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Κλαίρη Σαραντάκου, 
υποψήφια ευρωβουλευτής 
της Ν∆ «Η Ν∆ επιδιώκει 
µια στρατηγική νίκη στις 
ευρωεκλογές, που 
θα είναι όντως πρόκριµα 
της αυτοδυναµίας της 
στις εθνικές εκλογές»
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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-
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Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 

1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ι-
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free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• 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  
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l e  100
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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...
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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
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AUTO
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

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

 
 

                                                                      
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ
Α ΑΒΑ ΜΙ

• DS5
• i Q2
• a Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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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
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ανάλυση

Η 
συµµετοχή µου στις επιτροπές του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως, για πα-
ράδειγµα, στην Επιτροπή Οικονοµικών 
και Νοµισµατικών Υποθέσεων, µου επι-
τρέπει να συγκρίνω την πορεία της πα-
τρίδας µας µε την πορεία των άλλων κρα-
τών-µελών.

Το βασικό συµπέρασµα είναι ότι την τελευταία τετραετία χάσαµε 
πολύτιµο έδαφος έναντι των εταίρων, που είναι και ανταγωνιστές – 
χαρακτηριστικό το παράδειγµα της Ιρλανδίας, η οποία πέρασε από 
τη δοκιµασία του προγράµµατος-µνηµονίου και σήµερα «καλπάζει» 
οικονοµικά µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ περίπου διπλάσιο του δικού µας.

Στη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας πολλές πρώην ανατολι-
κές χώρες µάς έφτασαν σε επίπεδο ανάπτυξης και βιοτικό επίπεδο, 
ενώ εµφανίζουν πολύ καλύτερη οικονοµική δυναµική και έχουν 
µικρό ή ελάχιστο δηµόσιο χρέος.

Οι προεκλογικές περιοδείες που κάνω ως υποψήφιος ευρωβου-
λευτής σε πολλές πόλεις και περιοχές της Ελλάδας µου δίνουν τη 
δυνατότητα να καταγράψω τα προβλήµατα και τις εκκρεµότητες που 
πρέπει να αντιµετωπίσουµε, αλλά και τα πλεονεκτήµατα που πρέπει 
να αξιοποιήσουµε. Κατά την άποψή µου, η επανεκκίνηση που χρει-
άζεται η πατρίδα µας περνάει µέσα από τις ακόλουθες πρωτοβουλίες.

Οικονοµία - επιχειρηµατικότητα
Πρέπει επιτέλους να ασχοληθούµε µε την πραγµατική οικονοµία 
και να αρχίσουµε να λύνουµε τα προβλήµατα.

Είναι κωµικοτραγικό το θέαµα µιας χώρας που προσπαθεί 
να ανακάµψει οικονοµικά µε φορολογικό συντελεστή 29%, που 
θα αρχίσει να µειώνεται σταδιακά… µία µονάδα τον χρόνο, όταν 
ο φορολογικός συντελεστής σε Βουλγαρία, Κύπρο και Ιρλαν-
δία –για να αναφέρουµε σχετικά συγκρίσιµα κράτη– κινείται 
µεταξύ 10% και 12%.

Η µείωση των φορολογικών συντελεστών δεν επαρκεί για 
να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα, είναι όµως αναγκαία προ-
ϋπόθεση.

Πρέπει να γίνουν πολλά βήµατα για τη βελτίωση του επιχειρη-
µατικού, επενδυτικού πλαισίου και τη στροφή της οικονοµίας προς 
τη βιοµηχανία, η οποία εξασφαλίζει θέσεις πλήρους απασχόλησης, 
σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, µε αξιοπρεπείς αµοιβές. 

Το ποσοστό συµµετοχής της βιοµηχανίας στο ΑΕΠ είναι στη 
χώρα µας της τάξης του 8,5%, ενώ στη Γερµανία ξεπερνάει το 20%. 
Θα πρέπει να φτάσουµε σε ένα ποσοστό συµµετοχής 11% έως 12% 
για να αρχίσουµε να βλέπουµε θετικές οικονοµικές και κοινωνικές 
αλλαγές.

Το ανθρώπινο δυναµικό
Η δεκαετία της κρίσης έχει οδηγήσει σε µια φοβερή σπατάλη του 
ανθρώπινου δυναµικού.

Έχουν φύγει από τη χώρα µας 460.000 Έλληνες, κυρίως νέοι, 
και 180.000 µετανάστες, οι περισσότεροι προερχόµενοι από την Αλ-
βανία.

Έχουµε την εικόνα µιας χώρας που δεν µπορεί να κρατήσει τους 
πιο παραγωγικούς και δηµιουργικούς. Αυτή η κατάσταση δεν αντι-
µετωπίζεται από τη µια µέρα στην άλλη, αλλά θα πρέπει να πάρουµε 
όλα τα αναγκαία µέτρα, σε οικονοµικό, κοινωνικό και διοικητικό ε-
πίπεδο, για να περιοριστεί και στη συνέχεια να ανασταλεί η φυγή 
του πληθυσµού.

Για να γίνει αυτό, πρέπει να βάλουµε τέλος στη λεγόµενη γενιά 
των 360 ευρώ, συνδέοντας τα ΑΕΙ µε την πραγµατική οικονοµία και 
δηµιουργώντας τις φορολογικές και ασφαλιστικές προϋποθέσεις για 
να δίνουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και οι πολύ µικρές οικογε-
νειακές επιχειρήσεις αξιοπρεπείς αµοιβές.

Μέχρι σήµερα, η αναγκαία οικονοµική προσαρµογή στηρίχτηκε 
κυρίως στην ισοπέδωση των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα. Πρόκει-
ται για συνταγή οικονοµικής και κοινωνικής καταστροφής, την οποία 
πρέπει να εγκαταλείψουµε το συντοµότερο δυνατόν. Αυτό µπορεί να 
γίνει µε τη βοήθεια της µείωσης των φορολογικών και ασφαλιστικών 
βαρών για τις επιχειρήσεις και ειδικά µέτρα, όπως η χορήγηση µπό-
νους στους εργαζόµενους χωρίς ασφαλιστικές και φορολογικές κρα-
τήσεις για τους ίδιους και τις επιχειρήσεις.

ΠΕΝΤΕ ΣΤΟΧΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Πώς θα βγούµε από 
το οικονοµικό και 
κοινωνικό αδιέξοδο.

Από το πρόβληµα του δηµόσιου 
χρέους περάσαµε στο µεγαλύτερο 
πρόβληµα του ιδιωτικού χρέους.

Πρακτικά αδύνατη η αντιµετώπιση 
των προβληµάτων χωρίς κοινωνική 
συνοχή και αλληλεγγύη.

Η δεύτερη ευκαιρία
Η δεκαετούς διάρκειας οικονοµική κρίση οδήγησε γύρω στο 1 εκα-
τοµµύριο εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα, πολλοί από αυτούς ε-
πιχειρηµατίες και ελεύθεροι επαγγελµατίες, στο επαγγελµατικό και 
κοινωνικό περιθώριο.

Αυτοί είναι τα µεγαλύτερα θύµατα της κρίσης, γιατί ουσιαστικά 
πλήρωσαν τη χρεοκοπία του ∆ηµοσίου χωρίς να έχουν συµβάλει σε 
αυτήν.

Σε όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. υπάρχει η λεγόµενη «δεύτερη ευ-
καιρία», η οποία στηρίζεται σε παρεµβάσεις υπέρ όσων οδηγήθηκαν 
σε επιχειρηµατικό, επαγγελµατικό αδιέξοδο, µε εξαίρεση φυσικά τις 
δόλιες πτωχεύσεις. Μέσα σε ένα ή δύο χρόνια έχουν τακτοποιηθεί οι 

εκκρεµότητές τους και τους δίνεται η δυνατότητα για τη µεγάλη επαγ-
γελµατική επιστροφή, µε το σκεπτικό ότι είναι ώριµοι επαγγελµατίες, 
ικανοί να προσφέρουν πολλά στην οικονοµία, και πως έχουν διδαχτεί 
από την αποτυχία τους.

Στην Ελλάδα τα θύµατα της κρίσης έχουν µείνει αβοήθητα για 
πολλά χρόνια, µε αποτέλεσµα να έχουν δηµιουργηθεί τεράστια προ-
σωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά προβλήµατα.

Πρέπει να βρούµε τρόπους ώστε να δοθεί µια δεύτερη επαγγελ-
µατική ευκαιρία σε όσους αντέχουν ακόµα και να ρυθµιστούν µε λο-
γικό και κοινωνικά ωφέλιµο τρόπο οι εκκρεµότητες όσων έχασαν την 
επαγγελµατική µάχη στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που δηµι-
ούργησε η κρίση.

Το οικονοµικό και κοινωνικό άνοιγµα στη νεολαία, η εφαρµογή 
της πολιτικής της δεύτερης ευκαιρίας έναντι των θυµάτων της κρίσης 
και µια ολοκληρωµένη πολιτική υπέρ της οικογένειας και για την α-
ντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της Ελλάδας είναι ανα-
γκαίες προϋποθέσεις για την καλύτερη αξιοποίηση και την ανάπτυξη 
του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας.

Μια µατιά στις προγνώσεις για την αρνητική δηµογραφική εξέ-
λιξη συµπεριλαµβάνει την επιταχυνόµενη µείωση του πληθυσµού, 
που δείχνει ότι τα χρονικά, κοινωνικά περιθώρια τείνουν να εξαντλη-
θούν.

Το ιδιωτικό χρέος
Η Ελλάδα µπήκε στην κρίση γιατί δεν µπόρεσε να ελέγξει το δη-

µόσιο χρέος και, ως αποτέλεσµα της διαχείρισης της κρίσης, βρί-
σκεται αντιµέτωπη µε ένα ανεξέλεγκτο ιδιωτικό χρέος.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι ληξιπρόθεσµες οφειλές 
προς την εφορία, οι οποίες αυξάνονται µε ρυθµό 10 έως 11 δισ. 
τον χρόνο. Έχουµε φτάσει στο σηµείο η εκτέλεση του προϋπο-
λογισµού και η επίτευξη των θεαµατικών πρωτογενών πλεονα-
σµάτων να οφείλεται και στην είσπραξη οφειλών προηγούµε-

νων ετών µε ρυθµό 4-5 δισ.
Ένα άλλο παράδειγµα υπερχρέωσης των νοικοκυριών είναι 

το τεράστιο ποσοστό κόκκινων στεγαστικών δανείων, που συνδυ-
άζεται µε την κατάρρευση της εµπορικής αξίας των περισσότερων 

ακινήτων. Αυτό σηµαίνει ότι πολλοί δανειολήπτες οι οποίοι εξυπη-
ρετούν κανονικά το δάνειό τους για 10 και 15 χρόνια έχουν υπόλοιπο 
δανείων που ξεπερνά την εµπορική αξία του ακινήτου.

Με την πολιτική που ακολουθείται, χάνονται οι περιουσίες των 
Ελλήνων, που αποτελούν τη βάση των οικονοµικών και κοινωνικών 
δικαιωµάτων τους. Προ ηµερών ο «Ελεύθερος Τύπος» δηµοσίευσε 
ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ, σύµφωνα µε το οποίο υπήρ-
ξαν το 2018 150.000 αποποιήσεις κληρονοµιών, γιατί τα φορολογικά 
βάρη και η πτώση της αξίας των ακινήτων συνδυάζονται για να κάνουν 
ασύµφορη την αποδοχή της κληρονοµιάς.

Ανατρέπονται, έτσι, οι βάσεις στις οποίες στηρίχτηκε η µεταπολε-
µική κοινωνική ανάπτυξη της πατρίδας µας.

Σεβασµός και συνοχή
Η αντιµετώπιση των προβληµάτων δεν µπορεί να γίνει χωρίς τη στοι-
χειώδη κοινωνική συνοχή και τον αναγκαίο σεβασµό στον δηµόσιο 
χώρο.

Η κοινωνική διάλυση που παρατηρείται είναι πιο επικίνδυνη και 
από την οικονοµική κρίση, γιατί στέκεται εµπόδιο στην ανασύνταξη 
των κοινωνικών δυνάµεων.

Είµαστε η µόνη χώρα της Ε.Ε. στην οποία δεν επιδιώκεται µια 
καλώς εννοούµενη πειθαρχία και υπάρχει απόλυτη περιφρόνηση 
στον δηµόσιο χώρο, από τα ΑΕΙ και τις συγκοινωνίες µέχρι τα πάρκα, 
τους παιδότοπους και τις γειτονιές.

Η ελληνική κοινωνία παρουσιάζει φαινόµενα αποσύνθεσης, µε 
τον λογαριασµό να τον πληρώνουν κυρίως οι µη προνοµιούχοι και 
φτωχοί συµπολίτες µας, οι οποίοι χρειάζονται περισσότερο απ’ όλους 
την κοινωνική συνοχή, την αλληλεγγύη και τη βασική κοινωνική υ-
ποδοµή.

Τα τελευταία χρόνια το κράτος πρόνοιας δέχεται αλλεπάλληλα 
πλήγµατα εξαιτίας ενός συνδυασµού οικονοµικής λιτότητας, διοικη-
τικής διάλυσης, προγραµµατισµένης µείωσης δηµόσιων επενδύσεων 
και αδιαφορίας. ∆εν υπάρχει άλλη χώρα της Ε.Ε. στην οποία να παρα-
τηρείται τέτοιου είδους κοινωνική εγκατάλειψη.

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

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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συνέντευξη

Τ
ο «µυστικό» για το πώς ο ∆ήµος Τρικ-
καίων θεωρείται εντός αλλά και εκτός 
χώρας ένας δήµος-πρότυπο, που δι-
αρκώς καινοτοµεί και δίνει νέες δυ-
νατότητες στους πολίτες του, εξηγεί ο 
δήµαρχος, ∆ηµήτρης Παπαστεργίου, 
παρουσιάζοντας παράλληλα και τις 

νέες καινοτοµίες που ο δήµος προωθεί.

Ποια είναι κατά την άποψή σας η σηµασία των 
φετινών αυτοδιοικητικών εκλογών;
Η σηµασία αυτή προσδιορίζεται σε δύο επίπεδα. Το 
ένα, για την αυτοδιοίκηση συνολικά στη χώρα µας. 
Το δεύτερο, για τον ∆ήµο Τρικκαίων ειδικότερα. 
Αλλά και στις δύο περιπτώσεις η µόνη λύση είναι 
«να πάµε µπροστά». Να βγούµε από τέλµατα και α-
ντιλήψεις της προ κρίσης εποχής, να δούµε τι µας 
ενώνει σε επίπεδο κοινών λύσεων και να προχω-
ρήσουµε µε λογική και σύνεση. ∆εν χρειαζόµαστε 
επιβαλλόµενες λύσεις, αλλά λύσεις που οι ίδιες οι 
κοινωνίες θα εκφράσουν µε την ψήφο τους.

Οι εκλογές φέτος διεξάγονται µε το σύστηµα της 
απλής αναλογικής. Τι σηµαίνει αυτό για την αυ-
τοδιοίκηση;
Παρουσιάστηκε ως η µέγιστη αλλαγή, αλλά δεν φαί-
νεται να προωθεί λύσεις. Εξάλλου, για τα βασικά προ-
βλήµατα στους δήµους, λείπουν πρόσθετες νοµοθε-
τήσεις σε κοµβικά ζητήµατα. Σε γενικό επίπεδο, ου-
δείς διαφωνεί µε την απλή αναλογική. Στην πράξη, 
όµως, δηµιουργούνται προβλήµατα. Σκέφτεστε έναν 
δήµο µε δήµαρχο «όµηρο» συµβούλων; Πώς θα 
λαµβάνονται οι αποφάσεις; Εκτός αν θεωρούµε ότι 
θα υπάρχουν µίνιµουµ συµφωνίες για απλά ζητή-
µατα, όπως, για παράδειγµα, η αποκοµιδή απορ-
ριµµάτων. Αλλά και σε αυτό υπάρχουν διαφορετι-
κές αντιλήψεις. Εποµένως, για να αναφερθώ στην 
ουσία των αλλαγών, η συνεργασία που τόσο προ-
βάλλεται ότι θα προωθηθεί από την καθιέρωση της 
απλής αναλογικής είναι κουλτούρα. ∆εν επιβάλλε-
ται µε νόµο, δεν προωθείται «από τα πάνω». Είναι 
τρόπος συνεννόησης της κοινωνίας, τρόπος ζωής 
µέσα στις πόλεις και τα χωριά. Αυτό θα έπρεπε να 
είναι ο στόχος µας.

Πώς κρίνετε τη σχέση που έχει διαµορφωθεί 
µεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικού 
κράτους;
Σαν τη σχέση πατέρα προς ενήλικο παιδί, όταν αυτό 
είναι άνεργο. Η αυτοδιοίκηση έχει ενηλικιωθεί, αλλά 
η κεντρική διοίκηση παραµένει αγκυλωµένη σε πρα-
κτικές και νοοτροπίες δεκάδων ετών πριν. Κονδύλια 
και δραστηριότητες που ελέγχονται από το κράτος 
οδεύουν στους δήµους µετά από µήνες. Πρόσφατα 
στον δήµο µας πήραµε οµόφωνα µια γενναία από-
φαση: να πληρώσουµε τις συµβασιούχους καθα-
ρίστριες των σχολείων, επειδή το κράτος δεν έχει 
στείλει τα χρήµατα εδώ και τέσσερις µήνες. Μας µε-
τέφεραν αρµοδιότητες και µας παρακράτησαν τους 
πόρους. Υπολογίσαµε ότι από το 2010 µέχρι τώρα οι 
δήµοι έλαβαν 65% λιγότερα χρήµατα. Πώς να κλεί-
σεις τη λακκούβα, πώς να δηµιουργήσεις κάτι νέο, 
όταν δεν µπορείς να κινηθείς για τα βασικά; Μας πα-
ραπέµπουν στα πρόσθετα χρηµατοδοτικά εργαλεία 
(που ορθώς υπάρχουν), αλλά το ΕΣΠΑ 2014-2020 
«άνοιξε» το… 2018. Ευτυχώς, µε εργαλεία σαν τον 
«Φιλόδηµο» βρήκαµε έναν βηµατισµό. Αρκούν αυτά; 
Όχι βέβαια. Το ερώτηµα είναι υπαρκτό και απλό: θα 
παραµείνουµε διοίκηση ή θα γίνουµε πραγµατική 
«αυτοδιοίκηση»;

Η συνεργασία που 
τόσο προβάλλεται ότι 
θα προωθηθεί από την 
καθιέρωση της απλής 
αναλογικής είναι κουλτούρα. 
∆εν επιβάλλεται µε νόµο, 
δεν προωθείται «από 
τα πάνω». Είναι τρόπος 
συνεννόησης της κοινωνίας, 
τρόπος ζωής µέσα στις πόλεις 
και τα χωριά. Αυτό θα έπρεπε 
να είναι ο στόχος µας.

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

∆ηµήτρης Παπαστεργίου, δήµαρχος Τρικκαίων

Ο δήµος σας αναφέρεται πολύ συχνά ως δήµος-
πρότυπο, που καινοτοµεί διαρκώς υπέρ των πο-
λιτών. Κατ’ αρχάς, ποιες θεωρείτε εσείς ότι είναι 
οι βασικές αυτές καινοτοµίες;
Η αλλαγή του τρόπου σκέψης, η συνεργασία, η παι-
δεία. Κοινότυπα φαίνονται; Κι όµως, αυτό είναι, τε-
λικά, η καινοτοµία: να µπορείς να κάνεις το απλό και 
λογικό, που όµως είναι ταυτόχρονα τροµερά δύσκολο 
και –ουσιαστικά– παράλογο. Χαρακτηριστικότερο πα-
ράδειγµα η εφαρµογή του νόµου για το κάπνισµα. 
Κάναµε το αυτονόητο και γίναµε viral, ενώ viral θα 
έπρεπε να γίνει αυτός που δεν εφαρµόζει τον νόµο, 
που δεν σέβεται τον συνάνθρωπό του, που δεν θε-
ωρεί ως στοιχείο πολιτισµού την υγεία των άλλων. 
Καινοτοµία, επίσης, δεν είναι από µόνη της η τεχνο-
λογία. Φέραµε για πρώτη φορά παγκοσµίως το Λε-
ωφορείο Χωρίς Οδηγό. ∆ηµιουργήσαµε σύστηµα 
εξυπηρέτησης πολιτών για να φύγει από τη µέση το 
«µέσον», υλοποιούµε πλήθος πιλοτικών προγραµ-
µάτων για την intelligent city: φωτισµός, στάθµευση, 
κάδοι απορριµµάτων, φανάρια. Αλλά και προγράµ-
µατα ουσίας: smart farming, µέτρηση κατανάλω-
σης ενέργειας, έλεγχος αντλιοστασίων, τηλε-έλεγ-
χος δικτύων ύδρευσης. Και όχι µόνο. Το Activage 
φέρνει 150 οικίες αυτόνοµης διαβίωσης για άτοµα 
µε προβλήµατα άνοιας, το Avint και το Elviten ξανα-
βάζουν οχήµατα χωρίς οδηγό και ηλεκτροκίνητα ο-

χείς συγκυρίες της ύπαρξης πλήθους επιστηµόνων, 
νέων ανθρώπων µε όραµα και µεράκι, µε συνεργά-
τες δηµιουργικούς σε µια ανοιχτή κοινωνία, τολµή-
σαµε. Και τολµήσαµε να ξεκολλήσουµε, επειδή δεν 
θέλαµε άλλο να είµαστε κολληµένοι. Τώρα, πάµε για 
τη δεύτερη φάση: να προχωρήσουµε µερικά βήµατα 
πιο πέρα, βάζοντας, για παράδειγµα, το ήδη έτοιµο 
ΑΤΜ Πιστοποιητικών –µοναδικό στην Ελλάδα– να 
λειτουργήσει. Ξέρετε, θεωρώ σηµαντικό ο πολίτης 
να παίρνει ένα πιστοποιητικό µε την Κάρτα ∆ηµότη, 
που ετοιµάσαµε, σε µόλις 22 δευτερόλεπτα.

Από την άλλη, συχνά οι δήµοι βρίσκονται στο στό-
χαστρο φορέων όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, 
ως εστίες διαφθοράς. Το σχόλιό σας;
Οι δήµοι δεν είναι κάτι άλλο από την ίδια την κοινωνία. 
Κάθε δήµος, εξάλλου, είναι µια µεγάλη οικογένεια ή 
µια πολύ µεγάλη οικογένεια. Έχει εντός της όλες τις 
αντιφάσεις και όλες τις πραγµατικότητες που συνα-
ντούµε και στην κοινωνία. «Νησίδα ευτυχίας» στον 
δήµο δεν υπάρχει. Αντιθέτως, υπάρχει προσπάθεια 
να µειώσουµε τη γραφειοκρατία, το γρηγορόσηµο, το 
µέσον, µε τη χρήση της τεχνολογίας. Θα γίνει άµεσα 
αυτό; Όχι. ∆ιότι χρειαζόµαστε και αλλαγή συνήθειας 
και αλλαγή νοοτροπίας. ∆ηλαδή χρειαζόµαστε και-
νοτοµία σε όλα.

Ποιοι είναι οι επόµενοι στόχοι σας για τον δήµο, 
αν επανεκλεγείτε δήµαρχος;
Να αλλάξουµε την περιοχή µας, να συνεχίσουµε να 
δίνουµε ευκαιρίες για ανάπτυξη, να ολοκληρώσουµε 
τα έργα στον πολιτισµό και στον αθλητισµό (είµαι υ-
περήφανος γι’ αυτά), να βελτιώσουµε την καθηµε-
ρινότητα, να δώσουµε έµφαση στην ποιότητα ζωής. 
Ξέρω ότι τα ίδια µπορεί µε ένα copy paste να πει ο 
καθένας, ακόµη κι αν θέτει υποψηφιότητα για βου-
λευτής! Οπότε σας απαντώ όπως το αισθάνοµαι: να 
συνεχίσουµε να παλεύουµε για την κοινωνία µας, 
µαζί µε την κοινωνία µας. Και, ναι, είµαι υπερήφα-
νος που εκπροσωπώ τους Τρικαλινούς και τις Τρι-
καλινές. Μου έδωσαν χαρά, συνεχίζουµε µαζί, για 
να προσφέρουµε ακόµη περισσότερα.

«Η µόνη λύση είναι να πάµε 
µπροστά»

χήµατα στην καθηµερινότητα των Τρικαλινών, µαζί 
µε επέκταση ποδηλατοδρόµων για τα περίπου 40.000 
ποδήλατα της πόλης. Καινοτόµο, όµως, είναι και το 
ότι αποφασίσαµε να δηµιουργήσουµε κόµβο καινο-
τοµίας µε το όνοµα GiSeMi ενάντια στο brain drain, 
σε συνδυασµό µε τη δωρεά 200 κιτ ροµποτικής στα 
σχολεία του δήµου µας. Σχεδιάζουµε, επί της ου-
σίας, µε στόχο το µέλλον. Σηµαντικό θεωρώ και το 
ότι ξαναφέρνουµε τον Ασκληπιό στην επικαιρότητα, 
µε πρόγραµµα Ψηφιακού Ασκληπιείου, Βοτανικού 
Κήπου και εναλλακτικών διαδροµών «Στα ίχνη του 
Ασκληπιού», µαζί µε αναγνώριση Ιαµατικού Πόρου 
της περιοχής µας, επενδύοντας στην ευεξία. Εξάλλου, 
ήδη το brand name «Τρίκαλα» υπάρχει. Και υπάρ-
χει λόγω και του Μύλου των Ξωτικών µε 1.200.000 
επισκέψεις το 2019. Εποµένως, η καινοτοµία είναι ο 
συνδυασµός όλων: η δουλειά (η σκληρή δουλειά), 
η εξωστρέφεια, η χρήση της τεχνολογίας ως µέσου 
και όχι ως αυτοσκοπού.

Πώς καταφέρατε να καινοτοµήσετε σε µια περί-
οδο κρίσης για τη χώρα;
Πιστεύω ότι και χρήµατα να υπήρχαν, τα ίδια θα κά-
ναµε. Τα χρήµατα, εξάλλου, είναι των πολιτών, οπότε 
δεν πρέπει να λειτουργούµε ως παραγωγοί ιδεών και 
υλοποιητές δράσεων µόνο όταν βρισκόµαστε στην 
ανάγκη. Απλώς, αυτή την περίοδο, µαζί µε τις ευτυ-
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πολιτική

∆ΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΝΟΨΕΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ

Τ
ο γενικό κλίµα το οποίο καταγράφεται πανελ-
λαδικά σε ό,τι αφορά τις επιλογές των ψηφοφό-
ρων ενόψει των ευρωεκλογών του Μαΐου κατα-
γράφουν και όσες δηµοσκοπήσεις έχουν δηµο-
σιοποιηθεί αναφορικά µε τις επιµέρους επιλογές 
στις περιφέρειες.

Πρόσφατη δηµοσκόπηση αφορούσε την Περιφέρεια ∆υτικής 
Ελλάδας, τους νοµούς Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, όπου στις ε-
πόµενες εκλογές θα αναδειχθούν 16 βουλευτές, καθώς η Αχαΐα 
έχει µία έδρα επιπλέον σε σχέση µε το 2015.

Σύµφωνα µε τη δηµοσκόπηση που έγινε για τις ευρωεκλογές 
από την εταιρεία DATA RC για λογαριασµό της εφηµερίδας «Πε-
λοπόννησος», η Ν∆ έχει προβάδισµα 12 ποσοστιαίων µονάδων έ-
ναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, καθώς κα-
ταγράφει ποσοστό 37,4%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί µε 25,4%. 
Αυτά τα ποσοστά δείχνουν ότι η Ν∆ έχει άνοδο 15 µονάδων στην 
περιφέρεια, όπου το 2014 είχε πάρει 22,1%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υ-
ποχώρηση 5 µονάδων από το 30,4% του 2014.

Στην πρόθεση ψήφου η διαφορά είναι της τάξης των 8,2 µο-
νάδων (25,7 έναντι 17,5), η οποία διατηρήθηκε περίπου ίδια όταν 
ετέθη το ζήτηµα της ψήφου σε ενδεχόµενο βουλευτικών εκλογών. 
Η Ν∆ προηγείται µε 28,3% έναντι 20,8% του ΣΥΡΙΖΑ και η εται-
ρεία επισηµαίνει ότι η διαφορά των 7,5 µονάδων γίνεται 9,5 µονά-
δες µε βάση την αναγωγή επί των εγκύρων.

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, που δηµοσίευσε η εφηµερίδα, «ο 
ΣΥΡΙΖΑ θεωρητικά έχει περιθώρια, αλλά αποτελεί φρέσκο πολι-
τικό φαινόµενο για να µπορείς να µιλάς για δεδοµένη µάζα ψηφο-
φόρων, ενώ ανεβασµένο είναι το ΚΙΝΑΛ και έξι στους δέκα πολίτες 
θεωρούν κακή τη Συµφωνία των Πρεσπών».

Τέταρτος ο Αναγνωστάκης στη Στερεά Ελλάδα
Παρόµοια εικόνα µε τις σχετικές ιδιαιτερότητες καταγράφει και η 
έρευνα που πραγµατοποίησε στο διάστηµα 12-15 Μαρτίου η εται-
ρεία Prorata στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για λογαριασµό 
του STAR Κεντρικής Ελλάδας.

Ο υποψήφιος περιφερειάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, ∆ηµήτρης Ανα-
γνωστάκης, ο οποίος προέρχεται από τη ∆ΗΜΑΡ αλλά είχε εντα-
χθεί στον ΣΥΡΙΖΑ πριν από το 2015 και είχε διατελέσει γενικός 
γραµµατέας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, βρίσκεται σε 
µονοψήφιο ποσοστό (8%) και υστερεί και έναντι της πρώην υπουρ-
γού Γεωργίας και πρώην βουλευτού Φθιώτιδας Κατερίνας Μπα-
τζελή, η οποία έχει την επίσηµη υποστήριξη του ΚΙΝΑΛ και βρί-
σκεται, σύµφωνα µε τη δηµοσκόπηση, στο 10%.

Η εταιρεία επισηµαίνει ότι αναποφάσιστος είναι ένας στους 
τέσσερις πολίτες (27%), ενώ πολύ κοντά στην πρώτη θέση των 
προτιµήσεων είναι ο πρώην δήµαρχος Στυλίδας Απόστολος Γκλέ-
τσος µε 21% και ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 
Φάνης Σπανός µε 20%, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ν∆. Ο Κώστας 
Μπασδέκης, που έχει τη στήριξη του ΚΚΕ, είναι στο 2%.

Σύµφωνα µε την εταιρεία, «διαβάζοντας τα ποσοστά των πέντε 
υποψηφίων (Γκλέτσος, Σπανός, Αναγνωστάκης, Μπατζελή και 
Μπασδέκης), ο Απόστολος Γκλέτσος έχει µικρό προβάδισµα στους 
τρεις από τους πέντε νοµούς και συγκεκριµένα σε Βοιωτία, Εύβοια 
και Φθιώτιδα, ενώ αρκετά πιο σηµαντικό είναι το προβάδισµα του 
Φάνη Σπανού στους άλλους δύο και µικρότερους νοµούς, Ευρυτα-
νίας και Φωκίδας. Στη Φωκίδα οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 35%, 
δηλαδή περισσότεροι από ένας στους τρεις δεν έχει ακόµη αποφα-
σίσει τι θα ψηφίσει, γεγονός που µπορεί να αλλάξει το τελικό απο-
τέλεσµα.

Ο κ. Γκλέτσος έχει την υποστήριξη των ΑΝΕΛ, αλλά δηλώνει 
ότι εξακολουθεί να παραµένει αριστερός.

Με πέντε υποψήφιους περιφερειάρχες 
από το ΠΑΣΟΚ του 2014
Στο µεταξύ, ένας ακόµη πρώην υποψήφιος, µε τη στήριξη του 
ΠΑΣΟΚ το 2014, υιοθετείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για τον 
γιατρό Νίκο Τσιλιµίγκα, ο οποίος ήταν υποψήφιος περιφερειάρ-
χης Θεσσαλίας και µε 17,3% είχε έρθει δεύτερος, πίσω από τον νυν 
περιφερειάρχη, Κώστα Αγοραστό, 4 µονάδες πάνω από την τότε 
βουλευτή και υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ Ηρώ ∆ιώτη. Την υποψηφι-
ότητα του κ. Τσιλιµίγκα, ο οποίος στον δεύτερο γύρο είχε χάσει 

µε διαφορά 9 µονάδων (54,5 έναντι 45,5), προανήγγειλε ο βουλευ-
τής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουλος, σύµφωνα µε 
τον οποίο θα υπάρξει ανοιχτή εκδήλωση στη Λάρισα στις 5 Απρι-
λίου, όπου και θα ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο του κ. Τσιλιµίγκα. 
«Φυσικά η συζήτηση συνεργασιών συνεχίζεται» είπε ο κ. Παπα-
δόπουλος.

Η υποψηφιότητα του κ. Τσιλιµίγκα είναι η πέµπτη που υιοθε-
τεί ο ΣΥΡΙΖΑ από τους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ το 2014.

Είχαν προηγηθεί δύο εκλεγµένοι περιφερειάρχες, ο Σταύρος 
Αρναουτάκης στην Κρήτη και ο Απόστολος Κατσιφάρας στη ∆υτική 
Ελλάδα. Και στις δύο περιπτώσεις το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είχε 
έρθει τρίτο, µε ποσοστά κάτω από 20%. Ο Μανώλης Κριτσιωτάκης, 
επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη, έγινε βου-
λευτής, ενώ ο Βασίλης Χατζηλάµπρου, επικεφαλής στη ∆υτική Ελ-
λάδα, όπως και η κυρία ∆ιώτη της Θεσσαλίας, είχαν εκλεγεί βου-
λευτές αλλά αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ µετά την υπογραφή του 
µνηµονίου Τσίπρα, εκφράζοντας διαφωνίες από τα αριστερά.

Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ θα στη-
ρίξουν από κοινού τους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ, όπως θα συµ-
βεί και στο Νότιο Αιγαίο, στο πρόσωπο του προερχόµενου από το 
ΠΑΣΟΚ Μανώλη Γλυνού.

«Ναι» από τον ΣΥΡΙΖΑ, «όχι» από το ΚΙΝΑΛ
Οι άλλοι δύο υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ του 2014 που υιοθέτησε ο 
ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Γιώργος ∆έδες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
και ο Γιώργος Ζάψας στην Ήπειρο. Και οι δύο είχαν έρθει τρίτοι, 
πίσω από τα ψηφοδέλτια που είχε υποστηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. 
∆έδες 0,4% πίσω από τον Οδυσσέα Βουδούρη, που στο µεταξύ έχει 
διαρρήξει τις σχέσεις του µε τον ΣΥΡΙΖΑ, µετά τη θητεία του ως γε-
νικός γραµµατέας στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ο κ. 
Ζάψας 15 µονάδες πίσω από τη νυν υπουργό Προστασίας του Πο-
λίτη, Όλγα Γεροβασίλη, η οποία είχε πάρει 24%, αλλά είχε χάσει 
από τον πρώτο γύρο από τον κ. Καχριµάνη, που θα είναι και πάλι υ-
ποψήφιος µε τη στήριξη της Ν∆. Στις δύο αυτές περιπτώσεις όµως 
το ΚΙΝΑΛ δεν ακολούθησε τους υποψηφίους του, καθώς συµµε-
τέχει στις περιφερειακές εκλογές µε δικά του ψηφοδέλτια, µε ε-
πικεφαλής τον ∆ηµήτρη ∆ηµητρίου στην Ήπειρο και τον πρόεδρο 
του Επιµελητηρίου Αρκαδίας, Γιάννη Μπουντρούκα, στην Πελο-
πόννησο.

