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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:
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VOLVO S90

• ατέντες Made in USA

• 70 ρόνια errari     &
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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
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  l  60 Cross Country   er e e  - la  Estate
    Με itr e  1 στο ήλιο
   ra  er  a   the ear 2017
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La vie est belle!
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• Βλέπετε καλ   

• α πιο ακρι    

•   πολυπρωτα λήτρι α     

•  ρ εται ειμ νας,    

      &
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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ΟΙ ΠΡΕΣΠΕΣ ∆ΕΝ ΣΥΓΚΙΝΟΥΝ 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Σ
ε περίπου 35 εκτιµάται ότι θα ανέλθουν τελικά 
οι ελληνικές επιχειρήσεις, στελέχη των οποίων 
θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσί-
πρα στην επίσκεψη που θα πραγµατοποιήσει 
την επόµενη Τρίτη, 2 Απριλίου, στα Σκόπια και 
η οποία θα είναι η πιο υψηλού επιπέδου επί-

σκεψη Έλληνα πολιτειακού παράγοντα στη γειτονική χώρα.
Όµως µέχρι στιγµής δεν έχει καταστεί σαφές αν αυτή η απο-

στολή θα δικαιώσει την προσπάθεια του κ. Τσίπρα να δείξει ότι η 
Συµφωνία των Πρεσπών απολαµβάνει την εµπιστοσύνη του ελ-
ληνικού επιχειρείν και να εµφανίσει την αντιπολίτευση, γενικά, 
και τη Ν∆, ειδικότερα, αποµονωµένη.

Σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες, στην αποστολή θα 
συµµετάσχουν ορισµένα από τα κορυφαία ονόµατα της ελληνι-
κής επιχειρηµατικής κοινότητας και οι µεγάλες κρατικές ανώνυ-
µες εταιρείες, αλλά παραµένει ασαφές πόσοι και ποιοι επιχειρη-
µατίες από τη Βόρεια Ελλάδα θα συµµετάσχουν στην αποστολή.

Στα βαριά ονόµατα του ελληνικού επιχειρείν συγκαταλέ-
γονται δύο από τους κορυφαίους Έλληνες επιχειρηµατίες στον 
χώρο της ενέργειας, ο κ. ∆ηµήτρης Κοπελούζος και ο κ. Ευάγγε-
λος Μυτιληναίος, ο κ. Μιχάλης Στασινόπουλος της ΒΙΟΧΑΛΚΟ 
και ο κ. ∆ηµήτρης Κοντοµηνάς του κλάδου των ασφαλειών και 
των µέσων ενηµέρωσης.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο κ. Μυτιληναίος είχε πάρει 
µέρος και στην πρώτη ελληνική επιχειρηµατική αποστολή, η 
οποία είχε γίνει το 1998, µόλις είχε αναλάβει την πρωθυπουργία 
ο κ. Λιούπτσο Γκεοργκίεφσκι, µε την αφορµή µιας έκθεσης ελ-
ληνικών επιχειρήσεων που οργανώθηκε εκεί από τη ∆ΕΘ.

Οι κρατικές εταιρείες
Από τη δεύτερη κατηγορία, των κρατικών Α.Ε., θα συµµετά-
σχουν ο πρόεδρος της ∆ΕΘ-Helexpo, Τάσος Τζήκας, στον οποίο 
ο πρωθυπουργός είχε προτείνει να είναι υποψήφιος δήµαρχος 
Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτο-
µίας, η οποία χρηµατοδοτείται πλήρως από το ∆ηµόσιο, Κυριά-
κος Λουφάκης, και τα ΕΛΠΕ.

Τα ΕΛΠΕ έχουν διαρκή συνεργασία µε τις πετρελαϊκές ε-
ταιρείες των Σκοπίων, καθώς είναι ο βασικός προµηθευτής τους, 
αλλά ο αγωγός µεταφοράς πετρελαίου από το διυλιστήριο της 
Θεσσαλονίκης στο αντίστοιχο των Σκοπίων, που κατασκευά-
στηκε επί υπουργίας Άκη Τσοχατζόπουλου, δεν έχει µπει ποτέ 
σε λειτουργία και η µεταφορά πετρελαίου γίνεται µε βυτιοφόρα. 
Σύµφωνα µε κάποιες εκτιµήσεις, αυτό είναι επιλογή της γειτο-
νικής χώρας, γιατί η λειτουργία του αγωγού θα διέλυε τον κλάδο 
των βυτιοφόρων.

Τον κύκλο των µεγάλων επιχειρήσεων δηµοσίου συµφέρο-
ντος που θα συµµετάσχουν στην αποστολή συµπληρώνει ο Ορ-
γανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης, αλλά η συµµετοχή είναι πε-
ρισσότερο συµβολικού χαρακτήρα, διότι το λιµάνι της Θεσσα-
λονίκης αποτελεί τη βασική θαλάσσια είσοδο για τη γειτονική 
χώρα και ήδη έχει επαφές απευθείας µε την κυβέρνηση Ζάεφ.

Πριν από λίγες ηµέρες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της 
γείτονος, Κότσο Ανγκιούσεφ, την ηλεκτρική εταιρεία του ο-
ποίου είχε αγοράσει η ∆ΕΗ έναντι 5 εκατ. ευρώ, δέχτηκε στα 
Σκόπια τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της ΟΛΘ Α.Ε., 
Σωτήρη Θεοφάνη, και τον γενικό διευθυντή Επενδύσεων και ε-
κτελεστικό µέλος του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας, 
Αρτούρ Νταβιντιάν, µε τους οποίους συζήτησε τη «συνεργασία 
στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών µέσω Θεσσαλονίκης».

«Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίµα και 
οι δύο πλευρές συµφώνησαν στη συνέχιση των επαφών, προ-
κειµένου να ωριµάσουν περαιτέρω οι συνθήκες της αµοιβαίας 
συνεργασίας» ανέφερε ο ΟΛΘ σε σχετική ανακοίνωση, από την 
οποία προκύπτει ότι οι ανησυχίες που είχαν εκφράσει τα Σκό-
πια, όταν αγόρασε το λιµάνι ο κ. Σαββίδης, µάλλον καθησυχά-
στηκαν.

Τα εµπορικά σήµατα ανησυχούν 
τους επιχειρηµατίες
Όµως το πολιτικό πρόβληµα του κ. Τσίπρα δεν αφορούσε ούτε 
τους µεγάλους επιχειρηµατίες, οι οποίοι άλλωστε θα µπορούσαν 

να κάνουν και µόνοι τους τις επαφές, αν το ήθελαν, ούτε τις κρα-
τικές εταιρείες, οι οποίες έχουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας.

Το στοίχηµα του κ. Τσίπρα είναι να πείσει τις επιχειρήσεις 
της Βόρειας Ελλάδας ότι µε τη Συµφωνία των Πρεσπών ανοίγο-
νται προοπτικές συνεργασίας.

Όµως η συνάντηση που οργάνωσε την προηγούµενη Πέ-
µπτη µε επιχειρηµατίες της Θεσσαλονίκης δεν έδειξε να έχει τα 
προσδοκώµενα αποτελέσµατα.

Η αρχική διερεύνηση προθέσεων έδειξε ότι ενδιαφέρον να 
ανταποκριθούν στην πρόσκληση είχαν περίπου 70 επιχειρή-
σεις. Από αυτές, όµως, το υφυπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, µε 
τη συνδροµή του Συνδέσµου Βιοµηχανιών, επέλεξε να καλέσει 
40, κάποιες από τις οποίες ήταν του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, 
όπως η ∆ΕΘ και τα ΕΛΠΕ.

Ανάµεσα σε όσους προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν ήταν 
οι Ευάγγελος Γεροβασιλείου της οµώνυµης οινοποιητικής ε-
ταιρείας, Άγγελος Ιατρίδης του Κτήµατος Άλφα, Μαίρη Χα-
τζάκου (ΜΕΒΓΑΛ), Νίκος Χαΐτογλου (Χαΐτογλου - ΧΑΡΤΕΛ 
ΑΒΕΕ), Στέφανος Τζιρίτης (ISOMAT), Ανέστης Γεωργουδάκης 
(New Age), Γιώργος Καλανδρέας (Τηλεµατική), Κώστας Παπα-
κωνσταντίνου (ΓΕΩΤΕΚ), Νίκος ∆αστερίδης (Dasteri), Γιάν-
νης Παπαθεοχάρης (Selecta Hellas), Γρηγόρης Σιώκας (DOC 
Pharma A.E.), Ασηµίνα Τζήκα (Elvial), Κωνσταντίνος Αποστό-
λου (Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος), Αθανάσιος Κουιµτζής 
(Κ. Κουιµτζής Α.Ε.), Μιχάλης Αραµπατζής (Μιχαήλ Αραµπα-
τζής ΑΒΕΕ), Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου (ΑΝΚΟ Ελλάς 
ΑΒΕΕ), Γιώργος Τσινάβος (ΚΡΙ ΚΡΙ), Νώντας Όνοχος (Όνο-
χος Σνακ ΑΒΕ), Γιώργος Λούκος (Edil Hellas), Νίκος ∆ηµαρέ-
λης (Παυλίδης Α.Ε.), Κωνσταντίνος Τζιώγλης (Αυγοδιατροφική 
Α.Ε.) και Παύλος Παυλίδης (∆οµική Π. Παυλίδης).

Πηγές του υπουργείου διευκρίνιζαν ότι η µείωση των 
προσκλήσεων έγινε επειδή δεν θα συµµετάσχουν φορείς 
αλλά ιδιώτες επιχειρηµατίες, στους οποίους ο κ. Τσίπρας 
προσπαθεί να κλείσει το µάτι για µεγάλες και σηµαντικές συ-
νεργασίες, καθώς καταλογίζει στους προκατόχους του ότι ε-
σκεµµένα δεν προχωρούσαν στη λύση, γιατί δεν ήθελαν την 
ανάπτυξη της Μακεδονίας.

«Γνώριζαν ότι ο µόνος τρόπος ο τόπος της Μακεδονίας, της 
Βόρειας Ελλάδας, να αποτελέσει ατµοµηχανή οικονοµικής ανά-

πτυξης ήταν η συνεργασία και η συνανάπτυξη µε τους γειτονι-
κούς λαούς» είπε ο πρωθυπουργός.

Η προσπάθειά του έπεσε στο κενό, καθώς ο πρωθυπουργός, 
αντί να ενισχύσει τα οφέλη της συµφωνίας, βρέθηκε απολογού-
µενος όταν ο κ. Γεροβασιλείου έθεσε το ζήτηµα των «µακεδονι-
κών κρασιών», τα οποία η γειτονική χώρα προέβαλλε στην πρό-
σφατη έκθεση στη Γερµανία, προσκοµίζοντας φωτογραφίες, προ-
καλώντας ανησυχία στον κλάδο της ελληνικής οινοποιίας.

Σύµφωνα µε όσα ο κ. Γεροβασιλείου δήλωσε στα µέσα ενη-
µέρωσης, ο κ. Τσίπρας εξεπλάγη και έκανε λόγο για «παραβίαση 
της συµφωνίας», της οποίας, όπως τον διαβεβαίωσε, θα αποτελέ-
σει «χωροφύλακα», θέτοντας το θέµα στον κ. Ζάεφ.

«Φέρτε τα! Τα θέλω, αυτά είναι ντοκουµέντα ότι παραβιάζεται 
η Συνθήκη των Πρεσπών» φέρεται να είπε ο πρωθυπουργός, ο ο-
ποίος εµφανίστηκε να µην έχει ενηµερωθεί για το θέµα, το οποίο 
απασχόλησε επί µέρες τον ελληνικό Τύπο.

Παράλληλα, ο κ. Ιατρίδης του Κτήµατος Άλφα, από το Αµύ-
νταιο, υποβάθµισε τις προοπτικές επιχειρηµατικής συνεργασίας 
σε ερευνητικά προγράµµατα και διέψευσε ότι σκέφτεται να επεν-
δύσει στα Σκόπια, ενώ ο πρόεδρος του ΣΒΕ, κ. Σαββάκης, έθεσε 
συνολικά το θέµα των ανησυχιών για τις εµπορικές ονοµασίες.

Ο αποκλεισµός των επιµελητηρίων από τη σύσκεψη και την 
αποστολή αποδίδεται στο ότι οι διοικήσεις των Βιοτεχνικού Ε-
πιµελητηρίου, του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου και του Ε-
µπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης αποφάσισαν να µη συµµετά-
σχουν στην αποστολή.

«Καµία από τις δράσεις αυτές δεν µας αφορά. Για µας, το 
όνοµα της Μακεδονίας, που είναι µόνο ελληνικό, είναι ιερό και 
θα το υπερασπιστούµε µε όποιον τρόπο µπορούµε» δήλωσε ο 
πρόεδρος του ΕΕΘ, Μιχάλης Ζορπίδης, τη θέση του οποίου η 
υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Ελευθερία Χατζηγεωργίου, 
χαρακτήρισε «υποκρισία και πατριδοκαπηλία», επικαλούµενη 
τις προσωπικές επιχειρηµατικές κινήσεις του κ. Ζορπίδη, ο ο-
ποίος δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισµού και διοργα-
νώνει εκδροµές στην Οχρίδα, την ιστορική πόλη, η οποία θεωρεί-
ται κοιτίδα της σλαβικής και βουλγαρικής ορθοδοξίας.

Πρακτικά, δηλαδή, κάνει εδώ και χρόνια αυτό το οποίο η 
κυβέρνηση τώρα εξαγγέλλει ότι θα αρχίσει να γίνεται χάρη στη 
Συµφωνία των Πρεσπών.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
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Την εβδοµάδα που πέρασε ενισχύθηκε µεταξύ 
των ηγετικών στελεχών της κυβέρνησης το σε-
νάριο της διενέργειας βουλευτικών εκλογών τον 
Μάιο αντί για Σεπτέµβριο έως Οκτώβριο.

Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας δεν έχει πάρει 
ακόµη τις αποφάσεις του αλλά θα πρέπει να το κάνει πριν το 
Πάσχα, στις 28 Απριλίου, γιατί εξαντλούνται τα πολιτικά, θε-
σµικά περιθώρια.

Αρνητικές δηµοσκοπήσεις
Οι δηµοσκοπήσεις εξακολουθούν να είναι αρνητικές για τον 
ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον καταγράφουν, ανάλογα µε τον τρόπο υπο-
λογισµού και την αναγωγή των αναποφάσιστων, µια διαφορά 7 
έως 10 µονάδων υπέρ της Ν∆.

Στο Μαξίµου γνωρίζουν ότι εάν επιβεβαιωθεί αυτή η δια-
φορά στις ευρωεκλογές, θα αποτελέσει, κατά πάσα πιθανότητα, 
αφετηρία εξελίξεων.

Μόλις διαπιστωθεί το εύρος της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ στις ευ-
ρωεκλογές και συνδυαστεί µε µεγάλη ήττα στις περιφερειακές 
και την «εξαφάνιση» των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ στους µεγά-
λους δήµους, ιδιαίτερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θα αρ-
χίσει να ανοίγει η δηµοσκοπική, εκλογική ψαλίδα υπέρ 
της Ν∆.

Εποµένως η τριπλή ήττα του Μαΐου, την οποία 
σχεδόν όλοι προεξοφλούν, θα δοκιµάσει την εκλο-
γική και πολιτική αντοχή του ΣΥΡΙΖΑ.

Θεωρητικά ο κ. Τσίπρας θα έχει στη διάθεσή 
του µερικούς µήνες για να συνέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ 
από το σοκ και να αξιοποιήσει πολιτικά τη χαλά-
ρωση που συνδέεται µε τα «µπάνια του λαού», 
στην πράξη όµως θα έχει αποµυθοποιηθεί πλή-
ρως ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κόµµα και µηχανισµός ε-
ξουσίας και όλοι θα προετοιµάζονται για τον 
σχηµατισµό κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ο κ. Τσίπρας καλείται να εκτιµήσει στη δι-
άρκεια των επόµενων εβδοµάδων εάν η τριπλή 
εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο θα οδηγή-
σει σε ακόµη µεγαλύτερη ήττα στις βουλευτικές 
εκλογές, σε περίπτωση που θα γίνουν Σεπτέµβριο 
ή Οκτώβριο.

∆ιπλό φιάσκο µε την ευρωλίστα
Την κατάσταση περιπλέκει για το Μαξίµου το διπλό ε-
πικοινωνιακό, πολιτικό φιάσκο µε την ευρωλίστα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

Σε πρώτη φάση ο κ. Τσίπρας αποφάσισε να ενισχύσει τα α-
ριστερά χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ εντάσσοντας στην ευρω-
λίστα απογόνους προσωπικοτήτων µε ισχυρή παρουσία στην 
Αριστερά.

Η περίπτωση της κ. Λοΐζου οδήγησε στο αντίθετο από το ε-
πιδιωκόµενο αποτέλεσµα, εφόσον οι περισσότεροι πολίτες κα-
τέληξαν στο συµπέρασµα ότι η κυβερνητική ηγεσία βρίσκεται 
σε κατάσταση πολιτικής αµηχανίας ή και απελπισίας και εντάσ-
σει στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ άτοµα χωρίς στοιχειώ-
δεις πολιτικές, επαγγελµατικές ή κοινωνικές προϋποθέσεις.

Το φιάσκο συµπλήρωσε η επιλογή του κ. Τσίπρα υπέρ του 
Πέτρου Κόκκαλη. Ο Όµιλος Κόκκαλη είχε στοχοποιηθεί στο 
παρελθόν από τον ΣΥΡΙΖΑ σαν βασικός εκπρόσωπος της λε-
γόµενης διαπλοκής και της «πλουτοκρατίας».

Όλα αυτά ξεχάστηκαν από τον κ. Τσίπρα και ξαφνικά βου-
λευτές, στελέχη και δηµοσιογράφοι που συνήθιζαν να καταγ-
γέλλουν τη διαπλοκή Κόκκαλη άρχισαν να εκδηλώνουν τον 
ενθουσιασµό τους για τη συνεργασία µε τον… οικολόγο, αν-
θρωπιστή και αντιφασίστα Πέτρο Κόκκαλη.

Ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του πρωταγωνιστούν σε 
µια µεγάλης κλίµακας άσκηση πολιτικής αυτογελοιοποίησης, 
η οποία είναι πολύ πιθανό να έχει τεράστιο επικοινωνιακό και 
πολιτικό κόστος για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η εικόνα της πλήρους έλλει-
ψης αξιοπιστίας της ηγετικής οµάδας συµπληρώνεται από τη 
σκιά της σκοτεινής ιδιοτέλειας.

ΕΚΛΟΓΕΣ: ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 
ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Στο Μαξίµου 
διαχειρίζονται τη 
διαφαινόµενη ήττα.

∆ιπλό φιάσκο µε την ευρωλίστα 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι δηµοσκοπήσεις παραµένουν 
αρνητικές για την κυβερνητική παράταξη 
και τον κ. Τσίπρα.

Πολύ λίγα, πολύ αργά
Η πολιτική προοπτική είναι αρνητική για τον ΣΥΡΙΖΑ και εξαι-
τίας της δύσκολης οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης. Χα-
ρακτηριστικά τα δηµοσιεύµατα του βρετανικού και γερµανικού 
Τύπου στα οποία καταγράφεται η µείωση της δηµοτικότητας του 
κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και περιγράφεται ο κ. Μητσοτάκης 
ως ο επόµενος πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Με βάση έρευνες της κοινής γνώµης, 75% έως 80% των Ελ-

λήνων προβλέπουν στασιµότητα ή και επιδείνωση της οικονο-
µικής τους κατάστασης το 2019 και µόνο ένα 10% έως 13% προ-
βλέπει βελτίωση.

Τα προεκλογικού χαρακτήρα µέτρα, στα οποία τόσο πολύ 
είχε επενδύσει ο κ. Τσίπρας, έρχονται µε καθυστέρηση, είναι 
κατώτερα των προσδοκιών που δηµιουργήθηκαν, δεν λύνουν το 
πρόβληµα και αναδεικνύουν τις συνέπειες από τα λάθη και τις 
παραλείψεις της τετραετίας Τσίπρα.

Χαρακτηριστικό το παράδειγµα της ρύθµισης για την προ-
στασία της πρώτης κατοικίας, η οποία αφήνει πολλούς «κόκκι-
νους» δανειολήπτες ακάλυπτους, ενώ δεν αντιµετωπίζει το οι-
κονοµικό πρόβληµα που προκάλεσαν ο κ. Τσίπρας και οι συνερ-
γάτες του. Το τραπεζικό σύστηµα αποδυναµώθηκε, η αξία των 
οικογενειακών ακινήτων έπεσε, οι όροι δανεισµού που έχουν ε-
πιβάλει οι τράπεζες, στην προσπάθειά τους να ανακάµψουν, πα-
ραµένουν επαχθείς, τα µικρά και µεσαία εισοδήµατα συµπιέζο-
νται από τη λιτότητα, την αδυναµία της οικονοµίας και την υπερ-
φορολόγηση.

Η διαδικασία που ακολουθείται καταρρίπτει και την κυβερ-
νητική µυθολογία για έξοδο από το µνηµόνιο και τους σχετι-

κούς περιορισµούς, εφόσον όλα είναι υπό διαπραγµάτευση 
µε τους εκπροσώπους των θεσµών.

Η διαπραγµάτευση οδηγεί συχνά σε κωµικοτρα-
γικές καταστάσεις, όπως η ρύθµιση των οφειλών σε 

120 δόσεις. Έχει ανακοινωθεί εδώ και οκτώ µήνες, 
χωρίς να έχει εφαρµοστεί. Άλλοτε επεκτείνεται 
στα χρέη προς την εφορία, άλλοτε περιορίζεται 
στα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταµεία, ενώ το 
ίδιο το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης 
δεν γνωρίζει ακόµα τι τελικά θα ισχύσει.

Στις συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί, 
είναι σχεδόν αδύνατο να ανακάµψει εκλο-
γικά ο ΣΥΡΙΖΑ µέσα από «φιλολαϊκά» προε-
κλογικά µέτρα. Οι περισσότεροι πολίτες προε-
ξοφλούν τη στασιµότητα ή και την επιδείνωση 
της οικονοµικής τους κατάστασης το 2019, θε-
ωρούν τον κ. Τσίπρα βασικό υπεύθυνο για τα 

µεγαλύτερα και τα νέα προβλήµατα που αντιµε-
τωπίζουν, ενώ εκτιµούν ότι τα µέτρα που ανακοι-

νώνονται είναι κατώτερα των προσδοκιών και των 
περιστάσεων.

«Γαλάζια» ευελιξία
Ο κ. Μητσοτάκης αφαιρεί το ένα µετά το άλλο τα «ατού» του 

κ. Τσίπρα. Κατάφερε να τον εγκλωβίσει στην αναθεώρηση του 
άρθρου του Συντάγµατος που συνέδεε την εκλογή Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας µε τη δυνατότητα διενέργειας πρόωρων βουλευτι-
κών εκλογών. Έτσι, πέρασε στην αντίληψη της κοινής γνώµης ότι 
η διαφαινόµενη εκλογική επικράτηση Μητσοτάκη-Ν∆ θα οδηγή-
σει σε «γαλάζια» κυβερνητική τετραετία.

Ο πρόεδρος της Ν∆ κ. Μητσοτάκης δεν λέει «όχι» στις κυβερ-
νητικές ρυθµίσεις µε τις οποίες επιχειρείται να αντιµετωπιστούν 
τα προβλήµατα που αφήνει πίσω της η τετραετία Τσίπρα. Με την 
ευέλικτη αυτή τακτική, ο κ. Μητσοτάκης περνάει το µήνυµα ότι η 
Ν∆ έχει καλή διάθεση σε ό,τι αφορά την έστω προεκλογική αντι-
µετώπιση των συνεπειών της πολιτικής Τσίπρα. Προβάλλει επί-
σης την εικόνα της ήρεµης πολιτικής δύναµης που ελέγχει την κα-
τάσταση και προετοιµάζεται να αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες.

Με τις δηµοσκοπήσεις να εξακολουθούν να είναι αρνητικές 
για τον ΣΥΡΙΖΑ, την τριπλή εκλογική νίκη της Ν∆ στις ευρωε-
κλογές, στις περιφερειακές και στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 
Μαΐου να θεωρείται περίπου βέβαιη, την ευρωλίστα του ΣΥΡΙΖΑ 
να έχει δηµιουργήσει περισσότερα προβλήµατα από αυτά που 
έλυσε, τους πολίτες να µην εντυπωσιάζονται από τα όποια προε-
κλογικά οικονοµικά µέτρα της κυβέρνησης και τον Μητσοτάκη να 
περνάει το µήνυµα ότι κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό, στο Μαξί-
µου ξανασκέφτονται σοβαρά το σενάριο της διενέργειας πρόωρων 
βουλευτικών εκλογών τον Μάιο.

