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Γιώργος 
Παπαγεωργίου 
«∆εν πιστεύω 
στα στερεότυπα»

σελ. 37

Η καλή τηλεόραση 
και πάλι 
στο επίκεντρο
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σελ. 36

«Οι µέρες µας, 
οι νύχτες µας» 
Παρουσίαση του νέου 
βιβλίο της Σήλιας 
Νικολαΐδου

Cook Files  
Όταν η παράδοση 
συναντάει τη δηµιουργία 
στο πασχαλινό τραπέζι

σελ. 38

ΕΝΘΕΤΟ AUTO

σελ. 17-31

Α. Στρατάκης 
Ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ηρακλείου 
Κρήτης παρουσιάζει 
τα προβλήµατα 
και την προοπτική 
των συνεταιρισµένων 
παραγωγών

σελ. 6-7

Γ. Κύρτσος 
Ερµηνεύοντας 
την αθλιότητα Τσίπρα, 
Πολάκη σε βάρος 
Κυµπουρόπουλου

σελ. 5
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
� ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΕ ΑΙΜΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ
� ΣΦΑΓΗ ΣΤΗ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ: ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ ΣΤΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ σελ. 3

Η F.S. σας εύχεται 
καλό Πάσχα!

� Πόσο κοστίζει 
το πασχαλινό τραπέζι

� Γιατί το αρνί 
χρειάζεται και σαλάτα

σελ. 4, 33
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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, 

η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή 

περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 

διασκευή απόδοσης του περιεχοµέ-

νου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 

τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο-

τυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χω-

ρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του 

εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 

Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 

1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ι-

καίου.

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• έα er e e  GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

 
 

  
Α ΑΒΑ ΜΙ

Peugeot 208 

l e  100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνομη 

οδήγηση

››  Τα σκ νδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Α ί ει  

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

στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 

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

››››››
››

AUTO

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

• DS5
• i Q2
• a Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

Λ Λ ΙΑ 
 Λ  Λ ΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• ατέντες Made in USA

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

Λ Λ ΙΑ 
 Λ  Λ ΙΑ
 Λ  Λ ΙΑ

ατέντες Made in USA
ατέντες Made in USA
ατέντες

70 ρόνια errari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

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

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

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΙΑ  ΑΛ Ι  Α Ι Ι 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλ  όταν οδηγείτε;

• α πιο ακρι  αυτοκίνητα είναι κλασικά

•   πολυπρωτα λήτρι α  αποχωρεί από το WRC

•  ρ εται ειμ νας, πώς να φροντίσετε 

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

 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΚΟΣΜΟΣ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Θρησκευτική βία 
µε χριστιανικούς στόχους για πολιτικούς 
σκοπούς
04 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Στα 93 ευρώ το κόστος για 
το πασχαλινό τραπέζι
05 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ερµηνεύοντας 
την πολιτική χυδαιότητα Πολάκη-Τσίπρα
06-07 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η καθηµερινή 
παρουσία της ΕΑΣ Ηρακλείου Κρήτης δίπλα 
στους παραγωγούς
08 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Και στη µέση Τσίπρας!
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΛ. ∆ΟΥΝ∆ΟΥΛΑΚΗ 
«Η πολιτική και το θέατρο έχουν ένα κοινό 
σηµείο: την επαφή και την επικοινωνία µε 
τον κόσµο»
10 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μετά το Πάσχα η 
ρύθµιση για τις 120 δόσεις
11 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Εξόρµηση στην Κρήτη 
– Τεράστιες δυνατότητες και µεγάλες 
ελλείψεις
12-13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σύγκρουση για την 
παιδεία

FREE TIME

34 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
35 // BOOKS  Έξι βιβλία για τον Μάη
36 // CITY Από το Μέγαρο Υπατία ξεκινούν «Οι 
µέρες µας, οι νύχτες µας»
37 // INTERVIEW ΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ «Κάθε 
ηλικία και εποχή έχει άλλες αναγνώσεις»
38 // COOK FILES Αρωµατικό πασχαλινό αρνίσιο 
µπούτι µε πράσινο τζατζίκι
39 // ΕΥΕΞΙΑ Πώς θα βρείτε το ιδανικό χρώµα 
µαλλιών για εσάς

13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡ. ΤΑΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ «Στόχος 
είναι να κάνουµε καλύτερη την πόλη»
14-15 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Ε.Ε.: Οι θεσµοί 
που γεννήθηκαν στην κρίση και η ελληνική 
«αντίσταση»
16 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆Ρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ H εντολή 
της απελπισίας είναι «βοµβαρδίστε µας!»
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κόσµος

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΑ ΜΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Σ
ε µια µικρή και ελάχιστα γνωστή ριζοσπαστική 
ισλαµιστική οµάδα αποδίδουν οι αρχές της Σρι 
Λάνκα τις βοµβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας 
που προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων 
από 300 ανθρώπους.

Οι εκρήξεις σηµειώθηκαν σε εκκλησίες 
και ξενοδοχεία, σε µια χώρα µε σαφή βουδιστική πλειοψηφία, 
καθώς επτά στους δέκα κατοίκους της είναι βουδιστές, ένας 
είναι ινδουιστής, ένας µουσουλµάνος και ένας χριστιανός.

Η ισλαµιστική οµάδα Nations Thawahid Jaman (NTJ), 
όπως λένε κυβερνητικά στελέχη στη Σρι Λάνκα των περίπου 
22 εκατοµµυρίων κατοίκων, είχε επαφές και δεσµούς µε το ε-
ξωτερικό και µάλιστα, σύµφωνα µε τον υπουργό των Αυτοκινη-
τοδρόµων της χώρας, ένα µέλος της, που συµµετείχε στις επι-
θέσεις αυτοκτονίας, είχε συλληφθεί πριν από λίγες ηµέρες ε-
πειδή είχε βεβηλώσει αγάλµατα του Βούδα, αλλά είχε αφεθεί 
ελεύθερο.

Οι επαφές και οι δεσµοί ακραίων ισλαµιστικών οµάδων µε 
το εξωτερικό παραπέµπουν απευθείας στις διασυνδέσεις που 
ενδέχεται να έχουν µε τον ISIS, στελέχη του οποίου, σύµφωνα 
µε δηµοσιεύµατα δυτικών µέσων ενηµέρωσης, πανηγύριζαν 
από την πρώτη στιγµή που έγιναν γνωστές οι επιθέσεις αυ-
τοκτονίας, ενώ αργότερα ανέλαβαν την ευθύνη. Κάτι που στη 
γλώσσα τους σηµαίνει επικρότησαν την επίθεση, ακόµη κι αν 
δεν την είχαν κάνει απευθείας δικοί τους πυρήνες.

Όµως η συγκεκριµένη αναφορά των κυβερνητικών αξιω-
µατούχων στο Κολόµπο µάλλον δεν αφορούσε απευθείας τον 
ISIS, αλλά µια ακραία οργάνωση η οποία έχει την έδρα της στη 
νότια Ινδία, ακριβώς απέναντι από τη Σρι Λάνκα.

Πρόκειται για την οργάνωση Tamil Nadu Thawheed 
Jamath (TNTJ), η οποία ιδρύθηκε το 2004 στη νότια ινδική 
επαρχία Ταµίλ Ναντού και έχει ως στόχο να κηρύξει το «αλη-
θινό Ισλάµ» σε µουσουλµάνους αλλά και µη µουσουλµάνους.

Το Ταµίλ Ναντού, που είναι γνωστό στους θιασώτες του ιν-
δικού κινηµατογράφου µε το προηγούµενο όνοµά του, Μα-
ντράς, είναι ένα οµόσπονδο κράτος της Ινδίας µε έκταση όσο η 
Ελλάδα και πληθυσµό 70 εκατοµµύρια κατοίκους, το 87% των 
οποίων είναι ινδουιστές και από 6% χριστιανοί και µουσουλ-
µάνοι.

Η συγκεκριµένη οργάνωση δεν θεωρείται πολιτική, αλλά 
χαρακτηρίζεται ακραία, µε αποτέλεσµα κάποιοι Ασιάτες αναλυ-
τές να ανησυχούν για το ενδεχόµενο η εξαγωγή της επιρροής 
της στη Σρι Λάνκα να προαναγγέλλει την πρόθεση για τη διε-
νέργεια παρόµοιων τροµοκρατικών επιθέσεων στην Ινδία.

Άλλωστε η κατάσταση για τους χριστιανούς στο Ταµίλ Να-
ντού δεν είναι ειδυλλιακή. Τον Φεβρουάριο του 2018, 100 µέλη 
µίας από τις πιο ενεργές εξτρεµιστικές οµάδες των ινδουιστών, 
οι Ιντού Μουνανί, διαδήλωσαν την ώρα της λειτουργίας στην 
Εκκλησία του Παντοδύναµου Θεού στην πόλη Κοντουµούντι 
και, αφού έσπασαν την πόρτα, αµφισβήτησαν τη νοµιµότητα 
της εκκλησίας και φώναξαν συνθήµατα όπως «η Ινδία ανήκει 
µόνο στους ινδουιστές, σε κανέναν άλλον».

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε έρευνα του Ιδρύ-
µατος Γκάλοπ το 2008, το 99% του πληθυσµού της Σρι Λάνκα 
και το 90% του πληθυσµού της Ινδίας δήλωσαν ότι επηρεάζο-
νται στην καθηµερινή τους συµπεριφορά από τις θρησκευτικές 
τους πεποιθήσεις.

Σύµφωνα µε το Φόρουµ των Ενωµένων Χριστιανών, το 2018 
περίπου 100 χριστιανικές εκκλησίες έκλεισαν στην Ινδία (19 
από τις οποίες στο Ταµίλ Ναντού) έπειτα από ενέργειες φανα-
τικών ινδουιστών και σύµφωνα µε την αµερικανική µη κερδο-
σκοπική οργάνωση Συµµαχία για την Υπεράσπιση της Ελευ-
θερίας, η οποία υπερασπίζεται τη θρησκευτική ελευθερία των 
χριστιανών, µόνο τον Ιανουάριο του 2019 καταγράφηκαν 129 
επιθέσεις κατά χριστιανών στην Ινδία, σε πολλά χωριά της ο-
ποίας, όπως αναφέρει η ΜΚΟ «Ανακούφιση από ∆ιώξεις», οι 
λειτουργίες γίνονται πλέον σε σπίτια.

Η ανησυχία, όµως, για το Ταµίλ Ναντού προκύπτει από το 
ότι οι χριστιανοί ενδέχεται να βρεθούν ανάµεσα σε δύο πυρά, 
καθώς από το 2014 έχει παρατηρηθεί ενίσχυση των προσπα-
θειών του ISIS να διεισδύσει στους µουσουλµανικούς πληθυ-

σµούς της περιοχής.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας να διευρύνει την επιρροή του 

προς τη Νότια Ασία, όπου είχε ισχυρούς πυρήνες στο Πακιστάν 
και στο Αφγανιστάν, ο ISIS ενέταξε τη γλώσσα των Ταµίλ, οι ο-
ποίοι έχουν µεγάλη διασπορά στο εξωτερικό, στις γλώσσες στις 
οποίες στέλνει τα µηνύµατά του.

Όµως η επιρροή του ISIS δεν περιορίζεται στη Νότια Ασία. 
Στην Αίγυπτο, µετά την επίθεση τον προηγούµενο Νοέµβριο 
µε θύµατα επτά χριστιανούς στο Σινά, την ευθύνη για την οποία 
ανέλαβε ο ISIS, ένας αστυνοµικός έχασε τη ζωή του προσπαθώ-
ντας να απενεργοποιήσει µια βόµβα, έξω από µια εκκλησία, την 
παραµονή των Χριστουγέννων.

Σε κάποιες περιπτώσεις, χριστιανοί της Αιγύπτου, που απο-
τελούν το 10% του πληθυσµού, χρειάζεται να ταξιδέψουν 40 χι-
λιόµετρα για να εκκλησιαστούν, ενώ ο Πρόεδρος Αλ Σίσι διαβε-
βαίωσε ότι επιθέσεις σαν αυτές που έγιναν επί προεδρίας τού 
εκ της Μουσουλµανικής Αδελφότητας προερχοµένου προκα-
τόχου του δεν θα επαναληφθούν.

Τον προηγούµενο Οκτώβριο 17 άτοµα καταδικάστηκαν σε 
θάνατο για βοµβιστικές επιθέσεις σε κοπτικές εκκλησίες, ενώ 
τον Νοέµβριο 19 ισλαµιστές, οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί για 
παρόµοιες επιθέσεις, σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών µε την 
αστυνοµία.

Την ίδια στιγµή στη Νιγηρία µόνο τον Φεβρουάριο και τον 
Μάρτιο δολοφονήθηκαν από εξτρεµιστές της Μπόκο Χαράµ 
και της Χάουζα-Φουλάνι 280 άτοµα σε χριστιανικές κοινότητες 
στη βόρεια και στην κεντρική Νιγηρία, όπου η Μπόκο Χαράµ 
έχει κηρύξει την περιοχή επαρχία του Ισλαµικού Κράτους, 
τη µόνη που απέµεινε µετά τη στρατιωτική ήττα του ISIS στη 
Συρία, την οποία διακήρυξε ο Πρόεδρος Τραµπ.

Η ήττα, ωστόσο, δεν σήµανε εξόντωση και των ακραίων µα-
χητών του ISIS, όπως προκύπτει από την υπόθεση του 27χρο-
νου Χασάν, ο οποίος φέρεται να συµµετείχε στη σφαγή 40 αν-
θρώπων στο χωριό Μαµπούζα, κοντά στην πόλη Χοµς, τον 
Μάρτιο του 2015 και συνελήφθη τον ∆εκέµβριο του 2018 στο 
αεροδρόµιο της Βουδαπέστης, αναγνωρισµένος ως πρόσφυγας 
στην Ελλάδα.

Η χειρότερη, όµως, πλευρά όλης αυτής της ιστορίας είναι 

το άλλοθι που προσφέρουν στους δολοφόνους οι δολοφόνοι 
της ∆ύσης, όπως ο εκτελεστής της Νότιας Ζηλανδίας που προ-
κάλεσε τον θάνατο δεκάδων µουσουλµάνων στην πόλη Κράι-
στσερτς, για τον οποίο ο ISIS κάλεσε τους ακολούθους του να 
πάρουν εκδίκηση.

«Η σφαγή στα δύο τεµένη δεν είναι τίποτε παραπάνω από 
µία ακόµη τραγωδία ανάµεσα στις περασµένες και τις επόµε-
νες, η οποία θα ακολουθηθεί από σκηνές δύναµης που θα αγ-
γίξουν όλους όσοι ξεγελάστηκαν και ζουν ανάµεσα στους πο-
λυθεϊστές» είπε στις 19 Μαρτίου 2019 ο εκπρόσωπος του ISIS.

Είναι τα θύµατα στη Σρι Λάνκα αυτή η δύναµη;
Πριν από δέκα χρόνια η οργάνωση για τα ανθρώπινα δι-

καιώµατα Human Rights Watch είχε γράψει ότι οι επιθέσεις 
βίας εναντίον των χριστιανών στην Ινδία είναι µία τακτική για 
να εξυπηρετήσει πολιτικούς στόχους. Η διαπίστωση ισχύει για 
όλες τις επιθέσεις θρησκευτικής βίας, µένει να απαντηθεί όµως 
τίνος είναι οι στόχοι.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

∆ολοφόνοι µε θρησκευτικό µανδύα 
και πολιτικούς στόχους αναστατώνουν 
την ηρεµία των κοινωνιών στη Σρι 
Λάνκα, στην Ινδία, στην Αίγυπτο, στη 
Νιγηρία αλλά και στη Νέα Ζηλανδία 
και περνούν από την Ελλάδα προς την 
Ευρώπη.
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ρεπορτάζ

Στα οπωροκηπευτικά προϊόντα 
καταγράφεται µεσοσταθµική αύξηση 
περίπου 28%, η οποία αποδίδεται 
στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
Η µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση 
κόστους για το καταναλωτικό κοινό 
παρατηρήθηκε στο λάχανο (+134,4%), 
στα ξερά κρεµµύδια (+93,3%) και στην 
πατάτα (+53,7%).

Σ
τα ίδια επίπεδα µε πέρυσι διαµορφώνεται το 
κόστος του πασχαλινού τραπεζιού, σύµφωνα µε 
τις µετρήσεις της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας 
Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας (ΕΣΕΕ), 
που εκτιµά ότι η ραγδαία άνοδος της τιµής των 
οπωροκηπευτικών, λόγω των άσχηµων καιρι-

κών συνθηκών των τελευταίων µηνών, αντισταθµίστηκε από τις 
φθηνότερες, σε σχέση µε πέρυσι, τιµές των κρεατικών.

Από την έρευνα της Συνοµοσπονδίας προκύπτει ότι το κό-
στος ενός τυπικού πασχαλινού τραπεζιού 6-8 ατόµων για το 2019 
κυµαίνεται στα 93 ευρώ έναντι 92,7 ευρώ το 2018, καταγράφο-
ντας οριακή αύξηση κατά 0,3%.

Ειδικότερα, βάσει των δειγµατοληπτικών ελέγχων που διε-
νεργήθηκαν στην Κεντρική Αγορά Αθηνών (Βαρβάκειος), η υπο-
χώρηση των τιµών του αρνιού και του κατσικιού (-3,2% και -6%) 
απορρόφησε την αύξηση της τιµής του κοτόπουλου (+9%), µε α-
ποτέλεσµα τη µεσοσταθµική υποχώρηση της τιµής των κρεατι-
κών κατά 2,7%.

Στα οπωροκηπευτικά προϊόντα καταγράφεται µεσοσταθµική 
αύξηση περίπου 28%, η οποία αποδίδεται στις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες. Η µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κόστους για το κα-
ταναλωτικό κοινό παρατηρήθηκε στο λάχανο (+134,4%), στα ξερά 
κρεµµύδια (+93,3%) και στην πατάτα (+53,7%), ενώ τα φρούτα 
(µήλα και πορτοκάλια) κατέγραψαν µηδενικές ή οριακά χαµη-
λότερες µεταβολές.

Όσον αφορά τα προϊόντα σούπερ µάρκετ που πλαισιώνουν το 
πασχαλινό τραπέζι, η µεσοσταθµική αύξηση οριοθετείται σε επί-
πεδα χαµηλότερα του 1% (+0,9%), µε τις καταγραφείσες τάσεις να 
είναι µεικτές, χωρίς να σηµειώνονται αξιόλογες ανοδικές ή πτω-
τικές µεταβολές.

Φθηνότερα τα σούπερ µάρκετ
Πάντως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευ-
νας Λιανεµπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), το πασχα-
λινό τραπέζι θα κοστίσει λιγότερο για όσους κάνουν τα ψώνια 
τους σε καταστήµατα που ανήκουν σε µεγάλες αλυσίδες σούπερ 

µάρκετ. Συγκεκριµένα, το κόστος θα διαµορφωθεί στα 53,82 
ευρώ έναντι 55,74 ευρώ που ήταν το 2018.

Η διαµόρφωση αυτής της τιµής του µέσου καλαθιού είναι α-
ποτέλεσµα κυρίως δύο προϊοντικών οµάδων:
1) Προϊόντα µε πολλές και έντονες προωθητικές ενέργειες πα-
ρουσιάζουν τη µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση, όπως το βού-
τυρο κατά 11%, η µουστάρδα κατά 11% και το συσκευασµένο 
τσουρέκι κατά 19% (λόγω και αρκετών νέων κωδικών προϊόντων 
που καταγράφονται φέτος).
2) Τα οπωροκηπευτικά, τα οποία παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη 
ποσοστιαία αύξηση στην τιµή, οι πατάτες κατά 58%, οι ντοµάτες 
κατά 33% και τα µαρούλια κατά 14%, ως αποτέλεσµα των ιδιαί-
τερα αρνητικών καιρικών συνθηκών σε συνδυασµό µε τις ιδιαί-
τερα ευνοϊκές συνθήκες την ίδια περίοδο του 2018, οπότε και 
παρουσίασαν µεγάλη µείωση στις τιµές τους.

Σύµφωνα µε το ΙΕΛΚΑ, η τιµή του αρνιού στις µεγάλες αλυ-
σίδες σούπερ µάρκετ τη Μεγάλη Εβδοµάδα αναµένεται να δια-
µορφωθεί περίπου στις ίδιες τιµές µε το προηγούµενο έτος, πα-
ρουσιάζοντας ελάχιστες διακυµάνσεις. Συγκεκριµένα, η µέση 
τιµή του αρνιού τη Μεγάλη Εβδοµάδα αναµένεται να είναι κατά 
0,09 ευρώ αυξηµένη (+1%) το 2019 σε σχέση µε το 2018, στα 5,99 
ευρώ έναντι 5,90 ευρώ κατά µέσο όρο, ενώ η τιµή του κατσικιού 
αναµένεται να είναι µειωµένη κατά 3% το 2019 σε σχέση µε το 
2018, στα 6,57 ευρώ ανά κιλό κατά µέσο όρο έναντι 6,75 ευρώ.

Επιπλέον, αυτό που αξίζει να σηµειωθεί είναι πως, όπως και 
τις προηγούµενες χρονιές, το 2019 οι τιµές εµφανίζουν σηµα-
ντικό εύρος, το οποίο εκτιµάται περίπου σε 35%, δίνοντας τη 
δυνατότητα στον καταναλωτή να επιλέξει το καλάθι ανάλογα µε 
τις δυνατότητές του.

Σηµαντικό ρόλο για άλλη µια χρονιά αναµένεται να παίξει 
η παρατηρούµενη το τελευταίο διάστηµα ένταση των προσφο-
ρών και προωθητικών ενεργειών από τις αλυσίδες σούπερ µάρ-
κετ και τις προµηθευτικές εταιρείες µε τη µορφή παροχής επι-
πλέον εκπτώσεων, επιπλέον ποσοτήτων, δωροεπιταγών, εκπτω-
τικών κουπονιών κ.λπ., η οποία αφορά σχεδόν το σύνολο των 
εποχικών προϊόντων και εκτιµάται ότι παρέχει επιπλέον όφε-

λος περίπου 12,5% κατά µέσο όρο στους καταναλωτές που θα τις 
επιλέξουν.