Μάλιστα, σε µία δηµοσκόπηση της εταιρείας Marc για τον τη-
λεοπτικό σταθµό SUPER, τον προηγούµενο ∆εκέµβριο, πριν ορι-
στικοποιηθεί η υποψηφιότητα του κ. ∆έδε, ο κ. Μπουντρούκας υ-
περτερούσε κατά 1,5 µονάδες του υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ (10,1% 
έναντι 8,5%). Στην πρώτη θέση ήταν ο νυν περιφερειάρχης, Πέτρος 
Τατούλης, και στη δεύτερη ο υποστηριζόµενος από τη Ν∆ Πανα-
γιώτης Νίκας.

Ή βουλευτές ή έξω από το κόµµα
Συνολικά, από τους 13 υποψήφιους περιφερειάρχες του ΣΥΡΙΖΑ το 
2014, δύο εξελέγησαν, η Ρένα ∆ούρου στην Αττική και ο Θόδωρος 
Γαλιατσάτος στα Ιόνια, πέντε έχασαν από τον πρώτο γύρο και σή-
µερα είναι βουλευτές, ο Κώστας Μορφίδης σε Ανατολική Μακεδο-
νία - Θράκη, ο Θέµης Μουµουλίδης στη ∆υτική Μακεδονία, η Όλγα 
Γεροβασίλη στην Ήπειρο, ο Βαγγέλης Αποστόλου στη Στερεά Ελ-
λάδα και ο Μανώλης Κριτσιωτάκης στην Κρήτη, ενώ έξι έχουν α-
ποχωρήσει από το κόµµα: ∆έσποινα Χαραλαµπίδου στην Κεντρική 
Μακεδονία, Ηρώ ∆ιώτη στη Θεσσαλία, Βασίλης Χατζηλάµπρου στη 
∆υτική Ελλάδα, Αγλαΐα Κυρίτση στο Βόρειο Αιγαίο, Οδυσσέας Βου-
δούρης στην Πελοπόννησο και Μπενέτος Σπύρου στο Νότιο Αιγαίο.

Από αυτούς, οι πρώτοι τέσσερις είχαν διατελέσει βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο εξάµηνο του 2015 και αποχώρησαν µε τη ΛΑΕ, 
ενώ ο κ. Βουδούρης την περίοδο 2012-2014. Ο κ. Σπύρου ήταν δή-
µαρχος Λειψών. Πριν από λίγες ηµέρες η κυρία Κυρίτση ανακοί-
νωσε ότι στις εκλογές του Μαΐου θα συµµετάσχει στα ψηφοδέλτια 
της Λαϊκής Συσπείρωσης του ΚΚΕ.

Συνολικά, για το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει:
• ∆ύο νυν περιφερειάρχες που εξελέγησαν µε τη στήριξή του (∆ού-
ρου - Αττική, Γαλιατσάτος - Ιόνια).
• Τον περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας, Γ. Καρυπίδη, που στή-
ριξε στον δεύτερο γύρο.
• Πέντε υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ το 2014 (Αρναουτάκης - Κρήτη, 
Κατσιφάρας - ∆. Ελλάδα, Ζάψας - Ήπειρος, ∆έδες - Πελοπόννησος, 
Τσιλιµίγκας - Θεσσαλία).
• ∆ύο νέους υποψηφίους από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ (Μ. Γλυνός - Ν. 
Αιγαίο, Κ. Κατσιµίγας - Ανατολική Μακεδονία - Θράκη).
• ∆ύο δικούς του υποψηφίους (Χρ. Γιανούλης - Κ. Μακεδονία, ∆. Α-
ναγνωστάκης - Στερεά Ελλάδα).
• ∆εν έχει ανακοινώσει υποψήφιο για το Βόρειο Αιγαίο.

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ



www.freesunday.gr 0924.03.2019

συνέντευξη

Μ
ια «στρατηγική 
νίκη» της Ν∆ στις 
ευρωεκλογές θα 
αποτελέσει «πρό-
κριµα αυτοδυνα-
µίας» στις εθνικές 
εκλογές, εκτιµά η 
υποψήφια ευρω-
βουλευτής του 

κόµµατος και πρόεδρος της ∆ΗΜΤΟ της Ν∆ Βά-
ρης-Βούλας-Βουλιαγµένης, Κλαίρη Σαραντάκου, 
υπογραµµίζοντας τον «δηµοψηφισµατικό» χαρα-
κτήρα της εκλογικής αναµέτρησης του Μαΐου.

Ποιο είναι κατά τη γνώµη σας το διακύβευµα 
των φετινών ευρωεκλογών για την Ελλάδα 
και για την Ευρώπη;
Οι ευρωεκλογές αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία για 
την Ελλάδα, γιατί από τον Σεπτέµβριο του 2015 
δεν έχει δοθεί ξανά η δυνατότητα στους Έλλη-
νες πολίτες να εκφράσουν τη θέλησή τους. Θα 
πρέπει να δοθεί ένα ξεκάθαρο µήνυµα στην κυ-
βέρνηση και στις πολιτικές της που φτωχοποί-
ησαν τη χώρα και υπονόµευσαν την αξιοπρέ-
πεια των Ελλήνων. Και για την Ευρώπη, όµως, 
έχουν ιδιαίτερη σηµασία, γιατί το σκληρό νοµι-
σµατικό και δηµοσιονοµικό πλαίσιο που συνό-
δευσε την έλευση του ευρώ, η παγκόσµια οι-
κονοµική κρίση του 2008 και η άνευ προηγου-
µένου µεταναστευτική κρίση έχουν επηρεάσει 
το εγχείρηµα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η 
Ευρώπη πρέπει να δείξει στους πολίτες ότι µπο-
ρεί να βρει απαντήσεις στα προβλήµατά τους, ότι 
µπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ευη-
µερία τους. Στο επίκεντρο της πολιτικής πρέπει 
να επανέλθει ο άνθρωπος.

Αν ένας πολίτης σάς ρωτούσε «γιατί να ψη-
φίσω Ν∆ στις ευρωεκλογές;», τι θα του απα-
ντούσατε;
Η συµµετοχή µας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα 
αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα για τη Ν∆, 
καθώς το ΕΛΚ είναι όχι µόνο η µεγαλύτερη πο-
λιτική δύναµη στην Ε.Ε. αλλά προωθεί αταλά-
ντευτα τον στόχο της οµόσπονδης Ευρώπης. 
Μιας Ευρώπης πιο ανοιχτής και αποτελεσµατι-
κής, µε στενότερη συνεργασία στον τοµέα της 
εξωτερικής πολιτικής, η οποία θα συνδυάζει 
αρµονικά την ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτο-
βουλίας µε την κοινωνική προστασία και ασφά-
λεια. Η εκπροσώπηση της χώρας µας στο Ευ-
ρωκοινοβούλιο είναι καθοριστικής σηµασίας, 
γιατί πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα έχει δυνατή 
και παρεµβατική φωνή στη διαµόρφωση των 
νέων πολιτικών και ισορροπιών που δηµιουρ-
γούνται στην Ένωση και να αποκτήσει πρωτα-
γωνιστικό ρόλο προς όφελος και των εθνικών 
µας συµφερόντων.

Θεωρείτε ότι το αποτέλεσµα των ευρωεκλο-
γών ενδέχεται να αποτελέσει «πρόκριµα» και 
για τις εθνικές εκλογές;
Αν και οι δύο εκλογές δεν ταυτίζονται, ο πρόε-
δρος της Ν∆ έχει αναδείξει τον δηµοψηφισµα-
τικό χαρακτήρα των επικείµενων ευρωεκλο-
γών. Η Ν∆ επιδιώκει µια στρατηγική νίκη στις 
ευρωεκλογές, που θα είναι όντως πρόκριµα της 
αυτοδυναµίας της στις εθνικές εκλογές, όποτε 
κι αν αυτές γίνουν, γι’ αυτό και δεν πρέπει να 
υπάρχει χαλαρή ψήφος. Πιστεύω ότι τόσο από 

Οι προοπτικές της Ε.Ε. 
συνοψίζονται σε λίγες 
φράσεις: ασφαλής και 
προστατευµένη Ευρώπη, 
ευηµερούσα και βιώσιµη 
Ευρώπη, κοινωνική 
Ευρώπη και, τέλος, 
Ευρώπη ισχυρή στην 
παγκόσµια σκηνή.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Κλαίρη Σαραντάκου, 
υποψήφια ευρωβουλευτής της Ν∆

τις ευρωεκλογές όσο και από τις περιφερειακές 
και τις δηµοτικές εκλογές θα βγει ένα τριπλό και 
συνδυαστικό µήνυµα ξεκάθαρης νίκης της Ν∆.

Ποιοι είναι, κατά την άποψή σας, οι παράγο-
ντες που θα καθορίσουν το αποτέλεσµα των 
ευρωεκλογών στην Ελλάδα;
Το µεταναστευτικό και η οικονοµία είναι τα δύο 
κορυφαία ζητήµατα που µεταξύ άλλων θα κρί-
νουν το αποτέλεσµα των ευρωεκλογών. Η κυ-
βέρνηση έχει καταδικαστεί στη συνείδηση των 
πολιτών, γιατί στην ουσία δεν διαχειρίστηκε την 
προσφυγική κρίση, επί των ηµερών της υπήρξε 
επιβράδυνση της οικονοµίας, και οι πολίτες πρέ-
πει να αποφασίσουν αν θέλουν µια Ελλάδα χα-
µηλής ανάπτυξης µε πολίτες που να ζουν µε 
αυτά που µοιράζει ευκαιριακά η κυβέρνηση ή 
µια Ελλάδα που θα αναπτύσσεται δυναµικά και 
θα παράγει δουλειές για όλους.

Η Ευρώπη βαίνει προς τις κάλπες µε εµφανή 
ζητήµατα ταυτότητας. Κατ’ αρχάς, πόσο σας 
ανησυχεί η διαφαινόµενη άνοδος ακραίων 

και λαϊκιστικών κοµµάτων;
Πιστεύαµε ότι είχαµε υπερβεί την αυταρχική 
σκέψη, στα πλαίσια της συνεργασίας που ανέ-
πτυξαν τα κράτη µεταξύ τους, όµως ο εθνικισµός 
και ο ευρωσκεπτικισµός βρίσκονται σε άνοδο σε 
πολλές περιοχές της Ε.Ε., αποτελώντας «πηγή 
γοητείας» για πολλούς ανθρώπους. Η οικονοµική 
κρίση, το µεταναστευτικό, το Brexit, τείνουν να 
αλλοιώσουν τις πολιτικές αντιλήψεις των πολι-
τών, που έπαψαν να εµπιστεύονται το πολιτικό 
κατεστηµένο και δίνουν την ψήφο τους σε κι-
νήσεις εκτός της παραδοσιακής σκηνής. Χωρίς 
αυτό να σηµαίνει ότι και σε χώρες που δεν αντι-
µετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήµατα, όπως 
η Σουηδία, η ∆ανία και η Φινλανδία, δεν υπάρ-
χουν ακραία κόµµατα. Η µόνη απάντηση είναι η 
εµβάθυνση της δηµοκρατίας και ένα νέο κοινό 
ευρωπαϊκό όραµα που να στηρίζεται στην αλλη-
λεγγύη και τη συνεργασία των λαών. Αυτό είναι 
και το στοίχηµα για το µέλλον της Ευρώπης.

Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι το 
εγχείρηµα της Ε.Ε. έχει χάσει την αίγλη του. 
Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι προοπτικές της 
Ένωσης;
Η ιδέα της ενωµένης Ευρώπης ακολούθησε µια 
δύσκολη πορεία προς την ειρήνη και τη σταθε-
ρότητα, αλλά, δυστυχώς, έχει ξεθωριάσει. Οι 
προοπτικές της Ε.Ε. συνοψίζονται σε λίγες φρά-
σεις: ασφαλής και προστατευµένη Ευρώπη, ευ-
ηµερούσα και βιώσιµη Ευρώπη, κοινωνική Ευ-
ρώπη και, τέλος, Ευρώπη ισχυρή στην παγκόσµια 
σκηνή. Μοιραία, λοιπόν, οδηγούµεθα προς την 
κατεύθυνση µιας ουσιαστικής οικονοµικής δια-
κυβέρνησης και πολιτικής ενοποίησης. Αυτά θα 
συζητήσουµε, µε αφορµή και τις ευρωεκλογές, 
µε τον ευρωβουλευτή Γιώργο Κύρτσο στην εκ-
δήλωση που θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα 
Ιωνία τη ∆ευτέρα 8 Απριλίου 2019 και ώρα 19:00 
και σας καλούµε όλους.

Στα καθ’ ηµάς, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε «προοδευ-
τική συµµαχία» ενόψει των ευρωεκλογών. 
Το σχόλιό σας;
Για ποια «προοδευτική συµµαχία» µιλάµε; Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ κυβερνά µε τους µισούς ΑΝΕΛ, την Παπα-
κώστα και τη Μεγαλοοικονόµου. Άρα δεν µπο-
ρεί να απευθύνεται στον ευρύτερο χώρο του 
κέντρου. Αντίθετα, η Ν∆ και ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης έχουν ήδη πείσει µε τις προτάσεις τους 
την πλειοψηφία των πολιτών που προέρχονται 
από αυτόν τον χώρο.

Αν εκλεγείτε ευρωβουλευτής, ποια θα είναι η 
πρώτη σας προτεραιότητα;
Ένα από τα προβλήµατα που ταλανίζουν την Ευ-
ρώπη, αλλά και τη χώρα µας, είναι το δηµογρα-
φικό πρόβληµα. Η Ελλάδα σήµερα έχει έναν από 
τους χαµηλότερους δείκτες γονιµότητας στην 
Ευρώπη, ενώ η φυγή 500.000 νέων στο εξω-
τερικό, δυστυχώς, επιτείνει το πρόβληµα. Αυτό 
είναι µια διπλή βόµβα, γιατί κλυδωνίζεται το συ-
νταξιοδοτικό, διαλύεται η συνοχή της κοινωνίας 
µας και υπονοµεύεται το µέλλον της πατρίδας 
µας. Επιδίωξή µου, λοιπόν, θα είναι να συζη-
τηθεί το δηµογραφικό πρόβληµα της Ευρώπης 
και κατ’ επέκταση της Ελλάδας και να υπάρξει 
µια µακροπρόθεσµη ευρωπαϊκή πολιτική, γιατί 
απαιτούνται δεκαετίες για να βελτιωθούν οι δη-
µογραφικοί δείκτες.

«Η Ν∆ επιδιώκει  
µια στρατηγική νίκη  
στις ευρωεκλογές»
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οικονοµία

Το ποσοστό των κόκκινων 
δανείων στην Ελλάδα είναι 
υπερδεκαπλάσιο από τον µέσο όρο 
στην Ευρωζώνη.

Α
ν και η επιχείρηση «νοικοκύρεµα των ισολογι-
σµών» που έχουν θέσει σε εφαρµογή οι ελληνι-
κές τράπεζες προχωρά µε εντατικούς ρυθµούς, η 
Ελλάδα παρουσιάζει τα υψηλότερα κόκκινα δά-
νεια στην Ευρωζώνη.

Τα τελευταία συγκεντρωτικά στοιχεία της 
ΕΚΤ είναι αποκαλυπτικά: Τα κόκκινα δάνεια που βαραίνουν τις ελ-
ληνικές τράπεζες µειώθηκαν το 2018, όµως το ποσοστό τους παρα-
µένει µακράν το υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Συγκεκριµένα, τα µη 
εξυπηρετούµενα δάνεια στη χώρα µας είχαν µειωθεί κατά 3,2 µο-
νάδες το τρίτο τρίµηνο του 2018, σε σχέση µε την αντίστοιχη περί-
οδο του προηγούµενου έτους, όµως εξακολουθούσαν να αντιστοι-
χούν στο 43,4% όλων των πιστώσεων. Πρόκειται για υπερδεκαπλά-
σιο µέγεθος σε σχέση µε τον µέσο όρο της Νοµισµατικής Ένωσης, 
όπου τα κόκκινα δάνεια αναλογούν στο 4,2% του συνολικού χαρ-
τοφυλακίου. Σε απόλυτους αριθµούς, η ΕΚΤ υπολογίζει πως τα δά-
νεια µε µεγάλη καθυστέρηση στη χώρα µας ανέρχονται σε 90 δισ. 
ευρώ, περιλαµβανοµένων των προκαταβολών.

Οι µοναδικές χώρες πέραν της Ελλάδας όπου το ποσοστό των 
κόκκινων δανείων είναι διψήφιο είναι η Κύπρος (20,7%) και η 
Πορτογαλία (14,5%). Η Κύπρος, ωστόσο, ήταν η χώρα που πέτυχε 
και τη µεγαλύτερη µείωση σε βάθος δωδεκαµήνου, καθώς το τρίτο 
τρίµηνο του 2018 το µερίδιο των κόκκινων δανείων είχε περιορι-
στεί κατά 13,3 µονάδες.

Κόκκινα δάνεια και ανάπτυξη
Η µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στις ελληνικές τράπε-
ζες θεωρείται κρίσιµη για την ευρύτερη υγεία του τραπεζικού συ-
στήµατος και τη δυνατότητα των ιδρυµάτων να χρηµατοδοτήσουν 
εκ νέου την πραγµατική οικονοµία. Γι’ αυτό η αποµείωση προβλη-
µατικών δανείων θεωρείται «κλειδί» για την επιστροφή της Ελλά-
δας σε µια βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη και στα προ κρίσης επί-
πεδα.

«Υπάρχουν πάρα πολύ υψηλά επίπεδα µη εξυπηρετούµενων 
δανείων (NPLs), υπάρχουν πάρα πολλές υπερχρεωµένες επιχειρή-
σεις, ανάµεσα σε αυτές υπάρχουν εταιρείες-ζόµπι που πρέπει να 
κλείσουν και άλλες που πρέπει να αναδιαρθρωθούν. Είναι κλειδί η 
µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων για την έλευση επενδύ-
σεων» είπε πριν από λίγα 24ωρα ο επικεφαλής των θεσµών –εκ µέ-

ρους της Κοµισιόν– Ντέκλαν Κοστέλο, κατά την παρουσίασή του 
στο σεµινάριο που διοργανώνεται στην Αθήνα µαζί µε το ΙΟΒΕ για 
το Ευρωπαϊκό Εξάµηνο.

Ο ίδιος, άλλωστε, κατέγραψε µία προς µία τις µακροοικονοµι-
κές ανισορροπίες, δίνοντας έµφαση στο ζήτηµα των κόκκινων δα-
νείων, καθώς, µαζί µε άλλες παραµέτρους, εµποδίζει την αύξηση 
της ρευστότητας στην οικονοµία και των δανείων προς επιχειρή-
σεις και πολίτες.

Όσον αφορά την ανάπτυξη, ο κ. Κοστέλο επισήµανε ότι πρέπει 
να επιταχυνθεί ο ρυθµός από το 2%, που είναι σήµερα, στο 3%-4% 
τα επόµενα χρόνια.

Η έκθεση της Deutsche Bank
Εν τω µεταξύ, σε πρόσφατη ανάλυσή της η Deutsche Bank τονίζει 
πως, όπως έχει επισηµάνει και στο παρελθόν, το κλειδί για την ε-
ξοµάλυνση των ελληνικών τραπεζών είναι η ταχύτερη µείωση των 
µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (NPEs). Κατά το τέταρτο τρίµηνο 
του 2018, προβλέπει ότι οι τρεις τράπεζες που καλύπτει (Εθνική 
Τράπεζα, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς) θα έχουν µειώσει τα µη 
εξυπηρετούµενα ανοίγµατα κατά 5% σε µέσο όρο σε επίπεδο τρι-
µήνου και κατά 15% σε επίπεδο έτους.

Σε απόλυτες τιµές, από τα 3,5 δισ. ευρώ της συνολικής µείωσης, 
πάνω από το ήµισυ προήλθε από την Πειραιώς (1,7 δισ.) και ακο-
λουθεί η Εθνική (1,1 δισ.) και η Alpha Bank (0,8 δισ.). Αυτές οι επι-
δόσεις ευθυγραµµίζονται µε την απόδοση του πρόσφατου παρελ-
θόντος, όπου η Πειραιώς ήταν επιθετική στη µείωση των NPEs τα-
χύτερα απ’ ό,τι οι υπόλοιπες τράπεζες.

Η Deutsche Bank εκτιµά πως σε αυτό το τρίµηνο οι περισσότε-
ρες µειώσεις NPEs θα προέρχονται επίσης από διαγραφές, καθώς 
το τέταρτο τρίµηνο είναι εποχιακά κατάλληλο γι’ αυτή τη δραστηρι-
ότητα. Όσον αφορά την κάλυψη, η γερµανική τράπεζα αναµένει ότι 
η Εθνική Τράπεζα θα έχει την ισχυρότερη κάλυψη, στο 60%, ενώ 
η Alpha Bank θα έχει τη χαµηλότερη κάλυψη, στο 46%, και η Πει-
ραιώς είναι δεύτερη µε 48%.

Το καµπανάκι του ∆ΝΤ
Τον κώδωνα του κινδύνου για τα κόκκινα δάνεια των ελληνικών 
τραπεζών έχει κρούσει πολλάκις το ∆ΝΤ.

Την τελευταία φορά το Ταµείο (στην πρώτη µεταµνηµονιακή 

έκθεση για την Ελλάδα) χαρακτήρισε τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα 
«δηµοσιονοµικό κίνδυνο» και υπενθύµισε ότι το ελληνικό ∆ηµό-
σιο παραµένει εκτεθειµένο στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα, καθώς 
όχι µόνο διαθέτει µετοχές και καταθέσεις αλλά εξαρτάται και από 
τη συµµετοχή των τραπεζών στις εκδόσεις χρεωστικών τίτλων.

Για τον λόγο αυτόν το Ταµείο υποστήριξε ότι η ταχύτατη µεί-
ωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι απαραίτητη προϋ-
πόθεση για να διασφαλιστεί η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, η 
οποία θα ενισχύσει τη χώρα απέναντι σε µια σειρά από καθοδικούς 
κινδύνους. Ειδικότερα, το ∆ΝΤ εµφανίζεται να φοβάται ότι ένα ευ-
άλωτο τραπεζικό σύστηµα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο για µια 
νέα αυτοτροφοδοτούµενη κρίση, η οποία θα χαρακτηρίζεται από 
την εµφάνιση προβληµάτων ρευστότητας, µείωσης της εµπιστοσύ-
νης, αλλά και εξάντλησης των τραπεζικών κεφαλαίων.

Ειδική αναφορά γίνεται στην έκθεση στο θέµα του διάδοχου 
νόµου Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας µε στόχο 
τη µείωση της εµπλοκής του δικαστηρίου. Το Ταµείο συνιστά τη 
διευκόλυνση των πλειστηριασµών, την ένταξη των επιχειρήσεων 
στον εξωδικαστικό µηχανισµό, αλλά και την ενίσχυση των προσπα-
θειών προκειµένου να βελτιωθεί η συνεργασία µεταξύ των τραπε-
ζών στο πλαίσιο του NPL Forum.

Σηµειώνεται, πάντως, ότι το Ταµείο αναγνωρίζει πως οι ελληνι-
κές τράπεζες καταβάλλουν προσπάθεια να περιορίσουν την έκθεσή 
τους στα µη εξυπηρετούµενα δάνεια.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΠΑΡΑ ΤΟ… ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ, Η ΕΛΛΑ∆Α 
ΕΧΕΙ ΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ
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συνέντευξη

Εντός θητείας της παρούσας 
διοίκησης, για να µην επικαλεστούν 
ότι έληξε η θητεία µας και 
να τρέχουν για διορισµούς, 
προσδιορίσαµε το συνέδριό µας για 
τις 4 Απριλίου και πρέπει να γίνει, 
προκειµένου να εκλεγεί νόµιµη 
διοίκηση της ΓΣΕΕ.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Γιάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος της ΓΣΕΕ

«Μετά από 13 χρόνια 
εκλεγµένος πρόεδρος 
της ΓΣΕΕ, δεν 
πρόκειται να µε δουν 
διορισµένο»

Μ
ετά την επεισοδιακή αναβολή του 37ου Συ-
νεδρίου της ΓΣΕΕ στην Καλαµάτα, ο πρόε-
δρος της συνοµοσπονδίας, Γιάννης Παναγό-
πουλος, εξηγεί τους λόγους της αναβολής, 
τι θα γίνει από δω και πέρα και τι µπορεί 
να κρύβεται πίσω από την αναβολή αυτή.

Στο διάστηµα από 14 έως 17 Μαρτίου ήταν προγραµµατι-
σµένο να γίνει το συνέδριο της ΓΣΕΕ στην Καλαµάτα, ωστόσο 
κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Γιατί;
Όπως όλος ο κόσµος είδε από τα πλάνα που έδειξαν οι τηλεο-
ράσεις, στην εναρκτήρια εκδήλωση προς τιµήν του συνεδρίου, 
αφιερωµένη στα 198 χρόνια από την επανάσταση για την ανε-
ξαρτησία από τον τουρκικό ζυγό που άρχισε από την Καλαµάτα, 
αλλά και στα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΓΣΕΕ, που ήταν η 
συµβολική ηµεροµηνία για τους κοινωνικούς αγώνες, την κοι-
νωνική δικαιοσύνη και τη δηµοκρατία, µε τη βάρβαρη, τρα-
µπούκικη εισβολή του ΠΑΜΕ, του συνδικαλιστικού βραχίονα 
του ΚΚΕ, εκατοντάδων µελών του, διαλύθηκε εν µέσω κραυγών 
και ξυλοδαρµών. Κάτω από αυτούς τους όρους δεν µπορούσε 
να πραγµατοποιηθεί συνέδριο, πολλώ δε µάλλον όταν την επό-
µενη µέρα τα µέλη του ΠΑΜΕ εισέβαλαν και στο συνεδριακό κέ-
ντρο, µη σύνεδροι –το τονίζω αυτό, καθώς απαγορεύεται εκ του 
νόµου– κατέλαβαν όλες τις θέσεις του συνεδρίου, ακόµα και τις 
θέσεις του προεδρείου. Η κατάσταση αυτή δηµιούργησε εύλο-
γες ανησυχίες για τη σωµατική ακεραιότητα όλων, µου το επι-
σήµαναν και οι δικαστικοί αντιπρόσωποι (υπάρχει και σχετική 
έκθεση) και, επειδή είµαι ένας υπεύθυνος άνθρωπος, είπα ότι το 
συνέδριο αυτό δεν µπορεί να διεξαχθεί. Έτσι, κινήσαµε διαδικα-
σίες, µέσω της διοίκησης, να προσδιορίσουµε νέα ηµεροµηνία.

Τελικά, πότε θα γίνει το συνέδριο;
Στη συνεδρίαση της Τετάρτης προσδιορίσαµε το συνέδριο για τις 
4 Απριλίου, αλλά και πάλι εν µέσω µιας τραγικής διαδικασίας. 
Μέλη του ΠΑΜΕ µας επιτέθηκαν, ζήτησαν να τους παραδώσουµε 
το κτίριο της ΓΣΕΕ και τα κλειδιά, είπαν ότι δεν τους νοιάζει το 
καταστατικό και ισχυρίστηκαν και το «καταπληκτικό», ότι «δεν θα 
περάσει της πλειοψηφίας». Άλλωστε δεν έχουν και πολλή αγάπη 
για τη δηµοκρατία, γιατί όταν κάποιος φωνάζει «αυτή είναι η δη-
µοκρατία, που βάζει αυτά τα σωµατεία στη ΓΣΕΕ», κάνει εχθρό 

τη δηµοκρατία, όπως κάποιοι έκαναν εχθρό τη δηµοκρατία λέ-
γοντας ότι «πουλάει τη Μακεδονία».

Για ποιον λόγο θεωρείτε ότι συµβαίνουν όλα αυτά;
Νοµίζω ότι υπάρχει ένας κοµµατικός σχεδιασµός που υλοποι-
είται από το ΠΑΜΕ, ενδεχοµένως έχει σχέση µε τη διαµόρφωση 
κλίµατος ρήξεων και δήθεν ταξικών ανταγωνισµών, αλλά η τε-
λική συνδικαλιστική επιδίωξη είναι να γίνει διορισµός διοίκησης 
στη ΓΣΕΕ, γιατί αν παρέλθει η νόµιµη ηµεροµηνία, όπως προ-
βλέπει το καταστατικό και ο νόµος, τότε παρεµβαίνει το πρω-
τοδικείο και διορίζεται διοίκηση. Κι έτσι, είναι πολύ ικανοποιη-
µένοι αυτοί που θέλουν τα συνδικάτα να µην αντιδρούν, τα θέ-
λουν εντελώς υποταγµένα σε κυβερνητικές λογικές, αλλά και 
το ΚΚΕ και η παράταξή του θέλουν τα συνδικάτα που δεν ελέγ-
χουν να είναι εντελώς απαξιωµένα στη συνείδηση του κόσµου 
και να λένε ότι είναι και µε διορισµένη διοίκηση. Εγώ, όµως, 
µετά από 13 χρόνια εκλεγµένος πρόεδρος της ΓΣΕΕ, τους λέω 
ότι δεν πρόκειται να µε δουν διορισµένο, αυτό θα µείνει στους 
νοσηρούς εγκεφάλους που τα σκέφτονται.

Τι σηµαίνει για τη ΓΣΕΕ διοίκηση διορισµένη από το πρω-
τοδικείο;
Σηµαίνει πλήρης παράλυση, αφενός µεν γιατί στον χρόνο του 
διορισµού –γιατί συνήθως τα δικαστήρια δίνουν µέχρι έξι µήνες, 
µε µοναδική αρµοδιότητα της διορισµένης διοίκησης να ορ-
γανώσει συνέδριο– παραλύουν τα πάντα, αυτά τα λίγα που 
µπορούµε να κάνουµε για να προστατευτεί ο πιο αδύναµος 
κόσµος. Την εποχή των µνηµονιακών πολιτικών, οπότε υπο-
χώρησαν συµβάσεις, αυξήσεις, διαπραγµατεύσεις και πολλά 
άλλα, πραγµατικά τα συνδικάτα είναι αποδυναµωµένα, αλλά µε 
µια τέτοια εξέλιξη παραλύουν πλήρως. Αφετέρου δε κανένας 
δεν εγγυάται, αφού οι ίδιοι θα είναι οι σύνεδροι, ότι εντός της 
ηµεροµηνίας που γίνεται ο διορισµός θα µπορούσε να πραγ-
µατοποιηθεί συνέδριο. Θυµίζω ότι ανάλογος διορισµός, που 
είχε γίνει το 1987, ξεκίνησε για έξι µήνες και διήρκεσε πάνω 
από τέσσερα χρόνια.

Μιλήσατε και για ευθύνες της κυβέρνησης. Ποιες είναι 
αυτές;
Κάποιοι προσπαθούν να κάνουν συµψηφισµούς και κατηγορούν 

τα συνδικάτα και τη ΓΣΕΕ για το αν κάνουν καλά τη δουλειά τους. 
∆εν θα κάνουµε αυτή τη συζήτηση. Αυτή η συζήτηση θα γινόταν 
στο συνέδριο, γίνεται όταν οι εργαζόµενοι ψηφίζουν και επιλέ-
γουν δηµοκρατικά τις ηγεσίες των συνδικάτων τους. ∆εν είναι 
αυτό το επίδικο σήµερα. Το επίδικο ήταν αν µια νόµιµη, δηµο-
κρατική οργάνωση έχει το δικαίωµα να συνέρχεται ελεύθερα, 
χωρίς βία, και να ασκούν τα µέλη της το δηµοκρατικό και ανα-
φαίρετο συνδικαλιστικό δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 
Είναι, πλέον, ζήτηµα δηµοκρατίας. Γι’ αυτό και µε παραξένεψε 
το γεγονός ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας δεν ε-
ξέδωσαν καν µια ανακοίνωση καταδίκης, ότι δεν προσέτρεξαν 
στο αίτηµά µας, που ήταν αίτηµα και προς την Εισαγγελία του 
Αρείου Πάγου και προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαµά-
τας και προς την αστυνοµία, να προστατέψουν τις δηµοκρατικές 
µας διαδικασίες. Είµαστε νόµιµη δηµοκρατική οργάνωση, Έλλη-
νες πολίτες που εκπροσωπούµε το τµήµα εκείνο της κοινωνίας 
που πληρώνει και τους περισσότερους φόρους και ζητήσαµε το 
αυτονόητο: την προστασία της έννοµης τάξης. ∆εν είχαµε τίποτα. 
Μπήκαν, βιαιοπράγησαν, έσπασαν και έφυγαν ανενόχλητοι, και 
έχουν και το θράσος να αποκαλούν τη ΓΣΕΕ «συνδικαλιστική 
µαφία». Θα µπορούσα να αντιτείνω ότι δρουν ως «κόζα νόστρα».

Από δω και πέρα, τι θα κάνετε;
Θα κάνουµε αυτό που λέει το καταστατικό και ο νόµος. Γι’ αυτό 
και εντός θητείας της παρούσας διοίκησης, για να µην επικα-
λεστούν ότι έληξε η θητεία µας και να τρέχουν για διορισµούς, 
προσδιορίσαµε το συνέδριό µας για τις 4 Απριλίου και πρέπει 
να γίνει, θα προσπαθήσουµε να βρούµε το κατάλληλο µέρος, 
τις κατάλληλες συνθήκες, την προστασία, που δεν θα είναι προ-
στασία µε ρόπαλα, όπως αυτοί επιθυµούν, προκειµένου να ε-
κλεγεί νόµιµη διοίκηση της ΓΣΕΕ. Από κει και πέρα, ας συζη-
τήσουν οι δυνάµεις που δρουν εντός του συνδικαλιστικού κι-
νήµατος για το πώς θα προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες 
εξυγίανσης, όπως αυτό που προτείνουµε εµείς, το ηλεκτρονικό 
βιβλιάριο, ώστε κανένας να µην ξεφεύγει από την «τσιµπίδα» 
της διαφάνειας ως προς τις εσωτερικές διαδικασίες του συνδι-
καλιστικού κινήµατος.