Έχουν στη διάθεσή τους λίγες εβδοµάδες για να πάρουν τη µε-
γάλη απόφαση.

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

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ 
ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

 ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

Ένα στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ διάρ-
κειας 15 ετών δινόταν στα µέσα της πρώτης 
δεκαετίας του αιώνα µε επιτόκιο κοντά στο 
5%. Αυτό σήµαινε δόση περίπου 800 ευρώ, 
εκ των οποίων 375 ευρώ αναλογούσαν στο 

κεφάλαιο και το υπόλοιπο ήταν τόκοι. Με αυτόν τον ρυθµό 
στον πρώτο χρόνο ο οφειλέτης εξοφλούσε, αν το επιτόκιο 
ήταν σταθερό, περίπου το 4,5% του αρχικού κεφαλαίου του 
δανείου.

Τα περισσότερα δάνεια της εποχής εκείνης ήταν ω-
στόσο κυµαινόµενα, επειδή το σχετικό επιτόκιο ήταν ση-
µαντικά χαµηλότερο του σταθερού. Μέχρι τις αρχές του 
2008 τα επιτόκια είχαν αυξηθεί σηµαντικά, µε αποτέλεσµα 
το επιτόκιο ενός στεγαστικού που δόθηκε µε αρχικό 5% να 
διαµορφωθεί στις αρχές του 2008 κοντά στο 8%. Αυτό σή-
µαινε δόση 956 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 290 ευρώ αντι-
στοιχούσε στο κεφάλαιο και το υπόλοιπο στους τόκους. Με 
αυτόν τον ρυθµό η ετήσια απόσβεση αρχικού κεφαλαίου δι-
αµορφώθηκε για τον πρώτο χρόνο περίπου στο 3,5%.

Τα τοκοχρεολυτικά δάνεια, όπως είναι τα στεγαστικά, είναι 
στηµένα έτσι ώστε σηµαντική απόσβεση του αρχικού κεφα-
λαίου να αρχίζει µετά το ήµισυ περίπου της διάρκειάς τους.

Ακόµη χειρότερη διαµορφώθηκε η κατάσταση στα ε-
παγγελµατικά δάνεια, όπου τα επιτόκια ήταν πάντοτε υψη-
λότερα των στεγαστικών.

Τα παραπάνω δείχνουν τον λόγο που σηµαντικός αριθ-
µός δανείων της προηγούµενης δεκαετίας εµφάνισαν σηµα-
ντικές καθυστερήσεις από τον πρώτο µέχρι τον τρίτο χρόνο 
της λήψης τους και αρκετά λιγότερα µετά την πρώτη τριε-
τία. Η αύξηση των επιτοκίων, που έφερε αυξήσεις στις δό-
σεις, η ραγδαία αύξηση της ανεργίας, αλλά και η µείωση των 
αποδοχών που έφερε η εσωτερική υποτίµηση, προκάλεσαν 
αυτό που σήµερα ονοµάζουµε «κόκκινα δάνεια». Στη στε-
γαστική πίστη ανετράπη ο όποιος προγραµµατισµός των 
νοικοκυριών, στην επαγγελµατική πίστη η αύξηση των υ-
ποχρεώσεων για πληρωµή τόκων δανείων συνδυάστηκε µε 
πτώση του τζίρου και αύξηση φορολογικών υποχρεώσεων. 
Αδιέξοδο, πλην όµως τα στεγαστικά και αρκετά από τα ε-
παγγελµατικά δάνεια εξασφαλίζονταν από προσηµειώσεις 
σε κατοικίες.

Αναπόφευκτα, αυτή ήταν εξαρχής η συµφωνία, οι τράπε-
ζες θα οδηγούσαν τα ακίνητα στον πλειστηριασµό για να α-
νακτήσουν τα κεφάλαια των µη εξυπηρετούµενων δανείων.

Ο πρώτος που επέβαλε περιορισµούς στις τράπεζες ήταν 
ο Κωνσταντίνος Καραµανλής ο νεότερος, απαγορεύοντας 
τους πλειστηριασµούς. Το µέτρο το υιοθέτησαν και όλες οι 
επόµενες κυβερνήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλειοδότησε εµφανίζο-
ντας τις τράπεζες ως το απόλυτο κακό, ταυτίζοντάς τες µε την 
τότε µισητή (και σήµερα αγαπητή) τρόικα και υποσχόµενος 
κουρέµατα. Επειδή όλα αυτά βέβαια ήταν ουτοπικά, η συ-
ζήτηση στράφηκε, ψηφοθηρικά, στην προστασία της «πρώ-
της» κατοικίας και αργότερα της «λαϊκής» κατοικίας. Συζή-
τηση την οποία συνεπικουρεί και η αντιπολίτευση όλων των 
αποχρώσεων. Ήταν ο νόµος Κατσέλη το 2010 ο οποίος δη-
µιούργησε µια αυτοτελή γενιά κακοπληρωτών, οι οποίοι έ-
σπευσαν να ωφεληθούν από τις γενικές και οριζόντιες ρυθ-
µίσεις του.

Τώρα που οι δανειστές (στην ουσία η ανάγκη) µας υπο-
χρεώνουν να αντιµετωπίσουµε τη σκληρή πραγµατικότητα, 
συζητάµε για την ανακάλυψη και προστασία των αδυνάµων, 
«για να µη χάσουν το σπίτι τους», αφήνοντας τις τράπεζες 
να κυνηγήσουν τους υπόλοιπους.

Αυτός που δεν πλήρωσε το δάνειο δεν πλήρωσε το 
σπίτι. Τα νούµερα είναι ξεκάθαρα. Ελάχιστες είναι οι πε-
ριπτώσεις που το δάνειο «έσκασε» µετά το ήµισυ ή τα δύο 
τρίτα της διάρκειάς του. Και σε αυτές ήδη οι τράπεζες έδω-
σαν από µόνες τους όσες διευκολύνσεις ήταν απαραίτητες.

Αυτός που δεν πλήρωσε δάνειο, άρα δεν πλήρωσε το 
σπίτι, δεν δικαιούται να το κρατήσει. Τόσο απλά. Με άλλη δι-
ατύπωση, αυτός που πλήρωσε για δέκα χρόνια το δεκαπεντα-
ετές δάνειο δικαιούται διευκολύνσεις. Αυτός που πλήρωσε 
µόνο για ένα ή δύο χρόνια, όχι. Ο επιχειρηµατίας που δεν 
πλήρωσε το δάνειο και κρατάει το σπίτι λειτουργεί µε µειω-
µένο κόστος και κάνει και αθέµιτο ανταγωνισµό στον συνά-
δελφό του που πλήρωσε το δάνειο για να κρατήσει το σπίτι.

Η στήριξη των αδυνάµων δεν πρέπει να οδηγεί σε δη-
µιουργία περιουσίας. Η ενίσχυση των προνοιακών δοµών 
και η επιδότηση ενοικίου (και όχι της δόσης) θα ήταν µια 
σοβαρή λύση, η οποία δεν θα άφηνε τον δανειολήπτη στον 
δρόµο, αλλά και δεν θα του επέτρεπε να δηµιουργήσει 
πλούτο («να µη χάσει το σπίτι») µε τα χρήµατα των άλλων. 
Η κρατικοποίηση και των τραπεζικών χρεών δεν µπορεί να 
είναι θεµιτή λύση. Κάτι παρόµοιο έγινε και µε τον ΟΑΣΘ 
και µε τη Βιοµηχανία Ζάχαρης και προκόψαµε, πλην όµως 
τα νούµερα σε αυτή την περίπτωση είναι (ας πούµε) µικρά.

Υποτίθεται ότι σηµαντική µερίδα της κοινωνίας αντιτά-

χθηκε στην ενίσχυση των τραπεζών µέσω ανακεφαλαιοποι-
ήσεων µε χρήµατα των φορολογουµένων. Το ίδιο πράγµα, 
ουσιαστικά, συνιστά και η επιδότηση δόσης ιδιωτικού δα-
νείου, µόνο που µεσολαβεί ο αναξιοπαθών οφειλέτης, σε 
µια χώρα όπου οι µισθωτοί είναι, βάσει φορολογικής δήλω-
σης, οι πλουσιότεροι κάτοικοί της και που είναι σχεδόν βέ-
βαιο ότι οι ρυθµίσεις, εντέλει, δεν θα τηρηθούν.

Οι στατιστικές λένε ότι το 64% των ατόµων στην Ελ-
λάδα ζουν σε ιδιόκτητη κατοικία χωρίς δάνειο ή υποθήκη. 
Το 15% των ατόµων στην Ελλάδα ζουν σε ιδιόκτητο σπίτι µε 
εκκρεµές δάνειο ή υποθήκη. Το 16% των ατόµων ζουν σε 
κατοικία µε ενοίκιο σε αγοραία τιµή, ενώ το 5% σε κατοικία 
µε µειωµένο ενοίκιο ή δωρεάν. Ότι αυτοί που νοικιάζουν 
δυσκολεύονται περισσότερο από αυτούς που πήραν δάνειο. 
Πόσους τελικά έπρεπε να προστατέψουµε; Άξιζαν το ρίσκο 
οι οριζόντιες ρυθµίσεις του νόµου Κατσέλη;

Χαρίζοντας δάνεια, χαρίζοντας σπίτια, κοροϊδεύουµε 
αυτούς που πλήρωσαν τα δάνεια στην ώρα τους ή έκαναν 
κατάθεση, χωρίς να υποπτεύονται ότι µπορεί να τη χάσουν 
επειδή κάποιος αποφάσισε να χαρίσει δάνεια και σπίτια. 
Μια ακόµη ανακεφαλαιοποίηση µε χρήµατα των φορολο-
γουµένων ή των καταθετών (αυτών που µπόρεσαν δηλαδή) 
θα ήταν τραγική. Πλέον συµφωνούµε όλοι.

Επί δέκα χρόνια αναβάλλαµε το αναπόφευκτο. Επι-
χειρήσαµε να καταστήσουµε τα ατοµικά χρέη συλλογικά. 
Αυτό µόνο συλλογική χρεοκοπία µπορεί να επιφέρει και σε 
καµία περίπτωση δεν συνιστά κοινωνική δικαιοσύνη.

Κάποια στιγµή θα πρέπει οι συνεπείς, όσοι άντεξαν και 
κυρίως όσοι έχουν σκοπό να το παλέψουν, να καταστούν η 
προτεραιότητα των πολιτικών δυνάµεων. Σε αυτούς συγκα-
ταλέγονται και όσοι προτίµησαν να υποστούν το κόστος 
των επιλογών τους ή των ατυχιών τους. Σίγουρα όχι όσοι 
(και διά της ψήφου τους) επιχειρούν να µεταθέσουν τα δικά 
τους βάρη στο σύνολο.

Εντέλει, η ανάληψη της ατοµικής ευθύνης και η εγκα-
τάλειψη της νοοτροπίας που επιρρίπτει αδιακρίτως τα ατο-
µικά βάρη στο σύνολο ίσως αποτελεί την κύρια προϋπόθεση 
για να βγούµε από το τέλµα. Για να έχει κίνητρο κάποιος νε-
ότερος να µείνει και να δηµιουργήσει σε αυτή τη χώρα, κάτι 
που δεν θα κάνει αν γνωρίζει πως τον καρπό των κόπων του 
θα τον µοιραστούν άλλοι, που αυτός δεν επέλεξε.

*Ο ∆ηµήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Η ενίσχυση των προνοιακών δοµών 
και η επιδότηση ενοικίου (και όχι της 
δόσης) θα ήταν µια σοβαρή λύση, η 
οποία δεν θα άφηνε τον δανειολήπτη 
στον δρόµο, αλλά και δεν θα του 
επέτρεπε να δηµιουργήσει πλούτο 
(«να µη χάσει το σπίτι») µε τα χρήµατα 
των άλλων. Η κρατικοποίηση και των 
τραπεζικών χρεών δεν µπορεί να είναι 
θεµιτή λύση.
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συνέντευξη

Τ
ο δίληµµα «στασιµότητα στη 
χώρα ή αλλαγή σελίδας» θέτει 
ως βασικό διακύβευµα των ε-
θνικών εκλογών ο επιχειρηµα-
τίας και υποψήφιος βουλευτής 
της Ν∆ στον Νότιο Τοµέα της 
Β΄ Αθηνών Αριστοτέλης Αϊβα-
λιώτης, εκτιµώντας ότι τελικά 

το αποτέλεσµα της κάλπης θα είναι για τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ πολύ πιο καταδικαστικό απ’ όσο αποτυ-
πώνουν οι δηµοσκοπήσεις.

Από το επιχειρείν στην πολιτική. Πώς συµβι-
βάζονται αυτές οι δύο ιδιότητες;
Είναι πράγµατι αρκετά δύσκολο στην Ελλάδα 
να συνυπάρχουν οι δύο αυτές ιδιότητες, κάτι 
που είναι δυνατό στον υπόλοιπο πολιτισµένο, 
αλλά και απολίτιστο κόσµο. Το θεσµικό περι-
βάλλον κάνει ασυµβίβαστη την έννοια του πο-
λιτικού µε εκείνη του επιχειρηµατία. Είναι άλλο 
ένα δείγµα της εχθρικής για το επιχειρείν κουλ-
τούρας που έχει εγκαθιδρυθεί στη χώρα µας, 
εδώ και δεκαετίες, και της εγκατεστηµένης κα-
χυποψίας για τους επιχειρηµατίες από το ευρύ 
κοινό. Ωστόσο, αν κάτι χρειάζεται η χώρα και η 
πολιτική, είναι να µπολιαστεί από ανθρώπους 
µε γνώσεις της αγοράς, µε διοικητική επάρ-
κεια και εµπειρία στοχοθεσίας, κάτι που είναι 
αλληλένδετο µε τον χώρο των επιχειρήσεων. 
Σε ό,τι µε αφορά, έχω µια πολύχρονη διαδροµή 
στην πολιτική, προσπαθώντας να συµβάλω να 
προωθηθούν µεγάλες µεταρρυθµίσεις και αλ-
λαγές στη χώρα, σε φιλελεύθερη κατεύθυνση. 
Βρίσκοµαι επίσης σε µια ευνοϊκή συγκυρία, έ-
χοντας ολοκληρώσει έναν µεγάλο επαγγελµα-
τικό κύκλο µε επιτυχία και τοποθετώντας την ε-
ταιρεία που δηµιούργησα κάτω από την σκέπη 
ενός µεγάλου, ελληνόκτητου, πολυεθνικού οµί-
λου. Συγκυρία τέτοια που µου επιτρέπει να µε-
ταφερθώ αποκλειστικά στην πολιτική, όπως το 
θεσµικό πλαίσιο επιβάλλει.

Τοποθετείτε τον εαυτό σας στον φιλελεύθερο 
χώρο. Τι σηµαίνει για εσάς «φιλελευθερι-
σµός»;
Ο δικός µου φιλελευθερισµός ορίζεται σαν προ-
τεραιότητα στις ατοµικές επιλογές των ανθρώ-
πων, σαν προσήλωση στη λειτουργία των ελεύ-
θερων αγορών µε παράλληλη στήριξη εκείνων 
που δεν τα καταφέρνουν, σαν ανοχή και σεβα-
σµός της αντίθετης άποψης και, τέλος, σαν επι-
κέντρωση στην πράξη και στο αποτέλεσµα. ∆εν 
έχω αισθανθεί ποτέ την ανάγκη να ορίσω τον 
φιλελεύθερο χαρακτήρα µου µε κάποιο πρό-
σθετο πρόθεµα ή επίθετο, «νέο», «κοινωνικό», 
«δεξιό», «αριστερό», «συντηρητικό» ή όποιο άλλο 
είναι κατά καιρούς της µόδας.

Κατέρχεστε στις εκλογές ως υποψήφιος 
βουλευτής µε τη Ν∆. Γιατί;
Έχω υπάρξει ιδρυτικό µέλος τόσο των Φιλε-
λευθέρων όσο και της ∆ράσης, κοµµάτων που 
ίδρυσε ο Στέφανος Μάνος. Από τη στιγµή που 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε πρόεδρος της 
Ν∆, εκτιµήσαµε ότι το δικό του όραµα για τη 
χώρα ήταν το ίδιο µε το δικό µας. Μια Ελλάδα 
που θα ξεπεράσει τον διχασµό, θα θεραπεύσει 
τα πολλαπλά ρήγµατα στην κοινωνική της δοµή 
και θα δηµιουργήσει µια νέα αµοιβαία εµπιστο-
σύνη µεταξύ των πολιτών της για να ενεργοποι-

Η Ν∆ υπερέχει στη 
διοικητική επάρκεια και 
στο όραµα για τη χώρα. 
Είναι εκείνη που µπορεί 
σήµερα να κινητοποιήσει τις 
παραγωγικές δυνάµεις και 
την ιδιωτική οικονοµία για να 
βγάλει την Ελλάδα από την 
πολύχρονη κρίση της.

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, υποψήφιος βουλευτής Νοτίου 
Τοµέα Β΄ Αθηνών µε τη Ν∆

ήσει έναν νέο, ενάρετο κύκλο ανάπτυξης. Αυτή 
την αποστολή ήρθαµε να βοηθήσουµε εδώ και 
τρία χρόνια, αυτή την αποστολή έρχοµαι να υ-
πηρετήσω µε τις όποιες δυνάµεις διαθέτω σαν 
υποψήφιος βουλευτής µε τη Ν∆.

Κατά την άποψή σας, ποιο είναι το διακύ-
βευµα των φετινών εθνικών εκλογών;
Η χώρα κινδυνεύει σοβαρά από τη στασιµότητα 
και την ακινησία στην οποία την έχουν καταδι-
κάσει οι ιδεοληψίες του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να α-
ποφασίσουµε αν θα µείνουµε κολληµένοι στον 
πάτο όπου βρισκόµαστε, µε την οικονοµία να 
σέρνεται, µε το χειρότερο επενδυτικό περιβάλ-
λον του κόσµου όλου, µε τους νέους µας να 

καταλυτικά στην προεκλογική περίοδο, µε το α-
ποτέλεσµα της κάλπης να είναι πολύ πιο κατα-
δικαστικό για τον ΣΥΡΙΖΑ από τη σηµερινή ει-
κόνα των δηµοσκοπήσεων.

Ποια είναι, κατά την άποψή σας, τα βασικά 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ν∆ έναντι του 
ΣΥΡΙΖΑ και ποιες οι αδυναµίες της;
Η Ν∆ υπερέχει στη διοικητική επάρκεια και στο 
όραµα για τη χώρα. Είναι εκείνη που µπορεί 
σήµερα να κινητοποιήσει τις παραγωγικές δυ-
νάµεις και την ιδιωτική οικονοµία για να βγά-
λει την Ελλάδα από την πολύχρονη κρίση της. 
Η αδυναµία της είναι ότι ο αντίπαλος έχει την ε-
ξουσία και είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, που 
φροντίζει από τώρα να γεµίσει νάρκες όλο το 
πεδίο για να δυσκολέψει την επόµενη κυβέρ-
νηση. Ακόµη, η Ν∆ έχει να αντιµετωπίσει από 
µερικές πλευρές του διεθνούς παράγοντα τις 
συµµαχίες που έχει µε τον ΣΥΡΙΖΑ, στις οποίες 
αυτός επένδυσε πάρα πολύ ώστε να στηρίξει 
την εξουσία του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Ν∆ ότι αν κερδίσει τις 
εκλογές και σχηµατίσει κυβέρνηση, θα φέρει 
νέο µνηµόνιο στη χώρα. Το σχόλιό σας;
Ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να µας παροµοιάσει και µε 
δράκους για να δυσφηµήσει την προσπάθειά 
µας. Αρέσκεται άλλωστε στα παραµύθια.

Είστε υποψήφιος στον Νότιο Τοµέα της Β΄ 
Αθηνών. Αν εκλεγείτε βουλευτής, ποιες θα 
είναι οι βασικές προτεραιότητές σας για την 
εκλογική σας περιφέρεια;
Οι βασικές προτεραιότητες είναι η ανάπτυξη του 
παραλιακού µετώπου, µέρος της οποίας είναι η 
υλοποίηση του έργου του Ελληνικού, µε παράλ-
ληλη δέσµη πρωτοβουλιών ώστε να διαχυθεί 
η ανάπτυξη αυτή και στις εσωτερικές γειτονιές 
και δήµους της Νότιας Αθήνας που πλήττονται 
από την ανεργία και την κρίση. Η ασφάλεια είναι 
επίσης ένα σηµαντικό ζητούµενο, όπως άλλω-
στε και σε όλη την Αττική.

«Η χώρα κινδυνεύει σοβαρά 
από τη στασιµότητα και την ακινησία 
στην οποία την έχουν καταδικάσει 

οι ιδεοληψίες του ΣΥΡΙΖΑ»

φεύγουν σε άλλες πατρίδες, µε τους πολίτες να 
βρίσκονται πιασµένοι στα δίχτυα µιας απελπι-
σίας χωρίς ελπίδα. Ή αν θα αποφασίσουµε να 
αλλάξουµε σελίδα, να πιστέψουµε ότι αξίζουµε 
καλύτερα και να κινηθούµε µπροστά.

Η Ν∆ δείχνει να έχει καθαρή «κεφαλή» ένα-
ντι του ΣΥΡΙΖΑ στις δηµοσκοπήσεις. Πού α-
ποδίδετε αυτή την εικόνα; Πιστεύετε ότι θα 
είναι αντίστοιχη στις κάλπες;
Οι δηµοσκοπήσεις αποτυπώνουν την απογοή-
τευση του κόσµου από τη στασιµότητα και την α-
νεπάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ. ∆εν αποτυπώνουν ακόµα 
επαρκώς την ελπίδα για τη νέα διακυβέρνηση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό πιστεύω θα συµβεί 
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ρεπορτάζ

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, «ο 
αριθµός των υποψήφιων βουλευτών, 
από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται 
σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 40% 
του συνολικού αριθµού των υποψηφίων 
τους, αντιστοίχως, ανά εκλογική 
περιφέρεια.

ΤΑ ∆ΙΛΗΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ
  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Α
λλαγή στην ποσόστωση των γυναικών στα ψηφο-
δέλτια των εκλογών έφερε το νοµοσχέδιο του υ-
πουργείου Εσωτερικών µε τίτλο «Προώθηση της 
ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και 
καταπολέµηση της έµφυλης βίας», το οποίο υ-
περψηφίστηκε πριν από λίγες ηµέρες στη Βουλή. 

Πλέον, η ποσόστωση για τις γυναίκες θα είναι στο 40%.

Αλλαγές στο παρά πέντε
Η σχετική διάταξη προκάλεσε αναταραχή στα κόµµατα της αντιπο-
λίτευσης, καθώς παραµονές των εκλογών καλούνται να αλλάξουν τον 
σχεδιασµό τους, αφού η ποσόστωση ήταν στο 30%.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, «ο αριθµός των υποψήφιων βου-
λευτών, από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχι-
στον ίσο µε το 40% του συνολικού αριθµού των υποψηφίων τους, α-
ντιστοίχως, ανά εκλογική περιφέρεια. Τυχόν δεκαδικός αριθµός 
στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλά-
σµα είναι ίσο µε µισό της µονάδας και άνω. Η ισχύς του παρόντος αρ-
χίζει από τις επόµενες εκλογές».

Μιλώντας στην Ολοµέλεια της Βουλής, η υφυπουργός Εσωτερι-
κών, Μαρίνα Χρυσοβελώνη, έκανε λόγο για «σηµαντική παρέµβαση 
της αύξησης του ποσοστού του ελάχιστου ορίου συµµετοχής των 
γυναικών στα ψηφοδέλτια στο 40% από 1/3 που ισχύει σήµερα, µε 
την ουσιώδη όµως προσθήκη της εκλογικής περιφέρειας και όχι του 
µέχρι σήµερα ισχύοντος περί επικράτειας».

Η κ. Χρυσοβελώνη σηµείωσε ότι η συγκεκριµένη διάταξη «έχει 
ως στόχο όχι µια µηχανιστική και αριθµητική αντιµετώπιση της πα-
ροχής ίσων ευκαιριών στις γυναίκες, αλλά κυρίως τη ρητή διατύπωση 
της βούλησης της πολιτείας να προστατέψει µε κάθε µέσο το δικαί-
ωµα συµµετοχής των γυναικών στα κοινά, να τους ανοίξει τον δρόµο 
και να τις ενθαρρύνει να εµπλακούν ενεργά».

Μάλιστα, από το βήµα της Βουλής παρότρυνε τις γυναίκες «να 
θέσουν υποψηφιότητα σε όλων των ειδών τις εκλογές, µε δύναµη και 
θέληση», ενθαρρύνοντας «τους αρµόδιους σε κάθε κόµµα, σε κάθε 
τοπική ή περιφερειακή παράταξη να τους δώσουν ίση ευκαιρία στα 
ψηφοδέλτια».