Το χαµηλό συγκριτικά µε το παρελθόν επίπεδο τιµών του τυ-
πικού πασχαλινού καλαθιού είναι αποτέλεσµα της έντασης του 
ανταγωνισµού λόγω του µειωµένου διαθέσιµου εισοδήµατος των 
καταναλωτών αλλά και των σηµαντικών επιχειρηµατικών αλλα-
γών των προηγούµενων ετών.

Προσοχή
Πάντως, το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) συνιστά 
αγορές τροφίµων για το πασχαλινό τραπέζι µόνο από ελεγχόµε-
νους χώρους, όπως καταστήµατα λιανικής πώλησης, σούπερ µάρ-
κετ, κεντρικές αγορές, λαϊκές αγορές κ.ά., επισηµαίνοντας ότι έτσι 
διασφαλίζεται ότι αυτά είναι ελεγµένα.

«Η επιχείρηση που διαθέτει τρόφιµα πρέπει να τηρεί τους 
κανόνες υγιεινής, που αφορούν τις συνθήκες συντήρησης των 
τροφίµων, την καθαριότητα των χώρων, του προσωπικού, των ερ-
γαλείων, καθώς και την κατάλληλη επισήµανσή τους» αναφέρει 
το ΚΕΠΚΑ. Παράλληλα, συνιστά κατανάλωση µε µέτρο: τα ειδικά 
εδέσµατα που καταναλώνονται τις ηµέρες του εορτασµού, και µά-
λιστα σε µεγάλες ποσότητες, µπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα 
για την υγεία µας, καθώς είναι πλούσια σε λιπαρά και χοληστε-
ρίνη (π.χ. 100 γρ. ψηµένου αρνιού περιέχουν 10 γρ. λίπος, 30 γρ. 
πρωτεΐνες και 400 θερµίδες και δίνουν στον οργανισµό µας το 
µισό της ηµερήσιας επιτρεπόµενης ποσότητας χοληστερίνης).

ΣΤΑ 93 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ



www.freesunday.gr 0525-28.04.2019

ανάλυση

Μ
ε την επίθεση που εξαπέλυσε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Υγείας κ. Πολάκης στον 
υποψήφιο ευρωβουλευτή της Ν∆ κ. Κυ-
µπουρόπουλο και την κάλυψη που πρό-
σφερε ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας στον 
κ. Πολάκη, η κυβερνητική παράταξη ε-

πιβεβαίωσε µια παράδοση πολιτικής χυδαιότητας.
Κατά την άποψή µου, δεν πρόκειται για ένα ακόµη «λάθος», 

αλλά για την ανάδειξη βασικών χαρακτηριστικών του σκληρού 
πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ του 4% και του περιβάλλοντος του κ. Τσί-
πρα.

Εντυπωσιακό αυτογκόλ
Η επίθεση Πολάκη κατά Κυµπουρόπουλου είναι κατά την άποψή 
µου το πιο εντυπωσιακό επικοινωνιακό, πολιτικό αυτογκόλ των 
τελευταίων δεκαετιών.

Προκαλεί την έντονη αντίδραση της κοινής γνώµης, γιατί 
συνδυάζει την πολιτική µε την κοινωνική χυδαιότητα. Η επίθεση 
σε έναν άνθρωπο µε τα προβλήµατα του κ. Κυµπουρόπουλου, τον 
οποίο θέλησε να επιβραβεύσει πολιτικά η Ν∆ για τον αγώνα της 
ζωής που δίνει και το καλό του παράδειγµα, είναι πραγµατικά α-
ποκρουστική.

Η επίθεση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής πε-
ριόδου. Πηγαίνουµε σε τριπλή εκλογική αναµέτρηση στις 26 
Μαΐου –ευρωεκλογές, περιφερειακές εκλογές, αυτοδιοικη-
τικές–, ενώ έχουµε µπροστά µας και τις βουλευτικές εκλο-
γές, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν το αργότερο µέχρι 
τον Οκτώβριο. Το επικοινωνιακό και πολιτικό κόστος 
για τον ΣΥΡΙΖΑ µεγαλώνει, γιατί µε την παρέµβασή 
του ο κ. Τσίπρας έδειξε ότι δεν πρόκειται περί λάθους 
ενός υπουργού που θα µπορούσε να διορθωθεί, αλλά 
για πολιτική επιλογή που προσυπογράφει η ηγεσία.

Όλα αυτά συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της Με-
γάλης Εβδοµάδας, µε τους περισσότερους πολίτες 
να προσπαθούν να υιοθετήσουν µια πιο χριστιανική 
κοινωνική συµπεριφορά.

Το επικοινωνιακό, πολιτικό αυτογκόλ οφείλεται 
σε έναν συνδυασµό αρνητικών πολιτικών χαρακτηρι-
στικών του ΣΥΡΙΖΑ και κακής εκτίµησης της κατάστα-
σης από τον κ. Τσίπρα.

Παράδοση στην αθλιότητα
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δηµιουργήσει σχολή στην πολιτική αθλιότητα 
από την εποχή που ήταν στην αντιπολίτευση.

Χαρακτηριστικό το παράδειγµα της φραστικής βίας που χρη-
σιµοποιούσε κατά των πολιτικών του αντιπάλων, «αυθόρµητων» 
εκδηλώσεων που µπορούσαν να οδηγήσουν σε αποδοκιµασίες ή 
και επιθέσεις κατά πολιτικών αντιπάλων, ακόµη και στη µαταί-
ωση της στρατιωτικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου στη 
Θεσσαλονίκη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία εµπλούτισε την παράδοση της πολι-
τικής αθλιότητας αξιοποιώντας τη δύναµη που προσφέρει ο έλεγ-
χος της κυβέρνησης και του κράτους. Οι βίαιες φραστικές επιθέ-
σεις έγιναν πιο σκληρές, όπως και η λεγόµενη δολοφονία χαρα-
κτήρων. Η παραγωγή fake news αναπτύχθηκε στο πλαίσιο µιας 
fake πραγµατικότητας που προσπάθησε να επιβάλει στην κοινή 
γνώµη το κοµµατικό κράτος.

Οι διαπλεκόµενες πρακτικές χρησιµοποιήθηκαν µε διάφο-
ρους τρόπους σε βάρος της Ν∆ έναντι ανταλλαγµάτων και µε τον 
τελικό λογαριασµό σε βάρος του δηµόσιου συµφέροντος και των 
δηµόσιων οικονοµικών.

Σε συνθήκες µεγάλης δηµοσκοπικής και πολιτικής πίεσης, ο 
κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του διαπράττουν τη µια πολιτική α-
θλιότητα µετά την άλλη.

Πηγαίνουν σε ευρωεκλογές χαρακτηρίζοντας τον υποψήφιο 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος για την προεδρία της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής κ. Βέµπερ ως «ανθέλληνα». Ο κ. Βέµπερ ξε-
κίνησε την προεκλογική του εκστρατεία από το Ζάππειο –κάτι 
που είναι ιδιαίτερα τιµητικό για τη χώρα µας– και έχει διατυπώ-
σει θέσεις που είναι σύµφωνες µε τα ελληνικά συµφέροντα. Ε-

ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ 

ΠΟΛΑΚΗ-ΤΣΙΠΡΑ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Πρόκειται για µια 
σταθερή επιλογή της 
ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Πολάκης και Τσίπρας πέτυχαν το 
εντυπωσιακότερο επικοινωνιακό 
και πολιτικό αυτογκόλ των 
τελευταίων δεκαετιών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανοίχτηκε στην 
κοινωνία για να µπορεί να κάνει η 
ηγεσία του ό,τι θέλει.

πενδύσεις και δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, µείωση του 
πρωτογενούς δηµοσιονοµικού πλεονάσµατος, αποτελεσµατική 
προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., εφαρµογή αποτε-
λεσµατικής πολιτικής για το προσφυγικό-µεταναστευτικό και αυ-

στηρή ευρωπαϊκή στάση έναντι της Τουρκίας.
Το θέαµα ενός κόµµατος που χαρακτηρίζει «ανθέλληνα» έναν 

κορυφαίο Ευρωπαίο πολιτικό που προέρχεται από τη Γερµανία 
έρχεται σε αντίθεση µε την έννοια των ίδιων των ευρωεκλογών και 
της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Μετά τις αθλιότητες κατά του κ. Βέµπερ ήρθαν τα fake news, 
µε υπογραφή Τσίπρα και Μαξίµου, ότι δήθεν η Ν∆ επιδιώκει να 
καταργήσει το ουσιαστικά ανύπαρκτο επίδοµα ανεργίας και το ε-
πίσης ανύπαρκτο «δώρο Χριστουγέννων».

Η Ν∆ δεν επιθυµεί την κατάργηση του επιδόµατος ανερ-
γίας αλλά την επέκταση της εφαρµογής του. Από τους περίπου 
900.000 ανέργους της χώρας µας, λιγότερο από το 15% παίρνουν 
επίδοµα ανεργίας, παρά τη σαφή δέσµευση που είχε αναλάβει ο κ. 
Τσίπρας για διεύρυνση της εφαρµογής του.

Το 85% των ανέργων είναι χωρίς επίδοµα, µε ευθύνη Τσίπρα, 
γι’ αυτό ζητάει τα ρέστα από τη Ν∆, επειδή δήθεν θέλει να το κα-
ταργήσει.

Ούτε φυσικά υπάρχει «δώρο Χριστουγέννων». Τα λεγόµενα 
«δώρα» έχουν καταργηθεί στη βάση της εφαρµογής τριών προ-
γραµµάτων-µνηµονίων και τα µόνα που προσφέρονται είναι µικρά 
βοηθήµατα ανάλογα µε τη δηµοσιονοµική και πολιτική συγκυρία. 
Η Ν∆ έχει υπερψηφίσει όλες τις σχετικές προτάσεις, µε την επι-
σήµανση ότι θα έπρεπε να δοθεί µεγαλύτερη σηµασία στην κά-
λυψη βασικών αναγκών των ανέργων.

Μετά και από αυτή την πολιτική αθλιότητα σε βάρος της Ν∆ 
ο Πολάκης στράφηκε, µε την κάλυψη του Τσίπρα, κατά του Κυ-

µπουρόπουλου. Η ένταξη του τελευταίου στην ευρωλίστα της 
Ν∆ µε πρωτοβουλία του προέδρου της Ν∆ κ. Μητσοτάκη και 
η απήχηση που έχει στον λαό αυτή η υποψηφιότητα µετέ-
τρεψαν τον Κυµπουρόπουλο σε βασικό πολιτικό στόχο του 
Πολάκη και του Τσίπρα.

Η κοινή γνώµη έχει εκπαιδευτεί στην πολιτική αθλι-
ότητα του ΣΥΡΙΖΑ και πολλοί συµπολίτες µας δείχνουν 
µεγαλύτερη ανοχή σε αυτήν απ’ ό,τι θα έπρεπε. Αυτή 
τη φορά, όµως, ξεπεράστηκε κάθε όριο, γι’ αυτό υπήρξε 
άµεση και δυναµική αντίδραση των περισσότερων συµπο-
λιτών µας στις κυβερνητικές επιλογές.

Ο πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ του 4%
Ο ΣΥΡΙΖΑ παραµένει ένας σκληρός κοµµατικός µηχανισµός 

ενός κόµµατος του 4% µε κοµµουνιστικές ρίζες και µάλιστα στη 
«σχολή Τσαουσέσκου».

Ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του δεν αξιοποίησαν το 36% 
του 2015 για να µετατρέψουν τον ΣΥΡΙΖΑ σε πραγµατικά λαϊκό 
κόµµα ανοιχτό στην κοινωνία. Στις εκλογικές περιοδείες που 
κάνω σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο του ευρωεκλογικού αγώνα 
και της αναζήτησης του σταυρού προτίµησης, διαπιστώνω την α-
πουσία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία καταγράφεται και µε διάφορους άλ-
λους τρόπους. Ανύπαρκτος στον φοιτητικό συνδικαλισµό, σχεδόν 
ανύπαρκτος στον συνδικαλισµό και στα επαγγελµατικά επιµελη-
τήρια, µε υποτυπώδη παρουσία στις περιφερειακές εκλογές, όπου 
συνήθως καλύπτεται πίσω από πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ, εξαι-
ρετικά αδύναµος στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακο-
λουθεί να έχει πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά ενός κόµ-
µατος του 4%.

Η ηγεσία του έδωσε απόλυτη προτεραιότητα στον έλεγχο του 
µηχανισµού και της εξουσίας, γι’ αυτό δεν άνοιξε τον ΣΥΡΙΖΑ 
στην κοινωνία. Ο απόλυτος έλεγχος εντάσσεται στο σκεπτικό της 
απόλυτης εξουσίας, που έχει παρουσιάσει δηµόσια µέχρι και η κ. 
Μπαζιάνα, και οδηγεί σε ακραίες αντιδηµοκρατικές επιλογές.

Αρκεί να σκεφτούµε ότι ο Πολάκης συκοφαντεί όποιον θέλει 
µε πλήρη κάλυψη του πρωθυπουργού, ενώ κατά την περίοδο Κα-
ραµανλή-Ν∆ υπουργοί είχαν πάει σπίτι τους επειδή δεν είχαν τα-
κτοποιήσει τις ασφαλιστικές εισφορές ενός κηπουρού στο εξο-
χικό τους ή κρίθηκε ότι ευνοήθηκαν συγγενικά τους πρόσωπα σε 
σχέση µε τις σπουδές τους.

Η εσωτερική δοµή του ΣΥΡΙΖΑ, οι αντιδηµοκρατικές του 
ρίζες και η παράδοση επιθετικού λαϊκισµού που έχει δηµιουργή-
σει εξηγούν τις αθλιότητες Πολάκη κατά Κυµπουρόπουλου και 
την πλήρη πολιτική κάλυψη από τον κ. Τσίπρα.

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

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

«Αν δεν υπάρξει αγροτική πολιτική για 
τη στήριξη της παραγωγής, λυπάµαι 
που το λέω, σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα κανείς δεν θα παράγει 
αγροτικά προϊόντα στη χώρα µας, αλλά 
θα είµαστε µόνο καταναλωτές των 
προϊόντων των συναδέλφων µας της 
Ε.Ε.». Α. Στρατάκης

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Τ
α προβλήµατα και τις προκλήσεις 
που ο αγροτικός κόσµος της χώρας 
καλείται να αντιµετωπίσει περιγρά-
φει στην F.S. o πρόεδρος της Ένωσης 
Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηρα-
κλείου Κρήτης (ΕΑΣΗ), Ανδρέας 
Στρατάκης. Η ΕΑΣΗ είναι µία από 
τις παλαιότερες συνεταιριστικές ορ-

γανώσεις αγροτών στην Ελλάδα, µε έτος ίδρυσης το 1927, και 
σήµερα αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους –αν όχι τον µε-
γαλύτερο– αγροτικούς συνεταιρισµούς στη χώρα, εκπροσωπώ-
ντας περίπου 30.000 αγρότες του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης.

Σκοποί και δραστηριότητες
Σκοπός της ΕΑΣΗ είναι η εξυπηρέτηση των επαγγελµατικών 
και οικονοµικών συµφερόντων των συνεταιρισµένων αγροτών, 
µέσω του συντονισµού και της ενίσχυσης του έργου των αγρο-
τικών συνεταιρισµών, ώστε να συνεχίσουν οι αγρότες-µέλη της 
να παράγουν προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας.

Σήµερα η Ένωση καλύπτει όλους τους τοµείς παραγωγής 
που αφορούν τη συγκέντρωση, επεξεργασία, τυποποίηση και 
διάθεση των τοπικών αγροτικών προϊόντων –κρασί, ελαιόλαδο, 
επιτραπέζια σταφύλια, ξίδι– στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Παράλληλα, αναπτύσσει δραστηριότητες εµπορίας αγροτικών 
εφοδίων, διοικητικής υποστήριξης των αγροτικών συνεταιρι-
σµών και των µελών τους, παροχής συµβουλευτικών υπηρεσι-
ών στους αγρότες, πρακτόρευσης ασφαλιστικών υπηρεσιών και 
εκµετάλλευσης σούπερ µάρκετ στον Νοµό Ηρακλείου.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ποιότητα των προϊόντων της 
ΕΑΣΗ παρακολουθείται και ελέγχεται από οργανωµένα ερ-
γαστήρια ποιοτικού ελέγχου που λειτουργούν στις εγκατα-
στάσεις της και στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευµένο προ-
σωπικό. Το χηµείο της οργάνωσης είναι διαπιστευµένο µε το 
πρότυπο ΕΝ ISO 17025 του ΕΣΥ∆. Οι ιδανικές κλιµατολογικές 
συνθήκες του νησιού, το πλούσιο σε ιχνοστοιχεία έδαφος, σε 
συνδυασµό µε το µεράκι των παραγωγών της, δίνουν προϊό-

ντα άριστης ποιότητας µε µοναδική γεύση που τα ξεχωρίζει. 
Η επιβράβευση στην προσπάθειά της αυτή είναι οι πολλές 
διακρίσεις που έχει στο ενεργητικό της σε παγκόσµιο επίπε-
δο (∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Οίνου Θεσσαλονίκης 2011 και 2010, 
5th China International Olive Oil Competition 2010, Century 
International Quality Era Award 2009, International Olive 
Oil Award 2008, International Star for Leadership in Quality 
2008, Superior Taste Award 2008 και 2010, DLG 2008 και 
2010, Oro Giallo 2006, MARIO SOLINAS 2004).

Εξυπηρέτηση 30.000 παραγωγών
Ο κ. Στρατάκης (ο οποίος θα είναι υποψήφιος βουλευτής µε 
τη Ν∆) εξήγησε ότι η ΕΑΣΗ ιδρύθηκε το 1927 και από τότε 
«έχει µια συνεχή λειτουργία µε εξαίρεση την περίοδο της δι-
κτατορίας. Η οργάνωση έχει προσφέρει στον τόπο µας, εδώ 
στο Ηράκλειο Κρήτης, πάρα πολλά, διαχρονικά, στην αγροτική 
παραγωγή και στην τοπική οικονοµία. Οι δραστηριότητές µας 
σήµερα είναι το κρασί, το ελαιόλαδο, το ξίδι και τα γεωργικά 
εφόδια και εξυπηρετεί περίπου 30.000 παραγωγούς, είτε µε 
σχέδια βελτίωσης είτε µε άλλα προγράµµατα που αφορούν τον 
αγροτικό τοµέα», σηµειώνοντας µάλιστα ότι η ΕΑΣΗ είναι «η 
µεγαλύτερη ένωση συνεταιρισµών σε όλη την επικράτεια. Μαζί 
µε την Ένωση Λάρισας ήµασταν οι µεγαλύτερες οργανώσεις. 
∆υστυχώς, σήµερα η Ένωση Λάρισας δεν υπάρχει, και µόνο η 
ΕΑΣΗ έχει τέτοια µεγέθη».

Για το συνεταιριστικό κίνηµα στην Ελλάδα, ο κ. Στρατάκης 
υπογράµµισε ότι «οι συνεταιρισµοί πέρασαν από πολλά στάδια 
και πολλές κρίσεις. ∆υστυχώς, χρησιµοποιήθηκαν διαχρονικά 
από πολλές κυβερνήσεις για να καλύψουν τα κενά που υπήρ-
χαν. Οι κυβερνήσεις ήταν σχεδόν απούσες και οι συνεταιριστι-
κές οργανώσεις κλήθηκαν να καλύψουν το κενό που δηµιουρ-
γήθηκε. Η ΕΑΣΗ δεν αποτελεί εξαίρεση, ωστόσο καταφέραµε, 
παρά τα πολλά προβλήµατα που υπήρξαν στο παρελθόν, να 
υπάρχουµε και έχουµε καθηµερινή παρουσία και λειτουργία 
που αρχίζει και τελειώνει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας 
και της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων».

Τα µείζονα προβλήµατα
Όσον αφορά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο αγροτικός 
κόσµος του Ηρακλείου Κρήτης, ο κ. Στρατάκης είναι σαφής: 
«Τα προβλήµατα του αγροτικού κόσµου του Ηρακλείου δεν 
έχουν µεγάλες διαφορές από τα προβλήµατα που αντιµετω-
πίζουν όλοι οι αγρότες της χώρας. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτε-
ρότητες που αφορούν τη νησιωτική χώρα και σίγουρα και την 
Κρήτη. Τα µεγάλα µας προβλήµατα αφορούν ζητήµατα όπως οι 
εισαγωγές και οι “ελληνοποιήσεις” αγροτικών προϊόντων. Στην 
αγορά δεν υπάρχουν έλεγχοι, οι υπηρεσίες του κράτους δεν 
λειτουργούν όπως θα έπρεπε και τα δικά µας προϊόντα καλού-
νται να αντιµετωπίσουν αθέµιτο ανταγωνισµό. Επίσης, λάβετε 
υπόψη ότι η Κρήτη, δυστυχώς, έχει εξαιρεθεί από το µεταφο-
ρικό ισοδύναµο. Άλλα προβλήµατα αφορούν το καλλιεργητι-
κό κόστος, ωστόσο πρέπει να πω ότι οι κυβερνήσεις δεν είχαν 
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ποτέ πολιτική στοχευµένη, ώστε να γνωρίζουµε πού θέλουµε 
να πάµε. Επιτρέψτε µου να πω ότι η κατάσταση είναι “χύµα” 
και ό,τι καλό προκύπτει, τυχαίνει και συµβαίνει. ∆υστυχώς, αι-
σθανόµαστε αφηµένοι στην τύχη µας».