Έχετε στείλει επιστολές στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, 
στον πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των κοµµάτων. 
Τι ζητάτε;
Ζητάµε ακριβώς την προστασία των δηµοκρατικών δικαιωµά-
των, των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της ελευθερίας του συ-
νέρχεσθαι και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Και την Πέµπτη η 
Συνοµοσπονδία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων απέστειλε επι-
στολή προς τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και προς τους πολι-
τικούς αρχηγούς, ζητώντας να προστατευτεί η κορυφαία συν-
δικαλιστική οργάνωση, γιατί έτσι προστατεύεται η δηµοκρατία 
και οι θεσµοί και ο κοινωνικός διάλογος.
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ρεπορτάζ

Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στη 
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία 
και στα τρία µαθήµατα της Οµάδας 
Προσανατολισµού τόσο στις εισαγωγικές 
όσο και στις απολυτήριες εξετάσεις.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΣΤΙΣ ∆ΕΣΜΕΣ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Μ
ε στόχο να ψηφιστεί στη Βουλή στις αρχές 
Απριλίου, το υπουργείο Παιδείας έδωσε 
στη δηµοσιότητα το σχέδιο νόµου για το 
νέο εξεταστικό σύστηµα που θα ισχύσει από 
το 2020 και αφορά τους µαθητές που φέτος 
βρίσκονται στη Β΄ Λυκείου. Όπως προκύ-

πτει, το νέο λύκειο θα έχει άρωµα «δεσµών», µε τα µαθήµατα Γενικής 
Παιδείας να µειώνονται αλλά ταυτόχρονα να αυξάνεται η ύλη στα µα-
θήµατα Προσανατολισµού.

Τι αλλάζει
Με το νέο σύστηµα η Γ΄ Λυκείου µετατρέπεται σε προπαρασκευαστικό 
έτος για τα ΑΕΙ. Συγκεκριµένα, η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραµµα-
τεία(6 ώρες), τα Θρησκευτικά (1 ώρα), η Φυσική Αγωγή (2 ώρες) και 
ένα µάθηµα επιλογής (2 ώρες) γίνονται υποχρεωτικά για όλους. Πα-
ράλληλα, αλλάζουν και οι Οµάδες Προσανατολισµού. Έτσι, ενώ σή-
µερα υπάρχουν τρεις Οµάδες Προσανατολισµού και τέσσερα Επιστη-
µονικά Πεδία, πλέον οι Οµάδες αυξάνονται σε τέσσερις, καθεµία σε α-
πόλυτη αντιστοίχιση µε ένα Επιστηµονικό Πεδίο.

Οι Οµάδες Προσανατολισµού θα χωρίζονται σε Ανθρωπιστικών 
και Θετικών Σπουδών, Σπουδών Υγείας και Οικονοµίας-Πληροφο-
ρικής.

Στα µαθήµατα Προσανατολισµού, στα οποία οι ώρες διδασκαλίας 
αυξάνονται σηµαντικά, υπάρχει και σχετική αύξηση της ύλης, η οποία 
σύµφωνα µε το υπουργείο «δεν είναι αναλογική». Το σκεπτικό είναι 
ότι «µε το νέο σύστηµα δίνεται στον κάθε µαθητή η δυνατότητα να 
µάθει να εµβαθύνει και να κρίνει τη γνώση και την επιστήµη στα α-
ντικείµενα τα οποία θα τον απασχολήσουν στη συνέχεια της σταδιο-
δροµίας του».

Οι εξετάσεις
Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στη Νεοελληνική Γλώσσα και Γραµµα-
τεία και στα τρία µαθήµατα της Οµάδας Προσανατολισµού τόσο στις 
εισαγωγικές όσο και στις απολυτήριες εξετάσεις.

Συγκεκριµένα, στις ενδοσχολικές εξετάσεις τα σχολεία θα χωρι-
στούν σε οµάδες, ανά ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης. Τα θέµατα σε κάθε 
εξεταζόµενο µάθηµα θα προετοιµάζονται από οµάδα διδασκόντων 
όλων των σχολείων ανά οµάδα και το τελικό διαγώνισµα θα προκύπτει 
µετά από κλήρωση οµάδας θεµάτων µέσα από ένα µεγαλύτερο πλή-
θος. Τα θέµατα θα στέλνονται ηλεκτρονικά στους µαθητές των σχο-
λείων της συγκεκριµένης οµάδας στις 10:30 και οι µαθητές θα αρχί-
ζουν στις 11:00 τη δίωρη γραπτή εξέταση.

Επιτηρητές θα είναι καθηγητές άλλων σχολείων και διαφορετι-
κής ειδικότητας από την ειδικότητα των καθηγητών του εξεταζόµε-
νου µαθήµατος.

Στα ιδιωτικά σχολεία οι επιτηρητές θα είναι ένας από το δηµόσιο 
και ένας από το ιδιωτικό σχολείο. Τα γραπτά των µαθητών, αφού κα-
λυφθούν τα ονόµατα, θα βαθµολογούνται από καθηγητή άλλου σχο-
λείου.

Σε ό,τι αφορά τη διαµόρφωση του βαθµού του απολυτηρίου, µε το 
νέο σύστηµα βαθµός προαγωγής παραµένει το 9,5. Για τα µαθήµατα 
που εξετάζονται και γραπτά, ο µέσος όρος (Μ.Ο.) διαµορφώνεται κατά 
60% από τον Μ.Ο. των δύο τετραµήνων και κατά 40% από τον βαθµό 
της γραπτής απολυτήριας εξέτασης. Για τα υπόλοιπα µαθήµατα, ο βαθ-
µός είναι ο Μ.Ο. των δύο τετραµήνων, ενώ στη διαµόρφωση του γενι-
κού Μ.Ο. (τελικού βαθµού) συµµετέχουν ισότιµα όλα τα µαθήµατα 
πλην της Φυσικής Αγωγής. Το µέτρο για τον συνυπολογισµό του βαθ-
µού απολυτηρίου στη διαµόρφωση του βαθµού πρόσβασης των Πα-
νελλαδικών «παγώνει», τουλάχιστον για την πρώτη χρονιά ισχύος του 
νέου συστήµατος.

Τµήµατα Ελεύθερης Πρόσβασης
Σχετικά µε τα Τµήµατα Ελεύθερης Πρόσβασης, τα οποία το περα-
σµένο διάστηµα είχαν βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, θα 
καθορίζονται κάθε χρόνο από τις επιλογές των υποψηφίων.

Έτσι, έναν µήνα µετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς οι υποψή-
φιοι θα κάνουν µια πρώτη επιλογή τµηµάτων (Α΄ δήλωση), η οποία 
δεν θα έχει δεσµευτικό χαρακτήρα. Με βάση τις προτιµήσεις των µα-
θητών και τον αριθµό εισακτέων που θα έχει αποφασιστεί ανά τµήµα, 
θα προκύψει ένας αριθµός τµηµάτων για τα οποία ο αριθµός των προ-
τιµήσεων θα είναι µικρότερος από τον αριθµό εισακτέων. Αυτά τα 
τµήµατα, στα οποία ο αριθµός των αιτήσεων θα υπολείπεται των δι-
αθέσιµων θέσεων, θα ονοµάζονται «τµήµατα ελεύθερης πρόσβασης» 
(ΤΕΠ).

Τα υπόλοιπα τµήµατα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο αριθµός των 
αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιµες θέσεις, θα ονοµάζονται «τµήµατα 
πρόσβασης µόνο µε πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ).

«Η ιδέα βασίζεται στην αντίληψη ότι αν ένας υποψήφιος έχει α-
ποφασίσει ότι του αρέσει ένα επάγγελµα που προϋποθέτει τµήµα ΑΕΙ 
που δεν έχει υψηλή ζήτηση, δεν έχει κανέναν λόγο να υποστεί όλη τη 
διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων» τονίζει σε ανακοίνωσή του 
το υπουργείο.

Με το νέο σύστηµα µπορεί να γνωρίζει ο µαθητής πολύ νωρίς ότι 
εξασφάλισε την εισαγωγή του. Αν, ωστόσο, αλλάξει γνώµη και επιθυ-

µεί να επιδιώξει την εισαγωγή του σε πανεπιστηµιακό τµήµα που α-
παιτεί Πανελλαδικές (ΤΠΠΕ), τίποτε απολύτως δεν τον εµποδίζει να 
κάνει κανονικά τη δήλωσή του τον Μάρτιο, να ακυρώσει την Α΄ δή-
λωση και να διαγωνιστεί στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Αντιδράσεις από την εκπαιδευτική κοινότητα
Με συλλαλητήρια οι µαθητές εκφράζουν την αντίθεσή τους στο νέο 
σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Εκπρόσωποι των 
µαθητών τονίζουν ότι το σχέδιο του υπουργείου και του κ. Γαβρόγλου 
κάνει το λύκειο «ακόµα πιο σκληρό και ανταγωνιστικό».

Από την πλευρά της, η ΟΛΜΕ, σε συνάντηση που είχε την περα-
σµένη Τετάρτη µε τον υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, ζήτησε 
την απόσυρση του σχεδίου νόµου, υποστηρίζοντας µεταξύ άλλων ότι 
«φροντιστηριοποιείται» πλήρως η όλη λειτουργία της Γ΄ τάξης και υ-
ποβαθµίζεται η γενική παιδεία στο λύκειο.

«Πολύ κακό για το τίποτα» χαρακτήρισε η τοµεάρχης Παιδείας 
της Ν∆, βουλευτής Επικρατείας, Νίκη Κεραµέως, το κείµενο που δη-
µοσιοποιήθηκε για το νέο σύστηµα εισαγωγής, κάνοντας λόγο για 
«ένα σχέδιο παρωχηµένο, µε φανερή την ιδεοληπτική επιρροή του 
ΣΥΡΙΖΑ», ενώ προειδοποίησε πως «αν το υπουργείο το καταθέσει 
στη Βουλή, η Ν∆ θα σταθεί απέναντι, καταψηφίζοντάς το».

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Μήνυση κατά του ∆ήµου Κοζάνης κατέθεσε πριν από λίγες ηµέρες ο πρύτα-
νης του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, Στέργιος Γκανάτσιος. Αφορµή, οι επιθέ-
σεις αδέσποτων σκύλων σε φοιτητές, αλλά και καθηγητές, στους χώρους 

του ιδρύµατος. Σύµφωνα µε καταγγελίες, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κατα-
γραφεί περισσότερες από 40 επιθέσεις, ενώ το τελευταίο διάστηµα έχουν ενταθεί.

Τα θύµατα κάνουν λόγο για τραυµατισµούς και σκισίµατα ρούχων, ενώ φθο-
ρές έχουν παρατηρηθεί και σε αυτοκίνητα που κινούνται στους χώρους γύρω από 
το ΤΕΙ. Όπως αναφέρεται, από τα αδέσποτα κινδυνεύουν ακόµα και οι εργαζόµενοι 
στην κουζίνα του ιδρύµατος κατά τη µεταφορά απορριµµάτων.

Μάλιστα, ο πρύτανης κάλεσε την περασµένη Πέµπτη στο γραφείο του τους 
φοιτητές που δέχτηκαν επίθεση από τα σκυλιά, προκειµένου να γίνει καταγραφή 
αλλά και να ενηµερωθεί.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Γκανάτσιος ανέφερε ότι «η δηµοτική αρχή προ-
έβαλε ως εµπόδιο το θέµα του ακαδηµαϊκού ασύλου. Προκειµένου το συνεργείο 
περισυλλογής και η ∆ηµοτική Αστυνοµία να µπουν στον προαύλιο χώρο του ιδρύ-
µατος, οι αρχές προχώρησαν στην άρση του ασύλου το διάστηµα 1-8 Μαρτίου, 
αλλά δεν έγινε περισυλλογή από τα συνεργεία του δήµου».

Ωστόσο, µέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ η δηµοτική αρχή διέψευσε τους ισχυρισµούς του 
κ. Γκανάτσιου. Ο αρµόδιος αντιδήµαρχος για την περισυλλογή των αδέσποτων, 
Γιάννης Γρηγοριάδης, υποστήριξε ότι τον Νοέµβριο του 2018 «τα συνεργεία έ-
καναν την περισυλλογή, µε την πρυτανεία να τους ενηµερώνει στη συνέχεια να 
µην εισέλθουν άλλη φορά στον προαύλιο χώρο, εάν δεν υπάρχει άδεια και άρση 
του ακαδηµαϊκού ασύλου». Όπως είπε, «ο δήµος ενηµερώθηκε µόλις δύο ηµέ-
ρες πριν από τη µεγάλη αποκριάτικη παρέλαση για την απόφαση της πρυτανείας 
του ιδρύµατος, που προέβλεπε µεν την άρση του ασύλου, αλλά, δυστυχώς, η από-
φαση δεν περιλάµβανε την παρουσία της αστυνοµίας, όπως είχε εγγράφως ζητη-
θεί από τις δηµοτικές αρχές».
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οικονοµία

Οι γιατροί του ΕΣΥ διεκδικούν 
αναδροµικά από 19.000 έως και 
24.000 ευρώ έκαστος για το 
διάστηµα 2017-2018.

Κ
αι οι γιατροί του ΕΣΥ µπήκαν στον χορό 
διεκδίκησης αναδροµικών που άρχισε 
µετά τις αποφάσεις τους Συµβουλίου της 
Επικρατείας (ΣτΕ) που «ξηλώνουν» τις 
µειώσεις στις συντάξεις και την κατάρ-
γηση δώρων και επιδοµάτων. Αν και πρό-

κειται για πρωτόδικες αποφάσεις που θα πρέπει να επιβε-
βαιωθούν στο Εφετείο και πιθανότατα να φτάσουν και σε 
ανώτατο βαθµό, µπορούν να προκαλέσουν δηµοσιονοµικό ε-
κτροχιασµό.

Ο νέος δικαστικός κύκλος αφορά αρχικά γιατρούς του 
ΕΣΥ οι οποίοι είχαν προσφύγει για τον νόµο της κυβέρνη-
σης του 2017, µέσω του οποίου καθορίστηκαν οι αµοιβές των 
νέων ειδικών µισθολογίων. Να σηµειωθεί ότι είχε προηγη-
θεί απόφαση του ΣτΕ το 2015 που είχε κρίνει ότι οι περικο-
πές στις αποδοχές τους από το 2012 και µετά ήταν αντισυ-
νταγµατικές και είχε υποχρεώσει το ∆ηµόσιο να καταβάλει 
αναδροµικά.

Η σηµερινή κυβέρνηση, µε νόµο του 2017, καθόρισε νέες 
αµοιβές στα ειδικά µισθολόγια. Κατά αυτού του νόµου προ-
σέφυγαν γιατροί του ΕΣΥ, υποστηρίζοντας ότι τελικά οι κα-
θαρές αποδοχές τους είναι µικρότερες και δεν εφαρµόζονται 
στην πράξη οι αποφάσεις της Ολοµέλειας του ΣτΕ του 2015. 
Κάποιες από αυτές τις πρωτόδικες αποφάσεις βλέπουν σιγά-
σιγά το φως της δηµοσιότητας, κρίνοντας τον νόµο του 2017 
αντισυνταγµατικό. Στην πράξη, δικαιώνουν τους γιατρούς για 
το διάστηµα 2017-2018 και τους επιδικάζονται ποσά ως ανα-
δροµικά από 19.000 έως και 24.000 ευρώ στον καθέναν, ανά-
λογα µε τον µισθό και την προϋπηρεσία του.

Σύµφωνα µε νοµικούς κύκλους, η υπόθεση αναµένεται 
να αγγίξει και τους συνταξιούχους, όσους συνταξιοδοτήθη-
καν από το 2017 και µετά, καθώς το ποσό της σύνταξής τους 
υπολογίζεται βάσει των συντάξιµων αποδοχών τους από το 
2002 έως και τη στιγµή της αποχώρησης. Εάν, λοιπόν, κρι-
θεί τελεσίδικα ότι ο µισθός ήταν µειωµένος αντισυνταγµα-
τικά, και η σύνταξη θα είναι αντίστοιχα µειωµένη. Όσο αργό-
τερα από το 2017 βγήκε κάποιος στη σύνταξη, τόσο µεγαλύ-
τερες θα είναι και οι αξιώσεις του. Οι ειδικοί επισηµαίνουν 
πως εάν τα δικαστήρια διατυπώσουν ανάλογη κρίση και για 
άλλους κλάδους ειδικών µισθολογίων, τότε ίδιες αξιώσεις 

µπορούν να εγερθούν και από συνταξιούχους των αντίστοι-
χων κλάδων.

«∆ηµοσιονοµική βόµβα»
Οι αποφάσεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε µια σειρά 
υπό αναµονή δικαστικών αποφάσεων, όπως είναι η απόφαση 
του ΣτΕ για τα δώρα των εν ενεργεία δηµοσίων υπαλλήλων, η 
απόφαση για τον νόµο Κατρούγκαλου, αλλά και η επικείµενη 
απόφαση για τα αναδροµικά των συντάξεων, που είχε κριθεί 
από το 2015 ότι κόπηκαν παράνοµα.

Πάντως, το ∆ΝΤ στην τελευταία του έκθεση για την Ελ-
λάδα περιγράφει τις δικαστικές αποφάσεις για τα αναδρο-
µικά ως «δηµοσιονοµική βόµβα» που θα µπορούσε να επιφέ-
ρει εφάπαξ επιβάρυνση 9,5 δισ. ευρώ για τον ελληνικό προϋ-
πολογισµό και επιβαρύνσεις 0,75% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση 
για πολλά χρόνια.

Ενδεικτικά, το ∆ΝΤ τονίζει πως το 2018 µια «απρόσφορη» 
δικαστική απόφαση που έκρινε αντισυνταγµατικές τις περι-
κοπές των µισθών που επιβλήθηκαν το 2012 σε δηµοσίους υ-
παλλήλους προκάλεσε επιβάρυνση πάνω από 0,4% του ΑΕΠ 
στον προϋπολογισµό. «Αν µελλοντικές δικαστικές αποφάσεις 
(µερικές από τις οποίες βρίσκονται υπό έκδοση) επεκταθούν 
και σε άλλες µεταρρυθµίσεις στις οποίες µπορούν να εφαρµο-
στούν τα ίδια επιχειρήµατα, οι εφάπαξ δαπάνες θα µπορού-
σαν να είναι σηµαντικές» προειδοποιεί το ∆ΝΤ.

Στο σηµείο αυτό το Ταµείο τονίζει πως ενώ ο αριθµός των 
συνταξιούχων που είναι επιλέξιµοι για αναδροµικές αποζη-
µιώσεις βάσει της απόφασης του Συµβουλίου του Κράτους 
του 2015 είναι περιορισµένος, οι συνεχιζόµενες δικαστικές 
προκλήσεις της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης του 2012 θα 
µπορούσαν να οδηγήσουν στην καταβολή αναδροµικών έως 
6,4 δισ. ευρώ. Προσθέτει, δε, πως πιθανές δικαστικές απο-
φάσεις σχετικές µε την κατάργηση των επιδοµάτων διακο-
πών στον δηµόσιο τοµέα θα µπορούσαν να προσθέσουν άλλα 
2,6 δισ. ευρώ.

Πώς θα λυθεί ο γρίφος
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος σε δηµοσιονοµικό ε-
πίπεδο ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγµατεύσεις µε τους 
θεσµούς, ώστε τα αναδροµικά να αντιµετωπιστούν ως «εξω-

γενής και µη προβλέψιµος παράγοντας». Εάν οι δανειστές 
πουν το «ναι», τότε η δαπάνη που θα προκύψει θα λαµβάνε-
ται µεν υπόψη στο πρωτογενές πλεόνασµα της ΕΛΣΤΑΤ, όχι 
όµως και στο «µνηµονιακό» πλεόνασµα βάσει του οποίου ε-
λέγχεται και το αν η Ελλάδα εκπληρώνει τις δεσµεύσεις που 
έχει αναλάβει για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5%. Κάτι αντί-
στοιχο έχει συµβεί µε τη δαπάνη για την ανακεφαλαιοποί-
ηση των τραπεζών, αλλά και µε τη δαπάνη για την κρίση στο 
προσφυγικό.

Τα ισοδύναµα µέτρα
Τόσο οι δηµόσιοι υπάλληλοι όσο και οι συνταξιούχοι εστι-
άζουν στην επιστροφή δώρων (Χριστουγέννων και Πάσχα), 
αλλά και του επιδόµατος αδείας. Πρόκειται για ένα δηµοσιο-
νοµικό κόστος 3-3,4 δισ. ευρώ, που θεωρείται «ασήκωτο» σε 
µόνιµη βάση. Κατά συνέπεια, η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να 
βρει ισοδύναµα µέτρα (όπως υπαγορεύει άλλωστε και η Κο-
µισιόν), ώστε να µηδενιστεί το κόστος από την εφαρµογή των 
δικαστικών αποφάσεων.

Σύµφωνα µε πληροφορίες που βλέπουν το φως της δη-
µοσιότητας, εξετάζονται διάφορες λύσεις, όπως η «απορρό-
φηση» του 13ου και του 14ου µισθού από το ενιαίο µισθο-
λόγιο των δηµοσίων υπαλλήλων, ώστε να µην προκύπτει δι-
αφορά στις ετήσιες αποδοχές. ∆ηλαδή, το ίδιο ποσό, αντί να 
καταβάλλεται σε 12 µισθούς όπως συµβαίνει σήµερα, θα κα-
ταβάλλεται σε 14.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

Η «∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΜΒΑ» ΤΩΝ ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΩΝ
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Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

Η τεράστια καθυστέρηση στις διαδικασίες απο-
νοµής της δικαιοσύνης αποτέλεσε µία από τις 
πρώτες διαπιστώσεις της τρόικας, µετά την έ-
νταξη της χώρας στο πρώτο µνηµόνιο.

Η τεράστια καθυστέρηση στις διαδικασίες 
απονοµής της δικαιοσύνης αποτελεί και σήµερα βασική διαπί-
στωση ηµών των ιδίων, µετά την έξοδο της χώρας από το τρίτο 
µνηµόνιο.

Ως µνηµόνιο ορίζεται µια σειρά αλλαγών που δεσµευτήκαµε 
να κάνουµε ως χώρα, προκειµένου να ορθοποδίσουµε (και) οι-
κονοµικά. Στο θέµα του ρυθµού απονοµής της δικαιοσύνης, ση-
µαντικό αποτέλεσµα δεν υπήρξε, άρα αποτύχαµε. Έτσι απλά. 
Όπως µπήκαµε στα µνηµόνια, έτσι βγήκαµε.

Η ταχεία απονοµή της δικαιοσύνης δηµιουργεί αίσθηµα α-
σφάλειας στον πολίτη, δηµιουργεί εµπιστοσύνη στους επενδυ-
τές, µειώνει χαµένες ώρες εργασίας, ελαχιστοποιεί τις ζηµιές 
από την ανώµαλη εξέλιξη των ανθρώπινων σχέσεων.

Πλην, όµως, του Έλληνος ο τράχηλος ζυγό δεν υποµένει και 
σιγά µην κάναµε ό,τι µας λέγανε οι «τοκογλύφοι δανειστές». Και 
τώρα που οι τοκογλύφοι έγιναν εταίροι και µας «επαινούν», βρή-
καµε τον χώρο να κάνουµε και τις συνηθισµένες µικροπολιτικές 
ζαβολιές µας. Πίσω ολοταχώς στις συµπεριφορές του καιρού της 
ευηµερίας των δανεικών.

Κώδικας ονοµάζεται ένα σύνθετο νοµοθέτηµα που προορί-
ζεται να ρυθµίσει µε τρόπο ολοκληρωµένο ένα µεγάλο κεφά-
λαιο των ανθρώπινων σχέσεων. Ο Κώδικας Πολιτικής ∆ικονο-
µίας ρυθµίζει τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται οι δίκες που α-
φορούν (συνοπτικά) τις προσωπικές σχέσεις, τις πάσης φύσεως 
οικονοµικές και τις σχέσεις ιδιοκτησίας. Ο ισχύων µέχρι την εί-
σοδο στο πρώτο µνηµόνιο είχε θεσπιστεί το 1953. Η µακρά ε-
φαρµογή του ανέδειξε αναντιστοιχίες και προβλήµατα εκσυγ-
χρονισµού, τα οποία επιχειρήθηκε να αντιµετωπιστούν µε επι-
µέρους τροποποιήσεις, οι οποίες δεν έλυναν ουσιαστικά κανένα 
πρόβληµα και απλώς δηµιουργούσαν ανασφάλεια δικαίου.

Η τρόικα µας υποχρέωσε να κάνουµε από την αρχή έναν 
Κώδικα ∆ικών, ώστε να υπάρχει αρχή, µέση και τέλος και να ε-
πιχειρηθεί στα σοβαρά η επιτάχυνση απονοµής της δικαιοσύ-
νης. Τον κώδικα συνέταξε, επί κυβερνήσεως Σαµαρά-Βενιζέ-
λου, µια επιτροπή στην οποία συµµετείχαν µεταξύ άλλων και 
δύο καθηγητές πανεπιστηµίου, εγνωσµένου µεν κύρους, πλην 
όµως στελέχη τραπεζών. Ο επερχόµενος µε φόρα τότε ΣΥΡΙΖΑ 
κατήγγειλε το έκτρωµα των «τραπεζών» που θα έπαιρνε τα σπί-
τια του κόσµου και θα οδηγούσε τα λεφτά των πλειστηριασµών 

στις τράπεζες αντί του ∆ηµοσίου.
Παρ’ ότι ο κώδικας επέκτεινε την υποχρεωτική παράσταση 

µε δικηγόρο στα δικαστήρια, το νοµοθέτηµα χαρακτηρίστηκε α-
ντιδικηγορικό. Ήταν κι αυτό στη µόδα της εποχής. Οι δικηγορι-
κοί σύλλογοι, πρωτοπορώντας, οργάνωσαν πανελλήνιο δηµοψή-
φισµα, το οποίο απέρριψε τον κώδικα µε ποσοστό 95%. ∆ιότι το 
διακύβευµα ουσιαστικά ήταν να πέσει η τότε κυβέρνηση, έστω 
κι αν χρειάστηκε να καταεξευτελιστεί το δικηγορικό σώµα. Μια 
δήθεν «ελίτ», η οποία ανταµείφθηκε στη συνέχεια µε το γδάρ-
σιµο που επέφερε ο ασφαλιστικός νόµος Κατρούγκαλου.

Η κυβέρνηση Σαµαρά δεν πρόλαβε να ψηφίσει τον κώδικα, 
διότι έπεσε, αλλά ο ίδιος ακριβώς κώδικας ψηφίστηκε «µε έναν 
νόµο και ένα άρθρο» από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο 
του δικού της µνηµονίου. Και ισχύει κανονικά µέχρι σήµερα.

Το νοµοθέτηµα αποδείχθηκε αρκετά καλό και λειτουργικό, 
επιλύοντας και ζητήµατα που είχε επισηµάνει η νοµική κοινό-
τητα σε ανύποπτο χρόνο. ∆εν επέλυσε βέβαια πλήρως το ζήτηµα 
των καθυστερήσεων, διότι πολύ απλά η επίλυσή του δεν είναι 
µόνο θέµα διαδικασίας δικών, αλλά κυρίως απλοποίησης και κα-
τάργησης των άπειρων και αντιφατικών νοµοθετηµάτων και σε 
ένα σηµείο εξειδίκευσης και κατάρτισης των δικαστών. Εννοείται 
βέβαια πως στη συνέχεια η κυβέρνηση της Αριστεράς «πέρασε» 
δυο-τρεις αποσπασµατικές τροποποιήσεις που πέτυχαν τον «α-
φοπλισµό» των πλειστηριασµών (διά της καθιερώσεως υψηλής 
τιµής διενέργειας).

Σήµερα τρέχει το θέµα της αναθεώρησης του Ποινικού Κώ-
δικα και του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. Και αυτά ως νοµοθε-
τήµατα χρειάζονται εκσυγχρονισµό και σε αυτά υπάρχουν κα-
ταγεγραµµένες οι παρατηρήσεις της νοµικής κοινότητας για τη 
βελτίωσή τους, εδώ και χρόνια.

Τα σχέδια που κατατέθηκαν δεν είναι εξ ορισµού άσχηµα. Ε-
πιχειρούν µια ενδιαφέρουσα αλλαγή στον τρόπο αντιµετώπισης 
του εγκλήµατος, εστιάζοντας σε µικρότερες ονοµαστικά ποινές, 
που όµως θα εκτίονται πραγµατικά, και όχι σε ονοµαστικά µεγά-
λες ποινές, που είτε αναστέλλονται είτε µετατρέπονται σε χρήµα.

Τα έκαψε, φοβούµαι, πάλι, ο τρόπος που χειρίστηκε το θέµα 
τους η κυβέρνηση. Κατέθεσε τους κώδικες σε δηµόσια διαβού-
λευση µόνο για είκοσι µέρες, χωρίς προηγουµένως να έχει συ-
νεργαστεί σοβαρά µε τους εµπλεκόµενους φορείς. Χωρίς να α-
ναζητήσει συναίνεση και επιστηµονική δηµόσια υποστήριξη. 
Άφησε χώρο στον καθέναν να υποθέτει ότι η διαφαινόµενη χα-
λάρωση ορισµένων ποινών γίνεται για να πέσουν στα µαλακά κα-
τηγορούµενοι σε υποθέσεις ενδιαφέροντός της. Μετά την κα-

τακραυγή, η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα ακούσει τους φορείς. 
Πλην, όµως, είναι αργά. Η καχυποψία εµπεδώθηκε.

Ταυτόχρονα, µετά από τετραετή ταλαιπωρία, ολοκληρώ-
θηκε η διαδικασία εκκίνησης της αναθεώρησης του Συντάγ-
µατος. Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας η κυβέρνηση αρνή-
θηκε οποιαδήποτε συνεργασία και διαβούλευση µε τα κόµµατα 
και την επιστηµονική κοινότητα και επιχείρησε να προπαγαν-
δίσει και να περάσει µόνο τη δική της «αλήθεια». Στην πραγ-
µατικότητα, γνωρίζοντας ότι δεν διαθέτει την αναγκαία πλειο-
ψηφία, επιχείρησε (θα φανεί αν το πέτυχε) να αποτρέψει την α-
ναθεώρηση του Συντάγµατος για τουλάχιστον δέκα χρόνια σε 
κρίσιµους τοµείς. Αιχµή, η µη αναθεώρηση του άρθρου 16, ώστε 
να εξακολουθούν να µην µπορούν να ιδρυθούν ιδιωτικά πανε-
πιστήµια, όπως και κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις της αντι-
πολίτευσης για την επιβολή δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και ι-
σοσκελισµένων προϋπολογισµών, η ίδρυση Συνταγµατικού ∆ι-
καστηρίου, ο περιορισµός της δυνατότητας της κυβέρνησης να 
διορίζει την ηγεσία της ∆ικαιοσύνης.

Αν η επόµενη κυβέρνηση δεν συνεχίσει τη διαδικασία και 
την ξεκινήσει από την αρχή, κάποιος χρόνος ίσως κερδηθεί. Πα-
ραµονεύει όµως η απλή αναλογική στις µεθεπόµενες εκλογές 
και οι συσχετισµοί δύσκολα θα βγουν.

Όλα τα παραπάνω είναι θεσµικές παρεµβάσεις που ονοµα-
στικά δεν µετριούνται σε χρήµα, στην πράξη όµως συνεπάγο-
νται τεράστια (και οικονοµικά) οφέλη ή ζηµιές, ανάλογα µε το αν 
η χώρα αποφασίζει να πορεύεται µε νοµοθετήµατα και νοοτρο-
πίες της προηγούµενης πεντηκονταετίας ή αποφασίζει να προ-
σαρµόσει τους βασικούς κανόνες λειτουργίας της στις σύγχρο-
νες απαιτήσεις ενός κόσµου που µεταβλήθηκε ραγδαία λόγω της 
άνθησης της πληροφορικής και των µεταφορών και πλέον µε-
ταλλάσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς.

Η παρούσα κυβέρνηση, δυστυχώς, κατάφερε να «κάψει» 
κάθε προσπάθεια σοβαρού θεσµικού εκσυγχρονισµού και στον 
τοµέα της ∆ικαιοσύνης και, κυρίως, της συνταγµατικής οργάνω-
σης της χώρας. Στην πραγµατικότητα, «έκαψε» µια ακόµη πα-
ράµετρο που θα βοηθούσε τη χώρα να ορθοποδίσει µια ώρα αρ-
χύτερα. Σε συνθήκες χρεοκοπίας, είναι έγκληµα να πορεύεσαι 
µε διαδικασίες και αντιλήψεις της προηγούµενης χιλιετίας και 
αφέλεια να πιστεύεις ότι η παραµονή σε αυτές θα οδηγήσει σε 
ευτυχία.

Ακόµη χειρότερα, η διατήρηση των στεγανών (λέγε µε οικο-
νοµικό συµφέρον) σε νευραλγικούς τοµείς της κοινωνίας και της 
οικονοµίας δηµιουργεί το αντίστροφο από αυτό που κάποτε ορί-
ζαµε ως κοινωνία των δύο τρίτων. Κάποιοι λίγοι θα ζουν καλά και 
οι πολλοί απλώς θα επιβιώνουν βράζοντας στο ζουµί τους.

Ένα –αόρατο στους πολλούς– τείχος οπισθοδρόµησης ση-
κώνεται µεθοδικά και στον τοµέα της ∆ικαιοσύνης και στον 
τοµέα του Συντάγµατος, γιατί, απλά, αυτή η κυβέρνηση δεν 
µπορεί να κάνει τίποτε άλλο.

*Ο ∆ηµήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Η παρούσα κυβέρνηση, δυστυχώς, 
κατάφερε να «κάψει» κάθε προσπάθεια 
σοβαρού θεσµικού εκσυγχρονισµού και 
στον τοµέα της ∆ικαιοσύνης και, κυρίως, 
της συνταγµατικής οργάνωσης της χώρας. 
Στην πραγµατικότητα, «έκαψε» µια ακόµη 
παράµετρο που θα βοηθούσε τη χώρα να 
ορθοποδίσει µια ώρα αρχύτερα.



www.freesunday.gr 1524.03.2019

ρεπορτάζ

Καταπέλτης για την Περιφέρεια Αττικής και τρεις 
δήµους είναι το εισαγγελικό πόρισµα για τα αίτια 
της φονικής πληµµύρας στη Μάνδρα Αττικής τον 
Νοέµβριο του 2017, που είχε ως αποτέλεσµα να 
χάσουν τη ζωή τους 25 άνθρωποι και να τραυµα-

τιστούν άλλοι 13.
Η απουσία αντιπληµµυρικών έργων και το πλήθος αυθαίρετων 

κατασκευών κατά µήκος των ρεµάτων προκάλεσαν, σύµφωνα µε 
την εισαγγελέα, τη βιβλική καταστροφή.

Ακόµα µία δίωξη για τη Ρένα ∆ούρου
Μετά την ολοκλήρωση πολύµηνης έρευνας για τα αίτια που προκά-
λεσαν τη φονική πληµµύρα, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Σωτηρία 
Παπαγεωργακοπούλου άσκησε ποινικές διώξεις στην περιφερει-
άρχη Αττικής Ρένα ∆ούρου, η οποία διώκεται και για την πυρκαγιά 
στο Μάτι, στον αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής Γιάννη Βασι-
λείου, στη δήµαρχο Μάνδρας Ιωάννα Κριεκούκη, στον δήµαρχο 
Ελευσίνας Γιώργο Τσουκαλά, στον δήµαρχο Μεγαρέων Γρηγόρη 
Σταµούλη, στους δασάρχες Αιγάλεω και Μεγάρων και σε δύο υ-
παλλήλους δασαρχείων.