Παράλληλα, προσκάλεσε τις γυναίκες και τους άνδρες ψηφοφό-
ρους στις προσεχείς εκλογές «να ψηφίσουν τις άξιες γυναίκες που θα 
θέσουν υποψηφιότητα, όσο ένθερµα ψηφίζουν και εµπιστεύονται και 
τους άνδρες».

Η ιστορία της ποσόστωσης 
Τον Μάρτιο του 2001 η υπουργός Εσωτερικών, Βάσω Παπανδρέου, 
είχε καταθέσει τροπολογία στη Βουλή που προέβλεπε ότι η συµµε-
τοχή στους συνδυασµούς υποψήφιων συµβούλων στις δηµοτικές, 
κοινοτικές και νοµαρχιακές εκλογές από κάθε φύλο έπρεπε να είναι 

ίση µε το 1/3 του συνολικού αριθµού των υποψηφίων κάθε συνδυα-
σµού. «Είµαι υπέρ της ποσόστωσης, επειδή δεν υπάρχει άλλος δρό-
µος για να αυξηθεί η συµµετοχή των γυναικών στην πολιτική» είχε 
πει χαρακτηριστικά.

Τότε, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ελένη Κούρκουλα υποστή-
ριξε ότι η συγκεκριµένη αλλαγή δεν προωθούσε την ισότητα αλλά 
στην ουσία µείωνε τις γυναίκες, επειδή τις αντιµετώπιζε σαν µια 
ειδική κατηγορία.

Από την πλευρά της, η βουλευτής της Ν∆ Ντόρα Μπακογιάννη 
είχε σηµειώσει ότι η εικόνα της Ελλάδας µε 5,5% συµµετοχή των γυ-
ναικών στο εθνικό Κοινοβούλιο ήταν ντροπή και έπρεπε να δηµιουρ-
γηθούν κίνητρα.

Υπέρ της ποσόστωσης είχε ταχθεί εξαρχής η βουλευτής του ΣΥΝ 
Μαρία ∆αµανάκη, η οποία είχε καταθέσει και πρόταση νόµου στη 
Βουλή για την εφαρµογή της στις εθνικές εκλογές. «Αυτό που ζητάµε 
είναι να υπάρξει µια ώθηση ώστε οι γυναίκες να έρθουν στην ίδια α-
φετηρία µε τους άνδρες και να διαγωνίζονται µε ίσους όρους» είχε 
σηµειώσει χαρακτηριστικά.

Τότε, το Γ΄ Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας είχε κρίνει 
συνταγµατική την ποσόστωση υπέρ των γυναικών. Η απόφαση έκανε 
λόγο για ένα θετικό µέτρο, που βοηθούσε στην πραγµατική ισότητα 
των δύο φύλων και η καθιέρωσή του δεν παραβίαζε τις αρχές της λαϊ-
κής κυριαρχίας και της καθολικότητας της ψήφου.

Η ποσόστωση στην Ευρώπη
Τον Μάρτιο του 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηµοσίευσε έ-
ρευνα για τη συµµετοχή των γυναικών στους εκλογικούς καταλόγους. 
Η Γαλλία εισήγαγε το µέτρο της ποσόστωσης το 2000, το 2002 το 
Βέλγιο και το 2007 η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Στο Βέλγιο και στη Γαλλία η ισοτιµία είναι 50/50, στη Σλοβενία 
και στην Ισπανία το ποσοστό είναι 40%, στην Πορτογαλία 33% και 
στην Πολωνία 35%.

«Κατάλογοι ισορροπίας µεταξύ των δύο φύλων» έχουν θεσπιστεί 
στην Ιταλία (1/3 για κάθε φύλο), ενώ πιο αποτελεσµατικές θεωρού-
νται οι εθελοντικές ποσοστώσεις, καθώς παρατηρείται προοδευτική 
αύξηση των ποσοστών των γυναικών. Η έρευνα ανέφερε ως παρα-
δείγµατα τη Σουηδία, τη ∆ανία και τις Κάτω Χώρες, αλλά και το Ηνω-
µένο Βασίλειο, µε το 32% των µελών της Βουλής των Κοινοτήτων να 
είναι γυναίκες και το 26% στη Βουλή των Λόρδων.

Η θέση των γυναικών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο
«Παρά τα βήµατα που έχουν γίνει, οι γυναίκες εξακολουθούν να απο-
τελούν µόλις το 36% των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» ση-
µείωνε τον περασµένο µήνα ακόµη µία έρευνα του Κοινοβουλίου µε 
αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας.

Με την πάροδο του χρόνου, το ποσοστό των εκλεγµένων γυναι-
κών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αυξηθεί. Πριν από την πρώτη 
άµεση εκλογή αντιπροσώπων για την Ευρωβουλή, όταν ακόµα τα 
κράτη-µέλη διόριζαν τους ευρωβουλευτές τους, οι γυναίκες αποτε-
λούσαν πραγµατικά µειοψηφία. Από το 1952 µέχρι το 1979 µόνο 31 
γυναίκες κατάφεραν να µπουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μετά τις πρώτες άµεσες ευρωεκλογές του 1979 ο αριθµός των γυ-
ναικών άρχισε να αυξάνεται και η Σιµόν Βέιγ υπήρξε η πρώτη πρόε-
δρος του πρώτου άµεσα εκλεγµένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σηµειώνεται ότι το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στο 
πρώτο εκλεγµένο µε άµεση ψηφοφορία Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ήταν 15,2%. Πάντως, τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά για τον αριθµό 
των γυναικών που κατέχουν υψηλές θέσεις.

Στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, πέντε από τους 14 α-
ντιπροέδρους και έντεκα από τους 23 πρόεδρους επιτροπών είναι γυ-
ναίκες, σε σχέση µε τρεις αντιπροέδρους και οκτώ προέδρους επιτρο-
πών κατά την προηγούµενη θητεία.

«Η δύναµη των γυναικών στην πολιτική αποτελεί την πηγή των 
δικαιωµάτων για τις γυναίκες, γιατί καθορίζει τη δυνατότητα των γυ-
ναικών να συµµετέχουν και να αποφασίζουν για τη συλλογική διακυ-
βέρνηση των κοινωνιών µας. Πρέπει να συνεχίσουµε να παλεύουµε» 
τόνισε η επικεφαλής της Επιτροπής του Κοινοβουλίου για τα ∆ικαι-
ώµατα των Γυναικών, Vilija Blinkeviciute (Σοσιαλιστές, Λιθουανία).

Σε έκθεση που υιοθετήθηκε τον Ιανουάριο του 2019, το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο υπογραµµίζει τη σηµασία της αύξησης της εκ-
προσώπησης των γυναικών στις εκλογικές λίστες και ωθεί τα ευρω-
παϊκά πολιτικά κόµµατα να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει ισορροπία 
στα ψηφοδέλτιά τους.
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Μ
ε σοβαρές υποχωρή-
σεις της κυβέρνησης έ-
ναντι των «συστάσεων» 
των θεσµών, ειδικά στο 
θέµα των επιχειρηµατι-
κών δανείων, αλλά και 

στα επιπλέον κριτήρια, «πέρασε» τελικά η νο-
µοθετική ρύθµιση για την προστασία της πρώτης 
κατοικίας, σε µια εξέλιξη που βάζει τέλος στην α-
βεβαιότητα των τελευταίων µηνών.

Ο νέος νόµος Κατσέλη, όπως κατατέθηκε, 
περιλαµβάνει αυστηρότερα κριτήρια ένταξης, 
καθώς θέτει µια σειρά από «κόφτες» που θα κρί-
νουν εάν κάποιος δανειολήπτης µπορεί να προ-
στατέψει την πρώτη του κατοικία ή όχι από τους 
πλειστηριασµούς. Αυτό που αποµένει να φανεί 
είναι η αντίδραση των θεσµών και κυρίως της 
ΕΚΤ και κατά συνέπεια εάν αυτή θα είναι η τε-
λική µορφή του νέου πλαισίου ή θα γίνουν… τρο-
ποποιήσεις.

Περιορισµένο πλαίσιο
Το περιορισµένο πλαίσιο προστασίας της πρώ-
της κατοικίας επισήµαναν οι αρµόδιοι φορείς 
κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης στην αρ-
µόδια επιτροπή της Βουλής. Χαρακτηριστικά α-
ναφέρεται ότι η γραµµατέας της Ένωσης Ελλη-
νικών Τραπεζών, Χαρούλα Απαλαγάκη, σηµεί-
ωσε ότι το νέο πλαίσιο αφήνει εκτός προστασίας 
το 30%-40% των κόκκινων στεγαστικών δανείων. 
«Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία των τραπεζών, 
εκτιµούµε ότι στον νόµο µπορούν να υπαχθούν 
σε απόλυτο αριθµό 11 δισ. ευρώ. Αυτό µεταφρα-
ζόµενο σε αριθµό δανειοληπτών είναι 150.000 
δανειολήπτες και σε ποσοστό γύρω στο 60%-
70% των µη εξυπηρετούµενων στεγαστικών δα-
νείων» είπε η κ. Απαλαγάκη, για να προσθέσει: 
«Μας ενδιαφέρουν τα µικρά στεγαστικά ή επι-
χειρηµατικά που συνδέονται µε πρώτη κατοικία. 

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

Άνθρακας ο… θησαυρός
ΚΟΚΚΙΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ

Ο νόµος είναι ανεφάρµοστος σε όλες τις άλλες 
κατηγορίες. Αυτό που διαπιστώσαµε είναι ότι οι 
περισσότεροι δανειολήπτες έχουν δανεισµό ση-
µαντικά υπολειπόµενο των 200.000 ευρώ. Οι πε-
ρισσότεροι χρωστούν έως 150.000 ευρώ».

Επίσης, από την Ένωση Καταναλωτών και 
∆ανειοληπτών ο Μιχάλης Κούβαρης εξήγησε 
ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει µικρό ποσό δια-
γραφής οφειλής σε σχέση µε το προηγούµενο 
καθεστώς και «αυτό κάνει µη ελκυστικό τον νέο 
νόµο». Παράλληλα ανέφερε ότι «πολλές αιτή-
σεις για ένταξη στον νόµο Κατσέλη απορρίπτο-
νται για ενδεχόµενο δόλο. Θα προτείναµε να ε-
ξαιρούνται µόνο όσοι κατηγορούνται για άµεσο 
δόλο ή για τις περιπτώσεις που έχουν τελεσιδι-
κήσει. Το πλαφόν στις τραπεζικές καταθέσεις 
15.000 ευρώ πρέπει να αφορά εξατοµικευµένους 
λογαριασµούς».

Την ίδια στιγµή, ο ∆ηµήτρης Βερβεσός, πρό-
εδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπο-
στήριξε µεταξύ άλλων ότι «το νέο πλαίσιο περι-
ορίζει το δικαίωµα προστασίας σε µικρό αριθµό 
προσώπων. Το ποσό της ρύθµισης δεν συνδέεται 
µε τα εισοδήµατα και δεν υπάρχει πρόβλεψη για 
το όριο επιβίωσης. Οι πλούσιοι µπαίνουν µέσα 
και οι φτωχοί έξω».

Τα κριτήρια
Πιο αναλυτικά, τα κριτήρια υπαγωγής είναι:
1. Περιουσιακά: Η κάλυψη θα γίνεται για πρώτη 
κατοικία αντικειµενικής αξίας 250.000 ευρώ και 
επιχειρηµατικό δάνειο µε προσηµείωση πρώτης 
κατοικίας αντικειµενικής αξίας µέχρι και 175.000 
ευρώ. Θα καλύπτεται επίσης πρόσθετη ακίνητη 
περιουσία έως και 80.000 ευρώ στην οποία θα 
συµπεριλαµβάνονται και τα µεταφορικά µέσα 
του νοικοκυριού.
2. Εισοδηµατικά: Το εισοδηµατικό κριτήριο ξε-
κινάει από τα 12.500 ευρώ για το µονοπρόσωπο 

νοικοκυριό, που θα προσαυξάνεται κατά 8.500 
ευρώ για την ή τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ 
για κάθε προστατευόµενο µέλος, φτάνοντας κατ’ 
ανώτερο τα 36.000 ευρώ.
3. Καταθέσεις: Το όριο καταθέσεων περιορί-
στηκε τελικά στα 15.000 ευρώ.

Όσον αφορά το όριο οφειλής, τοποθετεί-
ται στα 130.000 ευρώ, όπου θα περιλαµβάνονται 
και οι λογιστικοποιηµένοι τόκοι, ενώ για τα επι-
χειρηµατικά δάνεια το ποσό αυτό µειώνεται στα 
100.000 ευρώ. Η υπαγωγή στη ρύθµιση θα γί-
νεται εξωδικαστικά µε µια αίτηση που, αν γίνει 
δεκτή, θα παρέχει ρύθµιση του δανείου µέχρι 25 
χρόνια.

Η συνεισφορά του ∆ηµοσίου
Ο νόµος προβλέπει τη συνεισφορά του ∆ηµο-
σίου στις µηνιαίες καταβολές του αιτούντος για 
τη ρύθµιση των οφειλών του. Η συνεισφορά 
αυτή καταβάλλεται σε ειδικό ακατάσχετο λογα-
ριασµό µε δικαιούχο τον οφειλέτη, δεν κατάσχε-
ται ούτε συµψηφίζεται, ενώ για την έγκριση και 
καταβολή της δεν απαιτείται φορολογική ή α-
σφαλιστική ενηµερότητα του οφειλέτη. Η συνει-
σφορά του ∆ηµοσίου διαρκεί για όσο χρόνο δι-
αρκεί η ρύθµιση και διακόπτεται αν ο δικαιού-
χος καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που 
βαρύνει τον ίδιο.

Σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους που συνοδεύει τη νοµοθε-
τική ρύθµιση, από τις προτεινόµενες διατάξεις 
προκαλούνται, επί του κρατικού προϋπολογι-

σµού, δαπάνη από τη συνεισφορά του ∆ηµο-
σίου στις µηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς 
ρύθµιση οφειλών η οποία εκτιµάται ότι σε ετή-
σια βάση θα ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ περί-
που, ενώ για το τρέχον έτος περιορίζεται στα 150 
εκατ. ευρώ περίπου, αλλά και δαπάνη από τη δη-
µιουργία της ψηφιακής πλατφόρµας ηλεκτρονι-
κής υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων για 
την ένταξη στο καθεστώς προστασίας της κύριας 
κατοικίας (για το ύψος της οποίας δεν παρασχέ-
θηκαν στοιχεία).

Οι πλειστηριασµοί
Αντίθετα µε τον νόµο Κατσέλη, η ασυλία έναντι 
πλειστηριασµών και κατασχέσεων θα παρέχεται 
όχι µε την υποβολή της αίτησης αλλά µετά από 
προέγκριση επιλεξιµότητας του δανειολήπτη. Ω-
στόσο, η ασυλία θα ισχύει ακόµη και µε τη συµ-
φωνία ενός και µόνο από τους πιστωτές, έστω και 
αν οι υπόλοιποι έχουν αρνηθεί να εντάξουν τον 
δανειολήπτη σε ρύθµιση για το δάνειό του.

Μάλιστα, ενδιαφέρουσα είναι η πρόνοια του 
νόµου για όσους δεν καταφέρουν να ενταχθούν 
σε ρύθµιση µέσα στο νέο πλαίσιο. Προβλέπεται, 
δηλαδή, ότι αν κάποιος δεν καταφέρει να εντα-
χθεί σε ρύθµιση λόγω διαφωνίας των πιστωτών, 
θα έχει το δικαίωµα να αναζητήσει δικαστική 
προστασία, όπως ακριβώς συµβαίνει µε τον νόµο 
Κατσέλη. Αντίθετα, αν όσοι έχουν κάνει αίτηση 
στον νόµο Κατσέλη ρυθµίσουν το δάνειό τους µε 
το νέο καθεστώς, θα πρέπει να παραιτηθούν από 
την προηγούµενη αίτηση.
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Μ
ετά την ψήφιση της 
τροπολογίας για την 
προστασία της πρώ-
της κατοικίας σειρά 
παίρνουν οι ρυθ-
µίσεις για την εξό-
φληση οφειλών σε 

ασφαλιστικά ταµεία και εφορία, που έρχονται πιο 
κοντά, καθώς φαίνεται να εντάσσονται στις προε-
κλογικές παροχές της κυβέρνησης.

Στις προθέσεις της κυβέρνησης αναφέρθηκε 
και ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακα-
λώτος, ο οποίος απαντώντας σε σχετική ερώτηση 
δηµοσιογράφων ανέφερε χαµογελαστός: «Με τη 
δική µας κυβέρνηση προχωράνε τα πάντα».

Οι ρυθµίσεις των 120 δόσεων για τα ληξιπρό-
θεσµα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταµεία και την ε-
φορία είναι κινήσεις στις οποίες η κυβέρνηση α-
φενός έχει επενδύσει επικοινωνιακά, αφετέρου 
τις αναµένει για να εισρεύσουν έσοδα στα δηµό-
σια ταµεία.

Η κυβέρνηση θα ετοιµάσει τα δύο νοµοσχέδια 
και θα τα θέσει υπόψη των δανειστών. Σκοπεύει να 
κινηθεί συναινετικά αλλά… γρήγορα, καθώς ο στό-
χος είναι και οι δύο ρυθµίσεις να τεθούν σε εφαρ-
µογή µέσα στον Μάιο. Οι καθυστερήσεις δεν βοη-
θούν και οι συνέπειες θα αρχίσουν να αποτυπώνο-
νται και στα δηµόσια έσοδα.

Σύµφωνα µε πληροφορίες που βλέπουν το 
φως της δηµοσιότητας, προτεραιότητα θα δοθεί 
στη ρύθµιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά τα-
µεία, που θα συνοδεύεται µε κούρεµα οφειλής 
που µπορεί να φτάνει ακόµα και το 70%, και προς 
τα τέλη Μαΐου θα ακολουθήσει η ρύθµιση για τις 
οφειλές στην εφορία.

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα κατατεθεί τίποτα 
στη Βουλή πριν από το Eurogroup της 5ης Απρι-
λίου στο Βουκουρέστι.

Η ρύθµιση για τα ταµεία
Το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τη ρύθ-
µιση χρεών προς τα ασφαλιστικά ταµεία σε έως 
120 δόσεις θα καλύπτει, σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες, τόσο τους µη µισθωτούς όσο και τις επιχει-
ρήσεις και θα προβλέπει µείωση έως και µηδε-
νισµό των προσαυξήσεων και ελάχιστη µηνιαία 
δόση 50 ευρώ.

Πιο αναλυτικά: Θα εντάσσονται όλες οι ο-
φειλές που δηµιουργήθηκαν µέχρι και τις 31 ∆ε-
κεµβρίου 2018. Βασική προϋπόθεση για να εντα-
χθούν στη ρύθµιση είναι οι ασφαλισµένοι να κα-
ταβάλουν τις εισφορές Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου 
και Μαρτίου 2019.

Καθώς δεν περιλαµβάνονται εισοδηµατικά 
ή περιουσιακά κριτήρια, θα µπορούν να εντα-
χθούν 550.000 ελεύθεροι επαγγελµατίες, 22.000 
επιστήµονες και 350.000 αγρότες. Η ρύθµιση θα 
δίνει την ευκαιρία να ρυθµίσουν µε ευνοϊκό τρόπο 
τα χρέη τους και οι περίπου 80.000 ασφαλισµένοι 
οι οποίοι, ενώ έχουν τις προϋποθέσεις να συντα-

ξιοδοτηθούν, δεν µπορούν να λάβουν σύνταξη 
λόγω οφειλών προς τα ταµεία. Σηµειώνεται ότι 
εξετάζεται το ενδεχόµενο να υπαχθούν στην ε-
πικείµενη ρύθµιση και οφειλές εργοδοτών, οι ο-
ποίες αγγίζουν σωρευτικά τα 18 δισ. ευρώ.

Επίσης, στα χρέη που δηµιούργησαν οι ε-
λεύθεροι επαγγελµατίες από το 2002 έως και το 
2016 σχεδιάζεται να γίνει επανυπολογισµός µε 
βάση την ελάχιστη εισφορά που πληρώνουν στον 
ΕΦΚΑ από την 1η Ιανουαρίου 2017. Με αυτόν τον 
τρόπο η αρχική οφειλή θα κουρευτεί ακόµα και 
πάνω από 50%. Βασική προϋπόθεση για τον ε-
πανυπολογισµό είναι η συναίνεση του οφειλέτη, 
καθώς η µείωση της οφειλής οδηγεί και σε αντί-
στοιχο περιορισµό της µελλοντικής σύνταξης.

Οι προσαυξήσεις διαγράφονται έως και 85%, 
µε αποτέλεσµα το συνολικό ύψος των οφειλών 
που θα µπαίνει στη ρύθµιση να µειώνεται σηµα-
ντικά για τους οφειλέτες των ταµείων, ενώ δεδο-
µένου ότι ο αριθµός των δόσεων θα διαµορφώνε-
ται µε βάση το ελάχιστο ποσό δόσης των 50 ευρώ, 
για οφειλές από 6.000 ευρώ και πάνω, όλοι όσοι 
ενταχθούν θα µπορούν να ρυθµίσουν τα χρέη 
τους σε 120 δόσεις.

Για τους οφειλέτες του πρώην ΟΓΑ εξετάζε-
ται µικρότερο ποσό δόσης, το οποίο ενδεχοµέ-
νως θα διαµορφωθεί στα 30 ευρώ.

Η ρύθµιση για την εφορία
Για τις οφειλές στην εφορία θα θεσπιστούν συ-
γκεκριµένα εισοδηµατικά και περιουσιακά κρι-
τήρια, τα οποία θα ορίζουν όχι µόνο το αν θα ε-
πέρχεται η ένταξη στη ρύθµιση, η οποία θα κα-
λύπτει οφειλές που δηµιουργήθηκαν έως και το 
τέλος του 2017.

Σύµφωνα µε τις µέχρι στιγµής πληροφορίες, 
οι δόσεις ενδεχοµένως να φτάνουν έως και τις 
120, αλλά σε ακραίες περιπτώσεις, µε την ελάχι-
στη µηνιαία δόση να κινείται στα 30 µε 50 ευρώ.

Παράλληλα, αν και θα διαγράφονται πρό-
στιµα και προσαυξήσεις, δεν προβλέπεται κού-
ρεµα κύριας οφειλής.

Οι οφειλέτες για να κερδίσουν τις 120 δόσεις 
θα πρέπει να πληρούν συγκεκριµένα εισοδηµα-
τικά κριτήρια. Έτσι, οφειλέτες που έχουν την οι-
κονοµική δυνατότητα να εξοφλήσουν τα χρέη 
τους θα εξαιρούνται αυτοµάτως από τη ρύθµιση.

Στη ρύθµιση θα µπορούν να ενταχθούν οφει-
λές που δηµιουργήθηκαν µέχρι και το τέλος του 
2017, µε ανοιχτό το ενδεχόµενο να υπαχθούν και 
οι φόροι που άφησαν απλήρωτοι οι φορολογού-
µενοι το 2018. Σηµειώνεται ότι για να υπαχθεί 
κάποιος στη ρύθµιση δεν θα πρέπει να έχει δη-
µιουργήσει νέα χρέη από την αρχή της χρονιάς. 
∆ηλαδή να έχει πληρώσει ή να έχει ρυθµίσει τις 
τρέχουσες οφειλές (φόρο εισοδήµατος, ΦΠΑ, 
ΕΝΦΙΑ κ.λπ.). Είναι πιθανό από τη ρύθµιση της 
τελευταίας ευκαιρίας να εξαιρεθούν όσοι έχουν 
υπαχθεί στην πάγια ρύθµιση των 12 δόσεων ή 
στην παλαιά ρύθµιση των 100 δόσεων.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΟΙ 120 ∆ΟΣΕΙΣ 
ΛΟΓΩ… ΕΚΛΟΓΩΝ
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ΚΟΣΜΟΣΥΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Ν∆

Τ
ην περασµένη Πέµπτη πραγµατοποιήθηκε στα κε-
ντρικά γραφεία της Ν∆ η ολοµέλεια των Ειδικών 
Κοµµατικών Οργανώσεων (ΕΚΟ) µε τον νέο γραµµα-
τέα, Νίκο Παγώνη. Περισσότεροι από 500 εκπρόσω-
ποι επαγγελµατικών και κοινωνικών οργανώσεων της 

Ν∆ έδωσαν το «παρών» µε στόχο να συντονίσουν τη δράση και τις 
κινητοποιήσεις τους αλλά και να συζητήσουν για τους προβληµατι-
σµούς τους και τις αποδοτικότερες µεθόδους ανάδειξης και επίλυ-
σης των πολυποίκιλων ζητηµάτων που αφορούν τις διάφορες ΕΚΟ.

