάθε λογική» έγραψε o υποψήφιος δήµαρ-
χος Θεσσαλονίκης Νίκος Ταχιάος σε ανάρ-
τησή του στην προσωπική του σελίδα στο 
Facebook.

Ο επικεφαλής του συνδυασµού «Θεσσα-
λονίκη - Υπεύθυνα» σχολίασε χαρακτηρι-
στικά: «Το τερµατίσατε, σύντροφοι! Και όχι 
µόνο οι του σκληρού πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ 
που ξεροστάλιαζε στα Σκόπια του Γκρούεφ-
σκι διαδηλώνοντας για το δικαίωµα στο “∆η-
µοκρατία της Μακεδονίας”, αλλά και οι προ-
σκολληθέντες σε αυτόν γυµνοσάλιαγκες του 
ΠΑΣΟΚ, όχι µόνο του παλαιού αλλά και του 
σηµιτικού».

Πάντως, ο ∆ήµος Αθηναίων, στον οποίο 
ανήκει ο ∆ροµέας, δήλωνε άγνοια και καµία 
πρόθεση να δεχτεί τη µεταφορά του.

Η ιστορία του ∆ροµέα
Ο Κώστας Βαρώτσος, που φιλοτέχνησε το 
γλυπτό µε το σκεπτικό να δείχνει πάντα εν 
κινήσει, δεν είχε φανταστεί ότι το έργο του 

θα γινόταν πολλές φορές µήλον της έριδος.
Ο ∆ροµέας, γλυπτό, από γυαλί και σί-

δερο, µε ύψος 8 µέτρα, δηµιουργήθηκε τον 
Αύγουστο του 1988 στο πλαίσιο της καλλιτε-
χνικής δράσης «∆ρώµενα», που οργάνωνε ο 
∆ήµος Αθηναίων.

Ο Κώστας Βαρώτσος προσκλήθηκε από 
τον συνθέτη και τότε αντιδήµαρχο Αθη-
ναίων Σταύρο Ξαρχάκο, επί δηµαρχίας Μιλ-
τιάδη Έβερτ, να παρέµβει µε ένα γλυπτό του 
στην πόλη. ∆ηµιούργησε για την πλατεία Ο-
µονοίας τον ∆ροµέα, ένα έργο το οποίο προ-
κάλεσε µε την παρουσίασή του και σχολι-
άστηκε έντονα από κριτικούς τέχνης, αλλά 
και από το ευρύτερο κοινό.

Ο αρχικός σχεδιασµός ήταν να παρα-
µείνει για έναν µήνα, όπως και έργα άλλων 
καλλιτεχνών, για όσο δηλαδή θα διαρκού-
σαν τα «∆ρώµενα». Ωστόσο, η Μελίνα Μερ-
κούρη, που ήταν τότε υπουργός Πολιτισµού, 
είχε πει στον Έβερτ: «Μου αρέσει αυτό το 
έργο. Πρέπει να το κρατήσουµε». Η σύγ-
χρονη τέχνη, όµως, δεν έγινε αποδεκτή από 
την πόλη.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ η υπεύ-
θυνη για θέµατα πολιτισµού και καθηµε-
ρινότητας της Ν∆, Φωτεινή Πιπιλή, «Αθη-
ναίοι που γράφανε στις εφηµερίδες παίρ-
νανε τηλέφωνα τότε, δεν υπήρχαν κινητά, 
στον δήµο, µας λέγανε “τι καραγκιοζιλίκια 
είναι αυτά” και “δεν ντρέπονται” και “ποια 
είναι η τέχνη”, γιατί είχαν µάθει στην κλα-
σική και αρχαία ρωµαϊκή τέχνη µε τα αγάλ-
µατα κ.λπ.».

Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύµφωνα µε 
τον κ. Βαρώτσο, την ηµέρα των εγκαινίων 
του ∆ροµέα ο Μιλτιάδης Έβερτ είχε αρχίσει 
την οµιλία του λέγοντας: «Όλοι µάς λένε ότι 
τα κάναµε γυαλιά καρφιά, εµείς µε τα σπα-
σµένα γυαλιά φτιάχναµε τον ∆ροµέα».

Όπως σηµειώνεται στο site www.
costasvarotsos.gr, «ο Βαρώτσος αποκρυ-
σταλλώνει µία οριακή χρονική στιγµή στην 
κίνηση του ∆ροµέα, παρουσιάζει µία µορφή 
που αποτυπώνει την κεκτηµένη ταχύτητα 
της καθηµερινότητας και ορίζει το δικό της 
πέρασµα µέσα από την –τότε– κυκλική πλα-
τεία Οµόνοιας, µε µια άκρως συνθετική πρό-
ταση».

Επιπλέον, ο κ. Βαρώτσος είχε σκεφτεί 
αρχικά άλλη ονοµασία για το έργο του. Χα-
ρακτηριστικά είναι όσα έγραφε η Κατερίνα 
Κοσκινά στο βιβλίο «Η Ελλάδα στη δεκαε-
τία του ’80» (επιστηµονική επιµέλεια: Βασί-
λης Βαµβακάς - Παναγής Παναγιωτόπουλος, 
εκδόσεις Επίκεντρο): «Αρχικά το όνοµά του 
ήταν “Ξένος”. Όµως για κάποιον λόγο, το πι-
θανότερο λόγω της φόρµας του γλυπτού που 
υποδηλώνει κίνηση, επικράτησε η ονοµασία 
∆ροµέας».

Το έργο, όµως, έπρεπε να αποµακρυν-
θεί, καθώς είχαν αρχίσει οι εργασίες για την 
κατασκευή του µετρό και υπήρχε θέµα στα-
τικότητας, δεδοµένου ότι αρχικά είχε σχε-
διαστεί για να παραµείνει λίγες µέρες στην 
Οµόνοια. Έτσι, καθώς ήταν αδύνατη η µε-
ταφορά του, αποφασίστηκε να διαλυθεί, 
στη συνέχεια επανασχεδιάστηκε και από το 
1994 βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Σο-
φίας.
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συνέντευξη

Τ
α προβλήµατα που α-
ντιµετωπίζει το υπαί-
θριο εµπόριο και οι 
έµποροι λαϊκών αγο-
ρών περιγράφει ο υ-
πεύθυνος Υπαίθριου 
Εµπορίου και Λαϊκών 
Αγορών της Ν∆ και υ-
ποψήφιος περιφερεια-
κός σύµβουλος µε την 

παράταξη Νέα Αρχή στον τοµέα Πειραιά, 
Νικόλαος Μονέος, τονίζοντας παράλληλα 
τη σηµασία που έχουν οι φετινές αυτοδι-
οικητικές εκλογές για τη χώρα.

Ποια είναι, κατά την άποψή σας, η ση-
µασία των αυτοδιοικητικών εκλογών 
που έρχονται;
Σίγουρα, µετά απ’ όλα τα τραγικά λάθη που 
συνέβησαν κατά τη θητεία της κ. ∆ούρου, 
θα πρέπει κάτι να αλλάξει άµεσα. Ειδικά 
όσον αφορά την ασφάλεια των πολιτών, 
δεν θα πρέπει να ρισκάρει κανείς και ποτέ. 
Όσον αφορά τον κ. Πατούλη, επειδή από 
τη φύση του είναι ένας άνθρωπος ενερ-
γητικός και έχει τη δυνατότητα να αλλά-
ξει πολλά, θα πρέπει να στηριχτεί, για να 
πάµε σε ανάπτυξη, σε µεγαλύτερη ασφά-
λεια για τους πολίτες και να υπάρξει µια 
ευρωπαϊκή προοπτική για την Αττική, αλλά 
και για τη χώρα.

Σε ποιο σηµείο θεωρείτε ότι θα κριθούν 
οι αυτοδιοικητικές εκλογές;
Θα κριθούν από την υπερβολική πτώση 
του ΣΥΡΙΖΑ και από τη δυναµική της Ν∆, η 
οποία δείχνει, και τώρα και νωρίτερα, ότι 
είναι το κόµµα που εκπροσωπεί καλύτερα 
τον εργαζόµενο, τον επαγγελµατία, τον επι-
χειρηµατία, που σήµερα βρίσκονται οικο-
νοµικά σε δύσκολη κατάσταση. Νοµίζω ότι 
η Ν∆ είναι το µοναδικό κόµµα που µπορεί 
να δώσει λύσεις.

Πιστεύετε ότι το αποτέλεσµα των αυτο-
διοικητικών εκλογών θα σηµάνει κάτι 
και για τις εθνικές εκλογές, όταν γίνουν 
αυτές;
Σαφώς και θα είναι ένα µήνυµα, το οποίο θα 
δίνει και το έναυσµα στους πολίτες να συ-
νειδητοποιήσουν ότι η χώρα πρέπει να αλ-
λάξει, και η κυβέρνηση και ο τρόπος ζωής.

Θα ήθελα να µιλήσουµε λίγο για τα προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος 
των υπαίθριων αγορών. Ποια είναι, 
κατά την άποψή σας, τα σηµαντικότερα;
Κατ’ αρχάς, το υπαίθριο εµπόριο αποτελεί-
ται κυρίως από µικρές οικογενειακές επι-
χειρήσεις και όχι από µεγάλες εταιρείες. 
Αυτό σηµαίνει ότι έσοδα και έξοδα είναι 
«προγραµµατισµένα» και όταν προκαλού-
νται επιπλέον έξοδα, αρχίζουν τα προβλή-
µατα. Σήµερα, οι οικονοµικές δυνατότητες 
των πολιτών είναι πενιχρές, άρα και το α-
γοραστικό ενδιαφέρον µειωµένο. Ταυτό-
χρονα, µια µικρή επιχείρηση δεν µπορεί 
να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις κι έτσι α-
ναγκάζεται ή να χρωστάει ή αποταµιεύει 
στοιχειωδώς.

Τις λαϊκές αγορές τις 
επισκέπτονται κυρίως 
άνθρωποι που δεν εργάζονται 
το πρωί, συνταξιούχοι, 
ευπαθείς οµάδες, άνεργοι, 
και προφανώς δεν υπάρχει 
µεγάλο αγοραστικό 
ενδιαφέρον, είναι κυρίως 
συντήρηση. Αυτό το βιώνουµε 
πιο έντονα από το 2012.

 ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΠΑ

Νικόλαος Μονέος, υπεύθυνος Υπαίθριου Εµπορίου και 
Λαϊκών Αγορών της Ν∆, υποψήφιος περιφερειακός 

σύµβουλος µε την παράταξη Νέα Αρχή στον τοµέα Πειραιά

Από την άλλη, οι έµποροι στις υπαίθριες 
αγορές αντιµετωπίζουν και θέµατα ασφά-
λειας, καθώς παρατηρείται αυξηµένη και 
ανεξέλεγκτη κίνηση παράτυπων µετανα-
στών που πουλάνε κυρίως λαθραία τσιγάρα, 
κάνοντας κατάχρηση της φιλοξενίας που 
τους παρέχει η χώρα. Και όσο ισχυροποι-
ούνται οικονοµικά, τόσο πιο ανεξέλεγκτοι 
γίνονται, καθώς τα κέρδη τους είναι µεγάλα, 
και λόγω κρίσης. Να σηµειώσω εδώ ότι 
τα κέρδη αυτά δεν µένουν στη χώρα και 
δεν ανακυκλώνεται το χρήµα αυτό, αλλά 
φεύγουν για το εξωτερικό.

Ένα άλλο σοβαρό ζήτηµα αφορά την 
αποζηµίωση που οι έµποροι πληρώνουν 
στους δήµους για την κατάληψη δηµοσίου 
χώρου. Για να επανέλθω σε αυτό που είπα 
προηγουµένως περί εσόδων και εξόδων, 
συχνά οι έµποροι στις υπαίθριες αγορές 
καλούνται να πληρώσουν για µιάµιση µέρα 
ποσά που συχνά είναι ίσα µε τα έσοδά τους. 
Πρέπει η αποζηµίωση αυτή προς τους δή-
µους να είναι µικρότερη και δεν πρέπει να 

διαφέρει από δήµο σε δήµο. Στους δήµους 
του Πειραιά το κόστος αυτό είναι χαµηλό, 
όπως και στον ∆ήµο Αθηναίων, όµως σε 
πιο περιφερειακούς δήµους το κόστος α-
νεβαίνει κατά το δοκούν, µε τη λογική «ό-
ποιος θέλει έρχεται, όποιος δεν θέλει δεν 
έρχεται». Θεωρούµε ότι θα πρέπει να υ-
πάρξει ένα πλαφόν, να µην υπερβαίνει τα 
50 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, όταν στον 
Πειραιά ξεκινά από τα 20-25 ευρώ.

Θεωρείτε ότι η Περιφέρεια θα µπο-
ρούσε να επιλύσει ένα τέτοιο πρόβληµα;
Θεωρώ ότι το πρόβληµα αυτό θα λυθεί απ’ 
οποιονδήποτε µπει µπροστά και διεκδική-
σει την επίλυσή του. Υποτίθεται ότι µε την 
καινούργια νοµοθεσία η Περιφέρεια είναι 
η προϊστάµενη αρχή όλων, όσον αφορά την 
τοπική αυτοδιοίκηση, οπότε έχει τη δυνα-
τότητα να κάνει τη σχετική πρόταση.

Τα χρόνια της κρίσης τι αντίκτυπο είχαν 
στο επάγγελµά σας;
Το δικό µας επάγγελµα ταυτίζεται µε τον 
λαό. Οι άνθρωποι που ψωνίζουν από τις 
λαϊκές αγορές –οι οποίες, κατά την άποψή 
µου, αποτελούν και ένα κοινωνικό και πο-
λιτισµικό γεγονός, συνδυάζοντας τη βόλτα 
µε την αγορά και την έρευνα– διαπιστώ-
νουν ότι ο ανταγωνισµός των εµπόρων 
φέρνει χαµηλές τιµές και έχουν ενδιαφέ-
ρον για τους ανθρώπους που δεν είναι σε 
καλή οικονοµική κατάσταση. Τις λαϊκές α-
γορές τις επισκέπτονται κυρίως άνθρωποι 
που δεν εργάζονται το πρωί, συνταξιούχοι, 
ευπαθείς οµάδες, άνεργοι, και προφανώς 
δεν υπάρχει µεγάλο αγοραστικό ενδιαφέ-
ρον, είναι κυρίως συντήρηση. Αυτό το βι-
ώνουµε πιο έντονα από το 2012. Πιστεύω 
ότι όταν αλλάξει η κατάσταση, έρθει η Ν∆ 
στα πράγµατα και δώσει το έναυσµα της α-
νάπτυξης, ακόµα κι αν κάποιοι έχουν κρυ-
φές αποταµιεύσεις, θα λυθεί το θέµα, θα 
βγουν και θα αγοράσουν, θα επιδιώξουν 
να βοηθήσουν την ανάπτυξη και την ευ-
ηµερία, ο ίδιος ο λαός που σήµερα είναι 
«µαγκωµένος» γιατί δεν µπορεί να γνω-
ρίζει το αύριο.

Πρέπει εδώ να προσθέσω ότι υπάρχει 
άλλο ένα πρόβληµα για τον κλάδο, που 
αφορά τα οχήµατα των εµπόρων σε υπαί-
θριες αγορές. Τα περισσότερα από αυτά 
είναι παλαιάς τεχνολογίας και τα έξοδα για 
καύσιµα και επισκευές είναι τεράστια. Θε-
ωρούµε ότι θα πρέπει να βρεθεί µια λύση, 
είτε να αποσύρονται τα παλιά και να αγο-
ράζονται καινούργια µε µακροχρόνια ε-
ξόφληση, ώστε να µπορούν να την πλη-
ρώνουν, είτε να υπάρξει πάγια επιδότηση 
για την αλλαγή του αυτοκινήτου, όπως γί-
νεται και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
αλλά παλιότερα και στην Ελλάδα, αλλά µε 
περιορισµούς στην πόλη. Θα πρέπει να κι-
νηθεί µια τέτοια διαδικασία, ενώ ο κλάδος 
µας, παρ’ ότι έχει τις ίδιες υποχρεώσεις 
µε όλες τις άλλες επιχειρήσεις, δεν έχει 
επιδοτηθεί ποτέ µε ευρωπαϊκά κονδύλια, 
ούτε υπάρχει σχετική µέριµνα. Ζητούµε 
από τους ευρωβουλευτές µας να µας βο-
ηθήσουν σε αυτό το ζήτηµα.

«Οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα κριθούν 
από την υπερβολική πτώση του ΣΥΡΙΖΑ 

και από τη δυναµική της Ν∆»
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άρθρο

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: 
Ο ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗΣ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ

 ΤΗΣ ΘΕΟΠΙΣΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ∆ΟΥ-ΣΙΑΧΟΥ*

Αλήθεια, ποιος τολµά να βάλει 
στην ίδια φράση µε τη λέξη 
«καρκίνος» το όνοµά του ή 
το εγώ; Ποιος τολµά να ψελ-
λίσει τη λέξη χωρίς να χτυ-

πήσει ξύλο ή χωρίς να ξορκίσει στον κόρφο 
του; Ακόµα κι αυτοί που πρέπει να αναφέ-
ρουν το ζώδιό τους, απαντούν «ενοχικά»!

∆εν τολµούµε, λοιπόν, ούτε να κατο-
νοµάσουµε τη νόσο κι έτσι δηµιουργούµε 
έναν φαύλο κύκλο προκατάληψης. Φοβό-
µαστε τον καρκίνο, δεν αναφερόµαστε σε 
αυτόν, δεν ενηµερωνόµαστε, δεν κάνουµε 
προληπτικές εξετάσεις, αποφεύγουµε 
τους ίδιους τους ασθενείς, αυξάνοντας την 
άγνοιά µας, και, το χειρότερο, στιγµατί-
ζουµε τους ανθρώπους που µάχονται για 
τη ζωή τους.

∆εν θέλουµε να αναφέρουµε τίποτα 
σχετικό µε τον καρκίνο κι έτσι του έχουµε 
δώσει δικά µας ονόµατα, «το κακό», «η α-
νίατη ασθένεια», «η επάρατη νόσος». Μια 
ολόκληρη κοινωνία φοβισµένη απέναντι 
στην ασθένεια.

∆ιαβάζουµε στο λεξικό: «Επάρατος, -η, 
-ο: αυτός τον οποίο απεύχεται κανείς, διότι 
προκαλεί καταστροφή, καταραµένος ΣΥΝ. 
Επικατάρατος, αναθεµατισµένος ΦΡ. Επά-
ρατη νόσος ο καρκίνος».

Αυτό το σκληρό επίθετο, «επάρα-
τος», έχουµε επιλέξει να χρησιµοποιούµε 
ακόµα και στις µέρες µας. Αυτή τη λέξη 
που δηµιουργεί την αίσθηση του «αθερά-
πευτου», της καταδίκης.

Ο καρκινοπαθής, όµως, ∆ΕΝ είναι 
«µελλοθάνατος». Το ποσοστό θνησιµό-
τητας έχει µειωθεί, η επιστήµη έχει πια 
πολλά όπλα στη φαρέτρα της, νέες θερα-
πείες, βιοδείκτες, βιολογικά και βιο-οµο-
ειδή φάρµακα.

Εµείς µπορούµε ατοµικά να δηµιουρ-
γούµε ασπίδες κατά του καρκίνου, αλλά-
ζοντας τη διατροφή µας και επιλέγοντας 

τη µεσογειακή, κόβοντας το κάπνισµα και 
µειώνοντας το αλκοόλ, βάζοντας την ά-
σκηση στη ζωή µας, κάνοντας τις προλη-
πτικές εξετάσεις µας.

Το πιο σηµαντικό, όµως, όπλο απένα-
ντι στον καρκίνο είναι η ισχυρή θέληση 
για ζωή που έχουν οι ασθενείς. Οι ασθε-
νείς ενσαρκώνουν την ίδια την ελπίδα ότι 
ο καρκίνος µπορεί να νικηθεί. Ενσαρκώ-
νουν την ίδια την Ελπίδα της Ζωής. Μέσα 
από την προσωπική περιπέτεια του καθε-
νός γίνεται άλλο ένα βήµα προς τη νίκη για 
όλους µας.

Ο κάθε ασθενής για τον γιατρό του είναι 
ένα µάθηµα ζωής, γιατί µπορεί και πρέπει 
να διδάσκεται πάντα κάτι παραπάνω, κυ-
ρίως για τον άνθρωπο, αλλά και για τη νόσο, 
από τους ασθενείς του. Και µπορεί κάποιοι 
να µην έχουν καταφέρει να κερδίσουν τον 
πόλεµο, έχουν όµως όλοι τους, ένας προς 
έναν, κερδίσει µικρές ή µεγάλες µάχες που 
βοηθούν τους επόµενους ασθενείς.