Το πόρισµα αποδίδει βαρύτατες ευθύνες στην Περιφέρεια. Συ-
γκεκριµένα αναφέρεται ότι «δεν είχε γίνει κανένα έργο αντιπληµ-
µυρικής προστασίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Αττικής, µολονότι υπήρχαν ώριµες µελέτες, εγκεκριµένες πιστώ-
σεις και κατεπείγον εκτέλεσης των έργων, µε δεδοµένο ότι και 
κατά το παρελθόν είχαν συµβεί παρόµοια φαινόµενα και ιδίως τα 
έτη 2014-2015 και η περιοχή όφειλε να καταταγεί στη λίστα προτε-
ραιότητας, όσον αφορά την ανάγκη αντιπληµµυρικής προστασίας».

Η εισαγγελική λειτουργός µελέτησε τις µηνύσεις που κατέθε-
σαν ιδιώτες, φορείς και ενώσεις σε βάρος 25 ατόµων, ανάµεσα στα 
οποία και οι εννέα κατηγορούµενοι.

Ειδικότερα, η δίωξη που ασκήθηκε σε βαθµό πληµµελήµα-
τος αφορά τα εξής αδικήµατα: πληµµύρα από αµέλεια, ανθρωπο-
κτονία διά παραλείψεως τελεσθείσα κατά συρροή, σωµατική βλάβη 
διά παραλείψεως από υπόχρεο κατά συρροή και παράβαση διά πα-
ραλείψεως.

Αντίθετα, η εισαγγελέας εξέδωσε απαλλακτική διάταξη, µε την 
οποία ζητεί την παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής αδι-
κηµάτων που αφορούν πολεοδοµικές παραβάσεις και κοινώς επι-
κίνδυνες βλάβες, για πέντε πρόσωπα, ενώ για άλλα έντεκα αποδεί-
χθηκε ότι δεν είχαν αρµοδιότητες σχετικές µε την πρόληψη, την α-
ντιµετώπιση και τις συνέπειες της φονικής πληµµύρας.

Οι παραλείψεις
Στο πόρισµα 66 σελίδων περιλαµβάνεται πληθώρα παραλείψεων 
και δυσλειτουργιών από την Περιφέρεια, τους δήµους και τα δα-
σαρχεία σε επίπεδο πρόληψης και περιορισµού των συνεπειών 
ενός φυσικού φαινοµένου.

Όπως τονίζεται, το φαινόµενο που έπληξε την περιοχή ήταν α-
κραίο, πλην όµως ο χαρακτηρισµός του ως θεοµηνίας «δεν δικαιο-
λογεί κατ’ ουδένα τρόπο την έλλειψη αντιπληµµυρικών έργων και 
έργων ορεινής υδρονοµίας, τα οποία θα µείωναν σηµαντικά τις αρ-
νητικές συνέπειες της παντελούς ελλείψεώς τους και θα καθιστού-
σαν την κατάσταση περισσότερο ελέγξιµη».

Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν, µεταξύ άλλων, 
έλλειψη αντιπληµµυρικής προστασίας, πολεοδοµικές παραβάσεις, 
έλλειψη αστυνόµευσης και συντήρησης ρεµάτων, αλλά και έλλειψη 
διευθέτησης-οριοθέτησης ρεµάτων.

«Κρίσιµοι παράγοντες που συνέβαλαν στην τεράστια κατα-
στροφή ήταν οι αυθαίρετες παρεµβάσεις εντός της κοίτης των ρε-
µάτων, η ανεπάρκεια των υφιστάµενων τεχνικών έργων, είτε λόγω 
κατασκευής είτε λόγω µη καθαρισµού και συντήρησης από τις ε-
µπλεκόµενες υπηρεσίες, ήτοι πλήρης ανυπαρξία µέτρων αντιπληµ-
µυρικής προστασίας, αλλά και έλλειψη έργων ορεινής υδρονοµίας».

Η εισαγγελέας, πάντως, είναι ξεκάθαρη στο ότι η καταστροφή 
θα µπορούσε να έχει αποφευχθεί. «Η ωριµότητα της οριστικής µε-
λέτης των αντιπληµµυρικών έργων και η ολοκλήρωσή τους θα επι-
δρούσε αποτελεσµατικά στην πρόληψη και προστασία της πόλεως 
της Μάνδρας από την πληµµύρα, ενώ η καθυστέρηση που προέ-
κυψε στη δηµοπράτηση των εργασιών µε υπαιτιότητα των εµπλε-
κοµένων υπηρεσιών ήταν κρίσιµος παράγοντας για την αντιµετώ-
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πιση της πληµµύρας µε την ταχύτατη ολοκλήρωση των αντιπληµ-
µυρικών έργων» γράφει χαρακτηριστικά.

Οι ευθύνες του ∆ήµου Μάνδρας
Μεγάλες ευθύνες βαραίνουν όµως και τον ∆ήµο Μάνδρας, καθώς, 
όπως σηµειώνεται στο πόρισµα, «χρησιµοποιούσε ως αµαξοστάσιο 
γήπεδο που φέρεται να είχε επιχωµατωθεί στο απώτερο παρελθόν 
από την επιχείρηση Σκαλιστήρη. Με διαχρόνιες επιχώσεις µειώ-
θηκε το εύρος της κοίτης του ρέµατος Σούρες που διέρχεται από 
το αµαξοστάσιο και µε την ανάσχεση των υδάτων που αυτή προκά-
λεσε συνέβαλε στην υπερχείλιση των υδάτων και την κατάκλυση 
των παραρεµάτιων περιοχών. Επίσης, ο ∆ήµος Μάνδρας φέρεται 
να κατασκεύασε χωρίς άδεια οικοδοµής γήπεδο στην περιοχή και 
µάλιστα τµήµα των αποδυτηρίων αυτού εντός της υφιστάµενης κοί-
της του ρέµατος.

»Η δε πολεοδοµία Ελευσίνας και η διεύθυνση πολεοδοµίας 
Αιγάλεω εξέδωσαν τις µε αριθµό 658\1991 και 3742\80 άδειες οι-
κοδοµής αντίστοιχα, οι οποίες ανακλήθηκαν λόγω υποβολής ψευ-
δών στοιχείων».

Λόγω της σπουδαιότητας της υπόθεσης και παρά τον πληµµε-
ληµατικό χαρακτήρα της, η δικογραφία αποστέλλεται σε ανακριτή 
προκειµένου να ακολουθήσει ανάκριση, ενώ θα έχει τον χαρα-
κτήρα του κατεπείγοντος.

Η εισαγγελέας διενεργεί παράλληλα άλλη έρευνα, που αφορά 
την πληµµύρα που έπληξε τη Μάνδρα τον Ιούνιο του 2018. Η έ-
ρευνα επικεντρώνεται σε πιθανές παραλείψεις για τη λήψη άµεσων 
µέτρων στο διάστηµα που µεσολάβησε από τον Νοέµβριο του 2017 
έως τον περασµένο Ιούνιο.

«Ακόµη και οι αθώοι πρέπει να περιµένουν»
Σε ανακοίνωσή της η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα ∆ούρου επικα-
λείται πορίσµατα –µεταξύ των οποίων και το πόρισµα της επιτρο-
πής της γενικής επιθεωρήτριας Μαρίας Παπασπύρου– σύµφωνα 
µε τα οποία η Περιφέρεια έκανε ό,τι ήταν απαραίτητο.

«Τόσο το ανεξάρτητο πόρισµα οκτώ επιθεωρητών ελεγκτών της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης όσο και το πόρισµα τριών ανεξάρτητων πραγ-
µατογνωµόνων µηχανικών του ΤΕΕ καταλήγουν κατηγορηµατικά 
στη διαπίστωση ότι οι υπηρεσίες και η σηµερινή διοίκηση της Πε-
ριφέρειας Αττικής για την εκτέλεση του έργου “Εκτροπή χειµάρ-
ρου Αγία Αικατερίνη και διευθέτηση χειµάρρου Σούρες Θριασίου 
Πεδίου” ενήργησαν ταχύτατα για το έργο αυτό, που εκκρεµούσε 
από το 2003, καθώς και σειρά έργων στην πληγείσα περιοχή, σε µια 
διαµορφωµένη κατάσταση δεκαετιών, όπου πλέον εκτελούνται α-

ντιπληµµυρικά έργα µε έντονους και γρήγορους, για τη συνήθη πρα-
κτική έργων, ρυθµούς» αναφέρει η περιφερειάρχης.

Όπως σηµειώνει, «εκτελούνται για πρώτη φορά σειρά αντιπληµ-
µυρικών έργων σε όλη την Αττική, προϋπολογισµού άνω των 500 
εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο ενός συνολικού αντιπληµµυρικού σχεδια-
σµού».

Η κ. ∆ούρου τονίζει χαρακτηριστικά πως «η απονοµή της δι-
καιοσύνης χρειάζεται υποµονή. Ακόµη και οι αθώοι πρέπει κάποιες 
φορές να περιµένουν».

Αγωγές συγγενών
Εν τω µεταξύ, επτά οικογένειες προτίθενται να προσφύγουν στη 
∆ικαιοσύνη, διεκδικώντας αποζηµιώσεις για τον θάνατο των δικών 
τους ανθρώπων.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των οικογενειών, Αλέξης Κούγιας, 
σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «µετά την αναλυτική επεξεργασία 
του περιεχοµένου της ποινικής δίωξης, θα δηλώσουµε παράσταση 
πολιτικής αγωγής για τους εντολείς µας και θα καταθέσουµε αγω-
γές - προσφυγές αποζηµιώσεως κατά των φυσικών προσώπων για τα 
οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη, εφόσον είναι νοµικά δυνατόν (λόγω 
της ιδιότητάς των ως δηµοσίων ή δηµοτικών υπαλλήλων), και κατά 
των νοµικών προσώπων της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου 
Μάνδρας».

Ο ποινικολόγος χαρακτηρίζει νοµικά σωστή τη δίωξη σε βαθµό 
πληµµελήµατος για την πληµµύρα. «Σαν δικηγορικό γραφείο, συµ-
φωνούµε απολύτως για την ποινική δίωξη και τον νοµικό χαρακτη-
ρισµό των εγκληµάτων και θέλουµε να συγχαρούµε τους εισαγγε-
λείς που χειρίστηκαν την υπόθεση» καταλήγει η ανακοίνωση.

«Αυτό που ξέχασε η κ. Παπασπύρου, 
το έκανε ο εισαγγελέας»
Εν τω µεταξύ, σχολιάζοντας τις διώξεις, ο αντιπρόεδρος της Ν∆ Άδω-
νις Γεωργιάδης σηµείωσε ότι «ο εισαγγελέας έκανε για την κ. ∆ούρου 
αυτό που ξέχασε να κάνει η γενική επιθεωρήτρια κ. Παπασπύρου». 

Μιλώντας στην Ολοµέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση νοµο-
σχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, ανέφερε ότι «η εισαγγελική 
δίωξη σε βάρος της κ. ∆ούρου έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε το πό-
ρισµα της κ. Παπασπύρου, η οποία είχε συµπεριλάβει ως υπεύθυ-
νους όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα τα οποία κατηγορεί ο εισαγγελέας, 
αλλά περιέργως είχε ξεχάσει την κυρία ∆ούρου. Πρέπει να καταλά-
βουµε κάποτε ότι όσοι έχουµε αξιώµατα έχουµε και ευθύνες. Τα α-
ξιώµατα πάνε και µε τις ευθύνες. Όποιος αναλαµβάνει τις ευθύνες, ε-
πίσης, παραιτείται» δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.
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Παρά το γεγονός ότι η FAA είχε εγκρίνει το 
αεροσκάφος, το οποίο µπήκε στους στόλους 
το 2017, µετά τα δύο δυστυχήµατα η Boeing 
ανακοίνωσε ότι ετοιµάζει ειδική αναβάθµιση του 
λογισµικού του MCAS, η οποία θα εγκατασταθεί 
στα αεροσκάφη µέσα στο επόµενο διάστηµα.∆

ύο αεροπορικά δυστυχήµατα µέσα σε διάστηµα λίγων 
µηνών. Εκατοντάδες οι νεκροί. Ίδια αεροσκάφη σε 
µοιραίες πτήσεις. Πολλά ερωτηµατικά. Και µια εται-
ρεία-γίγαντας της αεροναυτικής σε «κατάσταση πολι-
ορκίας», να καλείται να δώσει εδώ και τώρα απαντή-
σεις.

Τα δυστυχήµατα
Ήταν 29 Οκτωβρίου του 2018 όταν το Boeing 737 MAX της Lion Air, 
που εκτελούσε την πτήση Τζακάρτα - Πανγκάλ Πινάνγκ, δώδεκα λεπτά 
µετά την απογείωσή του από την πρωτεύουσα της Ινδονησίας κατέπεσε 
στη Θάλασσα της Ιάβας, σκοτώνοντας 189 επιβάτες και µέλη του πληρώ-
µατος. Η έρευνα για τα αίτια της πτώσης σήµανε συναγερµό για τον συ-
γκεκριµένο τύπο αεροσκάφους, ωστόσο το τελειωτικό χτύπηµα δόθηκε 
στις 10 Μαρτίου του 2019, όταν το 737 ΜΑΧ της Ethiopian Airlines, που 
εκτελούσε την πτήση Αντίς Αµπέµπα - Ναϊρόµπι, µόλις έξι λεπτά µετά 
την απογείωσή του καρφώθηκε στο έδαφος, κοντά στην πόλη Μπισό-
φτου, µε τραγικό απολογισµό 157 νεκρούς και τα συνεργεία διάσωσης 
που έσπευσαν στο σηµείο της πτώσης να αναφέρουν ότι ανέσυραν από 
τα συντρίµµια του αεροσκάφους µόνο διαµελισµένα πτώµατα.

Η απαγόρευση
Οι δύο αεροπορικές τραγωδίες, µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα και µε 
αρνητικό πρωταγωνιστή το ίδιο αεροσκάφος, σήµαναν αµέσως συνα-
γερµό στις απανταχού Υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας. Στις 11 Μαρ-
τίου η Κίνα ανακοίνωσε ότι απαγορεύει τις πτήσεις όλων των Boeing 
737 MAX 8, ενώ στις 13 του ίδιου µήνα δύο χώρες που αρχικά είχαν εκ-
φράσει εµπιστοσύνη στην πτητική ικανότητα των αεροσκαφών αυτών, 
οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, ανακοίνωσαν ότι απαγορεύουν τις πτή-
σεις τους, επικαλούµενες νέες πληροφορίες και παρά το γε-
γονός ότι µία µέρα πριν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ 
Τραµπ, είχε κρίνει την απαγόρευση «µη απαραί-
τητη». Την ίδια µέρα η αρµόδια Υπηρεσία Πτη-
τικής Ασφάλειας της Ε.Ε. απαγόρευσε τις πτή-
σεις των αεροσκαφών αυτών εντός του ε-
ναέριου χώρου της, ενώ πλέον επί της 
ουσίας απαγορεύεται σε οποιοδήποτε 
Boeing 737 MAX να πραγµατοποιεί 
πτήσεις.

Το πρόβληµα
Όπως είναι φυσικό, οι εξε-
λίξεις αυτές έστρεψαν όλα 
τα φώτα της δηµοσιότη-
τας στην Boeing, η οποία ε-
τοιµαζόταν για την παρθε-
νική πτήση του 777 Χ, αλλά 
και στην Υπηρεσία Πολιτι-
κής Αεροπορίας των ΗΠΑ 
(FAA), ιδίως όταν αποκα-
λύφθηκε ότι είχαν υπάρξει 
καταγγελίες από πιλότους 
ότι τα 737 MAX παρουσία-
ζαν σε ορισµένες περιπτώσεις 
περίεργη συµπεριφορά (από-
τοµη κάθοδο της µύτης του αε-
ροσκάφους), µε κάποιους από αυ-
τούς να την αποδίδουν σε ένα σύ-
στηµα (Maneuvering Characteristics 

Augmentation System - MCAS) που λειτουργεί αυτόµατα βάσει δεδο-
µένων και διορθώνει την πορεία του αεροσκάφους, χωρίς ο πιλότος να 
ενηµερώνεται για την ενεργοποίησή του. Παρά το γεγονός ότι η FAA 
είχε εγκρίνει το αεροσκάφος, το οποίο µπήκε στους στόλους το 2017, 
µετά τα δύο δυστυχήµατα η Boeing ανακοίνωσε ότι ετοιµάζει ειδική α-
ναβάθµιση του λογισµικού του MCAS, η οποία θα εγκατασταθεί στα αε-
ροσκάφη µέσα στο επόµενο διάστηµα.

Η αποκάλυψη
Ωστόσο, τα πράγµατα δεν µοιάζουν να είναι εύκολα για την Boeing 
και την FAA, καθώς, σύµφωνα µε αποκάλυψη των «Seattle Times» 
(https://www.seattletimes.com/business/boeing-aerospace/failed-
certification-faa-missed-safety-issues-in-the-737-max-system-
implicated-in-the-lion-air-crash/), η αξιολόγηση του αεροσκάφους, και 
ειδικά του συστήµατος MCAS, δεν είχε γίνει από ειδικούς της Πολιτι-
κής Αεροπορίας αλλά από τεχνικούς της ίδιας της εταιρείας, µε κάποιες 
πηγές να αναφέρουν ότι είχαν υπάρξει πιέσεις για να γίνει κατ’ αυτόν 
τον τρόπο η αξιολόγηση. Στο δηµοσίευµα αναφέρεται επίσης ότι η αξι-
ολόγηση βλάβης του MCAS ήταν χαµηλή («επικίνδυνη», αντί για «κα-
ταστροφική»), ότι το σύστηµα εξαρτάται αποκλειστικά από έναν αισθη-
τήρα και ότι οι πραγµατικές αυτόµατες διορθώσεις στην πτήση που το 
σύστηµα επέβαλλε ήταν πολύ µεγαλύτερες από αυτές που η εταιρεία 
είχε δώσει προτού το σκάφος γίνει λειτουργικό, χωρίς οι αεροπορικές ε-
ταιρείες και οι ξένες Υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας να το γνωρίζουν. 

Τέλος, θεωρητικά το MCAS ετίθετο σε λειτουργία σε «ακραίες συνθή-
κες» κι έτσι οι πιλότοι των 737 MAX δεν λάµβαναν ειδική εκπαίδευση. 
Σηµειώνεται ότι µετά την τραγωδία της Lion Air η FAA εξέταζε το ενδε-
χόµενο να υποχρεώσει την Boeing να συµπεριλάβει στο εγχειρίδιο ο-
δηγιών του αεροσκάφους ειδικό τµήµα για το MCAS.

Τα ντοκουµέντα
Παράλληλα, το πρακτορείο Reuters, επικαλούµενο πηγές µε πρό-
σβαση στις ηχογραφήσεις από τα «µαύρα κουτιά» του 737 ΜΑΧ της 
Lion Air, αποκάλυψε ότι την ώρα που το αεροσκάφος έκανε τη βουτιά 
θανάτου στη Θάλασσα της Ιάβας, οι πιλότοι προσπαθούσαν να βρουν 
πανικόβλητοι τι συµβαίνει στο εγχειρίδιο του αεροπλάνου. Το ανατρι-
χιαστικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι δύο λεπτά µετά την απογείωση ο κυ-
βερνήτης ανέφερε πρόβληµα ελέγχου της πτήσης, τονίζοντας ότι το αε-
ροπλάνο θα έπρεπε να παραµείνει στα 5.000 πόδια. Ο δεύτερος πιλότος 
δεν διευκρινίζει το πρόβληµα, οι πληροφορίες λένε ότι έγινε αναφορά 
εντός του πιλοτηρίου στην ταχύτητα του αέρα. Ο κυβερνήτης ζήτησε 
από τον δεύτερο πιλότο να ελέγξει γρήγορα το εγχειρίδιο. Τα επόµενα 
εννέα λεπτά, σύµφωνα µε τις ενδείξεις, ο αέρας πάνω από τα φτερά του 
αεροσκάφους δεν ήταν αρκετά δυνατός ώστε να του επιτρέψει να συ-
νεχίσει να πετάει. Αν και ο πιλότος προσπάθησε να σηκώσει το αερο-
πλάνο, αυτό, εξαιτίας των λανθασµένων µηνυµάτων που έστελνε ο υ-
πολογιστής, συνέχιζε την καθοδική πορεία. Τελικά, ο κυβερνήτης ζή-
τησε από τον δεύτερο πιλότο να χειριστεί το αεροσκάφος, για να ψάξει 

ο ίδιος το εγχειρίδιο.

Η έρευνα
Μετά απ’ όλα αυτά, FAA και Boeing βρίσκονται σε 

εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς όλες οι πιθα-
νές ελεγκτικές αρχές απαιτούν εξηγήσεις. Συ-

νοπτικά, τόσο η εταιρεία όσο και η υπη-
ρεσία έχουν κληθεί να καταθέσουν στο 

Κογκρέσο των ΗΠΑ για τις δύο αεροπο-
ρικές τραγωδίες, αλλά και για την αξιο-

λόγηση των 737 ΜΑΧ. Πληροφορίες 
αναφέρουν ότι το ζήτηµα της αξιο-
λόγησης των αεροσκαφών ερευνά-
ται και από το FBI, ενώ και το υ-
πουργείο ∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ 
έχει στείλει εντάλµατα σε στε-
λέχη της Boeing σχετικά µε το 
ίδιο ζήτηµα, δηλαδή της αξιολό-
γησης του αεροσκάφους και της 
απουσίας ειδικής εκπαίδευσης 
των χειριστών. Την ίδια στιγµή 
Υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπο-
ρίας σε όλο τον κόσµο αρνούνται 
να δεχτούν τις αξιολογήσεις της 

FAA για το λογισµικό αναβάθµι-
σης του MCAS και δηλώνουν ότι θα 

κρίνουν οι ίδιες την αξιοπιστία του. 
Επίσης, αναλυτές εκτιµούν ότι οι πα-

ραγγελίες για 737 ΜΑΧ τίθενται εν αµ-
φιβόλω όσο η υπόθεση εκκρεµεί.

ΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΓΩ∆ΙΕΣ 
«ΠΝΙΓΟΥΝ» BOEING ΚΑΙ FAA

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Η 7η Ιουνίου του 2016 είναι για την Καλιφόρνια ηµέρα ε-
κλογών του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος και η αγωνία βρί-
σκεται στα ύψη. Ο αλλοπρόσαλλος ρεπουµπλικάνος υ-
ποψήφιος έχει ήδη εκλεγεί και όλοι αναµένουν την α-

πάντηση από την άλλη πλευρά του εκλογικού σώµατος. Για πολλούς 
χρεωµένους νέους, άνεργους και νεόπτωχους που έχουν χάσει ολο-
κληρωτικά την πίστη τους στο σύγχρονο καπιταλιστικό σύστηµα το 
αποτέλεσµα δεν είναι αυτό που περίµεναν. Η απογοήτευση µπορεί 
να είναι µεγάλη, ωστόσο ο αφύσικος ενθουσιασµός των ηττηµένων 
κερδίζει τις εντυπώσεις ακόµα και στην Αµερική της υπερβολής. Ένα 
κίνηµα που ξεπρόβαλε σαν ανέκδοτο έναν χρόνο πριν σε µια µικρή 
πόλη στο Βερµόντ κόντραρε στα ίσα µια πολιτική δυναστεία που α-
πολάµβανε την υποστήριξη των ισχυρότερων αµερικανικών λόµπι. Ο 
ελαφρά ατηµέλητος ασπροµάλλης ηγέτης τονίζει µε χαρακτηριστική 
µεγαλαυχία πως η ήττα δεν έχει σηµασία, αφού «η αρχή έχει γίνει».

Η νέα νοµισµατική θεωρία (ΝΝΘ) εµφανίστηκε στο φως της δη-
µοσιότητας όταν χρησιµοποιήθηκε σε λόγους του δηµοκρατικού υ-
ποψηφίου Μπέρνι Σάντερς, αλλά και πιο πρόσφατα της δηµοφιλούς 
Οκάσιο-Κορτέζ, η οποία είναι µέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Υ-
ποστηρίζεται σε διάφορες εκφάνσεις της από µια οµάδα ακαδηµαϊ-
κών (Κέλτον, Ρέι, Τσερνέβα), αλλά και από παράγοντες της Γουόλ 
Στριτ, όπως ο πολυεκατοµµυριούχος Μόσλερ. Η ιδέα αυτή άνθησε 
αρχικά στον αγγλοσαξονικό κόσµο, αλλά γίνεται όλο και πιο δηµοφι-
λής σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, µε τα γνωστά προβλήµατα 
χρέους και ελλειµµάτων. Για τους παροικούντες την Ιερουσαλήµ ο 
Ντόναλντ Τραµπ δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από ένα κοινω-
νικό αντανακλαστικό της απέχθειας προς τον ελιτίστικο καθωσπρε-
πισµό. Το πραγµατικό πρόσωπο του αµερικανικού λαϊκισµού εκ-
κολάπτεται µέσα στη σοσιαλιστική δηµοκρατία που οραµατίζεται η 
αριστερή πτέρυγα του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος, η οποία σχεδόν ε-
πικράτησε στους τελευταίους προκριµατικούς έναντι της καθεστωτι-
κής Χίλαρι Κλίντον. Τα αιτήµατα για δωρεάν παιδεία και ασφάλιση, 

σε συνδυασµό µε ένα σταθερό εισόδηµα για όλους τους πολίτες, στε-
ρούνταν µέχρι σήµερα την επιστηµονική νοµιµοποίηση που θα δι-
καιολογούσε το σηµαντικό κόστος τέτοιων ενεργειών.

Η ΝΝΘ έχει µια µετα-κεϋνσιανή χροιά στη βάση της, αν και κα-
τακρίνεται εξίσου από νεοκλασικούς, µονεταριστές και κεϋνσιανούς 
οικονοµολόγους. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές της, ωστόσο συ-
γκεκριµένα κύρια σηµεία φαίνεται να τονίζονται από τους διανοού-
µενους εκπροσώπους της. Το κράτος, σύµφωνα µε τη θεωρία, είναι 
αδύνατο να χρεοκοπήσει, υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση ε-
λέγχει κατά βούληση το κυκλοφορούν νόµισµα µέσω της κεντρικής 
τράπεζας. Υπονοείται έτσι ευθέως ότι ένα κράτος µπορεί να έχει πρα-
κτικά απεριόριστα ελλείµµατα, από τη στιγµή που µπορεί να εκτυ-
πώνει χρήµα για να τα χρηµατοδοτήσει. Η πεποίθηση αυτή πηγάζει 
από µια παλαιότερη έννοια, βάσει της οποίας το νόµισµα για ένα κρά-
τος δεν είναι περιουσιακό στοιχείο αλλά απαίτηση, την οποία µπο-

ρεί να εξαργυρώσει από τους πολίτες µέσω της φορολογίας. Μελε-
τώντας τη λογιστική των κρατικών ισολογισµών, ερευνητές της ΝΝΘ 
διαπίστωσαν ότι τα κράτη δεν δανείζονται για να ξοδέψουν, όπως επι-
τάσσει η κοινή λογική, αλλά δηµιουργούν ουσιαστικά χρήµα πιστώ-
νοντας τους λογαριασµούς των πολιτών (όταν πληρώνουν µισθούς, 
για παράδειγµα) και καταγράφοντας ένα αντίστοιχο χρέος στα βιβλία 
τους. Η αντίστροφη ακριβώς διαδικασία συµβαίνει όταν µια κυβέρ-
νηση εισπράττει φόρους. Η ΝΝΘ µας λέει ξεκάθαρα ότι η δηµοσιο-
νοµική πολιτική µέσω της διαχείρισης των κρατικών επενδύσεων και 
της φορολογίας/κρατικού δανεισµού µπορεί να διατηρήσει το οικο-
νοµικό σύστηµα σε ισορροπία χωρίς την ανάγκη ενεργού νοµισµατι-
κής πολιτικής.

Εφόσον µάλιστα το εθνικό νόµισµα θεωρείται χρέος της κυβέρ-
νησης προς την οικονοµία, η έννοια του δανεισµού από τις αγορές 
για τη χρηµατοδότηση του κρατικού χρέους είναι ανούσια, αφού δεν 
είναι δυνατό να δανειστεί µια κυβέρνηση χρέος το οποίο έχει η ίδια 
εκδώσει. Η ανάλυση γίνεται περίπλοκη, αλλά το τελικό συµπέρασµα 
είναι «καλό και αγαθό»: το µέγεθος του εθνικού χρέους και ελλείµµα-
τος είναι µια κενή λογιστική έννοια και το κράτος πρέπει να ξοδεύει 
τόσο ούτως ώστε να χρησιµοποιούνται όλες οι παραγωγικές δυνάµεις 
της κοινωνίας. Το κρατικό χρέος αποτελεί πλεόνασµα του ιδιωτικού 
τοµέα το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αιµοδότηση της 
οικονοµίας και σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση πρέπει να αποτελεί 
εργοδότη ύστατης ανάγκης, ώστε να εξασφαλίζεται η εξάλειψη της µη 
οικειοθελούς ανεργίας.

∆εν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς γιατί οι σοσιαλιστικές 
τάσεις γοητεύονται από αυτή την εναλλακτική. Η δηµοσιονοµική 
πειθαρχία στον χώρο αυτόν γίνεται αντιληπτή ως ένα υπόλειµµα µιας 
εποχής όπου ο έλεγχος του πληθωρισµού αποτελούσε δυσεπίλυτο 
γρίφο για πολλές χώρες. Αν, ωστόσο, ένα κράτος µπορεί να ξοδεύει α-
περιόριστα στον βωµό της κοινωνικής αλληλεγγύης, τι σηµασία έχει 
αν το χρέος είναι 500% του ΑΕΠ ή αν τα ελλείµµατα του προϋπολο-
γισµού βρίσκονται στο 20% ή στο 30%. Η απάντηση βρίσκεται στις 
πληθωριστικές πιέσεις που µπορεί να δηµιουργηθούν, µε τις γνωστές 
αποσταθεροποιητικές τάσεις. Το επιχείρηµα της ΝΝΘ σε αυτή την 
πρόκληση είναι ότι ο πληθωρισµός πρέπει να ρυθµίζεται µε δηµοσιο-
νοµικά µέσα, όπως αύξηση φορολογίας και έλεγχος των παραγωγικών 
πόρων της κοινωνίας. Η διατήρηση, όµως, λιτότητας και πλεονασµά-
των σε εποχές χαµηλού πληθωρισµού ισοδυναµεί µε αυθαίρετη προ-
σκόλληση σε µια αβέλτερη δογµατικότητα.

Οι περισσότεροι παραδοσιακοί οικονοµολόγοι και επαγγελµα-
τίες της αγοράς απορρίπτουν τη θεωρία για την απλοϊκότητά της και 
την έλλειψη επαρκούς µαθηµατικής µοντελοποίησης. Πολλές από τις 
παραδοχές της καθιστούν την εφαρµογή αβέβαιη και την πιθανή α-
στάθεια στην οικονοµία ανεπίτρεπτη. Όσο δηµοσιονοµικό έλλειµµα 
και να τρέξει µια αναπτυσσόµενη χώρα, όπως το Βιετνάµ για παρά-
δειγµα, δεν θα µπορέσει να δηµιουργήσει ποτέ τέτοιον πλούτο ώστε 
να φτάσει το επίπεδο των υπηρεσιών της Γαλλίας. Η αδυναµία των 
κοινωνιών να λύσουν τα προβλήµατά τους έγκειται στην έλλειψη ορ-
γάνωσης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων και των πόρων τους και 
κανείς δεν επωφελείται από µια τεχνητά διατηρούµενη ανεργία. Η 
ΝΝΘ δεν κάνει επίσης αναφορές σε άλλα θέµατα, όπως η αδυναµία 
αντιµετώπισης της χαµηλής παραγωγικότητας. Η εγγύηση εργασίας 
σε πολλά σοβιετικά συστήµατα, για παράδειγµα, οδήγησε συχνά σε 
άστοχη κατανοµή πόρων και συλλογικά χαµηλότερη παραγωγή. Ποιο 
είναι, αλήθεια, το νόηµα επίλυσης της ανεργίας όταν το παραγόµενο 
εισόδηµα δεν έχει ουσιαστική αγοραστική δύναµη;

Ο σύγχρονος καπιταλισµός έχει πολλά ελαττώµατα, αλλά η ΝΝΘ 
δεν αποτελεί λύση. Στην καλύτερη των περιπτώσεων µεταφέρει 
ακόµα περισσότερες εξουσίες στη δηµοσιονοµική πολιτική, µειώνο-
ντας την επιρροή άλλων ανεξάρτητων θεσµών. Αποτελεί επίσης την 
πρώτη εισχώρηση ευπώλητου λαϊκισµού στην ισχυρότερη χώρα του 
κόσµου, τη στιγµή που η γοητεία της απλώνεται σε έθνη που πιέζο-
νται κάτω από τον ζυγό στανικής λιτότητας. Για τους πολίτες οι οποίοι 
αντιλαµβάνονται τους µηχανισµούς της παγκοσµιοποίησης ως δυνά-
στες, η ΝΝΘ είναι η οδός προς τη Νεφελοκοκκυγία. Προς το συµφέ-
ρον του ελεύθερου κόσµου είναι η διατήρηση τέτοιων πειραµατισµών 
σε θεωρητικό µόνο επίπεδο.

*Ο Φάνης Βαρτζόπουλος εργάζεται ως χρηµατοοικονοµικός αναλυτής 
στο Λονδίνο. E-mail: fvartzopoulos@yahoo.gr.

Η ΑΙΓΛΗ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

  ΤΟΥ ΦΑΝΗ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ*

Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ

Η ανάλυση γίνεται περίπλοκη, αλλά 
το τελικό συµπέρασµα είναι «καλό και 
αγαθό»: το µέγεθος του εθνικού χρέους 
και ελλείµµατος είναι µια κενή λογιστική 
έννοια και το κράτος πρέπει να ξοδεύει τόσο 
ούτως ώστε να χρησιµοποιούνται όλες οι 
παραγωγικές δυνάµεις της κοινωνίας.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΟΕ-IdEF 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 
ΤΗΣ ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ

Τ
ο Γαλλικό Κολλέγιο IdEF, παράρτηµα 
του Πανεπιστηµίου Paris 13 της Σορ-
βόννης στην Ελλάδα, και η Ελληνική Ο-
λυµπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) υπέγραψαν 
συµφωνία για την ακαδηµαϊκή στήριξη 
των Ελλήνων αθλητών που ανήκουν στην 

Προολυµπιακή Οµάδα.
Σε συνάντηση στα γραφεία της ΕΟΕ στην Αθήνα, ο 

πρόεδρος της ΕΟΕ, Σπύρος Καπράλος, και ο πρόεδρος 
του Γαλλικού Κολλεγίου της Ελλάδας, δρ. Στυλιανός Α-
µαργιανάκης, επισηµοποίησαν τη µεταξύ τους συνεργα-
σία µε την υπογραφή συµφωνίας ακαδηµαϊκής στήριξης 
προς τους Έλληνες αθλητές, η οποία θα περιλαµβάνει την 
παροχή υποτροφιών στους αθλητές υψηλής επίδοσης.

Για τα επόµενα τρία χρόνια το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF 
θα είναι ακαδηµαϊκός συνεργάτης της ΕΟΕ και υποστηρι-
κτής της Ελληνικής Ολυµπιακής Οµάδας.