Όπως τόνισε ο γραµµατέας των ΕΚΟ, Νίκος Παγώνης: «Η περί-
οδος της κρίσης µάς δίδαξε πλείστα, εκ των οποίων το πλέον σηµα-
ντικό ήταν ότι ο τροχός γυρίζει και ο καθένας µας µπορεί να βρεθεί 
στη θέση του άλλου.

Ναι µεν η κινητοποίηση των στελεχών είναι το άλφα, αλλά οι 
καιροί απαιτούν τα στελέχη να ενστερνίζονται και να µετέρχονται 

διαβουλευτικές πρακτικές επί έκαστου αναδυόµενου ζητήµατος, 
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό δηµοκρατικό πνεύµα.

Με άλλα λόγια, αποτελούµε µέλη µιας οικογένειας, πολιτικής 
και κοινωνικής, µε κοινούς στόχους, αλλά και διαφορετικά ερεί-
σµατα ο καθένας µας.

Στα πλαίσια αυτά, η διαφορετικότητα του καθενός µας έχει 
σπουδαίο ρόλο και πρέπει να αναδεικνύεται και να αξιοποιείται 
προς την κατεύθυνση της δικτύωσης και της προόδου της πολιτι-
κής µας οικογένειας, καθώς και της κοινωνίας µας. ∆εν µιλάµε α-
πρόσωπα, ούτε αόριστα. Λέµε τα πράγµατα ως έχουν και βάσει 
αυτής της λογικής προχωράµε.

Οι ΕΚΟ δηµιουργήθηκαν στα δύσκολα από ανιδιοτελείς αν-
θρώπους που έδωσαν και δεν πήραν από την παράταξη. Συνθέτουν 
µαζί µε τις άλλες γραµµατείες τη βάση πάνω στην οποία εδράζεται 
το οικοδόµηµα που λέγεται Νέα ∆ηµοκρατία. Είναι δίπλα στους πο-

λίτες, γιατί ταυτίζονται µε αυτούς, νιώθουν τις αγωνίες, αφουγκρά-
ζονται τους προβληµατισµούς τους και αγωνίζονται για τα “θέλω” 
τους και τα όνειρά τους. Απηχούν τον παλµό της κοινωνίας στη ση-
µερινή ελληνική πραγµατικότητα».

Ο κ. Παγώνης επισήµανε κατά την οµιλία του τους στόχους της 
γραµµατείας Ειδικών Κοµµατικών Οργανώσεων ενόψει εκλογών 
και όχι µόνο, να εγγυάται τη συνεχή δραστηριότητα µηχανισµών 
επαφής και επικοινωνίας µε τις κοινωνικές και επαγγελµατικές ο-
µάδες, την ορθή αξιολόγηση των ζητηµάτων που αφορούν τις ΕΚΟ 
µε πορίσµατα προερχόµενα από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους, 
τη διαφάνεια και τη στρατηγική στην ανάδειξη και επίλυση των ζη-
τηµάτων και τη συνεργασία µε όλες τις άλλες γραµµατείες που ά-
πτονται των θεµάτων αρµοδιότητάς της.

Στην ολοµέλεια έδωσε το «παρών» και ο ευρωβουλευτής της 
Ν∆ Γιώργος Κύρτσος. 

Χαλκίδα, Πάτρα και Αθήνα 
στέλνουν το µήνυµα

Τ ο περασµένο Σαββατοκύριακο και την Τετάρτη ο ευρωβου-
λευτής της Ν∆ και εκ νέου υποψήφιος ευρωβουλευτής 
Γιώργος Κύρτσος µοίρασε την εφηµερίδα «Free Sunday», 
καθώς και αντίτυπα του νέου του βιβλίου «Ελλάδα - Ευρω-

παϊκή Ένωση: Έτσι θα κάνουµε την κρίση ευκαιρία», στην πόλη της 
Χαλκίδας, στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην Πάτρα.

Το Σάββατο ο ευρωβουλευτής βρέθηκε στην περιοχή γύρω από 
τη Μητρόπολη, στο Θησείο και στο Μοναστηράκι, όπου για δύο ώρες 
µοίρασε την εφηµερίδα και το νέο του βιβλίο, συνοµιλώντας µε τους 
αναρίθµητους πολίτες που εκµεταλλεύτηκαν τον καλό καιρό κάνο-
ντας βόλτα στο κέντρο, αλλά και µε πολλούς καταστηµατάρχες, οι ο-
ποίοι τον υποδέχτηκαν θερµά ευχόµενοι καλή επιτυχία και εξηγώ-
ντας τους προβληµατισµούς τους για ζητήµατα –κυρίως οικονοµικά 
και κοινωνικά– που τους απασχολούν.

Την επόµενη µέρα ο Γιώργος Κύρτσος βρέθηκε στην περιοχή της 
Χαλκίδας, όπου µοίρασε την εφηµερίδα και το βιβλίο σε όσους είχαν 
επιλέξει να απολαύσουν τον καφέ τους σε κάποιο κατάστηµα στον 
παραλιακό πεζόδροµο. Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν τεράστια, 
αφού όλοι έσπευσαν να συνοµιλήσουν µαζί του και να του ευχη-
θούν καλή επιτυχία στις επερχόµενες ευρωεκλογές.

Εξίσου σηµαντική ήταν και η ανταπόκριση των πολιτών της αχα-
ϊκής πρωτεύουσας, αφού όσοι διέρχονταν από τον πεζόδροµο της 
Ρήγα Φεραίου σταµατούσαν προκειµένου να παραλάβουν το βιβλίο 
και την εφηµερίδα και να συζητήσουν για λίγα λεπτά µε τον ευρω-
βουλευτή.
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Η 90χρονη βρισκόταν σε κεντρικό 
δρόµο των Αµπελοκήπων, όπου γίνεται 
η λαϊκή, και πουλούσε παντόφλες που 
πλέκουν οι γυναίκες από τον Πόντο 
προκειµένου να βγάλει τα προς το ζην.

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΣΤΟΥΣ Α∆ΥΝΑΜΟΥΣ

Τ
ον περασµένο Νοέµβριο µια γυναίκα από τον Βόλο 
καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια κάθειρξη επειδή το 
1996 πλαστογράφησε ένα πτυχίο ∆ηµοτικού για να 
µπορέσει να βρει δουλειά ως καθαρίστρια.

Πριν από λίγες µέρες το κράτος έδειξε ακόµη 
µια φορά το σκληρό του πρόσωπο, όταν αστυνο-

µικοί προχώρησαν στη σύλληψη µιας 90χρονης στη Θεσσαλονίκη η 
οποία πουλούσε πλεκτές κάλτσες χωρίς άδεια.

Και αυτή η υπόθεση ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, µε το αρχη-
γείο της ΕΛ.ΑΣ. να διατάζει διερεύνηση της υπόθεσης.

Το χρονικό της σύλληψης
Το µεσηµέρι της 19ης Μαρτίου, όπως κατήγγειλε η κόρη της ηλικιωµέ-
νης, ένα περιπολικό µε τρεις άνδρες πλησίασε τη γυναίκα και την οδή-
γησε στο αστυνοµικό τµήµα. Η 90χρονη βρισκόταν σε κεντρικό δρόµο 
των Αµπελοκήπων, όπου γίνεται η λαϊκή, και πουλούσε τερλίκια, τις 
παντόφλες που πλέκουν οι γυναίκες από τον Πόντο, προκειµένου να 
βγάλει τα προς το ζην, καθώς δεν λαµβάνει σύνταξη.

Η ηλικιωµένη, η οποία δεν µιλάει ελληνικά, προσήχθη από αστυ-
νοµικούς του Αστυνοµικού Τµήµατος Αµπελοκήπων-Μενεµένης, οι ο-
ποίοι πήγαν για έλεγχο στη λαϊκή, πιθανόν µετά από καταγγελία.

Στο αστυνοµικό τµήµα όπου οδηγήθηκε κρατήθηκε για ώρες, ενώ 
της πήραν και αποτυπώµατα. Μάλιστα, σε σχετικό βίντεο που δηµοσι-
οποιήθηκε ο αστυνοµικός φαίνεται να της µιλά έντονα και απαξιωτικά.

Στη συνέχεια, προσήχθη στο Μέγαρο της Κεντρικής Αστυνοµικής 
∆ιεύθυνσης, προκειµένου να ακολουθηθεί κι άλλη διαδικασία, ενώ α-
φέθηκε ελεύθερη αργά το βράδυ, µε τους οικείους της να καταγγέλ-
λουν ότι έµεινε νηστική για πολλές ώρες.

Πηγές, πάντως, του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. ανέφεραν πως «εντοπί-
στηκε 11:30 η ώρα το πρωί χωρίς να έχει άδεια µικροπωλητή. Οδηγή-
θηκε στο αστυνοµικό τµήµα και αφέθηκε ελεύθερη περίπου στις 15:30, 

µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Οι αστυνοµικοί αντιµετώπισαν 
το περιστατικό µε τη δέουσα ευαισθησία».

Πρόστιµο 200 ευρώ
Η περιπέτεια όµως για την ηλικιωµένη δεν σταµάτησε εκεί. Η κόρη 
της βρήκε τυχαία στα προσωπικά αντικείµενα της µητέρας της ένα έγ-
γραφο το οποίο της είχαν παραδώσει οι αστυνοµικοί και αφορούσε δι-
οικητικό πρόστιµο 200 ευρώ. Στην έκθεση βεβαίωσης παράβασης που 
διέρρευσε στο διαδίκτυο αναγράφεται το πρόστιµο για «έλλειψη ά-
δειας σε πλανόδιο εµπόριο, για την άσκηση του οποίου δεν χρησιµο-
ποιήθηκε αυτοκινούµενο όχηµα».

Επιπλέον, αναγράφονται και τα κατασχεθέντα προϊόντα, τα οποία 
ήταν τέσσερις µεγάλες µαντίλες, επτά µικρές µαντίλες και δέκα ζευγά-
ρια πλεκτές κάλτσες.

Κληθείσα να σχολιάσει την υπόθεση, αλλά και το πρόστιµο, η υ-
φυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Κατερίνα Παπακώστα, σε συνέ-

ντευξή της στον ΣΚΑΪ, το χαρακτήρισε νόµιµο, ανακοινώνοντας ω-
στόσο ότι θα το πληρώσει το υπουργείο. «Το κράτος επέβαλε το πρό-
στιµο κατά νόµο» είπε η κ. Παπακώστα, συµπληρώνοντας ότι «θα το 
πληρώσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».

Ερωτώµενη για τις συνθήκες κράτησης διαβεβαίωσε ότι έγινε έ-
λεγχος του περιστατικού. «Από κει και πέρα, αυτά τα οποία είδαν το 
φως της δηµοσιότητας ως προς τη συµπεριφορά απέναντι στην ηλικιω-
µένη δεν ισχύουν καθόλου. Θα πρέπει τα πολιτικά κόµµατα να αποφα-
σίσουµε εάν από µια ηλικία και πάνω θέλουµε τους πολίτες να απαλ-
λάσσονται από την ευθύνη που ο νόµος σήµερα ορίζει. Η αστυνοµία 
δεν πρέπει να ενοχοποιείται και να πυροβολείται γιατί εφάρµοσε τον 
νόµο» σηµείωσε η υφυπουργός.

Ε∆Ε για την υπόθεση
Μετά την έκταση που πήρε η υπόθεση, το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. διέταξε 
διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε∆Ε). Ωστόσο, σύµφωνα µε 
δηλώσεις του προέδρου της Ένωσης Αστυνοµικών Θεσσαλονίκης, Θε-
όδωρου Τσαϊρίδη, δεν αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες συνελήφθη 
η ηλικιωµένη αλλά το γεγονός ότι υπήρξε βιντεοσκόπηση εντός του α-
στυνοµικού τµήµατος, µε το υλικό στη συνέχεια να διαρρέει.

«Η Ε∆Ε αφορά µόνο στο ότι υπήρξε βίντεο που δείχνει την κ. Σου-
ζάνα Ηλιάδου µέσα στο αστυνοµικό τµήµα την ώρα της δακτυλοσκόπη-
σης» σηµείωσε στον ραδιοσταθµό ΘΕΜΑ 104.6.

«Σε καµία περίπτωση δεν κατηγορούνται οι συνάδελφοί µου ότι έ-
πραξαν λάθος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Εσείς µου λέτε για 
την εικόνα, αλλά από κει και πέρα οφείλουµε να σκεφτούµε τους συ-
ναδέλφους που ενεργούν κατόπιν εντολής και καταγγελιών» δήλωσε 
ο κ. Τσαϊρίδης.

Σχετικά µε τις καταγγελίες ότι η 90χρονη έµεινε επί 12 ώρες στο α-
στυνοµικό τµήµα µόνο µε λίγο νερό, ο κ. Τσαϊρίδης τόνισε ότι «ειδικά 
στις αστυνοµικές υπηρεσίες οι αστυνοµικοί τους κρατούµενους, τους 
προσωρινά κρατούµενους ή όσους προσάγονται προσπαθούν να τους 
έχουν σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση. ∆εν βάζουµε τους αν-
θρώπους σε ένα κελί και αδιαφορούµε για τις συνθήκες που υπάρχουν».

Η καθαρίστρια µε το πλαστό πτυχίο
Ακόµα µια υπόθεση, όµως, που κι αυτή αφορούσε επιβολή του νόµου 
σε «αδύναµο» άτοµο, είχε ξεσηκώσει έντονες αντιδράσεις. Η περιπέ-
τεια της καθαρίστριας από τον Βόλο άρχισε από το Τριµελές Εφετείο 
Κακουργηµάτων Λάρισας το 2016, όπου και καταδικάστηκε σε 15 χρό-
νια κάθειρξη επειδή κατέθεσε πλαστό πτυχίο ∆ηµοτικού για να προ-
σληφθεί σε δηµοτικό παιδικό σταθµό.

Ωστόσο, µέχρι τον περασµένο Νοέµβριο παρέµενε ελεύθερη, 
καθώς το δικαστήριο έδωσε αναστέλλουσα δύναµη στην έφεση που ά-
σκησε. Στις 5 Νοεµβρίου, όµως, το Πενταµελές Εφετείο Κακουργηµά-
των Λάρισας την καταδίκασε σε ποινή κάθειρξης 10 ετών και οδηγή-
θηκε στη φυλακή.

Μετά από πλήθος αντιδράσεων από πολίτες, σωµατεία εργαζο-
µένων και κόµµατα, και µε παρέµβαση της εισαγγελέως του Αρείου 
Πάγου Ξένης ∆ηµητρίου, η 53χρονη αφέθηκε ελεύθερη, µε το Πεντα-
µελές Εφετείο Κακουργηµάτων Λάρισας να κάνει δεκτή, για λόγους υ-
γείας, την αίτηση αναστολής εκτέλεσης ποινής.

Η Ένωση ∆ικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδας και δικηγορικοί 
σύλλογοι εξέφραζαν τον προβληµατισµό τους για το σκεπτικό της α-
πόφασης και την αυστηρή ποινή που είχε επιβληθεί στη γυναίκα, ενώ 
και ο υπουργός ∆ικαιοσύνης, Μιχάλης Καλογήρου, είχε βρεθεί στις 
γυναικείες φυλακές του Ελαιώνα Θηβών, όπου είχε συναντήσει την 
53χρονη.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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Σ
την Ελλάδα της αγένειας 
και της απρέπειας είναι σύ-
νηθες να υποτιµούµε αν-
θρώπους που αποδεδειγ-
µένα είναι επιτυχηµένοι 
και ικανοί. Ένα τέτοιο πα-

ράδειγµα είναι ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η πορεία του µέχρι σήµερα, που βρί-

σκεται ένα βήµα πριν από την πρωθυπουρ-
γία, είναι µια πορεία σοβαρών και µεθο-
δευµένων κινήσεων που περιγράφουν έναν 
ψύχραιµο και υποµονετικό ηγέτη, που α-
νεβαίνει ένα-ένα τα σκαλιά προς τον τελικό 
του στόχο.
• Εισέρχεται στην πολιτική σε ηλικία 35 
ετών, δηλαδή αφήνει να περάσουν 10 και 
πλέον χρόνια χωρίς να αναµειχθεί στη 
δηµόσια ζωή. Εγκατέλειψε τον ιδιωτικό 
τοµέα, όπου είχε πολύ υψηλότερα εισοδή-
µατα από αυτά της πολιτικής, για να γίνει 
βουλευτής; Όχι. Εισέρχεται στην πολιτική 
µε µελλοντικό στόχο την πρωθυπουργία 
(και αυτό κρατήστε το).
• Επιλέγει να πολιτευτεί στη Β΄ Αθηνών, 
δηλαδή σε λαϊκές συνοικίες, αν και προ-
έρχεται από αστική οικογένεια και ο ίδιος 
έχει βαθιά µόρφωση και παιδεία.
• Σε όλες τις εκλογές εκλέγεται σταθερά 
πρώτος και µε διαφορά.
• Όταν η αδερφή του, Ντόρα Μπακο-
γιάννη, φεύγει από τη Ν∆ και ιδρύει δικό 
της κόµµα, ο ίδιος παραµένει στη Ν∆, κρα-
τώντας αυστηρά ουδέτερη θέση. (Προφα-
νώς περιµένει την ευκαιρία να πάρει το 
κόµµα.)
• Το 2016 αιφνιδιάζει: Κατέρχεται απρό-
σµενα ως υποψήφιος αρχηγός στις εσωκοµ-
µατικές εκλογές της Ν∆, προβλέποντας ότι 
τα ποσοστά των τεσσάρων διεκδικητών θα 
είναι 40%, 30%, 20% και 10%. Ακόµη, προ-
βλέπει ότι ενώ θα είναι δεύτερος, θα κερ-
δίσει στη συνέχεια το κόµµα, δηλώνοντας 
«δεν ψηφίζουµε µόνο για αρχηγό της Ν∆ 
αλλά και για τον επόµενο πρωθυπουργό».
• Αναλαµβάνοντας την αρχηγία του κόµµα-
τος, περνά αµέσως τη Ν∆ στην πρώτη θέση 
στις δηµοσκοπήσεις, παρά το γεγονός ότι 
οι εκλογές είχαν γίνει µόλις λίγους µήνες 
πριν.
• ∆ηλώνει «δεν θα υποσχεθώ τίποτε που 
δεν θα κάνω» και το τηρεί, κάτι πρωτοφα-
νές στη µεταπολιτευτική πολιτική µας ι-
στορία.
• Για πρώτη φορά καταγράφεται αρχηγός 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης να θεω-
ρείται «καταλληλότερος για πρωθυπουρ-
γός» από τον εν ενεργεία πρωθυπουργό, 
ενώ αυξάνει θεαµατικά τη δηµοσκοπική δι-

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑ 
∆ΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΥΧΑΙΑ

αφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθιστώντας ορι-
στικά µη ανατρέψιµη την εκλογική µάχη, 
όποτε και να γίνει αυτή.

Σε όλα τα παραπάνω υπάρχει και συνέ-
χεια. Ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει σε µια τα-
χύτατη διακυβέρνηση της χώρας, ώστε να 
περάσει αµέσως και παντού το µήνυµα ότι 
η περίοδος της στασιµότητας και της ακυ-
βερνησίας έληξε.

Όλοι γνωρίζουν ότι έχει έτοιµα τα 
πρώτα 10 βασικά νοµοσχέδια, ότι θα «ξε-
κλειδώσει» αµέσως τις µεγάλες επενδύ-
σεις, ότι θα «ξηλώσει» το κοµµατικό κρά-
τος του ΣΥΡΙΖΑ (βλέπε γενικούς γραµµα-
τείς), ότι θα χρησιµοποιήσει ικανούς και 
άφθαρτους εξωκοινοβουλευτικούς σε καί-
ρια κυβερνητικά πόστα.

Στόχος του είναι να «τρέξει» µια χώρα 
που έχει συνηθίσει στη µακαριότητα και 
στο τέλµα, ώστε αµέσως οι οικονοµικοί δεί-
κτες να πάρουν την ανιούσα –κάτι εφικτό, 
αφού λιµνάζοντα κεφάλαια περιµένουν α-
νυπόµονα την κυβερνητική αλλαγή–, για 
να µπορέσει στη συνέχεια να µειώσει φό-
ρους και εισφορές.

Το προσωπικό στοίχηµα του κ. Μητσο-
τάκη είναι κολοσσιαίο σε µέγεθος. Μπο-
ρεί να αλλάξει µια χώρα µε πολύχρονη 
καθολική διάβρωση που ξεκινά από το 
σαπισµένο πολιτικό σύστηµα του κοµµα-
τικού-πελατειακού κράτους, το οποίο πα-
ράλληλα υπονοµεύει τη λειτουργία της 
χώρας και της εκάστοτε κυβέρνησης για να 
επανέλθει στην εξουσία;

Μπορεί να στηριχτεί σε έναν δηµό-
σιο τοµέα που φρενάρει τα πάντα µε άχρη-
στους φορείς και διευθύνσεις, υπαλλήλους 
που µισούν τη δουλειά τους, στην οποία δι-
ορίστηκαν για άεργο βιοπορισµό, και είναι 
όλοι τους ανεύθυνοι και υπεύθυνοι ταυτό-
χρονα;

Μπορεί να στηριχτεί η ανάπτυξη σε µια 
πολυνοµία µε την οποία όλα είναι ταυτό-
χρονα νόµιµα και παράνοµα;

Η λογική µάς λέει «όχι». Όµως υπάρ-
χουν υγιείς δυνάµεις στην Ελλάδα που ε-
πιζητούν την κανονικότητα, την ποιότητα 
και την ουσία. Και δεν πρέπει να υποτι-
µούµε τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος αποδε-
δειγµένα έχει µια διαδροµή-ρεσιτάλ ικα-
νότητας και αποτελεσµατικότητας. Οπότε 
«ναι», κόντρα στη λογική φαίνεται να υ-
πάρχει ελπίδα. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι 
κάποιος που µπορείς να υποτιµήσεις, εκτός 
αν είσαι εντελώς ανόητος.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δηµοσιο-
γράφος και συγγραφέας.

 ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

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

www.gethealthier.gr



αφιέρωµα //
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Παγκόσµια Ηµέρα Αδέσποτων Ζώων

Γ ιατί έχουµε τόσα αδέσποτα ζώα; Είναι θέµα παιδείας ή απουσίας εθνικής στρατηγικής; Πώς πρέπει να 
µιλήσουµε στα παιδιά για τα µικρά ζώα; Γιατί για τις υιοθεσίες αδέσποτων ζώων από την Ελλάδα στο 
εξωτερικό γίνεται τόση φασαρία;

Παγκόσµια Ηµέρα Αδέσποτων Ζώων η 4η Απριλίου και τα παραπάνω ερωτήµατα γίνονται ακόµα πιο βα-
σανιστικά.

Τέσσερις καλλιτέχνες µάς εξοµολογούνται τη σχέση τους µε το πρώην αδεσποτάκι τους για να δώσουν 
ελπίδα σε µια γενιά πολιτών που πρέπει να µάθει ότι υιοθετούµε και δεν αγοράζουµε µικρά ζώα και να συ-
νειδητοποιήσει σκληρές αλήθειες – πως ο σκύλος και η γάτα στο «µεταλλαγµένο» αστικό τοπίο που έχουµε 
δηµιουργήσει δεν έχουν πιθανότητες µακροζωίας, πως και τα ζώα αγαπούν, σκέφτονται, λυπούνται… 

Κυρίως, πως τελικά είναι δική µας ευθύνη η ευζωία τους.
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Α
ν και ο αριθµός των αδέ-
σποτων ζώων δεν έχει επί-
σηµα καταµετρηθεί από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης, ως εκ τούτου δεν υ-
πάρχουν επικαιροποιηµένα 
επίσηµα κρατικά στοιχεία, 

υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα διαβιώνουν 1,8 
εκατοµµύρια αδέσποτοι σκύλοι και περίπου 2 
εκατοµµύρια αδέσποτες γάτες.

Με 120 φιλοζωικές οργανώσεις, 40 δηµο-
τικά κυνοκοµεία και 1,3 εκατ. ευρώ που δίνο-
νται κάθε χρόνο στους δήµους για προγράµ-
µατα εµβολιασµού και στειρώσεων αδέσποτων 
ζώων, οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων στο µε-
γαλύτερο ποσοστό τους είναι άθλιες. Και στους 
δρόµους, όµως, όπου ζουν, η ζωή τους δεν είναι 
καθόλου εύκολη.