Πυρά κατά του υπ. Αγρ. Ανάπτυξης
Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες των κυβερνήσεων για ιδιαίτερο 
βάρος στην πρωτογενή παραγωγή, ιδίως µετά την κρίση που 
έπληξε τη χώρα, ο κ. Στρατάκης δεν έκρυψε την πικρία του. 
«Η Αθήνα λέει µεγάλα λόγια και µεγάλες κουβέντες που 
µένουν µεγάλα λόγια και µεγάλες κουβέντες. Το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, δυστυχώς, δεν είναι ανάπτυξης. Εί-
ναι ένα υπουργείο που µπορεί να πάρει οιονδήποτε άλλον 
χαρακτηρισµό εκτός του Ανάπτυξης, καθώς περιορίζεται σε 
µια τυπική λειτουργία. ∆εν είναι ένα υπουργείο που εµείς 
να το θεωρούµε το υπουργείο µας. Ιδιαίτερα µε τη σηµε-
ρινή κυβέρνηση, την οποία διόλου αφορά η αγροτική πα-
ραγωγή και οι συνεταιριστικές οργανώσεις. Μπορεί να την 
αφορά οτιδήποτε άλλο εκτός από τις οργανώσεις και τους 
παραγωγούς». Πρόσθεσε, δε, ότι «στο υπουργείο έχουµε 
πάει και ξαναπάει, αλλά το τελευταίο διάστηµα έχουµε λι-
γοστέψει τις επισκέψεις µας, γιατί έχουµε καταλάβει και το 
έχουµε πάρει απόφαση ότι είτε τον προηγούµενο υπουργό, 
τον κ. Αποστόλου, είτε τον νυν, τον κ. Αραχωβίτη, τους εν-
διαφέρει µόνο το επικοινωνιακό κοµµάτι. ∆εν µπορούµε να 
µιλάµε µε ένα υπουργείο που συναίνεσε στην καταστροφή 
µας, όσον αφορά τη φορολογία, που συναίνεσε σε αυτό που 
λέγεται “ασφαλιστικές εισφορές”, που µόνο ασφαλιστικές 
εισφορές δεν είναι, παρά ένας νόµος φοροεισπρακτικός. Τα 
έχουµε πει, τα έχουµε ξαναπεί, προ ηµερών τα είπαµε ξανά 
µε τον κ. Αραχωβίτη, αλλά, δυστυχώς, δεν δροµολογούνται 
τέτοιες εξελίξεις που να καταλάβουµε και να νιώσουµε ότι 
υπάρχει βελτίωση σε ό,τι µας αφορά. Θα σας πω µόνο ότι 
οι παραγωγοί φοβούνται να τιµολογήσουν το προϊόν τους 
λόγω φορολογικού και ασφαλιστικού. Εν έτει 2019, σε όλη 
την επικράτεια, η παραοικονοµία που υπάρχει, η “µαύρη” 
αγορά που υπάρχει, θεωρώ ότι δεν υπήρξε από συστάσεως 
του ελληνικού κράτους».

Η αγροτιά χρειάζεται στήριξη
Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Στρατάκης υπογράµµισε ότι 
αυτό που η ΕΑΣΗ κάνει καθηµερινά είναι «να στηρίζου-
µε την παραγωγή, να στηρίζουµε τον παραγωγό. Όµως ο 
παραγωγός για να παραγάγει ένα προϊόν ποιοτικό, είτε το 

ελαιόλαδο είτε το κρασί –και σας θυµίζω ότι η σηµερινή 
κυβέρνηση έβαλε στο κρασί από το πουθενά έναν ειδικό 
φόρο, τον οποίο, βέβαια, απέσυρε µετά, αλλά µας προκά-
λεσε σοβαρά προβλήµατα–, επιβάλλεται να έχει βοήθεια 
από την πολιτεία. Η ελληνική αγροτιά, για πολλούς λόγους, 
χρειαζόταν, χρειάζεται και θα χρειάζεται στήριξη από την 
εκάστοτε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει αγροτική πολιτική 
για τη στήριξη της παραγωγής, λυπάµαι που το λέω, σε σύ-
ντοµο χρονικό διάστηµα κανείς δεν θα παράγει αγροτικά 
προϊόντα στη χώρα µας, αλλά θα είµαστε µόνο καταναλωτές 
των προϊόντων των συναδέλφων µας της Ε.Ε. Σηµειώνω, δε, 
ότι κανένα διατροφικό σκάνδαλο δεν ξεκίνησε ποτέ από τη 
χώρα µας, αλλά όλα τα διατροφικά σκάνδαλα έχουν ξεκινή-
σει από χώρες της Ε.Ε. και όχι µόνο».

Περί επιδοτήσεων
Αναφερόµενος στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και στην ΚΑΠ, 
ο κ. Στρατάκης επισήµανε ότι «µε βάση τη νέα προγραµ-
µατική περίοδο, οι επιδοτήσεις στη χώρα µας και ειδικά 
εδώ, στον τόπο µας, έχω πει και το ξαναλέω, έχουν γίνει… 
εξάρτηση, είναι το βασικό εισόδηµα των παραγωγών. Εµείς, 
όµως, λέµε ότι οι επιδοτήσεις καλώς να έρθουν, καλώς να 
βοηθήσουν την ανάπτυξη στον τόπο µας, καλώς να βοηθή-
σουν στην ανάπτυξη των γεωργικών και κτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων, αλλά εµείς αυτό που ζητούσαµε, ζητάµε 
και θα συνεχίσουµε να ζητάµε είναι αυτό που παράγουµε 
να µπορούµε καταρχήν να το παράγουµε, να βγάζουµε ένα 
ποιοτικό προϊόν και αυτό το προϊόν να υπάρχει στις αγορές 
και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό µε την αξία την οποία 
θα πρέπει να έχει. Και, από κει και πέρα, η επιδότηση να 
έρθει, όποτε έρθει, αλλά να µην είναι το βασικό εισόδηµα. 
Αυτό που κάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να 
ασχολούµαστε όλο τον χρόνο πώς θα φτιάξουµε τα δικαιο-
λογητικά (σ.σ.: για τις επιδοτήσεις) και επιτυχία θεωρείται 
αν πληρωθεί η ενιαία ενίσχυση κάθε Οκτώβριο και µεγάλη 
επιτυχία αν πληρωθεί στις αρχές Οκτωβρίου και πότε θα 
πιστωθούν τα χρήµατα. Καταντήσαµε µια χώρα όπου οι κα-
ταναλωτικές ανάγκες να εξαρτώνται από τις εισαγωγές από 
τις χώρες της Ε.Ε. κι εµείς να µένουµε, επιτρέψτε µου να το 
πω, στο απόλυτο µηδέν».

«∆εν υπάρχει ελαϊκή πολιτική»
Μιλώντας για τα προϊόντα που αποτελούν «σήµα κατατε-
θέν» για την ΕΑΣ Ηρακλείου, δηλαδή το ελαιόλαδο και το 

κρασί, ο κ. Στρατάκης σηµείωσε ότι «έχουµε το µεγαλύτε-
ρο σε δυναµικότητα και καλύτερο εµφιαλωτήριο ελαιολά-
δου όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλα τα Βαλκάνια. Αλλά, 
ξέρετε, αυτό δεν σηµαίνει τίποτα. Για να σας δώσω να κα-
ταλάβετε, αν η χώρα µας σε µια παραγωγική χρονιά παρα-
γάγει 300.000 τόνους ελαιόλαδο, δεν µπορεί να διαδώσει 
πάνω από 35.000 τόνους. Να συµπληρώσω ότι στον Νοµό 
Ηρακλείου θα έπρεπε να παράγουµε πάνω από 100.000 
τόνους ελαιόλαδο, καθώς καλλιεργούµε 17,3 εκατοµµύρια 
ελαιόδεντρα. Οι παραγωγοί µας δεν µπορούν να καλλιερ-
γήσουν λόγω καλλιεργητικού κόστους και λόγω του ότι ο 
παραγωγός έχει στο µυαλό του ό,τι χρήµατα έχει πρώτα να 
τα χρησιµοποιήσει για να ζήσει την οικογένειά του κι έτσι 
δεν µένουν χρήµατα για την καλλιέργεια, µε αποτέλεσµα ο 
Νοµός Ηρακλείου να µην παράγει πάνω από 45.000 τόνους 
ελαιόλαδο. Από κει και πέρα, η εµφιάλωση και η εµπορία 
έχει να κάνει µε το τραπεζικό σύστηµα, που σήµερα στην 
Ελλάδα δεν χρηµατοδοτεί κανέναν ή, αν χρηµατοδοτεί, το 
κάνει µε ελάχιστα χρήµατα. Όταν µιλάµε για το ελαιόλαδο, 
µιλάµε για εκατοµµύρια ευρώ. ∆εν υπάρχει ελαϊκή πολιτι-
κή και δεν υπάρχει και στήριξη στο προϊόν». Όσον αφορά 
το κρασί, ο πρόεδρος της ΕΑΣΗ τόνισε ότι «έχουν γίνει µε-
γάλες προσπάθειες για την ποιότητα και επενδύσεις, όµως 
αυτοί αντιµετωπίζουν αθέµιτο ανταγωνισµό λόγω αθρόων 
εισαγωγών κρασιού στην Ελλάδα και, δυστυχώς, οι περισ-
σότερες είναι µε πολύ χαµηλές τιµές. Η κατάσταση είναι 
ανορθόδοξη, στην οποία, όταν βγεις στην αγορά ως επι-
χειρηµατίας, τα συναντάς και δεν µπορείς εσύ να βάλεις το 
προϊόν σου, που είναι ποιοτικό, που έχεις αγωνιστεί για να 
παραγάγεις και να εµφιαλώσεις».

Ποιο το µέλλον
Όσον αφορά το µέλλον της ΕΑΣΗ και της αγροτικής παρα-
γωγής, ο κ. Στρατάκης ξεκαθάρισε ότι «αυτό που θέλουµε 
όλοι, αυτό που µπορούµε να κάνουµε, είναι καταρχήν να 
παράγουµε, να κρατήσουµε τους νέους µας στα χωριά µας, 
να µας βοηθήσει η πολιτεία να µπορούµε να διαθέσουµε το 
προϊόν µας και να ζούµε αξιοπρεπώς από αυτά που παρά-
γουµε. ∆υστυχώς, η ελπίδα που υποσχέθηκε η κυβέρνηση 
αυτή αποδείχθηκε ψέµα και τώρα την ελπίδα την κρατάει 
στα χέρια του ο πρόεδρος της Ν∆, Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Πιστεύουµε ότι ο κ. Μητσοτάκης κρατάει στα χέρια του την 
τελευταία µας ευκαιρία για να µπορούµε να ζήσουµε εµείς 
και τα παιδιά µας».

«Αυτό που ζητούσαµε, ζητάµε και 
θα συνεχίσουµε να ζητάµε είναι 
αυτό που παράγουµε να µπορούµε 
καταρχήν να το παράγουµε, να 
βγάζουµε ένα ποιοτικό προϊόν και 
αυτό το προϊόν να υπάρχει στις 
αγορές και στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό µε την αξία την οποία θα 
πρέπει να έχει». Α. Στρατάκης
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πολιτική

Σ
ε µια προσπάθεια υποταγής των εσωκοµ-
µατικών διαφοροποιήσεων αποδύεται 
τις τελευταίες µέρες ο πρωθυπουργός µε 
όχηµα τα προβλήµατα που δηµιούργησαν 
στο ίδιο το κόµµα οι προσωπικές του πολι-
τικές επιλογές.

Η αρχή έγινε από το ευρωψηφοδέλτιο µε την υποψη-
φιότητα της κυρίας Μυρσίνης Λοΐζου, η οποία εξέθεσε 
τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν αποδείχθηκε ότι εισέπραττε επί πέντε 
χρόνια τη σύνταξη της θανούσας µητέρας της, ακυρώνο-
ντας τη ρητορεία περί ηθικού πλεονεκτήµατος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Η κυρία Λοΐζου ψέλλισε κάτι καταγγελίες για στο-
χοποίησή της από τη Ν∆, αλλά πολύ σύντοµα επέστρεψε 
στα πολιτικά αζήτητα του Facebook, από τα οποία είχε ανα-
συρθεί λόγω επωνύµου και του προκλητικού της λόγου. Α-
µέσως µετά, όµως, προέκυψε η επίσκεψη του ετέρου υπο-
ψηφίου –επίσης προσωπικής επιλογής του κ. Τσίπρα, για 
να αδειάσει µία θέση στη Β΄ Αθήνας– Παναγιώτη Κουρου-
µπλή, ο οποίος ακύρωσε το «gay friendly» αφήγηµα του κ. 
Τσίπρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς επισκέφθηκε τον δαιµονο-
ποιηµένο από το κυβερνητικό κόµµα επίσκοπο Καλαβρύ-
των Αµβρόσιο, ο οποίος φτύνει, βρίζει και «σκοτώνει» οµο-
φυλόφιλους µε… την αγάπη του θεού. Ο κ. Κουρουµπλής 
προσπάθησε να υποστηρίξει την επιλογή του, αλλά πολύ 
σύντοµα διαπίστωσε ότι είχε απέναντί του µια σειρά προ-
βεβληµένων κοµµατικών στελεχών, ανάµεσα στα οποία ο 
γραµµατέας, Πάνος Σκουρλέτης, αλλά και ο ευρωβουλευ-
τής Στέλιος Κούλογλου, που διεκδικεί µία ακόµη θητεία.

Σύµφωνα µε πληροφορίες που διαρρέουν, η ανάδειξη 
των θεµάτων συνδέεται µε τη δυσαρέσκεια στους νυν ευ-
ρωβουλευτές, τους τρεις από τους πέντε που εξέλεξε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, δηλαδή τους κ.κ. Παπαδηµούλη και Κούλογλου και 
την κυρία Κούνεβα, που έχει προκαλέσει η σύνθεση του 
ψηφοδελτίου, η οποία θεωρούν ότι δεν διευκολύνει την ε-
πανεκλογή τους, αντίθετα την καθιστά επίφοβη. Αλλά αν 
στον ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Κούνεβα είναι αµελητέα πολιτικά 
ποσότητα, καθώς στο ψηφοδέλτιο υπάρχουν άλλοι εκπρό-
σωποι µεταναστών, και ο πήχης του κ. Κούλογλου είναι η 
επανεκλογή, ο κ. Παπαδηµούλης βλέπει ενδεχοµένως να 
καταρρέει ένα σχέδιο για το µέλλον.

Ανάµεσα στους λόγους που έχουν προκαλέσει δυσφο-

Έναν µήνα πριν από τις ευρωεκλογές, 
οι επιλογές του πρωθυπουργού 
έχουν οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε µια 
δίνη, στην οποία ο κ. Τσίπρας δεν 
προσπαθεί απλώς να επιβιώσει αλλά 
να βγει πολιτικά κυρίαρχος, για να 
ελέγξει το κόµµα του µετεκλογικά.

ρία στους ευρωβουλευτές είναι και η υποψηφιότητα του κ. 
Πέτρου Κόκκαλη, η οποία ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ 
στον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Όµως η εκλογή του κ. Κόκκαλη είναι στρατηγική επι-
λογή του Μαξίµου στον στόχο της αποδυνάµωσης του ι-
διοκτήτη του Ολυµπιακού, καθώς θεωρούν ότι ο γιος του 
πρώην ιδιοκτήτη του Ολυµπιακού µπορεί να εξισορροπή-
σει την επιρροή Μαρινάκη στους φιλάθλους της οµάδας.

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, η αποδυνάµωση του κ. Μα-
ρινάκη θα σηµάνει και υποχώρηση στην ένταση των καταγ-
γελιών τις οποίες έχει κάνει για τον υπουργό ΨΗΠΤΕ, υ-
ποστηρίζοντας µάλιστα ότι ο κ. Παππάς λειτουργούσε σε 
συνεννόηση µε τον πρωθυπουργό και αφού είχε πάρει ε-
ντολές από αυτόν.

Η προοπτική δηµιουργίας ενός οµίλου µέσων ενηµέ-
ρωσης όπου «βιτρίνα» θα ήταν ο κ. Καλογρίτσας, µε δα-
νεικά από τον κ. Μαρινάκη και πολιτικό έλεγχο από τον κ. 
Παππά, ως εκπρόσωπο του κ. Τσίπρα, όχι µόνο δεν έχει εν-
θουσιάσει τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ένας βουλευτής του κόµµα-
τος, αρθρογραφώντας σε εφηµερίδα ιδιοκτησίας του κ. Μα-
ρινάκη, δεν δίστασε να ζητήσει από τον κ. Παππά να απο-
δείξει ότι διαθέτει το ηθικό πλεονέκτηµα.

Το ηθικό πλεονέκτηµα, η απόδειξη της διατήρησης του 
οποίου από τον κ. Παππά εκκρεµεί, είναι οι σχέσεις του µε 
τον κ. Μανώλη Πετσίτη, ο οποίος είχε µετεωρική ανέλιξη 
στον χώρο του ελληνικού επιχειρείν και ήταν θαµών του 
Μεγάρου Μαξίµου.

Την ίδια ώρα που ο κ. Τσίπρας αποφεύγει να εκφρά-
σει την εµπιστοσύνη του στο ηθικό πλεονέκτηµα, ο πρώην 
κυβερνητικός εταίρος του, ο κ. Πάνος Καµµένος, αµφισβη-
τεί το ηθικό πλεονέκτηµα του πρώην υπουργού Εξωτερι-
κών Νίκου Κοτζιά, στην επιλογή του οποίου να προωθήσει 
τη Συµφωνία των Πρεσπών εντοπίζει συναλλαγή.

Το υπουργείο Εξωτερικών έκανε µια χλιαρή διάψευση 
προσφέροντας µια αδιάφορη κάλυψη στον κ. Κοτζιά, αλλά 
ο κ. Τσίπρας βρίσκεται σε ένα πολιτικό δίληµµα. Αν η Συµ-
φωνία των Πρεσπών είναι συναλλαγή του κ. Κοτζιά, τον 
διευκολύνει πολιτικά, καθώς θα µπορούσε να τη χρεώσει 
στον πρώην υπουργό Εξωτερικών και να αποσείσει κάθε 
ευθύνη και ενόψει ευρωεκλογών. Αλλά αυτό ενέχει δύο ε-
λαττώµατα. Πρώτον, θέτει σε αµφισβήτηση την ικανότητά 

του να καταλαβαίνει τι συµβαίνει στην κυβέρνησή του και 
να µη γίνεται έρµαιο των υπουργών του και, δεύτερον, α-
κυρώνει την προσδοκία του Νόµπελ, ενώ απαιτεί και πολι-
τικές κινήσεις που να αφορούν την υπέρβαση της συµφω-
νίας. Θα είναι µια πλήρης παραδοχή ήττας σε µια αντιπαρά-
θεση στην οποία ο κ. Τσίπρας δεν έχει εµπλακεί, αλλά δεν 
µπόρεσε να την αποτρέψει όταν εξελίχθηκε µπροστά του 
σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου τον προηγού-
µενο Οκτώβριο.

Τις πολιτικές δυσχέρειες του κ. Τσίπρα ενέτεινε η προ-
σπάθειά του να µην εκτεθεί η συνοχή της κυβέρνησής του 
σε ενδεχόµενη ψηφοφορία για πρόταση δυσπιστίας στον α-
ναπληρωτή υπουργό Υγείας και στενό φίλο του πρώην υ-
πουργού Άµυνας, Παύλο Πολάκη, ο οποίος απολαµβάνει 
µια πρωτοφανή ασυλία.

Όταν ο κ. Τσίπρας διαπίστωσε ότι µέρος της Κοινο-
βουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελε να απαλλαγεί 
από την παρουσία του κ. Πολάκη στην κυβέρνηση, προτί-
µησε να τους εκβιάσει να υπερψηφίσουν, δηλαδή να εγκρί-
νουν εκόντες άκοντες το σύνολο του κυβερνητικού έργου, 
δηλαδή και το ευρωψηφοδέλτιο µε Κόκκαλη και Κουρου-
µπλή, και τις µεθοδεύσεις Παππά για τον έλεγχο των µέσων 
ενηµέρωσης, και την επαµφοτερίζουσα στάση του στη δια-
µάχη Κοτζιά-Καµµένου.

Ο κ. Τσίπρας δείχνει να εκτιµά ότι το πολιτικό µέγεθος 
του «αψύ υπουργού από τα Σφακιά» δεν είναι µεγάλο και 
ότι µπορεί ανά πάσα στιγµή να τον ελέγχει, και αυτό τον 
κάνει να θεωρεί δεδοµένο ότι κανείς στην Κοινοβουλευ-
τική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα προτιµήσει την αποποµπή 
του Πολάκη από την πτώση της κυβέρνησης, ειδικά σε µια 
συγκυρία που οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ α-
νακτά µέρος των ψηφοφόρων τους οποίους είχε χάσει από 
το 2015, αυξάνει τη συσπείρωσή του και µειώνει τη διαφορά 
από τη Ν∆, ενώ οι υπουργοί αποδεικνύονται εξαιρετικά γα-
λαντόµοι στα ρουσφέτια που ζητούν οι βουλευτές.

Αρκεί βέβαια κάποιος βουλευτής να καταφέρει να κεφα-
λαιοποιήσει το ότι ο κ. Γαβρόγλου δέχτηκε να γίνει τµήµα 
Μουσειολογίας του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου στην Έδεσσα. 
∆ηλαδή όχι µόνο να γίνει το τµήµα, αλλά να βρεθούν και 
ξένοι φοιτητές που θα πληρώσουν για να κάνουν µεταπτυ-
χιακές σπουδές στη µουσειολογία.

Εκείνο το οποίο µένει να φανεί, όµως, είναι πόσο µπο-
ρεί να συγκινήσει την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ µία τετραετία στην αντιπολίτευση µε το κόµµα να δι-
οικείται από µια στενή οµάδα προσωπικών και πολιτικών 
φίλων του κ. Τσίπρα, οι οποίοι, παράλληλα µε τα πολιτικά 
τους καθήκοντα, θα κάνουν επιχειρηµατικά deals µε εγχώ-
ριους ολιγάρχες και Νοτιοαµερικανούς δικτάτορες.

Ο εκβιασµός πετυχαίνει όσο ο εκβιαζόµενος φοβάται 
και υποχωρεί, λένε οι εγκληµατολόγοι. Μετά καθίστα-
ται άνευ αντικειµένου. Και στην ποινικολογία και στην 
πολιτική.

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΣΙΠΡΑΣ!
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συνέντευξη

Η Περιφέρεια Αττικής έχει 
πολύ µεγάλες δυνατότητες και 
σηµαντικά εργαλεία που µπορούµε 
να αξιοποιήσουµε για να βάλουµε 
τελεία στην παρακµή των τελευταίων 
ετών και να προχωρήσουµε στην 
αναγέννησή της.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Ελένη ∆ουνδουλάκη, υποψήφια περιφερειακή σύµβουλος Βορείου Τοµέα 
Αθηνών µε τη «Νέα Αρχή για την Αττική» και τον Γιώργο Πατούλη

«Η πολιτική και το θέατρο έχουν ένα κοινό σηµείο: 
την επαφή και την επικοινωνία µε τον κόσµο»

Τ
η σηµασία των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου, 
καθώς και τα προβλήµατα της Περιφέρειας Αττικής, 
αναλύει στην F.S. η Ελένη ∆ουνδουλάκη, δρ. θεατρο-
λόγος - σύµβουλος Πολιτιστικής Πολιτικής και ∆ιαχεί-
ρισης, υποψήφια περιφερειακή σύµβουλος Βορείου 
Τοµέα Αθηνών µε τη «Νέα Αρχή για την Αττική» και 
τον Γιώργο Πατούλη.