Και αυτό µπορώ να σας το βεβαιώσω κι 
εγώ, µέσα από την προσωπική µου εµπει-
ρία ως ο άνθρωπος δίπλα στον ασθενή. Το 
είδα µέσα από τα µάτια του συζύγου µου, 
όταν µαχόταν µε τον καρκίνο. Ακόµα και 
τις µέρες των µεγάλων πόνων του, ακόµα 
και όταν οι εξετάσεις του έδειχναν ρα-
γδαία επιδείνωση, ακόµα και όταν οι για-
τροί είχαν πάψει να ελπίζουν, εκείνος µας 
χάριζε µικρά θαύµατα.

Γι’ αυτό δεν πρέπει να εξισώνουµε τους 
ανθρώπους µε την ασθένεια. ∆εν είναι ο 
άνθρωπος η ασθένεια. ∆εν πρέπει να α-
φήνουµε µόνους τους ασθενείς, χρειάζο-
νται συνοδοιπόρους σε αυτόν τον δύσκολο 
αγώνα τους. Άλλωστε έχει αποδειχθεί πως 
η ψυχολογική υποστήριξη του ασθενή α-
ποτελεί σηµαντικό µέρος της επιβίωσής 
του.

Ξεκίνησε η Σαρακοστή, αν θέλετε 
να κάνετε µια θεάρεστη πράξη, σταθείτε 

δίπλα σε έναν ασθενή.

*Η Θεοπίστη Κρυσταλλίδου-Σιάχου είναι 
κάτοχος ΜS ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 

Είναι εκλεγµένη δηµοτική σύµβουλος στον 
∆ήµο Εορδαίας, µέλος της Επιτροπής Υ-
γείας της ΚΕ∆Ε και µέλος της Πολιτικής Ε-
πιτροπής της Ν∆. Συντονίζει το WinCancer.
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ρεπορτάζ

∆υναµικά 
µε την ΟΝΝΕ∆ 
Γλυφάδας

Την περασµένη εβδοµάδα 
πραγµατοποιήθηκε η εκδή-
λωση για την κοπή πίτας της 

ΟΝΝΕ∆ Γλυφάδας, όπου πλή-
θος νέων φίλων και µελών της 
Ν∆ έδωσε το «παρών». Στο µπαρ 
Conte, όπου έλαβε χώρα η εκδή-
λωση, παρευρέθηκαν ο ευρω-
βουλευτής και υποψήφιος για την 
Ευρωβουλή µε τη Ν∆ Γιώργος 
Κύρτσος, ο βουλευτής Χάρης Θε-
οχάρης, ο βουλευτής Νίκος ∆έν-
διας, ο υποψήφιος ευρωβουλευ-
τής Στέλιος Κυµπουρόπουλος, ο 
υποψήφιος περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης κ.ά.

Την άρτια οργανωµένη εκδή-
λωση συντόνισαν ο πρόεδρος 
της ΟΝΝΕ∆ Γλυφάδας ∆ηµήτρης 
Μάγγελ και ο πρόεδρος της Β2 
ΟΝΝΕ∆ Νοτίου Τοµέα Λάζαρος 
Ορνιθόπουλος.

Το περασµένο Σαββατοκύριακο ο ευρωβουλευτής 
της Ν∆ και υποψήφιος ευρωβουλευτής Γιώργος 
Κύρτσος µοίρασε περισσότερα από 500 αντίτυπα 

της εφηµερίδας «Free Sunday» στο κέντρο της Γλυ-
φάδας και στο Πέραµα µε πολύ θερµή ανταπόκριση 
από τον κόσµο.

Στη Γλυφάδα, η όµορφη µέρα του Σαββάτου ευ-
νόησε τη διανοµή της εφηµερίδας και του βιβλίου του 

ευρωβουλευτή Γιώργου Κύρτσου. Οι πολίτες ήταν ιδι-
αίτερα θερµοί, συνοµίλησαν µε τον ευρωβουλευτή, ε-
ξέφρασαν τις απόψεις τους για όσα τους ταλανίζουν 
και οι περισσότεροι προσκάλεσαν τον κ. Κύρτσο στα 
τραπέζια τους για µια άµεση επαφή µαζί του.

Στο Πέραµα την επόµενη µέρα, τελευταία Κυριακή 
της Αποκριάς, ο ευρωβουλευτής βρέθηκε στο σηµείο 
του λιµανιού απ' όπου οι πολίτες αναχωρούσαν προς 

Σαλαµίνα. Μοίρασε περισσότερα από 250 αντίτυπα 
της «Free Sunday» και του νέου του βιβλίου «Ελλάδα 
- Ευρωπαϊκή Ένωση: Έτσι θα κάνουµε την κρίση ευ-
καιρία» σε διερχόµενους οδηγούς, οι οποίοι έκαναν 
µια ολιγόλεπτη στάση προκειµένου να ευχηθούν στον 
κ. Κύρτσο «καλή επιτυχία» και ταυτόχρονα να εκφρά-
σουν τους προβληµατισµούς τους για το µέλλον της 
χώρας.

«Να µην µπούµε στη λογική 
του καναπέ»

Στο Πέραµα ο Γιώργος Κύρτσος συµµετείχε στην εκδήλωση της 
∆ΗΜΤΟ Περάµατος, όπου έδωσαν το «παρών» εκατοντάδες φίλοι 
της Ν∆. Την εντυπωσιακή εκδήλωση διοργάνωσαν ο πρόεδρος της 

∆ΗΜΤΟ Περάµατος Νεκτάριος Τζοµπανάκης και οι συνεργάτες του, ενώ ο-
µιλητές ήταν ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και 
η υποψήφια ευρωβουλευτής Κατερίνα Μάρκου. Ο Γ. Κύρτσος, όπως και ο 
βουλευτής Β΄ Πειραιώς της Ν∆ Ιωάννης Τραγάκης, απηύθυναν χαιρετισµό.

«Πάµε καλά για 3+1 νίκες. Σας µεταφέρω µηνύµατα νίκης από τις περι-
οχές της περιφέρειας που επισκέπτοµαι, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει 
να µπούµε στη λογική του καναπέ και της χαλάρωσης, γιατί ο αντίπαλος 
είναι σκληρός και αδίστακτος» τόνισε µεταξύ άλλων ο κ. Κύρτσος στον χαι-
ρετισµό που απηύθυνε.

Από τη Γλυφάδα στο Πέραµα: ∆ιανοµή µε καλή διάθεση και εποικοδοµητική συζήτηση

Ο Γιώργος Κύρτσος µε τον 
πρόεδρο της ∆ΗΜΤΟ Περάµατος 
Νεκτάριο Τζοµπανάκη.

Ο Γιώργος Κύρτσος µε τον υποψήφιο 
ευρωβουλευτή Στέλιο Κυµπουρόπουλο.

Ο Γ. Κύρτσος µε τον πρόεδρο της ΟΝΝΕ∆ Γλυφάδας ∆ηµήτρη Μάγγελ και τον πρόεδρο 
της Β2 ΟΝΝΕ∆ Νοτίου Τοµέα Λάζαρο Ορνιθόπουλο.

Ο Γιώργος Κύρτσος µε τον 
υποψήφιο δήµαρχο Πειραιά 
Νικόλαο Βλαχάκο.

Γιώργος Κύρτσος, Ιωάννης Τραγάκης, Γιώργος Πατούλης, 
Κατερίνα Μάρκου, 
.



αφιέρωμα //
ΚΕΙΜΕΝΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΕΚΕ: Όταν οι επιχειρήσεις συμβάλλουν  
στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών  

και κοινωνικών ζητημάτων

Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) χάνεται στα βάθη του χρόνου, καθώς συνδέεται με την ανάπτυξη και εξέλιξη των ι-
διωτικών επιχειρήσεων από τον 16ο αιώνα. Εξάλλου, στα μέσα και τα τέλη του 18ου αιώνα οι επιχειρήσεις έστρεψαν το ενδιαφέρον 
τους στους υπαλλήλους και συγκεκριμένα ενδιαφέρθηκαν για το πώς θα τους καταστήσουν πιο παραγωγικούς. Μάλιστα, η Βιομηχα-
νική Επανάσταση στα τέλη του 19ου αιώνα μπορεί να θεωρηθεί το σημείο εκκίνησης για την ανάληψη κοινωνικών πρωτοβουλιών 

από τη μεριά των επιχειρήσεων, που εξέφραζαν με διαφόρους τρόπους την κοινωνική τους υπευθυνότητα (προσφέροντας π.χ. κατοικία στους 
εργαζομένους τους, φροντίζοντας γι’ αυτούς και τις οικογένειές τους κ.λπ.).

Τα τελευταία χρόνια, δε, έχει γίνει αντιληπτό από τις επιχειρήσεις ότι η επιβίωσή τους δεν βασίζεται μόνο σε οικονομικά μεγέθη ή οικο-
νομικά αποτελέσματα, αλλά σε μια πληθώρα κοινωνικών κριτηρίων. Έτσι, σε κάθε εταιρεία εισάγεται μια νέα επιχειρηματική στρατηγική, η 
οποία μπορεί να καθορίσει μακροπρόθεσμα την επιτυχία ή τη βιωσιμότητα της εταιρείας. Η ΕΚΕ αποτελεί αυτή τη στρατηγική, που αρκετές 
φορές μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για την επιτυχία της επιχείρησης. Στόχος της η κοινωνική ευημερία, ταυτόχρονα όμως και η επιβίωση 
της επιχείρησης στην αγορά. Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, όπως η σημερινή, οι εταιρείες παλεύουν καθημερινά για την επιβίωσή τους.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η 
εταιρική κοινωνική ευθύνη 
(ΕΚΕ) επί πολλά χρόνια ήταν 
µια «ασαφής» έννοια, που 
συχνά µπερδευόταν µε δι-
άφορες φιλανθρωπικές δρά-
σεις στις οποίες προέβαιναν 

οι επιχειρήσεις. Ωστόσο, η συγκεκριµένη προσέγ-
γιση βρίσκεται µακριά από την πραγµατικότητα: η 
ΕΚΕ εντάσσεται οργανικά στο επιχειρησιακό µο-
ντέλο µιας εταιρείας και αποτελεί ένα είδος αυτορ-
ρύθµισης των δραστηριοτήτων της, ώστε αυτές να 
ανταποκρίνονται στο πνεύµα του νόµου, στα ηθικά 
πρότυπα και στους διεθνείς κανόνες, ενώ όλο και 
πιο συχνά πλέον συνδέεται µε δράσεις που έχουν 
ως στόχο το κοινό καλό και βρίσκονται πέρα και 
πάνω από τα στενά συµφέροντα των επιχειρήσεων.

Η ΕΚΕ υποδηλώνει την ισόρροπη αντιµετώ-
πιση της οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλο-
ντικής επίδρασης της λειτουργίας µιας επιχείρη-
σης και βασίζεται στο τρίπτυχο της οικονοµικής 
ανάπτυξης, της βιωσιµότητας και της κοινωνικής 
συνοχής. Με τον τρόπο αυτόν οι εταιρείες δηµι-
ουργούν προσδοκίες στους πολίτες και δείχνουν 
τον καλό τους χαρακτήρα σε εργαζόµενους, σε πε-
λάτες και σε προµηθευτές.

Η ΕΚΕ στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα η ΕΚΕ συστηµατοποιήθηκε στα τέλη 
της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας 
του 2000, οπότε ιδρύθηκε το Ελληνικό ∆ίκτυο για 
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (HNCSR), απο-
στολή του οποίου είναι, όπως αναφέρεται στην ι-
δρυτική του διακήρυξη, «η προώθηση της έννοιας 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και η προβολή 
της, τόσο προς τον επιχειρηµατικό κόσµο όσο και 
προς το κοινωνικό περιβάλλον, µε απώτερο στόχο 
την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιµης 
ανάπτυξης». Οι βασικοί στόχοι του ∆ικτύου είναι 
«η ευαισθητοποίηση και η συστράτευση της επι-
χειρηµατικής κοινότητας αλλά και των επιµέρους 
κοινωνικών οµάδων προς την κατεύθυνση της προ-
ώθησης της κοινωνικής συνοχής στη χώρα µας. Η 
συγκέντρωση των πόρων, ο συντονισµός και η δι-
άθεσή τους προς έναν κοινό σκοπό: την κοινωνική 
αλληλεγγύη. Η ανάπτυξη µηχανισµών επικοινω-
νίας, συνέργειας και συντονισµού ανάµεσα στις ε-
πιχειρήσεις-µέλη του ∆ικτύου για την από κοινού 
εφαρµογή προγραµµάτων ή την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών. Και η προσφορά στον δηµόσιο διάλογο 
ενός πλούτου ιδεών και προτάσεων, τον οποίο οι 
κυβερνητικοί και λοιποί φορείς θα είναι σε θέση 
στη συνέχεια να αξιοποιήσουν και ενδεχοµένως 
να υιοθετήσουν».

Οι βασικοί στόχοι
Όπως έχουν αποτυπωθεί στα σχετικά θεωρητικά 
κείµενα, οι βασικοί στόχοι της ΕΚΕ είναι οι επιχει-
ρήσεις να υιοθετήσουν υπευθυνότητα για τις πρα-
κτικές τους και να ενθαρρύνουν µέσω των δράσεών 
τους θετικά αποτελέσµατα για το περιβάλλον, τους 
καταναλωτές, τους εργαζοµένους τους, τις κοινότη-
τες στις οποίες δραστηριοποιούνται και κάθε τµήµα 
της δηµόσιας σφαίρας που µπορεί να θεωρηθεί εν-
διαφερόµενος/εταίρος (stakeholder).

Σε αδρές γραµµές, η ΕΚΕ µπορεί να χωριστεί 
σε έξι κατηγορίες δραστηριοτήτων, ανάλογα µε τη 
φύση της κάθε πρωτοβουλίας. Αυτές είναι οι εξής: 
Προώθηση Σκοπού, Marketing Σκοπού, Κοινωνικό 
Marketing, Εταιρική Φιλανθρωπία, Εταιρικός Εθε-
λοντισµός και Κοινωνικά Υπεύθυνες Πρακτικές.

Τα οφέλη
Μια εταιρεία που έχει φροντίσει να αναπτύξει ένα 
πρόγραµµα Κοινωνικής Ευθύνης αποκοµίζει τα πα-
ρακάτω οφέλη:

Πρώτον, από τη µεριά των καταναλωτών. Σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία των δηµοσκοπήσεων, ένας στους 
δύο Ευρωπαίους είναι διατεθειµένος να πληρώσει 
παραπάνω για να αγοράσει προϊόντα που σέβονται 
την κοινωνία και το περιβάλλον. Όσον αφορά την 
Ελλάδα και σε σχέση µε τον µέσο όρο των λοιπών 
χωρών της Ε.Ε., φαίνεται οι Έλληνες καταναλω-
τές, κατά δήλωσή τους, να είναι περισσότερο δια-
τεθειµένοι να πληρώσουν επιπλέον χρήµατα για 
ένα προϊόν ή µια υπηρεσία που προέρχεται από 
µια επιχείρηση η οποία δηλώνει ότι στοχεύει στο 

να έχει έναν θετικό κοινωνικό ή περιβαλλοντικό α-
ντίκτυπο, σε ποσοστό 44% έναντι 40%, που είναι 
ο ευρωπαϊκός µέσος όρος.

∆εύτερον, από την πλευρά των εργαζοµένων. 
Οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις προσελκύ-
ουν και διατηρούν ευκολότερα προσωπικό ποιότη-
τας συγκριτικά µε άλλες επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε 
τα αποτελέσµατα έρευνας της εταιρείας Regus, πο-
σοστό 43% των περίπου 40.000 συµµετεχόντων α-
πάντησε ότι αν τους προσφέρονταν δύο ισοδύναµα 
καλές θέσεις εργασίας, θα προτιµούσαν την πιο φι-
λάνθρωπη εταιρεία ως εργοδότη. Αυτό, σύµφωνα µε 
την έρευνα, αποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις που α-
ποδεδειγµένα προσφέρουν στην κοινωνία είναι σε 
καλύτερη θέση ώστε να προσελκύσουν και να δια-
τηρήσουν ταλαντούχο δυναµικό.

Τρίτον, από την πλευρά των επενδυτών. ∆ιαπι-
στώνεται κατακόρυφη άνοδος των κοινωνικά υπεύ-
θυνων επενδύσεων, µε αποτέλεσµα να δηµιουργη-
θούν σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη περισσό-
τερα από 200 ταµεία από συνδροµές επιχειρήσεων 
µε καθαρά δεοντολογικό χαρακτήρα και περιουσι-
ακά στοιχεία 11 δισ. ευρώ.

Εν κατακλείδι…
Οι κοινωνικές εταιρικές δράσεις, εφόσον γίνονται 
µε οργάνωση, µεθοδικότητα, προγραµµατισµό και 
επιφέρουν ευνοϊκά αποτελέσµατα, γίνονται απο-
δεκτές από την κοινωνία µε ικανοποίηση. ∆ιαδρα-
µατίζουν ρόλο ουσιαστικό στην εδραίωση θετικής 
φήµης της επιχείρησης ή του οργανισµού, που συ-
ντελεί στην αύξηση της κερδοφορίας τους.

Η ΕΚΕ θεωρείται βασικό τµήµα της σύγχρονης 
επικοινωνίας και του marketing. Εφόσον σχεδια-
στεί και εφαρµοστεί σωστά, καταλήγει σε επιτυχία 
τόσο για τον οργανισµό που ανέλαβε να υπηρετή-
σει έναν κοινωνικό στόχο όσο και για την ίδια την 
κοινωνία, που αντλεί από αυτόν οφέλη. Πρόκει-
ται, µε άλλα λόγια, για µια κατάσταση όπου και τα 
δύο µέρη κερδίζουν (win-win situation). Εφόσον 
οι πόροι, που άλλως θα δεσµεύονταν για εσωστρε-
φείς σκοπούς, λ.χ. διαφηµιστικούς, καταλήγουν να 
µετουσιώνονται σε κοινωνικά προγράµµατα, δεν υ-
πάρχει βάσιµος λόγος να αµφισβητηθεί η αξία της 
ΕΚΕ. Έτσι, αυξάνεται η εµπιστοσύνη της κοινωνίας 
στις επιχειρήσεις και στις δηµόσιες οργανώσεις και 
καλλιεργείται σχέση συνταύτισης και συνυπηρέτη-
σης κοινών στόχων και υπέρτερων, µη υλικών, αξιών.

Ο ρόλος της ΕΚΕ 
και τα οφέλη 

που προσφέρει



Η 
ενδυνάµωση του ρόλου της γυναίκας αποτελεί για 
την Παπαστράτος έναν από τους πέντε βασικούς 
πυλώνες της Εταιρικής της Υπευθυνότητας. Μέσα 
από µια σειρά δράσεων, τα τελευταία χρόνια η εται-
ρεία έχει επενδύσει σηµαντικά στο να αναδειχθούν 

σηµαντικά θέµατα που σχετίζονται µε τις γυναίκες αλλά και στο 
να παράσχει πρακτική βοήθεια σε γυναίκες που βρίσκονται σε 
ανάγκη. Η κ. Χριστίνα Ακουρή, ∆ιευθύντρια Επικοινωνίας και Βι-
ωσιµότητας, µας µιλάει για τη «σχέση» της Παπαστράτος µε τις 
γυναίκες τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον όσο και στο εσωτερικό, 
στο χώρο εργασίας. 

Το τελευταίο διάστηµα η Παπαστράτος έχει ενεργοποιηθεί 
έντονα σε θέµατα που σχετίζονται µε την ενδυνάµωση της 
γυναίκας. Πώς έχει προκύψει αυτή η ανάγκη και ποιες ενέρ-
γειες έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση; 
Πράγµατι. Ένας από τους σηµαντικότερους πυλώνες της κοι-
νωνικής δράσης µας είναι η ενδυνάµωση των γυναικών µε 
την ευρεία έννοια. Η Παπαστράτος είναι µια εταιρεία που είχε 
από το µακρινό παρελθόν ευαισθησία στα θέµατα της γυναί-
κας – αρκεί να αναφέρουµε πώς κάποτε ο ιδρυτής της εται-
ρείας προικοδοτούσε τις εργάτριες του εργοστασίου όταν ήταν 
να παντρευτούν.  Τα τελευταία χρόνια και µε την ενίσχυση της 
µητρικής µας εταιρεία, Philip Morris International, η οποία 
επίσης θέτει τη γυναίκα στο επίκεντρο πολλών ενεργειών 
της,  έχουµε υλοποιήσει πολλές δράσεις αρχικά για την υπο-
στήριξη γυναικών που είναι σε ανάγκη, άστεγες, άνεργες, είτε 
µονογονεϊκές οικογένειες κάτω από το όριο της φτώχιας είτε 
γυναίκες που έχουν υποστεί βία. Για εµάς η γυναίκα είναι ση-
µαντικό θέµα συζήτησης και δράσης όλο το χρόνο και όχι µόνο 
στις 8 Μαρτίου, την Παγκόσµια Ηµέρα εορτασµού. 