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι κακοποιού-
νται, είτε ενεργητικά είτε παθητικά, περίπου 
870.000 ζώα και βρίσκεται ανάµεσα στις 10 πρώ-
τες χώρες που κακοποιούν περισσότερο τα ζώα. 
Συγκεκριµένα, η Ιαπωνία, η Κίνα, η Αυστραλία, 
η Ισπανία, η Αίγυπτος, η Βενεζουέλα, η Βουλ-
γαρία, η Ρουµανία, η Ελλάδα και η Ολλανδία 
είναι κατά σειρά οι χώρες που έχουν τα περισ-
σότερα περιστατικά κακοποίησης ζώων.

Εκτιµάται ότι το 70% των ζώων που δέχο-
νται βία από τους ανθρώπους είναι σκύλοι, το 
21% γάτες και το 24% άλλα ζώα, κυρίως κτη-
νοτροφίας.

Όπως αναφέρει η µη κυβερνητική οργάνωση 
για την ηθική µεταχείριση των ζώων PETA, όταν 
ένα άτοµο κακοποιεί τα ζώα, φαίνεται πως δεν 
έχει συνείδηση και τύψεις γι’ αυτό που κάνει. 
Ο άνθρωπος που χτυπάει, δηλητηριάζει, πυρο-
βολεί, µαχαιρώνει, καίει, πετάει από ύψος, βα-
σανίζει, ακρωτηριάζει, πνίγει ένα ζώο το κάνει 
σκόπιµα. Μια άλλη µορφή όµως κακοποίησης 
είναι και η µη τήρηση των όρων ευζωίας. Παθη-
τική κακοποίηση θεωρείται η έλλειψη καταλύ-
µατος ή ακόµα και το κατάλυµα που δεν είναι 
άνετο, υγιεινό και κατάλληλο ώστε το ζώο να 
µπορεί να βρίσκεται στη φυσική όρθια στάση 
του, να κάνει φυσικές κινήσεις ή την απαραίτητη 
άσκηση για την υγεία και την ευζωία του. Επί-
σης, η µόνιµη αλυσόδεση ή η διαβίωση εντός 
ακατάλληλων κατασκευών, όπως σε µεταλλι-
κές κατασκευές, βαρέλια, χαρτόκουτα, παλέ-
τες, τελάρα κ.λπ.

Σε πολλές περιπτώσεις τέτοιες αποτρόπαιες 
πράξεις προκύπτουν από µια εµφανή ανάγκη για 
εξουσία και έλεγχο, η οποία συνοδεύεται από 
έλλειψη ενσυναίσθησης. Τα ζώα, και ειδικά αυτά 
που δεν µπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό 
τους, γίνονται στόχος, γιατί ο δράστης δεν ανα-
γνωρίζει ή δεν ενδιαφέρεται για τον σωµατικό 
και ψυχολογικό πόνο που θα προκαλέσει. Γι’ 
αυτό και η σκληρότητα απέναντι στα ζώα είναι 
ένδειξη δυνητικής κακοποίησης των ανθρώπων.

Στην Ελλάδα, τα αδικήµατα κατά των ζώων 
θεωρούνται πληµµελήµατα και όχι κακουργή-
µατα, ακόµα και η θανάτωση, και τιµωρούνται 
από 1 έως 5 χρόνια φυλάκισης, όπου ο χρόνος 
φυλάκισης δεν πάει πάντα αναλογικά µε τη βαρ-
βαρότητα του εγκλήµατος. Η χρηµατική ποινή 
που επιβάλλεται στο δικαστήριο είναι από 5 

έως 15.000 ευρώ, ενώ η διοικητική ποινή είναι 
30.000 ευρώ για κάθε ζώο που έχει κακοποιηθεί.

Γι’ αυτό είναι πολύ σηµαντικό να καταγγέλ-
λεται κάθε παρόµοιο περιστατικό. Η καταγγελία 
πρέπει να γίνεται στο αστυνοµικό τµήµα και να 
είναι όσο το δυνατόν πιο τεκµηριωµένη, για να 
διευκολύνεται η ΕΛ.ΑΣ. στο έργο της.

Η Παγκόσµια Ηµέρα των Αδέσποτων δεν 
είναι ηµέρα γιορτής, αλλά ηµέρα προβληµατι-
σµού και κινητοποίησης. 

«Όλα τα ζώα γεννιούνται µε ίσα δικαιώµατα 
στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης» αναφέρε-
ται στο Άρθρο 1 της ∆ιεθνούς ∆ιακήρυξης των 
∆ικαιωµάτων των Ζώων.

Κάθε πράξη που χωρίς λόγο προκαλεί θά-
νατο ζώου είναι βιοκτονία, είναι έγκληµα απέ-
ναντι στη ζωή.

Κακοποίηση των ζώων 
ση�αίνει εγκλη�ατικότητα
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∆
εν είναι εύκολο να έχεις σκύλο, 
κι ας το συνιστούν 60 διαφη-
µιστές για χαρτί υγείας. Πολ-
λές φορές δεν είναι καν ωραίο. 
∆εν υπάρχει τίποτα γοητευ-
τικό στα συντρίµµια που κά-
ποτε ήταν τα έπιπλα βεράντας 
σου. Κι αυτό επειδή δεν τον 

πήγες βόλτα επειδή έβρεχε, βαριόσουν, βιαζόσουν. 
Όλα αυτά, όµως, δεν απασχολούν τον σκύλο σου. Η 
βόλτα είναι θεσµός και όλοι γνωρίζουν τι κάνουν οι 
θεσµοί αν προσπαθήσεις να τους αψηφήσεις.

Ο σκύλος είναι σκληρός διαπραγµατευτής: διεκ-
δικεί τον χώρο σου, καθορίζει το πρόγραµµά σου, σε 
αλλάζει. Προς το καλύτερο. Σε βάζει σε µια άτακτη 
σειρά, σε φέρνει αντιµέτωπο µε τον «χειρότερο εφι-

άλτη σου», αυτόν όπου έστω για µισή ώρα υπάρχει 
ένας κόσµος χωρίς ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήµατος και έ-
κτακτη εισφορά. Γιατί τον σκύλο σου δεν τον ενδιαφέ-
ρουν οι προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης, 
ούτε οι ταµειακές σου οφειλές. ∆ιαθέτει µια φυσική 
ροπή προς την τεµπελιά που είναι µεταδοτική και σω-
τήρια, ένα ένστικτο ανεξάντλητης χαράς, µια µόνιµη 
αθωότητα και περιέργεια για τα δώρα της στιγµής. Ζει 

«Υιοθέτησα ένα πρώην αδέσποτο»
Ο Γιώργος Νανούρης, η Κατερίνα Μισιχρόνη, η Σαββέρια Μαργιολά 

και η Κατερίνα Αντωνιάδου υιοθέτησαν ένα πρώην αδέσποτο 
και περιγράφουν τη ζωή δίπλα του.

Φωτογραφία: Ολυµπία Κρασαγάκη 

Φωτογραφία: Emmanouel Komninos 
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για το τώρα, χωρίς δεύτερες σκέψεις.
Η ηθοποιός Κατερίνα Μισιχρόνη αυτό το διάστηµα 

παίζει στο «∆είπνο», στο Σύγχρονο Θέατρο, ενώ πα-
ράλληλα βρίσκεται σε γυρίσµατα για το «Έξι νύχτες 
στην Ακρόπολη», που θα προβάλλεται από του χρό-
νου στην ΕΡΤ, περιµένοντας τα γυρίσµατα του «Λόγω 
Τιµής». Πάρα το πρόγραµµα απαιτήσεων, ποτέ δεν α-
µελεί την Μπιζού, τη σκυλίτσα της.

«Έχω τη χαρά να συνυπάρχω µε την Μπιζού 
τα τελευταία 13 χρόνια! Πρόκειται για ένα καφετί 
dachshund, κοινώς “λουκάνικο”. Τη συνάντησα τυ-
χαία ένα βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Έτρωγα σε ένα ε-
στιατόριο και δίπλα µου έτρωγε ένα κορίτσι που κρα-
τούσε στα πόδια του ένα µικρό µαύρο πουγκί, απ’ όπου 
προεξείχε ένα τοσοδούλικο καφέ κεφαλάκι. Αναπόφευ-
κτα, µου τράβηξε το βλέµµα και αφού ήδη το χάιδευα 
κανένα δεκάλεπτο, το κορίτσι µού είπε πως µόλις είχε 
γεννήσει το σκυλί της και επειδή δεν µπορούσε να 
κρατήσει όλα τα κουτάβια έψαχνε να το δώσει. Ήταν 
έρωτας µε την πρώτη µάτια. Εκείνο το βράδυ έφυγα 
από το εστιατόριο κρατώντας την Μπιζού».

Μια γλυκιά πρώτη γνωριµία. ∆υστυχώς, αυτή είναι 
η µειοψηφία στους ελληνικούς δρόµους. Για παρά-
δειγµα, η τραγουδίστρια Σαββέρια Μαργιολά βρήκε 
τις σκυλίτσες της στα… σκουπίδια. «Έχω δύο θηλυκές 
σκυλίτσες, τη λευκή Νάγια και τη µαύρη-κανελιά Τσίκα. 
Είναι 1,5 χρονών και είναι αδερφές. Ένα βράδυ, γυρ-
νώντας στο σπίτι µαζί µε µια καλή µου φίλη, ξαφνικά 
ακούσαµε το κλάµα τους µέσα από έναν κάδο σκουπι-
διών. Σταµατήσαµε και κατεβήκαµε να δούµε τι συµ-
βαίνει. Αναποδογυρίζοντας τον κάδο είδαµε τέσσερα 
νεογέννητα κουτάβια στον πάτο, σε άθλια κατάσταση, 
µέσα σε µια κούτα. Συγκλονιστήκαµε. Μας ήταν αδι-
ανόητο πως υπάρχουν άνθρωποι µε τόσο απάνθρωπη 
συµπεριφορά. Τα πήραµε σπίτι και µε τη βοήθεια µιας 
φιλόζωης κυρίας τα φροντίζαµε µέρα-νύχτα. Όταν έ-
γιναν 3 µηνών, αρχίσαµε να βάζουµε αγγελίες για την 
υιοθεσία τους κι εµείς οικογενειακώς αποφασίσαµε 
να υιοθετήσουµε αυτά τα δύο θηλυκά».

Η Σαββέρια, που αυτή την περίοδο ετοιµάζεται 
να ηχογραφήσει ένα καινούργιο τραγούδι, ενώ προ-
γραµµατίζει τις καλοκαιρινές της παραστάσεις, έχει ο-
λοκληρωµένη απάντηση στο κλασικό ερώτηµα «γιατί 
έχουµε τόσα αδέσποτα;» και δεν µασάει τα λόγια της. 
«Θεωρώ πως οφείλεται στην κοινωνική µας ανευθυ-
νότητα, στην έλλειψη γνώσης και τη λάθος νοοτροπία 
σχετικά µε τη στείρωση, αλλά και στους ανεπαρκείς 
µηχανισµούς της πολιτείας», ενώ η Κατερίνα Μισι-
χρόνη γίνεται ακόµα πιο σκληρή µε την ανθρώπινη 

ύπαρξη: «Γιατί έχουµε µάθει κυρίως να παίρνουµε 
και όχι να δίνουµε».

Οι δυο τους αφιερώνουν ουσιαστικό χρόνο στα 
κατοικίδιά τους. Άλλωστε η σχέση αυτή είναι απαι-
τητική. «Λατρεύω τα παιχνίδια και την απογευµατινή 
βόλτα µαζί τους. Είναι στιγµές γεµάτες χαρά και για 
εκείνες και για µένα. Επίσης µοναδικές και οι στιγ-
µές να απολαµβάνουµε παρέα τη ζεστασιά του σπι-
τιού µετά από µια κουραστική µέρα» λέει η Σαββέ-
ρια. Από την άλλη, η Κατερίνα απολαµβάνει περισ-
σότερο το πρωινό ξύπνηµα, «τη στιγµή που ξυπνάει 
το πρωί και θα έρθει να βάλει τη µουσούδα της στο 
κρεβάτι µου, αλλά και το βράδυ, όταν λίγο πριν µε 
πάρει ο ύπνος “χουζουρεύουµε” µαζί».

Η σχέση τους µε τα ζώα τους προφα νώς είναι ξε-
χωριστή. Τι τους έχουν µάθει, όµως, τα σκυλιά τους; 
Κάτι που δεν θα µπορούσε να τους το διδάξει ένας 
άνθρωπος; «Την υποµονή, την ανιδιοτελή αγάπη και 
την αντανακλαστική χαρά» ισχυρίζεται η Κατερίνα. 
«Μέσα από τη µη λεκτική επικοινωνία και την άνευ 
όρων αγάπη τους έχω µάθει να επικοινωνώ µαζί τους 
µε έναν διαφορετικό τρόπο, πιο βαθύ και πιο ουσια-
στικό, που µε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Επίσης, µου 
ενίσχυσαν τις έννοιες της αφοσίωσης και της από-
λυτης αρµονίας µε το περιβάλλον» λέει η Σαββέρια.

The cat lovers
Για αιώνες η γάτα, όπως και η γυναίκα, έχει δαιµο-
νοποιηθεί ως ένα πλάσµα πονηρό, υστερόβουλο, µο-
χθηρό, αγνώµον. Λένε πως δεν πιάνεται φίλη, πως 
εκεί που δεν το περιµένεις θα σε γρατζουνίσει, πως 
µια µέρα απλά θα φύγει… Τι λένε, όµως, δύο «συ-
γκάτοικοί» της;

Η ηθοποιός Κατερίνα Αντωνιάδου παίζει την Ευ-
τέρπη στη «Λωξάντρα» στο θέατρο Βεάκη. «Την Κα-
λυψώ µου, µε το ένα µάτι µπλε, το άλλο µελί και µια 
µαύρη βούλα στο άσπρο φόντο της, τη βρήκε µια φίλη 
µου, περίπου 2,5 µηνών, σφηνωµένη σε µηχανή αυτο-
κινήτου, καλοκαίρι. Υποθέτω –λόγω καλοκαιρίας– θα 
τρύπωσε εκεί για καταφύγιο, ίσως από επίθεση κά-
ποιου σκυλιού. Έκλεγε δύο µέρες σφηνωµένο, αγρι-
εµένο και βρόµικο. Όταν µου προτάθηκε να το υιο-
θετήσω, παρέλαβα ένα γατάκι πεντακάθαρο και εµ-
βολιασµένο. Το µόνο που άλλαξα ήταν το όνοµά της, 
από Ίζου, εµπνευσµένο από το βουνό Φούτζι της Ι-
απωνίας, σε Καλυψώ. Τώρα είναι περίπου 6,5 µηνών, 
χαρούµενο, παιχνιδιάρικο και καλόβολο».

Παρόµοια η ιστορία του ηθοποιού και σκηνοθέτη 
Γιώργου Νανούρη και της Νταίζης. «Τη βρήκαν δυο 

καλές µου φίλες, η Μαργαρίτα Μυτιληναίου και η 
Κατερίνα Μαρκαδάκη. Νιαούριζε µέσα σε καπό αυ-
τοκινήτου. Την είδα στο Facebook και ζήτησα να την 
πάρω δοκιµαστικά για µία εβδοµάδα – γιατί δεν είχα 
γάτα ποτέ πριν, µόνο σκύλους. Την τρίτη µέρα τούς 
είπα ότι θα την κρατήσω. Την έβγαλα Νταίζη από το 
όνοµα της Μαργαρίτας. Γεννήθηκε περίπου 7 Ιου-
λίου του 2018». Και πώς ήταν η µετάβαση από σκύλο 
σε γάτα; «Μοιάζει πανεύκολο. ∆εν χρειάζεται βόλτα, 
της αρέσει να µένει µέσα στο σπίτι. Είναι πολύ απλό 
και εύκολο να έχεις ένα γατάκι, και σου δίνει τόσα 
πολλά». Το επιβεβαιώνει και η Κατερίνα: «Η αγαπη-
µένη µας συνήθεια είναι να κοιµόµαστε ανελλιπώς τα 
βράδια µας αγκαλιά και να νιώθει η µια τους παλµούς 
της άλλης. ∆εν µπορώ να παραβλέψω βέβαια και το 
κρυφτο-κυνηγητό τα βράδια, µέσα σε ένα δυαράκι, 
όπου πηδάει µε το κουτσό ποδαράκι της όπου βρει, 
χωρίς να την εµποδίζει τίποτα».

Κοµψές, διακριτικές και κυρίες, οι γάτες σε µα-
θαίνουν πως η κοµψότητα είναι αρετή, η ελευθερία 
δικαίωµα, η ανεξαρτησία υποχρέωση και τα χάδια 
αποδεκτά όταν θέλουν και οι δύο. «Η Νταίζη είναι 
πολύ παιχνιδιάρα, κάτι που λείπει από τη ζωή µου, 
και δεν κρατάει µούτρα και κακίες. Έχει πολύ καλό 
χαρακτήρα» λέει ο Γιώργος. «Πράγµατι, η γάτα είναι 
κάπως παρεξηγηµένη ως προς τον χαρακτήρα της. 
Για να είµαι ειλικρινής, δεν νοµίζω ότι µια γάτα θα 
µπορούσε να µου µάθει κάτι παραπάνω από έναν άν-
θρωπο – µε συναίσθηση. Φυσικά και ο άνθρωπος πα-
ρεξηγηµένο ον είναι και ταυτόχρονα το µεγαλύτερο 
κτήνος ολόκληρου του οικοσυστήµατος. Όµως πάντα 
από τους –κατάλληλους– ανθρώπους µαθαίνουµε, 
προχωράµε και διορθωνόµαστε. Μην ξεχνιόµαστε 
από τι ον ήρθαµε σε αυτόν τον κόσµο. Απαντώ όµως 
µε σιγουριά ότι η Καλυψώ µου µου έχει βγάλει όλη 
την κρυµµένη µου τρυφερότητα» λέει η Κατερίνα.

Σε µια χώρα µε 3 εκατοµµύρια αδέσποτα (µετρι-
οπαθείς υπολογισµοί) το να πληρώσεις για να αγο-
ράσεις ένα κατοικίδιο δεν είναι κουταµάρα, είναι α-
νευθυνότητα. Υποκινείς ένα ύποπτο εµπόριο, όπου 
χιλιάδες ζώα αντιµετωπίζονται ως αναπαραγωγικές 
µηχανές, και τη διακίνηση µαύρου χρήµατος.

Τις γοητευτικές εκδοχές του περιπλανώµενου 
σκύλου-αλήτη κατέρριψε ο Λουκάνικος, που όταν η 
επανάσταση τελείωσε, το µόνο που ήθελε ήταν ένα 
ζεστό σπίτι να αράξει. Οπότε την επόµενη φορά που 
κάποιος αλητάκος σε ακολουθήσει, πριν του κλείσεις 
την πόρτα, σκέψου πως µπορείς να του σώσεις τη ζωή 
κι εκείνος να ανταποδώσει.
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Σε µια χώρα µε 3 εκατοµµύρια (µετριοπα-
θείς υπολογισµοί) αδέσποτα ζώα στα α-
ζήτητα, οι υιοθεσίες ελληνικών αδέσπο-
των στο εξωτερικό είναι µια µικρή ανάσα 
ελπίδας, όµως κάποιοι πολεµούν τις υιο-

θεσίες εκτός Ελλάδας, σκορπώντας φήµες για σκοτεινά 
κίνητρα και κέρδη. Η πρόεδρος της Πανελλήνιας Φιλο-
ζωικής Οµοσπονδίας (ΠΦΟ), Ειρήνη Μολφέση, βάζει τα 
πράγµατα στη θέση τους.

Πώς προέκυψε η ανάγκη να υιοθετούνται αδέσποτα 
ζώα από την Ελλάδα στο εξωτερικό;
Από την αδυναµία να απορροφηθούν στην Ελλάδα. Για 
µένα, το αληθινό ερώτηµα είναι το ανάποδο: γιατί εισάγο-
νται τόσα ζώα, όταν έχουµε υπερπληθυσµό κατοικιδίων;

Εξηγήστε µας τι είναι το TRACES και τι σχέση έχει 
µε τις υιοθεσίες.
TRACES σηµαίνει Trade Control and Expert System. 
Είναι η ευρωπαϊκή πλατφόρµα ιχνηλάτησης των µετα-
φορών παραγωγικών ζώων και ζωικών προϊόντων. Από 
το 2015 είναι υποχρεωτική η χρήση της και για τα ζώα 
συντροφιάς αν, για οποιονδήποτε λόγο, ταξιδεύουν χω-
ριστά από τον ιδιοκτήτη τους. Τα ζώα που µεταφέρονται 
σε οικογένειες εκτός Ελλάδας εµπίπτουν σε αυτή την κα-
τηγορία. Στο σύστηµα εγγράφονται τα στοιχεία του ζώου 
(µικροτσίπ, εµβόλια κ.λπ.), του αποστολέα, του αποδέ-
κτη, και κάθε λεπτοµέρεια της µετακίνησης, ενώ ενηµε-
ρώνονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας άφιξης. 
Το πρόβληµα δηµιουργείται επειδή οι ελληνικές κτηνι-
ατρικές υπηρεσίες δεν εκδίδουν κωδικούς TRACES για 
τις µεταφορές ζώων συντροφιάς, ενώ ταυτόχρονα κατη-
γορούν τις φιλοζωικές οργανώσεις για παράνοµη µετακί-
νηση ζώων επειδή ταξιδεύουν χωρίς τον κωδικό.

Εξηγήστε µας τις αγγελίες που κατά καιρούς συµπλη-
ρώνουν δικογραφίες µε πωλήσεις αδέσποτων ζώων από 
την Ελλάδα στο εξωτερικό.
Πιστεύω ότι πρόκειται για το «αντίτιµο υιοθεσίας» 
(adoption fee), του οποίου η καταβολή είναι υποχρε-
ωτική στο εξωτερικό και σκοπό έχει να εξασφαλίσει ότι 
ο ενδιαφερόµενος έχει την οικονοµική δυνατότητα να 
φροντίσει το ζώο. Μια συµβολή στα έξοδα της οργάνω-
σης η οποία έχει εµβολιάσει, στειρώσει, φιλοξενήσει και 
γενικά φροντίσει το ζώο µέχρι τη στιγµή της υιοθεσίας 
του. Εάν η προώθηση ενός ζώου γίνεται µέσω σελίδας µι-
κρών αγγελιών, προφανώς η αναφορά στο χρηµατικό αντί-
τιµο είναι απαραίτητη, αλλά δεν πρόκειται για πώληση.

Και τι συµβαίνει µε τις κατά καιρούς συλλήψεις φορτίων 
ζώων σε λιµάνια µε προορισµό το εξωτερικό;
Είµαστε ξεκάθαρα, ως ΠΦΟ, υπέρµαχοι των αυστηρών 
ελέγχων σε οτιδήποτε αφορά την ευζωία των ζώων και 
θεωρούµε ότι πρέπει να τηρούνται όλες οι προδιαγρα-
φές προκειµένου να µεταφέρονται τα ζώα µε ασφάλεια. 
Όµως θέλω να διευκρινίσω το εξής: Οι συλλήψεις φορ-
τίων στις οποίες αναφέρεστε γίνονται συνήθως κατόπιν 
κάποιας κακόβουλης καταγγελίας για δήθεν παράνοµο 
εµπόριο. Κατά τον έλεγχο του οχήµατος διαπιστώνεται 
ότι η αποστολή δεν συνοδεύεται από κωδικό TRACES 
και ακολουθεί αναγκαστική κατάσχεση των ζώων. Όταν, 
µετά από ταλαιπωρία µηνών, ξεµπερδεύεται η υπόθεση, 
η είδηση δεν ενδιαφέρει πια τα ΜΜΕ.

Πόσες υιοθεσίες ζώων στο εξωτερικό πραγµατοποι-
ούνται κάθε χρόνο;
Υπολογίζουµε µερικές χιλιάδες, χωρίς να έχουµε ακριβή 
στοιχεία, διότι, για την προστασία τους και αυτή των ζώων 
που µεταφέρουν, οι φιλοζωικές έχουν πάψει να τα ανα-

κοινώνουν. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες θεωρούν µεγάλη 
επιτυχία τους τη µείωση των υιοθεσιών ελληνικών αδέ-
σποτων στην Ευρώπη. Μιλάµε για θλιβερούς ανθρώπους.

Τι κατά τη γνώµη σας ωθεί έναν άνθρωπο, µια οικογέ-
νεια, να υιοθετήσει ένα ζωάκι από ξένη χώρα;
Το ίδιο που ωθεί ένα ζευγάρι να υιοθετήσει ένα παιδί 
από την Αφρική, το Βιετνάµ ή από εµπόλεµη χώρα. Η 
γνώση ότι αυτή η επιλογή βοηθάει µια κατάσταση. Πολ-
λές φορές πρόκειται για οικογένειες που έχουν επισκε-
φτεί τη χώρα για διακοπές και τους στοιχειώνει ακόµα 
η εικόνα των εγκαταλελειµµένων ζώων.