Γιατί υποψήφια στην Περιφέρεια Αττικής και γιατί µε την παρά-
ταξη του κ. Πατούλη;
Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκα ενεργά µε την τοπική αυτοδιοίκηση 
ως δηµοτική σύµβουλος στους δήµους Ψυχικού και Φιλοθέης-Ψυ-
χικού. Είδα στην πράξη µικρά ή µεγάλα πράγµατα να βελτιώνονται 
και να αλλάζουν προς όφελος όλων, όταν τίθενται συγκεκριµένοι στό-
χοι και υλοποιούνται µε µεθοδικότητα και σοβαρή δουλειά. Σήµερα, 
σε συνέχεια αυτής της πορείας, επέλεξα την Περιφέρεια Αττικής, 
µε υποψήφιο περιφερειάρχη τον εξαιρετικά έµπειρο αυτοδιοικητικό 
Γιώργο Πατούλη. Η Περιφέρεια Αττικής έχει πολύ µεγάλες δυνατό-
τητες και σηµαντικά εργαλεία που µπορούµε να αξιοποιήσουµε για 
να βάλουµε τελεία στην παρακµή των τελευταίων ετών και να προ-
χωρήσουµε στην αναγέννησή της.

Ποια είναι, κατά την άποψή σας, η σηµασία των αυτοδιοικητικών 
εκλογών του Μαΐου για την Αττική;
Η σηµασία των εκλογών αυτών είναι πολύ µεγάλη. Τα τελευταία χρό-
νια, δυστυχώς, έγιναν πολλά λάθη, πολύ µεγάλες παραλείψεις σε 
βάρος των κατοίκων της Αττικής. Τώρα πρέπει να προχωρήσουµε 
µπροστά. Πρώτον, να δούµε πώς µπορούµε να κλείσουµε ανοιχτές 
πληγές και να λύσουµε χρόνια προβλήµατα και, δεύτερον, να εφαρ-
µόσουµε το πρόγραµµά µας, για να δηµιουργήσουµε νέες προοπτι-
κές ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Οι φετινές αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν έντονο πολιτικό χρώµα. 

Πόσο θεωρείτε ότι αυτό θα επηρεάσει την ψήφο των πολιτών;
Οι φετινές αυτοδιοικητικές εκλογές, πράγµατι, έχουν πολιτικό χρώµα 
και θα βγουν πολιτικά συµπεράσµατα από αυτές. Το πλέον σηµαντικό, 
όµως, είναι να επιλεχθούν και να ψηφιστούν οι υποψήφιοι που έχουν 
την εµπειρία, τη γνώση των θεµάτων και την κουλτούρα συνεργα-
σίας, για να µπορέσουν να είναι χρήσιµοι στις κοινωνίες τους. Ψηφι-
ζόµαστε από τους πολίτες για να δίνουµε λύσεις, για να προλαµβά-
νουµε προβλήµατα και για να σχεδιάζουµε, µε νέες ιδέες, το µέλλον 
των περιοχών µας.

Ποια είναι, κατά τη γνώµη σας, τα σηµαντικότερα προβλήµατα της 
Περιφέρειας Αττικής;
Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα είναι η διαχείριση των απορριµ-
µάτων. Οι διοικήσεις των τελευταίων πολλών ετών δεν αντιµετώπι-
σαν οργανωµένα αυτό το κρίσιµο πρόβληµα. ∆εν υπήρξε συγκροτη-
µένο σχέδιο µείωσης της παραγωγής απορριµµάτων, δεν έγιναν οι 
απαραίτητες υποδοµές για τη διαχείριση των σκουπιδιών, η ανακύ-
κλωση δεν προχώρησε. Και καταλήξαµε να θάβουµε το µεγαλύτερο 
µέρος των σκουπιδιών σε µια ανοιχτή χωµατερή. Μια κατάσταση που 
είναι καιρός να αντιµετωπιστεί δραστικά.

Ένα ακόµη κρίσιµο ζήτηµα είναι αυτό της πολιτικής προστασίας. 
Θυµόµαστε όλοι τι συνέβη στη Μάνδρα και στο Μάτι. Θρηνήσαµε πολ-
λές ανθρώπινες ζωές, καταστράφηκαν οικογένειες, διαλύθηκαν περι-
ουσίες, ζήσαµε τριτοκοσµικές και αδιανόητες καταστάσεις. Γιατί όλα 
αυτά; Από ανεπάρκεια και έλλειψη στρατηγικής. Καιρός είναι να ρί-
ξουµε το βάρος στην πρόληψη και στην ορθολογική διαχείριση των 
φυσικών καταστροφών. Σύγχρονες επιστηµονικές µέθοδοι και καλοί 
επιστήµονες υπάρχουν. Ας κάνουµε πράξη αυτά που είναι αυτονό-
ητα, επιτέλους!

Ποια η άποψή σας για την τρέχουσα διοίκηση της περιφέρειας;
Όσοι ασχολούµαστε µε την τοπική αυτοδιοίκηση ή την κεντρική πολι-
τική κρινόµαστε συνέχεια. Γι’ αυτά που λέµε και βέβαια γι’ αυτά που 

κάνουµε ή δεν κάνουµε. Τα έργα της σηµερινής διοίκησης δεν κρίνο-
νται θετικά από τους κατοίκους της Αττικής. Και όσο κι αν έγιναν προ-
σπάθειες επικοινωνιακής διαχείρισης της ανεπάρκειας των αρµοδίων, 
αυτές δεν οδήγησαν κάπου. Λογικό. Πώς να καλυφθούν άλλωστε τόσα 
λάθη, παραλείψεις και έλλειψη στρατηγικής µε επικοινωνιακά παιχνί-
δια; Είµαι βέβαιη ότι την ηµέρα των εκλογών θα αποτυπωθεί αυτή η 
δυσαρέσκεια ξεκάθαρα.

Αν εκλεγείτε περιφερειακή σύµβουλος, ποιες θα είναι οι βασικές 
προτεραιότητές σας;
Είµαι θεατρολόγος και σύµβουλος Πολιτιστικής Πολιτικής και ∆ιαχείρι-
σης. Η εµπειρία και οι γνώσεις µου στο πεδίο του πολιτισµού πιστεύω 
ότι θα είναι χρήσιµες για την εφαρµογή του προγράµµατος του Γιώργου 
Πατούλη, καθώς ο πολιτισµός αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητά του. 
∆εν θα πάψω να λέω ότι ο πολιτισµός θα πρέπει να τοποθετηθεί στο 
κέντρο του σχεδιασµού για την επόµενη µέρα της χώρας. ∆ιαρθρωµέ-
νος πάνω στους άξονες «πολιτιστική κληρονοµιά» και «σύγχρονη δη-
µιουργία», είναι ένα τεράστιο αξιακό µέγεθος, που µπορεί να αποτελέ-
σει καταλύτη ανάπτυξης και παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Μπορεί 
να συµβάλει στην αύξηση των επενδύσεων, στη δηµιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας, στη στήριξη των τοπικών οικονοµιών, στην ενίσχυση 
της παιδείας και στην αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού, σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερα η πολιτιστική κλη-
ρονοµιά µας µπορεί και πρέπει να αποτελέσει µια δύναµη προόδου 
και ευηµερίας της χώρας. Για όλα τα παραπάνω, αν µε εµπιστευτούν 
οι πολίτες, είναι σίγουρο ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι µου.

Ως θεατρολόγος, πώς κρίνετε τη «σκηνοθεσία» των Ελλήνων πο-
λιτικών;
Η πολιτική και το θέατρο έχουν ένα κοινό σηµείο: την επαφή, την ε-
πικοινωνία µε τον κόσµο, και µάλιστα σε πραγµατικό χρόνο. Εξαιρε-
τικά µεγάλη σηµασία έχει το πώς πραγµατοποιείται αυτή η επικοινω-
νία, το πώς γίνεται η µεταφορά των µηνυµάτων µε όσο το δυνατόν πιο 
άµεσο τρόπο.

Θα πρότεινα, λοιπόν, στους πολιτικούς να προσπαθούν να «στέλ-
νουν το µήνυµά τους» µε απλό και ξεκάθαρο τρόπο σε όλους τους αν-
θρώπους στους οποίους απευθύνονται. Βέβαια, για να µπορέσουν να 
το κάνουν, θα πρέπει να γνωρίζουν τα θέµατα, να πιστεύουν αυτά που 
λένε και να το κάνουν µε την ψυχή τους!

Αν κάποιος σάς ρωτούσε γιατί να σας ψηφίσει, τι θα του α-
παντούσατε;
Όπως σας είπα, ξεκίνησα την ενασχόλησή µου µε την τοπική αυτοδι-
οίκηση σε νεαρή ηλικία. Πίστευα, και εξακολουθώ να πιστεύω, ότι µε 
αγάπη γι’ αυτό που κάνουµε, σε συνδυασµό µε ξεκάθαρους στόχους 
και οµαδική δουλειά, µπορούµε να αλλάξουµε και να βελτιώσουµε 
πολλά. Σήµερα επιλέγω συνειδητά να συνεχίσω στο επόµενο βήµα 
µου, στην περιφέρεια. Με την ίδια αγάπη, αλλά σαφώς µεγαλύτερη ε-
µπειρία και γνώση, µπορώ να είµαι χρήσιµη στην οµάδα του Γιώρ-
γου Πατούλη στη µάχη που θα δώσει για την αναγέννηση της Αττικής. 
Για να δηµιουργήσουµε µαζί την Περιφέρεια Αττικής που µας αξίζει!
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Στόχος των διαπραγµατεύσεων 
κυβέρνησης-θεσµών είναι να βρεθεί 
µια λύση λιγότερο… γενναιόδωρη. 
Οι θεσµοί δεν έχουν κρύψει τις 
επιφυλάξεις τους για τις ρυθµίσεις, 
αλλά η κυβέρνηση ήλπιζε ότι θα τις 
ξεπερνούσαν εύκολα.

Τ
ις ενστάσεις τους για τη ρύθµιση οφειλών 
σε ασφαλιστικά ταµεία και εφορίες που ε-
τοιµάζει η κυβέρνηση εκφράζουν οι θε-
σµοί, εξέλιξη στην οποία αποδίδεται και η 
καθυστέρηση της κατάθεσης των σχετικών 
νοµοσχεδίων. Γιατί, ως γνωστόν, αν και θε-
ωρητικά έχουµε βγει από τα µνηµόνια –

όπως διατυµπανίζει η κυβέρνηση–, παραµένουµε υπό τη στενή 
εποπτεία των θεσµών, από τους οποίους εάν δεν ανάψει το πρά-
σινο φως δεν µπορεί να προχωρήσει τίποτα.

Σύµφωνα µε πληροφορίες που βλέπουν το φως της δηµο-
σιότητας, οι διαπραγµατεύσεις θα συνεχιστούν και το επόµενο 
διάστηµα, ενώ οι αρµόδιοι υπουργοί διαµηνύουν πλέον ότι η 
ρύθµιση –κυρίως για τα ασφαλιστικά ταµεία– θα κατατεθεί µετά 
το Πάσχα. Στόχος των διαπραγµατεύσεων κυβέρνησης-θεσµών 
είναι να βρεθεί µια λύση λιγότερο… γενναιόδωρη. Οι θεσµοί δεν 
έχουν κρύψει τις επιφυλάξεις τους για τις ρυθµίσεις, αλλά η κυ-
βέρνηση ήλπιζε ότι θα τις ξεπερνούσαν εύκολα. Μάλιστα, δεν α-
ποκλείεται το ενδεχόµενο να κατατεθούν ταυτόχρονα οι ρυθµί-
σεις για τις οφειλές σε ασφαλιστικά ταµεία, εφορία και δήµους.

Βέβαια, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν τίθεται θέµα εν-
στάσεων, µε την υφυπουργό Οικονοµικών, Κατερίνα Παπανά-
τσιου, να δηλώνει: «Έχουµε αποκτήσει την εµπιστοσύνη και των 
δανειστών, γιατί η διαχείριση που έχουµε κάνει στο δηµοσιονο-
µικό φέρνει καλά αποτελέσµατα. ∆εν είναι καν θέµα συζήτησης 
µε τους θεσµούς οι 120 δόσεις. Θα εφαρµοστεί οπωσδήποτε».

Οι ενστάσεις
Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, οι ενστάσεις των θεσµών ε-
ντοπίζονται κυρίως στο γεγονός ότι στη ρύθµιση για την εφο-
ρία δεν υπάρχει κανένας «κόφτης» για οφειλές έως 10.000 ευρώ. 
Για υψηλότερες οφειλές προβλέπονται, σύµφωνα µε το κυβερ-
νητικό σχέδιο, εισοδηµατικά κριτήρια αντίστοιχα µε αυτά που ί-
σχυσαν για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των οφειλών αφορά 
ποσά έως 10.000 ευρώ και σε αυτή την περίπτωση οι οφειλέτες 
θα µπορούν να τις ρυθµίσουν σε έως 120 δόσεις, ανεξαρτήτως 
εισοδηµάτων και περιουσιακών στοιχείων. Στο σηµείο αυτό ξε-
κινά η διαπραγµάτευση και δεν αποκλείεται να τεθούν περιορι-
σµοί ακόµη και για οφειλές ποσών αυτής της τάξης.

Οι αντιδράσεις
Πάντως, όσον αφορά τη ρύθµιση για τις οφειλές στα ασφαλι-

στικά ταµεία, οι φορείς της αγοράς κρούουν τον κώδωνα του κιν-
δύνου για δύο βασικά σηµεία: την υποχρέωση των µη µισθωτών 
όσον αφορά την καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών για την 
ιατροφαρµακευτική κάλυψη, αλλά και την εξαίρεση από τη ρύθ-
µιση των αµφισβητούµενων οφειλών, για τις οποίες ο ασφαλι-
σµένος έχει προσφύγει στη ∆ικαιοσύνη.

Αναλυτικά, επισηµαίνουν ότι όσοι όφειλαν στον ΟΑΕΕ δεν 
µπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρµακευτική περί-
θαλψη. Παρά το γεγονός αυτό, ο ΟΑΕΕ καταχρηστικά τους χρέ-
ωνε µε εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ. Οι εκπρόσωποι των ασφαλισµέ-
νων ζητούν στην πράξη να αφαιρεθούν οι εισφορές ιατροφαρ-
µακευτικής περίθαλψης από το ύψος της οφειλής, όπως και η 
εισφορά υπέρ ανέργων, καθώς εξαιτίας αυτών των χρεών είχαν 
απολέσει την ασφαλιστική ικανότητα και ήταν πλήρως αποκλει-
σµένοι από πρόσβαση σε δωρεάν παροχές υγείας. Κάτι που, 
όπως επισηµαίνουν, έχει αναγνωριστεί από την πολιτεία µε τον 
νόµο 4486/2017 (άρθρο 73).

Σηµαντικές ενστάσεις εκφράζονται και για τη διάταξη που 
προβλέπει ότι οφειλές που έχουν δηµιουργηθεί έως και το τέλος 
του 2018 και τελούν σε δικαστική ή εκ του νόµου αναστολή εί-
σπραξης κατόπιν άσκησης ένδικου µέσου ή προσφυγής µπο-
ρούν να υπαχθούν στη ρύθµιση µόνο ύστερα από παραίτηση του 
οφειλέτη από τις δικαστικές του διεκδικήσεις. Μάλιστα, ξεκαθα-
ρίζεται πως υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των δικαστηρίων 
πρέπει να µην έχουν συζητηθεί και να µην εκκρεµεί η έκδοση 
δικαστικής απόφασης.

Στο υπουργείο Εργασίας έχουν υποβληθεί, επίσης, ενστά-
σεις και για το γεγονός πως ο επανυπολογισµός των εισφορών 
συνδέεται µε τη ρύθµιση και την εξόφλησή τους, κατά συνέπεια 
αν η ρύθµιση χαθεί, το ύψος των οφειλών επανέρχεται στα προ-
γενέστερα επίπεδα, καθώς και για το επιτόκιο που ανακοινώ-
θηκε και κρίνεται εξαιρετικά υψηλό (5%).

Η θέση της Αχτσιόγλου
Πάντως, η ίδια η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, υποστή-
ριξε σε πρόσφατες δηλώσεις της ότι από τη ρύθµιση για τα α-
σφαλιστικά ταµεία µπορούν να ωφεληθούν 1.300.000 άνθρωποι. 
Επίσης, υπογράµµισε ότι δεν έχει περιουσιακά και εισοδηµα-
τικά κριτήρια και το πιο σηµαντικό στοιχείο της είναι ότι έχει 
κούρεµα βασικής οφειλής, δηλαδή κεφαλαίου, που δεν το είχαν 
προηγούµενες ρυθµίσεις.

«Έχει, επίσης, κούρεµα και των προσαυξήσεων κατά 85% και 
η νέα µειωµένη οφειλή θα αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις» 

συµπλήρωσε η υπουργός Εργασίας και σηµείωσε ότι την επο-
µένη της ψήφισης του νόµου θα ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρ-
µογή για αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθµιση. Παράλληλα, τόνισε 
ότι η ρύθµιση έχει µία επιπλέον µεγάλη ωφέλεια για δεκάδες 
χιλιάδες ασφαλισµένους οι οποίοι είναι εγκλωβισµένοι και δεν 
µπορούν να πάρουν σύνταξη λόγω αυξηµένων χρεών στα ταµεία, 
παρ’ ότι πληρούν τα άλλα κριτήρια.

«Οι άνθρωποι αυτοί, που είναι περίπου 80.000, θα µπορέ-
σουν να πάρουν σύνταξη και θα τους γίνεται µια µικρή παρα-
κράτηση για την εξόφληση της οφειλής τους» διευκρίνισε η κ. 
Αχτσιόγλου.

Η ρύθµιση για την εφορία
Όσον αφορά τη ρύθµιση για τις οφειλές στην εφορία, θα είναι 
«ανοιχτή» σε όλους, αλλά θα έχει αυστηρά εισοδηµατικά κρι-
τήρια.

Στη νέα ρύθµιση θα µπορούν να υπαχθούν και όσοι είναι 
σήµερα ενταγµένοι σε άλλη ρύθµιση, π.χ. στην πάγια των 12 δό-
σεων, και πληρώνουν κανονικά τις µηνιαίες δόσεις. Οι φορολο-
γούµενοι αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν και να επα-
ναρυθµίσουν το υπόλοιπο της οφειλής τους σε περισσότερες και 
µικρότερες µηνιαίες δόσεις.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ 120 ∆ΟΣΕΙΣ
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Εξόρµηση στην Κρήτη / ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

Ο Γιώργος Κύρτσος βρέθηκε για µία εβδοµάδα στην Κρήτη, στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας. Έδωσε το «παρών» σε εκδηλώσεις, είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους του πα-
ραγωγικού τοµέα, κοµµατικά και αυτοδιοικητικά στελέχη και συνοµίλησε µε τους πολίτες ενώ διένειµε τη «Free Sunday» και το τελευταίο του βιβλίο «Ελλάδα-Ε.Ε.: Έτσι θα κάνουµε την 
κρίση ευκαιρία!» στα Χανιά, στο Ρέθυµνο, στο Ηράκλειο, στον Πλατανιά, στις Αρχάνες και στις Μοίρες Ηρακλείου.

Βάσει σχετικού σχολίου στο Twitter του ευρωβουλευτή της Ν∆ και εκ νέου υποψηφίου στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου, στην Κρήτη διαπίστωσε τεράστιες δυνατότητες, σηµαντική 
ενίσχυση της Ν∆, αλλά και προβλήµατα στον πρωτογενή τοµέα, έλλειψη βασικών υποδοµών και αδυναµία αντίδρασης της περιφέρειας στις βροχοπτώσεις-ρεκόρ που έπληξαν το νησί.

Χανιά

Στην εκδήλωση για την παρουσίαση υποψήφιων περιφερειακών 
συµβούλων του ψηφοδελτίου του συνδυασµού του Αλέξανδρου 
Μαρκογιαννάκη.
Ο νέος και δυναµικός υποψήφιος περιφερειάρχης εντυπωσίασε µε 
την οµιλία του, όπως και η Όλγα Κεφαλογιάννη και η Ντόρα Μπα-
κογιάννη.

∆ιανοµή «Free Sunday» και του βιβλίου του Γ. Κύρτσου στην εντυπωσι-
ακή δηµοτική αγορά των Χανίων και σε εµπορικούς δρόµους, σε φιλικό 
κλίµα και µε µηνύµατα µεταστροφής υπέρ της Ν∆. 

Ενδιαφέρουσα συζήτηση µε επιχειρηµα-
τίες της περιοχής και κοµµατικά, αυτοδι-
οικητικά στελέχη.

Χρήστος και Γιώργος Κύρτσος µε τον επιχειρηµατία, ιδιο-
κτήτη της Apollonia Farm, Κώστα Αστροπαλίτη.

Στις Αρχάνες ενδιαφέρων διάλογος για πρωτογενή 
παραγωγή, συνεταιρισµούς, και επίσκεψη στα κα-
φενεία.

Ηράκλειο Αρχάνες

Εντυπωσιακή εκδήλωση του βουλευτή Ηρακλείου και γραµµατέα 
της Ν∆ Λευτέρη Αυγενάκη για τις ευρωεκλογές στο Ηράκλειο Κρή-
της, όπου µίλησαν 16 «γαλάζιοι» υποψήφιοι ευρωβουλευτές και α-
πάντησαν στις ερωτήσεις του κοινού. Πάνω από 500 πολίτες πήραν 
µέρος και κράτησε περισσότερες από τρεις ώρες.

Επίσκεψη στην αγορά του Ηρακλείου Κρήτης και διανοµή «Free Sunday» και 
του βιβλίου του Γ. Κύρτσου στην περιοχή των δικαστηρίων και της περιφέ-
ρειας µε πολύ καλή υποδοχή και σχόλια, ενδεικτικά της πολιτικής µεταστρο-
φής που παρατηρείται στην Κρήτη.