Ειδικότερα για το θέµα της βίας που αναφέρετε, υλοποιήσα-
τε πρόσφατα ένα πρόγραµµα. Θα µας πείτε για αυτό;
Το 2017, ενώσαµε τις δυνάµεις µας µε το Κέντρο Γυναικείων 
Μελετών «∆ΙΟΤΙΜΑ», για να υλοποιήσουµε ένα µεγάλο πρό-
γραµµα για την καταπολέµηση της έµφυλης βίας. Το πρόγραµ-
µα «SPEAK» είχε τρεις διαστάσεις: α) να προσφέρει  νοµική 
υποστήριξη σε θύµατα βίας β) να εκπαιδεύσει νέους και νέες 
ώστε να αναγνωρίζουν τις καταστάσεις βίας και γ) να ευαι-
σθητοποιήσει την κοινή γνώµη για το θέµα, ώστε να σπάσει 
επιτέλους αυτή η κουλτούρα ανοχής και σιωπής που υπάρχει 
στην ελληνική κοινωνία.  Τα στοιχεία δείχνουν πώς 1 στις 3 
γυναίκες έχει υποστεί κάποια στιγµή βία και αντιλαµβανόµα-
στε πόσο βαθύ είναι το πρόβληµα. Μέσω τους προγράµµατος 
περισσότερες από 100 γυναίκες έλαβαν νοµική βοήθεια προ-
κειµένου να κάνουν το πρώτο βήµα και να βγουν από την κα-
κοποιητική σχέση, ενώ πάνω από 300 άτοµα εκπαιδεύτηκαν 
για το θέµα µέσα από ειδικά workshops. Για την ευαισθητο-
ποίηση του ευρύ κοινού δηµιουργήσαµε µια καµπάνια επικοι-
νωνίας µε τίτλο “Don’t Skip” – Μην προσπερνάς την έµφυλη 
βία, προκειµένου να δείξουµε όλες τις µορφές που µπορεί να 
πάρει η έµφυλη βία και να τονίσουµε την ευθύνη που έχουµε 
όλοι. Στόχος ήταν να πείσουµε τον θεατή να µην γυρνάει τη 
µατιά του αλλού όταν πέφτουν στην αντίληψή του φαινόµενα 
βίας, αντίθετα να µιλάει για αυτά και να τα καταγγέλλει. Η κα-
µπάνια που «έτρεξε» στα social media έτυχε πολύ µεγάλης 
αποδοχής και ελπίζουµε πραγµατικά να έγινε ένα σηµαντικό 
βήµα προς τα εµπρός. 

Για το θέµα πάλι της έµφυλης βίας υπογράψατε πρόσφατα 
και ένα Σύµφωνο ∆έσµευσης προκειµένου ως εργοδότης 
πια να αναλάβετε δράση. Σε τι ενέργειες δεσµευτήκατε ότι 
θα προχωρήσετε;
Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα CEASE για την καταπο-
λέµηση της βίας βάσει φύλου, το οποίο στην Ελλάδα συντονίζεται 
από το CSR Hellas, και στο οποίο συµµετέχει η Παπαστράτος, 
µια από τις λίγες ελληνικές εταιρείες. Το Νοέµβριο του 2018 στο 
Παρίσι, υπογράψαµε τη ∆ήλωση ∆έσµευσης µε την οποία ανα-
λαµβάνουµε την ηθική δέσµευση ως εργοδότης να λαµβάνουµε 
µέτρα προκειµένου να ενισχύσουµε τις γυναίκες – εργαζόµενες 
µας που υφίστανται ενδοοικογενιακή βία. Τα µέτρα µπορεί να 
είναι από καµπάνιες ευαισθητοποίησης για το θέµα εσωτερικά 
στον οργανισµό µέχρι πρακτική υποστήριξη σε γυναίκες θύµατα. 
Ελπίζουµε όλη αυτή η προσπάθεια να µεγαλώσει να και να ανα-
λάβουν ενεργό δράση και άλλες εταιρείες στη χώρα µας. 

Εκτός από τις κοινωνικές δράσεις, έχετε συγκεκριµένη 
στρατηγική και ως εργοδότης για τις γυναίκες στο εσωτερι-
κό της εταιρείας;
Όπως σας είπα νωρίτερα, η γυναίκα βρίσκεται παραδοσιακά σε 
εξέχουσα θέση µέσα στην Παπαστράτος. Για εµάς το θέµα των 
ίσων ευκαιριών µέσα στην εταιρεία είναι αυτονόητη αξία εδώ 
και πολλά χρόνια. Μάλιστα πρόσφατα γίναµε και η πρώτη εται-
ρεία στην Ελλάδα που λάβαµε την πιστοποίηση Equal Salary. 
Έγινε έλεγχος στις πολιτικές Ανθρώπινου ∆υναµικού που 
εφαρµόζουµε, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι οι πρακτικές 
µας στα θέµατα των εργαζοµένων σε ένα εύρος διαδικασιών, 
από την αξιολόγηση τους, τις ευκαιρίες εξέλιξης και καριέρας 
έως τη µισθολογική ισότητα γίνονται µε διαφανή τρόπο, µακριά 
από ανισότητες.   Η πιστοποίηση αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει 
και την επιτυχία µας στον αγώνα εξάλειψης του µισθολογικού 
κενού που χωρίζει άνδρες – γυναίκες. Οι στερεοτυπικές αντιλή-
ψεις και οι διακρίσεις απέναντι στις εργαζόµενες γυναίκες είναι, 
δυστυχώς, ένα επίκαιρο και υπαρκτό πρόβληµα και οι σύγχρο-
νες επιχειρήσεις πρέπει να το αντιµετωπίσουν δραστικά. Στην 
οικογένειά της Παπαστράτος η καριέρα και οι φιλοδοξίες δεν 
έχουν φύλο, ούτε «ταβάνι». Για αυτό το λόγο άλλωστε υπάρχουν 
πάρα πολλές γυναίκες σε θέσεις ευθύνης µέσα στην εταιρεία. 

Η Gazprom, η ∆ΕΠΑ και η Edison υπογράφουν Μνηµόνιο ΣυναντίληψηςH ενδυνάµωση της γυναίκας  
βασικός πυλώνας της Παπαστράτος

Συνέντευξη Χριστίνα Ακουρή,  
∆ιευθύντρια Επικοινωνίας  

και Βιωσιµότητας
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Σήµερα η εταιρική κοινωνική ευ-
θύνη (ΕΚΕ) αποτελεί άρρηκτο 
τµήµα της επιχειρηµατικής πρα-
κτικής στη χώρα. Όπως προκύπτει 
άλλωστε από πρόσφατη έρευνα 
της ICAP, οι µεγάλες εταιρείες της 

εγχώριας οικονοµίας αναγνωρίζουν τη σηµαντικό-
τητα της ΕΚΕ και φαίνεται ότι την κατατάσσουν 
αρκετά ψηλά στις επιχειρηµατικές δράσεις τους.

Αναλυτικότερα, η ΕΚΕ θεωρείται «πολύ» ή 
«πάρα πολύ» σηµαντική από το 89% των επιχει-
ρήσεων του δείγµατος, ποσοστό αυξηµένο κατά 5% 
σε σχέση µε την περσινή έρευνα. Την ίδια στιγµή, 
ωστόσο, οι µεγάλες εταιρείες θεωρούν ότι η ΕΚΕ 
δεν έχει αναπτυχθεί ακόµη σε ικανοποιητικό βαθµό 
από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων (ανε-
ξαρτήτως µεγέθους).

Ειδικότερα, σε ερώτηση για τον βαθµό υιοθέ-
τησης των δράσεων ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα, το µεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών του 
δείγµατος (66%) απαντά ότι ο βαθµός διείσδυσης/
εφαρµογής πρακτικών ΕΚΕ στην παρούσα φάση 
κυµαίνεται σε µέτρια επίπεδα και µόλις το 4% του 
δείγµατος θεωρεί ότι η ΕΚΕ εφαρµόζεται σε πάρα 
πολύ µεγάλο βαθµό από τις εγχώριες επιχειρήσεις.

Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι υπάρχουν 
ακόµη σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης, προκει-
µένου η ΕΚΕ να εφαρµοστεί αφενός σε µεγαλύ-
τερο ποσοστό εταιρειών, αφετέρου σε ευρύτερο 
φάσµα δραστηριοτήτων.

Ως κυριότεροι παράγοντες που δρουν ανασταλ-
τικά στην υλοποίηση πρακτικών ΕΚΕ αναδείχθη-
καν η τρέχουσα οικονοµική συγκυρία και το οικο-
νοµικό κόστος, που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις 

στην αξιολόγηση των εταιρειών του δείγµατος, µε 
22% και 20% αντίστοιχα, όπως άλλωστε και στην 
περσινή έρευνα. Ακολουθούν η έλλειψη κινήτρων 
µε 18% και η ελλιπής ενηµέρωση των πολιτών για 
την έννοια της ΕΚΕ µε 15%.

Τα κυριότερα αποτελέσµατα της πρωτογενούς 
έρευνας της ICAP συνοψίζονται στα εξής:
� ∆ύο στις τρεις εταιρείες του δείγµατος (66%) 
θεωρούν ότι ο βαθµός εφαρµογής των πρακτικών 
ΕΚΕ από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων 
εξακολουθεί να κυµαίνεται σε µέτρια επίπεδα.
� Οι ενέργειες των εταιρειών που αφορούν το αν-
θρώπινο δυναµικό καλύπτουν το µεγαλύτερο µερί-
διο (39% το 2018) στον συνολικό προϋπολογισµό 
τους για δράσεις ΕΚΕ.
� Η πλειοψηφία των εταιρειών (62%) δαπανά σε 
προγράµµατα και δράσεις ΕΚΕ έως 200.000 ευρώ 
σε ετήσια βάση, το 24% των επιχειρήσεων δαπανά 
από 200.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ, ενώ το 14% 

των επιχειρήσεων δαπανά από 1.000.000 ευρώ έως 
και 5.000.000 ευρώ.
� Ορισµένες από τις κυριότερες πρακτικές ΕΚΕ 
που εφαρµόζονται σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» ση-
µαντικό βαθµό από τις εταιρείες του δείγµατος 
είναι οι εξής: α) η παροχή ίσων ευκαιριών προς 
όλους τους εργαζοµένους (89%), β) η εφαρµογή 
συστήµατος διαχείρισης-διασφάλισης ποιότητας 
των προϊόντων (85%), γ) η παροχή δυνατοτήτων 
εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων του προ-
σωπικού (84%).
� Η ενίσχυση και προστασία της εταιρικής εικόνας 
και η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο αξιολο-
γήθηκαν από το 90% και το 86%, αντίστοιχα, των 
εταιρειών του δείγµατος ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» 
σηµαντικό όφελος που επιφέρουν οι δράσεις ΕΚΕ.
� Τέλος, η τρέχουσα οικονοµική συγκυρία µε πο-
σοστό 22% και το οικονοµικό κόστος µε ποσοστό 
20% θεωρούνται οι κυριότεροι ανασταλτικοί πα-
ράγοντες υλοποίησης ΕΚΕ από τις ελληνικές ε-
πιχειρήσεις.

Συµπερασµατικά, οι µεγαλύτερου µεγέθους ε-
πιχειρήσεις προβαίνουν σε δράσεις ΕΚΕ, καθώς 
αυτές συνήθως έχουν την οικονοµική επιφάνεια να 
προβληθούν σε δαπανηρά µέσα επικοινωνίας µε-
γάλης απήχησης, όπως είναι η τηλεόραση, το ρα-
διόφωνο και τα έντυπα µέσα ή ακόµα και να «τρέ-
ξουν» µεγάλες καµπάνιες ηλεκτρονικής προώθη-
σης σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, η ΕΚΕ δεν θα πρέπει να αντιµετωπί-
ζεται ως ένα πρόσθετο κόστος από τις επιχειρή-
σεις, αλλά ως επένδυση µε συγκεκριµένους στό-
χους, µετρήσιµα αποτελέσµατα και οφέλη, που α-
φορούν τόσο την ίδια την επιχείρηση όσο και το 
κοινωνικό σύνολο. Ως εκ τούτου, κρίσιµα σηµεία 
θεωρούνται η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και 
των καταναλωτών, η εκπαίδευση των στελεχών των 
επιχειρήσεων και η υιοθέτηση κατάλληλων πρωτο-
βουλιών και στρατηγικών από την πλευρά της πο-
λιτείας, που θα ενθαρρύνουν µεγαλύτερο ποσοστό 
επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της υιοθέτη-
σης των βέλτιστων πρακτικών ΕΚΕ.

Η σηµασία
Η σηµασία της ΕΚΕ είναι πλέον κάτι παραπάνω 
από προφανής, καθώς στον δικτυωµένο κόσµο όπου 
ζούµε σήµερα είναι πολύ εύκολο η φήµη και η 
αξιοπιστία µιας επιχείρησης να «απογειωθούν» 
χάρη στην προβολή των δράσεών της στις έξι βα-
σικές κατηγορίες της ΕΚΕ (Προώθηση Σκοπού, 
Marketing Σκοπού, Κοινωνικό Marketing, Εται-
ρική Φιλανθρωπία, Εταιρικός Εθελοντισµός και 
Κοινωνικά Υπεύθυνες Πρακτικές) από τους ίδιους 
τους stakeholders.

Όπως επίσης είναι πλέον εύκολο το brand µιας 
επιχείρησης να υποστεί σηµαντική βλάβη, αν γίνει 
γνωστό ότι η επιχείρηση αυτή δεν αναπτύσσει δρά-
σεις ΕΚΕ. ∆εν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι επιχει-
ρήσεις µε πανίσχυρο brand name φροντίζουν να 
υπογραµµίζουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντι-
κές δράσεις και ευαισθησίες τους (για παράδειγµα, 
για πολλά χρόνια το άτυπο µότο της Google ήταν 
«Don’t be evil», δηλαδή «Μην είσαι/µην κάνεις 
κακό», το οποίο αναλυόταν από τους ιδρυτές της 
εταιρείας, Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, ως εξής: 
«Πιστεύουµε ότι µακροπρόθεσµα θα µας εξυπηρε-
τήσει καλύτερα –ως µετόχους, αλλά και σε όλους 
τους άλλους τοµείς– µια επιχείρηση που κάνει 
καλό στον κόσµο, έστω κι αν χάσουµε κάποια βρα-
χυπρόθεσµα κέρδη»).

«Πολύ 
ση�αντική» 

η ΕΚΕ για τις 
περισσότερες 
επιχειρήσεις



Οι  παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 
δεν είναι σκουπίδια.

Μπορείς να τις ανακυκλώσεις πιο εύκολα  
από όσο φαντάζεσαι.

Ανακυκλώνουµε τις µικρές ηλεκτρικές 
και ηλεκτρονικές µας συσκευές,  
όπως καφετιέρες, σκούπες, υπολογιστές, 
τηλεοράσεις κ.α. σε ειδικούς κάδους της 
Ανακύκλωση Συσκευών:

•  σε καταστήµατα ηλεκτρικών  
και ηλεκτρονικών ειδών

•  σε πολυκαταστήµατα

• σε αλυσίδες super market

Μπορείς να τις ανακυκλώσεις πιο εύκολα 
από όσο φαντάζεσαι.

Η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο 
φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήµατος 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα

To 2016 ανακυκλώσαµε µαζί 52.800 τόνους ηλεκτρικών συσκευών.
Με τη βοήθειά σου, µπορούµε ακόµη καλύτερα.
Βρες το κοντινότερό σου σηµείο στο www.electrocycle.gr 

2018 56.000
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Κάθε επιχείρηση (ιδιωτική ή δη-
µόσια, οργανισµός ή µη κυβερ-
νητική οργάνωση), για να µπο-
ρέσει να εδραιωθεί, να γίνει πιο 
γνωστή στον χώρο της και να χτί-
σει την εικόνα της, χρησιµοποιεί 

διάφορα µέσα και αναπτύσσει διάφορες δράσεις, 
όπως η διαφήµιση, οι δηµόσιες σχέσεις και η εται-
ρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), η οποία αποτελεί έν-
νοια όλο και περισσότερο συνδεδεµένη κατά την τε-
λευταία δεκαετία µε την εικόνα των επιχειρήσεων.

Βάσει πρόσφατης έρευνας του Κέντρου Αειφο-
ρίας (CSE) εκτιµάται ότι το συνολικό ποσό της ε-
πένδυσης των εταιρειών που εκδίδουν εκθέσεις ε-
ταιρικής υπευθυνότητας είναι περίπου 40-50 εκατ. 
ευρώ ετησίως. Επιπλέον, το 2017 συνεχίστηκε η α-
νοδική τάση στην έκδοση εκθέσεων εταιρικής υ-
πευθυνότητας.

Συγκεκριµένα, εκδόθηκαν 36,7% περισσότερες 
σε σχέση µε το 2012, ενώ στα επόµενα δύο χρόνια 
αναµένεται να ξεπεράσουν τις 120 οι εταιρείες που 
θα έχουν στρατηγική και έκθεση για την εταιρική υ-
πευθυνότητα. Οι 79 εταιρείες που εξέδωσαν έκθεση 
εταιρικής υπευθυνότητας αντιπροσωπεύουν ένα ση-
µαντικό τµήµα της οικονοµίας, απασχολούν περισ-
σότερους από 150.000 εργαζοµένους και έχουν συ-
νολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 56 δισ. ευρώ, 
δηλαδή αποτελούν ένα σηµαντικό ποσοστό του ΑΕΠ. 
Η τάση αυτή, σε συνδυασµό µε τη νέα νοµοθεσία 
4403/2016, θα µπορούσε να αυξήσει δυνητικά τη 
θετική συµβολή των επιχειρήσεων στην κοινωνία 
και στην οικονοµία, εφόσον η πολιτεία έδινε κίνη-
τρα, όπως συµβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αν 
δηλαδή υπήρχε µια πρακτική εθνική στρατηγική.

Προστασία του περιβάλλοντος
Όσο περνούν, πάντως, τα χρόνια, οι εταιρείες που 
έχουν ευαισθητοποιηθεί σε δράσεις ΕΚΕ δαπανούν 
όλο και περισσότερα ποσά από τους προϋπολογι-
σµούς τους για ενέργειες που σχετίζονται µε την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Όσον αφορά τις δράσεις που χρηµατοδοτούν και 
στηρίζουν, είναι κατά προτεραιότητα οι εξής:
� Προώθηση της ανακύκλωσης στους χώρους εργα-
σίας µε τοποθέτηση ειδικών κάδων συγκέντρωσης 
χαρτιού, µπαταριών, αλουµινίου κ.λπ. Θεωρείται η 
πιο δηµοφιλής δράση και υιοθετείται κυρίως από 

µεγάλες και πολυεθνικές επιχειρήσεις.
� Έλεγχος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και 
δράσεις για τη µείωσή της (π.χ. µε αντικατάσταση λα-
µπτήρων πυρακτώσεως). Την ακολουθούν µεγάλες ε-
ταιρείες που δηµοσιεύουν τακτικά απολογισµό ΕΚΕ.
� Προώθηση των µη ανακυκλώσιµων αποβλήτων 
σε εξουσιοδοτηµένους για τον σκοπό αυτόν φορείς.
� Προγράµµατα ευαισθητοποίησης του προσωπι-
κού της επιχείρησης ή και του ευρύτερου κοινού σε 
περιβαλλοντικά θέµατα. Χρήση ανακυκλωµένων ή 
ανακυκλώσιµων υλικών συσκευασίας.
� Έλεγχος κατανάλωσης νερού και δράσεις για τη 
µείωσή της (π.χ. µε τοποθέτηση βαλβίδων αυτόµα-
της διακοπής ροής).
� Εφαρµογή δεικτών µέτρησης για εντοπισµό των 
επιπτώσεων της παραγωγικής διαδικασίας στο περι-
βάλλον, προκειµένου να υλοποιηθούν δράσεις.
� Ένταξη στην επιχείρηση συστηµάτων περιβαλλο-
ντικής διαχείρισης σύµφωνα µε εθνικά και διεθνή 
πρότυπα (π.χ. ISO 14001, EMAS – Eco-Μanagement 
and Audit Scheme, Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρι-
σης και Ελέγχου κ.ά.).
� Αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας για αποτελε-
σµατικότερη χρήση φυσικών πόρων.
� Εφαρµογή πολιτικών πρόληψης περιβαλλοντι-
κών ατυχηµάτων.