Η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα που προωθεί ζώα προς 
υιοθεσία στο εξωτερικό;
Όχι βέβαια. Ανά τον κόσµο φιλοζωικοί οργανισµοί δια-
σώζουν ζώα µεταφέροντάς τα από εκεί όπου δεν έχουν 
πιθανότητες να υιοθετηθούν σε χώρες όπου υπάρχει µε-
γαλύτερη ζήτηση γι’ αυτά. Σε γενικές γραµµές, η Β∆ Ευ-
ρώπη (Αγγλία, Γερµανία, Ολλανδία, Ελβετία, ∆ανία κ.λπ.) 
υιοθετεί αδέσποτα από τη Νότια Ευρώπη και τα Βαλκά-
νια (Ρουµανία, Βουλγαρία, Ελλάδα κ.λπ.), ενώ ΗΠΑ και 
Καναδάς υιοθετούν σκύλους σωσµένους από τα αποτε-
φρωτήρια της Ουκρανίας και τις εφιαλτικές φάρµες πα-
ραγωγής σκυλίσιου κρέατος της Ασίας. Το ότι σώζονται 
έτσι µερικές χιλιάδες ζώα µπορεί να µην ακούγεται πολύ 
εντυπωσιακό, αν σκεφτεί κανείς πόσα ζώα πεθαίνουν 
στον δρόµο. Όµως κάθε ζωή είναι σηµαντική και µονα-
δική. Κάθε διάσωση τροφοδοτεί την ίδια την έννοια της 
φιλοζωίας, αυξάνοντας τον αριθµό των πολιτών που νοιά-
ζονται. Κάθε σωσµένο ζώο γίνεται, στη χώρα όπου υιο-
θετείται, πρεσβευτής. Η ιστορία του διαδίδεται σε έναν 
κύκλο ανθρώπων, µαθαίνοντάς τους τι συµβαίνει σε άλλα 
µέρη και ευαισθητοποιώντας τους στη µοίρα των ζώων.

Ειρήνη Μολφέση, πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Φιλοζωικής Οµοσπονδίας

Υιοθεσίες αδέσποτων 
ζώων στο εξωτερικό
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  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Μάκης Τσίτας, συγγραφέας

«Στα παιδιά πρέπει να λέµε τα πάντα»

Π
ώς να µιλήσεις στα παιδιά για τα α-
δέσποτα ζώα ; Πώς να τα αφυπνίσεις 
χωρίς να τα προσγειώσεις σε µια σκληρή 
πραγµατικότητα ενηλίκων; Προφανώς 
αυτά ήταν ερωτήµατα που βασάνιζαν 
και τον συγγραφέα Μάκη Τσίτα και το 
εικονογραφηµένο παιδικό βιβλίο του 
«Ο αδέσποτος Κώστας» είναι η απά-

ντηση σε όλα αυτά.

Πώς προέκυψε ο «Αδέσποτος Κώστας» και η αντιστροφή 
των ρόλων (στο βιβλίο µια οικογένεια σκύλων εγκαταλεί-
πει το κατοικίδιό της, τον µικρό Κώστα);
Μου προκαλούσε πάντα θλίψη και αγανάκτηση η θέα των α-
δέσποτων ζώων, καθώς και οι ταλαιπωρίες και οι βασανι-
σµοί που αυτά υφίστανται συχνά από διάφορους διαταραγµέ-
νους τύπους. Κι έλεγα στον εαυτό µου πως έχω υποχρέωση 
να κάνω κάτι γι’ αυτό. Έτσι, σκέφτηκα να γράψω ένα βιβλίο 
που να απευθύνεται σε µαθητές ∆ηµοτικού. Ένα βιβλίο στο 
οποίο θα υπήρχε αντιστροφή των ρόλων, ώστε µέσω της εν-
συναίσθησης να καταλάβουν τα παιδιά πόσο άσχηµο και α-
πάνθρωπο είναι όλο αυτό που συµβαίνει τόσα χρόνια.

Υπάρχουν πράγµατα για τα οποία δεν µπορούµε να µιλή-

σουµε στα παιδιά; Τα αδέσποτα ζώα και η σύντοµη ζωή 
τους π.χ. είναι σκληρό θέµα για την παιδική ψυχοσύνθεση.
Στα παιδιά πρέπει να λέµε τα πάντα, από τα πιο ευχάριστα 
µέχρι τα πιο δυσάρεστα. Αλλά πρέπει να το κάνουµε µε πολύ 
µεγάλη προσοχή. Στον «Αδέσποτο Κώστα», παρόλο που θί-
γεται ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο θέµα, δεν υπάρχουν µελοδρα-
µατισµοί και καταγγελτικοί τόνοι, που µπορεί να φορτίσουν 

αρνητικά τις παιδικές ψυχές. Η ιστορία είναι πολύ απλή, υ-
πάρχει δράση και αγωνία και καταλήγει σε ένα ευχάριστο 
και αισιόδοξο τέλος.

Έχετε σχόλια για τον «Αδέσποτο Κώστα» από τους µικρούς 
αναγνώστες σας;
Πολλά σχόλια που µε κάνουν να χαίροµαι πολύ. Τα ακούω 
από πρώτο χέρι, καθώς επισκέπτοµαι πολλά σχολεία και συ-
ζητάω µε τους µαθητές οι οποίοι έχουν διαβάσει και έχουν 
ασχοληθεί µε το βιβλίο. Ο «Αδέσποτος Κώστας» αγαπήθηκε 
αµέσως από µικρούς και µεγάλους και έχει κάνει συνεχείς 
επανεκδόσεις. Την ίδια υποδοχή γνώρισε και στην Αλβανία, 
όπου κυκλοφορεί. Σε λίγες µέρες θα βγει και η βουλγαρική 
του µετάφραση και µάλιστα θα πάω στα τέλη Μαΐου στη Σόφια 
για να την παρουσιάσουµε στα παιδιά.

Λέµε συχνά «όλα είναι θέµα παιδείας». Το σύγχρονο εκ-
παιδευτικό σύστηµα αφυπνίζει τους µαθητές όσον αφορά 
ζωοφιλικά θέµατα; Αν όχι, πώς θα µπορούσε να ενταχθεί 
στη διδασκαλία η φιλοζωία;
Το λέµε και είναι απόλυτα σωστό. ∆υστυχώς, το εκπαιδευ-
τικό µας σύστηµα είναι δυσκίνητο και αναποτελεσµατικό. Υ-
πάρχουν συχνά ωραίες ιδέες που ανακοινώνονται µε εν-
θουσιασµό, αλλά η υλοποίησή τους γίνεται υποτονικά, χωρίς 
σύστηµα, και πολλές φορές επαφίεται στις καλές προθέσεις 
και στη φιλοτιµία των εκπαιδευτικών. Η φιλοζωία (όπως και 
η αγάπη για το περιβάλλον, ο σεβασµός σε καθετί µε το οποίο 
συµβιώνουµε) θα έπρεπε να είναι από τα πρώτα πράγµατα 
που διδάσκονται οι µαθητές. Και µέσω των µαθηµάτων τους 
(στις µικρότερες ηλικίες µέσω του παιχνιδιού) και µέσα από 
την τέχνη (λογοτεχνία, θέατρο, κινηµατογράφο, κ.λπ.) και µέσα 
από επισκέψεις ειδικών που θα τους µιλούσαν µε απλό και 
κατανοητό τρόπο.

Τι θα συµβουλεύατε µια οικογένεια που θέλει να κάνει 
«δώρο» στο παιδί της ένα κατοικίδιο;
Θα τους έλεγα πως είναι εξαιρετική ιδέα να υιοθετήσουν ένα 
αδέσποτο. Αλλά θα πρέπει να ξέρουν, και να το µάθουν και 
στα παιδιά τους, πως η υιοθεσία ενός ζώου δεν διαφέρει σε 
τίποτα από την υιοθεσία ενός ανθρώπου – που σηµαίνει ότι έχει 
υποχρεώσεις και ευθύνες και προϋποθέτει αγάπη και φρο-
ντίδα. Και θα τους διαβεβαίωνα πως το νέο µέλος της οικογέ-
νειας θα τους ανταποδώσει την αγάπη αυτή στο πολλαπλάσιο.

INFO

Μάκης Τσίτας

Ο αδέσποτος Κώστας
Εικονογράφηση: Αιµιλία Κονταίου

Σελ.: 48, Τιµή: €7,70, Εκδόσεις Ψυχογιός
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NISSAN MICRA
ME HIGH TECH ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 1.000 Κ.ΕΚ.

ΗYUNDAI i20 1.0 T-GDI
ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

CITROEN C5 AIRCROSS
Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Η  Ν Α Υ Α Ρ Χ Ι ∆ Α
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4. ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ 
ΠΟΛΛΑ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΣΕ 
ΛΙΓΟ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ 
∆ΡΟΜΟΥΣ ΓΥΡΩ ΜΑΣ, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ. ΣΑΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΙΟ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
10. ΤΟ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟ C5 
AIRCROSS ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ 
ΝΑΥΑΡΧΙ∆Α ΤΗΣ CITROËN ΚΑΙ 

ΕΝΑ SUV ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, 
ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
11. HYUNDAI I20 1.0 T-GDI DCT. 
ΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΙΝΙ ΤΗΣ HYUNDAI 
ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΙΚΥΛΙΝ∆ΡΟ TURBO 
ΤΩΝ 1.000 ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ∆ΙΠΛΟΥ 
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ DCT ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

13. TO KIA STONIC ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΤΥΧΑΙΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ∆ΗΜΟΦΙΛΕΣ, 
ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΦΟ, 
ΜΟΝΤΕΡΝΟ, ΝΕΑΝΙΚΟ, ΜΕ 
ΑΝΕΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΚΑΛΟΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ 
ΤΙΜΕΣ
14. ΤΟ NISSAN MICRA 
ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
1.000 ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ 
ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ 
ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ
∆ιανέµεται ∆ωρεάν

   ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:  Νίκος Μαρινόπουλος, 
Γιάννης Σκουφής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Παναγιώτης Τριτάρης 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θεοδωρίδου Βίκυ

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

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

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ FREE SUNDAY
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

issuu.com/autosunday

H Ferrari P80/C είναι ένα µοναδικό αγωνιστικό
Η µοναδική αγωνιστική Ferrari P80/C είναι εµπνευσµένη από την ιστορι-
κή 330 P3/P4 και την Dino 206 S του 1966, ενώ ο ιδιοκτήτης της, που 
πρέπει να πλήρωσε εκατοµµύρια για να την αποκτήσει, αποφάσισε να 
βασίζεται στο πλαίσιο της 488 GT3.
Καθώς προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε πίστα, η P80/C, µε το α-
µάξωµα από ανθρακονήµατα, έχει πιο µικρούς προβολείς και πίσω παρ-

µπρίζ, ενώ το αεροδυναµικό της πακέτο έχει πρότυπα από τη Φόρµουλα 
1. Έτσι, περιλαµβάνει ένα µεγάλο ρυθµιζόµενο σπλίτερ µπροστά και έναν 
τεράστιο διαχύτη πίσω, σε συνδυασµό µε µια µεγάλη φτερούγα. Στο ε-
σωτερικό το περιβάλλον είναι καθαρά αγωνιστικό, µε ψηφιακές ενδεί-
ξεις, πολλούς διακόπτες στην κονσόλα, µπλε µπάκετ, κλωβό ασφαλείας 
κ.λπ.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

89η ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΕΥΗΣ
ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ 

ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ∆ΙΠΛΑ ΜΑΣ
Τα καινούργια αυτοκίνητα που είναι βέβαιο πως θα ενδιαφέρουν, είτε 
θέλετε να αγοράσετε είτε όχι, καθώς και τα πιο σηµαντικά πρωτότυπα.

Όπως σε κάθε έκθεση έτσι και σε αυτήν της Γενεύης παρουσιάστηκε µια πληθώρα νέων µοντέλων, πολλά από τα οποία 
ακολουθούν την τάση του εξηλεκτρισµού, ενώ πολλά θα αποκτήσουν στο µέλλον και πλήρως ηλεκτρικές εκδόσεις. Ας 
δούµε τα πιο σηµαντικά από αυτά που στο άµεσο µέλλον θα είναι διαθέσιµα και στη χώρα µας, καθώς και τα πρωτότυπα 
που έχουν όλες τις προϋποθέσεις να προχωρήσουν στην κανονική παραγωγή.

Mercedes CLA Shooting Brake
Η 2η γενιά της είναι πιο κοµψή και ακόµα πιο πρακτική. Κινητήρες βενζίνης από 1.330 κυβικά, 
diesel από 1.500 και στο εσωτερικό το γνωστό, ωραίο στιλ που γνωρίζουµε από την Α-Class.

Mercedes EQV
Η ηλεκτρική έκδοση της V-Class, γιατί οι VIP µεταφορές µπορεί να είναι και καθαρές.

Skoda Kamiq
Το νέο µικρό SUV της Skoda είναι όµορφο και φυσικά διαθέτει ιδιαίτερα µεγάλους χώρους. Στην 
Ελλάδα προς τα τέλη του έτους.

Νέο Renault Clio
Η νέα του γενιά είναι όµορφη και high tech, ενώ έχει και καινούργιο βασικό κινητήρα 1.000 
κυβικών. Από το φθινόπωρο µάλλον και στη χώρα µας.
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Kia e-Soul
Το Soul διατηρεί την ιδιαίτερη αισθητική του και ως e-Soul ακολουθεί απόλυτα την (ηλεκτρική) 
τάση της εποχής.

Jeep Renegade & Compass PHEV
Η Jeep µπαίνει στην εποχή των plug-in υβριδικών µε τα πιο µικρά της µοντέλα και µε βάση τον 
νέο turbo τετρακύλινδρο των 1.300 κυβικών

Honda e-Prototype
Το µικρό concept της ιαπωνικής εταιρείας θα είναι το πρώτο πλήρες ηλεκτρικό µοντέλο της, ενώ 
εξίσου σηµαντικό είναι το ότι είναι και όµορφο.

VW ID Buggy
Η ηλεκτρική αναβίωση µιας εποχής και µιας φιλοσοφίας, µε βάση το ειδικά εξελιγµένο για την 
ηλεκτροκίνηση πλαίσιο MEB, που θα διατίθεται σε µικροκατασκευαστές για τις δικές τους εκδοχές.

Νέο Peugeot 208
Ακόµα ένα πολύ όµορφο υπερ-µίνι, οπότε η µάχη στην κατηγορία αναµένεται σκληρή. Με 
ηλεκτρική έκδοση και GTI από την αρχή. Πωλήσεις στην Ελλάδα αρχές του 2020.

Citroën Ami One
Ηλεκτρικό commuter µε χαρακτηριστική εµφάνιση και µε παραλληλισµούς µε το θρυλικό 2CV.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

Audi Q4 e-tron
Η ηλεκτρική εκδοχή του νέου Q3. Και το πρώτο ηλεκτρικό Audi που βασίζεται στο πλαίσιο MEB.

Polestar 2
To πρώτο πλήρως ηλεκτρικό µοντέλο της υπο-µάρκας της Volvo έχει ελκυστική εµφάνιση και θα 
έρθει αντιµέτωπο µε το Tesla Model 3.

Skoda Vision iV
∆εν είναι µόνο ηλεκτρικό αλλά και όµορφο όσο και µοντέρνο. Μακάρι να φτάσει έτσι στην 
παραγωγή!

Mitsubishi Engelberg Tourer
Ο προάγγελος της νέας γενιάς των SUV της Mitsubishi και ειδικά του Outlander PHEV.

Nissan IMQ
Πολύ ενδιαφέρουσα πρώτη προσέγγιση για την επόµενη, νέα γενιά των SUV της Nissan. Ναι, 
και του Qashqai.

Kia Imagine
Μοντέρνα προσέγγιση των σχεδιαστών της Kia στο ηλεκτρικό πρωτότυπό της Imagine.



Comfort class
SUV.

www.citroen.gr
*2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση συν 3 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης.
 Μικτή κατανάλωση και εκποµπές CO2 Citroën C5 AIRCROSS:
 από 3,8 έως 7,2 lt/100km και από 106 έως 132 gr/km.

NEO SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

Ανάρτηση µε Progressive Hydraulic Cushions®

Καινοτόµα καθίσµατα Advanced Comfort®

20 συστήµατα υποβοήθησης οδήγησης
Grip Control µε Hill Descent Assist

3 ανεξάρτητα, αναδιπλούµενα και
ανακλινόµενα πίσω καθίσµατα

Χώρος αποσκευών έως 720lt µε
πίσω καθίσµατα σε όρθια θέση

6 τεχνολογίες συνδεσιµότητας
Αυτόµατο κιβώτιο EAT8

ΑΠΟ

22.550€
ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ*
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

SsangYong Korando
Η νέα του γενιά δείχνει και είναι σύγχρονη, ενώ θα έχει και ηλεκτρική έκδοση.

Ferrari F8 Tributo
Η διάδοχος της 488 είναι ακόµα πιο εξελιγµένη αεροδυναµικά και όχι µόνο.

Bugatti La Voiture Noire
Με 11 εκατ. ευρώ προ φόρων, είναι το πιο ακριβό αυτοκίνητο του κόσµου. Με µεγάλη διαφορά 
από το δεύτερο.

Koenigsegg Jesko
Με 1.600 ίππους, ο διάδοχος του Agera RS θα διεκδικήσει το ρεκόρ ταχύτητας που κατέχει το 
τελευταίο.

Seat El Born
Το πρώτο ηλεκτρικό Seat µε ενδιαφέρουσα εµφάνιση και τεχνολογία.

Alfa Romeo Tonale
Θα είναι το νέο SUV της ιταλικής εταιρείας, που θα τοποθετείται κάτω από τη Stelvio και θα είναι 
υβριδικό.





Α
ν κάποιος δεν πρέπει να έχει παράπονο, είναι όποιος είναι έτοιµος να 
αποκτήσει ένα µεγάλο SUV. Πλέον υπάρχουν πολλές επιλογές και ανά-
µεσα σε αυτές έρχεται να µπει σφήνα και το C5 Aircross µε τη σικ εµ-
φάνιση και τα άνετα χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα µεγάλο SUV, µε 
µήκος στα 4,5 µέτρα (πλάτος 1,84 µ., ύψος 1,67 µ.), που αισθητικά ευθυ-
γραµµίζεται απόλυτα µε το µικρότερο C3 Aircross, αλλά και µε το C4 
Cactus.

Οπτικά το γαλλικό SUV, που βασίζεται στην πλατφόρµα EMP2, έχει τον τρόπο του ώ-
στε να µην περνά απαρατήρητο σε καµία περίπτωση. Κάτι η τεράστια µάσκα µε τους δι-
πλούς προβολείς, κάτι το υπερυψωµένο παρουσιαστικό µε τις µπάρες οροφής, κάτι τα 
χαµηλά airbumps… και να πώς το C5 Aircross είναι από τα SUV που χορταίνουν το µάτι. 
∆ίχως να το «φουσκώνουν», αφού οι σχεδιαστές έχουν προσέξει σχεδόν κάθε λεπτοµέ-
ρεια ώστε το SUV τους να δείχνει ελκυστικό και σικ. Όπως και πίσω, µε τα φαρδιά φω-
τιστικά σώµατα. Αξιοσηµείωτο είναι πως ο υποψήφιος αγοραστής έχει να επιλέξει ανά-
µεσα σε 5 επιλογές διακόσµου και περίπου 30 συνδυασµούς για το εξωτερικό, µε 7 
χρώµατα αµαξώµατος, 3 πακέτα και µαύρη οροφή Biton.

Περνώντας στο εσωτερικό, η εικόνα είναι πάνω-κάτω γνώριµη, µε την οθόνη αφής 8 
ιντσών να δεσπόζει στο µέσο του ταµπλό και τον πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 
ιντσών να προσφέρει ευρύτατη πληροφόρηση µέσα από τρεις θεµατικές ενότητες (ειδικά 
ο τρόπος που το κοντέρ γυρίζει σαν ροδέλα θυµίζει κάτι από άλλες, DS εποχές). Πάντως, 
στο C5 Aircross υπάρχουν σηµεία διαφορετικότητας, όπως η οριζόντια σειρά από εύτα-
κτα τοποθετηµένους διακόπτες. Θήκες υπάρχουν αρκετές και πρακτικές, το χειρόφρενο 
είναι ηλεκτρονικό, τα πλαστικά προσεγµένα, αλλά όχι σε όλα τα σηµεία µαλακά.

Οι χώροι για τους επιβάτες βρίσκονται πάνω από τον µέσο όρο, µε εχέγγυο το µεγάλο 
µεταξόνιο των 2,73 µέτρων. Χαρακτηριστικός είναι και ο χώρος αποσκευών, που ξεκινά 
από τα 580 λίτρα και φτάνει έως τα 720 λίτρα. Και αυτό χάρη στα πίσω ανεξάρτητα τρία 
καθίσµατα που σύρονται σε διαδροµή 15 εκατοστών και έχουν και ξεχωριστή ρύθµιση 

CITROËN C5 AIRCROSS 
1.5 BLUEHDI
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∆ΟΚΙΜΗ

Άνετο, ευρύχωρο και σικ

∆οκι�άζου�ε το πιο πρόσφατο και �εγαλύτερο �οντέλο στην γκά�α της 
γαλλικής εταιρείας και ανακαλύπτου�ε �ερικούς πολύ καλούς λόγους 

για να το επιλέξει ένας οικογενειάρχης.

ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΑΡΙΝ ΟΠΟΥΛΟΣ, CITRO�N



πλάτης. Τώρα, αν τα καθίσµατα πέσουν εντελώς, δηµι-
ουργούνται 1.630 λίτρα κενού χώρου µε µήκος φόρτω-
σης 1,9 µέτρων.

Όπως συνηθίζει η Citroën στα πιο πρόσφατα µοντέλα 
της, στο C5 Aircross υπογραµµίζεται η προσφερόµενη 
άνεση, µε βασικά συστατικά τα προηγµένα αµορτισέρ της 
ανάρτησης Progressive Hydraulic Cushions, τα ενισχυ-
µένα αφρώδη καθίσµατα Advanced Comfort, την προ-
σεγµένη ηχοµόνωση µε ειδικά κρύσταλλα κ.ά. Εδώ οι 
Γάλλοι έχουν πιάσει το νόηµα της διαφορετικότητας, ε-
πειδή όλα τα αυτοκίνητα δεν φτιάχνονται για να στρίβουν 
µε τις πάντες. Όχι πως το C5 Aircross δεν το κάνει, του-
ναντίον στρίβει, και πολύ καλά µάλιστα. Απλά, πίσω από 
το βολάν του θα βολευτείς χαλαρά και άνετα, δίχως να 
αναζητήσεις κάτι παραπάνω.

Στον ανοιχτό δρόµο θα ταξιδέψεις ήσυχα και δίχως 
έννοιες χάρη στο καλοστηµένο σασί και την πολύ καλή 
ποιότητα κύλισης. Στα πιο κλειστά κοµµάτια το C5 
Aircross παίρνει κάποιες παραπάνω κλίσεις, αλλά δεν 
υπάρχει κανένας λόγος να το πιέσεις. Η ανάρτηση είναι 
σαφώς πιο µαλακή και προσανατολισµένη στο σιδέρωµα 
των ατσαλάκωτων δρόµων, κάτι που καταφέρνει µε α-
πόλυτη επιτυχία.

Η πρώτη µας πολύωρη επαφή µε το C5 Aircross έγι-
νε ταξιδεύοντας µέχρι τα Τρίκαλα Κορινθίας. Στο πήγαινε 
οδήγησα την έκδοση diesel των 1.500 κ.εκ. µε το αυτό-
µατο 8άρι σασµάν της Aisin. Ένας εξαιρετικός συνδυα-

σµός ενός από τους καλύτερους κινητήρες πετρελαίου 
της αγοράς µε ένα πραγµατικά καλοκουρδισµένο κιβώ-
τιο που ανεβάζει και κατεβάζει πάντα στον σωστό χρόνο. 
Στο θέµα των επιδόσεων, τα 131 άλογα και τα 300 Nm 
καλύπτουν µε το παραπάνω τις απαιτήσεις σε επιδόσεις. 
Η επιστροφή έγινε µε το ίδιο µοτέρ αλλά στην έκδοση µε 
το µηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων. Τολµώ να πω πως σε 
αίσθηση και σε ακρίβεια ο επιλογέας δεν θυµίζει σε τί-
ποτα τους πιο χαλαρούς προηγούµενων Citroën.To αξιο-
σηµείωτο είναι πως και στις δύο διαδροµές καταγράψα-
µε περίπου ίδια κατανάλωση και αν δεν υπήρχε η δια-
φορά τιµής (που δικαιολογείται εν µέρει και από το 
πλουσιότερο επίπεδο εξοπλισµού) θα πρότεινα δαγκωτό 
το αυτόµατο.