Ανταλλαγή απόψεων µε τον πρόεδρο 
της ΕΑΣ Ηρακλείου Α. Στρατάκη για 
τον πρωτογενή τοµέα.

Πλατανιάς

Ο Γ. Κύρτσος στην περιοχή 
του Πλατανιά για ενηµέρωση 
για τις µεγάλες καταστροφές 
από τις βροχοπτώσεις. ∆ια-
µαρτυρίες και προβληµατι-
σµός χωρίς σχεδιασµό για α-
ποζηµιώσεις, έργα.

Ρέθυµνο

Συζήτηση στο Ρέθυµνο για τις ευρωεκλογές µε τους βουλευτές της Ν∆ Όλγα Κεφαλογιάννη και Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον πρόεδρο της ΟΝΝΕ∆ Ρεθύµνου Στρατή 
Ψυχαράκη και τον Γιώργο Κύρτσο σε εντυπωσιακή συγκέντρωση στελεχών, µελών και φίλων της Ν∆.

∆ιανοµή «Free Sunday» και του τελευταίου βιβλίου του Γ. Κύρτσου στο Ρέθυµνο παρουσία του Γιάννη Κεφαλογιάννη και πολιτικών στελεχών.
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ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Υ
πό τη σκιά της επίθεσης του αναπληρωτή υ-
πουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη, στον υ-
ποψήφιο ευρωβουλευτή της Ν∆ Στέλιο Κυ-
µπουρόπουλο, ψηφίστηκε τη Μ. Τρίτη στη 
Βουλή επί της αρχής, µε 147 «ναι» και 100 
«όχι», το νοµοσχέδιο του υπουργείου Παι-

δείας «Συνέργειες Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην Τρι-
τοβάθµια Εκπαίδευση, πειραµατικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις».

Το νοµοσχέδιο, την απόσυρση του οποίου ζητά η ΟΛΜΕ, η 
οµοσπονδία πανεπιστηµιακών ΠΟΣ∆ΕΠ, η Σύνοδος Πρυτάνεων 
και εκπρόσωποι των κολεγίων, περιλαµβάνει σηµαντικές αλλα-
γές στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και 
συγχωνεύσεις πανεπιστηµίων και ΤΕΙ.

Σφοδρές αντιδράσεις
Η διαδικασία του επείγοντος µε την οποία εισήχθη για συζήτηση 
και ψήφιση στην Ολοµέλεια το νοµοσχέδιο προκάλεσε αντιδρά-
σεις από τα κόµµατα της αντιπολίτευσης, µε τον κοινοβουλευτικό 
εκπρόσωπο της Ν∆, Κώστα Τζαβάρα, να σηµειώνει ότι «στραγγα-
λίζεται ο δηµοκρατικός διάλογος και συρρικνώνεται και ευτελί-
ζεται η κοινοβουλευτική διαδικασία».

Το ήδη τεταµένο κλίµα πυροδότησε ακόµα περισσότερο 
η πρόταση µοµφής που ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει κατά του 
Παύλου Πολάκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφορµή, η ανάρτηση 
του αναπληρωτή υπουργού Υγείας στο Facebook για τον υπο-
ψήφιο ευρωβουλευτή της Ν∆ Στέλιο Κυµπουρόπουλο. Όπως έ-
γραψε, «αν διεκδικούσες ίσες ευκαιρίες, κύριε Κυµπουρόπουλε, 
να έβαζες χαρτιά για να προσληφθείς επιµελητής Β΄ στο ΕΣΥ µε 
κρίση από συµβούλιο όπως οι άλλοι γιατροί και όχι έτσι (όπως 
δικαιούσουν ως ΑµεΑ). Ντροπή και κρίµα να λες αυτά που λες».

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση του Στέλιου Κυµπουρόπουλου 
στο Twitter όπου έγραψε «δεν θέλησα ποτέ µόρια, επιδόµατα, 
χάρες. Ίσες ευκαιρίες διεκδικώ. ∆ιεκδικώ αυτό που δεν υπάρ-
χει».

Από το βήµα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτή-
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ρισε «ανεκδιήγητο» τον κ. Πολάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: 
«Ο κόµπος έφτασε στο χτένι. ∆εν ανεχόµαστε άλλο τη στάση του 
Πολάκη. Αµέσως µετά το Πάσχα η Ν∆ καταθέτει πρόταση µοµ-
φής κατά του κ. Πολάκη και ελάτε όλοι σας να τον υπερασπι-
στείτε, αν θέλουµε µια πραγµατική Ελλάδα των πολλών ή των 
Πολάκηδων. Ντιµπέιτ δεν θέλατε, κ. Τσίπρα; Πάρτε το ντιµπέιτ 
εδώ και πάρτε τον Πολάκη αγκαλιά. Εξάλλου ένα και το αυτό 
είστε».

Ο πρωθυπουργός, απαντώντας στoν αρχηγό της µείζονος α-
ντιπολίτευσης, δήλωσε ότι θα µετατρέψει την πρόταση µοµφής, 
όταν αυτή κατατεθεί, σε πρόταση εµπιστοσύνης προς την κυβέρ-
νηση, ενώ απευθυνόµενος στον πρόεδρο της Ν∆ τον κατηγόρησε 
ότι µέσω της πρότασης µοµφής κατά του Πολάκη επιχειρεί να 
αλλάξει την πολιτική ατζέντα και ότι προσπαθεί να δραπετεύσει 
από την πρόσωπο µε πρόσωπο αντιπαράθεση µαζί του για τα κρί-
σιµα και µεγάλα ζητήµατα, καταφεύγοντας σε έναν σπάνιο και 
πρωτοφανή επικοινωνιακό αντιπερισπασµό.

Τροπολογίες της τελευταίας στιγµής
O υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, µε εκπρόθεσµες τρο-
πολογίες βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε δεκτές, προχώρησε 
στην ίδρυση τµηµάτων Αγροτικής Οικονοµίας στο Πανεπιστήµιο 
Πελοποννήσου µε έδρα το Άργος, Μουσειολογίας στο νέο ∆ιε-
θνές Πανεπιστήµιο µε έδρα την Έδεσσα, Παραγωγής Οπτικοα-
κουστικών Μέσων στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών µε έδρα 
την Κοζάνη και Κινηµατογράφου στη Σχολή Καλών Τεχνών µε 
έδρα τη Φλώρινα. 

∆εκτές έγιναν επίσης οι εκπρόθεσµες τροπολογίες για αύ-
ξηση των µορίων κατά 25% στα παιδιά θανόντων στις πληµµύ-
ρες του Φεβρουαρίου στην Κρήτη, ενώ εισαγωγή καθ’ υπέρβαση 
του αριθµού εισακτέων προβλέπεται για τους υποψηφίους από 
τη Ζάκυνθο, λόγω σεισµικών δονήσεων.

«Για συναλλαγές στα όρια του πολιτικού εκβιασµού για την 
αναδιάταξη του ακαδηµαϊκού χάρτη» έκανε λόγο η τοµεάρχης 
Παιδείας της Ν∆, Νίκη Κεραµέως. Η κ. Κεραµέως επανέλαβε ότι 
«είναι απαράδεκτο ένα τόσο µεγάλο και σοβαρό νοµοσχέδιο να 

εισάγεται µε συνοπτικές διαδικασίες». «Το πρόβληµά σας είναι 
ότι είναι µεγάλο; Έπρεπε να µας ζητήσετε να σας στείλουµε κά-
ποιους βοηθούς να σας βοηθήσουν στην ανάγνωση» απάντησε ο 
υπουργός Παιδείας, ξεσηκώνοντας θύελλα διαµαρτυριών.

Σχολιάζοντας τις επικρίσεις που δέχτηκε µε το να αποδεχτεί 
βουλευτικές τροπολογίες, ο κ. Γαβρόγλου έκανε λόγο για «αντι-
πολιτευτική σπέκουλα», προσθέτοντας ότι έγιναν δεκτές σε συ-
νεννόηση µε τις πρυτανείες.

«Είναι άθλιο ότι το νοµοσχέδιο έρχεται τη Μεγάλη Εβδο-
µάδα. Είναι απαράδεκτο. Έχει γίνει απ’ όλες τις κυβερνήσεις, και 
από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα νοµοσχέδια που αφο-
ρούν την παιδεία να έρχονται είτε το καλοκαίρι είτε να έρχονται 
τέτοιες ηµέρες, όταν, δηλαδή, είναι κλειστά τα σχολεία και τα πα-
νεπιστήµια» τόνισε κατά τη διάρκεια της παρέµβασής του ο βου-
λευτής του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης. «∆εν ήξερα ότι είναι τόσο 
θρησκευόµενο το ΚΚΕ» σχολίασε ο κ. Γαβρόγλου, προκαλώντας 
νέες αντιδράσεις από το Κοµµουνιστικό Κόµµα. «Κόφτε το αυτό 
το υφάκι» του απάντησε λίγο αργότερα ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, 
∆ηµήτρης Κουτσούµπας. Μάλιστα, η ένταση στη συζήτηση ήταν 
τέτοια που στη διάρκεια οµιλίας του κ. Γαβρόγλου ο κοινοβου-
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ρεπορτάζ

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Χρήστος Ταραχόπουλος, υποψήφιος 
δηµοτικός σύµβουλος Αθηναίων 

µε την παράταξη του Κώστα 
Μπακογιάννη

«Στόχος είναι 
να κάνουµε καλύτερη 

την πόλη»

Τ
ο «πετραδάκι» που ο ίδιος θέλει να βάλει στην προσπά-
θεια να αλλάξει προς το καλύτερο η καθηµερινότητα του 
πολίτη περιγράφει ο Χρήστος Ταραχόπουλος, υποψήφιος 
δηµοτικός σύµβουλος Αθηναίων µε την παράταξη του 
Κώστα Μπακογιάννη.

Ποιο είναι κατά την άποψή σας το διακύβευµα των φετινών αυ-
τοδιοικητικών εκλογών;
Σε κάθε περίπτωση, το µεγάλο διακύβευµα αυτών των εκλογών δεν 
είναι άλλο από την καθηµερινότητα του πολίτη. Την καθηµερινότητα 
του κατοίκου της πόλης µας, του εργαζόµενου, αλλά και του επισκέ-
πτη. Κάθε λύση, άλλωστε, που δεν λύνει το πρόβληµα είναι περιττή 
κι αυτό το γνωρίζουµε, πλέον, άριστα. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο 
το «ηλεκτροσόκ» στην Αθήνα, µε αποκλειστικό στόχο να βγει από το 
τέλµα. Ο Κώστας Μπακογιάννης διαθέτει όλα τα εχέγγυα, αλλά και ένα 
κοστολογηµένο πρόγραµµα για την ανάπτυξη της Αθήνας. Επιπροσθέ-
τως, θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί στήριξη σε υποψήφιους δηµοτικούς 
συµβούλους, ανεξαρτήτως συνδυασµών, οι οποίοι θα αφουγκραστούν 
τα προβλήµατα του δηµότη, θα σταθούν αξιοπρεπώς στο δηµοτικό 
συµβούλιο και θα δώσουν λύση. Πρωτίστως, όµως, σε αυτούς που 
διαθέτουν τη γνώση περί του δήµου και των δηµοτικών θεµάτων, 
την ικανότητα και το όραµα να συµβάλουν στη βελτίωση της Αθήνας.

Γιατί αποφασίσατε να είστε υποψήφιος στον ∆ήµο Αθηναίων και 
γιατί µε την παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη;
Εργάζοµαι στην Αθήνα, διαµένω στο κέντρο της πόλης και ως εκ τού-
του γνωρίζω άριστα τα θέµατα. Περπατάω καθηµερινά, παρατηρώ, 
«αναπνέω», µυρίζω. Η Αθήνα είναι µια πόλη για να τη ζεις, κάτι που 
επιτυγχάνεται µε το περπάτηµα. Γι’ αυτό και ο στόχος του Κώστα 
Μπακογιάννη είναι η υλοποίηση του µεγαλύτερου και ωραιότερου 
περιπάτου της Ευρώπης, µήκους 6,8 χλµ. Είναι απόλυτα σαφές ότι 
µόνος ένας άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, ένας άνθρωπος 
ο οποίος έχει δηµιουργήσει πράγµατα, έχει επιτύχει στο έργο που 
του έχει ανατεθεί, διαθέτει την τεχνογνωσία, την εµπειρία και την ι-
κανότητα, µπορεί να τα αλλάξει. Κι αυτός, αναντίρρητα, είναι ο Κώ-
στας Μπακογιάννης.

Ποια είναι κατά την άποψή σας τα µεγαλύτερα προβλήµατα της 
Αθήνας και πώς νοµίζετε ότι θα µπορούσαν να λυθούν;
Όπως προανέφερα, η καθηµερινότητα του κατοίκου και του επισκέ-

πτη. Η καθαριότητα, η ασφάλεια, ο φωτισµός, το πράσινο, η χρήση 
του δηµόσιου χώρου, η προσβασιµότητα για τους συµπολίτες µας 
που έχουν δυσκολίες. Στόχος είναι να κάνουµε καλύτερη την πόλη. 
Αναµφισβήτητα, ένα τέτοιο αποτέλεσµα δεν µπορεί να επιτευχθεί ούτε 
µε µαγικά ραβδιά ούτε µε δηλώσεις εντυπωσιασµού και φανφάρες, 

αλλά µε καθηµερινή τριβή, µε καθηµερινή προσπάθεια, µε καθηµε-
ρινή ενηµέρωση και επικοινωνία, µε στόχο και όραµα. Ο Κώστας 
Μπακογιάννης και οι συνεργάτες του γνωρίζουµε τον τρόπο, ποιες 
παρεµβάσεις πρέπει να γίνουν, πόσο θα στοιχίσουν οι διαγωνισµοί, 
αλλά κυρίως πού θα βρούµε τα χρήµατα.

Ποιο πιστεύετε ότι είναι το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα του κ. 
Μπακογιάννη έναντι των αντιπάλων του για τον ∆ήµο Αθηναίων;
Προέρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, έχει τη γνώση, την εµπει-
ρία, το όραµα, αλλά είναι και αποτελεσµατικός. Το έργο του, άλλω-
στε, «µιλάει» από µόνο του. Γνωρίζει τις ανάγκες των δηµοτών και 
των επισκεπτών της πόλης, όπως και πώς θα επιτύχει σε αυτό το 
νέο στοίχηµα.

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν και έντονο πολιτικό χαρα-
κτήρα. Πιστεύετε ότι τα αποτελέσµατά τους θα βαρύνουν για τις 
εθνικές εκλογές;
Το ότι η πολιτική και οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ µας έχουν φέρει σε 
δεινή θέση ουδείς µπορεί να το αµφισβητήσει. Η έντονη δυσαρέ-
σκεια, άλλωστε, αποτυπώνεται µε ανάγλυφο τρόπο στα στελέχη της 
κυβέρνησης τα οποία αποφάσισαν να κατέλθουν στις δηµοτικές και 
περιφερειακές εκλογές. Απόλυτα λογικό είναι, εντέλει, οι αυτοδιοι-
κητικές εκλογές να έχουν έντονο πολιτικό χαρακτήρα και να επηρε-
άσουν καταλυτικά τις εθνικές εκλογές.

Αν κάποιος σάς ρωτούσε γιατί να σας ψηφίσει, τι θα του απα-
ντούσατε;
Ευθέως και χωρίς περιστροφές θα σας πω ότι θα προσπαθήσω να 
κάνω µικρά αλλά ουσιώδη πράγµατα για τη βελτίωση της εικόνας 
που θέλουµε να έχει η Αθήνα, αλλά και για την ανάπτυξη, την προ-
ώθηση και την προβολή της. Χωρίς περικοκλάδες, δίχως παχιά και 
µεγάλα λόγια, χωρίς κορόνες. Απλά και µικρά πράγµατα που θα 
συµβάλουν στη βελτίωση της καθηµερινότητας του πολίτη. Στη µε-
τατροπή της σε µια έξυπνη πόλη, σε µια πόλη που απαντάει στις α-
νάγκες όλων και στην οποία περιλαµβάνονται γειτονιές-πρότυπο. 
Σε µια πόλη µε τουριστική ανάπτυξη και επενδυτικές ευκαιρίες. Σε 
µια πόλη που αναπτύσσει τον αθλητισµό και τον πολιτισµό και στρέ-
φει εκεί τη νεολαία µας. Σε µια πόλη, εντέλει, που διαθέτει νέα φιλο-
σοφία διοίκησης και συµβούλους µε χρόνο, πάθος και µεράκι. Μια 
πόλη που ανήκει στην πόλη.

λευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, ανέβηκε από 
τα έδρανα στο βήµα για να του… δώσει να διαβάσει ρεπορτάζ του 
«Ριζοσπάστη».

Σηµειώνεται ότι από τη διαδικασία είχαν αποχωρήσει οι βου-
λευτές του ΚΙΝΑΛ µετά την ακρόαση φορέων στην αρµόδια επι-
τροπή της Βουλής. H πρόεδρος του Κινήµατος Αλλαγής, Φώφη 
Γεννηµατά, ανακοίνωσε ότι το κόµµα αποχώρησε από τη συζή-
τηση του νοµοσχεδίου το οποίο, όπως είπε, «δίνει τη χαριστική 
βολή στην εκπαίδευση, απαξιώνει το Λύκειο, διαλύει την τεχνο-
λογική εκπαίδευση, κάνει διαβλητό το εξεταστικό σύστηµα και 
δηµιουργεί εξαρτηµένους νέους χωρίς εφόδια».

Απόσυρση διάταξης ζήτησε ο Κουράκης
Πάντως, το νοµοσχέδιο δέχτηκε και εσωκοµµατικά πυρά για τα 
κολέγια, µε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Τάσο Κουράκη να ζητά 
την απόσυρση του άρθρου 98 του νοµοσχεδίου, το οποίο ανα-
γνωρίζει επαγγελµατικά δικαιώµατα σε αποφοίτους κολεγίων α-
ντίστοιχα µε εκείνα των αποφοίτων ΑΕΙ.

«Θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία µου για τις ρυθµίσεις 
που εισάγει το άρθρο 98 για τα κολέγια. Νοµίζω ότι πρέπει να 
είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ώστε να µη διολισθήσουµε σε 
µια “de facto” παράκαµψη του άρθρου 16 του Συντάγµατος. Να 
µην επιτρέψουµε µια αυτόµατη πρόσβαση σε επαγγελµατικά δι-
καιώµατα επιστηµόνων στα πτυχία των κολεγίων» είπε στην ο-
µιλία του.

Ο κ. Κουράκης εκτίµησε ότι µε διάταξη του άρθρου 98 προ-
βλέπεται η υποχρέωση των επαγγελµατικών φορέων, συλλό-
γων και επιµελητηρίων να εγγράφουν στα µητρώα τους απο-

φοίτους κολεγίων και να τους εκχωρούν επαγγελµατικά δικαιώ-
µατα χωρίς τη διαδικασία που προβλεπόταν µέχρι σήµερα µέσω 
του ΣΑΕΠ (Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσό-
ντων).

Οι αλλαγές που φέρνει το νοµοσχέδιο
Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, από τον Ιούνιο του 2020 τα ανώτατα 
ιδρύµατα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτά όπου η εισα-
γωγή θα γίνεται µέσω πανελλαδικών εξετάσεων και σε αυτά όπου 
θα γίνεται µε τον βαθµό του απολυτηρίου, τα οποία θα ονοµάζο-
νται Τµήµατα Ελεύθερης Πρόσβασης (ΤΕΠ).

Έτσι, οι µαθητές, όταν τελειώνουν τη Β΄ Λυκείου, θα πρέπει 
να συµπληρώνουν έως τις 30 Ιουνίου –µε εξαίρεση τη φετινή 
χρονιά, που θα γίνει τον Οκτώβριο– µηχανογραφικό δελτίο, από 
το οποίο θα προκύπτουν οι σχολές στις οποίες η εισαγωγή θα γί-
νεται χωρίς εξετάσεις.

Τον Φεβρουάριο της Γ΄ Λυκείου θα δηλώνουν οριστικά και 
αµετάκλητα αν θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή 
αν επιθυµούν να εισαχθούν σε ΤΕΠ το οποίο είχαν συµπεριλά-
βει στην αρχική δήλωση.

Με το νέο σύστηµα εισαγωγής δηµιουργούνται τέσσερα επι-
στηµονικά πεδία, µειώνονται στη Γ΄ Λυκείου τα µαθήµατα γενι-
κής παιδείας, αυξάνεται η ύλη στα µαθήµατα προσανατολισµού, 
ενώ οι πανελλαδικές εξετάσεις θα γίνονται σε τέσσερα µαθήµατα 
(Νεοελληνική Γλώσσα και στα τρία µαθήµατα της Οµάδας Προ-
σανατολισµού).

Το νοµοσχέδιο αλλάζει και τον ακαδηµαϊκό χάρτη, καθώς ι-
δρύονται περίπου 100 νέα πανεπιστηµιακά τµήµατα, ενώ συνε-

νώνονται τα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης µε το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελ-
λάδος και ιδρύεται το Μεσογειακό Πανεπιστήµιο Κρήτης, στο 
οποίο θα ενταχθεί το ΤΕΙ Κρήτης.

Επιπλέον, ΤΕΙ και Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας συ-
νενώνονται, η Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας απορροφάται από 
το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής, ενώ το ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδος 
διασπάται στα δύο. Έτσι, ένα µέρος του απορροφάται από το Πα-
νεπιστήµιο Πατρών και το άλλο από το Πανεπιστήµιο Πελοπον-
νήσου, το οποίο απορροφά και το ΤΕΙ Πελοποννήσου. Αξιοση-
µείωτο είναι το γεγονός ότι ιδρύεται ακόµη µία σχολή Νοµικής, 
αυτή τη φορά στο Πανεπιστήµιο Πατρών. 

«Όχι» από την εκπαιδευτική κοινότητα
Μετά τη Νοµική Αθηνών και η Κοσµητεία της Νοµικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε ψή-
φισµα που εξέδωσε δηλώνει την αντίθεσή της στην προοπτική ί-
δρυσης ακόµη µίας νοµικής σχολής, ενώ σε επιστολή τους προς 
τον κ. Γαβρόγλου πριν από λίγες ηµέρες οι πρόεδροι των τµηµά-
των Ψυχολογίας εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην ίδρυση νέων 
τµηµάτων, «καθώς αυξάνεται ο αριθµός τους στα οκτώ, συµπερι-
λαµβανοµένων και των υπαρχόντων».