«Οι απόφοιτοι του Κολλεγίου είναι 
εξαιρετικά καταρτισμένοι»
Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Σπύρος Καπράλος, τόνισε για τη συνερ-
γασία µε το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF: «Σας ευχαριστούµε πάρα 
πολύ γι’ αυτή τη συνεργασία, καθώς ξέρουµε ότι ο πρόεδρος 
του Γαλλικού Κολλεγίου ΙdEF, Στυλιανός Αµαργιανάκης, έχει 
κάνει πολύ µεγάλο αγώνα, το αποτέλεσµα του οποίου είναι οι 
απόφοιτοι του Κολλεγίου να είναι εξαιρετικά καταρτισµένοι, 
ώστε να κάνουν µε επιτυχία τα επόµενα βήµατα στη ζωή τους. 
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2024 θα γίνουν στο Παρίσι και, ε-
ποµένως, αυτή η συνεργασία, που είναι και η απαρχή άλλων 
συνεργασιών που κάνουµε µε φορείς της Γαλλίας, έρχεται να 
επισφραγίσει όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται για τη 
σύµπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών. Παράλληλα, θα δώσει 
στους αθλητές µας τη δυνατότητα –όσοι φυσικά το επιθυµούν– 
να φοιτήσουν στη συγκεκριµένη σχολή και είµαστε βέβαιοι ότι 
θα βγουν από εκεί καλύτεροι ως άνθρωποι».

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι 
και συγκινημένοι»
Από την πλευρά του, ο δρ. Στυλιανός Αµαργιανάκης δήλωσε: 
«Το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF και το Πανεπιστήµιο Paris 13 της 
Σορβόννης είναι επίσηµοι ακαδηµαϊκοί συνεργάτες στις ολυ-
µπιακές δράσεις που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο της προε-
τοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων “Παρίσι 2024”. Είµαστε ι-
διαίτερα υπερήφανοι και συγκινηµένοι για τη συνεργασία µας 
µε την ΕΟΕ και θεωρούµε τιµή µας να συµπεριλάβουµε αθλη-
τές υψηλού επιπέδου στα προγράµµατα σπουδών του Κολλε-
γίου µας. Οι Έλληνες αθλητές που το επιθυµούν θα µπορούν να 
παρακολουθήσουν το τµήµα Νοµικών Επιστηµών ή το τµήµα 
Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού και να αποκτή-
σουν το πτυχίο του Γαλλικού Πανεπιστηµίου Paris 13 χωρίς να 
χρειάζεται να φύγουν από την Ελλάδα».

Σπουδές αθλητισμού στην Ελλάδα
Υπενθυµίζεται ότι το Κολλέγιο IdEF προσφέρει στους ενδι-
αφερόµενους το πρόγραµµα STAPS, το οποίο παρέχει ένα 
υψηλό και σύγχρονο επίπεδο ακαδηµαϊκής γνώσης και πρα-
κτικής εφαρµογής για εκείνους που επιθυµούν να σταδιοδρο-
µήσουν στον τοµέα της φυσικής αγωγής και του αθλητισµού. 
Τα µαθήµατα διδάσκονται στα ελληνικά και οι φοιτητές είναι 
εγγεγραµµένοι στο ∆ηµόσιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 
- Sorbonne Paris Cité και έχουν την ίδια φοιτητική κάρτα και 
την ίδια φοιτητική ιδιότητα µε τους φοιτητές της Γαλλίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των τριών ετών φοίτησης α-
πονέµεται στους φοιτητές το πτυχίο Licence του τµήµατος «Ε-
πιστήµες & Τεχνικές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού» από 
το ∆ηµόσιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 - Sorbonne Paris 
Cité. Οι κάτοχοι του τριετούς πτυχίου Licence έχουν τη δυνα-
τότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο 4ο έτος και να ολο-
κληρώσουν τον 4ετή κύκλο σπουδών, όπως ακριβώς είναι και 
το πρόγραµµα σπουδών των ελληνικών πανεπιστηµίων.

Όπως προαναφέρθηκε, η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα ελ-
ληνικά µε ταυτόχρονη εκµάθηση αγγλικής και γαλλικής γλώσ-
σας. Πιστωτικές µονάδες: 180 ECTS (3ετής φοίτηση) ή 240 
ECTS (4ετής φοίτηση).

Αναγνωρισμένες σπουδές Νομικής
Παράλληλα, τα τετραετή πτυχία Νοµικής του Πανεπιστη-
µίου Paris13 - Sorbonne Paris Cité µε φοίτηση στο Κολλέ-
γιο IdEF έχουν αναγνωριστεί από το Συµβούλιο Αναγνώρι-
σης Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευµάτων ως ισοδύναµα µε τους απονε-
µόµενους τίτλους των τµηµάτων Νοµικής των ελληνικών 
ΑΕΙ χωρίς επιπρόσθετες εξετάσεις.

Το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF είναι το πρώτο και µοναδικό 
κολλέγιο µε πτυχιούχους Νοµικής ήδη εγγεγραµµένους σε 
ελληνικούς δικηγορικούς συλλόγους.

Καινοτόμο πρόγραμμα υποτροφιών
Μέσω του προγράµµατος υποτροφιών αριστείας «Ζω στην 
Αθήνα - ΣπουδάΖω στην Αθήνα», το Γαλλικό Κολλέγιο 
IdEF συνεισφέρει στο να µπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
ευρωπαϊκές σπουδές, επισήµως αναγνωρισµένες στην Ελ-
λάδα, όλοι οι υποψήφιοι, χωρίς να χρειάζεται να φεύγουν 
στο εξωτερικό για σπουδές.

Συγκεκριµένα, απόφοιτοι Λυκείου 2018, ανάλογα µε τον 
αριθµό των µορίων που θα συγκεντρώσουν στις Πανελλα-
δικές, µπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία αριστείας από 
25% µέχρι και 75% των διδάκτρων για όλες τις ειδικότητες.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµµετά-
σχουν στα προγράµµατα υποτροφιών λόγω κοινωνικών κρι-
τηρίων και µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των 
Πανελλαδικών να κρατήσουν τη µεγαλύτερη υποτροφία 
που δικαιούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµ-
µατα Νοµικής ή ΤΕΦΑΑ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
www.idef.gr.
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Στη σύµβαση που εγκρίθηκε 
από το Γενικό Συµβούλιο της 
ΟΤΟΕ προβλέπεται µείωση 
ωραρίου συναλλαγών κατά 
µισή ώρα από ∆ευτέρα έως 
Πέµπτη και διαµορφώνεται 
από 08:00 έως 14:00 από 
∆ευτέρα έως Παρασκευή.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
Η ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΕΡΕ 

ΚΑΙ… ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
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Μπορεί τράπεζες και ΟΤΟΕ 
να κατέληξαν σε νέα κλα-
δική συλλογική σύµβαση 
εργασίας, µε αποτέλεσµα 
να αναβληθεί απεργιακή 

κινητοποίηση που είχαν κηρύξει οι τραπεζο-
ϋπάλληλοι, ωστόσο φαίνεται ότι η συµφωνία 
φέρνει και… αρνητικά νέα για τους πελάτες των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων της χώρας.

Συγκεκριµένα, στη σύµβαση που εγκρί-
θηκε από το Γενικό Συµβούλιο της ΟΤΟΕ προ-
βλέπεται µείωση ωραρίου συναλλαγών κατά 
µισή ώρα από ∆ευτέρα έως Πέµπτη και δια-
µορφώνεται από 08:00 έως 14:00 από ∆ευτέρα 
έως Παρασκευή. Υπενθυµίζεται ότι µέχρι σή-
µερα το ωράριο συναλλαγών ίσχυε από ∆ευ-
τέρα έως Πέµπτη από 08:00 έως 14:30 εκτός 
Παρασκευής, όπου εφαρµοζόταν µειωµένο ω-
ράριο από 08:00 έως 14:00.

Τι περιλαµβάνει η ΚΣΣΕ
Κατά τα λοιπά, η ΟΤΟΕ ανακοίνωσε ότι οι βα-
σικές διεκδικήσεις που είχε θέσει έγιναν απο-
δεκτές και ικανοποιήθηκαν, ενώ παράλληλα 
ρυθµίστηκαν και άλλα θέµατα, που αφορούν 
βασικές ανάγκες των εργαζοµένων.

Όπως σηµείωσε η οµοσπονδία των τραπεζο-
ϋπαλλήλων, στο πλαίσιο της συµφωνίας ΟΤΟΕ-
τραπεζών για τη νέα κλαδική συλλογική σύµ-
βαση για την τριετία 2019-2021, σε αυτήν περι-
λαµβάνονται τα εξής:
• Προστασία της απασχόλησης: Η βελτιωµένη, 
σε σχέση µε την προηγούµενη, ρήτρα προστα-

σίας της απασχόλησης –που αποτελούσε κε-
ντρικό αίτηµα της ΟΤΟΕ– για τα τρία χρό-
νια που θα διαρκέσει η νέα κλαδική σύµβαση 
αφορά όλους τους εργαζόµενους στις τράπεζες, 
χωρίς προϋποθέσεις και εξαιρέσεις και έχει ως 
εξής: τα µέρη επαναβεβαιώνουν τη βούλησή 
τους να προστατεύσουν την απασχόληση στον 
κλάδο.
• Προστασία του εισοδήµατος των τραπεζοϋ-
παλλήλων µε σταδιακή αποκατάσταση µέρους 
των απωλειών: Μετά από επτά χρόνια µειώσεων 
και καθήλωσης του εισοδήµατος των τραπεζο-
ϋπαλλήλων, λόγω της µνηµονιακής κρίσης, η 
ΟΤΟΕ πέτυχε να αρχίσει η σταδιακή αποκα-
τάσταση των απωλειών µέσα στην τριετία στο 
πλαίσιο του Ενιαίου Μισθολογίου.
• Συµφωνήθηκε η µείωση του ωραρίου συναλ-
λαγών: Μειώνεται το ωράριο συναλλαγών κατά 
30 λεπτά την ηµέρα από ∆ευτέρα έως και Πέ-
µπτη και διαµορφώνεται από 08:00 έως 14:00 
∆ευτέρα έως και Παρασκευή.
• Ενηµέρωση και συζήτηση για την ψηφιοποί-
ηση των τραπεζικών εργασιών: Η συλλογική 
εκπροσώπηση σε κάθε επιχείρηση του κλάδου 
θα έχει δικαίωµα ενηµέρωσης και συζήτησης 
για τα σχέδια ψηφιοποίησης της αντίστοιχης 
τράπεζας που επηρεάζουν τους εργαζόµενους, 
καθώς και για την εκπαίδευση που χρειάζο-
νται οι εργαζόµενοι, προκειµένου να ανταπο-
κριθούν στις νέες συνθήκες της ψηφιακής µε-
τάβασης.
• Εισαγωγή για πρώτη φορά σε κλαδική ΣΣΕ 
ρύθµισης-πλαισίου για τα συστήµατα αξιολό-
γησης.

• Οι εργαζόµενοι-άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
(ΑµεΑ) θα επιλέγουν τη χρήση του µειωµένου 
ωραρίου που δικαιούνται στον χρόνο που τους 
εξυπηρετεί εντός του ωραρίου.
• Επιµέρους ρυθµίσεις κοινωνικής µέριµνας, 
προστασίας της µητρότητας και της οικογέ-
νειας.

«Πολύωρη και σκληρή 
αντιπαράθεση»
Πάντως, σύµφωνα µε το insider.gr, αύξηση 
0,5% θα δουν οι εργαζόµενοι στις τράπεζες στο 
τέλος του 2019 επί του βασικού µισθού ανά κλι-
µάκιο. Τα ποσοστά θα αυξηθούν σε 0,75% και 
1,5% κλιµακωτά, ισοδυναµώντας µε συνολική 
µέση αύξηση 2,75%, ενώ υπενθυµίζεται ότι η 
κλαδική σύµβαση που υπέγραψε η ΟΤΟΕ το 
2012 προέβλεπε µειώσεις 6%, λόγω της έντο-
νης χρηµατοοικονοµικής κρίσης που είχε ιδι-
αίτερο αντίκτυπο στον τραπεζικό κλάδο. Στο 
τραπέζι της διαπραγµάτευσης οι τραπεζοϋπάλ-
ληλοι προσήλθαν µε αίτηµα την πλήρη αποκα-
τάσταση, ωστόσο συµφωνήθηκε µέσος όρος αύ-
ξησης στο 2,75%.

Από την πλευρά της, η ΟΤΟΕ επισήµανε 
ότι «η νέα κλαδική συλλογική σύµβαση έχει 
σηµαντική θεσµική αλλά και ουσιαστική αξία, 
µε ευρύτερες συνδικαλιστικές, κοινωνικές και 
πολιτικές προεκτάσεις. Είναι όρος αποκατάστα-
σης µιας νέας λειτουργίας των τραπεζών, σε ό-

φελος της πραγµατικής οικονοµίας, αλλά και 
της δικής τους ανάπτυξης. Είναι εφαλτήριο ελ-
πίδας για την επανεκκίνηση της οικονοµίας και 
την ανάπτυξη της χώρας, που πρέπει να στηρι-
χθεί στον παράγοντα άνθρωπο και στις παραγω-
γικές δυνάµεις του τόπου σε όλα τα επίπεδα», 
υπογραµµίζοντας παράλληλα ότι η συµφωνία ο-
µοσπονδίας και τραπεζών ήρθε µετά από «πο-
λύωρη και σκληρή αντιπαράθεση». ∆.Χρ.
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Η ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ  
ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΚΡΙΝΕΙ  
ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Τρεις θα είναι τελικά οι υποψή-
φιοι οι οποίοι θα διεκδικήσουν 
την προεδρία της Βόρειας Μα-
κεδονίας στις εκλογές που θα 

γίνουν στις 21 Απριλίου για τη διαδοχή του 
Γκιόργκι Ιβάνοφ, ο οποίος δεν έχει το δι-
καίωµα τρίτης θητείας, δύο από τους οποί-
ους είναι οι υποψήφιοι των δύο µεγάλων 
κοµµάτων.

Πρόκειται για τον 56χρονο Στέβο Πε-
νταρόφσκι, πρέσβη µέχρι τώρα της χώρας 
στο ΝΑΤΟ, ο οποίος είναι ο κοινός υπο-
ψήφιος των δύο κοµµάτων του κυβερνητι-
κού συνασπισµού, των Σοσιαλδηµοκρατών 
του πρωθυπουργού Ζάεφ και του αλβανι-
κού DUI µε επικεφαλής τον Αλί Αχµέτι, 
και την 65χρονη Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-
Ντάνκοβα, καθηγήτρια Νοµικής στο Πανε-
πιστήµιο των Σκοπίων, η οποία υποστηρί-
ζεται από το ∆ηµοκρατικό Κόµµα για την 
Εθνική Ενότητα της Μακεδονίας (VMRO-
DPMNE), το κυριότερο κόµµα της αντιπο-
λίτευσης, από το οποίο προέρχεται και ο κ. 
Ιβάνοφ.

Ο τρίτος υποψήφιος, ο 56χρονος κα-
θηγητής του Πανεπιστηµίου των Σκοπίων 
Μπλέριµ Ρέκα, είναι αλβανικής καταγωγής, 
είχε διατελέσει πρέσβης της χώρας στην 
Ε.Ε. µέχρι το 2010 και στη συνέχεια σύµ-
βουλος του Προέδρου του Κοσόβου για τα 
ευρωπαϊκά θέµατα. Αποτέλεσε την επιλογή 
δύο µικρότερων αλβανικών κοµµάτων, της 
Αλβανικής Συµµαχίας και του κόµµατος 
BESA, τα οποία υποστηρίζουν τις βασικές 
επιλογές της κυβέρνησης Ζάεφ, κρατώντας 
όµως κάποιες αποστάσεις. Ο κ. Ρέκα κατέ-
θεσε πρώτος την υποψηφιότητά του, µαζί 
µε τις απαραίτητες 10.000 υπογραφές.

Η εκλογή αναµένεται ότι θα κριθεί στον 
δεύτερο γύρο, ανάµεσα στην κυρία Σιλιά-
νοφσκα και τον κ. Πενταρόφσκι, καθώς οι 
πιθανότητες εκλογής του καθηγητή Ρέκα 
δεν είναι ιδιαίτερα πολλές. Σύµφωνα µε τις 
εκτιµήσεις, ο κ. Πενταρόφσκι έχει περισ-
σότερες πιθανότητες εκλογής, γιατί οι Αλ-
βανοί δείχνουν να είναι σταθερά πιο κοντά 
στους Σοσιαλδηµοκράτες στη συµµαχία 

που έχει οικοδοµηθεί µετά την ανατροπή 
Γκρούεφσκι και την αποδοχή από τους Σο-
σιαλδηµοκράτες του βασικού πυρήνα των 
αιτηµάτων τους, που στην ουσία τούς έχουν 
καταστήσει εθνική συνιστώσα του κράτους.

Το κύριο θέµα, όµως, στην εκλογική 
µάχη θα είναι η έγκριση των κινήσεων της 
κυβέρνησης Ζάεφ για τη Συµφωνία των 
Πρεσπών, η επικύρωση της οποίας από τη 
Βουλή πέρασε µέσα από τη διάσπαση του 
VMRO-DPMNE, το οποίο στις προηγού-
µενες εθνικές εκλογές είχε έρθει πρώτο σε 
ψήφους και ήταν το µεγαλύτερο κόµµα στη 
Βουλή.

Αν το VMRO καταφέρει να επιβεβαιώ-
σει την πρωτοκαθεδρία του στη σλαβοµα-
κεδονική εθνική κοινότητα, ο πρωθυπουρ-
γός Ζάεφ θα είναι ακόµη πιο εξαρτηµένος 
από τους Αλβανούς εταίρους του.

Αυτό όµως θα σηµάνει ένταση των εθνι-
κών παθών και, σε συνδυασµό µε τις πλη-
ροφορίες για προβλήµατα υγείας του Αλ-
βανού πρωθυπουργού και εγγυητή της 
συµµαχίας µε τους Σοσιαλδηµοκράτες, πι-
θανόν αστάθεια στη γειτονική χώρα.

Αν η πίεση που άσκησε ο κ. Ζάεφ στο 
VMRO µέσα στη Βουλή, µε τις αποσκιρτή-
σεις βουλευτών, αποτυπωθεί στο εκλογικό 
αποτέλεσµα του κόµµατος, o πρωθυπουρ-
γός θα έχει επιβεβαιώσει την πολιτική κυ-
ριαρχία του.

Μένει να φανεί και το αποτέλεσµα του 
ανοίγµατος που έκανε ο ηγέτης του VMRO 
Κρίστιαν Μίτσκοφσκι σε πιο µετριοπαθείς 
κοινωνικές οµάδες µε την υποψηφιότητα 
της κυρίας Σιλιάνοφσκα, η οποία δεν είναι 
καν µέλος του κόµµατος, µε το οποίο όµως 
συµπίπτει στην απόρριψη της Συµφωνίας 
των Πρεσπών.

Η προεκλογική περίοδος αρχίζει ε-
πισήµως την Πρωταπριλιά και θα διαρκέ-
σει 19 ηµέρες. Αν κανένας υποψήφιος δεν 
πάρει το 50%, η εκλογή θα επαναληφθεί 
µεταξύ των δύο πρώτων, αλλά για να είναι 
νόµιµη θα πρέπει να προσέλθει στις κάλ-
πες το 40% των ψηφοφόρων, αλλιώς η δι-
αδικασία επαναλαµβάνεται από την αρχή.
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

 ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ 
ΠΛΗΒΕΙΩΝ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΒΕΒΑΙΑ ΑΚΡΟ∆ΕΞΙΑ

Ο Γιώργος Κύρτσος επίµονα και µοναχικά εξηγεί 
ότι «δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουµε ακροδε-
ξιά το 50% των πολιτών της Ουγγαρίας που ψηφί-
ζουν Όρµπαν». Όπως δεν είναι ακροδεξιοί αυτοί 
που ψήφισαν Σαλβίνι και 5 Αστέρια στην Ιταλία, 

όσοι ψήφισαν Τραµπ ή Brexit.
Ακόµα χειρότερα, δείτε τι αντίστοιχα συνέβη στη Βραζιλία. 

Ο Ζαΐρ Μπολσονάρο, νέος Πρόεδρος της Βραζιλίας, είναι εκ-
πρόσωπος της τερατολογίας και της τιποτολογίας. Επί 26 χρόνια 
βουλευτής, περιφερόταν στα τηλεοπτικά κανάλια λέγοντας αδι-
ανόητα πράγµατα, όπως ότι οι ιθαγενείς του Αµαζονίου είναι πα-
ράσιτα, ότι λατρεύει τον Χίτλερ, ότι οι γυναίκες δεν αξίζουν ίσες 
ευκαιρίες µε τους άνδρες και πολλά άλλα, ακόµη χειρότερα.

Ήταν ο γραφικός του χωριού, που κανείς δεν τον έπαιρνε 
στα σοβαρά, και όµως, εξελέγη µε ποσοστό 56%, δηλώνοντας 
ότι αν δεν κέρδιζε τις εκλογές, θα καλούσε τον στρατό να επι-
βάλει µε τα όπλα την προεδρία του… Έγινε ξαφνικά η Βραζιλία 
µια χώρα ακροδεξιών;

Με βάση τα παραπάνω, όµως, η παγκόσµια κοινότητα µιλά 
για την επέλαση της ακροδεξιάς και των λαϊκιστών. Και µνηµο-
νεύει ως απόδειξη την εκλογή ηγετών τύπου Τραµπ (που απο-
θέωσε τον Μπολσονάρο) ακόµα και στην Ευρώπη. Η αλήθεια, 
όµως, είναι διαφορετική. ∆εν έρχεται η ακροδεξιά, αλλά κάτι 
άλλο.

Ζούµε την ιστορική επέλαση των πληβείων. Για πρώτη 
φορά στην ανθρώπινη ιστορία, οι φτωχοί, οι κατατρεγµένοι και 
κυρίως οι απαίδευτοι δεν αναζητούν τους αντικειµενικά άξιους, 
µε ικανότητες, µόρφωση και δυνατότητες, για να τους κυβερνή-
σουν, αλλά έναν µεταξύ τους.

∆εν αναζητούν τους ηγέτες τους από την πνευµατική, οι-
κονοµική και κοινωνική ελίτ, αλλά επιλέγουν έναν από τους ί-

διους, αρκεί να είναι ευρύτερα γνωστός.
Αυτή η φοβερή αλλαγή συµπεριφοράς των πληβείων οφεί-

λεται στο διαδίκτυο, όπου οι απαίδευτοι διαπίστωσαν ότι έχουν 
και λόγο και αποδοχή. Ξαφνικά µπορούν να υβρίζουν τον πρω-
θυπουργό τους και από κάτω να επιδοκιµάζουν εκατοντάδες ά-
γνωστοι. Μπορούν να λένε ότι η Γη είναι επίπεδη και κάποιοι 
άλλοι να συµφωνούν, δηµοσιεύοντας και «αποδεικτικές» φω-
τογραφίες. Οφείλεται επίσης στην τραγική αποτυχία της πνευ-
µατικής, κοινωνικής και πολιτικής ελίτ να διαχειριστεί σωστά 
την εξουσία.

Έτσι, η επέλαση των απαίδευτων που συµπαρασύρει τις πα-
λιές κοινωνικές δοµές είναι δικαιολογηµένη και έχει πραγµα-
τικές αιτίες. Η βαθιά κοινωνική ανισότητα, η έλλειψη παιδείας 
για τους περισσότερους, η φτώχεια, η έλλειψη ονείρου στον νέο 
άνθρωπο, έφεραν –πάντα µέσα από το διαδίκτυο– αυτή την ανα-
τροπή. Η ελίτ απέτυχε να µοιράσει σωστά τον πλούτο και τις ευ-
καιρίες σε µια σύντοµη ζωή, συνεπώς προχωράµε χωρίς αυτήν.

Για πρώτη φορά οι πολλοί και απαίδευτοι µπορούν να νι-
κούν εύκολα τους λίγους και µε παιδεία. Συνευρίσκονται στο 
διαδίκτυο, επηρεάζονται από τερατολογίες, απολαµβάνουν µι-
κρές και µεγάλες νίκες εναντίον της ελίτ, επιτέλους ο λόγος 
τους µετράει.

Μόνο που οι πολλοί, ακριβώς επειδή είναι απαίδευτοι, δεν 
µπορούν να αξιολογήσουν ότι τελικά επιλέγοντας ανάξιους 
φέρνουν αµέσως τα χειρότερα και για τους εαυτούς τους.

(ΥΓ.: Τα παραπάνω θα καθορίσουν, δυστυχώς, σε µεγάλο βαθµό 
και το αποτέλεσµα των επερχόµενων ευρωεκλογών).

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δηµοσιογράφος και συγγρα-
φέας.



αφιέρωµα // Παγκόσµια Ηµέρα Νερού
ΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Υδάτινος κόσµος
Είναι το ποτήρι µε νερό που µας ξεδιψάει, η θάλασσα, οι λίµνες και τα ποτάµια που µας περιβάλλουν, η βροχή, το χιόνι και το 

χαλάζι που ποτίζουν τη γη, ο βασικός διαλύτης στα καλλυντικά, στα τρόφιµα και στη φύση. Η Παγκόσµια Ηµέρα Νερού αποτε-
λεί ιδανική αφορµή για να αναλογιστούµε τι θησαυρό έχουµε και τι κινδυνεύουµε να χάσουµε. Η προστασία των υδάτινων α-
ποθεµάτων υπήρξε η αιτία που οδήγησε στη διαµόρφωση της εταιρικής υπευθυνότητας και της κοινωνικής συνείδησης στη 

βιοµηχανία. Σήµερα, το νερό, ως προϊόν αλλά και ως έµπνευση για την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων, βρίσκεται παντού. Στην κο-
σµετολογία, τα νερένια καλλυντικά µε τη µορφή διάφανων Eau (Garnier, Bioderma, Korres, Avène και La Roche-Posay) αποτελούν 
βάλσαµο για την επιδερµίδα. Στην καθηµερινή ζωή, φυσικό ή εµφιαλωµένο, το νερό µάς ξεδιψά και ρυθµίζει τις σωµατικές λειτουρ-
γίες µας. Το νερό είναι επίσης απαραίτητο για την ατοµική υγιεινή, µε το πλύσιµο των χεριών να αναδεικνύεται στον πιο πολύτιµο σύµ-
µαχο στη µάχη µε τα µικρόβια. Επίσης, προσφέρεται για ιαµατικές θεραπείες στις λουτροπόλεις της Ελλάδας, που µπορούν να απογει-
ώσουν τη βιοµηχανία του τουρισµού υγείας και να συµβάλουν στην προβολή της πατρίδας µας στον παγκόσµιο χάρτη του τουρισµού 
ευεξίας που ετησίως αποφέρει κέρδη ύψους 4,2 τρισ. ευρώ, µε την προοπτική τα κέρδη να φτάσουν τα 7 τρισ. ευρώ, όπως εξηγεί από 
τη Γιορτή Υγείας, Οµορφιάς και Ευεξίας ∆ΥΟ Forum ο καθηγητής ∆ερµατολογίας-Αφροδισιολογίας Κωνσταντίνος Κουσκούκης, πρό-
εδρος της Ελληνικής Ακαδηµίας Ιαµατικής Ιατρικής και του Ελληνικού Συνδέσµου Τουρισµού Υγείας. Ναι, ζούµε πραγµατικά σε έναν 
υδάτινο κόσµο. Και, ως φύλακες-άγγελοί του, οφείλουµε να αποκτήσουµε πράσινη συνείδηση για να προστατέψουµε τα αποθέµατα 
νερού, την ανεκτίµητη περιβαλλοντική «προίκα» που θα αφήσουµε στην επόµενη γενιά.



Η Παγκόσµια Ηµέρα για το Νερό καθιερώθηκε επισή-
µως στη Γενική Συνέλευση του Οργανισµού Ηνω-
µένων Εθνών που πραγµατοποιήθηκε στο Ρίο Ντε 
Τζανέιρο στις 22 ∆εκεµβρίου 1992. Ως Παγκόσµια 

Ηµέρα για το Νερό ορίστηκε η 22α Μαρτίου. Το 2019, η Ηµέρα 
είναι εστιασµένη στην πρόσβαση σε καθαρό νερό για όλους 
χωρίς διακρίσεις (Leaving No one Behind). 
Το νερό αποτελεί βασικό αγαθό επιβίωσης για τον άνθρωπο, 
όµως παρά την σπουδαιότητά του, θεωρούµε την άµεση πρό-
σβαση σε καθαρό νερό ως κάτι αυτονόητο για όλους, γεγονός 
που απέχει µακράν από την πραγµατικότητα.  Σύµφωνα µε 
στοιχεία του ΟΗΕ, σχεδόν 2,1 δισεκατοµµύρια άνθρωποι στον 
κόσµο στερούνται πρόσβασης σε ασφαλές νερό στην κατοικία 
τους. Επιπρόσθετα, περίπου τα 2/3 του παγκόσµιου πληθυ-
σµού αντιµετωπίζουν σηµαντική έλλειψη νερού για τουλάχι-
στον ένα µήνα τον χρόνο. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την 
σηµαντική προσπάθεια που πρέπει να πραγµατοποιηθεί από 
όλους µας ώστε να βεβαιώσουµε ότι όλοι οι άνθρωποι, χωρίς 

διακρίσεις οποιασδήποτε φύσεως θα µπορούν να έχουν πρό-
σβαση σε καθαρό νερό. 
Γι’ αυτό το λόγο η ατζέντα της Παγκόσµιας Ηµέρας Νερού για 
το 2019 είναι εστιασµένη στην άµεση κι εύκολη πρόσβαση στο 
νερό για όλους, βασιζόµενο και στον Στόχο Αειφόρου Ανάπτυ-
ξης 6 ο οποίος αποβλέπει στη διασφάλιση της διαθεσιµότητας 
και της αειφόρου διαχείρισης του νερού για όλους µέχρι το 
2030. 
Αποστολή της ΕΥ∆ΑΠ είναι να προσφέρει άριστης ποιότητας 
και οικονοµικό νερό σε όλους. Η ΕΥ∆ΑΠ έχει θέσει εδώ και 
χρόνια ως πρωταρχικό στόχο της την πρόσβαση σε καθαρό 
και ποιοτικό νερό για όλους ανεξαρτήτως κριτηρίων. Για το 
λόγο αυτό, η Εταιρεία έχει εφαρµόσει από την 1η Φεβρουα-
ρίου του 2016 το κοινωνικό τιµολόγιο το οποίο απευθύνεται 
σε οικονοµικά ασθενέστερες οµάδες, διασφαλίζοντας ότι κα-
νένας στην περιοχή αρµοδιότητας της για ύδρευση δεν θα στε-
ρηθεί το νερό για οικονοµικούς λόγους. Επίσης, έχει εισάγει το 
φιλανθρωπικό τιµολόγιο σε φορείς και ιδρύµατα που πραγµα-

τοποιούν φιλανθρωπικό έργο όπως και ειδικό τιµολόγιο για τις 
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες (υπερήλικες κλπ.). 
Για να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε άριστη ποιότητα πόσι-
µου νερού, η ΕΥ∆ΑΠ πραγµατοποιεί ελέγχους 365 ηµέρες τον 
χρόνο  µέσω της λήψης δειγµάτων από τις λεκάνες απορροής, 
τα φράγµατα, τους ταµιευτήρες και τα υδραγωγεία, µέχρι και 
το πιο αποµακρυσµένο σηµείο του δικτύου. Τα δείγµατα µετα-
φέρονται µε ειδικά δοχεία στα πιστοποιηµένα εργαστήρια της 
ΕΥ∆ΑΠ στα οποία πραγµατοποιούνται διεξοδικοί έλεγχοι, στο-
χεύοντας στην εξασφάλιση άριστης ποιότητας του νερού που 
φτάνει στις βρύσες µας.  
Το νερό είναι  ζωή. Το νερό έχει προτεραιότητα. Πάνω απ’ όλα, 
δεν πρέπει να µείνει κανένας χωρίς πρόσβαση σε καθαρό πό-
σιµο νερό. Η ΕΥ∆ΑΠ, µια ολόκληρη κοινωνία εργαζοµένων, 
προσφέρει την εµπειρία, τις γνώσεις και τις υπηρεσίες της, 24 
ώρες το 24ωρο, 7 µέρες την εβδοµάδα, 365 µέρες τον χρόνο, 
για να έχουν όλοι αδιάλειπτη πρόσβαση σε ποιοτικά άριστο και 
οικονοµικά προσιτό νερό.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 2019

Νερό για όλους,  
χωρίς διακρίσεις

 Όποιος και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, το ασφαλές 
πόσιµο νερό είναι αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωµά σου! 

       Λίµνη Μαραθώνα – Πηγή ΕΥ∆ΑΠ

Λίµνη Εύηνος – Πηγή ΕΥ∆ΑΠ Λίµνη Υλίκη – Πηγή ΕΥ∆ΑΠ
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Τ
ο νερό αποτελεί το κυρίαρχο φυ-
σικό συστατικό του οικοσυστήµα-
τος, καθώς καταλαµβάνει το 70% 
της επιφάνειας της γης, ποσοστό 
περίπου ίδιο µε την περιεκτικότητα 
του ανθρώπινου σώµατος σε νερό. 

Ωστόσο, µόλις το 2,3% των παγκόσµιων αποθεµάτων 
νερού είναι καθαρό και πόσιµο, δηλαδή κατάλληλο 
για να χρησιµοποιηθεί από τον άνθρωπο, µε τα α-
ποθέµατα αυτά να µειώνονται διαρκώς, από την κα-
τασπατάληση του νερού, τις βιοµηχανικές δραστη-
ριότητες, την εκρηκτική αύξηση του παγκόσµιου 
πληθυσµού και την κλιµατική αλλαγή, η οποία πνί-
γει µε καταιγίδες ορισµένες περιοχές του πλανήτη, 
καταδικάζοντας σε µακροχρόνια λειψυδρία πολλές 
άλλες. Εδώ και τέσσερα χρόνια ο ΟΗΕ έχει προει-
δοποιήσει τις κυβερνήσεις όλων των κρατών πως το 
φαινόµενο της λειψυδρίας αποτελεί απειλή σηµα-
ντικότερη από τον κίνδυνο πολέµου ή τροµοκρατι-
κών χτυπηµάτων, επιβεβαιώνοντας τη γνωστή ρήση 
πως «ο επόµενος παγκόσµιος πόλεµος θα γίνει για 
το νερό». Σύµφωνα µε την έκθεση του ΟΗΕ, η πο-
σότητα διαθέσιµου νερού µπορεί να µειωθεί έως και 
40% µέσα στην επόµενη δεκαετία, εκτός αν αλλά-
ξει δραµατικά ο τρόπος διαχείρισής του. Ο παγκό-
σµιος πληθυσµός αναµένεται να φτάσει τα 9 δισε-
κατοµµύρια έως το 2050, θα χρειαστούν περισσό-
τερα υπόγεια ύδατα για τη γεωργία, τη βιοµηχανία 
και την προσωπική κατανάλωση. Η έκθεση προβλέ-
πει πως η παγκόσµια ζήτηση νερού θα αυξηθεί κατά 
55% έως το 2050, ωστόσο τα αποθέµατα ταυτόχρονα 
ολοένα και θα λιγοστεύουν. Πολλά υπόγεια αποθέ-
µατα νερού είναι ήδη σχεδόν εξαντληµένα, ενώ οι 
βροχοπτώσεις προβλέπεται να γίνουν πιο ασταθείς 
λόγω της κλιµατικής αλλαγής. Αν οι σηµερινές τάσεις 
χρήσης δεν αλλάξουν, ο κόσµος θα έχει πρόσβαση 
µόνο στο 60% της συνολικής απαιτούµενης ποσό-
τητας νερού το 2030. Ο ΟΗΕ καλεί τις κυβερνήσεις 
να χαράξουν νέες πολιτικές διαχείρισης του νερού, 
καθώς σε αρκετές χώρες, όπως η Ινδία, δεν βρίσκο-
νται σε εφαρµογή νόµοι για την προστασία του και 
η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Εξάλλου στην Ινδία, 
όπου υπάρχει έντονη αγροτική δραστηριότητα και 
µεγάλη αύξηση του πληθυσµού, η µείωση των απο-
θεµάτων νερού εκτιµάται πως θα ξεπεράσει το 50%. 
Σήµερα, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΟΗΕ και του 
ΠΟΥ, περίπου 748 εκατοµµύρια άνθρωποι σε όλο 
τον κόσµο έχουν µετ’ εµποδίων πρόσβαση σε κα-
θαρό πόσιµο νερό.