Κύριο µέληµα
Όλες οι εταιρείες που εφαρµόζουν περιβαλλοντικές 
δράσεις έχουν ως κύριο µέληµα την ελαχιστοποίηση 
των αρνητικών επιπτώσεων της δραστηριότητας των 
επιµέρους τοµέων στο φυσικό περιβάλλον και προ-
σπαθούν να εντάξουν ένα ολοκληρωµένο και απο-
τελεσµατικό σύστηµα πρακτικών και µεθόδων περι-

βαλλοντικής διαχείρισης.
Οι προσδοκίες της κοινωνίας για τον ρόλο και τις 

ευθύνες των επιχειρήσεων αυξάνονται στην Ελλάδα, 
ειδικά εν µέσω περιόδου κρίσης, που έχει αφήσει 
το αποτύπωµά της παντού, ακόµη και στο περιβάλ-
λον. Στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον, για 
να είναι µια εταιρεία βιώσιµη και αποτελεσµατική, 
δεν πρέπει να προσδοκά µόνο θετικά οικονοµικά α-
ποτελέσµατα. Πρέπει ταυτόχρονα να ελαχιστοποιεί 
στο µέτρο των δυνατοτήτων της τις αρνητικές επιπτώ-
σεις στο περιβάλλον από τη δραστηριότητά της. Με 
αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι αφουγκράζεται τις ανά-
γκες της κοινωνίας, που θέλει ένα καθαρό περιβάλλον, 
τόσο για την ίδια όσο και για τις µελλοντικές γενιές.

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής
Αυτή την περίοδο η Γραµµατεία Εµπορίου και Προ-
στασίας Καταναλωτή επεξεργάζεται την «Εθνική Στρα-
τηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» και για 
τον λόγο αυτόν διεξάγονται συζητήσεις µε αρµόδιους 
φορείς και εκπροσώπους επιχειρήσεων. Όπως ανέ-
φερε ο γενικός γραµµατέας Εµπορίου και Προστα-
σίας Καταναλωτή, ∆ηµήτρης Αυλωνίτης, «το Σχέδιο 
Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευ-
θύνη που εκπονήθηκε το 2017 χρήζει αναθεώρησης 
και θα πρέπει να εναρµονιστεί πλήρως µε την Ατζέ-
ντα 2030 του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών».

Όπως είπε, ως προτεραιότητες της σχεδιαζόµενης 
Εθνικής Στρατηγικής τίθενται: η διάχυση πρακτικών 
ΕΚΕ στις µικροµεσαίες και δη στις µικρές και πολύ 
µικρές επιχειρήσεις, η αποσαφήνιση των υποχρεώ-
σεων που προκύπτουν από τον ν. 4308/14 αναφορικά 
µε τη δηµοσιοποίηση των µη χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων, ο διάλογος για την ανάγκη δηµιουρ-
γίας διαδικασίας πιστοποίησης για όσους δηλώνουν 
ότι εκτελούν δράσεις ΕΚΕ µε κύριο µέληµα την ε-
πικοινωνία των δράσεων στους τελικούς αποδέκτες 
και η δηµιουργία Παρατηρητηρίου ΕΚΕ, στο οποίο 
αφενός θα υπάρχει συγκεντρωµένη πληροφόρηση 
για δράσεις ΕΚΕ και αφετέρου θα αποτυπώνονται 
οι πιστοποιηµένοι φορείς ΕΚΕ.

Σύµφωνα µε το υπουργείο, στην παρούσα φάση 
το ενδιαφέρον εστιάζεται στη διαµόρφωση Εθνικής 
Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
και όχι στην Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, ενώ δεν θα 
τεθούν επιπρόσθετες υποχρεώσεις για τους φορείς 
που ενεργούν ΕΚΕ.

Η ΕΚΕ συνδέεται 
ά�εσα �ε την 
εικόνα των 

επιχειρήσεων



Από την άνοιξη του 2018, η εταιρεία Earth Friendly Products, 
η κορυφαία εταιρεία πράσινων καθαριστικών παγκοσµίως, 
άρχισε την παραγωγή των πράσινων προϊόντων καθαρισµού 
ECOS και στην Ελλάδα. Είναι η εταιρία που ίδρυσε το 1967 στο 

Σικάγο ο Βαν Βλαχάκης, Έλληνας µετανάστης από την Κρήτη, η ζωή του 
οποίου έγινε και ταινία στο Χόλυγουντ µε τίτλο «Μία πράσινη ιστορία». Με 
4 αειφόρες παραγωγικές µονάδες στις ΗΠΑ και µε πωλήσεις σε περισ-
σότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσµο, η Earth Friendly Products µε 
επικεφαλής πλέον την κόρη του Βαν Βλαχάκη, Κέλλυ Βλαχάκη-Χανκς 
δηµιουργεί τα προϊόντα ECOS  για την Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αφρική 
και Μέση Ανατολή.

Η κυρία Βλαχάκη-Χανκς από το 2014, µετά  τον θάνατο του πατέρα της 
ανέλαβε πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος, προχωρώντας στον εκ-
συγχρονισµό της οικογενειακής επιχείρησης και επεκτείνοντας το εµπο-
ρικό σήµα ECOS σε νέες αγορές.
Η Earth Friendly Products αποτελεί ένα παγκόσµιο µοντέλο αειφόρου 
ανάπτυξης για πάνω από µισό αιώνα. Από τις λίγες εταιρείες στον κόσµο 
µε τριπλή βράβευση για: ουδέτερο υδάτινο αποτύπωµα, µηδενική εκ-
ποµπή ενεργού άνθρακα και Platinum Zero Waste. Η κυρία Βλαχάκη-
Χανκς, ηγετική µορφή στις πρακτικές βιώσιµης απασχόλησης, προωθεί 
µια κουλτούρα διαφορετικότητας στην εταιρεία της µε πάνω από το 50% 
των κορυφαίων στελεχών της να είναι γυναίκες. Έχει ισχυρή φωνή στο 
πράσινο κίνηµα, έχει δε λάβει πολλά βραβεία για την συνεπή στάση της 
στο κίνηµα της βιώσιµης ανάπτυξης.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:
Η Earth Friendly Products άνοιξε το 2013 γραφείο στην Αθήνα και το 
2018 άρχισε την παραγωγή προϊόντων. Πράξη εµπιστοσύνης στις προ-
οπτικές της Ελλάδος αλλά και εκπλήρωση του ονείρου του ιδρυτή της 
εταιρίας, να επιστρέψει στην Ελλάδα, να επενδύσει παραγωγικά και να 
δηµιουργήσει θέσεις εργασίας για τους Έλληνες, έχοντας απεριόριστη 
εµπιστοσύνη στην επάρκεια, τις ικανότητές τους αλλά και την συνέπεια 
και τον επαγγελµατισµό όλης της οµάδας παραγωγής. Τα προϊόντα ECOS, 
από τη γραµµή παραγωγής στην Ελλάδα, διατίθενται όχι µόνο στην ελλη-
νική αγορά αλλά και στις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και 
της Αφρικής. Η Ελλάδα µε την δυναµική της αλλά και την  στρατηγική της 
θέση δίνει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για όλες  αυτές τις αγορές.  
Η κυρία  Βλαχάκη-Χανκς πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι µια αγορά που πρέ-
πει να τεθεί στο µικροσκόπιο των επενδυτών και να δείξουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον την ελληνική αγορά. Υπάρχει µια απίστευτη δεξαµενή ταλέ-

ντων στην Ελλάδα. Καταρτισµένα στελέχη, µηχανικοί, χηµικοί, υπάρχουν 
δυνατότητες για έρευνα και ανάπτυξη, υπάρχει καινοτοµία και πρωτοπο-
ριακή τεχνολογία. Η εγγύτητα της Ελλάδας στις αγορές EMEA (Ευρώπη, 
Μέση Ανατολή και Αφρική) την καθιστά έναν πολύ επιθυµητό προορισµό 
για παραγωγικές επενδύσεις. Ελπίζει και θέλει να δείξει στους Ελληνοα-
µερικανούς  ότι η Ελλάδα δεν αρκεί να είναι µόνο στην καρδιά µας αλλά 
παρουσιάζει και επενδυτικό ενδιαφέρον.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
Στόχος της είναι η αειφορική παραγωγή προϊόντων, κάνοντας χρήση το-
πικών φυσικών συστατικών όταν είναι δυνατόν. Έχει επιτύχει πολλούς 
και δύσκολους στόχους τα τελευταία 50 χρόνια, πάντα µε την υποστή-
ριξη των καλά αµειβοµένων εργαζοµένων. Υπάρχουν άνθρωποι που 
βρίσκονται στην εταιρεία πάνω από 30 χρόνια, και είναι αυτοί που έχουν 
βοηθήσει στην επίτευξη πολύ υψηλού επιπέδου ποιότητας και παραγω-
γικότητας. Η φροντίδα των εργαζοµένων είναι µια επένδυση που βοηθά 

τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν µακροπρόθεσµα και βοηθά τις οικογέ-
νειες και τις οικονοµίες να ευηµερήσουν.

Στην Earth Friendly Products, πιστεύουν ότι µπορούµε να έχουµε το 
σπίτι µας καθαρό και ασφαλέστερο για την οικογένειά µας, αλλά και το 
περιβάλλον, χωρίς αυτό να είναι πολυτέλεια. 
Γι’ αυτό και τα προϊόντα ECOS είναι απαλλαγµένα από βαφές, είναι εύ-
κολα βιοαποικοδοµήσιµα, ανακυκλώνονται εύκολα και δεν ελέγχονται 
ποτέ σε ζώα.
 
Για την παραγωγή των προϊόντων ECOS γίνεται χρήση:
•  φυσικών και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
•   ανακυκλώσιµων υλικών
ώστε να εξασφαλίζεται η µελλοντική ποιότητα και ισορροπία του περι-
βάλλοντος.
Τα προϊόντα έχουν χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν σε άλλα αντα-
γωνιστικά προϊόντα δίνοντάς τους µια ξεχωριστή ταυτότητα οικολογικής 
ανωτερότητας.
•  Είναι υποαλλεργικά και δερµατολογικά ελεγµένα
•  Με εκπληκτικά φυσικά αρώµατα
•  Πράσινα επειδή παράγονται από συστατικά φυτικής προέλευσης
•  Χωρίς πειράµατα σε ζώα 
•  Χωρίς βλαβερά κατάλοιπα 
•  Με ισορροπηµένο pH
•  Χωρίς φωσφορικά άλατα, φθαλικές ενώσεις, Χωρίς parabens, Χωρίς 

οπτικά λαµπρυντικά
•  Vegan, Gluten Free     

Τα απορρυπαντικά κυκλοφορούν χωρίς εικονόγραµµα χηµικού κινδύ-
νου, πιστοποιώντας ακόµη µια φορά το υψηλό επίπεδο παραγωγικής 
διαδικασίας, κάνοντας χρήση συστατικών φυτικής προέλευσης και 
ακολουθώντας αυστηρά και µε συνέπεια κανόνες αποφυγής χρήσεως 
βλαβερών συστατικών! 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ECOS:   
•  Απορρυπαντικά ρούχων για µεγάλους και για µωρά,
•  Υγρα  πιάτων για πλύσιµο στο χέρι ή στο πλυντήριο, 
•  Γενικού καθαρισµού, 
•  Σαπούνια χεριών και  Προϊόντα για κατοικίδια. 

∆ιατίθενται σε όλα τα µεγάλα Super Market και µέσω e-shop!
www.ecos.com.gr  •  facebook.com/ecosgreece

Η Gazprom, η ∆ΕΠΑ και η Edison υπογράφουν Μνηµόνιο ΣυναντίληψηςΤα κορυφαία πράσινα απορρυπαντικά  
στις ΗΠΑ!

Η Earth Friendly Products, κορυφαία εταιρεία πράσινων προϊόντων καθαρισµού στον κόσµο,  
κλείνει 1 χρόνο παραγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Τα τελευταία χρόνια όλο και 
περισσότεροι επιχειρηµατι-
κοί, πολιτικοί, κοινωνικοί και 
υπερεθνικοί φορείς συµφωνούν 
ότι η εταιρική κοινωνική ευ-
θύνη (ΕΚΕ) µπορεί και πρέ-

πει να παίξει µείζονα ρόλο στην επίτευξη της 
ανάπτυξης και στη µείωση της ανεργίας. Πόσο 
µάλλον σε µια περίοδο που –λόγω της κρίσης 
και των ελάχιστων ευκαιριών– οι Έλληνες επι-
στήµονες αναγκάζονται να… µεταναστεύσουν α-
ναζητώντας µια καλύτερη τύχη.

Η υπεύθυνη εταιρική πρακτική εκτείνεται 
σε τέσσερα βασικά πεδία: 1) εργασιακός χώρος, 
2) πεδίο αγοράς, 3) κοινότητα, 4) περιβάλλον.

Η ΕΚΕ αφορά δηλαδή και δράσεις και πολι-
τικές µιας εταιρείας που αφορούν την ανθρωπο-
κεντρική και δίκαιη πολιτική ανθρώπινων πόρων, 
τον σεβασµό των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, 
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, την ενίσχυση 
του κοινωνικού διαλόγου, την εξασφάλιση των 
συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, τον σεβασµό των 
συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Πρόκειται για 
πρακτικές που ανοίγουν τον δρόµο για τη δια-
χείριση της αλλαγής και τον συνδυασµό της κοι-
νωνικής ανάπτυξης µε τη βελτιωµένη ανταγωνι-
στικότητα. Άλλωστε είναι αυτονόητες οι σηµα-
ντικές συνέπειες της δηµιουργίας ενός σωστού 
εργασιακού περιβάλλοντος και της αναγνώρισης 
των εργαζοµένων.

∆ιαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού
Από τις κυριότερες προκλήσεις για τις εταιρείες 
είναι η προσέλκυση και συγκράτηση εξειδικευ-
µένου προσωπικού. Τα σχετικά µέτρα που υιοθε-
τούνται στο πλαίσιο της ΕΚΕ µπορούν να περι-
λαµβάνουν τη διά βίου µάθηση, την παραχώρηση 
αρµοδιοτήτων και εξουσιών στους εργαζοµένους, 
την καλύτερη ενηµέρωση σε όλη την επιχείρηση, 
την καλύτερη ισορροπία µεταξύ εργασίας, οικο-
γένειας και ελεύθερου χρόνου, τη µεγαλύτερη 
ποικιλοµορφία του εργατικού δυναµικού, την ίση 
αµοιβή και τις προοπτικές σταδιοδροµίας για τις 
γυναίκες, τον καταµερισµό των κερδών και τα συ-
στήµατα παροχής µεριδίων του µετοχικού κεφα-
λαίου, καθώς και τον προβληµατισµό σχετικά µε 

την απασχολησιµότητα και την εξασφάλιση της 
εργασίας. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι η ενεργός 
εποπτεία και διαχείριση των υπαλλήλων που α-
πουσιάζουν από την εργασία τους λόγω αναπη-
ρίας ή τραυµατισµού έχει ως αποτέλεσµα τη µεί-
ωση των δαπανών.

Το θέµα της υγείας και της ασφάλειας στην 
εργασία παραδοσιακά έγκειται σε νοµοθετικά και 
εκτελεστικά µέτρα. Ωστόσο, λόγω της τάσης να 
ανατίθενται εργασίες σε εργολάβους και προµη-
θευτές, οι εταιρείες εξαρτώνται όλο και περισσό-
τερο από τις επιδόσεις των εργολάβων τους στο 
θέµα της υγείας και της ασφάλειας. Εθελοντικά 
προγράµµατα ως συµπληρωµατικά προς τις δρα-
στηριότητες νοµοθεσίας και ελέγχου από τις δη-
µόσιες αρχές υιοθετούνται, στο πλαίσιο της ΕΚΕ, 
από τις εταιρείες για την περαιτέρω προώθηση 
της υγείας και της ασφάλειας, χρησιµοποιώντας 
αυτές τις δύο παραµέτρους ως κριτήρια για την 
προµήθεια των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.

Η µάστιγα του brain drain
Για να γίνει πιο κατανοητός ο ρόλος που µπορούν 
να παίξουν οι… επενδύσεις σε ανθρώπινο δυνα-
µικό, επισηµαίνεται η κατά 382.227 άτοµα µείωση 
του πληθυσµού της Ελλάδας την τελευταία οκτα-
ετία (παρά την αύξηση των µεταναστών), η οποία 
οφείλεται, εκτός από την υπογεννητικότητα, στο 
brain drain και τη φυγή εργαζοµένων που έχα-
σαν τη δουλειά τους στην Ελλάδα.

Στο πρόβληµα αναφέρεται και η Eurobank σε 
πρόσφατο οικονοµικό της δελτίο, που επισηµαίνει 
πως η συρρίκνωση των παραγωγικών δυνατοτή-
των µέσω της µείωσης του εργατικού δυναµικού 
και του πληθυσµού θέτει περιορισµούς ως προς 
τον δυνητικό ρυθµό µεγέθυνσης της οικονοµίας. 

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε το υψηλό πο-
σοστό της δοµικής ανεργίας (13,7% για το 2018), 
θα κρίνει σε σηµαντικό βαθµό τη µελλοντική α-
ναπτυξιακή δυναµική της ελληνικής οικονοµίας.

Παράλληλα, η Alpha Bank, αναφερόµενη 
στο δυνητικό ΑΕΠ, επισηµαίνει ότι οι συντελε-
στές που επηρεάζουν τις παραγωγικές δυνατό-
τητες της οικονοµίας, δηλαδή το κεφάλαιο και 
η εργασία, καθώς και η παραγωγικότητα των εν 
λόγω συντελεστών, παρουσιάζουν πτωτική τάση 
από το 2010 και µετά. Ειδικότερα, αναφέρει, το 
φυσικό κεφάλαιο έχει εξασθενήσει σηµαντικά 
τα τελευταία χρόνια (-8,9% την περίοδο 2010-
2018), καθώς οι επενδύσεις είναι χαµηλότερες 
από τις αποσβέσεις. Επιπλέον, το εργατικό δυ-
ναµικό έχει µειωθεί εξαιτίας της δηµογραφικής 
γήρανσης του πληθυσµού αλλά και του brain 
drain. Παράλληλα, µείωση εµφανίζει η παρα-
γωγικότητα της εργασίας αλλά και του συνόλου 
των συντελεστών εργασίας και κεφαλαίου (total 
factor productivity).

Θεσµοθέτηση χρηµατικών επάθλων
Πάντως, µε στόχο την αναχαίτιση του brain drain, 
θεσµοθετούνται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 
χρηµατικά έπαθλα για την επιβράβευση δικτύων 
επιστηµονικού-ερευνητικού δυναµικού και συ-
νεργατικών πρωτοβουλιών για παραγωγή συγκε-
κριµένου προϊόντος ή υπηρεσίας, στα οποία συµ-
µετέχουν και Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής 
πολίτες που ζουν και δραστηριοποιούνται στο 
εξωτερικό.

Ο θεσµός αυτός περιλαµβάνεται στις ρυθµί-
σεις του νοµοσχεδίου του υπουργείου Οικονο-
µίας και Ανάπτυξης για την προσαρµογή της νο-
µοθεσίας σχετικά µε το εµπορικό απόρρητο και, 
όπως σηµειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, α-
ναµένεται να έχει θετικές συνέπειες για την οι-
κονοµική ανάπτυξη της χώρας.

Η χρηµατοδότηση του συνολικού διανεµό-
µενου χρηµατικού ποσού που πραγµατοποιείται 
από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος ∆ηµο-
σίων Επενδύσεων θα ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ.

Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι για την εφαρµογή 
της ρύθµισης απαιτείται η έκδοση σχετικών υ-
πουργικών αποφάσεων.

Επενδύοντας 
στο… ανθρώπινο 

δυναικό



Ο µέσος άνθρωπος περνάει πάνω 
από 90.000 ώρες από τη ζωή 
του εργαζόµενος. Στην καρδιά 
της φιλοσοφίας της Coca-Cola 

Τρία Έψιλον, που δίνει στους ανθρώ-
πους της στον τοµέα των πωλήσεων την 
ευκαιρία να εργαστούν για µερικά από 
τα εµβληµατικότερα brands της αγοράς, 
βρίσκεται η ανάγκη οι ώρες αυτές να εί-
ναι όσο το δυνατόν πιο δηµιουργικές και 
να ανταµειφθούν, µέσα από δυνατότητες 
αξιοκρατικής εξέλιξης και µια διάχυτη 
αίσθηση συνεργασίας, πληρότητας και 
ασφάλειας.