Παράλληλα, η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Πατρών απέρ-
ριψε το σχέδιο απορρόφησης τµηµάτων του ΤΕΙ ∆υτικής Ελλά-
δος, ενώ την αντίθεσή της στο νοµοσχέδιο του υπουργού Παι-
δείας εξέφρασε µε ψήφισµα και η Σύγκλητος του Πανεπιστη-
µίου Κρήτης, επισηµαίνοντας πως «δεν επιλύει τα προβλήµατα 
της ανώτατης εκπαίδευσης και δηµιουργεί ακόµα περισσότερα».
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∆έκα πλήρη χρόνια οικονοµικής κρίσης και µια 
κι έρχονται ευρωεκλογές, έχει νόηµα να δούµε 
πώς αντιµετώπισαν η Ε.Ε. και η Ευρωζώνη την 
κρίση στο ξεκίνηµά της, στο επίπεδο της θεσµι-
κής οργάνωσης.

Το 2010 ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Οικονοµι-
κής Εποπτείας (European System of Financial Supervision – 
ESFS), ο οποίος απαρτίζεται από τους εξής επιµέρους φορείς:
• Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου (European 
Systemic Risk Board – ESRB) µε σκοπό την επίβλεψη του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ε.Ε. και την πρόληψη και 
µετριασµό των συστηµικών κινδύνων. Έργο του, η έκδοση α-
νακοινώσεων, προβλέψεων και συστάσεων. Συµµετέχουν µε 
αποφασιστική αρµοδιότητα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), οι πρόεδροι των εθνικών κεντρι-
κών τραπεζών, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
οι πρόεδροι των υποκείµενων αρχών. Συµµετέχουν συµβου-
λευτικά εκπρόσωποι των εθνικών αρχών εποπτείας, οι επικε-
φαλής των κεντρικών τραπεζών της Νορβηγίας και της Ισλαν-
δίας, το υπουργείο Οικονοµικών του Λίχτενσταϊν και εκπρό-
σωποι της EFTA (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών).
• Την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking 
Authority – EBA). Ανεξάρτητη αρχή της Ε.Ε. µε αποστολή την 
εξασφάλιση αποτελεσµατικών, σταθερών και συνετών κανονι-
σµών λειτουργίας και εποπτείας του ευρωπαϊκού τραπεζικού 
τοµέα. Στόχος, η διασφάλιση της οικονοµικής σταθερότητας 
στην Ε.Ε. και η διαφύλαξη της ακεραιότητας και της αξιοπι-
στίας του τραπεζικού τοµέα. Κύριο καθήκον της η δηµιουργία 
του ενιαίου ευρωπαϊκού κανονισµού για τον τραπεζικό τοµέα. 
Συµβάλλει στη σύγκλιση των µηχανισµών εποπτείας και έχει 
την εντολή να εκτιµήσει τους κινδύνους και τις ευπάθειες 
του τραπεζικού τοµέα. Ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 2011. ∆ι-
αδέχτηκε την Committee of European Banking Supervisors 
(CEBS), η οποία λειτούργησε από το 2004 έως το 2010, απο-
τελούµενη από εκπροσώπους των µηχανισµών εποπτείας και 
των κεντρικών τραπεζών των κρατών και παρείχε συµβουλευ-
τική υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
• Την Αρχή Εποπτείας Χρεογράφων και Αγορών (European 
Securities and Markets Authority – ESMA) και την Αρχή Επο-

Αντίθετα µε την υπόλοιπη Ευρώπη, 
το ίδιο χρονικό διάστηµα στη χώρα 
µας απλοποιήσαµε εξωφρενικά 
τη σκέψη µας και, την ίδια ώρα 
που παίρναµε χρήµατα από 
τους παραπάνω µηχανισµούς, 
επιλέξαµε να δαιµονοποιήσουµε 
τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα και τις 
τράπεζες και να τους φορτώσουµε όλες 
τις αµαρτίες µας.

πτείας Ασφάλισης και Επαγγελµατικών Συντάξεων (European 
Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA).
• Τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό (Single Supervisor 
Mechanism – SSM). Συστάθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 
1024/2013, ο οποίος ανέθεσε ειδικά καθήκοντα στην ΕΚΤ 
σχετικά µε τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική επο-
πτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων. Το πλαίσιο λειτουργίας του 
εξειδικεύεται µέσω του Κανονισµού (ΕΕ) 468/2014, που θε-
σπίζει το πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ της ΕΚΤ, των εθνικών 
αρµόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλµένων αρχών εντός 
του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού.

Στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό συµµετέχουν υποχρε-
ωτικά τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης, ενώ τα υπόλοιπα κράτη-
µέλη της Ε.Ε. µπορούν, εφόσον το επιθυµούν, να συµµετέ-
χουν µέσω της καθιέρωσης συνεργασίας των εθνικών εποπτι-
κών αρχών τους µε την ΕΚΤ. Μέσω αυτού του κανονιστικού 
πλαισίου η ΕΚΤ ανέλαβε την άµεση προληπτική εποπτεία 
των πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν σε κράτη-µέλη της 
Ευρωζώνης και θεωρούνται σηµαντικά ιδρύµατα, ενώ για τα 
λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα (λιγότερο σηµαντικά) η εποπτεία 
ασκείται από τις εθνικές εποπτικές αρχές υπό τις κατευθυντή-
ριες γραµµές της ΕΚΤ. Η ΕΚΤ µέσω του Ενιαίου Εποπτικού 
Μηχανισµού εποπτεύει άµεσα τις 119 σηµαντικές τράπεζες 
που είναι εγκατεστηµένες στις συµµετέχουσες χώρες. Οι τρά-
πεζες αυτές κατέχουν σχεδόν 82% του συνολικού ενεργητικού 
του τραπεζικού τοµέα στη ζώνη του ευρώ.

Σε εθνικό επίπεδο, η Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε 
το καταστατικό της, ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά και στα 
λεγόµενα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα (leasing, factoring, ασφα-
λιστικές, funds κ.λπ.). Ο κυρίαρχος ρόλος της τραπεζικής δια-
µεσολάβησης στη χρηµατοδότηση της οικονοµίας και η καθο-
ριστική συµµετοχή των τραπεζών στα συστήµατα πληρωµών 
και στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίων καθιστούν τη στα-
θερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την οµαλή 
λειτουργία των αγορών ουσιώδεις παράγοντες για την ανά-
πτυξη της οικονοµίας. Η εποπτεία αποβλέπει επίσης στη δια-
φάνεια των διαδικασιών και των όρων των συναλλαγών των υ-
ποκειµένων σε αυτήν.

Παράλληλα µε τους παραπάνω θεσµούς, το καλοκαίρι του 

2010 ιδρύθηκαν δύο προσωρινοί µηχανισµοί αντιµετώπισης 
της κρίσης και παροχής βοήθειας στα κράτη που αντιµετώπι-
ζαν δυσκολίες.

Ο πρώτος, που ιδρύθηκε από τα µέλη της Ε.Ε., είναι ο Ευ-
ρωπαϊκός Μηχανισµός Χρηµατοπιστωτικής Σταθεροποίη-
σης (European Financial Stabilisation Mechanism – EFSM), 
µέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορούσε να δίνει 
δάνεια στα µέλη. Τα κεφάλαια των δανείων αντλούνταν από 
τις κεφαλαιαγορές µε εγγύηση τον προϋπολογισµό της Ε.Ε.

Ο δεύτερος µηχανισµός, που ιδρύθηκε από τα κράτη της 
Ευρωζώνης, είναι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτι-
κής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility – 
EFSF). Τα χρήµατα αντλήθηκαν µέσω οµολόγων που εξέ-
δωσε ο µηχανισµός, για την πληρωµή των οποίων εγγυήθη-
καν τα κράτη-µέλη του.

Από τους δύο µηχανισµούς προέκυψαν τα χρήµατα που 
µας δάνεισαν οι εταίροι µε το πρώτο και το δεύτερο µνηµό-
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Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
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νιο, όπως και αυτά που δάνεισαν στην Πορ-
τογαλία και στην Ιρλανδία. Επίσης, τα δά-
νεια «γέφυρα» που δόθηκαν στην Ελλάδα το 
καλοκαίρι του 2015.

Το 2013 ιδρύθηκε από τις 19 χώρες της 
Ευρωζώνης ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Στα-
θερότητας (European Stability Mechanism 
– ESM). Ο µηχανισµός ιδρύθηκε ως µόνιµο 
εργαλείο αντιµετώπισης κρίσεων των κρα-
τών-µελών και διαδέχεται τους προηγούµε-
νους δύο προσωρινούς µηχανισµούς, οι ο-
ποίοι θα εκκαθαριστούν, µόλις τους επιστρα-
φούν τα χρήµατα που δανείστηκαν τα κράτη.

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότη-
τας δάνεισε την Ελλάδα µε το τρίτο µνηµό-
νιο, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία, στην 
Ισπανία και στην Κύπρο. Κατά κάποιον 
τρόπο, ο µηχανισµός προορίστηκε να γίνει 
το «∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) της 
Ευρώπης». Από το καταστατικό του, ο µηχα-
νισµός δανείζει υπό τον όρο ότι το δανειζό-
µενο κράτος θα εκτελέσει πρόγραµµα ανα-
µόρφωσης-προσαρµογής.

Συνοψίζοντας, η Ε.Ε. αναγνώρισε τη 
σπουδαιότητα του χρηµατοπιστωτικού κλά-
δου και τους κινδύνους που επαπειλούνταν 
από τυχόν κατάρρευσή του. ∆ηµιούργησε 
νέους θεσµούς, εξέλιξε παλαιότερους, κα-
τάρτισε νοµικό πλαίσιο και προσπάθησε να 
το εµπεδώσει στα µέλη της και να το εφαρµό-
σει. Ασχέτως του τι θα µπορούσε ή θα ήθελε 
να προσάψει κανείς στην εγκυρότητα και α-
ποτελεσµατικότητα της Ε.Ε., η κατεύθυνση 
ήταν αυτή. Και η προσπάθεια συνεχίζεται.

Αντίθετα µε την υπόλοιπη Ευρώπη, το 
ίδιο χρονικό διάστηµα στη χώρα µας απλο-
ποιήσαµε εξωφρενικά τη σκέψη µας και, 
την ίδια ώρα που παίρναµε χρήµατα από 
τους παραπάνω µηχανισµούς, επιλέξαµε να 
δαιµονοποιήσουµε τον χρηµατοπιστωτικό 
τοµέα και τις τράπεζες και να τους φορτώ-
σουµε όλες τις αµαρτίες µας.

Κατηγορήσαµε τους ξένους ότι µε τα 
µνηµόνια προσπάθησαν να σώσουν τις δικές 
τους τράπεζες. Εµείς, για τις δικές µας τράπε-
ζες, επιλέξαµε να σταµατήσουµε τους πλει-
στηριασµούς. Υποσχεθήκαµε σεισάχθεια 
και κουρέµατα. Τις κατηγορήσαµε ότι ξεγέ-
λασαν τον κόσµο µε τα δάνεια σε ελβετικό 
φράγκο. Αρνηθήκαµε να αναγνωρίσουµε τη 
σηµασία τους για την οικονοµία, όπως και 
τη σπουδαιότητα του όλου χρηµατοπιστω-
τικού συστήµατος, εθνικού, ευρωπαϊκού και 
παγκόσµιου. Υποκύψαµε σε θεωρίες συνω-
µοσίας περί κυριαρχίας του σκοτεινού και 
διεφθαρµένου παγκόσµιου κεφαλαίου, ως 
σύγχρονοι και ψεκασµένοι και νεοκοµµου-
νιστές. Κινηθήκαµε στην αντίθετη κατεύ-
θυνση. Είµαστε πιο καλοί άνθρωποι, πιθα-
νώς, αλλά τράπεζες ακόµη δεν έχουµε. Σε 
υγιείς τράπεζες, ωστόσο, θα έπρεπε να βρί-
σκεται ο πλούτος των Ελλήνων. Η δεύτερη 
µεγάλη αποθήκη του πλούτου των Ελλήνων 
θα ήταν τα ακίνητα, τα οποία όµως επιλέ-
ξαµε να δηµεύσουµε µέσω της φορολογίας, 
την ίδια στιγµή που τα «προστατεύαµε» από 
τις τράπεζες.

Απαξιώσαµε τη δική µας Τράπεζα της 
Ελλάδος. Τα «χώσαµε» στον Προβόπουλο 
τότε, γιατί προειδοποιούσε για τη χρεοκο-

πία, τα «χώνουµε» και στον Στουρνάρα σή-
µερα, γιατί χρειαζόµαστε άλλοθι για να συµ-
µορφωθούµε προς τα αυτονόητα που θέσπι-
σαν η Ε.Ε. και η Ευρωζώνη, τα οποία όµως 
καταριόµασταν µέχρι να γίνουµε κυβέρνηση.

Χρειάστηκε να φτάσουµε στον πάτο (αν 
έχουµε φτάσει) για να συνειδητοποιήσουµε 
ότι δεν είµαστε εξυπνότεροι και αποτελε-
σµατικότεροι κυνηγώντας τις τράπεζες, αντί-
θετα µε ό,τι έκανε όλη η υπόλοιπη Ευρώπη. 
Χαρακτηριστικό, πικρό και επίκαιρο παρά-
δειγµα τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Πρόσφατα ο Άρειος Πάγος έκρινε ορι-
στικά ότι τα δάνεια σε συνάλλαγµα πρέπει να 
πληρώνονται στην τρέχουσα ισοτιµία. Τούτο 
βέβαια προβλέπεται από την ελληνική νο-
µοθεσία εδώ και 80 χρόνια. Μια νοµοθετική 
αλλαγή (= κρατική παρέµβαση) που θα µεί-
ωνε το κόστος για τους δανειολήπτες σε ελ-
βετικό φράγκο θα έπρεπε να συνοδεύεται µε 
επιδότηση των τραπεζών. Θα µπορούσε θε-
ωρητικά να συµβεί, αν υπήρχαν λεφτά. Η 
πρώτη και η δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση 
κρατικοποίησαν τις τράπεζες. Η τρίτη έφερε 
ιδιωτικοποίηση και απώλεια για το ∆ηµόσιο 
25 δισ. (της αξίας συµµετοχής στις τράπεζες), 
ως απλή συνέπεια των ιδεοληψιών του πρώ-
του εξαµήνου της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, που οδήγησε τις τράπεζες στο κλεί-
σιµο και στην κατάρρευση.

Αν αφήναµε τις αντιµνηµονιακές ανοη-
σίες και κατάφερνε η ελληνική οικονοµία 
να ανακάµψει, θα είχε και το ∆ηµόσιο σοβα-
ρές πιθανότητες να πάρει πίσω τα λεφτά που 
έβαλε στις τράπεζες και, γιατί όχι, και κάποιο 
κέρδος. Θα είχε κατόπιν την οικονοµική δυ-
νατότητα, σε συνεννόηση µε την Ε.Ε., να ε-
πιδοτήσει είτε τις τράπεζες είτε τους δανει-
ολήπτες σε ξένο νόµισµα. Για να γινόταν 
τούτο όµως, θα έπρεπε να έχουµε ακολουθή-
σει την υπόλοιπη Ευρώπη και στη θεσµική 
της θωράκιση, όπως την περιγράψαµε παρα-
πάνω, και στην πολιτική της κατεύθυνση. Ε-
πιλέξαµε να κάνουµε «αντιµνηµονιακή α-
ντίσταση». Ο λογαριασµός είναι σαφής και 
βαρύς. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα θα 
τον πληρώσουν οι µεµονωµένοι –και όχι πά-
ντοτε εύρωστοι οικονοµικά– Έλληνες πολί-
τες, µη υπαρχούσης άλλης επιλογής. ∆εν θα 
αντέξω στον πειρασµό και θα σηµειώσω ότι 
στους δικαστικούς «αγώνες» έναντι των τρα-
πεζών πρωτοστάτησαν νοµικοί που είχαν 
προηγούµενη… πολιτική δράση!

Όσο έξυπνοι κι αν αισθανόµαστε, όσο κι 
αν πιστεύουµε ότι ερµηνεύουµε τον κόσµο 
καλύτερα µέσα από θεωρίες συνωµοσίας και 
καταδίκης των δυνάµεων του σκότους, όσο 
αδικηµένοι πλην τίµιοι θέλουµε να εµφανι-
ζόµαστε, σκόπιµο είναι, σκεπτόµενοι ορθο-
λογικά, να αντιλαµβανόµαστε πως όταν απο-
φασίζουµε µόνοι µας να πάµε αντίθετα στο 
ρεύµα, απλώς τρακάρουµε άσχηµα.

Στις επικείµενες ευρωεκλογές έχουµε τη 
δυνατότητα να δώσουµε στη χώρα σαφή ευ-
ρωπαϊκή κατεύθυνση, ψηφίζοντας τις ανά-
λογες δυνάµεις. Για να µειώσουµε, µεταξύ 
άλλων, και τον λογαριασµό, όσο προλαβαί-
νουµε.

*Ο ∆ηµήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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 ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

 ΤΗΣ ΘΕΟΠΙΣΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ∆ΟΥ-ΣΙΑΧΟΥ*

Μέρα µε τη µέρα µεγαλώνει η απελπισία του 
πρωθυπουργού. Πίστευε πως µε δήθεν αρι-
στερά λογύδρια, πολιτικάντικα τρικ, δήθεν 
γέφυρες µε τη σοσιαλδηµοκρατία, «σκάν-
δαλα» που οργανώνονται στο Μαξίµου, 

λάσπη από τις κυβερνητικές εφηµερίδες του νεοαυριανισµού και 
παροχές θα περιόριζε την επερχόµενη ήττα του (για την οποία θα 
πρέπει και να απολογηθεί).

Τίποτε από αυτά δεν του βγαίνει, οπότε αυτές τις ηµέρες ετοί-
µαζε και fake news. Θα ξεκινούσε µε το ότι η Ν∆ θέλει να κόψει 
επιδόµατα, το υποτιθέµενο δώρο Χριστουγέννων, την αύξηση µι-
σθού, ότι θα απολύσει δηµοσίους υπαλλήλους, και στην πορεία θα 

H ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ 
ΕΙΝΑΙ «ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΣΤΕ ΜΑΣ!»

Π
άντα όταν έβγαινα από το νοσοκοµείο 
του Αγίου Σάββα, από εκείνη τη θορυ-
βώδη αυτόµατη πόρτα του, έπαιρνα µια 
βαθιά ανάσα, ξέρεις, σαν κι αυτές που 
ψάχνεις µόλις τελειώνει ένα µακρο-
βούτι και βγάζεις το κεφάλι σου µέσα 

από τη θάλασσα.
Τόσο βαθιά και ασυναίσθητα, άφηνα τον αέρα να βγει 

από µέσα µου, σαν να έφευγε ένα βάρος από το στήθος µου. 
Σχεδόν άκουγα την ανάσα και τη σκέψη µου «πέρασε κι 
αυτή η µέρα» ή «πέρασε κι αυτή η νύχτα».

Πολλές φορές έµπαινα στο εκκλησάκι της αυλής – κατα-
φύγιο το ένιωθα, και δεν ήταν µόνο δικό µου.

Ικέτες οι ασθενείς µε τα στατό στο χέρι, αιτούνται χρόνο.
Ικέτες και οι συνοδοί µε δάκρυα στα µάτια, αναζητούν υ-

ποµονή.
Ικέτες και οι γιατροί και οι νοσηλευτές, ψάχνουν εκεί 

µέσα τη δύναµη που χάσανε.
Σαν σε αρχαία τραγωδία, ικέτες όλοι µας που τρέχουµε 

στο ιερό, ψάχνοντας ασυλία για να σωθούµε.
Πολλές φορές µου φάνηκε πως τα κεριά καίγονται δια-

ΕΝΑ 
«∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ» 
ΘΑΥΜΑ

φορετικά στο µανουάλι καθώς µπαίνεις δεξιά, έχουν µια πε-
ρίεργη λάµψη! Πώς θα µπορούσε να είναι αλλιώς άλλωστε, 
αφού το κάθε κερί κουβαλά την πίστη για ένα θαύµα.

Μέσα στο εκκλησάκι του Αγίου Σάββα αντιλαµβάνεσαι 
αλλιώς τον Θεό, τη θρησκεία, την πίστη!

Όταν βρίσκοµαι στην περιοχή, φροντίζω να περνώ και να 
ανάβω ένα κερί, φυσικά το δικό µου κερί δεν φωτίζει σαν όλα 
τ’ άλλα, γιατί δεν συνοδεύει ένα θαύµα πια, παρά µόνο ευ-
γνωµοσύνη για τη ζωή.

Μέρες που είναι, ανάψτε ένα κερί και για όσους αγωνίζο-
νται, κι ας µην πιστεύετε στον Θεό και στα θαύµατα! Μέρες 
που είναι, µπορεί για κάποιους να υπάρχει διαθέσιµο ένα 
θαύµα… ας το ευχηθούµε!

*Η Θεοπίστη Κρυσταλλίδου-Σιάχου είναι κάτοχος ΜS ∆ι-
οίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Είναι εκλεγµένη δηµοτική σύµ-
βουλος στον ∆ήµο Εορδαίας, µέλος της Επιτροπής Υγείας 
της ΚΕ∆Ε και µέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Ν∆. Συ-
ντονίζει το WinCancer.

Μέσα στο εκκλησάκι του Αγίου Σάββα 
αντιλαµβάνεσαι αλλιώς τον Θεό, τη 
θρησκεία, την πίστη!

Φρονώ ότι ο απελπισµένος 
πρωθυπουργός ετοιµάζει µια 
παρόµοια µεθόδευση: ΟΛΑ στο πεδίο 
της µάχης, αναπόδεικτα σκάνδαλα, 
ψέµατα, λάσπη, λόγοι του αέρα, 
και στο τέλος επί των (πολιτικών) 
ερειπίων όσοι έχουν διασωθεί.

πρόσθετε κι άλλα, όπως το κορυφαίο, ότι η Ν∆ είναι νεοφιλελεύ-
θερη (δεν υπάρχει τέτοιο κόµµα στην Ελλάδα, ΟΛΑ µιλούν για 
κρατισµό) ή ότι το σηµερινό ΠΑΣΟΚ είναι διαχρονικοί απατεώνες.