Παρόλο που από την γκάµα απουσιάζει η τετρακίνη-
ση, το C5 Aircross το χωρίζουν 23 ολόκληρα εκατοστά 
από το έδαφος, ώστε να διαβαίνει µε άνεση από τους 
βατούς χωµατόδροµους. Το Grip Control είναι διαθέσιµο 
από τη δεύτερη έκδοση εξοπλισµού και είναι εκεί για να 
τιθασεύσει την κίνηση των µπροστινών τροχών στον ρό-
λο ενός ψευδοµπλοκέ. Αν δουλεύει; Όσο χρειάζεται ώ-
στε να αποφεύγονται τα χαζοσπιναρίσµατα στη λάσπη και 
στο χιόνι και µε αρωγό τα M+S λάστιχα.

Εν κατακλείδι, το C5 Aircross είναι ένα SUV µε την 
πρακτικότητα και την άνεση ενός MPV. Έχει µεγάλους 
χώρους και πολυχρηστικά χαρακτηριστικά, χωρά περισ-
σότερα απ’ όσα περιµένεις, ταξιδεύει άνετα και το soft 

στήσιµό του θα το εκτιµήσουν όσοι δίνουν προτεραιότητα 
στην άνεση. Τεχνολογικά έχει σχεδόν τα πάντα και χαρα-
κτηριστικό είναι πως διαθέτει 20 συστήµατα υποβοήθη-
σης οδηγού για απόλυτα ασφαλείς διαδροµές.
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1.499 κ.εκ.

131 ίπποι / 3.750 σ.α.λ.

300 Nm / 1.750 σ.α.λ.

10,4 (10,6)  δλ.

189 χλµ./ώρα

6,5 (6,7) λίτρα / 100 χλµ.

4,5   1, 4   1, 54μέτρα
580-1.630 λίτρα

1.505 κιλά

106-109 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDi 
130 S&S (EAT8)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ €25.000
από



12 ∆ΟΚΙΜΗ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Τ
α θετικά του i20 έρχονται να ενι-
σχυθούν µε την παρούσα έκδοση, 
που καλύπτει σαφώς καλύτερα τις 
ανάγκες του σύγχρονου αγοραστι-
κού κοινού. Μεγάλες αλλαγές στη 
συνταγή δεν υπάρχουν. Ή, για την 
ακρίβεια, υπάρχουν. Και εστιάζο-
νται στο ν συνδυασµό κινητήρας - 
κιβώτιο ταχυτήτων. Αναφορικά µε 
τον πρώτο, το τρικύλινδρο 1.000άρι 
σύνολο της Hyundai δείχνει εύ-
στροφο και αρκετά πολιτισµένο στη 

λειτουργία του. Ανεβάζει όµως την ισχύ του γραµµικά, έχει 
αρκετή ροπή από χαµηλά και καταφέρνει να κινήσει αξιο-
πρεπώς τα 1.100+ κιλά του αυτοκινήτου.

Σε συνδυασµό, δε, µε το 7άρι αυτόµατο κιβώτιο, περιο-
ρίζει αρκετά τον οδηγικό φόρτο. Οι αλλαγές πραγµατοποι-
ούνται σβέλτα, οµαλά και στον σωστό χρόνο. Για κιβώτιο 
διπλού συµπλέκτη, το 7-DCT δεν είναι το πιο γρήγορο της 
αγοράς. Είναι όµως παραπάνω από καλό για να καλύψει 
τις ανάγκες του µέσου οδηγού.

Στην πράξη, η αρµονική συνεργασία του 1.000άρη Τ-
GDi µε το εν λόγω κιβώτιο χαρίζει στο αυτοκίνητο µια ζω-
ντάνια από χαµηλά και µια ποιότητα κατά τη µετακίνηση 
που θα ικανοποιούσε ακόµα και αν το κρίναµε µε κριτήρια 

αυτοκινήτων µεγαλύτερων κατηγοριών. Αντίστοιχα, δεν 
ξεφεύγει ούτε η κατανάλωση, που κυµαίνεται σε ικανοποι-
ητικά επίπεδα.

Κατά  τα  άλλα ,  το  i20  παραµένε ι  ένα  ενδ ιαφέρον 
supermini, µε προσεγµένο χωροταξικό σχεδιασµό, επαρ-
κείς χώρους για 4 ενήλικες (και έναν πέµπτο, αν χρειαστεί) 
και µεγάλο πορτµπαγκάζ. Ο οδηγός θα εκτιµήσει την άνετη 
θέση οδήγησης, την καλή εργονοµία και τις πρακτικές θέ-
σεις για µικροαντικείµενα, που θα διευκολύνουν την καθη-
µερινότητά του. Αντίστοιχα, θα µείνει ικανοποιηµένος από 
τον εσωτερικό σχεδιασµό και τα χρησιµοποιούµενα υλικά, 
που στην πλειονότητά τους δείχνουν καλής ποιότητας και 
µε προσεγµένη συναρµογή.

Στον δρόµο, το i20 διατηρεί το ουδέτερο και φιλικό 
προς τον χρήστη χαρακτήρα του. Στη συγκεκριµένη, ωστό-
σο, έκδοση, των 100 ίππων, προσφέρει και τις πολυπόθη-
τες επιδόσεις, ώστε να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες του 
κοινού στο οποίο απευθύνεται. Παρά την ηλικία του, είναι 
σε θέση να συγκριθεί σε αίσθηση, χαρακτήρα και ποιότητα 
κύλισης µε τις κορυφαίες προτάσεις της αγοράς, ενώ δια-
τηρεί, σε κάθε περίπτωση, ένα καλό πρόσωπο, που δεν 
πέφτει πουθενά κάτω από τον µέσο όρο της κατηγορίας.

Με ένα αντίτιµο οριακά πάνω από τα €15.000, που πε-
ριλαµβάνει ένα σχετικά πλήρες πακέτο εξοπλισµού και ερ-
γοστασιακή εγγύηση 5 ετών, µε δωρεάν οδική βοήθεια, το 

i20 µε τον 1.000άρη T-GDi και το 7-DCT αποτελεί αντικει-
µενικά µία value for money επιλογή.

HYUNDAI I20 1.0 T-GDI 7-DCT
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥ!

Εξοπλισ�ένο �ε ένα υπερτροφοδοτού�ενο σύνολο και κιβώτιο διπλού 
συ�πλέκτη, το i20 ενισχύει τη θέση του στην κατηγορία των supermini.

KIA STONIC: ΣΠΑΣΤΕ ΤΗ ΡΟΥΤΙΝΑ!

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

999 κ.εκ.

100 ίπποι / 4.500 σ.α.λ.

172 Nm / 1.500-4.000 σ.α.λ.

11,4 δλ.

182 χλµ./ώρα

7,3 λίτρα / 100 χλµ.

4,035 x 1,734 x 1,474 µέτρα

326-1.011 λίτρα

1.110 κιλά

114 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

Hyundai i20 1.0 Τ-GDi 7-DCT 100 PS

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ €15.090
από
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Ε
ίναι πανεύκολο να ανακαλύψετε 
νέα µέρη και νέες δραστηριότητες 
όταν γνωρίζετε ότι σας υποστηρί-
ζουν οι υπερσύγχρονες τεχνολογίες 
του Kia Stonic. Όχι µόνο θα σας ε-
µπνεύσει και θα σας βοηθήσει να 
ανακαλύψετε αυτό που αναζητάτε, 
αλλά θα προσθέσει και µια συναρ-
παστική δυναµική σε κάθε στοιχείο 
του ταξιδιού σας.

Ζώντας τη στιγµή σηµαίνει ξεπερνώντας τα όρια και 
αυτό ακριβώς µπορείτε να περιµένετε από το εσωτερικό 
του Kia Stonic. Οι γλυπτές επιφάνειες χορταίνουν το µάτι 
και ικανοποιούν τις αισθήσεις, κάνοντας την οδήγηση α-
ναζωογονητική και διασκεδαστική. Το sport τιµόνι D-Cut 
είναι διαµορφωµένο ώστε να µην ενοχλεί τα πόδια σας, 
ενώ τα χειριστήρια έχουν σχεδιαστεί και τοποθετηθεί έτσι 
ώστε να ικανοποιούν εσάς και όλες τις απαιτήσεις σας µε 
απόλυτη αρµονία.

Πίσω από το τιµόνι η σωστή πληροφόρηση είναι απα-
ραίτητη και το νέο Kia Stonic την εµφανίζει ακριβώς εκεί 
όπου τη χρειάζεστε, αποφεύγοντας τυχόν περισπασµούς. 
Το τελευταίας τεχνολογίας σύστηµα πολυµέσων µε την 
προεξέχουσα οθόνη αφής φροντίζει για την ενηµέρωση 
και τη διασκέδασή σας.

Το προηγµένο σύστηµα πολυµέσων µε έγχρωµη οθό-
νη αφής 7΄΄ αποτελεί βασικό εξοπλισµό σε όλες τις εκδό-
σεις, ενώ ειδικά στην Premium περιλαµβάνει και κάµερα 
οπισθοπορείας µε δυναµικές γραµµές. Η αναγνώριση 
φωνής (στα αγγλικά) σας επιτρέπει να περιηγείστε, να 
πραγµατοποιείτε και να λαµβάνετε κλήσεις, να ελέγχετε 
τον ήχο και πολλά άλλα – απλώς µε φωνητικές εντολές.

Στο Stonic η τεχνολογία Bluetooth προσφέρει ανοιχτή 
ακρόαση των τηλεφωνικών σας συνοµιλιών, αλλά και 
streaming της αγαπηµένης σας µουσικής απευθείας από 
το κινητό σας. Φυσικά υπάρχει πλήρης συνδεσιµότητα µε 
τα πρωτόκολλα Android Auto και Apple CarPlay.

Το ευρύχωρο εσωτερικό του νέου Kia Stonic µπορεί 
να φιλοξενήσει έως και πέντε άτοµα µε άφθονο χώρο για 

KIA STONIC: ΣΠΑΣΤΕ ΤΗ ΡΟΥΤΙΝΑ!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

να βολευτούν και να χαλαρώσουν, αλλά και πολλές πρα-
κτικές θήκες για να τακτοποιήσουν όλα τους τα µικρο-
πράγµατα. Με τα αναδιπλούµενα και διαιρούµενα –σε α-
ναλογία 60/40– καθίσµατα και τον µεγάλο χώρο αποσκευ-
ών, µε χωρητικότητα από 352 έως και 1.155 λίτρα, είναι 
ευκολότερο από ποτέ να ξεκινήσετε ένα ταξίδι ή απλώς να 
αντιµετωπίσετε την καθηµερινότητα.

Οι επιδόσεις και η χαµηλή κατανάλωση καυσίµου 
πρέπει να συµβαδίζουν και ακριβώς αυτό συµβαίνει όταν 
οδηγείτε ένα Kia Stonic. Υπάρχουν τέσσερις κινητήρες 
βενζίνης, 1.2 lt 84 hp, 1.4 lt 100 hp, 1.0 lt Turbo 100 hp και 
120 hp, και δύο κινητήρες ντίζελ, 1.6 lt 115 hp και 136 hp, 
ώστε να καλύψουν τις ανάγκες σας. Όλοι οι κινητήρες πα-
ρέχουν κορυφαία ισχύ και οικονοµία. ∆ιατίθενται επίσης 
χειροκίνητα κιβώτια 5 ή 6 σχέσεων και αυτόµατα 6 σχέσε-
ων ή 7 σχέσεων διπλού συµπλέκτη 7DCT.

Με το πακέτο τεχνολογιών Drive Wise, το Stonic χρη-
σιµοποιεί τις τελευταίες τεχνολογίες Advanced Driver 
Assistance System (ADAS) και εξασφαλίζει την ασφάλεια 
των επιβατών και των πεζών ανά πάσα στιγµή, χωρίς να 
θυσιάζει τη χαρά της οδήγησης. Το προαιρετικό πακέτο 
ADAS περιλαµβάνει σύστηµα προειδοποίησης πίσω δια-
σταυρούµενης κυκλοφορίας (RCCW), σύστηµα προειδο-
ποίησης σύγκρουσης τυφλού σηµείου (BCW), σύστηµα 
διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας (LKAS), βοηθό υψηλής 
σκάλας (HBA), προειδοποίηση απόσπασης προσοχής οδη-
γού (DAW), σύστηµα αποφυγής µετωπικής σύγκρουσης 
(FCA) κ.ά.

Κάθε Kia καλύπτεται από τη µοναδική στην αγορά εγ-
γύηση νέου αυτοκινήτου 7 ετών / 150.000 χλµ. Εναλλακτι-
κά, δεν υπάρχει κανένας περιορισµός χιλιοµέτρων για τα 
πρώτα 3 έτη. Αυτή η εγγύηση είναι δωρεάν και µεταβιβά-
σιµη σε τυχόν επόµενους ιδιοκτήτες, µε την προϋπόθεση 
ότι το αυτοκίνητο συντηρείται στο επίσηµο δίκτυο σύµφω-
να µε το πρόγραµµα συντήρησης. Η υψηλής ποιότητας 
βαφή του αµαξώµατος εξασφαλίζει µακρόχρονη προστα-
σία και λάµψη για το νέο σας Kia. Επίσης, διαθέτει ειδική 
προστασία από τη διάβρωση και 12ετή εγγύηση κατά της 
σκουριάς εσωτερικά.



Μ
παίνοντας κατευθείαν στο θέµα, οι αλλαγές 
στο Micra εντοπίζονται στις νέες εκδόσεις κι-
νητήρων. Πρόκειται για δύο νέους αλουµινέ-
νιους τρικύλινδρους turbo στα 1.000 κ.εκ. 
που αντικαθιστούν τον ίδιας διάταξης 900άρη 
της Renault. Ο ισχυρότερος µε άµεσο ψεκα-
σµό είναι ο 1.0 DIG-T που αποδίδει 117 ίπ-
πους στις 5.250 σ.α.λ. και 180 Nm στις 1.750 
σ.α.λ. Σε λειτουργία overboost η ροπή αυξά-
νεται για µερικά δευτερόλεπτα στα 200 Nm, 
όταν η Nissan µιλά για εκποµπή 114 γρ. CO2/
χλµ. µε µέση κατανάλωση στα 5 λίτρα / 100 
χλµ.

Συνδυάζεται µε µηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων και για τη διαδικασία των 0-100 χλµ./
ώρα απαιτούνται 9,9 δευτερόλεπτα, µε την τελική στα 195 χλµ./ώρα. Αυτό το µοτέρ θα 
διατεθεί αργότερα µέσα στη χρονιά και βασίζεται στο νέο 1.3 που τοποθετείται στο 
Qashqai, σε διάφορα µοντέλα της Renault, στη Mercedes A-Class κ.α. Εδώ θα πρέπει 
να πούµε πως την γκάµα συνεχίζουν να πλαισιώνουν ο diesel των 1,5 λίτρων και ο 
ατµοσφαιρικός 1.000άρης των 75 ίππων.

Και περνάµε στην έκδοση που δοκιµάσαµε πρόσφατα, στη διάρκεια της πανελλαδι-
κής παρουσίασης της έκδοσης 1.0 IG-T. Παρόλο που υπάρχει κι εδώ υπερτροφοδότη-
ση (αλλά και ίδια διαδροµή x διάµετρο), πρόκειται για ένα διαφορετικό τρικύλινδρο 

NISSAN MICRA 1.0 IG-T
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∆ΟΚΙΜΗ

Συνεχίζει  απτόητο µε ένα 
καλύτερο µοτέρ

Η γκά�α του δη�οφιλούς supermini ενδυνα�ώνεται �ε τον νέο 1.000άρη 
τρικύλινδρο που αντικαθιστά τον 900άρη.

ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΑΡΙΝ ΟΠΟΥΛΟΣ, NISSAN



µοτέρ που έχει εξελιχθεί µε την Daimler, µε ψεκασµό 
πολλαπλών σηµείων. Σε σχέση µε τον 0.9, εδώ υπάρχει 
καλύτερη ροή ψύξης και διαχείριση θερµότητας, επί-
στρωση plasma στους κυλίνδρους για µείωση τριβών, 
ενσωµατωµένη στην κυλινδροκεφαλή πολλαπλή εξα-
γωγής κ.ά.

Αποδίδει 100 ίππους στις 5.000 σ.α.λ. και 160 Nm 
στις 2.750 σ.α.λ. H Nissan δίνει εκποµπή CO2 από 103 
γρ./χλµ. για την έκδοση µε το µηχανικό 5άρι σαζµάν (0-
100 χλµ./ώρα: 10,9 δλ., τελική: 184 χλµ./ώρα) και από 
111 γρ./χλµ. για την αυτόµατη CVT (0-100 χλµ./ώρα: 13 
δλ., τελική: µη διαθέσιµη) µε λειτουργία D-Step. Συγκρι-
τικά, το Micra 0.9 χρειαζόταν 12,1 δλ. για το 0-100.

Στον δρόµο, το Micra εξακολουθεί να στέκεται ως έ-
να φρέσκο µοντέλο µε ισορροπηµένα χαρακτηριστικά 
και το γνωστό καλοκουρδισµένο set-up του σασί. Ουσι-
αστικά, τη διαφορά την κάνει το πιο ζωντανό µοτέρ των 
100 ίππων µε την πιο γεµάτη λειτουργία και την καλύτε-
ρη απόδοση της ροπής στις χαµηλές στροφές. Εκεί, δη-
λαδή, όπου υστερούσε ο προηγούµενος 0.9.

Σε γενικές γραµµές έχουµε να κάνουµε µε ένα ραφι-
ναρισµένο µοτέρ που βγάζει µια κάπως τραχιά αλλά όχι 

ενοχλητική λειτουργία στις υψηλές στροφές. Εκεί, δηλα-
δή, όπου δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιέσεις το µο-
τέρ, αφού µέχρι το µέσο του στροφόµετρου και χάρη στη 
σχετικά µακριά 5η σχέση ταξιδεύεις µε άνεση και στα-
θερότητα. Φυσικά, για όσους αναζητούν µια παραπάνω 
σχέση και το κάτι παραπάνω σε επιδόσεις, υπάρχει και 
η έκδοση των 117 ίππων. Αλλά για όσους συµβιβάζονται 
µε το λογικό και µε τη χαµηλή κατανάλωση (καταγράψα-
µε περίπου 6,5 λίτρα / 100 χλµ.) στον ανοιχτό δρόµο, το 
Micra µε τους 100 ίππους είναι µια χαρά.

Στο εσωτερικό, τα νέα στοιχεία αφορούν τον επανα-
σχεδιασµένο πίνακα οργάνων, το νέο infotainment σύ-
στηµα Nissan Connect, τα διαθέσιµα προαιρετικά πίσω 
ηλεκτρικά παράθυρα. Η νέα οθόνη αφής 7 ιντσών έχει 
πολύ όµορφο µενού και γραφικά, νέα πλήκτρα, υποστη-
ρίζει φωνητικές εντολές, Apple CarPlay και Android 
Auto, χάρτες 3D, λειτουργία Find My Car για να βρίσκετε 
πού έχετε παρκάρει το αυτοκίνητό σας, Premium Traffic 
από την TomTom κ.ά. Τέλος, να πούµε πως το Micra 1.0 
µε τους 100 ίππους κοστίζει από €14.290 µε το µηχανικό 
5άρι και από €15.350 µε το αυτόµατο CVT, όταν το 1.0 µε 
τους 117 ίππους στοιχίζει από €15.890.
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999 κ.εκ.

100 ίπποι / 5.000 σ.α.λ.

160 Nm / 2.750 σ.α.λ.

10,9 δλ.

184 χλµ./ώρα

6,5 λίτρα / 100 χλµ.

3,999 x 1,743 x 1,455 μέτρα
300-1.004 λίτρα

1.135 κιλά

103-105 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

Nissan Micra 1.0 IG-T

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ €14.290
από
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υγεία

Έξι celebrities, πρότυπα της διπλανής πόρτας, 
πρεσβεύουν την αυτοπεποίθηση, τη δύναµη της 
θέλησης, το στιλ και τη σκελετική υγεία σε µια 
εκστρατεία-φιλοσοφία ζωής και ευεξίας µε άρωµα 
γυναίκας.

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
«ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ» ΣΤΟΝ ΣΤΙΒΟ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Π
ροτάσεις για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του 
συστήµατος υγείας µε έµφαση στην πρόληψη, σε 
τεκµηριωµένα δεδοµένα και στη δηµιουργία αξίας 
µε στόχο τη βελτίωση της ζωής των ασθενών και 

την ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης παρουσίασε η διευ-
θύνουσα σύµβουλος της MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, 
Agata Jakoncic, στο Συνέδριο «The Future of Healthcare in 
Greece». Στην τοποθέτησή της εστίασε στα βήµατα προόδου 
που έχουν υλοποιηθεί και στα θετικά προσδοκώµενα απο-
τελέσµατα των απαιτούµενων διαρθρωτικών µεταρρυθµί-
σεων, που θα µπορέσουν να διασφαλίσουν δηµοσιονοµική 
βιωσιµότητα µέχρι το 2021 και επέκεινα µέσω µιας δέσµης 
βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων µέτρων βασισµένων 
σε µια εθνική στρατηγική προς όφελος του συστήµατος υγεί-
ας, των ασθενών και της χώρας. Επίσης, αναφέρθηκε στη 
συµβολή της φαρµακευτικής βιοµηχανίας στην αντιµετώπιση 
της κρίσης, καταδεικνύοντας το αδιέξοδο στο οποίο οδήγησε 
η ανεπάρκεια ορισµένων µνηµονιακών πολιτικών υγείας. 

Συγκεκριµένα, αναφερόµενη στον µηχανισµό του clawback, 
τόνισε ότι δεν µπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα του συ-
στήµατος, καθώς έχει φτάσει στα όριά του, µε το ύψος των 
επιβαρύνσεων να συνιστά δηµοσιονοµική απειλή. Για τον 
λόγο αυτόν, πρότεινε ένα σχέδιο αποµείωσης της υπέρβασης 
της φαρµακευτικής δαπάνης, το οποίο θα οδηγήσει σε ένα 
βιώσιµο επίπεδο φαρµακευτικής δαπάνης, σε µια ισχυρό-
τερη οικονοµία µε µεγαλύτερη ισότητα και αποδοτικότητα 
προς όφελος ιδιαίτερα των ασθενών µε χαµηλά εισοδήµατα. 
Το σχέδιο περιλαµβάνει άµεσα µέτρα εξορθολογισµού της 
δαπάνης (π.χ. την εξαίρεση των δαπανών πρόληψης, όπως 
ο εµβολιασµός, από τον προϋπολογισµό της φαρµακευτικής 
δαπάνης, τη συνυπευθυνότητα πολιτείας και βιοµηχανίας 
για τον επιµερισµό της υπέρβασης), ενώ στα µεσοπρόθεσµα 
µέτρα περιλαµβάνονται δοµικές µεταρρυθµίσεις που θα εξα-
σφαλίζουν ότι µόνο η κατάλληλη θεραπεία θα δίνεται στον 
κατάλληλο ασθενή, ενώ θα επικρατούν κίνητρα οικονοµικής 
συµπεριφοράς όλων των παραγόντων του συστήµατος.

ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Με στόχο την ψυχολογική και τη σωµατική ενδυνάµωση των γυναικών 
και εκπροσώπους έξι λαµπερά κορίτσια δηµιουργήθηκε το womanism, 
µια νέα φιλοσοφία ζωής που καλεί κάθε Ελληνίδα να γίνει κυρίαρχος 
του εαυτού της και να κατακτήσει ό,τι της ανήκει σε έξι βασικούς πυλώ-

νες της καθηµερινότητας. Τους έξι κύριους πυλώνες που αντιπροσωπεύουν το νόηµα 
της καµπάνιας #womanism εκπροσώπησαν η Ντορέττα Παπαδηµητρίου, ηθοποιός/ 
παρουσιάστρια, για τον πυλώνα Own your Time, η Ελευθερία Ζούρου, ιδρύτρια και 
CEO του doctoranytime.gr, για τον πυλώνα Own your Choices, η Πηνελόπη Αναστα-
σοπούλου, ηθοποιός, για τον πυλώνα Own your Style, η Καρολίνα Πελενδρίτου, δύο 
φορές χρυσή παραολυµπιονίκης στην κολύµβηση, µε σοβαρό πρόβληµα όρασης, για 
τον πυλώνα Own your Confidence, η Κέλλη Λαµπροπούλου, ορθοπεδικός χειρουργός, 
διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Παν/µίου Αθηνών και επιστηµονικός συνεργάτης 
του Συλλόγου Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα», για τον πυλώνα Own your Health και 
η Βασιλική Μιλλούση, πρωταθλήτρια γυµναστικής, για τον πυλώνα Own your Body. Η 
καλή σκελετική υγεία αποτελεί προϋπόθεση για κάθε δραστήρια γυναίκα, «αθλήτρια» 
στον στίβο της καθηµερινότητας, και ο Σύλλογος «Πεταλούδα» στέκεται δίπλα στις 
Ελληνίδες, προσφέροντας δωρεάν µετρήσεις για την πρόληψη της οστεοπόρωσης και 
υλοποιώντας εκστρατείες ενηµέρωσης για τη σηµασία της διατροφής και της άσκησης 
στα γερά οστά. Η καµπάνια #womanism υλοποιείται από τα Intersport.