ΚΑΝΕ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΣΟΥ ΑΡΧΗ 
ΜΕ ΤΗΝ COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ  
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ανακοίνωσε 
προ ηµερών ότι αναζητά υπεύθυνους 
ανάπτυξης αγοράς (Market Developers), 
προχωρώντας σε 165 προσλήψεις. Η 
Coca-Cola Τρία Έψιλον διαθέτει τη µεγα-
λύτερη οµάδα πωλήσεων του κλάδου, µε 
περισσότερα από 500 άτοµα ανά την Ελ-
λάδα, τα οποία καλούνται να προωθήσουν 
κορυφαία προϊόντα σε µερικές από τις πιο 

ελκυστικές και αναπτυσσόµενες κατη-
γορίες τροφίµων και ποτών, όπως αυτές 
των αναψυκτικών, χυµών, αλκοολούχων 
ποτών, καφέ και chips.
Από µια θέση υποστήριξης πωλήσεων 
ξεκίνησε την πορεία της και η Σοφία Κά-

ντα, ∆ιευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού 
στην Coca-Cola Τρία Έψιλον. «Ήµουν τυ-
χερή, γιατί προέκυψε µια τέτοια θέση κι 
εγώ την είδα ως πόρτα να µπω στην εται-
ρεία. Και ξεκίνησα εκεί, στην Κέρκυρα». 
Μια θέση στις πωλήσεις µπορεί να αποτε-

λεί σηµείο εισόδου στην εταιρεία, µε τους 
ορίζοντες να είναι κατεξοχήν ανοιχτοί σε 
ό,τι αφορά το πού µπορεί στη συνέχεια 
να οδηγηθεί ένας εργαζόµενος, αποτελεί 
όµως αυτή καθαυτή κοµβικό κοµµάτι 
της. «Όπως λέµε µέσα στην εταιρεία µας, 
υπάρχουν αυτοί που πουλάνε και αυτοί 
που τους βοηθάνε να πουλάνε. Άρα τα 
έχουµε πολύ απλά τα πράγµατα» επιση-
µαίνει η Σοφία Κάντα.
Η αναγνώριση έρχεται για τους Market 
Developers της εταιρείας τόσο από την 
πλευρά των συνεργατών τους όσο και 
από την πλευρά των πελατών, µέσα 
από το χτίσιµο πολύτιµων διαπροσω-
πικών σχέσεων. Ο Γιώργος Μιχαλό-
πουλος, ο οποίος εργάζεται ως Market 
Developer για την Coca-Cola Τρία Έψι-
λον στην περιοχή της Χαλκίδας, διαπι-
στώνει ότι η µεγαλύτερη αναγνώριση 
είναι η ελευθερία που του αφήνει ο 
line manager και ο διευθυντής στην 
αγορά του, «και, από κει και πέρα, µια 
αναγνώριση εξωτερική είναι οι σχέ-
σεις που διατηρώ µε τους πελάτες, το 
πώς βλέπουν εµένα και την εταιρεία».

∆ΙΠΛΑ ΣΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΟΥ ΒΗΜΑ
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι η µε-
γαλύτερη ελληνική εταιρεία µη-αλ-
κοολούχων ποτών, η 7η µεγαλύτερη 
βιοµηχανική επιχείρηση της χώρας 
και µία από τις 30 ταχύτερα αναπτυσ-
σόµενες εταιρείες στην Ελλάδα, µε 50 
χρόνια δραστηριότητας στη χώρα. Η 
εταιρεία απασχολεί 1.500 εργαζόµε-
νους, µε ταλέντο και δεξιότητες, που 
καθηµερινά θέλουν να γίνονται καλύ-
τεροι και, παράλληλα, να πετύχουν µία 
θετική διαφορά στην κοινωνία µε τη 
δραστηριότητά τους. Οι άνθρωποί της 
την έχουν κατατάξει ανάµεσα στους 
δέκα κορυφαίους εργοδότες στη χώρα 
(Best Workplaces 2018). Παράλληλα, 
είναι και εργοδότης επιλογής για τη 
νέα γενιά (έρευνα GENY, kariera.gr), 
αποτελώντας έτσι τη µοναδική εταιρεία 
του κλάδου τροφίµων και ποτών που 
βρίσκεται ταυτόχρονα στην πρώτη δε-
κάδα των δύο σηµαντικότερων ερευ-
νών για το εργασιακό περιβάλλον στη 
χώρα µας.

Η Gazprom, η ∆ΕΠΑ και η Edison υπογράφουν Μνηµόνιο Συναντίληψης 165 προσλήψεις  
από την Coca-Cola Τρία Έψιλον
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Στο επίκεντρο των επιχειρηµατικών κοινωνικών πρωτοβουλιών 
βρίσκονται οι δράσεις στήριξης των παιδιών που είτε δεν έχουν 
οικογένεια είτε αντιµετωπίζουν, µε την οικογένειά τους, σο-
βαρά προβλήµατα διαβίωσης λόγω της ανεργίας των γονιών 

και της οικονοµικής ανέχειας που αυτή προκαλεί. Στον τοµέα αυτόν πρω-
τοστατεί ο Όµιλος Ευρωκλινικής, ο οποίος, συµπληρώνοντας 20 χρόνια 
από την ίδρυση της Ευρωκλινικής Αθηνών, προχώρησε σε µια πράξη ευ-
θύνης απέναντι στην κοινωνία, επιλέγοντας να προσφέρει την υγεία στο 
πιο ευαίσθητο τµήµα της κοινωνίας, το παιδί, που ταυτόχρονα αποτελεί 
και το πιο αθώο θύµα της οικονοµικής κρίσης. Με αυτή την πρωτοβουλία 
του Οµίλου Ευρωκλινικής περισσότερα από 1.100 ανασφάλιστα και ταλαι-
πωρηµένα παιδιά αποκτούν ιατρική κάλυψη και απεριόριστη πρόσβαση 
σε παιδιατρικούς ελέγχους και εξειδικευµένες εξετάσεις. Τα παιδιά αυτά 
βρίσκονται κάτω από τη σκέπη τριών οργανισµών, της «Κιβωτού του Κό-
σµου», της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και του «Χαµόγελου του Παι-
διού». Χάρη σε αυτή την πρωτοβουλία, από τον Ιούλιο του περασµένου 
χρόνου καλύπτονται από την Ευρωκλινική Παίδων όλες οι προληπτικές 
και διαγνωστικές παιδιατρικές εξετάσεις στους λιλιπούτειους που φιλο-
ξενούνται στις δοµές των τριών οργανισµών στην Αττική.

Βάζου�ε πλάτη για τα 
παιδιά που έχουν ανάγκη

Η κοινωνική προσφορά 
δεν αποτελεί προνόµιο 
των επιχειρήσεων αλλά 
αφορά και κάθε ιδιώτη 

ατοµικά. Για να βοηθήσουµε, στηρί-
ζουµε µε εθελοντική εργασία ή προ-
σφορά (ειδών διαβίωσης, χρηµάτων, 
παιχνιδιών κ.λπ.) οργανισµούς παι-
δικής µέριµνας, φροντίδας αστέγων, 
ηλικιωµένων, χρονίως πασχόντων, α-
τόµων µε αναπηρία και άλλων ευπα-
θών κοινωνικών οµάδων. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε: το Χαµόγελο του Παι-
διού, τη Μέριµνα, τη Φλόγα, την Ε-
ΛΕΠΑΠ, το Άσυλο Ανιάτων, την Αγκα-
λιά, την Αµυµώνη, τα Παιδικά Χωριά 
SOS. Μπορούµε επίσης να προσφέ-
ρουµε εθελοντική εργασία στη γειτο-
νιά µας, σε δοµές του δήµου, ΚΑΠΗ, 
«Αλτσχάιµερ καφέ» (ηµερήσιες δοµές 
που λειτουργούν για την κοινωνικοποί-
ηση και την εγκεφαλική γυµναστική 
ατόµων µέσης και τρίτης ηλικίας). ∆εν 
αµελούµε να «ανακυκλώσουµε» τα 
πράγµατα που δεν χρειαζόµαστε δω-
ρίζοντάς τα. Παλιά καλοδιατηρηµένα 
ρούχα και παιχνίδια, βιβλία, γραφεία 
και καρέκλες που µίκρυναν για τα παι-
διά µας, τσάντες σχολικές που πλέον 
δεν χρειαζόµαστε, µπορούν να φανούν 
πολύ χρήσιµα αντικείµενα σε άλλους 

ανθρώπους. Παρακινούµε το σχολείο 
των παιδιών µας να προσφέρει βιβλία 
και σχολικό/αθλητικό εξοπλισµό σε 
άλλα µικρά σχολεία που αντιµετωπί-
ζουν οικονοµικά προβλήµατα. Φροντί-
ζουµε τα αδέσποτα ζώα, τα οποία επί-
σης αποτελούν «κοµµάτι» της κοινω-
νίας µας. Βάζουµε νερό και ξηρά τροφή 
έξω από το σπίτι µας, επιβραβεύουµε 
όσους νοιάζονται για τα ζώα. Αν αγα-
πάµε τον εθελοντισµό, προσφέρουµε 
εθελοντική εργασία στις κουζίνες του 
«Μπορούµε», που µαγειρεύουν για ά-
στεγους και άπορους, ή στην Οµάδα 
Αιγαίου, τη Σύµπλευση και την Action 
Hellas, που κάθε χρόνο διασχίζουν το 
πέλαγος µε τα φουσκωτά τους σκάφη 
για να καλυτερεύσουν τη ζωή των κα-
τοίκων των µικρών και αποµακρυσµέ-
νων νησιών. Τέλος, µέσα από τα προφίλ 
µας στα social media ενηµερώνουµε 
τους φίλους και όσους µας ακολου-
θούν για ενηµερωτικές δράσεις, εκ-
στρατείες πρόληψης σοβαρών νοση-
µάτων, αθλητικές διοργανώσεις που 
γίνονται για καλό σκοπό, για δυνα-
τότητες crowd funding, για ό,τι αξί-
ζει να µαθαίνουµε. Η επιχειρηµατικό-
τητα αλλιώς, η ζωή αλλιώς. Τη ζούµε 
ή µένουµε θεατές στις ζωές των άλλων 
(και στη δική µας)…

Γινό�αστε �έρος της 
αλυσίδας αλληλεγγύης
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Σ
ε έναν κόσµο που 
αλλάζει µε τρο-
µακτική ταχύ-
τητα και µπρο-
στά σε νέες ανά-
γκες οι οποίες 
διαρκώς ανα-
δύονται, οι ε-
πιχειρήσεις δεν 

θα µπορούσαν να µείνουν στάσιµες και 

απαθείς. Οι πράξεις ευθύνης για το πε-
ριβάλλον και την κοινωνία ξεκίνησαν 
ως trend από ανθρώπους ιδεαλιστές, 
οι οποίοι βρέθηκαν στο τιµόνι µεγά-
λων εταιρειών και στην αρχή χαρακτη-
ρίστηκαν εκκεντρικοί, για να καταλή-
ξουν σήµερα επιβεβληµένη ανάγκη. Η 
«επιχειρηµατικότητα αλλιώς», µε αν-
θρώπινο πρόσωπο, βαθιές ευαισθησίες 
και άριστα κοινωνικά αντανακλαστικά, 
αποτελεί σήµερα το µοναδικό επιχει-
ρηµατικό µοντέλο που µπορεί να λει-
τουργήσει ανταποδοτικά στην κοινωνία, 
µε τις εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα να 
επιστρέφουν στους πολίτες ένα µέρος 
των κερδών και τις ίδιες να καρπώνονται 
την υπεραξία της ενσυναίσθησης. Στην 
εποχή µας, οι επιχειρήσεις δεν αξιολο-
γούνται µόνο µε βάση τους χρηµατιστη-
ριακούς τους δείκτες αλλά και σύµφωνα 
µε το περιβαλλοντικό και πρωτίστως το 
κοινωνικό τους αποτύπωµα, τα οποία 
τους επιτρέπουν να καταγράφουν limit 
up στο χρηµατιστήριο της ανθρωπιάς 
και της ενσυναίσθησης. «Ναυαρχίδα» 
της συντονισµένης προσπάθειας για έ-
µπρακτη στήριξη των ευπαθών κοινω-
νικών οµάδων και των αποµακρυσµέ-
νων/ακριτικών πληθυσµών παραµένει 
η φαρµακοβιοµηχανία, που ξέρει καλύ-

τερα από τον καθέναν πως το αγαθό της 
υγείας είναι ανεκτίµητο. Ελληνικές και 
πολυεθνικές φαρµακευτικές επιχειρή-
σεις, ιδιωτικές κλινικές, µαιευτήρια και 
διαγνωστικά κέντρα σχεδιάζουν και υλο-
ποιούν προγράµµατα δωρεάν εξετάσεων 
για ανασφάλιστους και οικονοµικά αδύ-
ναµους, βοηθούν τους ανθρώπους που 
επλήγησαν από τις φονικές πυρκαγιές 
του καλοκαιριού, στηρίζουν ιδρύµατα 
παιδικής µέριµνας, γηροκοµεία και ορ-
γανισµούς που πραγµατοποιούν εθελο-
ντικές δράσεις και αµβλύνουν τις ανισό-
τητες ενός δαιδαλώδους συστήµατος υ-
γείας οµαλοποιώντας την µετ’ εµποδίων 
πρόσβαση στην περίθαλψη. Από κοντά, 
ακολουθούν οι εταιρείες καλλυντικών 
και προϊόντων ευεξίας, οι τηλεπικοινω-
νίες, οι αεροµεταφορείς, οι ναυτιλιακές, 
οι αλυσίδες καταστηµάτων τροφίµων, οι 
ασφαλιστικές εταιρείες, η αυτοκινητοβι-
οµηχανία, οι τράπεζες. Η λίστα της κοι-
νωνικής προσφοράς δεν έχει τέλος, το 
ίδιο και οι ανάγκες, που διαρκώς γιγα-
ντώνονται. Σε αυτό το παζλ, µικροί και 
µεγάλοι ευεργέτες, όλοι έχουν τη θέση 
τους και αποτελούν κρίκους στην ίδια 
αλυσίδα της κοινωνικής προσφοράς, η 
οποία όσο µακραίνει, τόσο περισσότε-
ρους ανθρώπους βοηθά.

Μαθή�ατα 
υπεύθυνου 
επιχειρείν 
(και) στην υγεία

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Με εφαλτήριο το Ογκολογικό Νοσοκοµείο «Μεταξά» στον Πειραιά και µε 
στρατηγικό συνεργάτη τον Όµιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου «Αγκα-
λιάΖΩ» ξεκινά µια σηµαντική πρωτοβουλία ενηµέρωσης των ασθενών 
για τη σωστή φροντίδα της επιδερµίδας τους. Η δράση αυτή, µε τον τρυ-

φερό και σηµειολογικό τίτλο «Αγκαλιάζουµε το δέρµα του ασθενούς µε καρκίνο», υλο-
ποιείται µε τη βοήθεια των δερµατολογικών εργαστηρίων La Roche-Posay, µε στόχο να 
απαλύνει τα σηµάδια που αφήνουν οι χηµειοθεραπείες και οι ακτινοθεραπείες στην ε-
ξωτερική εµφάνιση των καρκινοπαθών και παράλληλα να καταργήσει το στίγµα των ο-
γκολογικών νοσηµάτων. Η εξωτερική εµφάνιση είναι ο καθρέφτης µας και, όπως εξηγεί 
η πρόεδρος του Οµίλου «ΑγκαλιάΖΩ», Αναστασία Πασακοπούλου, είναι πολύ σηµαντικό 
για τους ασθενείς να µπορούν µε τα κατάλληλα καλλυντικά και το ενδεδειγµένο µακιγιάζ 
να αποκαθιστούν τα προβλήµατα που αφήνουν οι ογκολογικές θεραπείες στο δέρµα και 
να ξαναχτίζουν την αυτοπεποίθησή τους. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, τα δερµα-
τολογικά εργαστήρια La Roche-Posay ξεκίνησαν να διανέµουν 6.000 κιτ µε δερµατολο-
γικά καλλυντικά φροντίδας του ευαίσθητου δέρµατος στους ογκολογικούς ασθενείς του 
Νοσοκοµείου «Μεταξά» και του Νοσοκοµείου «Μετροπόλιταν». Εκτός από τη δωρεάν 
διανοµή καλλυντικών, η ενηµερωτική εκστρατεία περιλαµβάνει µαθήµατα µακιγιάζ για 
την αποκατάσταση των φρυδιών και των βλεφαρίδων που «πέφτουν» µε τις χηµειοθε-
ραπείες, καθώς και τρεις εκδηλώσεις (εσπερίδες), ανοιχτές στο κοινό, εκ των οποίων η 
πρώτη έγινε ήδη στην Αθήνα, ενώ οι άλλες δύο δροµολογούνται για τον Πειραιά. Στόχος 
της δράσης είναι να διαδοθεί το µήνυµα σε όλους τους ογκολογικούς ασθενείς (στον «Άγιο 
Σάββα», στο Νοσοκοµείο «Αλεξάνδρα», στα κέντρα ηµερήσιας νοσηλείας, στο «Υγεία» 
και σε όλες τις ογκολογικές κλινικές, σε δηµόσια και ιδιωτικά θεραπευτήρια) πως οι αλ-
λοιώσεις που αφήνει ο καρκίνος στο δέρµα µπορούν να επουλωθούν.

ΑγκαλιάΖΩντας 
το δέρ�α των 
ογκολογικών 
ασθενών

Οι περισσότερες κοινωνικές πρωτοβουλίες στον τοµέα 
της υγείας και της πρόνοιας έχουν αποδέκτες παιδιά 
ή ασθενείς (κάθε ηλικίας). Μια ξεχωριστή πρωτοβου-
λία των Pampers στηρίζει τα πιο ευάλωτα παιδιά, τα 

πρόωρα µωράκια. Είναι αυτά που δίνουν σκληρή µάχη για τη ζωή 
και τα Pampers, σε συνεργασία µε την οργάνωση «Ηλιτόµηνον», 
συµβάλλουν στην αγορά ιατρικού εξοπλισµού για  τις Μονάδες Ε-
ντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Έχοντας σχεδιάσει τη µικρότερη 
πάνα στον κόσµο, για µικροσκοπικά µωρά, έως 800 γραµµάρια, η 
εταιρεία P&G έχει ήδη δωρίσει στα ελληνικά µαιευτήρια περισ-
σότερες από 250.000 πάνες, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των 
Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Έως τις 19 Μαρτίου, µε 
κάθε αγορά επιλεγµένων προϊόντων Pampers σε προσφορά 1+1 στα 
καταστήµατα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ σε όλη την επικράτεια, οι κατανα-
λωτές βοηθούν στη συνεχή βελτίωση της νοσηλείας για τα πιο ευ-
άλωτα και µικρά µωράκια.

Έ�πρακτη στήριξη 
στα πρόωρα �ωρά, 
τους �ικρούς �αχητές
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«Ο Έλληνας έχει πολύ 
χαµηλή αυτοεκτίµηση και 
όταν δεν αγαπάς τον εαυτό 
σου, δεν µπορείς να κάνεις 
πράξεις αλτρουισµού, όπως 
η δωρεά οργάνων». Ιαβέρης, 
δότης νεφρού στον γιο του

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Ο ΙΑΒΕΡΗΣ 
∆ΙΑ∆Ι∆ΕΙ 
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΤΗΣ ∆ΩΡΕΑΣ 
ΟΡΓΑΝΩΝ

Μ
ε µια συγκλονιστική 
αφήγηση της περιπέ-
τειας υγείας του γιου 
του –που τον οδήγη-
σε στην απόφαση να 
δωρίσει στο παιδί του 

το νεφρό του– ο πρώην πρωταθλητής αγώνων 
ταχύτητας Ιαβέρης διαδίδει το µήνυµα πως 
ήρθε η ώρα να αγαπήσουµε τον εαυτό µας και 

µαζί τους άλλους. Η κατάθεση ψυχής του Ιαβέ-
ρη έρχεται σε µια χρονική συγκυρία που η δω-
ρεά οργάνων έχει «πιάσει πάτο» στην Ελλάδα, 
µε τουλάχιστον 2.000 ασθενείς να περιµένουν 
στη λίστα αναµονής για µεταµόσχευση νεφρού. 
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Νεφρού, ο 
δηµοφιλής πρώην πρωταθλητής αγώνων ταχύ-
τητας µας παρακινεί να γίνουµε δότες οργάνων, 
εξηγώντας πως ο ίδιος έδωσε το νεφρό του 

στον γιο του, που παρουσίασε νεφρική ανεπάρ-
κεια τελικού σταδίου. Οι ειδικοί της Ελληνικής 
Νεφρολογικής Εταιρείας (ΕΝΕ) τονίζουν πως 
το 10% του ενήλικου πληθυσµού πάσχει από 
κάποιου βαθµού χρόνια νεφρική νόσο και πως 
το 30% των ασθενών δεν το γνωρίζει. Σε πρώ-
ιµο στάδιο η διάγνωση της χρόνιας νεφρικής 
νόσου µπορεί να γίνει µε τις συνήθεις εξετά-
σεις ούρων ή αίµατος. Η υψηλή αρτηριακή πίε-

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΨΗΦΙΑΚΟ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΤΕΣΤ ∆ΥΣΛΕΞΙΑΣ

∆ΕΚΑ ΠΟ∆ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΖΟ-
ΝΤΑΙ ΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΑ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Με 1,5 εκατοµµύρια δυσλεκτικούς Έλληνες και 1 δισεκατοµµύριο 
δυσλεκτικούς παγκοσµίως, η δυσλεξία εξελίσσεται σε ένα τεράστιο 
οικονοµικό και κοινωνικό φορτίο, εφόσον δεν διαγνωστεί έγκαιρα. 