∆εν πρόλαβε να επιχειρήσει την τακτική των fake news, τον 
πρόλαβε ο κ. Πολάκης, αναδεικνύοντας σε πρώτο θέµα τις ύβρεις 
κατά Κυµπουρόπουλου. Ωστόσο, απλώς υπήρξε στον σχεδιασµό 
µια αναβολή, αµέσως µετά το Πάσχα το σχέδιο θα εφαρµοστεί.

Όµως θυµηθείτε: ούτε αυτά πρόκειται να του αποφέρουν 
κάτι. Ο κ. Τσίπρας ήδη βρίσκεται µόλις πέντε µήνες πριν από τις 
εκλογές και η κοινωνία έχει αποφασίσει. Επιπλέον, ας είµαστε 
σοβαροί: ο κ. Μητσοτάκης τον κερδίζει και στη ρητορική, και στα 
επιχειρήµατα, και στη σοβαρότητα, γι’ αυτό άλλωστε σε όλες τις 

δηµοσκοπήσεις είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός (κάτι 
πρωτοφανές).

Στα στρατιωτικά εγχειρίδια µπορεί να διαβάσει κανείς τι 
κάνει µια απελπισµένη διµοιρία όταν έχει εγκλωβιστεί σε µια ε-
µπλοκή όπου δεν υπάρχει πια διέξοδος, οι (περισσότεροι) εχθροί 
είναι ήδη εκεί, η µάχη έχει κριθεί: ζητά τυφλό βοµβαρδισµό του 
χώρου. Θα χτυπηθούν και οι ίδιοι, αλλά και οι εχθροί, και όσοι… 
επιζήσουν. Είναι η εντολή της απελπισίας («βοµβαρδίστε µας!»), 
αλλά δεν υπάρχει άλλη επιλογή.

Φρονώ ότι ο απελπισµένος πρωθυπουργός ετοιµάζει µια πα-
ρόµοια µεθόδευση: ΟΛΑ στο πεδίο της µάχης, αναπόδεικτα σκάν-
δαλα, ψέµατα, λάσπη, λόγοι του αέρα, και στο τέλος επί των (πο-
λιτικών) ερειπίων όσοι έχουν διασωθεί. Ο κ. Τσίπρας ετοιµάζε-
ται να βοµβαρδίσει ολόκληρο το πολιτικό σύστηµα και τον εαυτό 
του µαζί.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δηµοσιογράφος και συγγραφέας.
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4. HYUNDAI VENUE. ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ SUV ΤΗΣ 

HYUNDAI, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΝΕΑ 

ΥΟΡΚΗ, ∆ΕΙΧΝΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ. 

ΑΠ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ.

5. TO ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΘΙΟΚΙΝΗΤΟ SUV ΤΗΣ 

MERCEDES, Η GLB, ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ 

ΟΣΟ Η GLC, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕ 7 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 1.330 

ΚΥΒΙΚΑ.

6. ΜΕ ΤΟ SCALA Η SKODA ΕΧΕΙ ΕΝΑ 

ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΗ 

ΜΙΚΡΗ-ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΕΝΩ 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ∆ΕΙΧΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΤΗΣ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ.

10. Η VW ΜΕ ΤΟ T-CROSS ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΣΤΗΝ 

ΓΚΑΜΑ ΤΗΣ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ SUV ΠΟΥ ∆ΕΙΧΝΕΙ 

ΚΟΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΑΜΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ 

ΜΑΣ. ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΑΠΟ 

ΤΑ 1.000 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 95 ΙΠΠΟΥΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟ 17.400 ΕΥΡΩ.

12. Η 3Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ KIA 

SOUL ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ. 

ΤΟ E-SOUL, ΟΠΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ, ΕΧΕΙΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ, ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ, ΜΕΓΑΛΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ.

14. ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΥ CITROËN BERLINGO ∆ΕΝ 

ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 

ΤΕΡΑΣΤΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ.

15. ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ 

ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΓΧΩΝΟΥΝ ΚΑΙ 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΥΣ 

Ο∆ΗΓΟΥΣ. ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΝΙΩΘΟΥΝ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΣ.

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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Η Ford Mustang είναι το πρώτο σε πωλήσεις σπορ µοντέλο στον κόσµο
Το κλασικό αµερικάνικο muscle car βρίσκεται πλέον στην καλύτερη φάση της 55ετούς 
ιστορίας του, καθώς κυριαρχεί στις πωλήσεις της σπορ κατηγορίας σε όλο τον κόσµο. 
Αν και τα περισσότερα χρόνια από αυτές τις πεντέµισι δεκαετίες τα πέρασε αποκλειστι-
κά στις ΗΠΑ, η απόφαση της εταιρείας να το εξάγει από το 2015 και µετά στον υπόλοι-
πο πλανήτη αποτέλεσε µία άκρως επιτυχηµένη ιδέα µε αναπάντεχα αποτελέσµατα.
Έτσι, σύµφωνα µε τη Ford, το 2018 πουλήθηκαν 113.066 µονάδες του σε όλο τον κό-

σµο, οι οποίες αναµένεται να κινηθούν κι άλλο ανοδικά χάρη στη νέα έκδοση Μustang 
High Performance Package. Αυτή κινείται από τον τετρακύλινδρο ΕcoBoost του 
Focus RS, που για την περίσταση έχει καινούργιο υπερσυµπιεστή και αποδίδει 335 
ίππους και 475 Nm, διαθέτει βελτιώσεις στην ανάρτηση, φρένα από τη V8 GT, καθώς 
και κάποιες αλλαγές στην εµφάνιση που εξασφα λίζουν έναν ακόµα πιο δυναµικό χα-
ρακτήρα.
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Μ
ε µήκος στα 4 
µέτρα (για την 
α κ ρ ί β ε ι α  σ τ α 
4,036 µέτρα), το 
Venue είναι έ-
τοιµο να παρα-

ταχθεί από το φθινόπωρο απέ-
ναντι  σε µοντέλα όπως τα VW 
T-Cross, Renault Captur, Seat 
Arona, Skoda Kamiq κ.ά. Η σχε-
δίαση του αµαξώµατος έχει αρ-
κετές επιρροές από το µεγαλύ-
τερο Kona, µε κυρίαρχα στοιχεία 
τη µεγάλη µάσκα, το συµπαγές 
πίσω µέρος και τις ράγες ορο-
φής.

Τo µεταξόνιό του φτάνει τα 
2,52 µέτρα, γεγονός που εγγυά-
ται άνετους χώρους, πάντα σύµ-
φωνα µε τα δεδοµένα της κατη-
γορίας. Ενδεικτικό για το τελευ-
ταίο είναι το µέγεθος του πορ-
τµπαγκάζ, που ξεκινά από τα 529 
λίτρα (µία από τις κορυφαίες τι-
µές, προφανώς µε κιτ επισκευ-
ής).

Στο εσωτερικό υπάρχει η ά-
ποψη του ταµπλό που συναντά-
µε σε κάθε νέο Hyundai. Έτσι, 

στο µέσο ξεχωρίζει µια ελεύθε-
ρη οθόνη αφής 8 ιντσών, ο πί-
νακας οργάνων φαίνεται να εί-
ναι αναλογικός µε µια µικρότε-
ρη οθόνη πολλαπλών λειτουρ-
γιών, ενώ θα υπάρχουν όλες οι 
δυνατότητες διασύνδεσης, ένας 
µεγάλος αριθµός συστηµάτων 
υποβοήθησης ,  καθώς κα ι  ο ι 
ψηφιακοί βοηθοί των Alexa και 
Google.

Ενδιαφέρον είναι πως το α-
π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά  π ρ ο σ θ ι ο κ ί ν η τ ο 
Venue θα έχει µεταξύ των άλ-
λων και πρόγραµµα οδήγησης 
Snow µε προσοµοίωση µπλοκέ 
διαφορικού (µέσω ελέγχου του 
συστήµατος πρόσφυσης, φρενά-
ροντας τον τροχό µε τη µικρότε-
ρη πρόσφυση).

Η γκάµα των κινητήρων για 
την Ευρώπη θα είναι αυτή του 
Kona και του Ceed, δηλαδή θα 
ξεκινά από τα 1.000 turbo κ.εκ. 
κ α ι  ί σ ω ς  χ α µ η λ ό τ ε ρ α  ( α π ό 
πλευράς ισχύος) να υπάρχει και 
ο 1.400άρης ατµοσφαιρικός), ε-
νώ στην πορεία θα υπάρχουν 
και mild-hybrid εκδόσεις.

HYUNDAI VENUE 
ΤΟ ΝΕΟ SUV ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ 

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ KONA

Το �ικρότερο SUV στην γκά�α της κορεατικής εταιρείας έκανε πρε�ιέρα 
σ τη Νέα Υόρκη και θα κυκλοφορήσει και στην Ευρώπη.
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Π
ολλοί την απο-
κ α λ ο ύ ν  « µ ι -
κρή G-Class», 
κάποιοι άλλοι 
«διάδοχο της 
GLK». Και όχι 
άδικα, αφού η 

GLB θα έχει διαστάσεις ανάλο-
γες µιας GLC και θα τοποθετεί-
ται  αρκετά ψηλότερα από την 
«κροσοβεράτη» GLA. Από αυτήν 
και κάποιες λεπτοµέρειες, όπως 
οι προβολείς στην οροφή ή τα 
τονισµένα πλαστικά προστατευ-
τ ικά ,  που θα περάσουν στην 
GLB, η οποία θα κυκλοφορήσει 
στους δρόµους προς τα τέλη του 
έτους.

Η GLB θα βασίζεται στο νέο 
πλαίσιο MFA2 που χρησιµοποι-
είται τόσο στην Α-Class όσο και 
στη Β-Class, ενώ από την τε-
λευταία θα προέρχεται και το ε-
σωτερικό της. Κυρίαρχα στοι-
χεία θα είναι το ταµπλό µε τις 
δύο ψηφιακές οθόνες, το εξε-
λιγµένο σύστηµα infotainment 
MBUX και πολλά συστήµατα υ-
ποβοήθησης.

Τα µακρύ αµάξωµα θα ξε-
περνά τα 4,6 µέτρα και, σε συν-
δυασµό µε το τετραγωνισµένο 
πίσω µέρος, θα έχει χώρο για 
µια µικρή προαιρετική 3η σειρά 
καθισµάτων, µε τη µεσαία να 
είναι συρόµενη. Σύµφωνα µε 
τ ις  πρώτες πληροφορίες από 
γερµανικά περιοδικά, στην πε-
νταθέσια διάταξη το πορτµπα-
γκάζ θα έχει ελάχιστη χωρητι-
κότητα 500 λίτρα.

H GLB, που θα κατασκευά-
ζεται στο Μεξικό και στην Κίνα, 
θα είναι αρχικά διαθέσιµη στις 
diesel εκδόσεις GLB 180d (1.5 
µε 116 ίππους), GLB 200d (2.0 
µε 150 ίππους) και GLB 220d 
(2.0 µε 190 ίππους). Από πλευ-
ράς βενζίνης, θα υπάρχει η GLB 
200 (1.3 µε 160 ίππους) και GLB 
180 (1.6 µε 136 ίππους) και η 
GLB 250 (2.0 µε 224 ίππους). Θα 
υπάρχουν αυτόµατα κιβώτια δι-
πλού συµπλέκτη µε 7 ή 8 σχέ-
σεις ,  καθώς και  τετρακίνηση 
4MATIC µε µεταβλητή κατανο-
µή, ανάλογα µε το πρόγραµµα 
παραµετροποίησης και κίνησης.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗ ΣΑΓΚΑΗ
ΓΙΑ ΤΗ MERCEDES-BENZ GLB

Πρόκειται για την πρωτότυπη εκδοχή της GLB, αφού η έκδοση παραγωγής θα διαφέρει ελάχιστα και θα 
παρουσιαστεί τον Σεπτέ�βριο στην έκθεση της Φρανκφούρτης.
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Η 
Skoda συνεχίζει το εντυπωσιακό σερί που 
έχει, παρουσιάζοντας το ένα ενδιαφέρον µο-
ντέλο µετά το άλλο. Έτσι, µετά το Karoq (το 
«Αυτοκίνητο του  2019 για την Ελλάδα») και 
πριν από την έλευση του Kamiq η εταιρεία 
χτυπά σε µία κλασική κατηγορία, όπως είναι 
αυτή του Golf, του Focus ή της Corolla. Ανα-

φέρω τα εν λόγω µοντέλα εσκεµµένα, αφού ποτέ ξανά η 
Skoda δεν έχει καταφέρει µε ένα µοντέλο να πλησιάσει τόσο 
κοντά σε δύο µοντέλα που θεωρούνται ορόσηµο στην κατηγο-
ρία τους.

Και γιατί άλλωστε να γίνει κάτι τέτοιο; Το Scala καταφέρνει 
µε το δικό του στιλ και την προσεγµένη κατασκευαστικά ποιό-
τητά του να τοποθετείται ως µια πιο «value for money» επιλο-
γή, που αυτή τη φορά δεν έχει καµία σχέση µε το µέτριο Rapid 
(το µοντέλο που αντικαθιστά). Μιλώντας µε νούµερα και για να 
έχετε µια εικόνα, το µήκος του Scala είναι στα 4,362 µέτρα, το 
πλάτος στα 1,793 µέτρα και το ύψος στα 1,47 µέτρα.

Το Scala είναι ένα ελκυστικό στο µάτι hatch µε µπάνικο 
µπροστινό µέρος, µε τα φλας ενσωµατωµένα στους προβολείς 
και τη µάσκα να χαµηλώνει ως ένα πιο δυναµικό στοιχείο. Και 
το πίσω µέρος δεν µπορείς σε καµία περίπτωση να το πεις α-
διάφορο, µε τα όµορφα σχηµατικά LED (στις πλουσιότερες εκ-
δόσεις µε προοδευτική φωτεινή λειτουργία) να ολοκληρώνουν 
ένα hatch µε πολύ καλό αεροδυναµικό συντελεστή (στο 0,29). 
Επίσης, αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπουµε την ονοµασία 
της Skoda ολογράφως αντί του σήµατος.

SKOD A SC ALA
Ανεβαίνει σε άλλο επίπεδο

Οδηγήσα�ε το νέο Skoda Scala στην Κροατία και σας �εταφέρου�ε 
τις πρώτες �ας εντυπώσεις. ∆ιαθέσι�ο στη χώρα �ας τον Ιούνιο, 

�ε τι�ή «εκκίνησης» κάτω από τα 16.000 ευρώ.



* 2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση συν 3 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης.
    Οι παραπάνω παροχές δεν ισχύουν συνδυαστικά για όλα τα µοντέλα. Ρωτήστε για τις παροχές
    που ισχύουν για κάθε µοντέλο στο επίσηµο δίκτυο διανοµέων Citroën.

www.citroen.gr

 ΙΣΧΥΕΙ Γ ΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

SPRING DAYS
by CITROËN

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ
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Το εσωτερικό φιλοξενεί ένα νέο µοτίβο, µε την οθόνη 
αφής (από 6,5 έως 9,2 ίντσες, ανάλογα µε την έκδοση εξο-
πλισµού) να βρίσκεται «ελεύθερη» στο µέσο του ταµπλό 
και στο ίδιο περίπου ύψος µε τον προαιρετικό φουλ ψηφι-
ακό πίνακα οργάνων 10,2'' (στον αναλογικό υπάρχει οθό-
νη 3,5'' ανάµεσα στα δύο όργανα). Στην top έκδοση που 
οδηγήσαµε ακόµη και τα πάνελ στις πόρτες και φυσικά το 
πάνω µέρος του ταµπλό έχουν µαλακό πλαστικό.

Ο ανέπαφος έλεγχος και οι έξυπνες φωνητικές εντο-
λές είναι στοιχεία που εντυπωσιάζουν, υπάρχουν όλες οι 
επιλογές συνδεσιµότητας και θύρες USB-C. Γενικά είναι 
έκδηλη η προσπάθεια των ανθρώπων της Skoda να δηµι-
ουργήσουν αυτή τη φορά ένα ποιοτικό hatch (και όχι έναν 
φτωχό συγγενή του Golf) που να ανταποκρίνεται στις προ-
διαγραφές των πιο πρόσφατων και επίσης ποιοτικών 
Karoq και Kodiaq.

Όπως συνηθίζουν οι Τσέχοι, έτσι και όσον αφορά το 
Scala καυχιούνται για το µεγαλύτερο πορτµπαγκάζ της 
κατηγορίας, στα 467 λίτρα, που εκτοξεύεται στα 1.410 λί-
τρα όταν πέσουν τα πίσω αναδιπλούµενα σε αναλογία 
60/40 καθίσµατα. Το µεταξόνιο των 2,649 µέτρων πραγµα-
τικά εξασφαλίζει πολύ µεγάλο χώρο για τα πόδια των επι-
βατών, καθώς και για τα κεφάλια τους, µε τους πίσω να 
κάθονται σαν «άρχοντες». Αξιοσηµείωτο είναι πως τα νέα 

καθίσµατα προσφέρουν πολύ καλή άνεση και πλευρική 
στήριξη. Οι θήκες για µικροαντικείµενα φτάνουν και πε-
ρισσεύουν, µε τη Skoda να αναφέρει πως ο συνολικός 
τους χώρος φτάνει τα 26 λίτρα.

Η γκάµα των κινητήρων περιλαµβάνει πέντε εκδό-
σεις. Τον 1.0 TSI µε 95 ή 115 ίππους και 5άρι ή 6άρι / 
DSG-7 κιβώτιο. Από κει και πέρα, υπάρχει ο 1.5 TSI µε 
150 άλογα και ο 1.0 G-TEC µε 90 «πράσινους» ίππους, µια 
και λειτουργεί κατά βάση µε φυσικό αέριο. Την γκάµα 
συµπληρώνει ο πετρελαίου 1.6 TDI που αποδίδει 115 ίπ-
πους και συνδυάζεται µε µηχανικό 6άρι ή το αυτόµατο 
7άρι διπλόδισκο.

Η πρώτη επαφή έγινε µε τον 1.0 TSI των 115 ίππων, ο 
οποίος σε ένα ακόµη µοντέλο «κουµπώνει» ταιριαστά, 
προσφέροντας πολύ καλές επιδόσεις και χαµηλή κατανά-
λωση. Η λειτουργία του είναι ελαστική και γραµµική, όταν 
η τρικύλινδρη χροιά του περνά απαρατήρητη. Στη χώρα 
µας το αρχικό λανσάρισµα θα περιλαµβάνει τον TSI µε 
τους 115 ίππους (αργότερα µε τους 95 και τιµή κάτω από 
τα 16 χιλιάρικα). Τόσο ο TSI των 150 ίππων όσο και ο 
diesel των 115 θα συνδυάζονται στάνταρ µε αυτόµατο κι-
βώτιο DSG.

Το αποκλειστικά προσθιοκίνητο και πεντάθυρο Scala 
βασίζεται στην πλατφόρµα MQB-Α0 του Οµίλου VW (που 

µπαίνει από τα Polo/Ibiza έως τα T-Cross/Arona κ.ά.) 
και, παρόλο που όλες του οι εκδόσεις έχουν πίσω ηµιά-
καµπτο άξονα, η προσφερόµενη άνεση κυµαίνεται σε 
πολύ καλά επίπεδα. Πέρα από το στάνταρ Scala, η Skoda 
προσφέρει και την έκδοση Sport, µε ηλεκτρονικά ελεγ-
χόµενα αµορτισέρ, µε χαµηλωµένο κατά 15 χλστ. αµά-
ξωµα και  παραµετροποίηση τεσσάρων επιλογών 
(Normal, Sport, Eco και Individual) µέσω του Driving 
Mode. Απεναντίας, υπάρχει το πακέτο Rough-Road για 
επιλεγµένες αγορές και αυξηµένη κατά 12 χλστ. απόστα-
ση από το έδαφος.

Η Skoda έχει δώσει πολύ µεγάλη σηµασία στον εξο-
πλισµό του Scala, περιλαµβάνοντας από τον βασικό εξο-
πλισµό διάφορα συστήµατα υποβοήθησης, όπως τα στά-
νταρ Front Assist (Εµπρός Υποβοήθηση), που περιλαµ-
βάνει τις λειτουργίες City Emergency Brake (Αυτόµατη 
Πέδηση) και Pedestrian Protection (Προστασία Πεζών), 
και Lane Assist (∆ιατήρηση Λωρίδας) ή τα προαιρετικά 
Side Assist (Πλευρική Υποβοήθηση), Adaptive Cruise 
Control (ACC - Ενεργό Σύστηµα ∆ιατήρησης Ταχύτητας), 
Park Assist (Αυτόµατη Στάθµευση) κ.ά. Επίσης, υπάρ-
χουν διάφορα Simply Clever στοιχεία, όπως το σύστηµα 
keyless, η ηλεκτρική πόρτα του πορτµπαγκάζ, ο εκτεινό-
µενος κοτσαδόρος κ.ά.
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Τ
ο ολοκαίνουριο T-Cross, που είναι πλέον το πιο µικρό SUV της 
Volkswagen, είναι αυτό που έχει και τον πιο κλασικό σχεδιασµό 
για τα δεδοµένα της κατηγορίας. Με πολλές γωνίες και ακµές, µε 
την επιλογή αυτή των σχεδιαστών του να οφείλεται στην επιθυµία 
δηµιουργίας ενός έντονου off-road χαρακτήρα αλλά και εξασφά-
λισης όσο το δυνατόν πιο µεγάλων χώρων.

Η εικόνα του τονίζεται και από λεπτοµέρειες όπως η «µοδά-
τη», σχεδόν κάθετη µάσκα και η αντανακλαστική µπάρα που ενώ-
νει τα πίσω φώτα και το κάνει να δείχνει πιο φαρδύ απ’ ό,τι είναι. 
Το µήκος του, πάντως, δεν ξεπερνά τα 4,11 µέτρα, γεγονός που το 

καθιστά ευέλικτο στην πόλη, ενώ η βάση του είναι το πλαίσιο MQB A0, το οποίο µοι-
ράζεται µε το Polo. Όπως συµβαίνει άλλωστε και µε τους κινητήρες, αλλά και µε το 
εσωτερικό. Σε αυτό η µεγάλη οθόνη των 8 ιντσών του συστήµατος infotainment είναι 
ενσωµατωµένη ωραία στο ταµπλό και στην ίδια οπτικά νοητή γραµµή µε τον πίνακα 
οργάνων, ο οποίος µπορεί να είναι και ψηφιακός, µε επιπλέον κόστος 500 ευρώ, στο 
πλαίσιο ενός πακέτου που περιλαµβάνει και άλλα στοιχεία εξοπλισµού.