Λειψυδρία, 
το επό�ενο 
casus belli

∆ράσεις 
και έρευνες 
για να �ην 
πού�ε το νερό 
νεράκι

Γ
ια τη λελογισµένη χρήση του νερού και την προστασία των 
φυσικών αποθεµάτων του οι εταιρείες ύδρευσης και οι εται-
ρείες εµφιαλωµένων νερών, φυσικών και ανθρακούχων, υ-
λοποιούν εδώ και χρόνια εκστρατείες ενηµέρωσης του κοι-

νού, καθώς και κοινωνικές δράσεις για την προστασία των φυσικών 
πηγών νερού, αλλά και των τοπικών κοινωνιών που ζουν στις ορει-
νές περιοχές κοντά στις πηγές. Επειδή όµως το φαινόµενο της λειψυ-
δρίας πλήττει και πολλά µικρά άνυδρα νησιά, αρκετές δράσεις εταιρι-
κής κοινωνικής ευθύνης από εταιρείες του χώρου της υγείας και των 
τροφίµων, αλλά και από αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες και ΜΚΟ, 
επεκτείνονται στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Πέλαγος, προσφέροντας µονά-
δες αφαλάτωσης στους νησιώτες που δεν έχουν επάρκεια πόσιµου 
νερού. Ενδεικτικά αναφέρουµε: την προσφορά µονάδας αφαλάτωσης 
στη Σίκινο από την Οµάδα Αιγαίου. Επίσης, την ενδυνάµωση της το-
πικής κοινωνίας στη Βόνιτσα, καθώς και την επιµόρφωσή της σε ό,τι 
αφορά τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, από το εµφιαλω-
µένο νερό Κορπή, µε προέλευση τα Ακαρνανικά Όρη. Τέλος, τη στήριξη 
των νέων σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και τις ισότιµες ευκαιρίες από 
το εµφιαλωµένο νερό Ζαγόρι. Μαζί µε τις δράσεις υψηλής κοινωνικής 
ευθύνης τρέχουν και οι έρευνες, παγκοσµίως, για την προστασία των 

λειψών αποθεµάτων νερού και την προσφορά περισσότερου καθαρού 
νερού στους ανθρώπους, κυρίως στις περιοχές του αναπτυσσόµενου 
κόσµου, εκεί όπου το βρόµικο νερό σκοτώνει. Η λειψυδρία, σε συνδυ-
ασµό µε το επερχόµενο τέλος των αντιβιοτικών, καθιστά το ακάθαρτο 
νερό µαζικό φονιά σε φτωχές περιοχές του πλανήτη, µε την ελονοσία 
και τους ροταϊούς (τους ενόχους της οξείας γαστρεντερίτιδας) να σκο-
τώνουν εκατοµµύρια παιδιά ετησίως.

Οι έρευνες για το εµβόλιο της ελονοσίας συνεχίζονται πυρετωδώς 
από το κοινωφελές ίδρυµα «Bill and Melinda Gates», ενώ στην Ελ-
λάδα πρωτοστατεί µε τις έρευνές της για τον περιορισµό της εξάλειψης 
των φυσικών υδάτινων πόρων η Μαρία Αντωνοπούλου, ερευνήτρια 
του Ινστιτούτου Νανοεπιστήµης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «∆η-
µόκριτος» και συνεργαζόµενη ερευνήτρια του Πανεπιστηµίου Πατρών. 
Η Μαρία Αντωνοπούλου βραβεύτηκε µόλις πριν από λίγες ηµέρες µε 
το βραβείο L’Oréal-UNESCO, το λεγόµενο γυναικείο Νόµπελ, για την 
έρευνά της στην ανάπτυξη προηγµένων τεχνολογιών αποµάκρυνσης 
οργανικών ρύπων από φυσικά και επεξεργασµένα ύδατα. Οι έρευνες 
αυτές επικεντρώνονται στην ανάπτυξη αποδοτικών και χαµηλού κόστους 
τεχνολογιών επεξεργασίας νερού που βασίζονται σε φυσικές πηγές ε-
νέργειας, όπως ο ήλιος, και φιλικά προς το περιβάλλον αντιδραστήρια.

Στην Ελλάδα, η Μαρία 
Αντωνοπούλου, ερευνήτρια 
του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» 
και του Πανεπιστηµίου 
Πατρών, διεξάγει έρευνες για 
την προστασία των υδάτινων 
πόρων, µε στόχο να προσφέρει 
περισσότερο καθαρό νερό σε 
περισσότερο κόσµο.
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Τ
ο νερό δεν είναι µόνο για να ξε-
διψά, να ενυδατώνει, να λιπαίνει 
το µυοσκελετικό σύστηµα και να 
αποκαθιστά την ηλεκτρολυτική ι-
σορροπία του οργανισµού. Με τα 
ιαµατικά λουτρά γίνεται και θε-

ραπεία, σε κάθε ηλικία, και όχι µόνο στους ηλικιω-
µένους, όπως εσφαλµένα πιστεύει ο περισσότερος 
κόσµος. Μια ζεστή βουτιά στα ιαµατικά νερά των 
διάσηµων ελληνικών λουτροπόλεων, όπως είναι το 
Λουτράκι Κορινθίας, το Λουτράκι Αριδαίας (Πόζαρ) 
και η Αιδηψός Ευβοίας, θα σας πείσει πως τα ια-
µατικά νερά είναι «φάρµακο» για τις παθήσεις του 
µυοσκελετικού, του κυκλοφορικού και του πεπτι-
κού συστήµατος, του δέρµατος, για τις ορµονικές 
διαταραχές και την υπογονιµότητα. Όπως εξηγεί ο 
καθηγητής ∆ερµατολογίας-Αφροδισιολογίας Κων-
σταντίνος Κουσκούκης, πρόεδρος της Ελληνικής 
Ακαδηµίας Ιαµατικής Ιατρικής και του Ελληνικού 
Συνδέσµου Τουρισµού Υγείας, η Ελλάδα µπορεί 
να γίνει παγκόσµιο ιαµατικό θέρετρο, καθώς είναι 
η χώρα µε τις περισσότερες ιαµατικές πηγές. Συ-
νολικά έχουν καταµετρηθεί περισσότερες από 750 
πηγές σε όλη την επικράτεια, αλλά µόνο οι 128 είναι 
επισκέψιµες (σε λειτουργία) και εξ αυτών οι 58 έ-
λαβαν µόλις πρόσφατα αναγνώριση.

Για τις ευεργετικές ιδιότητες του ιαµατικού 
νερού, ως λουτρού αλλά και ως ποσιθεραπείας, 
µιλά στην FS η Βάνα Νικολοπούλου, διευθύντρια 
Marketing του Loutraki Thermal Spa, του υπερ-
σύγχρονου δηµοτικού ναού ευεξίας της κορινθια-
κής λουτρόπολης που µέσα σε λίγα χρόνια εξελί-
χθηκε σε πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών κάθε 
ηλικίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως 
εξηγεί η κ. Νικολοπούλου, τα ιαµατικά νερά του 
Λουτρακίου Κορινθίας πηγάζουν απευθείας από τα 
Γεράνεια Όρη και αντιµετωπίζουν εκζέµατα, ψωρί-
αση και άλλες δερµατοπάθειες, ρίχνουν την αρτηρι-
ακή πίεση και την υψηλή χοληστερόλη, καταπολε-
µούν την υπογονιµότητα, τις πολυκυστικές ωοθή-
κες και διαλύουν πέτρες στα νεφρά και στη χολή. 
Στις λουτροθεραπείες, το ιαµατικό νερό συνδυάζε-

Το νερό γίνεται 
ΙΑΜΑ(τικό)

ται µε θεραπευτική λάσπη από τη Νεκρά Θάλασσα 
για την καλύτερη αντιµετώπιση των δερµατολογι-
κών προβληµάτων, όπως είναι το πολύ διαδεδο-
µένο έκζεµα, ενώ οι κούρες ευεξίας συνεχίζονται 
στο κοντινό Ποσιθεραπευτήριο, όπου συνιστάται 
η κατανάλωση ενός ποτηριού ιαµατικού νερού την 
ηµέρα για αποτοξίνωση, ρύθµιση της αρτηριακής 
πίεσης και καταπολέµηση των λίθων στη χολή, στα 
νεφρά και στην ουροδόχο κύστη. Οι ειδικοί συνι-
στούν τη λουτροθεραπεία µε µασάζ στην πλάτη, 
κάτω από τους καταρράκτες νερού του Spa, για την 
ανακούφιση από τους πόνους του αυχενικού συν-

δρόµου και του καρπιαίου σωλήνα µετά από ατε-
λείωτες ώρες µπροστά στην οθόνη του υπολογιστή, 
αλλά και από το «i syndrome» στα δάχτυλα του χε-
ριού µετά από ατελείωτο σκρολάρισµα στο κινητό 
τηλέφωνο ή στο tablet. Τα ιαµατικά λουτρά και ο 
θερµαλισµός αποτελούν βασικό πυλώνα των στρα-
τηγικών πρόληψης µέσω των οποίων έχει αποδει-
χθεί ότι µπορούν να µειωθούν κατά 50% η θνητό-
τητα και η νοσηρότητα, εφόσον αντιµετωπιστούν 
στη ρίζα τους τα τέσσερα µεγάλα «αγκάθια» της δη-
µόσιας υγείας: η υπέρταση, η παχυσαρκία, ο δια-
βήτης και το κάπνισµα.

Τ
ο νερό, το ηλιακό φως και το οξυγόνο 
αποτελούν τα τρία απαραίτητα συστα-
τικά για τη ζωή, µε το νερό να είναι και 
το καθοριστικό συστατικό του ανθρώ-

πινου σώµατος. Περισσότερο από το 70% του 
σώµατός µας αποτελείται από νερό, µε το πο-
σοστό αυτό να ανεβαίνει ακόµα ψηλότερα στο 
αίµα και στον εγκέφαλο. Η συµβολή του νερού 
στην υγεία είναι πολυδιάστατη. Όπως εξηγεί ο 
παθολόγος και κλινικός φαρµακολόγος Ανα-
στάσιος Σπαντιδέας, το νερό ενυδατώνει τους 
ιστούς, µεταφέρει το οξυγόνο στα ζωτικά όρ-
γανα, συµβάλλει στην οµαλή λειτουργία του 
εγκεφάλου, στη µετάδοση των νευροδιαβιβα-
στών, στη δηµιουργία του νωτιαίου µυελού, 
στη ρύθµιση της θερµοκρασίας και της ισορ-
ροπίας των ηλεκτρολυτών, στη διατήρηση της 
πίεσης, στην οµαλή πέψη, στη σωστή αναπνοή, 
στην παραγωγή του σάλιου και των δακρύων, 
στην καθαρή σκέψη, στη λίπανση των αρθρώ-

σεων, στην οµαλή παραγωγή της βλέννας και 
σε άλλες ζωτικές λειτουργίες.

Από την πλευρά της, η κλινική διαιτολό-
γος - διατροφολόγος Σοφία Ελευθερίου προ-
σθέτει ότι η ανάγκη για νερό είναι εξατοµι-
κευµένη και δεν πρέπει να εµπιστευόµαστε 
το αίσθηµα της δίψας, γιατί όταν διψάµε ήδη 
η αφυδάτωση έχει προχωρήσει. Υγρά προ-
σλαµβάνουµε από το νερό, τα ροφήµατα, το 
γάλα, τα ποτά και τα τρόφιµα µε υψηλή περι-
εκτικότητα σε νερό, όπως τα φρούτα, τα λαχα-
νικά και οι σούπες. Γενικά, είναι προτιµότερο 
να ξεδιψάµε µε νερό και να περιορίζουµε την 
κατανάλωση του καφέ και του αλκοόλ, γιατί ε-
ντείνουν την αφυδάτωση µέσω της διούρησης. 
Η επαρκής πρόσληψη νερού είναι σηµαντική 
για όσους κάνουν γυµναστική και για όσους 
κάνουν δίαιτα, καθώς και για καλή νοητική 
λειτουργία, αφού η αφυδάτωση θολώνει τη 
σκέψη και την κρίση.

Υδάτινα 
οφέλη 
στην υγεία

«Το νερό είναι απαραίτητο για την 
οξυγόνωση του σώµατος, τη ρύθµιση 
της θερµοκρασίας, την αποβολή 
των τοξινών, την παραγωγή των 
νευροδιαβιβαστών και για πολλές 
άλλες βιοχηµικές λειτουργίες 
του οργανισµού». Αναστάσιος 
Σπαντιδέας, παθολόγος, κλινικός 
φαρµακολόγος
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΜΕ ∆ΕΠΥ 
ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*

H 
∆ιαταραχή Ελλειµµατικής 
Προσοχής και Υπερκινη-
τικότητας (∆ΕΠΥ), η διε-
θνώς γνωστή ως Attention 
Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD), θεωρεί-
ται η πιο κοινή διαταραχή 
της παιδικής ηλικίας, µια 

και το 3%-7% του µαθητικού πληθυσµού θα την εκδη-
λώσει ως διαταραχή. Πρόκειται για µια διά βίου κατά-
σταση, η οποία αλλάζει πρόσωπα µε το πέρασµα του 
χρόνου.

Η ∆ΕΠΥ επηρεάζει τον εγκέφαλο του κάθε παι-
διού µε διαφορετικό τρόπο, έτσι η κάθε περίπτωση δι-
αφέρει. Χαρακτηριστικό είναι πως η ένταση και η συ-
χνότητα των συµπτωµάτων διαφέρουν ακόµα και στο 
ίδιο το άτοµο µέσα στη διάρκεια της ηµέρας.

Τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ, αλλά και πολλά παιδιά χωρίς 
∆ΕΠΥ, δυσκολεύονται να µάθουν να οργανώνουν τόσο 
τον χώρο όσο και τον χρόνο τους. Στη συνέχεια πα-
ρουσιάζονται 14 τρόποι που µπορούν να βοηθήσουν 
τα παιδιά να µάθουν την οργάνωση και την υπευθυ-
νότητα.

1. Κρατώ ηµερολόγιο
Βοηθήστε το παιδί να σηµειώνει το καθηµερινό του 
πρόγραµµα σε ένα ηµερολόγιο. ∆εν έχει σηµασία αν 
είναι σε ηλεκτρονική µορφή ή το κλασικό ηµερολό-
γιο-ατζέντα. Το µόνο που θα πρέπει να προσέξετε 
είναι ότι το ηµερολόγιο θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα 
σταθερό σηµείο και να ελέγχεται τουλάχιστον 3 φορές 
την ηµέρα. Η ώρα ελέγχου θα πρέπει να είναι η ίδια 
καθηµερινώς, για να µη δηµιουργείται σύγχυση στο 
παιδί.

2. Φτιάχνω λίστα
Κάθε πρωί φτιάξτε µαζί µε το παιδί σας µια λίστα µε 
τις δουλειές που έχει να κάνει. Ιεραρχήστε τα καθήκο-
ντά του, βάζοντας πρώτα τα πιο σηµαντικά. Σηµειώστε 
δίπλα σε κάθε εργασία την ώρα εκτέλεσής της. Μετά 
την ολοκλήρωση κάθε εργασίας θα πρέπει να τσεκά-
ρει ένα Χ ή ό,τι άλλο θέλει δίπλα της, για να µπορεί 
να ελέγχει ποιες και πόσες εργασίες έχει ακόµα να ο-
λοκληρώσει. Φροντίστε οι εργασίες που θα µπουν στη 
λίστα να είναι ρεαλιστικές και να ανταποκρίνονται στις 
δυνατότητες του παιδιού.

3. Τακτοποιώ το δωµάτιό µου
Το παιδί µε ∆ΕΠΥ, όπως και κάθε παιδί, θα πρέπει να 
µάθει την οργάνωση αρχικά µέσα από δραστηριότη-
τες του σπιτιού. Μια πολύ καλή αρχή είναι να µάθει 
να τακτοποιεί και να οργανώνει το δωµάτιό του. Χωρί-
στε το δωµάτιο σε τµήµατα, π.χ. κρεβάτι, βιβλιοθήκη, 
γραφείο κ.λπ., έτσι θα του είναι πιο εύκολο να το τα-
κτοποιήσει. Χρησιµοποιήστε χρονόµετρο και κάντε 
την όλη διαδικασία παιχνίδι, κάνοντας διαγωνισµό 
για το ποιος θα µαζέψει πιο σωστά µέσα σε συγκεκρι-
µένο χρονικό διάστηµα το δωµάτιό του. Τοποθετήστε 
σε ένα µέρος του δωµατίου ένα κουτί όπου θα αφήνει 
τα πράγµατα που δεν του χρειάζονται πια. Πριν πετα-
χτούν, θα πρέπει να ξανακάνει έναν έλεγχο, για να σι-
γουρευτεί ότι πλέον του είναι περιττά.

4. Επιστροφή στη θέση του
Βοηθήστε το παιδί να επιστρέφει κάτι στην αρχική 
του θέση, όταν πια δεν το χρειάζεται άλλο. Θα πρέπει 
να αφιερώνετε συγκεκριµένο χρόνο µέσα στην ηµέρα 
για να βάζει τα πράγµατά του στη θέση τους. Μπο-
ρείτε, για να του είναι πιο εύκολο και να το κάνει µόνο 

του, να χρησιµοποιείτε φακέλους αρχειοθέτησης, ετι-
κέτες, χρωµατιστά κουτιά και ό,τι άλλο πιστεύετε πως 
θα βοηθήσει το παιδί να θυµάται τη θέση κάθε αντι-
κειµένου.

5. Σηµείο µικρών αντικειµένων
Ορίστε µαζί µε το παιδί ένα σηµείο όπου θα αφήνει 
πάντα όλα τα µικρά αντικείµενα καθηµερινής χρήσης, 
όπως είναι τα κλειδιά του σπιτιού. Καλό θα είναι να 
υπάρχει ένα µικρό κουτί ή κάποιο άλλο αντικείµενο, 
ώστε να είναι πιο εύκολο στο παιδί να το βλέπει και να 
το θυµάται, και να βρίσκεται σε κάποιον χώρο µετάβα-
σης, όπως είναι η είσοδος του σπιτιού.

6. Φτιάχνω το µενού
∆ώστε τη δυνατότητα στο παιδί σας να επιλέξει καθη-
µερινά το φαγητό που θα φάει. Ετοιµάστε µια λίστα µε 
10 φαγητά. Η λίστα θα πρέπει να περιέχει φαγητά που 
τρώει, αλλά και φαγητά που δεν του αρέσουν και πολύ. 
Όποιο φαγητό επιλέγει διαγράφεται από τη λίστα και 
δεν µπορεί να το επιλέξει ξανά, µέχρι να τελειώσουν 
και τα 10 φαγητά. Αφού επιλέξει το φαγητό που θέλει 
να φάει, ζητήστε του να αναλάβει µια δουλειά που α-
παιτείται για την προετοιµασία του συγκεκριµένου 
φαγητού. Για να ακολουθεί πιστά τη λίστα, µπορείτε 
µετά το πέρας όλων των φαγητών να του πείτε ότι έχει 
το δικαίωµα να επιλέξει το φαγητό που θα ήθελε να 
φάει την ενδέκατη µέρα ή ότι θα πάτε κάπου έξω όπου 
του αρέσει για φαγητό.

7. Λίστα εξόδων
Τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ δυσκολεύονται να διαχειριστούν 
τα χρήµατά τους και πολλές φορές κάνουν παρορµητι-
κές αγορές. Βοηθήστε τα, λοιπόν, να σηµειώνουν ανα-
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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

λυτικά κάθε µέρα τα έξοδά τους σε µια 
λίστα, είτε σε κάποιο τετράδιο/σηµειω-
µατάριο είτε σε ηλεκτρονική µορφή.

8. Υπενθυµίσεις
Όταν το παιδί βρίσκεται στο σπίτι, 
χρησιµοποιήστε ένα κλασικό ξυπνη-
τήρι ή κάποια από τις δεκάδες εφαρµο-
γές που υπάρχουν πλέον για tablets ή 
smartphones ώστε να του υπενθυµίζετε 
ποια εργασία θα πρέπει να κάνει. Οι συ-
σκευές υπενθύµισης θα πρέπει να ρυθ-
µίζονται ώστε να ειδοποιούν το παιδί 
5-10 λεπτά πριν από κάθε εργασία. Στα-
διακά καλό θα είναι το ίδιο το παιδί να 
βάζει αυτές τις υπενθυµίσεις.

9. Αποµακρύνετε 
τους θορύβους
Είναι γνωστό ότι ο θόρυβος δυσκολεύει 
τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ να συγκεντρωθούν 
ώστε να ολοκληρώσουν µια εργασία. 
Γι’ αυτό ένα ήσυχο και µικρό δωµάτιο, 
χωρίς πολλά ερεθίσµατα, θα ήταν ο ιδα-
νικός χώρος για να εργαστεί ένα παιδί 
µε ∆ΕΠΥ. Μπορείτε επίσης να χρη-
σιµοποιήσετε ακουστικά µε κάποιο 
«λευκό» θόρυβο ή µε µελωδίες που δεν 
του αποσπούν την προσοχή.

10. Πολεµήστε την πλήξη
Τα περισσότερα παιδιά µε ∆ΕΠΥ βα-
ριούνται εύκολα και εγκαταλείπουν την 
όποια εργασία τούς ζητείται να εκτελέ-
σουν. «Σπάστε» την κάθε εργασία σε µι-
κρότερες, που να ανταποκρίνονται στις 
δυνατότητες του παιδιού και να µην το 
κάνουν να βαρεθεί ή να κουραστεί. Ανά-
µεσα στις εργασίες δώστε την ευκαιρία 
στο παιδί να κάνει ένα µικρό διάλειµµα. 
Τα διαλείµµατα δεν θα πρέπει να είναι 
µεγάλης διάρκειας, γιατί θα δυσκολευ-
τεί να ξανασυγκεντρωθεί στην εργασία 
του. Λίγο πριν τελειώσει το διάλειµµά 
του, ειδοποιήστε το, για να ξέρει σε 
πόση ώρα θα πρέπει να επανέλθει.

11. Απλοποίηση και λιγότερα 
καθήκοντα
Η οργάνωση και η απλοποίηση του 
περιβάλλοντος όπου ζει ένα παιδί µε 
∆ΕΠΥ θα το βοηθήσουν να µειώσει 
την ακαταστασία του. Όσο λιγότερα α-
ντικείµενα έχει ο χώρος όπου ζει, τόσο 
πιο εύκολο είναι για το παιδί να τα τα-
κτοποιήσει και να τα οργανώσει. Το 
ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τα κα-
θήκοντα και τις εργασίες που αναλαµ-
βάνει. Θα πρέπει να είναι ανάλογες 
των δυνατοτήτων του και µικρές σε α-
ριθµό, για να µπορεί να τις ελέγχει και 
να τις ολοκληρώνει. Ποτέ µην ξεκι-
νάτε µια εργασία αν δεν έχει ολοκλη-
ρώσει την προηγούµενη.

12. Περισσότερη άσκηση 
και γυµναστική
Η συχνή άσκηση έχει αποδειχθεί ότι 
βοηθάει πολύ τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ. 
Εκτός του ότι διοχετεύουν την ενέρ-

γειά τους εκεί, µαθαίνουν να βάζουν 
στόχους και να τους πετυχαίνουν. Μα-
θαίνουν ακόµη να υπακούν σε κανόνες 
και να οργανώνουν τη σκέψη και τη 
συµπεριφορά τους. Έρευνες δείχνουν 
επίσης πως η σωµατική άσκηση διε-
γείρει τµήµα του εγκεφάλου που σχε-
τίζεται µε τη ∆ΕΠΥ. Αθλήµατα όπως το 
καράτε µπορούν να βοηθήσουν τα παι-
διά µε ∆ΕΠΥ, γιατί απαιτούν αποµνη-
µόνευση κινήσεων.

13. ∆εκαπέντε λεπτά
Αν το παιδί σας δυσκολεύεται να συ-
γκεντρωθεί ώστε να ξεκινήσει και να 
ολοκληρώσει ένα έργο, δοκιµάστε την 
άσκηση των 15 λεπτών. Ορίστε σε ένα 
χρονόµετρο 15 λεπτά. Ζητήστε από το 
παιδί για 15 λεπτά να επικεντρωθεί σε 
αυτό και µόνο το έργο. Όταν ο χρόνος 
τελειώσει, του δίνετε τη δυνατότητα 
να αποφασίσει αν µπορεί να συνεχίσει 
ή όχι. Αν δεν µπορεί, σταµατήστε και 
προσπαθήστε ξανά λίγο αργότερα.

14. Βάλτε χρώµα
Χρωµατιστοί φάκελοι, κουτιά και τε-
τράδια µπορούν να βοηθήσουν το 
παιδί µε ∆ΕΠΥ να οργανώσει πιο εύ-
κολα τον χώρο και τον χρόνο του. Ορί-
στε για κάθε µάθηµα ή άλλη δραστη-
ριότητα του παιδιού ένα χρώµα. Με 
βάση αυτό το χρώµα βοηθήστε το να 
οργανώσει οτιδήποτε σχετίζεται µε το 
µάθηµα αυτό. ∆ώστε του, για να κρα-
τάει σηµειώσεις, χρωµατιστά στιλό ή 
µαρκαδόρους. Θα πρέπει όµως πρώτα 
να έχει µάθει να χρησιµοποιεί σωστά 
τα χρωµατιστά στιλό, τετράδια κ.λπ., 
γιατί αλλιώς θα του προκαλέσουν σύγ-
χυση.

*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδι-
κός παιδαγωγός - συγγραφέας / MSc 
Σχολική Ψυχολογία, επιστηµονικός 
σύµβουλος του τοµέα Ειδικής Αγωγής 
του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, επι-
στηµονικός διευθυντής του Πρότυπου 
Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παι-
δίων Πλεύση». eidikospaidagogos.gr



www.freesunday.gr28 24.03.2019

υγεία

Μέχρι σήµερα, η AbbVie 
Running Team έχει 
διανύσει τρέχοντας για 
καλό σκοπό περισσότερα 
από 13.000 χλµ., 
απόσταση µεγαλύτερη από 
τη διάµετρο της Γης!

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

CHECKPOINT ΑΝΘΡΩΠΙΑ,  
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ

Μ
εγάλος χορηγός του προγράµµατος «Άγονη 
Γραµµή Γόνιµη» καθίσταται η βιοµηχανία 
φαρµάκων DEMO για την τρέχουσα χρονιά, 
ενισχύοντας το εκπαιδευτικό, πολιτιστικό 

και αθλητικό πρόγραµµα στα νησιά του Αιγαίου. Από 
τον χειµώνα του 2007 έως σήµερα η «Άγονη Γραµµή 
Γόνιµη» έχει πραγµατοποιήσει περισσότερες από 800 
επισκέψεις σε 39 νησιά, µε στόχο την ισότιµη πρόσβα-
ση στην εκπαίδευση και στον πολιτισµό για όλους, ανε-
ξάρτητα από τον τόπο διαµονής τους. Φέτος, µέχρι και 
τον Ιούνιο, το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί στη ∆ονούσα, 

στη Θηρασιά, στην Απείρανθο Νάξου, στη Σαντορίνη, 
στα Κύθηρα, στην Αστυπάλαια και στην Κάρυστο. Στις 
δράσεις του περιλαµβάνονται 11 εργαστήρια που θα 
διατεθούν δωρεάν για τα παιδιά και τους εφήβους των 
νησιών, όπως µαθήµατα σκάκι, εργαστήρια ανάδειξης 
τοπικών παραδόσεων και εθίµων, µουσικοκινητική 
αγωγή και εκπαίδευση, εργαστήριο κατασκευής σβού-
ρας και χαρταετού, εργαστήριο animation - κινηµα-
τογράφησης και φωτογραφίας, µαθήµατα τραγουδιού, 
χορού, οργάνωσης χορωδίας, design, χαρακτικής και 
ροµποτικής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ 
ΤΙΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Με τη συµµετοχή της δηµοσιογράφου Υγείας της FS και του γιου της, η 
AbbVie Running Team έτρεξε για καλό σκοπό, κόντρα στη βία, στον 
ρατσισµό και στον κοινωνικό αποκλεισµό. Με τη συµµετοχή της στον 
8ο Ηµιµαραθώνιο της Αθήνας την περασµένη Κυριακή στάθηκε δίπλα 

στον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας - Θετική Φωνή, στηρίζοντας τα Κέντρα Πρόληψης 
και Εξέτασης «Checkpoint», στα οποία διαγιγνώσκεται το 30% των περιστατικών µό-
λυνσης µε τον ιό HIV και τα οποία δέχτηκαν άνανδρη επίθεση. Η οµάδα της AbbVie 
συµµετέχει για 7η χρονιά στον Ηµιµαραθώνιο της Αθήνας και χάρη στη φετινή συµµε-
τοχή των 80 δροµέων, εργαζοµένων και φίλων της AbbVie, και στους δύο αγώνες, των 
21 χλµ. και 5 χλµ., κάλυψε περισσότερα από 800 χιλιόµετρα. Ο 8ος Ηµιµαραθώνιος 
είναι ο δεύτερος αγώνας στον οποίο συµµετέχει η AbbVie Running Team µέσα στο 
2019, µια χρονιά κατά την οποία η οµάδα θα συµµετάσχει συνολικά σε εννέα αγώνες, 
µε αποκορύφωµα τον 37ο Αυθεντικό Μαραθώνιο στις 10 Νοεµβρίου. Συνολικά, από 
τότε που συστάθηκε, η AbbVie Running Team µε τους δροµείς της έχει τρέξει για καλό 
σκοπό περισσότερα από 13.000 χλµ., απόσταση µεγαλύτερη από τη διάµετρο της Γης. 
Μετά το τέλος του αγώνα η Άντζελα Βερναδάκη, Market Access and External Affairs 
Director της AbbVie, δήλωσε: «Στηρίζουµε έµπρακτα το έργο της “Θετικής Φωνής” και 
των “Checkpoint”, που συµβάλλουν διαχρονικά στην προάσπιση της υγείας, θέτοντας 
στο επίκεντρο τον άνθρωπο, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, ηλικία, ταυτότητα, κοινωνική 
θέση, θρησκεία και οικονοµική κατάσταση». Στους υπόλοιπους αγώνες της χρονιάς η 
AbbVie Running Team θα στηρίξει τις δράσεις του Σωµατείου «Μέριµνα», που φρο-
ντίζει και στηρίζει τα άρρωστα παιδιά (τελικού σταδίου), τις οικογένειές τους και τη 
σχολική τους κοινότητα, προσφέροντας πολύτιµη βοήθεια και στη διαχείριση του πέν-
θους. Άµεσοι στόχοι της «Μέριµνας» είναι η δηµιουργία το πρώτου κέντρου ηµέρας 
στην Αττική, καθώς και η αγορά εξειδικευµένου οπτικοακουστικού υλικού για παιδιά 
που είτε γεννήθηκαν κωφάλαλα είτε έχασαν την ακοή ή την ικανότητα οµιλίας κατά την 
εξέλιξη της ασθένειάς τους.

Σ
ύµφωνα µε την Αµερικανική Ακαδηµία Ορθοπεδι-
κών Χειρουργών, περισσότεροι από 246.000 άν-
θρωποι τραυµατίζονται ετησίως κατά τη διάρκεια 
των χειµερινών σπορ, µε την πλειονότητα των 

τραυµατισµών να γίνονται στο τέλος της ηµέρας, λόγω κό-
πωσης και απροσεξίας. Τα ευχάριστα νέα είναι πως οι πε-
ρισσότεροι τραυµατισµοί µπορούν να προληφθούν. Όπως 
επισηµαίνει ο φυσιοθεραπευτής Γιώργος Γουδέβενος, 
επιστηµονικός συνεργάτης του Πανεπιστηµίου Κρήτης: 
«Εάν ακολουθείτε κάποιους συγκεκριµένους κανόνες, ο 
κίνδυνος να υποστείτε τραύµα µειώνεται. Πρέπει να δι-
ατηρείστε σε φόρµα, να κάνετε καλή προθέρµανση και 
να µην πηγαίνετε µόνοι σας στο βουνό. Να ελέγχετε ότι ο 
εξοπλισµός λειτουργεί σωστά πριν από τη χρήση. Να φο-
ράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό (γάντια, µάσκα, 
κράνος). Σε περιπτώσεις που χρειάζεται, υπάρχουν έξτρα 
προστατευτικά για τη σπονδυλική στήλη, τη λεκάνη, τα 
γόνατα, τους αγκώνες και τα χέρια. Να ντύνεστε σε στρώ-
σεις (“κρεµµύδι”). Να φοράτε αδιάβροχα και αντιανεµικά 
µπουφάν και παντελόνια, καθώς και κατάλληλα υποδή-
µατα, να αποφεύγετε τον συνωστισµό και να κάνετε µα-
θήµατα τεχνικής, τα οποία, µεταξύ άλλων, σας µαθαίνουν 
πώς να πέφτετε. Να σέβεστε το βουνό και τους άλλους 
αθλούµενους, να µένετε εντός των ορίων στις πίστες και 
να αποφεύγετε τις περιοχές µε πέτρες, πάγο ή επικίνδυ-
νες κλήσεις του εδάφους». Είναι σηµαντικό να είστε σε 
εγρήγορση, να αντιλαµβάνεστε τις αιφνίδιες αλλαγές του 

καιρού, να επιβραδύνετε στην οµίχλη και να µην κάνετε 
ριψοκίνδυνους ελιγµούς µέσα στον κόσµο. Στη διάρκεια 
του χειµώνα, τα χιονοδροµικά κέντρα Παρνασσού και Κα-
λαβρύτων, που βρίσκονται πιο κοντά στην Αθήνα, συγκέ-
ντρωσαν χιλιάδες επισκέπτες, µε τον συνωστισµό να είναι 
σαφώς λιγότερος τα Σαββατοκύριακα στα Καλάβρυτα. Οι 
τόνοι φρέσκου, τριζάτου χιονιού που έπεσαν τους περα-
σµένους µήνες εξασφάλισαν άριστες συνθήκες για τους 
σκιέρ και τους snowboarders και παρέτειναν τη λειτουρ-
γία των χιονοδροµικών κέντρων. Τώρα, που οι θερµοκρα-
σίες ανεβαίνουν, οι σκιέρ θα πρέπει να προσέχουν προς το 
µεσηµέρι το βρεγµένο χιόνι, το οποίο ευνοεί τις πτώσεις 
και τις κακώσεις κυρίως στα γόνατα, καθώς τα πέδιλα 
κολλούν πάνω του και επιβραδύνουν απότοµα.