Όπως επισηµαίνει ο πρόεδρος του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλµολογίας, 
Ιωάννης Ασλανίδης, του οποίου ο γιος διαγνώστηκε µε δυσλεξία 13 ετών, 
αν η διαταραχή παραµείνει αδιάγνωστη, θα οδηγήσει τα παιδιά στο περι-
θώριο, στην απόρριψη και στην παραβατική συµπεριφορά. Μελέτες στην 
Ευρώπη επιβεβαιώνουν τα λόγια του, φανερώνοντας πως στις φυλακές ο 
ένας στους δύο κρατούµενους είναι δυσλεκτικός. Για ένα κράτος που δεν 
κάνει τίποτα για να διαγνώσει πρώιµα τη δυσλεξία, η συνολική οικονοµική 
επιβάρυνση ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ, ποσό που µπορεί να εξοικονοµη-
θεί, καθώς υπάρχει πλέον το πρώτο στον κόσµο αντικειµενικό ψηφιοποιη-
µένο τεστ πρώιµης διάγνωσης της δυσλεξίας. Το τεστ αυτό γεννήθηκε από 
µια οµάδα Ελλήνων επιστηµόνων που µεγαλουργούν στο εξωτερικό: τον 

αναπληρωτή καθηγητή Νευρολογίας του Πανεπιστηµίου Harvard Στέλιο 
Σµυρνάκη, τον µαθηµατικό αδελφό του από το Πανεπιστήµιο Columbia και 
τον καθηγητή Οφθαλµολογίας του ΕΚΠΑ Γιώργο Κυµιωνή. Ήδη η οµάδα 
συνεργάζεται µε οφθαλµίατρους, όπως ο Γιάννης ∆ατσέρης στην Αθήνα και 
ο Νίκος Κοζέης στη Θεσσαλονίκη, και το όραµά τους είναι να βουτήξουν 
στα αχαρτογράφητα νερά της δυσλεξίας και να τη διαγνώσουν πρώιµα στην 
Ελλάδα και στην Κύπρο και µετά σε όλο τον κόσµο. Το µηχάνηµα που δηµι-
ούργησαν βαφτίστηκε µε το ακρωνύµιο RADAR και το πρόγραµµα RADAR 
mission θα πραγµατοποιήσει παρεµβάσεις στα παιδιά, αξιοποιώντας ως 
πρεσβευτή και τη δηµοφιλή ηθοποιό Κάρµεν Ρουγγέρη. Σύµφωνα µε 
έρευνα, το 31,6% των µαθητών µε µαθησιακές δυσλειτουργίες στην Ελλάδα 
διακόπτει το σχολείο, το 75% των µαθητών αυτών παρουσιάζει διαφορετικά 
κοινωνικο-συναισθηµατικά χαρακτηριστικά και το 21% βρίσκεται πέντε 
τάξεις πιο κάτω απ’ ό,τι θα ’πρεπε!

ση και ο σακχαρώδης διαβήτης είναι οι πιο συ-
νήθεις αιτίες της, ευθυνόµενες για το 50% των 
περιστατικών νεφρικής ανεπάρκειας τελικού 
σταδίου. Συνεπώς, ο προληπτικός έλεγχος της 
νεφρικής λειτουργίας θα πρέπει να γίνεται σε 
όλα τα άτοµα που ανήκουν στις οµάδες υψηλού 
κινδύνου, καταλήγουν ο πρόεδρος της ΕΝΕ 
και διευθυντής της Νεφρολογικής Κλινικής 
του «Ευαγγελισµού», Θεοφάνης Αποστόλου, 
ο διευθυντής της Νεφρολογικής Κλινικής του 
Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου, ∆ηµήτρης Πε-
τράς, και η διευθύντρια της Μονάδας Τεχνητού 
Νεφρού του Σισµανογλείου Αθηνών, Μάκρω 
Σονικιάν.

Με έξι στους δέκα Έλληνες να έχουν κουρασµένα πόδια, το 30% 
του πληθυσµού να υποφέρει από κακοσµία ποδιών και πολλούς 
συνανθρώπους µας να ταλαιπωρούνται από πλατυποδία, άκαν-

θες και άλλα προβλήµατα των κάτω άκρων, ο κόσµος εξακολουθεί να 
αγνοεί πως τα προβλήµατα στα πόδια δηµιουργούν στρεβλώσεις σε όλο 
το µυοσκελετικό σύστηµα. Η σηµασία της υγείας των ποδιών είναι υποτι-
µηµένη και η ειδικότητα του ποδίατρου-ποδολόγου είναι απούσα από το 
ΕΣΥ. «Σε όλη την επικράτεια µόλις 10 ποδίατροι εργάζονται ως εθελοντές 
στα δηµόσια νοσοκοµεία, σε διαβητολογικά ιατρεία, και αν είχαµε περισ-
σότερους γιατρούς αυτής της ειδικότητας, θα µειώνονταν έως και 30% οι 
ακρωτηριασµοί των άκρων στους διαβητικούς ασθενείς. Στην Αγγλία, µε 
50 εκατοµµύρια πληθυσµό, υπάρχουν 26.000 ποδίατροι-ποδολόγοι και 
γίνονται ελάχιστοι ακρωτηριασµοί διαβητικών ποδιών. Αντίθετα, εδώ, 
όπου η ειδικότητα είναι υπό εξαφάνιση, είµαστε πρωταθλητές κόσµου 
στους ακρωτηριασµούς ποδιών στους διαβητικούς ασθενείς» σηµειώνει 
ο πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Ποδιάτρων-Ποδολόγων, Μάνος Αρ-
βανιτάκης. Για την ενηµέρωση και την αφύπνιση του κοινού, ο σύλλογος 
ξεκινά µια σειρά δράσεων, σε συνεργασία µε τα προϊόντα Scholl.

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Γλαυκώµατος και θέλοντας να προωθήσει τη σηµασία 
της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου, το Metropolitan General προσφέρει δωρεάν προλη-
πτικό οφθαλµολογικό έλεγχο έως την Παρασκευή 22 Μαρτίου. Ο έλεγχος περιλαµβάνει 

µέτρηση της ενδοφθάλµιας πίεσης και προσεκτική αξιολόγηση του οπτικού νεύρου και των 
παραγόντων κινδύνου εµφάνισης γλαυκώµατος από έµπειρους οφθαλµίατρους. Στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις η εγκατάσταση και η εξέλιξη του γλαυκώµατος είναι χωρίς συµπτώµατα, ενώ οι 
βλάβες που προκαλεί στην όραση είναι µη αναστρέψιµες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καλέ-
σουν στο τηλ. 210 6502662 (∆ευτ.-Παρ. 09:00-16:00) για να προγραµµατίσουν το ραντεβού τους.

∆ΩΡΕΑΝ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ
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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.

Για µία ακόµη φορά το Betarades.gr και η «Free 
Sunday» σας προσφέρουν τα προγνωστικά τους 
για τα παιχνίδια της εβδοµάδας! Στο πρόγραµµα 
ξεχωρίζει, χωρίς αµφιβολία, το ντέρµπι «αιω-
νίων» στο ΟΑΚΑ, µε τον Παναθηναϊκό να υπο-

δέχεται τον Ολυµπιακό (17/03, 19:00) στο πλαίσιο της 25ης 
αγωνιστικής της Σούπερλιγκ. Το συγκεκριµένο παιχνίδι θα 
µας απασχολήσει στοιχηµατικά, ενώ ενδιαφέρουσες αναµε-
τρήσεις διεξάγονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, εκ των ο-
ποίων έχουµε ξεχωρίσει τέσσερις. Πάµε να δούµε αναλυ-
τικά τι προκύπτει!

Θα ξεκινήσουµε από το ΟΑΚΑ και το σπουδαίο παιχνίδι 
Παναθηναϊκός - Ολυµπιακός. Μπορεί να είναι κλισέ, αλλά 
αποτελεί πραγµατικότητα, η οποία έχει αποδειχθεί και στο 
παρελθόν, πως σε όποια κατάσταση και αν βρίσκονται οι δύο 
οµάδες, τα µεταξύ τους µατς είναι αµφίρροπα και οποιαδή-
ποτε πρόβλεψη για τον τελικό νικητή είναι παρακινδυνευ-
µένη. Οι «πράσινοι» την προηγούµενη αγωνιστική αντιµε-
τώπισαν την ΑΕΚ, πρωταρχικός τους στόχος ήταν να µην 
ηττηθούν και τα κατάφεραν, µε το 0-0 να «σφραγίζει» το 
αθηναϊκό ντέρµπι. Εντός έδρας φέτος έχουν ηττηθεί µόνο 
από τον ΠΑΟΚ (0-2), στους δέκα υπόλοιπους αγώνες που έ-
δωσαν για το πρωτάθληµα µετρούν επτά νίκες και τρεις ισο-
παλίες, έχοντας πετύχει 19 τέρµατα.

Ο Ολυµπιακός, από την πλευρά του, την προηγούµενη 
εβδοµάδα ήταν εξαιρετικά αποτελεσµατικός απέναντι στον 
Άρη, τον οποίο υποδέχτηκε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», 
εκµεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που δηµιούργησε και έφτασε 
εύκολα στη νίκη µε 4-1. Πανηγύρισε, παράλληλα, το τέταρτο 
διαδοχικό του «τρίποντο» στη Σούπερλιγκ, µετά την ήττα 
από τον ΠΑΟΚ στην Τούµπα µε 3-1, και είναι το απόλυτο 
φαβορί για την κατάληψη της 2ης θέσης, ενώ διατηρεί µα-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

θηµατικές ελπίδες µόνο για την κατάκτηση του πρωταθλή-
µατος.

Αξία στα γκολ
Προσεγγίζοντας στοιχηµατικά το µατς, ο Παναθηναϊ-
κός µπορεί να δυσκολεύεται να σκοράρει το τελευταίο δι-
άστηµα, ωστόσο στη συγκεκριµένη αναµέτρηση τον περι-
µένουµε αρκετά επιθετικό. Με την ΑΕΚ ήταν διστακτικός, 
κόντρα στον Ολυµπιακό αναµένεται να έχει διαφορετική 
στόχευση στο παιχνίδι του και να ψάξει το γκολ µε περισ-
σότερη επιµονή. Οι «ερυθρόλευκοι» επιθετικά είναι ικανό-
τατοι, από την άλλη, όµως, δεν φηµίζονται για τις αµυντι-
κές τους επιδόσεις, έχοντας δεχτεί ένα γκολ τουλάχιστον 
στα 8/9 τελευταία µατς τους σε όλες τις διοργανώσεις. Πε-
ριµένουµε ένα ντέρµπι µε γκολ, θα πάµε µε το Over 2, σε α-
πόδοση 1.80. Πρόκειται για ασιατικό σύνολο γκολ. Αν επι-
τευχθούν περισσότερα από δύο τέρµατα, το στοίχηµα είναι 
κερδισµένο, ενώ αν σηµειωθούν δύο ακριβώς, επιστρέφεται 
το ποντάρισµα.

Το ντέρµπι «αιωνίων» µονοπωλεί το ενδιαφέρον, ω-
στόσο προκύπτουν ορισµένες ακόµη αξιόλογες επιλογές. 

Πιο συγκεκριµένα, ξεχωρίζουµε δύο «άσους» από Γαλλία 
και Ισπανία, στους αγώνες Ρεµς - Ναντ και Βαλένθια - Χε-
τάφε, σε αποδόσεις 2.20 και 2.00 αντίστοιχα. Παράλληλα, 
έχει αξία να ασχοληθούµε µε το Χ2 σε απόδοση 1.75 στο 
παιχνίδι Μαλάτιασπορ - Ανκαραγκουτσού για την τουρκική 
λίγκα, αλλά και µε το Goal/Goal σε απόδοση 1.90 στην ανα-
µέτρηση Έµπολι - Φροζινόνε, η οποία διεξάγεται στο πλαί-
σιο της 28ης αγωνιστικής της Serie A.

Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη 
εβδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερω-
τικό site για το στοίχηµα στην Ελλάδα µπορείτε να βρίσκετε 
προβλέψεις για live betting καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαβ-
βατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υπάρχει 
αυξηµένο στοιχηµατικό ενδιαφέρον.

Μ
ετά από αρκετά χρόνια και 
 σε συνδυασµό µε την άνοδο 
του ελληνικού τένις κατά την 
τελευταία περίοδο (µιλάµε 
φυσικά για τη φοβερή πορεία 
κυρίως του Στέφανου Τσιτσιπά 

και της Μαρίας Σάκκαρη από το 2016 µέχρι σήµερα), έχει 
προγραµµατιστεί να διεξαχθεί στη χώρα µας το Davis Cup 
της τρίτης κατηγορίας για το 2019. Η επιτροπή του Davis 
Cup και το συµβούλιο της ITF έκριναν τη χώρα µας και 

Σπουδαίο τενιστικό γεγονός 
στο Tatoi Tennis Club

ειδικότερα το Tatoi Tennis Club κατάλληλο τόπο για να 
φιλοξενήσει µια τόσο σηµαντική διοργάνωση. Εδώ πρέπει 
να υπενθυµίσουµε –για όσους δεν παρακολουθούν συχνά 
τένις, γιατί οι φανατικοί του φίλοι σίγουρα ήσασταν εκεί– 
πως στο ίδιο club, στο Τατόι, διοργανώθηκε και το Fed Cup 
γυναικών για το 2018, στο οποίο η χώρα µας είχε φοβερές 
επιτυχίες, µε πρωταγωνίστρια τη Μαρία Σάκκαρη, που 
πρόσφερε και καταπληκτικό θέαµα στο κοινό.

Τον ερχόµενο Σεπτέµβριο, όµως, καθένας από εµάς 
θα έχει µια νέα ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά, 

από κοντά, το νέο αστέρι του παγκόσµιου τένις, τον 
Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος θα τιµήσει τη χώρα µας µε 
την παρουσία του και θα κληθεί να συνεργαστεί µε τους 
Έλληνες συναθλητές του Μάρκο Καλοβελώνη, Μιχάλη 
Περβολαράκη, αλλά και µε τον αδερφό του Πέτρο Τσιτσιπά.

Όπως έχει ανακοινωθεί, εθνικός προπονητής θα είναι 
ο ∆ηµήτρης Χατζηνικολάου και αρχηγός της ελληνικής 
οµάδας ο πατέρας του Στέφανου, Απόστολος Τσιτσιπάς.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας, κ. Σπύρος 
Ζαννιάς, είπε: «Εκφράζοντας ολόκληρη την οικογένεια 
του ελληνικού τένις, θέλω να ευχαριστήσω τη ∆ιεθνή 
Οµοσπονδία για την εµπιστοσύνη της στην ΕΦΟΑ 
και είµαι βέβαιος ότι η διοργάνωση θα είναι άψογη. 
∆ύο συνεχόµενα χρόνια αναλαµβάνουµε παγκόσµιες 
διοργανώσεις, γεγονός που πιστοποιεί την αγάπη και 
εκτίµηση προς την ΕΦΟΑ της διεθνούς οικογένειας του 
τένις. Άλλη µια φορά ο Γιάννης Μυτιληναίος φιλοξενεί 
γενναιόδωρα στις εγκαταστάσεις του Tatoi Club τις 
εθνικές µας οµάδες. Η συµµετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά 
σηµατοδοτεί την άνοδο της Εθνικής µας και µαζί µε τη 
Μαρία Σάκκαρη µετάλλιο στους Ολυµπιακούς Αγώνες 
ΤΟΚΥΟ 2020».

Οι χώρες που θα φιλοξενήσουµε στην Ελλάδα για το 
σηµαντικό αυτό γεγονός θα είναι η ∆ηµοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας, η Εσθονία, η Λετονία, το Λουξεµβούργο, το 
Μονακό, το Μαυροβούνιο και η Πολωνία.

Όπως µέχρι στιγµής γνωρίζουµε, οι ηµεροµηνίες 
που έχουν οριστεί για τη διεξαγωγή των αγώνων είναι η 
εβδοµάδα που ξεκινά τη ∆ευτέρα 9 Σεπτεµβρίου, οπότε 
αναµένετε για να σας ενηµερώσουµε για τις ακριβείς 
ηµεροµηνίες και την προπώληση των εισιτηρίων.

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΪΡΗ

17/03
12:30  Μαλάτιασπορ - Ανκαραγκουτσού   X2  1.75
16:00  Έµπολι - Φροζινόνε  Goal/Goal  1.90
16:00  Ρεµς - Ναντ  1  2.20
19:00  Παναθηναϊκός - Ολυµπιακός  Over 2 (Ασ.)  1.80
19:30  Βαλένθια - Χετάφε  1  2.00

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Ντέρµπι µε γκολ στο ΟΑΚΑ



www.freesunday.gr32 17.03.2019

autowww.freesunday.gr 2916.12.2018

auto www.freesunday.gr32 21.10.2018

auto www.freesunday.gr30 07.10.2018

auto www.freesunday.gr32 18.03.2018

auto www.freesunday.gr26 04.02.2018

auto www.freesunday.gr32 10.09.2017

auto www.freesunday.gr40 09.07.2017

autowww.freesunday.gr 3118.06.2017

auto www.freesunday.gr32 04.06.2017

autowww.freesunday.gr 2907.05.2017

auto www.freesunday.gr32 05.02.2017
www.free-sunday.gr32 10.07.2016

auto

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.

Τα Jeep Renegade 
και Compass γίνονται plug-in 
υβριδικά µε έως 240 ίππους

Στη Γενεύη η Jeep παρουσίασε τα υβριδικά Renegade PHEV και Compass PHEV 
που θα είναι διαθέσιµα στην πορεία. Και τα δύο χρησιµοποιούν την ίδια διά-
ταξη, η οποία περιλαµβάνει τον νέο turbo τετρακύλινδρο των 1.300 κυβικών 
ο οποίος κινεί τον εµπρός άξονα και έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα. 

Έτσι, όταν λειτουργούν και οι δύο κινητήρες εξασφαλίζεται η τετρακίνηση, ενώ η συν-
δυαστική ισχύς κυµαίνεται από 190 έως 240 ίππους.

Φυσικά υπάρχει και η επιλογή της αποκλειστικά ηλεκτρικής λειτουργίας, µε αυτονο-
µία περίπου 50 χλµ. και ταχύτητα έως 130 χλµ./ώρα. Η χωρητικότητα της µπαταρίας είναι 
µέχρι στιγµής άγνωστη, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι εκποµπές CO2 θα είναι 
κάτω από 50 γρ./χλµ. και πως το 0-100 θα ολοκληρώνεται σε λιγότερα από 7 δεύτερα.

Skoda Vision IV: Και ηλεκτρικό και όµορφο

Το Vision IV, που παρουσίασε επίσηµα η Skoda στο περίπτερό της στη Γενεύη, είναι το πρώτο ηλεκτρικό µοντέλο της µάρκας, εί-
δηση που είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Εξίσου σηµαντικό είναι όµως και το ότι έχει και µια πολύ ενδιαφέρουσα εµφάνιση. Ακόµα 
πιο µοντέρνα και νεανική σε σχέση µε ό,τι ξέρουµε από τα µοντέλα της τσέχικης µάρκας. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του περι-

λαµβάνεται και η ρίγα κάτω από τους προβολείς που διατρέχει το αµάξωµα σε όλο του το πλάτος.
Βάση του Skoda Vision IV Concept είναι το «ηλεκτρικό» πλαίσιο MEB του γερµανικού οµίλου, ενώ η µπαταρία είναι τοποθετηµένη 

στο δάπεδο ανάµεσα στους δύο άξονες, καθένας από τους οποίους έχει και έναν ηλεκτροκινητήρα, µε αποτέλεσµα να εξασφαλίζεται 
έτσι η τετρακίνηση. Όσο για την αυτονοµία του, αναµένεται να φτάνει τα πολύ καλά 500 χλµ. κατά WLTP.