Ο 
αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρµακοβιοµηχανίας, ∆ηµήτρης ∆έµος, στο πλαίσιο της οµιλίας του 
στο Συνέδριο «The Future of Healthcare in Greece» στάθηκε στο θέµα των επενδύσεων, χαρακτηρίζοντάς το 
ως το πρωταρχικό ζήτηµα ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονοµίας. Υποστήριξε, µάλιστα, ότι οι ελληνικές 
εταιρείες µπορούν να επενδύσουν 300 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία σε µονάδες παραγωγής φαρµάκων 

συµβατικής και νέας τεχνολογίας και να µεγιστοποιήσουν τα οφέλη της φαρµακοβιοµηχανίας στην α πασχόληση και στην 
εθνική οικονοµία. Ωστόσο, ο κ. ∆έµος τόνισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απελευθερωθούν οι επενδύσεις στον 
χώρο του φαρµάκου είναι η εξάλειψη των επιστροφών clawback που δίνει άδικα η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία και 
ισοδυναµούν µε έναν επιπρόσθετο έµµεσο φορολογικό βραχνά που φτάνει το 60%. Τον σωστό δρόµο δείχνουν η Ιρλαν-
δία και η Κορέα, οι χώρες που πρωτοπορούν στην έρευνα και την ανάπτυξη, οι οποίες δηµιούργησαν ένα οικονοµικό 
πλαίσιο κινήτρων και φορολογικών απαλλαγών στις νέες επενδύσεις, ενώ παράλληλα ενδυνάµωσαν τη συνεργασία των 
πανεπιστήµιων και των ερευνητικών κέντρων και τη χρηµατοδότησή τους από την ιδιωτική πρωτοβουλία.

ΚΥΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΦΑΡΜΑΚΟ, 
ΑΝ ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ 
ΤΟ CLAWBACK

ΧΩΡΙΣ ΕΞΤΡΑ ΖΑΧΑΡΗ, 
ΜΕ ΛΙΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ, 
Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

Τ
α παιδιά δεν είναι µικροί ενήλικες και χρειάζονται τη δική τους, παι-
δικά πλασµένη συνταγή για να µεγαλώσουν σωστά και να γίνουν 
γερά. Όπως επισηµαίνει ο κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος 
Ιωσήφ Αλεξανδρίδης, τα µικρά παιδιά χρειάζονται λιγότερη πρω-

τεΐνη στα φαγητά τους, γιατί η υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης προγραµµατίζει 
λανθασµένα τον µεταβολισµό τους και κάνει τα παιδιά επιρρεπή στο µε-
ταβολικό σύνδροµο και στην παχυσαρκία. Επίσης, δεν χρειάζονται κρυφή 
ζάχαρη, η οποία παχαίνει και δηµιουργεί παιδική επιδηµία τερηδόνας, ενώ 
η σωστή παιδική συνταγή για τη διατροφή των λιλιπούτειων περιλαµβάνει 
και το σωστό µέγεθος µερίδας. Γι’ αυτό άλλωστε τα σωστά παιδικά σνακ 
πρέπει να είναι µικρότερου µεγέθους από αυτά των ενηλίκων. Σε αυτό το 
πνεύµα, η Nestlé παρουσιάζει το πρώτο γιαουρτάκι από 100% βιολογικό 
γάλα που δεν περιέχει ίχνος πρόσθετων σακχάρων, µε τον γνωστό σεφ ζα-
χαροπλαστικής ∆ηµήτρη Μακρυνιώτη να προτείνει για τα παιδιά συνταγές 
µε γιαούρτι, φρούτα και βρώµη, όπως ένα κέικ µπανάνας µε υφή ψωµιού 
και ένα θρεπτικό smoothie, καταλήγοντας στο συµπέρασµα πως ό,τι είναι 
υγιεινό για ένα παιδί, είναι ιδανικό και για τους γονείς του.
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30/03-05/04

Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ  
ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Ο Παντελής Θαλασσινός θα τραγουδήσει 
για τους φίλους του στην Κεντρική Σκηνή 
του Σταυρού του Νότου το Σάββατο 30 
Μαρτίου και τρία ακόµη Σάββατα µέχρι το 
Πάσχα, µε τραγούδια εφ’ όλης της ύλης. Πα-
ρουσιάζει παράλληλα και το καινούργιο του 
βιβλίο-CD, τα «12+1 Ηλιοτρόπια του Άλκη 
Αλκαίου».

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΡΗΣ ∆ΙΝΕΙ  
∆ΥΟ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 
Ο Γιώργος Περρής συναντά το κοινό του σε δύο 
µεγάλες συναυλίες, στο Βασιλικό Θέατρο Θεσ-
σαλονίκης τη ∆ευτέρα 1 Απριλίου και στο θέατρο 
Ακροπόλ στην Αθήνα τη ∆ευτέρα 8 Απριλίου. Με 
όχηµα τα ολοκαίνουρια τραγούδια που έγραψαν 
γι’ αυτόν οι σπουδαίες Ευανθία Ρεµπούτσικα και 
Λίνα Νικολακοπούλου και τα οποία θα παρου-
σιάσει για πρώτη φορά ζωντανά, θα συνδυάσει 
το τώρα µε το παρελθόν και το µέλλον και, όπως 
πάντα, θα χτίσει γέφυρες χωρίς φραγµούς ανά-
µεσα στο έντεχνο, το ποπ αλλά και το κινηµατο-
γραφικό τραγούδι.

Ο ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ ΜΑΓΚΡΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
 
Την ευκαιρία να συναντήσουµε έναν από τους 
σηµαντικότερους συγγραφείς της Ιταλίας, τον 
Κλαούντιο Μάγκρις, θα έχουµε την Τετάρτη 3 
Απριλίου και ώρα 19:30 στο Ωδείο Αθηνών. Ο 
Κλαούντιο Μάγκρις είναι µια σπουδαία προ-
σωπικότητα των σύγχρονων γραµµάτων, κορυ-
φαίος µελετητής της ευρωπαϊκής κουλτούρας. 
Τον συγγραφέα θα προλογίσει ο ποιητής, δοκι-
µιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας Αναστάσης 
Βιστωνίτης.

ΧΟΡΟΣ  
ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ
Η νέα χορογραφική δουλειά της 
Ιωάννας Πορτόλου και της οµά-
δας χορού Griffón, εµπνευσµένη 
από ένα πρόσωπο-σύµβολο της πα-
γκόσµιας ιστορίας, φέρνει το έργο 
«Elizabeth» στην Αίθουσα Νίκος 
Σκαλκώτας για τρεις παραστάσεις, 
στις 4, 5 και 6 Απριλίου, στις 21:00. 
Ένα ατµοσφαιρικό σύµπαν από ει-
καστικές εικόνες, υποβλητικούς 
ήχους και χορευτικές συναντήσεις 
που χάνονται στον χρόνο. Μετά το 
«Risk» (2018) και µε την ίδια δυ-
νατή χορευτική οµάδα, το έργο 
«Elizabeth» έρχεται ως φυσική 
συνέχεια στην πολύχρονη χορο-
γραφική ενασχόληση της Ιωάννας 
Πορτόλου µε το απρόβλεπτο στοι-
χείο της ανθρώπινης φύσης.



www.freesunday.gr
31.03.201938 FREETIME

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κέβιν Κολς, Ντένις Γουί-
ντµαϊερ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζεφ Μπούλερ ΠΑΙ-
ΖΟΥΝ: Τζέισον Κλαρκ, Έιµι Σέιµετζ, Τζον 
Λίθγκοου

Μετά την εµπορική επιτυχία του θεαµατικού «Aquaman», η DC µας συστήνει τον πανίσχυρο, 
απολαυστικό και ξεκαρδιστικό υπερήρωα που ακούει στο όνοµα Shazam, ακρωνύµιο των 
Σολοµώντα, Ηρακλή, Άτλαντα, ∆ία, Αχιλλέα και Ερµή. Ο Μπίλι Μπάτσον (Άσερ Έιντζελ), χάρη 
στην ευγενική «χορηγία» ενός αρχαίου µάγου (Ντζιµόν Χουνσού), κάθε φορά που φωνάζει 

τη λέξη SHAZAM! µεταµορφώνεται από 14χρονο έφηβο στον ενήλικα οµώνυµο υπερήρωα (Ζάκαρι Λίβαϊ). 
Ωστόσο, παρά το γεροδεµένο σώµα του, παραµένει µέσα του ένα παιδί που, όπως είναι φυσικό, διασκεδάζει 
µε την ενήλικη έκδοση του εαυτού του, κάνοντας ό,τι θα έκανε κάθε έφηβος που θα αποκτούσε υπερδυνάµεις: 
κάνει την πλάκα του. Μπορεί να πετάξει; Βλέπει µε ακτίνες Χ; Μπορεί να εξαπολύσει αστραπές από τα χέρια 
του; Μπορεί να κάνει κοπάνα από το σχολείο; Με τη βοήθεια του ειδήµονα σε υπερηρωικά ζητήµατα φίλου 
του Φρέντι (Τζακ Ντίλαν Γκρέιζερ) ο Shazam δοκιµάζει τα όρια των ικανοτήτων του, αλλά θα χρειαστεί να 
µάθει να ελέγχει τις ικανότητές του για να κατατροπώσει τις φονικές δυνάµεις του κακού που βρίσκονται υπό 
τον απόλυτο έλεγχο του δρος Σιβάνα (Μαρκ Στρονγκ).

O ΠΑΡΑΛΙΑΣ
THE BEACH BUM

Ο σκηνοθέτης του «Spring Breakers» Χάρµονι Κορίν επιστρέφει µε ακόµα µια ατίθαση και γεµάτη 
χρώµα ταινία, µε φόντο τη µεθυστική Κούβα και την ηλιόλουστη Φλόριντα. Η ταινία ακολουθεί 
τις ξεκαρδιστικές περιπέτειες του Μούντογκ, ενός αξιαγάπητου και ασυµβίβαστου συγγραφέα 
που ζει τη µεγάλη ζωή µε τους δικούς του όρους, χωρίς να ακολουθεί κανόνες και «πρέπει». 

Πρωταγωνιστεί ο βραβευµένος µε Όσκαρ Μάθιου Μακ Κόναχι και ένα all-star καστ που αποτελείται από τους 
Άιλα Φίσερ, Ζακ Έφρον, Μάρτιν Λόρενς, Τζίµι Μπάφετ, Τζόνα Χιλ και Snoop Dogg.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Χάρµονι Κορίν ΠΑΙΖΟΥΝ: Μάθιου Μακ Κόναχι, Ζακ Έφρον, Άιλα Φίσερ, Snoop Dogg, 
Μάρτιν Λόρενς, Τζόνα Χιλ, Τζίµι Μπάφετ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντέιβιντ Φ. Σάντµπεργκ ΣΕΝΑΡΙΟ: Χένρι Γκέιντεν ΠΑΙΖΟΥΝ: Ζάκαρι Λίβαϊ, Μαρκ Στρονγκ, Άσερ Έι-
ντζελ, Τζακ Ντίλαν Γκρέιζερ, Ντζιµόν Χουνσού, Λοβίνα Γιάβαρι, Μισέλ Μπορθ, Άνταµ Μπρόντι, Μάρτα Μίλανς, Γκρέις 
Φάλτον

ΝΕΚΡΩΤΑΦΙΟ ΖΩΩΝ
PET SEMATARY

SHAZAM!

Βασισµένο στο µυθιστόρη-
µα τρόµου του Στίβεν Κίνγκ 
«Νεκρωταφίο Ζώων», ακολουθεί 
τον δρα Λούις Κριντ (Τζέισον 

Κλαρκ), ο οποίος, µετά τη µετακόµισή του µε 
τη σύζυγό του Ρέιτσελ ( Έιµι Σέιµετζ) και τα 
δύο µικρά παιδιά τους από τη Βοστώνη στο 
Μέιν, ανακαλύπτει έναν µυστηριώδη τόπο 
ταφής κρυµµένο βαθιά µέσα στο δάσος που 
βρίσκεται δίπλα στο νέο τους σπίτι. Όταν µια 
τραγωδία χτυπά την οικογένειά του, ο Λούις 
θα στραφεί στον ασυνήθιστο γείτονά του 
Τζαντ Κράνταλ (Τζον Λίθγκοου), προκαλώ-
ντας µια επικίνδυνη αλυσιδωτή αντίδραση 
που θα απελευθερώσει ένα άνευ προηγου-
µένου κακό µε τροµακτικές συνέπειες. Το 
κλειδί της ιστορίας είναι η απώλεια και τι 
προκαλεί στους ανθρώπους.

CI
NE

M
A



www.freesunday.gr 3931.03.2019 FREETIME
ΠΡΟ

ΣΩΠΟ
Η Αγγέλα Σιδηροπούλου συστήθηκε στο ευρύ κοινό µε το single «Εύθραυστον» που κυκλοφόρησε από τη Heaven 

Music, ενώ αυτές τις µέρες κυκλοφορεί και το δεύτερο single της, µε τίτλο «Μια στάση µετά», που είναι και ο προ-
ποµπός του επερχόµενου album της. Στις 6 Απριλίου θα βρίσκεται στον Σταυρό του Νότου club και µας εξηγεί 

πώς είναι να προέρχεσαι από πολιτική οικογένεια.

Αν σας ζητούσε κάποιος να συστηθείτε µε ένα κείµενο 50 λέξεων, ποιο θα ήταν αυτό;
∆εν είναι εύκολο να µιλάς για τον εαυτό σου, τουλάχιστον για µένα. Φανταστείτε ένα µικρό κορίτσι να µοιράζεται ανάµεσα σε 
θεατρικά εργαστήρια και ωδεία. Μεγαλώνοντας, αποφοίτησα από τη δραµατική σχολή του Γιώργου Αρµένη και παράλληλα 
έπαιζα στο πλευρό ενός τόσο µεγάλου ηθοποιού. Μετά ήρθε ο Ίψεν και ξαφνικά βρέθηκα στις «Τρωάδες» στο Φεστιβάλ Α-
θηνών και Επιδαύρου. Συµµετείχα σε δύο πολύ σηµαντικές ταινίες και σε µια σειρά. Ήρθε το παιδικό όνειρο, το musical, µε 
την «EVITA», το «HAIR» και το «Jesus Christ Superstar». Παράλληλα, µέσω ενός δασκάλου και φίλου, του Χρήστου Θε-
οδώρου, που κυκλοφορήσαµε το «Καλοκαίρι Έρχεται», είχα την τύχη να γνωρίσω τον παραγωγό Νίκο Μακράκη και συ-
µπορευόµαστε στη Heaven Music. Κυκλοφορήσαµε το «Εύθραυστον», θα κυκλοφορήσουµε πολύ σύντοµα το «Μια στάση 
µετά» και αναµένονται, ελπίζω, όµορφα πράγµατα.

Υποκριτική και τραγούδι. Πού εκφράζεστε καλύτερα;
Από µικρή ανακάλυψαν σ’ εµένα οι γονείς µου την τάση µου προς την τέχνη. Ξεκίνησα από πολύ νωρίς να εξασκώ και την υ-
ποκριτική και το τραγούδι. ∆εν τα ξεχωρίζω, γιατί το ένα ζει από το άλλο. Σίγουρα υπάρχει διαφορετική προσέγγιση, αλλά 
έχω βρει τον τρόπο να υπάρχω και στα δύο. Και τα δύο απευθύνονται στο κοινό, στο να µεταφέρεις δηλαδή µηνύµατα στον 
κόσµο, και αυτό είναι που πάντα µε εξέφραζε και θα µε εκφράζει.

Τι θα ακούσουµε στον Σταυρό του Νότου;
Θα ακούσετε γνωστά ελληνικά και ξένα κοµµάτια σε pop-rock και jazz διάθεση. Και φυσικά τον Ησαΐα Ματιάµπα. Εσείς θα 
µας πείτε πώς σας φάνηκε.

Και η συνεργασία µε τον Ησαΐα Ματιάµπα πώς προέκυψε;
Συνεργαστήκαµε στο «Jesus Christ Superstar» κι έτσι γνωριστήκαµε. Είναι ταλαντούχος και γεµάτος ενέργεια, ακοµπλεξά-
ριστος και ωραίος τύπος. Τα χνότα µας ταιριάζουν. Τον πήρα τηλέφωνο και του λέω «θα είµαι στον Σταυρό, θα έρθεις να µου 
δώσεις ενέργεια;». Και µου είπε «ναι». Τιµή µου και χαρά µου.

Μητέρα σας είναι η ανεξάρτητη βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα. Είναι πιο δύσκολο για µια γυναίκα να τα καταφέρει 
είτε στην πολιτική είτε στο καλλιτεχνικό στερέωµα;
Θεωρώ πως έχουν αρκετά κοινά αυτοί οι δύο χώροι. ∆εν πιστεύω ότι ένας άντρας είναι πιο ικανός από µια δυναµική γυναίκα 
που ξέρει τι θέλει να κάνει. Αυτό µου το δίδαξε καλά η µαµά µου, η οποία µόνη της έχει καταφέρει µε πολλή δουλειά µεγάλα 
επιτεύγµατα και είµαι περήφανη γι’ αυτό.

Τι εφόδια πήρατε από την οικογένειά σας; Η ελληνική οικογένεια έχει ακόµα στεγανά όσον αφορά την τέχνη ως επαγ-
γελµατική οδό.
Στη δική µου δεν υπήρχαν τέτοια στεγανά. Όσο προχωράει ο καιρός, αυτές οι «προκαταλήψεις» µένουν πια στο παρελ-
θόν. Υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι νέοι καλλιτέχνες που ακολουθούν αυτή την οδό. Η οικογένειά µου µε στηρίζει αρκετά.

Βλέποντας τον λογαριασµό σας στο Instagram καταλαβαίνω πως τον ενηµερώνετε και τον φροντίζετε. Είναι απαραίτητα 
τα social media σήµερα για έναν καλλιτέχνη; Γιατί;
Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση µε άλλους καλλιτέχνες, αλλά και φίλους, ακόµη και εκτός χώρου, δεν ασχολούµαι τόσο όσο η 
εποχή µας επιτάσσει. Σαφώς και είναι απαραίτητα τα social media, γιατί η περισσότερη δουλειά γίνεται µέσα από το διαδί-
κτυο. Καλό ή όχι, θα το δούµε.

Αγγέλα Σιδηροπούλου
«Οι “προκαταλήψεις” 

µένουν πια  
στο παρελθόν»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ ART

Η Μίνα Παπαθεοδώρου-
Βαλυράκη στο Μονακό 
για καλό σκοπό

Η Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη ήταν επίσηµη προσκεκληµένη 
του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό και του ιδρύµατός του, Prince 
Albert II of Monaco Foundation, µε το έργο της «F1 Ferrari 

double», το οποίο δηµοπρατήθηκε για το fundraising του ιδρύµατος του 
πρίγκιπα για την προστασία της Μεσογείου, στο επίσηµο γκαλά στις 12ης 
Μαρτίου που παρέθεσε το Μονακό Private Label στο Hôtel de Paris.

Τα χρήµατα από την πώληση του έργου στο επίσηµο γκαλά δόθηκαν 
στο ίδρυµα του πρίγκιπα µε σκοπό την προστασία της Μεσογείου, τον κα-
θαρισµό της από τα πλαστικά, καθώς και την προστασία των δασών του Α-
µαζονίου.

Στη φωτογραφία ο πρίγκιπας υπογράφει το πίσω µέρος του έργου της 
Μίνας Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη για µοναδικότητα και εκτόξευση της 
αξίας προς τους συλλέκτες που το απέκτησαν τη βραδιά του γκαλά.



Γιώργος Κύ ρτσος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
Ε ΥΡΩΒΟΥΛΕ Υ ΤΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας: Πολιτικό γραφείο: Λουκιανού 25, Κολωνάκι
Τηλ.: 210 7248616, Fax: 210 7219496

∆ραστηριότητα στην πρώτη πενταετή θητεία του (2014-2019):
� Αποτελεσµατική πίεση σε Βρυξέλλες και Αθήνα για να αποτραπεί το Grexit.
� Ενίσχυση Ευρωζώνης, προώθηση τραπεζικής ένωσης µέσω Επιτροπής 
Οικονοµικών και Νοµισµατικών Υποθέσεων.
� Εισηγητής σε τρεις εκθέσεις που εγκρίθηκαν, για ενίσχυση ανέργων στην 
Αττική, στα ΜΜΕ και σεισµοπαθών στην Κεφαλλονιά.
� ∆ιπλό ρεκόρ, σε συµµετοχή σε αποστολές σε άλλα κράτη-µέλη για 
συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής και στην ενηµέρωση της ελληνικής 
κοινής γνώµης µε δηµόσιες παρεµβάσεις, άρθρα, συγγραφή βιβλίων για 
τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τη σύνδεσή τους µε την Ελλάδα.

1 Βελτίωση του δηµοσιονοµικού 
πλαισίου, µείωση των πρωτογε-
νών πλεονασµάτων.

2 Οργάνωση στην Ελλάδα της ευ-
ρωπαϊκής δεύτερης ευκαιρίας, 
για όσους βρέθηκαν σε αδιέξο-

δο λόγω κρίσης.

3 Άµεση σύνδεση των ευρωπαϊ-
κών πολιτικών µε την οικονοµι-
κή και κοινωνική καθηµερινό-

τητα του Έλληνα πολίτη.

4 ∆ηµιουργία πολιτικής γέφυρας 
συνεργασίας µεταξύ Ευρωκοινο-
βουλίου, ευρωπαϊκών θεσµών 

και κυβέρνησης Μητσοτάκη.

5 Επεξεργασία ολοκληρωµένης 
ευρωπαϊκής πολιτικής για προ-
σφυγικό-µεταναστευτικό, σύµ-

φωνης µε τα εθνικά µας συµφέροντα.

6 Άσκηση πίεσης στα Σκόπια για να 
εγκαταλείψουν πρακτικές «µακε-
δονισµού-αλυτρωτισµού».

Προτεραιότητες 
για την επόµενη θητεία 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
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George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος          @GiorgosKyrtsos
georgekyrtsos@gmail.com                             @george_kyrtsos 

Σπουδές:
� ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στο 
Sloan School of Management, 
MIT, Βοστώνη
� Μεταπτυχιακά σε Ευρωπαϊκές 
Σπουδές, LSE, Λονδίνο
� ∆ιδακτορικό: Τµήµα ∆ιεθνών 
Σχέσεων, LSE, Λονδίνο 

Επαγγελµατική πορεία:
� Αρχισυντάκτης στον Οικονοµικό Ταχυδρόµο
� Στέλεχος και διευθυντής στον Ελεύθερο Τύπο 
(1984-2002)
� Εκδότης City Press, πρώτης ελληνικών 
συµφερόντων δωρεάν διανεµόµενης εφηµερίδας 
(2003-2013) και Free Sunday (2008-2014)
� Σχολιαστής σε δελτίο ειδήσεων Alpha, ANT1
� Ραδιοφωνικές εκποµπές σε Alpha, Flash

Παρουσία στον δηµόσιο βίο:
� Σε πρωταγωνιστικό ρόλο από τα µέσα της 
δεκαετίας του 1980
� Άτυπος σύµβουλος του πρωθυπουργού 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
� Μία από τις υπογραφές που στήριξαν την 
υποψηφιότητα Κυριάκου Μητσοτάκη για την 
προεδρία της Νέας ∆ηµοκρατίας

 

Ευρωπαϊκή εµπειρία:
� Μέλος της οµάδας της 
πρώτης ελληνικής προεδρίας 
στην ΕΟΚ (1983) µε ευθύνη για 
τις διαπραγµατεύσεις ένταξης 
Πορτογαλίας, Ισπανίας
� Πενταετής θητεία στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (2014-2019)

Πολιτική παρουσία:
� Πάντα κοντά στους πολίτες, για 
να καταλάβει τα προβλήµατα και τις 
φιλοδοξίες τους
� Παρών στα µεγάλα εθνικά γεγονότα, 
όπως τα δύο συλλαλητήρια της Αθήνας
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