Ο∆ΗΓΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ  
ΣΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 
ΣΠΟΡ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ
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άποψη

H επιστροφή 
του «Ξένου»

  ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡ. ΛΙΑΠΗ* Σ
τη ζωή πρέπει 
να ξέρεις πότε 
να φύγεις, αλλά 
και πότε είναι 
καιρός να επι-
στρέψεις. Και 
να µη φοβηθείς 
να κάνεις ούτε 
το ένα ούτε 

το άλλο. Αυτό φαίνεται πως το ξέρει 
καλά ο Ζινεντίν Ζιντάν. Έφυγε από τη 
Ρεάλ έχοντας κατακτήσει ως προπονη-
τής για τρεις συνεχόµενες χρονιές το 
Champions League. Ίσως επειδή έ-
νιωθε πως δεν υπήρχε πια κίνητρο πα-
ραµονής. Ίσως, πάλι, επειδή διορατικά 
έβλεπε την πτώση να έρχεται, ειδικά µε 
την αποχώρηση και του Κριστιάνο Ρο-
νάλντο. Τώρα, επιστρέφει ως µεσσίας, 
για να ανταποκριθεί στην πρόκληση της 
αγωνιστικής ανασύστασης και της νικη-
φόρου ανάκαµψης της οµάδας.

Στο τελευταίο του παιχνίδι ως ποδο-
σφαιριστής, στον τελικό του Μουντιάλ 
του 2006, όταν η Γαλλία αντιµετώπιζε 
την Ιταλία, ο Ζινεντίν Ζιντάν έδειξε 
πως δεν ήξερε ποιος ήταν ο κατάλλη-
λος τρόπος για να φύγει από την ενεργό 
δράση, ίσως επειδή ήξερε έναν… κα-
ταλληλότερο τρόπο για να αποχωρήσει 
από το γήπεδο, µια και δεν µπορούσε 
να φύγει νικητής. Ο τρόπος αυτός δεν 
ήταν άλλος από µια κεφαλιά, όχι προς 
το τέρµα, όπως έκανε συνήθως µε ε-
πιτυχία, αλλά προς το στήθος του Ιτα-
λού αµυντικού Ματεράτσι, ο οποίος τον 
είχε προηγουµένως προσβάλει χυδαία.

Ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Ζι-
ντάν. Κι εκείνος ήθελε να κλείσει την 
καριέρα του µε ένα ακόµα παγκόσµιο 
Κύπελλο. Όπως το 1998, που οι κεφα-
λιές του συνέτριψαν τη Βραζιλία του 
Ρονάλντο (του Βραζιλιάνου και όχι 
του… Πορτογάλου). Όµως, τώρα, µια 
καρφωτή του κεφαλιά προς το ιταλικό 
τέρµα βρίσκει απέναντί της τα αιλου-
ροειδή αντανακλαστικά του –τότε κάτω 
των 30– Μπουφόν. Ο Γάλλος άσος νιώ-
θει τα πόδια του να βαραίνουν. Όχι 
τόσο από την κούραση όσο από αυτό το 
ασήκωτο φορτίο της διαρκούς επιβε-
βαίωσης που συνοδεύει σαν βασανιστι-
κός σιαµαίος αδελφός την αξία, τη χαρι-
σµατικότητα και την υπεροχή.

Ξέρει πως στο ποδόσφαιρο, όπως 
και στη ζωή, ισχύει απόλυτα η ρήση των 
Αµερικανών: «Είσαι τόσο επιτυχηµέ-
νος όσο το τελευταίο σου αποτέλεσµα». 
Θέλει να κλείσει την καριέρα του νικη-
τής µέσα στο γήπεδο. Όπως νικητής υ-
πήρξε και σε όλη του τη ζωή, όταν ξεκι-
νώντας από τα αλγερινά γκέτο της Μασ-
σαλίας κατέκτησε την ποδοσφαιρική 
υφήλιο. Εκείνη όµως τη βραδιά δείχνει 
να µην µπορεί να τα καταφέρει. Κάτι η 
κακή του τύχη, κάτι η καλή εµφάνιση 
του αντιπάλου, κάτι αυτές οι περίεργες 
βραδιές που ενώ ξέρεις ότι µπορείς και 
ότι το παιχνίδι είναι δικό σου, όλα µοιά-
ζουν να συνωµοτούν εναντίον σου και 

στα γκολπόστ της ευτυχίας έχουν κατέ-
βει τα ρολά της άρνησης, ο Ζιζού βλέ-
πει τον χρόνο να κυλά και αγωνιά. Και 
όταν ο Ιταλός αµυντικός υπερβαίνει τα 
εσκαµµένα, βρίζοντας την αδερφή του, 
τότε τον ξαπλώνει στο χορτάρι. Ακολού-
θησαν θυελλώδεις συζητήσεις για το 
fair play και για το κατά πόσο αυτή η 
αντιαθλητική ενέργεια απάδει προς τη 
µεγάλη προσωπικότητα του παίκτη.

Γιατί περισσότερο από αθλητικό 
πρότυπο καλής συµπεριφοράς, περισ-
σότερο από παράδειγµα προς µίµηση 
για τους µικρούς µετανάστες της Μασ-
σαλίας και τους απανταχού φιλάθλους, 
περισσότερο από προσγειωµένος σταρ 
και υποδειγµατικός οικογενειάρχης, ο 
Ζιντάν ήταν πολεµιστής. Ένας µοναχι-
κός πολεµιστής της ερήµου της Αλγε-
ρίας, αλλά και της εσωτερικής του ε-
ρήµου. Ξένος ως προς τους Μασσαλιώ-
τες συµπατριώτες του, για τους οποίους 
ήταν ο αγαπηµένος τους µεν, ο πάντα 
«Αλγερινός» δε. Ξένος και ως προς 
τους Αλγερινούς, µια και ο πατέρας του 
ανήκε σε µια φυλετική µειονότητα της 
ερήµου που κατά τον πόλεµο της ανε-
ξαρτησίας είχε πάρει το µέρος των Γάλ-
λων αποικιοκρατών. Μόνος του σύµµα-
χος η χαρισµατικότητα και το ταλέντο. 
Και όταν αυτά δεν επαρκούσαν για να 
τον στέψουν για ακόµη µία φορά νι-
κητή, επέλεξε να φύγει µόνος από την 
παγκόσµια ποδοσφαιρική σκηνή.

Επέλεξε να φύγει λέγοντάς µας, µε 
τον τρόπο του, αυτό που ο επίσης «Αλ-
γερινός» (ως προς τον τόπο γέννησης, 
αλλά εκ Γάλλου πατρός) Αλµπέρ Καµύ 
µας είπε µε το στόµα του Μερσώ στο τε-
λείωµα του «Ξένου»: «Για να φτάσουν 
όλα σε µια τελείωση, για να αισθάνο-
µαι λιγότερο µόνος, δεν µου µένει παρά 
να ευχηθώ να έρθουν πολλοί θεατές τη 
µέρα που θα εκτελεστώ και να µε υπο-
δεχτούν µε κραυγές µίσους».

Όπως ο αποκρουστικά δυσπροσάρ-
µοστος αλλά και ανυπέρβλητα σαρωτι-
κός Μάικ Τάισον που, βλέποντας πως 
δεν µπορούσε να ανακτήσει τον τίτλο 
του, δάγκωσε το… αυτί του Εβάντερ Χό-
λιφιλντ. Οι δυο τους είναι σαν να µας 
λένε το τόσο έξω από το αθλητικό ιδε-
ώδες αλλά και τόσο µέσα σε κάθε χα-
ρισµατική ανθρώπινη φύση: «Καλύτερα 
ντισκαλιφιέ παρά υποταγή στη συγκυ-
ρία της ήττας, αφού, να πάρει η οργή, 
είµαι ο καλύτερος…».

Τώρα στη Ρεάλ υποδέχονται τον Ζι-
ντάν ως παράκλητο, µε το ποδοσφαι-
ρικό «ωσαννά» του σωτήρα-προπο-
νητή. Ο Ζιζού, όµως, ξέρει πως υπάρχει 
ακόµη δρόµος «για να φτάσουν όλα σε 
µια τελείωση», καθώς οι ζητωκραυγές 
αυτές µπορούν εύκολα να µετατραπούν 
σε «κραυγές µίσους».

*Ο Χρίστος Χρυσοστόµου Λιάπης είναι 
ψυχίατρος - διδάκτωρ του Πανεπιστη-
µίου Αθηνών. chliapis@yahoo.gr, 
@Chris_Liapis



www.freesunday.gr30 24.03.2019

sports

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.

Γ
ια µία ακόµη φορά το Betarades.gr και η «Free 
Sunday» σας προσφέρουν τα προγνωστικά τους για 
τα παιχνίδια της εβδοµάδας. Από το κουπόνι της 
Κυριακής ξεχωρίζουν οι αναµετρήσεις για τα προ-
κριµατικά του Euro 2020, ενώ υπάρχει αγωνιστική 
δράση και στις δεύτερες κατηγορίες των µεγάλων 

ευρωπαϊκών πρωταθληµάτων. Εµείς έχουµε ξεχωρίσει τρεις επι-
λογές από τα προκριµατικά του Euro, έχοντας κρατήσει και ένα 
σηµείο από τη Β΄ Ισπανίας.

Θα ξεκινήσουµε τις προτάσεις στοιχήµατος από την αναµέ-
τρηση ανάµεσα σε Ουαλία και Σλοβακία. Αµφότερες έχουν βά-
σιµες ελπίδες πρόκρισης, καθώς στον όµιλο δεν υπάρχει άλλη ο-
µάδα-φόβητρο πλην της Κροατίας, εποµένως η δεύτερη θέση πα-
ραµένει ανοιχτή για όλους. Στη συγκεκριµένη αναµέτρηση η 
Ουαλία έχει σαφές προβάδισµα κυρίως λόγω της έδρας της, ω-
στόσο η Σλοβακία είναι µια οµάδα µε επιθετικές αρετές, η οποία 
είναι σε θέση να κάνει τη «ζηµιά». Έτσι, θα προτιµήσουµε το Goal/
Goal σε απόδοση 2.10, ένα σηµείο που έχει επαληθευτεί στα 3/4 
τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της Ουαλίας και στις 3/5 τελευ-
ταίες εξόδους της Σλοβακίας.

Με το Goal/Goal και την Ουγγαρία
Συνεχίζουµε µε το παιχνίδι ανάµεσα σε Ουγγαρία και Κροατία. 
∆εν τίθεται θέµα σύγκρισης ανάµεσα στις δύο οµάδες, η Κροα-
τία είναι κλάσεις ανώτερη και η λογική λέει πως θα κατακτήσει µε 
σχετική άνεση την κορυφή του οµίλου, µια και δεν υπάρχει άλλη 
οµάδα που µπορεί να την κοντράρει ποιοτικά. Η Ουγγαρία, από 
την πλευρά της, παρουσίασε µια πολύ καλή εικόνα στο Nations 
League, εντός έδρας ήταν άκρως ανταγωνιστική και οφείλει να συ-
νεχίσει τις καλές εµφανίσεις της ώστε να διεκδικήσει µε αξιώσεις 
τη δεύτερη προνοµιούχο θέση. Πιστεύουµε πως θα βρει έστω µία 
φορά τον δρόµο προς τα δίχτυα κόντρα στην Κροατία, ενώ θα απο-
τελέσει έκπληξη αν µείνουν «άσφαιροι» οι φιλοξενούµενοι. Έτσι, 
επιλογή µας θα αποτελέσει το Goal/Goal σε απόδοση 1.95.

Μονόδροµος η νίκη για τη Βόρειο Ιρλανδία
Περνάµε στην κόντρα της Βορείου Ιρλανδίας µε τη Λευκορωσία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Παιχνίδι µε τα γκολ σε Ουαλία 

και Ουγγαρία

Αµφότερες έχουν εξαιρετικά δύσκολο έργο για πρόκριση στην ε-
πόµενη φάση, καθώς βρίσκονται στο ίδιο γκρουπ µε τις Γερµα-
νία και Ολλανδία, εποµένως οι δύο πρώτες θέσεις µοιάζουν ήδη… 
κατειληµµένες. Παρ’ όλα αυτά, η Βόρειος Ιρλανδία παρουσιάζει 
µεγάλη βελτίωση τα τελευταία χρόνια, έχει αποκτήσει «παραστά-
σεις» από µεγάλες διοργανώσεις και πιστεύουµε πως εύκολα ή δύ-
σκολα θα ξεπεράσει το εµπόδιο της Λευκορωσίας, η οποία µπορεί 
να είναι «σφιχτή» αµυντικά, µοιάζει όµως και αρκετά ακίνδυνη ε-
πιθετικά, σκοράροντας µε το… σταγονόµετρο. Ο άσος σε απόδοση 
1.83 έχει αξία και θα προστεθεί στις επιλογές µας.

Στήριγµα η Γρανάδα
Ολοκληρώνουµε τις προτάσεις µας µε Β΄ Ισπανίας και το παι-
χνίδι Γρανάδα - Λας Πάλµας. Βίοι αντίθετοι για τις δύο οµά-
δες τη φετινή σεζόν, καθώς η Γρανάδα είναι στη 2η θέση, κρα-
τώντας την τύχη της στα χέρια της όσον αφορά την απευθείας 
άνοδο, ενώ η Λας Πάλµας είναι στη 12η θέση, έχοντας ξεµεί-
νει από στόχους. Επίσης, οι γηπεδούχοι είναι άκρως φορµαρι-
σµένοι, µετρώντας τέσσερις νίκες και µία ισοπαλία στα πέντε 
τελευταία παιχνίδια τους, δεν έχουν δεχτεί γκολ στα τέσσερα 
πιο πρόσφατα και πιστεύουµε πως θα κάνουν το «χρέος» τους 
και κόντρα στους «νησιώτες». Ο άσος δίνεται σε απόδοση 1.81 
και θα προστεθεί στις επιλογές µας.

Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη 
εβδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερωτικό 
site για το στοίχηµα στην Ελλάδα µπορείτε να βρίσκετε προ-
βλέψεις για live betting σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύρια-
κου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υπάρχει αυξηµένο 
στοιχηµατικό ενδιαφέρον.

Goal Tips
* Καζακστάν - Ρωσία (24/03, 16:00): Αρκετά ισορροπηµένα είναι τα 
παιχνίδια των δύο οµάδων, καθώς το 2-3 γκολ έχει επιβεβαιωθεί στα 
7/9 τελευταία παιχνίδια του Καζακστάν και στα 4/6 τελευταία παιχνίδια 
της Ρωσίας. Πιθανό και σήµερα το 2-3 γκολ, σηµείο που δίνεται σε 
απόδοση 1.95.

* Ισραήλ - Αυστρία (24/03, 19:00): Το Ισραήλ σκοράρει και δέχεται 
γκολ µε χαρακτηριστική ευκολία, το Over 2.5 έχει επαληθευτεί στα 5/6 
τελευταία παιχνίδια του και κόντρα στην Αυστρία δύσκολα θα δούµε 
αλλαγή αγωνιστικής συµπεριφοράς. Το Over 2.5 προσφέρεται σε 
απόδοση 2.15 και σίγουρα έχει αξία.

* Σαν Μαρίνο - Σκωτία (24/03, 19:00): Το Σαν Μαρίνο παραµένει 
σταθερά µία από τις πιο αδύναµες οµάδες των προκριµατικών, σκορά-
ρει σπάνια και είναι χαρακτηριστικό πως έχει µείνει «άσφαιρο» στα 
15/16 τελευταία παιχνίδια του ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. 
∆ύσκολα θα βρουν δίχτυα κόντρα στη Σκωτία οι γηπεδούχοι, µε το No 
Goal να προσφέρεται σε απόδοση 1.30.

Seri Tips
* Ολλανδία - Γερµανία (24/03, 21:45): Χωρίς νίκη ολοκλή-
ρωσε τις υποχρεώσεις της στο Nations League η Γερµανία, 
δείχνοντας να βρίσκεται σε κακή αγωνιστική κατάσταση, τη 
στιγµή που η Ολλανδία έχει βρει τα πατήµατά της και δεν 
θυµίζει σε τίποτα την αδύναµη οµάδα των τελευταίων ετών. 
Πιθανόν να συνεχίσουν νικηφόρα οι «οράνιε», µε τον άσο να 
προσφέρεται σε απόδοση 2.50.

* Σλοβενία - ΠΓ∆Μ (24/03, 21:45): Από τρεις σερί ισοπαλίες 
προέρχεται η Σλοβενία, η οποία υποδέχεται τη φορµαρισµένη 
ΠΓ∆Μ. Ο παράγοντας «έδρα» αναµένεται να εξισορροπήσει 
την καλή κατάσταση των φιλοξενούµενων, πιθανόν να δούµε 
ακόµη µια «µοιρασιά» σε παιχνίδι της Σλοβενίας, µε την 
ισοπαλία να δίνεται σε απόδοση 4.00.

* Κύπρος - Βέλγιο (24/03, 21:45): ∆εν τίθεται θέµα 
σύγκρισης ανάµεσα στις δύο οµάδες, το Βέλγιο είναι κλάσεις 
ανώτερο, ενώ βρίσκεται και σε εξαιρετική αγωνιστική κατά-
σταση. ∆ύσκολα θα πάρουν κάτι θετικό οι Κύπριοι, µε το διπλό 
να παίζεται σε απόδοση 1.25.

Head 2 Head
* Κόγκε - Χβιντόρβε (24/03, 14:45): Οι δύο οµάδες µπορεί να 
µην έχουν «πλούσια» προϊστορία µεταξύ τους, ωστόσο σε µια 
σειρά πέντε αναµετρήσεων το επιµέρους ρεκόρ είναι στο 4-0-1. 
Φαβορί και σήµερα οι γηπεδούχοι, µε τον άσο να δίνεται σε 
απόδοση 1.85.

* Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Τβέντε (24/03, 15:30): Η Τβέντε έχει 
δύσκολη αποστολή κόντρα στην ανεβασµένη Γκόου Αχέντ, 
ωστόσο η παράδοση είναι µε το µέρος της, καθώς σε επτά 
επισκέψεις της σε αυτό το γήπεδο µετράει πέντε νίκες, µία 
ισοπαλία και µία ήττα. Το διπλό σε απόδοση 2.30 έχει αξία βάσει 
προϊστορίας.

* Ρόντα - Μάαστριχτ (24/03, 17:45): Πελατειακές σχέσεις 
έχουν αποκτήσει οι δύο οµάδες όταν συναντιούνται σε αυτό το 
γήπεδο, καθώς η Ρόντα έχει επικρατήσει και στις επτά περιπτώ-
σεις που υποδέχτηκε τη Μάαστριχτ. Πιθανός και σήµερα ο άσος, 
ο οποίος παίζεται σε απόδοση 2.25.

24/03
16:00 Ουαλία - Σλοβακία   Goal/Goal  2.10

19:00 Ουγγαρία - Κροατία   Goal/Goal  1.95

21:00 Γρανάδα - Λας Πάλµας   1  1.81

21:45 B. Ιρλανδία - Λευκορωσία   1  1.83
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟ ΝΕΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόµη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούµερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δηµοφιλές 
σπορ µοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί µία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται µεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εµπειρία και γνώση, η συµµετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καµπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωµένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωµαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

∆ιαθέσιµη η νέα Mercedes 
B-Class από €32.560

Η νέα B-Class είναι διαθέσιµη µε τον καινούργιο τετρακύλινδρο βενζίνης των 
1.330 κ.εκ. Στη βασική B 180 (€32.560) έκδοση αποδίδει 136 ίππους και στην 
Β 200 (€32.900) η ισχύς είναι στα 163 άλογα. H βασική diesel, η B 180d µε τον 
επίσης καινούργιο πετρελαιοκινητήρα των 1.500 κ.εκ. µε τους 116 ίππους, 

ξεκινά από τα €34.957 µε στάνταρ το αυτόµατο κιβώτιο.
Στη δεύτερή της γενιά η B-Class είναι πιο ελκυστική και µε µεγαλύτερους χώρους. 

Το πορτµπαγκάζ προσφέρει από 455 έως 705 λίτρα στην πενταθέσια διάταξη χάρη στη 
δυνατότητα µετακίνησης των πίσω καθισµάτων κατά µήκος. Η βάση της είναι το νέο 
πλαίσιο που χρησιµοποιείται και στην Α-Class, ενώ σε γενικές γραµµές ακολουθείται 
η ίδια λογική και στο εσωτερικό µε τις δύο µεγάλες ελεύθερες οθόνες. Φυσικά υπάρ-
χουν διαφοροποιήσεις, ώστε τα δύο µοντέλα να είναι διακριτά.

Πόσο κοστίζει το νέο Peugeot 508;

Η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τις τιµές πώλησης για το πολυτελές της σεντάν, 
που ξεκινούν από τα €29.900. Σε τέσσερις εκδόσεις ισχύος και σε πέντε επίπεδα εξο-
πλισµού διατίθεται η γαλλική λιµουζίνα. Αιχµή του δόρατος αποτελεί η diesel έκδοση 

1.5 BlueHDi µε τους 130 ίππους, που ξεκινά από τα €29.900. Στη συνέχεια συναντάµε την 
έκδοση βενζίνης 1.6 PureTech µε τους 180 ίππους και τιµή από €36.500. Πιο εξεζητηµένες 
επιλογές αποτελούν τόσο η έκδοση 2.0 BlueHDi µε τους 180 ίππους όσο και η 1.6 PureTech 
µε τα 225 άλογα (€53.000).

Νέο Toyota RAV4 
από €27.700

∆ιαθέσιµο στην ελληνική αγορά είναι το νέο RAV4, που προσφέ-
ρεται σε δύο εκδόσεις κινητήρων. Η βασική προσθιοκίνητη δί-
λιτρη έκδοση κοστίζει από €27.700, όταν η αυτόµατη µε CVT ξε-

κινά από €31.550. Με τετρακίνηση το RAV4 ξεκινά από τα €33.850. Από 
κει και πέρα, υπάρχει η έκδοση 2.5 Hybrid που εκκινεί από τα €35.900 
στην 4x2 έκδοση και από τα €38.650 στην 4x4 έκδοση.

Οι τιµές πώλησης 
του Audi e-tron

Στον νέο της τιµοκατάλογο η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τις 
τιµές πώλησης του προηγµένου τεχνολογικά e-tron. Για όποιον δεν συ-
γκινείται από τα ήπια υβριδικά Q7 (από €84.500) και Q8 (από €96.360) 

και διατηρεί οικολογικές ανησυχίες ή hightech αναβρασµούς, υπάρχει δια-
θέσιµο το πλήρως ηλεκτρικό e-tron µε ισχύ 360 ίππων και αυτονοµία που 
ξεπερνά τα 400 χιλιόµετρα. Στη βασική έκδοση e-tron 55 quattro διατίθε-
ται έναντι €84.300 και στην έκδοση e-tron 55 quattro Advanced προσφέρε-
ται στα €85.850.

Η νέα Porsche 911 
στην Ελλάδα

Η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τις τιµές πώλησης για το 
σπορ µοντέλο, που θα διατίθεται σε coupé και cabrio έκδοση α-
µαξώµατος. Οι τιµές πώλησης για την κουπέ 911 S ξεκινούν από 

τα €178.000, όταν η cabriolet ξεκινά από τα €199.100. Η 911 4S εκκινεί 
από τα €180.700 και η ανοιχτή της εκδοχή από τα €210.600.  Αρχικά η νέα 
911 (992) θα προσφέρεται µε 8άρι διπλόδισκο PDK (αργότερα αναµένο-
νται οι manual εκδόσεις).

O boxer εξακύλινδρος τρίλιτρος turbo έχει υποστεί διάφορες ανα-
βαθµίσεις, µε την ισχύ να φτάνει τους 450 ίππους (+30 σε σχέση µε την 
προηγούµενη γενιά) και τα 530 Nm στις 2.300-5.000 σ.α.λ. Οι νέες Porsche 
911 είναι ταχύτερες κατά 0,4 δλ. για το 0-100. Συγκεκριµένα, η Carrera 
S έχει το 0-100 σε 3,7 δλ. και η τετρακίνητη Carrera 4S σε 3,6 δλ. Η δια-
φορά αυξάνεται αντίστοιχα κατά 0,6 δλ. µε το πακέτο Sport Chrono, µε 
τελικές στα 308 και 306 χλµ./ώρα αντίστοιχα.
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«ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΓΑΜΟ»
 ΤΟΥ ΙΝΓΚΜΑΡ ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ
Το Θέατρο Σοφούλη υποδέχεται τον Αντώνη Λουδάρο, 
που υπογράφει τη σκηνοθεσία στο βραβευµένο αρι-
στούργηµα του Ίνγκµαρ Μπέργκµαν «Σκηνές από έναν 
γάµο». Τον ρόλο του Γιόχαν ερµηνεύει ο ίδιος και τη 
Μαριάννα η Παυλίνα Χαρέλα. Ο Γιόχαν και η Μαριάννα 
είναι –φαινοµενικά τουλάχιστον– το τέλειο ζευγάρι. Και 
όµως, µια µατιά, µια παύση, µια µισοτελειωµένη φράση, 
µια αδιόρατη κίνηση, ίσως µαρτυρούν ένα χάσµα. Τι θα 
συµβεί όταν αυτό το χάσµα έρθει στο φ ως;

ΣΤΡΙΝΤΜΠΕΡΓΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΙΠΚΑ
Η Οµάδα ΑΣΙΠΚΑ µέσα από τη νέα της δουλειά, µε τίτλο 
«Οι ∆ανειστές. Μια Αυτοβιογραφία», προσκαλεί τους 
θεατές στην µπεργκµανική ατµόσφαιρα της Αγγλικανι-
κής Εκκλησίας, σε µια παράσταση πάνω στο οµώνυµο 
έργο του Αύγουστου Στρίντµπεργκ «Οι ∆ανειστές». Η 
οµάδα, επιχειρώντας να µεταφέρει τον «παρατηρητή» 
Στρίντµπεργκ στην αρένα του πεδίου παρατήρησης, χρη-
σιµοποιεί στη δουλειά αυτή αποσπάσµατα από προσωπι-
κές επιστολές του συγγραφέα, αλλά και άλλες επιστολές 
και κείµενα. Στην Αγγλικανική Εκκλησία «Άγιος Παύλος» 
(Φιλελλήνων 27) από την Παρασκευή 29 Μαρτίου και για 
εννέα παραστάσεις.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ TRIO ΣΤΟ GAZARTE
Η πολυαναµενόµενη επιστροφή του Παύλου Παυ-
λίδη στο Roof Stage του Gazarte είναι γεγονός. Την 
Παρασκευή 29 Μαρτίου, µαζί µε τον Ορέστη Μπενέκα 
στα πλήκτρα και τις λούπες και τον Αλέκο Βουλγαράκη 
στην ηλεκτρική κιθάρα, ως Παύλος Παυλίδης Trio, 
µας παρουσιάζουν ένα διαφορετικό project, προσεγ-
γίζοντας, µε τρόπο µυσταγωγικό, τραγούδια απ’ όλη τη 
µουσική πορεία του Παύλου, τραγούδια που έχουµε 
χιλιοτραγουδήσει και αγαπάµε και δεν έχουµε συχνά 
την ευκαιρία να ακούσουµε στις συναυλίες του.

Τη ∆ευτέρα 25 Μαρτίου 2019 το Μουσείο της Ακρόπο-
λης θα γιορτάσει την Εθνική Επέτειο µε ελεύθερη είσοδο 
για όλους από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευµα. Οι επι-
σκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν σε περι-
πάτους µέσα στις αίθουσες του Μουσείου µε απρόβλεπτους 
σταθµούς και ποικίλες συζητήσεις µε συντροφιά τους αρχαιο-
λόγους-φροντιστές.

Ώρες περιπάτων (στα ελληνικά): 12 µεσηµέρι, 1 µ.µ., 2 µ.µ., 
3 µ.µ., 4 µ.µ.

Συµµετοχή: έως 40 επισκέπτες ανά περίπατο. Εγγραφές γί-
νονται την ίδια µέρα στο Γραφείο Πληροφοριών στην είσοδο 
του Μουσείου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι οικογένειες θα µπορούν επίσης να παραλάβουν από το 
Γραφείο Πληροφοριών τα ειδικά σχεδιασµένα φυλλάδια για 
να κάνουν µια πιο ευχάριστη επίσκεψη στο Μουσείο.

Το εστιατόριο του Μουσείου στον δεύτερο όροφο θα σερ-
βίρει ελληνικά παραδοσιακά πιάτα.

25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
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Αγα πώ το θέατρο, 
γιατί είναι ένα 
θαυµάσιο µέσο 
για να µεταφέρεις 
ένα σηµαντικό ή 
ψυχαγωγικό µήνυµα 
στον θεατή. Μου 
είναι δύσκολο να 
αποφασίσω αν 
προτιµώ να γράφω, 
να σκηνοθετώ ή να 
παίζω. Αν µπορούσα, 
θα τα έκανα όλα. 
Αλλά επειδή 
αυτό δεν γίνεται, 
επιλέγω κάθε 
φορά τη θέση από 
την οποία µπορώ 
να υπηρετήσω το 
µήνυµα καλύτερα.

INFO
Βρες τον ∆ολοφόνο: 
Νυφικό Πεντοζάλι
Κείµενο - Σκηνοθεσία : 
Γιάννης Σαρακατσάνης
Ερµηνεύουν: 
Θανάσης Ζερίτης, 
Μάνος Κανναβός, 
Μαρία Μπαλούτσου, 
Αλεξάνδρα Ούστα, Φάνης 
Παυλόπουλος, Σωσώ 
Χατζηµανώλη
El Convento Del Arte, 
Βιργινίας Μπενάκη 7, 
Μεταξουργείο
Κάθε Κυριακή στις 20:30 
(έως 21/4)
Είσοδος: €17 µε κρασί/
µπίρα ή αναψυκτικό, 
€26 µε δείπνο (στην 
τιµή του µενού δεν 
συµπεριλαµβάνεται η 
κατανάλωση ποτού)
Κρατήσεις: 6943 770690, 
info@vrestondolofono.gr, 
viva.gr

Η 
όµορφη Παρθένα δεν προλαβαίνει να χαρεί τον 
γάµο της µε τον Ολλανδό γόνο µεγάλης φαρµα-
κοβιοµηχανίας, αφού ο γαµπρός βρίσκεται νε-
κρός. Φήµες θέλουν τον δολοφόνο να κρύβεται 
ανάµεσα στους θεατές-καλεσµένους του γάµου. 
Η ανατρεπτική οµάδα «Βρες τον ∆ολοφόνο» µας 

καλεί στο El Convento Del Arte να αναλάβουµε ρόλο… ντετέκτιβ, ενώ α-
πολαµβάνουµε µε την παρέα µας το υπέροχο µενού που επιµελείται ο 
σεφ Μιχάλης Ντουνέτας. Αξιολογήστε τα στοιχεία που θα σας δοθούν, α-
νακρίνετε τους ηθοποιούς (ρωτήστε ό,τι θέλετε, θα απαντήσουν αυθόρ-
µητα αυτοσχεδιάζοντας) και λύστε τους γρίφους που θα σας οδηγήσουν 
στον δολοφόνο του Ολλανδού γαµπρού. Εµείς ανακρίναµε για εσάς τον 
Γιάννη Σαρακατσάνη.

Μιλήστε µας για την υπόθεση του έργου…
Φέτος, θέλοντας να εξελίξουµε τη δοµή του ∆είπνου Μυστηρίου, αποφα-
σίσαµε να «τοποθετήσουµε» τον δολοφόνο ανάµεσα στους θεατές. Έτσι, 
έχουµε έναν νησιώτικο γάµο, µε καλεσµένα όλα τα χωριά του νησιού, που 
όµως δεν θα ολοκληρωθεί, γιατί ο γαµπρός θα βρεθεί νεκρός στην εκκλη-
σία. Η υπόθεση µυρίζει δολοφονία! Ύποπτα είναι όλα τα χωριά του νη-
σιού και ο δολοφόνος είναι ένας από τους θεατές… χωρίς να το ξέρει.

Το «Νυφικό Πεντοζάλι» δεν είναι το πρώτο ∆είπνο Μυστηρίου που 
σκηνοθετείτε. Τι είναι αυτό που κέντρισε εσάς προσωπικά σε αυτό το 
είδος θεάτρου;
Από τις πρώτες παραστάσεις που κάναµε µε την οµάδα µας, τους AbOvo, 
γοητευτήκαµε από τη διάδραση κι έτσι την εξελίξαµε, αναζητώντας τη σε 
κάθε παράσταση. Το 2013, λοιπόν, γνωριστήκαµε µε τη Φιλιώ Λαζανά, 
που είχε την ιδέα για τα ∆είπνα Μυστηρίου. Έτσι, όλη η οµάδα ήταν ήδη 
έτοιµη γι’ αυτό το εγχείρηµα: µια πραγµατικά διαδραστική παράσταση, 
όπου οι θεατές δεν «βλέπουν έργο» αλλά παίζουν ένα µεγάλο παιχνίδι.

Ποια είναι τα συστατικά εκείνα που µπορούν να κάνουν µια θεατρική 
παράσταση πετυχηµένη;
Μακάρι να γνώριζα τη συνταγή! Αυτό που γνωρίζω σίγουρα, όµως, είναι 
ότι το ελληνικό κοινό αγαπάει τη διάδραση, όταν αυτή γίνεται καλά. Η 
«Κατσαρίδα», το «Σεσουάρ για δολοφόνους», η «Σεξουαλική ζωή του κυ-

ρίου και της κυρίας Νικολαΐδη», είναι µερικά παραδείγµατα παραστά-
σεων που χάρη στο διαδραστικό τους στοιχείο σηµείωσαν τεράστια επι-
τυχία.

Τι να περιµένει το κοινό από το θέαµα που θα παρακολουθήσει;
Αγαπητό κοινό, εδώ δεν είστε θεατές αλλά παίκτες ενός παιχνιδιού. 
Φέρτε την παρέα σας και αναλάβετε δράση! Τα στοιχεία θα περάσουν όλα 
από µπροστά σας. Θα µπορέσετε να τα ανακαλύψετε; Θα κάνετε τις σω-
στές ερωτήσεις; Θα είστε εσείς η παρέα που θα κερδίσει και θα βρει τον 
δολοφόνο;

Πώς διαφοροποιούνται τα ∆είπνα Μυστηρίου από µια κλασική θεα-
τρική παράσταση;
Κατ’ αρχάς οι θεατές έρχονται ως παρέες, κλείνουν τραπέζι και παραγ-
γέλνουν φαγητό και ποτό. Η παράσταση κρατάει µόλις 30 λεπτά και µετά 
αρχίζει το παιχνίδι. Οι ήρωες της παράστασης πηγαίνουν από τραπέζι σε 
τραπέζι και οι θεατές τούς «ανακρίνουν», προσπαθώντας να λύσουν τους 
γρίφους. Στη συνέχεια οι θεατές συµπληρώνουν τις ετυµηγορίες και οι η-
θοποιοί τις διαβάζουν… σχολιάζοντας κατάλληλα. Στο τέλος αποκαλύπτε-
ται η αλήθεια και βραβεύονται οι νικητές.