Τ
ο Imagine είναι το πρώτο αµιγώς ηλεκτρικό τετράθυρο µοντέλο της Kia και σε αντίθεση µε το βραβευµένο ηλεκτρικό e-Niro εφοδιάζεται µε µια χαµηλά 
τοποθετηµένη µπαταρία που φορτίζεται επαγωγικά και αποτελεί το βασικό στοιχείο ενός συµπαγούς συστήµατος µετάδοσης.

Το «Imagine by Kia» συνδυάζει την αθλητική σιλουέτα ενός σεντάν µε το δυναµικό και ευρύχωρο προφίλ ενός crossover. ∆ιαθέτει µία φωτιζόµενη 
«tiger nose» µάσκα µε πρωτότυπους LED προβολείς, ενώ το ενιαίο κρύσταλλο που χρησιµοποιείται για το παρµπρίζ και για την οροφή δηµιουργεί ένα τε-
ράστιο «παράθυρο» προς τον ουρανό.

Χαρακτηριστικοί είναι και οι µεγάλοι τροχοί των 22 ιντσών, ενώ ο αρχισχεδιαστής Guillaume και η οµάδα του φρόντισαν να κάνουν το αµάξωµα όσο το 
δυνατόν πιο αεροδυναµικό. Ταυτόχρονα, η διάταξη του συστήµατος µετακίνησης δηµιουργεί µια εντελώς διαφορετική αρχιτεκτονική συγκριτικά µε τα συµ-
βατικά µοντέλα.

Το ψηφιακό ταµπλό ξεχωρίζει µε την «ελεύθερη» κεντρική οθόνη του και περιλαµβάνει 21 ανεξάρτητες υπερ-υψηλής ανάλυσης συγχρονισµένες οθόνες.

Το νέο Nissan Micra 1.0 Turbo ξεκινά από €14.290 και είναι διαθέσιµο και µε το Nissan Connect

Το νέο Nissan Connect είναι ένα ολοκαίνουριο προηγµένο σύστηµα ψυχαγωγίας που βελτιώνει περαιτέρω τη σχέση µεταξύ οδηγού και οχήµατος. Το ό-
φελος για τον οδηγό και τους επιβάτες εντοπίζεται στην απρόσκοπτη και διαισθητική ενσωµάτωση του δικού τους smartphone στο αυτοκίνητο, καθώς και 
στη δυνατότητα ενηµερώσεων του χάρτη και του λογισµικού µε τη µέθοδο Over The Air (OTA). Τα Apple CarPlay και Android Auto συµπεριλαµβάνονται 

ως στάνταρ από την έκδοση εξοπλισµού Acenta.
Οι χρήστες ενθαρρύνονται να κατεβάσουν στο smartphone τους µια ολοκαίνουρια εφαρµογή, που ονοµάζεται Πλοήγηση από Πόρτα σε Πόρτα (Door to 

Door Navigation). Με αυτόν τον τρόπο έχουν στη διάθεσή τους βελτιωµένες λειτουργίες, όπως ο προγραµµατισµός µιας διαδροµής, προτού βγουν από το σπίτι ή 
το γραφείο τους, στο τηλέφωνό τους. Μόλις αυτό ολοκληρωθεί, µπορούν να στείλουν τον προορισµό απευθείας στο αυτοκίνητο για να ξεκινήσει η καθοδήγηση 
κατά τη διαδροµή. Το νέο Nissan Connect διαθέτει επίσης το TomTom Premium Traffic.

Η οθόνη του πίνακα οργάνων, που βρίσκεται στο κέντρο του και µπροστά από τον οδηγό, έχει κι αυτή επανασχεδιαστεί για να εµφανίζει πρόσθετες πληροφορίες.
Το νέο Nissan Micra διατίθεται µε νέους turbo κινητήρες βενζίνης 1.000 κυβικών µε 100 και 117 ίππους, που ξεκινούν από €14.290 και €15.890 αντίστοιχα, 

ενώ µε τον diesel των 1.500 κυβικών και των 90 ίππων ξεκινά από €15.190.

Το Imagine by Kia είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ηλεκτρικό πρωτότυπο
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«MARS1»: ΕΝΑ PROJECT 
ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ ΜΕΡΟΣ
Σε ένα µέλλον πολύ κοντινό, το έτος 2024, η εταιρεία 
mars1 θα επιχειρήσει το πιο επικίνδυνο άλµα στην 
ιστορία της ανθρωπότητας: την πρώτη επανδρωµένη 
αποστολή στον Άρη. Ένα πλήρωµα τεσσάρων ατόµων 
θα τολµήσει να τα βάλει µε όλους τους κινδύνους που 
εγκυµονεί µια τέτοια αποστολή και θα προσπαθήσει πα-
ράλληλα να αντέξει τις «εσωτερικές» τριβές και παγίδες 
που ελλοχεύουν σε ένα τέτοιο ταξίδι. Θα πετύχουν τον 
στόχο τους; Ο σκηνοθέτης και δηµιουργός του «mars1» 
Yoryos Styl δηµιουργεί µια παράσταση-εµπειρία, κατά 
την οποία οι θεατές συµµετέχουν στην αποστολή και 
γίνονται συνοδοιπόροι µιας φανταστικής διαδροµής. 
Μια διαδραστική, πρωτότυπη θεατρική performance µε 
έντονα κινηµατογραφικά στοιχεία. Συµµετοχές 
στο https://www.mars1project.com/.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΣ, 
ΑΛΕΚΑ ΚΑΝΕΛΛΙ∆ΟΥ ΜΑΖΙ
Ο Γιώργος Χατζηνάσιος, συνθέτης µε άφθαρτα 
τραγούδια στον χρόνο που όλοι έχουµε αγαπή-
σει αλλά και κορυφαίος πιανίστας και µουσι-
κός, και η Αλέκα Κανελλίδου, µια σπουδαία ερ-
µηνεύτρια η οποία έχει σφραγίσει µια ολόκληρη 
εποχή µε την υπέροχη, αισθαντική και ερωτική 
φωνή της, συναντιούνται στις Γραµµές από το 
Σάββατο 16 Μαρτίου και κάθε Σάββατο και Κυ-
ριακή.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ «1821 ΚΑΙ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑ»
Το Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτι-
σµό και τη ∆ηµοκρατία, ενόψει της συµπλήρωσης 200 χρόνων 
από την Επανάσταση του 1821, οργανώνει έναν ευρύ κύκλο 
δράσεων µε στόχο µια έγκυρη επιστηµονική προσέγγιση των 
γεγονότων της Επανάστασης. Ο κύκλος αυτός εγκαινιάζεται 
τον Μάρτιο του 2019 µε ένα διήµερο συνέδριο και µία έκδοση. 
Το συνέδριο, µε τίτλο «1821 και Αποµνηµόνευµα – Ιστορική 
χρήση και ιστοριογραφική γνώση», θα διεξαχθεί στις 20 και 
21 Μαρτίου στο Αµφιθέατρο «Ιωάννης ∆ρακόπουλος» (Προ-
πύλαια Πανεπιστηµίου Αθηνών) και συµπίπτει µε την κυκλο-
φορία των «Αποµνηµονευµάτων της δευτέρας πολιορκίας του 
Μεσολογγίου», το πρώτο έργο των «Κειµένων Μνήµης», που 
αποτελούν τον κορµό του εκδοτικού προγράµµατος του Ιδρύ-
µατος για το 1821.

«ΒΟ ΫΤΣΕΚ» ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Η Κατερίνα Ευαγγελάτου µετά τη µεγάλη επιτυχία του «Φάουστ» (2015-2016) επιστρέφει στο ∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά 
σκηνοθετώντας το αριστούργηµα του Γκέοργκ Μπύχνερ «Βόυτσεκ» µε τον Γιώργο Γάλλο στον οµώνυµο ρόλο και έναν δυ-
ναµικό θίασο 10 ηθοποιών. Ο «Βόυτσεκ» είναι ένα έργο-φαινόµενο. Ο Γκέοργκ Μπύχνερ το έγραφε το 1836-1837, όταν ήταν 
µόλις 23 ετών, αλλά πέθανε από τύφο προτού προλάβει να το ολοκληρώσει. Και όµως, το ρηξικέλευθο αυτό αριστούργηµα 
έχει επηρεάσει σχεδόν ολόκληρο το δυτικό θέατρο, από τους εξπρεσιονιστές και τον Μπρεχτ µέχρι τον Μπέκετ και από τον 
Γκόρκι µέχρι τον Κολτές και τη Σάρα Κέιν.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νιλ Τζόρνταν ΣΕΝΑΡΙΟ: 
Νιλ Τζόρνταν, Ρέι Ράιτ ΠΑΙΖΟΥΝ: Ιζαµπέλ 
Ιπέρ, Κλόι Γκρέις Μόρετζ, Μάικα Μονρόε, 
Στίβεν Ρία, Πάρκερ Σόγιερς, Κολµ Φιόρε

Ο σκηνοθέτης Ζανγκ Γιµού επανερµηνεύει την ιστορία των Τριών Βασιλείων της Κίνας στην επική 
περιπέτεια «Σκιά» που περιγράφει την ιστορία ενός ισχυρού βασιλιά και του λαού του, που έχουν 
εκδιωχθεί από την πατρίδα τους και επιθυµούν να την πάρουν πίσω. Ο βασιλιάς είναι άγριος και 
φιλόδοξος, αλλά οι µέθοδοι και τα κίνητρά του είναι άγνωστα και µυστήρια. Ο αρχιστράτηγός του 

είναι ένας οραµατιστής που επιθυµεί διακαώς να κερδίσει τη µάχη, αλλά χρειάζεται να αναπτύξει το σχέδιό 
του µε απόλυτη µυστικότητα. Οι γυναίκες του παλατιού αγωνίζονται να βρουν τη θέση τους σε έναν κόσµο 
που δεν έχει χώρο για εκείνες. Και υπάρχει και ένας κοινός θνητός γύρω από τον οποίο στροβιλίζονται οι αδυ-
σώπητες δυνάµεις της ιστορίας, έτοιµες να τον κατασπαράξουν. Ο τίτλος της ταινίας αναφέρεται στους σωσίες, 
των οποίων η ύπαρξη χρονολογείται από τα αρχαία χρόνια. Ο σωσίας αποκαλούνταν «σκιά» και έπρεπε να 
είναι έτοιµος να αναλάβει δράση µόλις ο «αφέντης» του (βασιλιάς ή ευγενής) βρισκόταν σε κίνδυνο. Η οµοι-
ότητα έπρεπε να είναι ικανή να µπερδέψει την αλήθεια µε το ψέµα, ώστε κανείς να µην µπορεί να καταλάβει 
ποιον έχει µπροστά του.

ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ
WONDER PARK

Η Τζουν είναι µια χαρισµατική µαθήτρια µε αστείρευτη φαντασία. Μαζί µε τη µητέρα της θα αρχίσουν 
να ζωγραφίζουν και κατόπιν να κατασκευάζουν ένα λούνα παρκ µε πρωταγωνιστές που µοιάζουν 
στα λούτρινα παιχνίδια που έχει στο δωµάτιό της – σε πολύ µικρότερο µέγεθος φυσικά. Το λούνα 
παρκ, όµως, µετατρέπεται σε Πάρκο των Θαυµάτων, καθώς σύντοµα παίρνει ζωή. Εκεί, καθένας από 

τους φανταστικούς χαρακτήρες (που αντικατοπτρίζουν µια πτυχή του χαρακτήρα της Τζουν ή της µητέρας της) 
είναι απαραίτητος για την εύρυθµη λειτουργία του. Όταν η µητέρα της Τζουν πρέπει να φύγει από το σπίτι και να 
νοσηλευτεί για αρκετό καιρό στο νοσοκοµείο, η µικρή πρωταγωνίστρια συννεφιάζει και αποφασίζει ότι η σκέψη 
και η φροντίδα του Πάρκου των Θαυµάτων είναι αβάσταχτες χωρίς τη µητέρα της. Τότε, όλοι οι ήρωες ενωµένοι 
θα προσπαθήσουν να διώξουν τη θλίψη της αγαπηµένης τους που βάζει σε κίνδυνο την ύπαρξη του πάρκου και 
να δώσουν ξανά χαρά στη µικρή Τζουν.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ (ΕΛΛΗΝ.): Φώτης Πετρίδης ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζος Άπελµπαουµ, Αντρέ Νέµεκ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ: Γιώργος 
Λιανός, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Τζίνη Παπαδοπούλου, Θάνος Λέκκας, Γιάννης Στεφόπουλος, Άγγελος Λιάγκος κ.ά.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ζανγκ Γιµού ΣΕΝΑΡΙΟ: Λι Γουέι, Ζανγκ Γιµού ΠΑΙΖΟΥΝ: Ντενγκ Τσάο, Σουν Λι, Ζενγκ Κάι, Γκουάν 
Ξιαοτόνγκ

Η ΧΗΡΑ
GRETA

ΣΚΙΑ
SHADOW

Ο βραβευµένος µε Όσκαρ Νιλ 
Τζόρνταν («The Crying Game») 
επιστρέφει, έξι χρόνια µετά το 
«Byzantium», µε ένα σύγχρονο, 

αγωνιώδες ψυχολογικό θρίλερ. Η Φράνσις 
(Κλόι Γκρέις Μόρετζ), µια νεαρή γυναίκα 
που πενθεί τον θάνατο της µητέρας της, 
ανακαλύπτει µια χαµένη τσάντα στο µετρό 
της Νέας Υόρκης και αποφασίζει να την επι-
στρέψει στην κάτοχό της. Αυτή είναι η αρχή 
µιας ασυνήθιστης φιλίας µε την αινιγµατική 
χήρα Γκρέτα (Ιζαµπέλ Ιπέρ), παρά τη δυ-
σαρέσκεια της καλύτερής της φίλης Έρικα 
(Μάικα Μονρόε), που κατά τα άλλα βοηθάει 
την Γκρέις να εγκλιµατιστεί στη µεγάλη 
πόλη. Η Φράνσις αγνοεί τις ανησυχίες της 
φίλης της, όµως τα κίνητρα της Γκρέτα είναι 
πιο νοσηρά από αυτό που φαντάζεται.

CI
NE

M
A
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«Με µια 
αναπνοή»
∆ηµοτικό Θέατρο 
Πειραιά – Φουαγιέ
Παραστάσεις: 20-
24.03.2019
Ώρα έναρξης: 21:00
Η παράσταση 
διαρκεί περίπου 
µία ώρα.
Τιµές εισιτηρίων: 
€12 (προπώληση), 
€14 (ταµείο), 
€10 (φοιτητικό/
µαθητικό/ανέργων)

Μ
ια ξεχωριστή παράσταση, µέσα από την οποία ζωντα-
νεύει µε τις αφηγήσεις και την ερµηνεία του Νίκου Ξυ-
δάκη και της Όλιας Λαζαρίδου το έργο του εθνικού µας 
ποιητή ∆ιονύσιου Σολωµού, θα πραγµατοποιηθεί στο 
∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά, στον ιδιαίτερο χώρο του 
Φουαγιέ, από την Τετάρτη 20 έως και την Κυριακή 24 
Μαρτίου. Οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν ένα ποιη-

τικό αφήγηµα σε δύο µέρη, µέσα από έναν µοναδικό συνδυασµό λόγου και µου-
σικής, µε τίτλο «Με µια αναπνοή». Ο κ. Ξυδάκης µας εξηγεί τι τον συγκινεί στον 
λόγο και στη ζωή του ∆ιονύσιου Σολωµού.

Μιλήστε µας για την παράσταση…
Είναι µία πολύ λιτή παράσταση 50-55 λεπτών. Μια αφήγηση της ιστορίας του «Λά-
µπρου». Ίσως το πιο σκοτεινό ποίηµα του Σολωµού. Ακούγεται σαν µια λαϊκή ιστο-
ρία, την οποία αφηγείται η Όλια Λαζαρίδου και σχολιάζεται αποσπασµατικά από 
λαϊκά τραγούδια, που ερµηνεύει ο Μιχάλης Νικόπουλος. Όπως λέει και ο Σολω-
µός, «οι δυστυχείς συνηθίζουν να τραγουδούν άσµατα ανάλογα µε την κατάστασή 
τους…». Και κλείνει σε ένα δεύτερο µέρος, σαν ένας ψαλµός, ένα επιµύθιο, µε τέσ-
σερα ποιήµατα του Σολωµού που έχω µελοποιήσει παλαιότερα και µε συνοδεύει 
στο κανονάκι η Έφη Ζαϊτίδου.

Πώς προέκυψαν όλα; Πώς προέκυψε µια µουσική παράσταση για το έργο 
του ∆ιονύσιου Σολωµού;
Η Όλια είχε ήδη παρουσιάσει αυτή την ιστορία και µου πρότεινε την ιδέα να συ-
µπληρωθεί από τα µελοποιηµένα ποιήµατα του Σολωµού. Τα γνώριζε εξάλλου από 
παλιά και τα αγαπούσε. Αλλά είχαµε και παρελθόν µε τον Σολωµό… και πάλι η 
Όλια είχε αφηγηθεί το «Όνειρο της Μαρίας» στην έκδοση του πρώτου «Ηµερο-
λογίου» µου. Αυτή, λοιπόν, είναι µια ωραία κατάληξη, να βρισκόµαστε µαζί στη 
σκηνή και µάλιστα για τον ∆ιονύσιο Σολωµό.

Είναι η µουσική δρόµος για να µάθουµε και να κατανοήσουµε την ποίηση;
Η ιδέα ότι κάποιος ανακαλύπτει την ποίηση ή έναν ποιητή επειδή έγινε τραγούδι 
δεν µπορώ να πω ότι µε ενθουσιάζει. Αν και συµβαίνει αυτό συχνά. ∆εν είναι ο στό-
χος µου, πάντως, η διάδοση της ποίησης µέσω της µουσικής. Ούτε καν ότι συµβάλ-
λει στην κατανόησή της. Ίσως είναι καλύτερα να οδηγείται κανείς από µια προσω-
πική, δική του εσωτερική ανάγκη στην ποίηση. Το διάβασµα ενός ποιήµατος είναι 
µια άλλη κατάσταση. Και µια άλλη όταν το ακούω µε µουσική. ∆ηλαδή δεν είναι το 
καλύτερο να µε συγκινεί ο Καβάφης επειδή έγινε τραγούδι. Αλλά να µην ξέρω τί-
ποτα γι’ αυτόν ή να µη µε συγκινεί η ανάγνωσή του.

Τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε στο έργο και στην προσωπικότητα του Σολωµού;
Θα έλεγα τα σπαράγµατα, τα αποσπάσµατα ποιηµάτων του. Τα ανολοκλήρωτα µε-
γάλα έργα του. Που έµειναν σχεδιάσµατα. Οι συνεχείς βασανιστικές διορθώσεις 
και παραλλαγές µιας λέξης. Το παράδοξο µιας αποτυχίας. Και όµως, παρ’ όλα αυτά 
ένας µεγάλος ποιητής. Το πένθος και ένας ευδαιµονικός τόνος που ακούγεται σαν 
µουσική παντού. Και ο βίος του, η ζωή του, που σχεδόν έχει τα ίδια χαρακτηρι-
στικά.

Πιστεύετε ότι η ποίηση διδάσκεται µε τον σωστό τρόπο στο εκπαιδευτικό µας 
σύστηµα;
∆εν µπορώ να πω, γιατί δεν γνωρίζω πολλά για τη διδασκαλία στα σχολεία σήµερα. 
Υποθέτω πως θα υπάρχουν δάσκαλοι καλοί, που είναι πάντα λίγοι. ∆άσκαλοι που 
θα µεταδίδουν αυτή την από καρδιάς αγάπη, που είναι προϋπόθεση για την ποί-
ηση. Και όχι µόνο γι’ αυτήν. Γιατί πόσο να τη διδάξεις;

Υπάρχει κάτι που νοσταλγείτε από το παρελθόν;
Καµιά φορά, όταν δυσκολεύοµαι, τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού στο Κάιρο.