Υπάρχει µια ιδιαίτερη στιγµή σε όλα αυτά τα ∆είπνα Μυστηρίου που 
σας εντυπωσίασε και τη θυµάστε ακόµη και σήµερα;
Πρέπει να ήταν την τρίτη χρονιά του «Βρες τον ∆ολοφόνο», όταν κά-
ναµε το «Τελευταίο Πανέρι», όπου το έγκληµα είχε γίνει σε ένα σκυλά-
δικο. Θυµάµαι µια παρέα που είχε έρθει προετοιµασµένη, µε τετράδια 
και στιλό, δηλώνοντάς µας ότι µπορεί να µην τα είχαν καταφέρει τις δύο 
προηγούµενες χρονιές, αλλά αυτή τη φορά θα έβρισκαν επιτέλους τον 
δολοφόνο!

Τι σας εκφράζει περισσότερο; Είναι κάποια από τις δύο ιδιότητες που 
αγαπάτε ιδιαίτερα; Η υποκριτική ή η σκηνοθεσία;
Αγαπώ το θέατρο, γιατί είναι ένα θαυµάσιο µέσο για να µεταφέρεις ένα 
σηµαντικό ή ψυχαγωγικό µήνυµα στον θεατή. Μου είναι δύσκολο να α-
ποφασίσω αν προτιµώ να γράφω, να σκηνοθετώ ή να παίζω. Αν µπορούσα, 
θα τα έκανα όλα. Αλλά επειδή αυτό δεν γίνεται, επιλέγω κάθε φορά τη 
θέση από την οποία µπορώ να υπηρετήσω το µήνυµα καλύτερα.

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Γιάννης 
Σαρακατσάνης

«Το ελληνικό 
κοινό αγαπάει 
τη διάδραση»
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Σ. Κρεγκ Ζάλερ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Μελ Γκίµπσον, Βινς Βον, Ντον 
Τζόνσον, Λόρι Χόλντεν, Τζένιφερ Κάρπε-
ντερ, Τόρι Κιτλς

Μία ερωτική επιστολή µε παραλήπτη µία µοναδική πόλη. Είκοσι πέντε χρόνια µετά την πτώση 
του Τείχους, το Βερολίνο είναι µία από τις καταπληκτικές πόλεις του κόσµου. Εµπνέει καλλι-
τέχνες και σκηνοθέτες από διαφορετικούς πολιτισµούς. Η ταινία παρουσιάζει τη µατιά τους 
για την υπέροχη αυτή πόλη και εντάσσεται στο franchise του «Cities of Love» του Εµάνουελ 

Μπένµπιχι, εµπλουτίζοντας το κινηµατογραφικό σύµπαν των ροµαντικών δραµάτων-κωµωδιών, όπως το 
«Paris, je t’ aime» του 2006, το «New York, I love you» του 2008 και το «Rio, eu te amo» του 2014. Πρόκειται 
για δέκα διαφορετικές σύντοµες ιστορίες ανθρώπων και προβάλλεται η δυναµική των διαπροσωπικών σχέ-
σεων έτσι όπως διαµορφώνεται από τα προβλήµατα και τις χαρές που προκύπτουν. Βέβαια δεν εστιάζει µόνο 
στους δεσµούς που ενέχουν το ερωτικό στοιχείο αλλά και σ’ εκείνους που ενώνουν π.χ. µια µητέρα ( Έλεν 
Μίρεν) µε την κόρη της (Κίρα Νάιτλι).

ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΚΗ

Το γεµάτο εναλλαγή ιστορικό και ακατέργαστο οπτικό υλικό των περίπου 600 ωρών που γύρισε 
σε διάστηµα 30 ετών ο Αστέρης Κούτουλας συµπυκνώνεται µέσα σε µιάµιση ώρα. Ο δηµιουργός 
παντρεύει στην ταινία του πολλές προσωπικές στιγµές του καλλιτέχνη µε ιστορικό υλικό, πλάνα 
τεκµηρίωσης µε µυθοπλασία και τη µουσική του Μίκη Θεοδωράκη µε τον αντίκτυπό της σε νέους 

καλλιτέχνες της κλασικής µουσικής, της τζαζ, της electro ή της rap. Μια ταινία-δοκίµιο, που δεν ακολουθεί µια 
χρονολογική σειρά αλλά παρουσιάζεται σε µια ιδιόµορφη χρονική µείξη, επιτρέποντας στον θεατή να ζήσει 
συναρπαστικές, εύθυµες, µυστηριώδεις, αλλά και πολύ χαρακτηριστικές στιγµές από την «on the road» ζωή 
ενός µοναδικού και χαρισµατικού καλλιτέχνη. Στο παράλληλο σύµπαν της ταινίας –εµπνευσµένης από τη µυ-
θιστορηµατική αυτοβιογραφία του Μίκη Θεοδωράκη– οι σκέψεις γίνονται εικόνα, προβληµατισµοί, πίνακες 
µιας αγνής θεότητας, µιας ερωτικής ιερότητας, µιας µυστηριακής αγάπης.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αστέρης Κούτουλας ΣΕΝΑΡΙΟ: Αστέρης & Ίνα Κούτουλα ΜΟΥΣΙΚΗ: Μίκης Θεοδωράκης (Πέµπτη 28 
Μαρτίου, στον κινηµατογράφο του ΙΜΚ στις 20:00)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: 11 διαφορετικοί σκηνοθέτες απ’ όλο τον κόσµο ΠΑΙΖΟΥΝ: Κίρα Νάιτλι, Έλεν Μίρεν, Λουκ Γουίλσον, 
Τζιµ Στάρτζες, Μίκι Ρουρκ, Τζίνα Ντίουαν, Χέιντεν Πανετιέρ, Ντιεκ Γολούνα, Ντιάνα Αγκρόν

ΤΑ ∆ΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
DRAGGED ACROSS 
CONCRETE

ΒΕΡΟΛΙΝΟ, Σ’ ΑΓΑΠΩ
BERLIN, I LOVE YOU

Ένας σκληρός, παλαιάς κοπής αστυνο-
µικός (ο βραβευµένος µε δύο Όσκαρ 
Μελ Γκίµπσον) και ο ευέξαπτος, 
νεότερος συνεργάτης του (Βινς Βον) 

τίθενται σε διαθεσιµότητα όταν ένα βίντεο που 
δείχνει τις σκληρές µεθόδους καταστολής που 
ακολουθούν διαρρέει στο διαδίκτυο. Με λίγα 
χρήµατα και χωρίς καµία επιλογή, οι απογοη-
τευµένοι αστυνοµικοί βουτάνε στον εγκληµατι-
κό υπόκοσµο, όπου θα βρουν πολύ περισσότε-
ρα απ’ όσα είχαν όσο ζούσαν στη σκιά. Οι δύο 
πρωταγωνιστές βρίσκονται εκτός αστυνοµικού 
σώµατος λόγω της βίαιης συµπεριφοράς τους 
και σύντοµα αρχίζουν να επανεξετάζουν τους 
κώδικες ηθικής τους. ∆εν είναι ούτε καλοί ούτε 
κακοί. Είναι απλώς άνθρωποι, ικανοί τόσο για 
αξιέπαινες όσο και για αµφιλεγόµενες πράξεις, 
οι οποίοι καλούνται να πάρουν δύσκολες απο-
φάσεις προκειµένου να συνεχίσουν να προσφέ-
ρουν στις οικογένειές τους. Τα «∆ύο πρόσωπα 
του νόµου» αποτελούν το δεύτερο σενάριο που 
έγραψε ο Σ. Κρεγκ Ζάλερ µετά το εντυπωσιακό 
σκηνοθετικό του ντεµπούτο «Τσεκούρι από 
κόκαλο».

CI
NE

M
A
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Πίτα σολοµού 
µε άγρια 

σπαράγγια
Εκτέλεση 
Για τη ζύµη: 
• Σε ένα µπολ βάζουµε το αλεύρι, αλάτι και βούτυρο και τα δουλεύουµε 
µε τα δάχτυλά µας µέχρι να γίνει το µείγµα σαν µεγάλα ψίχουλα ψωµιού.
• Ρίχνουµε στο µείγµα το ένα αυγό (το άλλο το αφήνουµε στην άκρη για 
το γλάσο) και το κρύο νερό και τα δουλεύουµε µέχρι να γίνει µια ζύµη 
απαλή (δεν κουράζουµε τη ζύµη, τη δουλεύουµε γρήγορα και λίγο).
• Μοιράζουµε τη ζύµη σε δύο µπάλες: 1/3 της ζύµης µια µπάλα και 2/3 
της ζύµης µια άλλη µπάλα. Τις σκεπάζουµε µε µεµβράνη και τις βάζουµε 
στο ψυγείο για 15 λεπτά.
• Προθερµαίνουµε τον φούρνο στους 200°C (180°C µε αέρα). Ανοίγουµε 
σε στρογγυλό φύλλο, µεγαλύτερο από το ταψί µας, τη µεγαλύτερη 
µπάλα, τη βάζουµε στο ταψί σκεπάζοντας τα τοιχώµατα και τοποθετούµε 
στο ψυγείο για 15 λεπτά. Στη συνέχεια σκεπάζουµε όλη τη βάση µε 
µεµβράνη, γεµίζουµε το ταψί µε ρύζι ή φασόλια και ψήνουµε για 25 
λεπτά. Βγάζουµε από τον φούρνο και αφαιρούµε τη µεµβράνη µε το ρύζι 
ή τα φασόλια (µπορούµε να κρατήσουµε το ρύζι ή τα φασόλια σε ένα 
βάζο και να τα χρησιµοποιήσουµε κι άλλες φορές). Περνάµε µε πινέλο 
τη βάση µε το µισό αυγό που κρατήσαµε για το γλάσο και ξαναψήνουµε 
για 10 λεπτά.

Για τη γέµιση:
• Σε ένα µπολ χτυπάµε τα αυγά, τους κρόκους και το γιαούρτι. 
Προσθέτουµε στο µείγµα τον άνηθο, αλάτι και φρέσκο τριµµένο πιπέρι.
• Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουµε το βούτυρο και σοτάρουµε το πράσο µέχρι 
να µαλακώσει.
• Σε µια κατσαρόλα βράζουµε τα σπαράγγια για 5 λεπτά. Τα βγάζουµε 
από το βραστό νερό, τα ρίχνουµε σε ένα µπολ που έχουµε ετοιµάσει 
µε νερό και πάγο για να διατηρήσουµε το πράσινο χρώµα τους και στη 
συνέχεια τα στραγγίζουµε σε ένα σουρωτήρι.
• Στο ταψί µε το ψηµένο φύλλο βάζουµε στη βάση τον µισό σολοµό και 
πασπαλίζουµε µε αλάτι και πιπέρι. Από πάνω στρώνουµε το πράσο και 
τα σπαράγγια, µετά βάζουµε τον υπόλοιπο σολοµό, πασπαλίζουµε µε 
αλάτι και πιπέρι και από πάνω ρίχνουµε το µείγµα του αυγού σιγά σιγά.
• Ανοίγουµε το άλλο κοµµάτι ζύµης σε στρογγυλό φύλλο. Με ένα πινέλο 
αλείφουµε τη βάση µε το αυγό, ώστε αυτό να µας βοηθήσει να κολλήσει 
το άλλο φύλλο. Σκεπάζουµε το ταψί µε αυτό το φύλλο, αλείφουµε µε το 
υπόλοιπο αυγό και κάνουµ ε τρύπες στη µέση του φύλλου για να φεύγει 
από εκεί ο ατµός. Ψήνουµε για 40 λεπτά, µέχρι να πάρει χρυσό χρώµα 
η πίτα.
• Σερβίρουµε µε πράσινη σαλάτα.

Εκτέλεση 

Μερίδες: 8Μερίδες: 8Μερίδες: 8

Χρόνος µαγειρέµατος: 
Χρόνος µαγειρέµατος: 
Χρόνος µαγειρέµατος: 

1 ώρα και 25 λεπτά
1 ώρα και 25 λεπτά
1 ώρα και 25 λεπτά

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

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan
Facebook: AbirWazzan

Για τη βάση:

• 275 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 200 γρ. βούτυρο κοµµένο 
σε κύβους (κρύο)

• 1 κ.γλ. αλάτι

• 2 αυγά

• 2 κ.σ. παγωµένο νερό

Εποχή για σπαράγγια. 
Συνδυάζονται σχεδόν 

µε όλα. Επιλέξαµε ένα 
γευστικότατο πάντρεµα 
ψαριού και λαχανικού.

Για τη γέµιση:

• 2 αυγά

• 2 κρόκους

• 200 γρ. ελληνικό γιαούρτι στραγγιστό

• 4 κ.σ. άνηθο ψιλοκοµµένο

• 25 γρ. βούτυρο

• 900 γρ. σολοµό κοµµένο σε χοντρές λουρίδες

• 150 γρ. πράσο ψιλοκοµµένο, µόνο το άσπρο µέρος

• 225 γρ. άγρια σπαράγγια

• αλάτι, πιπέρι

Υλικά
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Τ
α πλαστικά κατακλύζουν τον πλανήτη. Τα τελευταία 
µόλις 18 χρόνια η τεράστια βιοµηχανία πλαστικών 
έχει παραγάγει τόσο πλαστικό όσο είχε δηµιουργή-
σει όλα τα προηγούµενα χρόνια. Κατά τον 21ο αιώνα η 
χρήση του πλαστικού διαδόθηκε ευρέως, καθώς πρό-
κειται για ένα προϊόν φτηνό, εύπλαστο και ανθεκτικό. 

Ως αποτέλεσµα, τα περισσότερα πλαστικά που παράγονται είναι µιας 
χρήσης και πετάγονται πολύ σύντοµα. Τουλάχιστον το 75% των πλαστι-
κών που έχουν συνολικά παραχθεί παγκοσµίως είναι αυτή τη στιγµή α-
πόβλητο. Και τουλάχιστον 1/3 από αυτά τα πλαστικά απόβλητα έχουν 
καταλήξει στη φύση, στο πόσιµο νερό και στις θάλασσες, εξαιτίας της 
κακής διαχείρισης των απορριµµάτων. Εκτιµάται πως σχεδόν 100 εκα-
τοµµύρια τόνοι πλαστικών απορριµµάτων διαφεύγουν στο περιβάλλον 
κάθε χρόνο. Είναι σαν να ρίχνουµε στη θάλασσα σχεδόν 23.000 αερο-
πλάνα Boeing 747 κάθε χρόνο. Οι περισσότερες από αυτές τις ποσότητες 
είναι σχεδόν αδύνατο να ανακτηθούν και θα παραµείνουν στη θάλασσα 
ρυπαίνοντάς την. Επιπλέον, άλλες έρευνες εκτιµούν πως η πλαστική ρύ-
πανση στα χερσαία οικοσυστήµατα είναι τουλάχιστον 4 φορές µεγαλύ-
τερη σε σχέση µε τη θάλασσα.

Η παραγωγή πλαστικών δεν έχει ρυθµιστεί 
κατάλληλα για να ενσωµατώνει τις ευθύνες 
για τις επιπτώσεις
Η παραγωγή παρθένου πλαστικού εξακολουθεί να αυξάνεται µε ρυθµό 
4% ετησίως, καθώς στην τιµή του πλαστικού δεν ενσωµατώνεται το αρ-
νητικό κόστος στη φύση και στην κοινωνία. Επιπρόσθετα, τα εναλλα-
κτικά στο πλαστικό προϊόντα είναι ακόµα περιορισµένα, πράγµα που 
έχει ως αποτέλεσµα να µην έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα η συγκεκριµένη 
αγορά. Για παράδειγµα, στις ΗΠΑ το µερίδιο των βιοαποδοµήσιµων πο-
λυµερών στην αγορά είναι σχεδόν 100 φορές µικρότερο σε σχέση µε 
τα τυπικά πλαστικά. Οι µεταποιητές πλαστικών, δηλαδή οι βιοµηχανίες 
πλαστικών ή οι εταιρείες που εµπορεύονται και χρησιµοποιούν πλα-
στικά, δεν έχουν την παρούσα στιγµή κανένα κίνητρο για να σχεδιά-
σουν πλαστικά προϊόντα πιο αποδοτικά και έτοιµα για επαναχρησιµο-

Παγκόσµια έκθεση WWF για τη ρύπανση 
από τα πλαστικά

ποίηση στο πλαίσιο της κυκλικής οικονοµίας. Το αντίθετο παρατηρείται 
πολλές φορές. Για παράδειγµα, στην Τανζανία µία από τις µεγαλύτερες 
εταιρείες αναψυκτικών αποφάσισε πρόσφατα να σταµατήσει τη χρήση 
γυάλινων µπουκαλιών και να στραφεί σε πλαστικά. Ως αποτέλεσµα, ο 
όγκος των πλαστικών θα αυξηθεί σηµαντικά, όπως επίσης και η πλα-
στική ρύπανση, καθώς στην Τανζανία το 90% των απορριµµάτων δεν υ-
πόκειται σε σωστή διαχείριση.

Αδύνατος ο περιορισµός της πλαστικής ρύπανσης
Οι ανύπαρκτες ή µη αποδοτικές υποδοµές συλλογής απορριµµάτων 
είναι ένα κρίσιµο στοιχείο που δυσχεραίνει τη διαχείριση των πλαστι-
κών απορριµµάτων, κυρίως στις όχι τόσο αναπτυγµένες χώρες. Ο χα-
µηλός ρυθµός συλλογής απορριµµάτων, διαχωρισµού και ανακύκλω-
σης έχει οδηγήσει στη σηµερινή κατάσταση, όπου σχεδόν το 40% των 
παγκόσµιων απορριµµάτων δεν συλλέγεται ή πετιέται ανεξέλεγκτα σε 
χωµατερές χωρίς στοιχειώδη µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Η 
αγορά της ανακύκλωσης δεν έχει αναπτυχθεί ακόµα αρκετά και βασι-
κός λόγος που συµβαίνει αυτό είναι η ακαταλληλότητα των συστηµάτων 
ανακύκλωσης να συλλέξουν πλαστικά καλής ποιότητας (καθαρά, χωρίς 
προσµείξεις). Επιπρόσθετα, το υψηλό κόστος συλλογής και διαχωρι-
σµού των αποβλήτων (σε σχέση µε την ανεξέλεγκτη διάθεση) δηµιουρ-
γεί πρόσθετα εµπόδια στην ανακύκλωση.

Το παρόν σύστηµα διαχείρισης πλαστικών αποβλήτων και η γραµ-
µική δοµή του προβλέπεται να επιταχύνουν την πλαστική ρύπανση τα 
επόµενα 15 χρόνια. Τα πλαστικά απόβλητα στις θάλασσες αναµένεται 
να φτάσουν τους 300 εκατοµµύρια τόνους έως το 2030, δηλαδή σχεδόν 
26.000 µπουκάλια πλαστικού ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο. Η ρύπανση 
των εδαφών από πλαστικά αναµένεται να είναι πολύ µεγαλύτερη. Η δι-
αφυγή πλαστικών στο περιβάλλον θεωρείται απίθανο να µειωθεί κάτω 
από τα σηµερινά επίπεδα, καθώς τα παραγόµενα πλαστικά απορρίµµατα 
εκτιµάται ότι θα αυξάνονται µε ρυθµό µεγαλύτερο απ’ ό,τι η τεχνική δυ-
νατότητα διαχείρισής τους. Χρειαζόµαστε επειγόντως συστηµικές αλλα-
γές για να πάψει η διαρροή πλαστικών στο περιβάλλον και να αποφύ-
γουµε να κλειδωθούµε σε µια κατάσταση µη αναστρέψιµη.
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Η λύση
Η µείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς πλαστικού και η δηµιουργία ενός κλειστού συ-
στήµατος στην αλυσίδα αξίας των πλαστικών είναι κοµβικά σηµεία για να περιορίσουµε 
την πλαστική ρύπανση έως το 2030. Για να συµβούν αυτά, χρειάζεται συλλογική δράση 
και συγκεκριµένες παρεµβάσεις σε κάθε κλάδο της αγοράς πλαστικών. Η µείωση της κα-
τανάλωσης πλαστικού απαιτεί τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας εναλλακτικών προϊ-
όντων, ενσωµάτωση του κόστους για το περιβάλλον και την κοινωνία στην τιµή των πρω-
τογενών πλαστικών και δηµιουργία αντικινήτρων στην εµπορία πλαστικών µιας χρήσης. 
Η εφαρµογή των αρχών της κυκλικής οικονοµίας στην αγορά πλαστικών απαιτεί την αύ-
ξηση του ρυθµού διαλογής των πλαστικών αποβλήτων, τον καλύτερο διαχωρισµό, τη δη-
µιουργία καθαρών ρευµάτων ανακύκλωσης πλαστικών και περισσότερες υποδοµές για 
την επεξεργασία των ανακυκλώσιµων πλαστικών.

Η κατάσταση στην Ελλάδα
Η Ελλάδα παίρνει κάτω από τη βάση αναφορικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων, 
καθώς βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις µεταξύ των χωρών της Ε.Ε. σε ποσοστά ανακύ-
κλωσης. Η Ελλάδα εξακολουθεί να θάβει το µεγαλύτερο µέρος των πλαστικών αποβλή-
των που δηµιουργούνται, πράττοντας αναποτελεσµατικά στο κοµµάτι της ανακύκλωσης. 
Η Ελλάδα χρειάζεται επίσης να προχωρήσει σε ορθή καταγραφή των πλαστικών απορ-
ριµµάτων που παράγονται και υπόκεινται σε διαχείριση στην Ελλάδα, καθώς σήµερα ε-
κτιµάται πως η απόκλιση µεταξύ των ποσοτήτων που εµφανίζονται στα κέντρα διαλογής 
ανακυκλώσιµων υλικών (Κ∆ΑΥ) και των ποσοτήτων που αναφέρονται στις λογής εθνι-
κές εκθέσεις είναι σηµαντική.

Το τελευταίο διάστηµα η παγκόσµια και ευρωπαϊκή κοινότητα κινητοποιούνται για 
τον περιορισµό της πλαστικής ρύπανσης και τη µείωση της κατανάλωσης πλαστικών µιας 
χρήσης. Η πρόσφατη συµφωνία στην Ε.Ε. για µια νέα Οδηγία που θα αποτρέψει την 
είσοδο στην αγορά µιας σειράς από πλαστικά µιας χρήσης δείχνει τον δρόµο. Όµως η 
χώρα κινδυνεύει να βρεθεί απροετοίµαστη αν δεν προχωρήσει τάχιστα σε ριζική αναδι-
άρθρωση του συστήµατος διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Η δηµιουργία ξεχωριστού ρεύµατος για πλαστικά απορρίµµατα, η ανάληψη νοµοθε-
τικών πρωτοβουλιών για θέσπιση στόχων και µέτρων για τον περιορισµό στην κατανά-
λωση αχρείαστων πλαστικών µιας χρήσης, η επέκταση της ευθύνης των παραγωγών πλα-
στικών απορριµµάτων, η κατάλληλη σήµανση των πλαστικών συσκευασιών, η θέσπιση 
νέων µηχανισµών διαλογής και ανακύκλωσης, όπως π.χ. συστήµατα χρηµατοδότησης 
επιστροφών, η επιβολή προστίµων σε µη συνεργαζόµενες επιχειρήσεις και δηµοτικές 
αρχές, η δηµόσια παρουσίαση των επιδόσεων των δηµοτικών αρχών στη διαχείριση και 
ανακύκλωση πλαστικών απορριµµάτων, η ενηµέρωση των πολιτών και η παροχή κινή-
τρων για οικολογικό σχεδιασµό πλαστικών υλικών και συσκευασιών είναι µερικά από τα 
µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν.

Η πλαστική ρύπανση των θαλασσών είναι ένα πρόβληµα που έχει αποκτήσει σχε-
δόν ανεξέλεγκτη διάσταση. Τα επίπεδα ρύπανσης στη Μεσόγειο είναι ιδιαίτερα υψηλά, 
όπως φάνηκε στην πρόσφατη έκθεση του WWF «Σώζοντας τη Μεσόγειο από την πλα-
στική παγίδα», θέτοντας σε κίνδυνο τα θαλάσσια είδη και µια σειρά από ανθρώπινες δρα-
στηριότητες. Η Ελλάδα, η χώρα µε τα 16.000 χιλιόµετρα ακτογραµµής, που ο µεγάλος 
της πλούτος είναι η θάλασσα, βρίσκεται κι αυτή αντιµέτωπη µε αυτό το µεγάλο πρό-
βληµα. Η αδράνεια στην καλύτερη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων δεν µπορεί να 
είναι επιλογή.

ΠΕΝΤΕ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Απαιτείται συστηµική προσέγγιση για την αλλαγή της παγκόσµιας αλυσίδας 
αξίας των πλαστικών. Ο βαθµός και οι δυνατότητες παρεµβάσεων 
ποικίλλουν ανάλογα µε την περιοχή και τη χώρα. Παρ’ όλα αυτά, το πιο 
κάτω σετ αρχών παραµένει αναπόσπαστο στοιχείο στην προσπάθεια να 
προστατέψουµε τη φύση και την κοινωνία από την πλαστική ρύπανση. 
Αυτές οι αρχές αφορούν τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις, τη βιοµηχανία 
διαχείρισης αποβλήτων αλλά και τους τελικούς χρήστες:
1. Μείωση στη χρήση πρωτογενών πλαστικών.
2. Ανάληψη ευθύνης από κάθε συµβάλλοντα στο παγκόσµιο πρόβληµα της 
ρύπανσης από πλαστικά, πάντα στο µερίδιο που του αναλογεί.
3. Μηδενική διαρροή πλαστικών στη φύση.
4. Επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση γίνονται ο κανόνας για τα 
πλαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
5. Αντικατάσταση των πρωτογενών πλαστικών µε δευτερογενή πλαστικά 
υλικά ή µε µη τοξικά, βιοαποδοµήσιµα εναλλακτικά.
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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

Ήρθε η ώρα 
να καθαρίσετε 

τα αξεσουάρ 
ο�ορφιάς σας 

info
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Σίγουρα γνωρίζεις τα αµέτρητα 

οφέλη της γυµναστικής για την 

υγεία µας, σωµατική και ψυχική. Ή-

ξερες, όµως, ότι η υπερβολική γυµναστική 

µάς παχαίνει;

Σε αυτό ακριβώς το συµπέρασµα κατέλη-

ξαν επιστήµονες του Πανεπιστηµίου Loyola 

στο Σικάγο, οι οποίοι υποστήριξαν πως η σω-

µατική δραστηριότητα µπορεί να έχει τα αντίθετα 

αποτελέσµατα και να µας οδηγήσει τελικά αντί για 

την απώλεια στην αύξηση βάρους! Πώς εξηγείται, 

όµως, αυτό;

Σύµφωνα µε τους ειδικούς, η αύξηση του βάρους των 

ανθρώπων µε έντονη σωµατική δραστηριότητα οφείλεται 

στην εξάντληση του οργανισµού, η οποία οδηγεί τα άτοµα αυτά 

στην κατανάλωση περισσότερης τροφής. Περισσότερη άσκηση, µε-

γαλύτερη όρεξη.

Η µελέτη αυτή, βέβαια, δεν θα πρέπει να αποτελέσει ανασταλτικό παράγο-

ντα όσον αφορά την άθλησή µας. Αντιθέτως. Θα πρέπει να γυµναζόµαστε µε µέτρο 

και να τρώµε τα πάντα µε µέτρο πάλι. ∆εν είναι τυχαίο που οι αρχαίοι ηµών πρόγονοι έ-

λεγαν «µέτρον άριστον».

Η πολλή 
γυµναστική 
µάς παχαίνει;
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  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

Τ
α ακτινίδια προέρχονται από την Κίνα, όπου αναπτύσσονταν ως αυτο-
φυή άγρια φρούτα. Τα φυτά µεταφέρθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα 
από τους ιεραποστόλους στη Νέα Ζηλανδία, όπου και καλλιεργήθηκαν 
για πρώτη φορά. Στην Κίνα το ακτινίδιο λέγεται «mihoutao» και αρ-

χικά ονοµάστηκε και έγινε γνωστό ως «κινέζικο φραγκοστάφυλο». Η ποικιλία 
Actinidia deliciosa, δηλαδή το πράσινο ακτινίδιο, είναι η πιο διαδεδοµένη και 
καλλιεργείται σε πολλές χώρες, όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Ιταλία, η Χιλή, 
η Γαλλία, η Ελλάδα, η Βραζιλία και η Ιαπωνία. Υπάρχει επίσης το κίτρινο ακτι-
νίδιο της ποικιλίας Actinidia chinensis.

Στην αρχαία Κίνα τα ακτινίδια χρησιµοποιήθηκαν για ανακούφιση των 
συµπτωµάτων πολλών διαταραχών της υγείας, όπως πεπτικά προβλήµατα, 
ρευµατισµοί, δυσπεψία και αιµορροΐδες. Οι σπόροι του ακτινίδιου και τα εκ-
χυλίσµατα του φρούτου χρησιµοποιούνται στην κινεζική ιατρική για την αντι-
βιοτική και αντιβακτηριακή τους δράση. Τα φρέσκα ακτινίδια έχουν υψηλή 
περιεκτικότητα σε βιταµίνη C, φυτικές ίνες και άλλα φυτοχηµικά που ωφελούν 

την ανθρώπινη υγεία. Έχουν επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο και µαγνή-
σιο. Περιέχουν επίσης χλωροφύλλες α και β και καροτενοειδή, λουτεΐνη, βιο-

λαξανθίνη και νεοξανθίνη. Επιπλέον, τα σχετικά άγουρα ακτινίδια περιέχουν ε-
πίσης ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα µυοϊνοσιτόλης. Τα ακτινίδια είναι φρούτα µε 

µικρή θερµιδική αξία, πολύ χρήσιµα σε ολιγοθερµιδικές δίαιτες. Είναι φρούτα µε 
σχετικά χαµηλό γλυκαιµικό δείκτη και µπορούν να χρησιµοποιηθούν όταν πρέπει 

να ελέγχουµε το ζάχαρό µας. Τα ακτινίδια περιέχουν στη σάρκα τους αρκετά υψηλά 
επίπεδα βιταµίνης Ε στην κύρια µορφή της, ως Α-τοκοφερόλη, που έχει υψηλή βι-

οδιαθεσιµότητα και αφοµοιώνεται πολύ καλά από τον οργανισµό µας. Τα ακτινίδια 
έχουν υψηλή αντιοξειδωτική δράση και προστατεύουν τον οργανισµό µας από αλλοιώ-

σεις στο DNA. Ένα ακτινίδιο µπορεί να καλύψει το 10% από τις ηµερήσιες ανάγκες µας σε 
φυτικές ίνες.

Τα ακτινίδια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λιγνάνες, δηλαδή σε αδιάλυτες φυτικές 
ίνες, και είναι επίσης γνωστά για την ευεργετική τους δράση στην υγεία του εντέρου, καθώς 

και για τις ισχυρές καθαρτικές τους ιδιότητες.
Μελέτες που διεξήχθησαν σε ηλικιωµένους ενήλικες και παιδιά προσχολικής ηλικίας και δι-

ερεύνησαν τις επιδράσεις της τακτικής κατανάλωσης ακτινιδίων στην εµφάνιση και τα συµπτώµατα 
των λοιµώξεων του ανώτερου αναπνευστικού έδειξαν ότι η κατανάλωση ακτινιδίων µείωσε τα συ-

µπτώµατα του κοινού κρυολογήµατος και της γρίπης. Παράλληλα, αύξησε την ποσότητα της βιταµίνης 
C, της τοκοφερόλης, της λουτεΐνης και της ζεαξανθίνης στο αίµα, καθώς και τη συγκέντρωση του φυλλικού 

οξέος στα ερυθροκύτταρα των ηλικιωµένων ενηλίκων. Η κατανάλωση 2 ακτινιδίων ηµερησίως για 4 εβδοµά-
δες, σε συνδυασµό µε υγιεινή διατροφή, επηρέασε σηµαντικά θετικά την «καλή» χοληστερίνη HDL σε υπερχολη-

στερολαιµικούς άνδρες. Κάποιες άλλες µελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση 1-3 ακτινιδίων για 4-8 εβδοµάδες µεί-
ωσε σηµαντικά τα τριγλυκερίδια σε υπερλιπιδαιµικούς άνδρες.
Σε υπερτασικούς καπνιστές, η κατανάλωση 3 ακτινιδίων την ηµέρα για 8 εβδοµάδες µείωσε σηµαντικά τη διαστολική 

και τη συστολική πίεση. Τα εκχυλίσµατα από τις ρίζες του ακτινίδιου έχουν αντικαρκινική δράση και προστατεύουν από τη λευχαι-
µία και τον καρκίνο. Τα ακτινίδια έχουν επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε αλλεργιογόνα, ενώ η ακτινιδίνη είναι η κύρια αλλεργιογόνος 

ουσία που περιέχουν.
Η αλλεργία στα ακτινίδια είναι τόσο κοινή όσο η αλλεργία στα αυγά και στα φιστίκια.
Επιλέξτε τα ακτινίδια σαν φρούτα καθηµερινής κατανάλωσης και προτιµήστε τα ελληνικά, που είναι εξαιρετικής ποιότητας.

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

 Ακτινίδιο, 
ένα φυσικό 
αντιβιοτικό 

και όχι µόνο

Σπάνια το σκεφτόµαστε, όµως η αλήθεια είναι πως πινέλα, 
βούρτσες και λίµες είναι διαρκώς εκτεθειµένα σε 
µικρόβια, τα οποία µεταφέρουµε σ’ εµάς. Να πώς θα τα 
καθαρίστε.

Πινέλα
Για να αποφεύγετε µικρόβια και µολύνσεις, καλό είναι να τα πλένετε µε 
σαπούνι και ζεστό νερό τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα.

Τσιµπιδάκι φρυδιών, ψαλίδι  για τις 
βλεφαρίδες
Μετά από κάθε χρήση σκουπίζετε το τσιµπιδάκι σας µε οινόπνευµα. 
Όσο για το ψαλίδι των βλεφαρίδων σας, καλό είναι να βγάζετε τα 
ελαστικά µέρη και να τα σαπουνίζετε, ενώ το υπόλοιπο µπορείτε να το 
καθαρίσετε µε λίγο οινόπνευµα ή λοσιόν ντεµακιγιάζ.

Βούρτσες και χτένες
Η βούρτσα µαλλιών είναι το µέρος που εκτός από τρίχες 
µαζεύει και υπολείµµατα απ’ όλα τα προϊόντα styling που 
χρησιµοποιείτε. Με µια µυτερή µύτη από χτένα µπορείτε 
να αφαιρέσετε τις τρίχες, ενώ στη συνέχεια καλό είναι να 
σαπουνίσετε τη βούρτσα, ώστε να καθαρίσει εντελώς. 
Επίσης, µία φορά την εβδοµάδα µουλιάζετε βούρτσες και 
χτένες σε αντιβακτηριδιακό απολυµαντικό.

Εργαλεία µανικιούρ και λίµες
Βαµβάκι και οινόπνευµα προκειµένου µε 
λίγο τρίψιµο να τα καθαρίσετε. Φυσικά, 
δεν τα βάζετε στο νερό, γιατί µπορεί να 
σκουριάσουν.
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