Νίκος Ξυδάκης
«Η ιδέα ότι κάποιος ανακαλύπτει 
την ποίηση επειδή έγινε τραγούδι 

δεν µε ενθουσιάζει»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Λαχµατζούν
λαχανικών

Συστατικά

Εκτέλεση
• Σε ένα µεγάλο µπολ βάζουµε το αλεύρι και κάνουµε µια 
λακκούβα στη µέση. Σε ένα άλλο µπολ ρίχνουµε το χλιαρό νερό, 
το αλάτι και το ελαιόλαδο, ανακατεύουµε καλά, ρίχνουµε στη 
λακκούβα και ξεκινάµε το ζύµωµα. Ζυµώνουµε για 15΄, θέλουµε 
να πετύχουµε µια ζύµη απαλή, ούτε πολύ σφιχτή ούτε πολύ 
µαλακή. Κάνουµε 4 µπάλες, τις βάζουµε σε ένα ταψί που έχουµε 
πασπαλίσει µε αλεύρι, σκεπάζουµε µε µεµβράνη και τις αφήνουµε 
σε ζεστό µέρος να ξεκουραστούν για 40΄.

• Στο µεταξύ, ετοιµάζουµε τη γέµιση. Σε ένα ξύλο κοπής βάζουµε 
όλα τα λαχανικά και µε ένα µαχαίρι ανακατεύουµε κόβοντας. Στη 

Μερίδες: 4
Μερίδες: 4
Μερίδες: 4

Χρόνος Χρόνος Χρόνος µαγειρέµατος
µαγειρέµατος
µαγειρέµατος: : : 
µαγειρέµατος: 
µαγειρέµατος
µαγειρέµατος: 
µαγειρέµατος
µαγειρέµατος: 
µαγειρέµατος1 ώρα και 10 λεπτά

1 ώρα και 10 λεπτά
1 ώρα και 10 λεπτά

Βαθµός δυσκολίας: εύκολο

Βαθµός δυσκολίας: εύκολο

Βαθµός δυσκολίας: εύκολο

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan
Facebook: AbirWazzan

Για τη ζύµη:

• 2 φλιτζάνια αλεύρι

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κ.γλ. αλάτι

• 1 φλιτζάνι χλιαρό νερό

Υλικά 

συνέχεια τα βάζουµε σε ένα µπολ και ανακατεύουµε µαζί µε τα 
υπόλοιπα υλικά.

• Ανοίγουµε την κάθε µπάλα σε πολύ λεπτό στρογγυλό κύκλο 
(σαν πίτσα), µοιράζουµε το µείγµα στα 4 και απλώνουµε. Ψήνουµε 
σε προθερµασµένο φούρνο στο µάξιµουµ* για 19΄ και σερβίρουµε 
µε φρέσκα λαχανικά (ντοµάτα, κρεµµύδι, µαρούλ ι και λεµόνι) αν 
θέλουµε.

*Ένα κόλπο για να ψήνει σαν επαγγελµατικός ο φούρνος είναι να 
αναποδογυρίσουµε το ταψί του και να ψήσουµε.

Ένα νόστιµο πιάτο όχι µόνο για 
χορτοφάγους, σίγουρα ιδανικό 
για την περίοδο της νηστείας.

Για τη γέµιση:

• 2 µεγάλες ντοµάτες ψιλοκοµµένες

• 1 πράσινη πιπεριά ψιλοκοµµένη

• 1 κόκκινο κρεµµύδι ψιλοκοµµένο

• 1 κ.σ. πελτέ πιπεριά (βρίσκεται σε µαγαζιά 
που πουλάνε αραβικά προϊόντα)

• 1/4 φλιτζάνι ελαιόλαδο

• 1 κ.γλ. ζάχαρη

• αλάτι
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Παρθενόπη Μπουζούρη
«Η ελληνική επαρχία ήταν και είναι ακόµα 

µια απέραντη έρηµος»
  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Από τις 9 Μαρτίου η Άντζελα Μπρούσκου και το Θέατρο ∆ωµατίου παρουσι-
άζουν στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής τον «Ιβάνωφ» 
του Άντον Τσέχωφ. Ο Τσέχωφ, σε ένα από τα πρώτα του θεατρικά έργα, προ-
βλέπει το εκρηκτικό, επαναστατικό περιρρέον κλίµα της Ρωσίας στο γύρι-

σµα του αιώνα. Η Παρθενόπη Μπουζούρη µας εξηγεί γιατί ο Ιβάνωφ είναι ένας σύγχρο-
νος Άµλετ.

Μιλήστε µας για τον «Ιβάνωφ»…
Ο «Ιβάνωφ» είναι ένα από τα πρώτα έργα του Τσέχωφ. Το γράφει το 1887 και είναι ουσια-
στικά το πρώτο του µεγάλο θεατρικό έργο µετά το µονόπρακτο «Κύκνειο Άσµα», που έχει 
γράψει έναν χρόνο νωρίτερα. Θέµα του «Ιβάνωφ» είναι η ακύρωση των ονείρων ενός χα-
ρισµατικού ανθρώπου µέσα στο πληκτικό και ανθρωποφαγικό τοπίο µιας επαρχίας.

Εσείς ποιον ρόλο έχετε;
Παίζω την Εβραία γυναίκα του Ιβάνωφ, την Άννα Πετρόβνα, που άλλαξε πίστη για χάρη 
του και την αποκλήρωσαν οι γονείς της. Τελικά πεθαίνει από φυµατίωση.

Είναι οι κλασικοί ανεξάντλητοι; Ο Τσέχωφ θα µας απασχολεί και τα επόµενα 
100 χρόνια;
Οι κλασικοί θα είναι πάντα εκεί, για να µας υπενθυµίζουν όλα όσα δεν λέγονται µε λέξεις. 
Αυτά που είναι ανάµεσα στις λέξεις. Όσο, λοιπόν, το κοινό ανανεώνεται, εµείς θα το µυ-
ούµε ξανά σε αυτό που ονοµάζουµε κλασικό και την αναµφισβήτητη αξία του.

Ο Ιβάνωφ είναι ένας απογοητευµένος ιδεαλιστής και µαταιωµένος µεταρρυθ-
µιστής. Τελικά, οι επαναστάσεις, οι υψηλοί στόχοι, είναι ουτοπίες;
Στην αρχή της νιότης µας έχουµε –οι περισσότεροι τουλάχιστον– ορµή και βλέπουµε µια 
προοπτική. Κάποιοι άνθρωποι, όµως, είναι από τη φύση τους πιο πληθωρικοί. Οραµατίζο-
νται ιδέες που µπορούν να αλλάξουν τις ζωές όλων. Ίσως και τον κόσµο. ∆εν είναι φυσικό.

Είµαστε όλοι στη νεότητά µας ένας Ιβάνωφ;
Όχι όλοι. Ο Ιβάνωφ δεν σκεφτόταν µόνο τον εαυτό του και τη ζωή του. Ήθελε να αλλά-
ξει µια κοινωνία. Αυτό τον ξεχωρίζει από τους άλλους. ∆εν είναι πολλοί σαν τον Ιβάνωφ.

Εσείς νεότερη ονειρευτήκατε έναν κόσµο για τον οποίο κατόπιν διαψευστή-
κατε; Αν ναι, πώς διαχειριστήκατε αυτή τη συνειδητοποίηση;
Ναι… Νοµίζω, ξεκίνησα αυθόρµητα να κάνω θέατρο σε δύσκολους χώρους και κάτω από 
αντίξοες συνθήκες. Όταν ξεκινούσα την καριέρα µου, πίστευα πως το θέατρο µπορεί να 

αλλάξει τους ανθρώπους. ∆εν το πιστεύω πια. Είναι µια ακύρωση αυτό.

Την παράσταση σκηνοθετεί η Άντζελα Μπρούσκου, µε την οποία συνεργάζε-
στε σταθερά από το 1993. Είναι διαφορετικές οι γυναίκες σκηνοθέτες;
∆εν διαχωρίζω τους σκηνοθέτες βάσει φύλου. Ενδιαφέροµαι για το όραµά τους και τη 
γλώσσα που χρησιµοποιούν για να µιλήσουν. Με την Άντζελα Μπρούσκου έχουµε δηµι-
ουργήσει µέσα στα χρόνια µια κοινή καλλιτεχνική γλώσσα και αυτό διευκολύνει τη δου-
λειά µας. Η Άντζελα είναι για µένα συνοδοιπόρος σε ένα µακρύ ταξίδι. Το να δουλεύεις 
µαζί της είναι µοναδική χαρά.

Στα έργα του Τσέχωφ αποτυπώνεται η πνιγηρή ατµόσφαιρα της ρωσικής ε-
παρχίας. Εσείς γεννηθήκατε στην Ξάνθη. Θεωρείτε πως και οι σύγχρονες ε-
παρχίες είναι σκληρές;
Η ελληνική επαρχία ήταν και είναι ακόµα µια απέραντη έρηµος. ∆εν θα έλεγα ότι οι ε-
παρχίες είναι απλά σκληρές. Πιστεύω ότι είναι πνευµατικά αποξηραµένες, αφιλόξενες για 
οποιοδήποτε πνεύµα µε ζωή.

Τις τελευταίες εβδοµάδες αφεθήκαµε στη χαρά της επιτυχίας του Γιώργου 
Λάνθιµου στα µεγάλα κινηµατογραφικά βραβεία. Είδατε την ταινία του; Αν ή-
σασταν εσείς η επιτροπή, θα της δίνατε τα Όσκαρ Σκηνοθεσίας και Καλύτε-
ρης Ταινίας;
∆εν είµαι σε θέση να απαντήσω στην ερώτησή σας, γιατί, δυστυχώς, δεν έχω δει ακόµα τη 
νέα ταινία του Λάνθιµου.

Αν και δεν έχετε κάνει πολύ κινηµατογράφο, θα ρωτήσω: τι χρειάζεται για να 
βγάλουµε περισσότερους Λάνθιµους;
Πάνω απ’ όλα χρειάζεται να ιδρυθεί µια Ακαδηµία Κινηµατογράφου. Και να υπάρξει γενι-
κότερα µια πολιτιστική πολιτική εξωστρεφής και στοχευµένη.

«Ιβάνωφ»
του Άντον Τσέχωφ
Σκηνοθεσία: Άντζελα Μπρούσκου
Μετάφραση: Γιώργος ∆επάστας
Ηθοποιοί: Ανδρέας Κωνσταντίνου, 
Παρθενόπη Μπουζούρη, Αλµπέρτο 
Εσκενάζυ, Κωνσταντίνα Αγγελοπούλου, 
Τσιµάρας Τζανάτος, Κρις Ραντάνοφ, Ιλία 

Αλγκάερ, Βάλια Παπαχρήστου, Άντζελα 
Μπρούσκου, Αλέξανδρος Μαράκης, 
Αντώνης Τσίλερ
Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης 
Βογιατζής
Κυκλάδων 11, Αθήνα
Τηλ.: 210 8217877
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Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
Site: www.personaltrainer-

christy.com

Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

Instagram: christymav

YouTube: Christy Mavridou

Πώς
 αντι�ετωπίζεται 

η ακ�ή �ε 
φυσικό τρόπο

info
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Είσαι πολυάσχολος/-η µέσα στην ε-
βδοµάδα και δεν προλαβαίνεις να γυ-
µναστείς καθόλου; Σου έχω ευχάριστα 

νέα! Σύµφωνα µε έρευνα του Πανεπιστηµίου 
του Loughborough, όσοι γυµνάζονται µέσα 
στο Σαββατοκύριακο έχουν τα ίδια οφέλη µε ε-
κείνους που γυµνάζονται µέσα στην εβδοµάδα.

Για να υπάρχει το ίδιο αποτέλεσµα µε εκεί-
νους που γυµνάζονται τακτικά µέσα στην εβδο-
µάδα, οι άνθρωποι του Σαββατοκύριακου θα πρέ-
πει να κάνουν τουλάχιστον 150 λεπτά µέτριας έντα-
σης ασκήσεις ή 75 λεπτά για τις δύο ηµέρες.

Οι δύο ηµέρες άσκηση έχουν τεράστια οφέλη για τον 
οργανισµό. Οι άνθρωποι που γυµνάζονται µόνο δύο φορές 
έχουν περίπου 30% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν απ’ 
οποιαδήποτε αιτία, 40% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν 
από καρδιαγγειακή νόσο και 20% λιγότερες πιθανότητες να πεθά-
νουν από καρκίνο.

Η παρούσα µελέτη δείχνει ότι οι λιγότερο συχνές περίοδοι δραστη-
ριότητας, που θα µπορούσαν να χωρέσουν πιο εύκολα σε έναν πολυά-
σχολο τρόπο ζωής, προσφέρουν σηµαντικά οφέλη για την υγεία.

Ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό εύρηµα ήταν ότι η άσκηση σε τόσο µικρό διάστηµα 
όσο µία ή δύο φορές την εβδοµάδα συσχετίστηκε µε χαµηλότερο κίνδυνο θνησιµότη-
τας.

Πόση γυµναστική 
την εβδοµάδα 
θα σου χαρίσει 
µακροζωία;
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Ο 
σύγχρονος άνθρωπος βιώνει την καθηµερινότητά του γεµάτη 
εντάσεις, άγχος, σωµατική και πνευµατική εξάντληση. Οι πολ-
λές ώρες εργασίας εύκολα διαταράσσουν την ισορροπία στη 
διατροφή µας. Πολλά από τα γεύµατά µας χάνονται λόγω της 

ιδιαιτερότητας του χώρου εργασίας και της αδυναµίας µας να διακό-
ψουµε τη ροή της µέρας µας για να φάµε ένα µήλο ή κάποιο άλλο µι-
κρογεύµα. Πολλές φορές µπορεί να έχουµε φύγει από το σπίτι µας 
χωρίς καν να φάµε πρωινό, µε έναν καφέ στο χέρι και τρέχοντας για 
να προλάβουµε. Το πρώτο διατροφικό σφάλµα της ηµέρας έχει ήδη 
γίνει. Ο οργανισµός µας βρίσκεται χωρίς ενέργεια ήδη στην αρχή της 
απαιτητικής µας µέρας. Το πρόβληµα όµως δεν σταµατά εκεί. Πιθανόν 
µέχρι τις 10-11 το πρωί το στοµάχι µας να παραµείνει αδειανό.

Οι πρωινοί πονοκέφαλοι, η έλλειψη καλής διάθεσης και τα ά-
φθονα νεύρα συχνά οφείλονται στην απουσία ενέργειας και πολλών α-

ναγκαίων για το σώµα ουσιών που ξεχάσαµε να του παράσχουµε. Για 
παράδειγµα, το σώµα µας δεν µπορεί να αποθηκεύσει υδατοδιαλυτές βι-

ταµίνες, δηλαδή τη βιταµίνη C και όλο το σύµπλεγµα Β, από την Β1 έως 
την Β12. Αν δεν παρέχουµε καθηµερινά αυτές τις βιταµίνες στον οργανι-

σµό µας, στη σωστή ποσότητα και στον σωστό χρόνο, διαταράσσουµε τη 
µεταβολική µας ισορροπία και αρκετές βιολογικές διεργασίες του οργανι-

σµού µας δεν επιτελούνται επαρκώς. Το δεκατιανό γεύµα, ακόµα κι αν γίνει, 
σίγουρα δεν θα έχει την ποιότητα και τη σύνθεση που πρέπει. Το φρούτο ή το 

γιαούρτι και οι ξηροί καρποί θα δώσουν πιθανώς τη θέση τους σε µια λαδωµένη 
τυρόπιτα ή σε κρουασάν και άλλα γλυκίσµατα του περιπτέρου µε πολλές θερµί-

δες, πολλή ζάχαρη, πολύ υδρογονωµένο λίπος και σχεδόν καθόλου βιταµίνες και 
µέταλλα. Το µεσηµεριανό γεύµα, ουσιώδες στοιχείο της ελληνικής διατροφής, πιθα-

νόν να χαθεί κι αυτό ή να αντικατασταθεί από κάποιο σάντουιτς ή κάτι ανάλογο. Πόσοι 
από µας άραγε θα πάρουµε µαζί µας το µπολ µε το φαγητό και τη σαλάτα στη δουλειά µας; 

Το πιθανότερο είναι να φτάσουµε στο σπίτι µας το απόγευµα έχοντας πιει τρεις καφέδες και 
έχοντας φάει µια τυρόπιτα και δύο µπισκότα όλη µέρα. Εκεί βέβαια θα νιώσουµε ότι δεν χορ-

ταίνουµε µε τίποτα, γιατί το σώµα µας, όταν νιώθει ότι του λείπουν τα πάντα, ζητάει τα πάντα. Ό,τι 
όµως και να φάµε στο πιθανώς µεγάλο αυτό γεύµα, δεν µπορεί εύκολα να υποκαταστήσει αυτά που 

δεν πήραµε όλη την προηγούµενη µέρα. Τα 3-4 φρούτα που χρειαζόµαστε ηµερησίως δύσκολα θα κα-
ταναλωθούν τότε. Αντίστοιχα και τα λαχανικά, µια-δυο πιρουνιές σαλάτα τι να µπορέσουν να µας παρά-

σχουν; Αργότερα το βράδυ ίσως παραγγείλουµε κάποιο έξτρα λιπαρό γεύµα, είτε γιατί δεν έµεινε φαγητό είτε 
γιατί δεν µας αρέσει να ξαναφάµε το ίδιο.
Θα µπορούσε άραγε ένα χαπάκι, ένα ρόφηµα ή µια µπάρα «διαίτης» να αντικαταστήσει επιτυχώς και πλήρως 

κάποιο από τα χαµένα γεύµατά µας; Η απάντηση είναι κατηγορηµατικά «όχι». Μόνο τα πραγµατικά και φυσικά τρόφιµα 
µπορούν να µας παράσχουν το ιδανικό µείγµα από τις βιταµίνες, τα µέταλλα και τις υπόλοιπες απαραίτητες για την υγεία µας 

ουσίες. Τα χαµένα και λανθασµένα γεύµατα οδηγούν µακροπρόθεσµα σε διατροφικές ελλείψεις και σε κακή υγεία, ενώ µπορεί να 
οδηγήσουν και σε παχυσαρκία.

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

Χαµένα γεύµατα, κακή 
διατροφική ισορροπία

Ακόµη και η επίµονη ακµή µπορεί να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά µε φυσικό 
τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται να συµβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό που 
σας παρακολουθεί.

1. Μέλι και λεµόνι Κόψτε µια φέτα λεµόνι, αλείψτε τη µε µέλι και βάλτε τη στο 
πρόσωπό σας. Θα διαπιστώσετε άµεσα την ευεργετική της δράση, δεδοµένου ότι 
ενυδατώνει το δέρµα και την ίδια στιγµή ξηραίνει τα σπυράκια της ακµής.

2. Πάγος Το παγωµένο νερό κάνει θαύµατα στη θεραπεία της ακµής. Αρκεί να 
τυλίξετε τον πάγο σε ένα πλαστικό και να το κρατήσετε σε συγκεκριµένα σηµεία του 
προσώπου σας για µερικά λεπτά και ο πάγος θα καταφέρει να κλείσει τους ανοιχτούς 
πόρους και θα εµποδίσει τα βακτήρια να εισβάλουν στο δέρµα σας. Το παγωµένο 
νερό βοηθάει ακόµη στον περιορισµό της κοκκινίλας και του πρησµένου από την 
ακµή προσώπου.

3. Μάσκα αργίλου Οι µάσκες προσώπου από φυσικό άργιλο καθαρίζουν 
βαθιά το δέρµα και αποµακρύνουν τις τοξίνες, όπως κάνει περίπου και ο ατµός. 
Η δροσερή αίσθηση του αργίλου στο πρόσωπο και οι καθαρτικές του ιδιότητες 
τον καθιστούν µία από τις καλύτερες επιλογές για µάσκα αντιµετώπισης της 
ακµής, και όχι µόνο.

4. Ντοµάτα Η φλεγµονώδης διάσταση της ακµής µπορεί να 
αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά µε τη βοήθεια των βιταµινών C, K, A, 
που βρίσκονται στην ντοµάτα. Κόψτε τη ντοµάτα σε λεπτές φέτες και 
τοποθετήστε τες στο πρόσωπό σας. Η όξινη φύση της ντοµάτας θα 
ξηράνει τα σπυράκια και θα βελτιώσει σηµαντικά την εικόνα του 
προσώπου σας.

5. Μάσκα από γιαούρτι και αγγούρι Το αγγούρι 
περιέχει ασκορβικό οξύ, το οποίο είναι άκρως αποτελεσµατικό 
όσον αφορά δερµατολογικά προβλήµατα και οιδήµατα, 
ενώ η υψηλή περιεκτικότητά του σε νερό είναι η 
κατάλληλη για την ενυδάτωση τους δέρµατος. Η 
µάσκα προσώπου από γιαούρτι και αγγούρι βοηθάει 
στην «αποµάκρυνση» των ουλών και σηµαδιών 
που προκαλούνται από την ακµή, ενώ 
χαρακτηρίζεται και από αντιµυκητιακές και 
αντιβακτηριακές ιδιότητες.
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