Οι δυνατότητες διασύνδεσης smartphone είναι πλήρεις –υπάρχει στάνταρ και 
θέση ασύρµατης φόρτισης–, ενώ αρκετά είναι και τα στάνταρ συστήµατα υποβοήθη-
σης. Γενικά ο εξοπλισµός είναι ουσιαστικά πλήρης και στο εισαγωγικό επίπεδο Life.

V W  T - C R OSS
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To νέο VW T-Cross δεν �πορεί 
να περάσει απαρατήρητο

Η Volkswagen διευρύνει προς τα κάτω την γκά�α των SUV 
�ε ένα �οντέλο που δείχνει συνταγή επιτυχίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ
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Από κει και πέρα, οι χώροι είναι ικανοποιητικοί για 
4 ή και 5 επιβάτες και τις αποσκευές τους. Ενδιαφέρον 
είναι το στάνταρ µετακινούµενο πίσω κάθισµα, µε απο-
τέλεσµα στην πενταθέσια διαρρύθµιση το µέγεθος του 
πορτµπαγκάζ να κυµαίνεται από 347 έως 417 λίτρα. Αν 
διπλωθούν ασύµµετρα (αναλογία 60:40) οι πλάτες, η 
µέγιστη τιµή είναι τα 1.243 λίτρα. Στην πρακτικότητα 
συµβάλλουν τόσο οι αρκετές θέσεις για µικροαντικεί-
µενα και το αναλογικά χαµηλό κατώφλι του χώρου α-
ποσκευών όσο και η προαιρετική δυνατότητα αναδί-
πλωσης της πλάτης του καθίσµατος του συνοδηγού για 
τη µεταφορά αντικειµένων µεγάλου µήκους.

Παράλληλα, στο T-Cross όλοι κάθονται ψηλά, ενώ ο 
οδηγός πέρα από καλή θέση έχει και ικανοποιητική πε-
ριφερειακή ορατότητα, κάτι που δεν είναι πάντα δεδο-
µένο. Από κει και πέρα, έχει στη διάθεσή του ένα σύ-
στηµα διεύθυνσης µε καλή αίσθηση, ενώ η ανάρτηση 
και τις κλίσεις στις στροφές περιορίζει, και τις κινήσεις 
του αµαξώµατος ελέγχει καλά, και ικανοποιητικό επί-

πεδο άνεσης εξασφαλίζει. Ταυτόχρονα, είναι καλά ρυθ-
µισµένη και σε ό,τι αφορά τα δυναµικά χαρακτηριστικά, 
γεγονός που βοηθά τον οδηγό να εκµεταλλευτεί τις δυ-
νατότητες του πλαισίου, αλλά και των κινητήρων. Ειδι-
κά από τη στιγµή που οι εµπρός κινητήριοι τροχοί δύ-
σκολα χάνουν την πρόσφυσή τους.

Αρχικά διαθέσιµες είναι οι δύο εκδόσεις του τρικύ-
λινδρου TSI των 1.000 κυβικών. Αυτή των 95 ίππων 
συνδυάζεται µε χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων και, ό-
πως διαπιστώσαµε οδηγώντας τη στην Εύβοια, ο µι-
κρός turbo, πέρα από πολιτισµένος, είναι ελαστικός και 
άµεσος στην απόκρισή του από χαµηλά. Ψηλά δεν έ-
χεις λόγο να τον πιέσεις, στο στοιχείο του βρίσκεται 
στις µεσαίες στροφές και µε λίγη ενασχόληση µε το κι-
βώτιο µπορείς να τον κρατάς συνεχώς εκεί και να κι-
νείσαι σβέλτα (0-100 σε 11,5 δεύτερα, τελική 180 χλµ./
ώρα) και οικονοµικά (επίσηµη τιµή 4,9 λίτρα για κάθε 
100 χλµ.). Πάντως, όσο ανεβαίνουν τα χλµ./ώρα, τόσο 
αυξάνεται ο αεροδυναµικός θόρυβος – απόρροια κι 

αυτή του γωνιώδους αµαξώµατος.
Η πιο ισχυρή έκδοση των 115 ίππων, που είναι δια-

θέσιµη είτε µε χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων είτε µε 
αυτόµατο DSG διπλού συµπλέκτη µε 7 σχέσεις, έχει να 
επιδείξει ακόµα καλύτερες επιδόσεις (0-100 σε 10,2 
δεύτερα, τελική 193 χλµ./ώρα).

Σε περίπου δύο µήνες το µικρό SUV θα είναι διαθέ-
σιµο και µε τον diesel των 1.600 κυβικών και των 95 
ίππων, που επίσης µπορεί να συνδυαστεί µε το αυτό-
µατο κιβώτιο των 7 σχέσεων.

Με τον 1.0 TSI των 95 ίππων και το εισαγωγικό επί-
πεδο εξοπλισµού Life, που, όπως είπαµε, ουσιαστικά 
δεν του λείπει τίποτα, ξεκινά από τα €17.400, τιµή ιδιαί-
τερα ενδιαφέρουσα. Με αυτόν των 115 ίππων ξεκινά  
από €18.850, µε το επίπεδο εξοπλισµού Style κοστίζει 
από €20.250 και µε το αυτόµατο κιβώτιο από €20.350 
ως Life. Με αυτό το επίπεδο εξοπλισµού και µε τον 1.6 
TDI η τιµή του διαµορφώνεται επίσης από €20.250 µε 
χειροκίνητο κιβώτιο και από €21.750 µε το αυτόµατο.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 11
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Σ
την απόφαση της Kia να µη διαθέτει καν τις 
συµβατικές εκδόσεις του νέου Soul στις ευ-
ρωπαϊκές αγορές έπαιξε σηµαντικό ρόλο η 
επιτυχία του eSoul της προηγούµενης γε-
νιάς, το οποίο στο καταληκ τικό έτος του 
πούλησε περισσότερο από τα βενζινοκίνητα 
και τα diesel µαζί.

Για να συνεχιστεί αυτή η επιτυχία και για να διευρυν-
θεί, το νέο eSoul βασίζεται σε ένα νέο, ειδικά εξελιγµένο 
για την ηλεκτροκίνηση πλαίσιο. Ταυτόχρονα, οι µπαταρίες 
του των ιόντων λιθίου είναι πλέον υγρόψυκτες και έχουν 
να επιδείξουν µια κατά 25% αυξηµένη ενεργειακή πυκνό-
τητα. Επίσης, είναι διαθέσιµες µε δύο χωρητικότητες, προ-
κειµένου να µπορεί να επιλέξει κανείς αυτήν που ταιριάζει 
καλύτερα στις ανάγκες µετακίνησής του, αλλά και στα οι-
κονοµικά του δεδοµένα.

Η βασική µπαταρία έχει χωρητικότητα 39,2 kWh και 
τροφοδοτεί έναν ηλεκτροκινητήρα 136 ίππων που εξα-
σφαλίζει ικανοποιητικές επιδόσεις (0-100 σε 9,9 δεύτερα, 
τελική 155 χλµ./ώρα) και µια αυτονοµία 276 χιλιοµέτρων.

Η µεγαλύτερη, των 64 kWh, συνδυάζεται µε ηλεκτρο-
κινητήρα 204 ίππων που καθιστά το eSoul ιδιαίτερα γρή-

γορο (0-100 σε 7,9 δεύτερα, τελική 167 χλµ./ώρα) και εξα-
σφαλίζει µια αυτονοµία 452 χιλιοµέτρων.

Το σηµαντικό εδώ είναι πως η συγκεκριµένη αυτονο-
µία δεν απέχει πολύ από την πραγµατική. Οδηγώντας το 
Kia e-Soul στους δρόµους γύρω από τη Φρανκφούρτη 
και έχοντας διανύσει κάτι παραπάνω από 60 χλµ., η ένδει-
ξη στον ψηφιακό πίνακα οργάνων για την αποµένουσα 
αυτονοµία ήταν κοντά στα 350 χιλιόµετρα.

Αυτό στην πράξη σηµαίνει πως το Kia eSoul µπορεί να 
καλύψει ως το µόνο αυτοκίνητο τις ανάγκες µετακίνησης 
µιας οικογένειας, ακόµα και για ταξίδια της τάξης των 300 
χιλιοµέτρων. Στη δυνατότητά του αυτή συµβάλλει τόσο η 
συγκριτικά γρήγορη φόρτισή του –από το 20% στο 80% σε 
ταχυφορτιστή100 kW σε µόλις 42 λεπτά και σε wallbox 7,2 
kWσε 6 ώρες και 10 λεπτά– όσο και το εξελιγµένο σύστη-
µα ανάκτησης κινητικής ενέργειάς του κατά το φρενάρι-
σµα.

Το σύστηµα αυτό ελέγχεται από τα paddles στο τιµόνι, 
έχει πέντε επίπεδα λειτουργίας και ένα αυτόµατο. Σε αυτά 
που επιλέγει ο οδηγός –µε το δεξί paddle κατεβαίνεις επί-
πεδο, µε το αριστερό ανεβαίνεις–, στα επίπεδα 2 και 3 η 
επιβράδυνση είναι αρκετά έντονη –τόσο, που ανάβουν και 

KIA eSOUL
Το νέο Kia eSoul είναι

ένα εξαιρετικό ηλεκτρικό

Το πάντα ιδιαίτερο Soul πέρασε στην 3η γενιά του και για 
την Ευρώπη θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρικό.

[ [
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τα πίσω φώτα των φρένων–, ενώ αν µάθει κανείς το σύστηµα, 
µπορεί πρακτικά να κινείται πατώντας ελάχιστες φορές και για 
πολύ λίγο το φρένο. Στην αυτόµατη λειτουργία χρησιµοποιείται το 
ραντάρ µε το οποίο είναι εφοδιασµένο το eSoul, προκειµένου να 
λειτουργήσουν τα συστήµατα υποβοήθησής του που εντοπίζουν 
τα προπορευόµενα αυτοκίνητα και προσαρµόζουν το επίπεδο α-
νάκτησης. Και εδώ, πάντως, µπορεί να επέµβει ο οδηγός και να 
µην υπάρχει π.χ. καθόλου ανάκτηση ή να ξεκινά απευθείας από 
το επίπεδο 2 για παράδειγµα.

Ενδιαφέρον είναι πως µε το παρατεταµένο πάτηµα του αρι-
στερού paddle –πρόκειται για το πέµπτο επίπεδο λειτουργίας– το 
eSoul φρενάρει µέχρι και την ακινητοποίησή του, επιδεικνύοντας 
και έναν µεγάλο βαθµό ανάκτησης.

Η προσοχή που έχουν επιδείξει οι µηχανικοί της Ford στη λε-
πτοµέρεια, αλλά και η εναρµόνιση του eSoul µε τις τελευταίες τε-
χνολογικές εξελίξεις, φαίνονται και από το ότι µπορεί να εξοπλι-
στεί προαιρετικά µε µια αντλία θερµότητας. Αυτή εκµεταλλεύεται 
το σύστηµα ψύξης της συστοιχίας των µπαταριών για τη θέρµαν-
ση του εσωτερικού, όταν απαιτείται, προκειµένου να µην κατανα-
λώνεται ενέργεια για τον σκοπό αυτόν από την µπαταρία.

Οι υπολογισµοί κάνουν λόγο για αύξηση της αυτονοµίας έως 
και κατά 14% τις κρύες µέρες, ενώ για την ψύξη, που απορροφά 

ενέργεια από την µπαταρία, το σύστηµα κλιµατισµού έχει τη δυνα-
τότητα π.χ. να κατεβάζει τη θερµοκρασία µόνο γύρω από τον οδη-
γό όταν είναι µόνος του στο αυτοκίνητο κι έτσι να επηρεάζεται λι-
γότερο η αυτονοµία.

Στον δρόµο το eSoul µε τον ηλεκτροκινητήρα των 204 ίππων 
αποδεικνύεται ιδιαίτερα ζωηρό και ζωντανό. Στην πόλη είναι ευ-
έλικτο και σβέλτο, στην εθνική ακολουθεί χωρίς κανένα πρόβλη-
µα την κυκλοφορία και στους δευτερεύοντες δρόµους κατορθώ-
νει να κρύβει καλά το βάρος του και να είναι ευχάριστο.

Ευχάριστο, µοντέρνο και high-tech είναι και το περιβάλλον 
στο εσωτερικό του, που χαρακτηρίζεται από τη µεγάλη οθόνη των 
10,25 ιντσών του εξελιγµένου συστήµατος infotainment στο κέ-
ντρο του ταµπλό, αλλά και από τον ψηφιακό πίνακα οργάνων. Α-
πό κει και πέρα, υπάρχουν οι δυνατότητες διασύνδεσης, αρκετά 
συστήµατα υποβοήθησης και ένα νέο πακέτο τηλεµατικών υπη-
ρεσιών µε την επωνυµία UVO.

Οι χώροι είναι ικανοποιητικοί για αποσκευές (317 λίτρα) και 
ακόµα περισσότερο για τους επιβάτες, παρ’ ότι το µήκος του δεν 
ξεπερνά τα 4,20 µέτρα, οπότε και σε αυτή την παράµετρο καλύ-
πτονται οι απαιτήσεις από ένα οικογενειακό µοντέλο.

Το Soul ήταν πάντα το ιδιαίτερο και ξεχωριστό αισθητικά µο-
ντέλο στην γκάµα της Kia. H εξτραβαγκάντζα που άρεσε στους 

περισσότερους και δεν άρεσε στους λιγότερους. Αυτό εξακολου-
θεί να ισχύει, και µάλιστα σε µεγαλύτερο βαθµό, και για την τε-
λευταία γενιά του. Αυτή προσδιορίζεται από µια ιδιαίτερη κλειστή 
µάσκα, στενούς προβολείς και ένα καπό που κατεβαίνει αρκετά 
χαµηλά (µπροστά υπάρχει και το φις της φόρτισης), ενώ το προ-
φίλ έχει διατηρήσει τον γωνιώδη σχεδιασµό του και επιπλέον δι-
αθέτει µια πίσω κολόνα που ξεχωρίζει, καθώς και µια χαρακτη-
ριστική γραµµή παραθύρων που, όσο πηγαίνει προς τα πίσω, 
στενεύει.

Στο πίσω µέρος ξεχωρίζει το σύνολο των φώτων που στην 
ουσία περιβάλλει την πέµπτη πόρτα και παίζει πολύ έντονα τον 
ρόλο της φωτεινής υπογραφής το βράδυ.

Πάντως, αν κανείς προτιµά κάτι λιγότερο ρηξικέλευθο, υπάρ-
χει και το ηλεκτρικό e-Niro, µε πιο συµβατική αισθητική τόσο ε-
κτός όσο και εντός, το οποίο βασίζεται στο ίδιο πλαίσιο και χρησι-
µοποιεί την ίδια ηλεκτρική τεχνολογία µε το e-Soul.

Το eSoul θα είναι διαθέσιµο στην Ελλάδα κατά πάσα πιθανό-
τητα από του χρόνου, οπότε οι τιµές του θα ανακοινωθούν αργό-
τερα. Ενδεικτικά σηµειώστε πως στη Γερµανία η εισαγωγική του 
έκδοση µε την µπαταρία των 39,2 kWh και τους 136 ίππους κοστί-
ζει από 33.990 ευρώ και η µεγαλύτερη, µε την µπαταρία των 64 
kWh και τους 204 ίππους, από 37.790 ευρώ.
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ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τ
ο Citroën Berlingo είναι 
ένα από τα πιο επιτυχη-
µένα εµπορικά µοντέλα 
της µάρκας και έχει κα-
θιερωθεί στην αγορά 
για την πρακτικότητα 
και τη σχέση αξίας/τι-
µής. Η νέα γενιά βασί-

ζεται στην ολοκαίνουρια πλατφόρµα  
EMP2 και για πρώτη φορά διαθέτει και 
µία έκδοση µε µεγαλύτερο µεταξόνιο, 
καθώς από τα µέσα της χρονιάς θα πω-
λείται στις εκδόσεις αµαξώµατος M (πε-
νταθέσια µε µήκος 4,4 µέτρα) και XL (µε 
µήκος 4,75 µέτρα και επταθέσια διάτα-
ξη).

Ο χώρος αποσκευών –σηµαντικό 
στοιχείο για ένα αυτοκίνητο µε τον χα-
ρακτήρα του Berlingo– έχει αυξηθεί 
στην περίπτωση της M κατά 100 λίτρα, 
φτάνοντας συνολικά τα 775, ενώ το µέ-
γιστο µήκος φόρτωσης είναι 2,70 και 
3,05 µέτρα αντίστοιχα. Το ελκυστικό α-
µάξωµα µε το νέο µοτίβο της Citroën 
διαθέτει δύο συρόµενες πίσω πόρτες 
µε ηλεκτρικά παράθυρα, καθώς και ξε-
χωριστά πίσω καθίσµατα που σύµφωνα 
µε τη Citroën µπορούν να αφαιρεθούν 
πολύ εύκολα χάρη στο σύστηµα Magic 
Flat.

Από κει και πέρα, υπάρχουν συνολι-
κά 28 θέσεις για µικροαντικείµενα µε 

συνολικό όγκο 186(!) λίτρων, καθώς και 
στοιχεία όπως η νέα πολυλειτουργική 
οροφή Modutop ή η δυνατότητα ανοίγ-
µατος του πίσω παρµπρίζ, που αυξά-
νουν περαιτέρω την πρακτικότητα. Πα-
ράλληλα, διαθέσιµα είναι συνολικά 19 
συστήµατα υποβοήθησης –µεταξύ αυ-
τών Grip Control και Head Up Display– 
και συστήµατα infotainment, µε το κο-
ρυφαίο να περιλαµβάνει οθόνη 8 ι-
ντσών, πλοήγηση και ασύρµατη φόρτι-
ση smartphone.

To νέο Berlingo είναι διαθέσιµο 
στην ελληνική αγορά σε πέντε εκδόσεις 
κινητήρων (δύο βενζίνης και τρεις πε-
τρελαίου) και σε τρία επίπεδα εξοπλι-
σµού. Εφοδιάζεται µε τελευταίας γενιάς 
κινητήρες βενζίνης PureTech και πε-
τρελαίου BlueHDi, προδιαγραφών Euro 
6.2, και δυνατότητα επιλογής µεταξύ 
µηχανικού κιβωτίου 5 ή 6 σχέσεων και 
αυτόµατου κιβωτίου 8 σχέσεων (ΕΑΤ8), 
προσφέροντας ισορροπία οικονοµίας 
και επιδόσεων.

Οι τιµές ξεκινούν από €17.450 για 
την έκδοση 1.2 PureTech 110. Στους 
diesel υπάρχουν τρεις εκδόσεις 1.5 
BlueHDi: µε 75 ίππους (από €18.950), 
µε 100 ίππους (από €21.700) και µε 130 
ίππους (από €26.700).Το νέο Citroën 
Berlingo Multispace διατίθεται µε πε-
νταετή εργοστασιακή εγγύηση.

ΝΕΟ CITRON BERLINGO
ΜΕ ΕΩΣ 7 ΘΕΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Το νέο Berlingo διατίθεται στην ελληνική αγορά στις δεδο�ένες επαγγελ�ατικές εκδόσεις, 
καθώς και στις επιβατικές �ε �έχρι και 7 θέσεις.
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Α
λλά ακόµα πιο ανησυχητικό είναι 
ότι σχεδόν ένας στους τρεις ενή-
λικες (29%) γνωρίζει ότι τέτοιου 
είδους καταστάσεις τούς κάνουν 
λιγότερο ασφαλείς πίσω από το 
τιµόνι, σύµφωνα µε νέα έρευνα 
της Nissan.

Για τους γονείς, απόσπαση 
της προσοχής σηµαίνει ότι έχουν πάρει τα µάτια τους 
από τον δρόµο και τα χέρια τους από το τιµόνι. Επίσης 
δηλώνουν, σύµφωνα πάντα µε τη συγκεκριµένη έ-
ρευνα, ότι πέρασαν µε κόκκινο το φανάρι, ξέχασαν να 
βγάλουν φλας, φρέναραν ξαφνικά, µπήκαν απότοµα 
σε άλλη λωρίδα ή και αναγκάστηκαν να σταµατήσουν 
τελείως το αυτοκίνητο.

Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, οι γονείς στρέφο-
νται ολοένα και περισσότερο στην τεχνολογία των αυ-
τοκινήτων για να ταξιδέψουν µε την οικογένειά τους 
µε ασφάλεια στον δρόµο. Η έρευνα ανέδειξε ότι η α-
ποφυγή της απόσπασης της προσοχής από τον δρόµο 
είναι ένα από τα βασικά ζητούµενα των γονέων όταν 
επιλέγουν ποιο αυτοκίνητο θα αγοράσουν, ενώ ένας 
στους τρεις (34%) λέει ότι θα αναζητήσει ενεργά συ-
στήµατα υποβοήθησης οδήγησης κατά την επιλογή 
του επόµενου αυτοκινήτου του. Αυτά θα µπορούσαν 
να είναι η αυτόµατη πέδηση έκτακτης ανάγκης, η προ-
ειδοποίηση αναχώρησης από τη λωρίδα κυκλοφορίας 
και το adaptive cruise control.

Τo κλάµα και οι στριγκλιές είναι στην κορυφή των 
δυσάρεστων καταστάσεων που δηµιουργούν τα παι-
διά στο αυτοκίνητο (65%), ακολουθούµενα από τους 
τσακωµούς µεταξύ αδελφών ή φίλων (58%), το χτύπη-
µα της πλάτης του καθίσµατος του οδηγού (49%), το 
βγάλσιµο των ζωνών ασφαλείας (43%) και τη ρίψη 
παιχνιδιών µέσα στην καµπίνα του αυτοκινήτου (39%).

∆εν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί γο-
νείς συχνά αισθάνονται άγχος και αγωνία όταν τα παι-
διά τους βρίσκονται στο αυτοκίνητο, ενώ παραδέχο-

νται ότι µπορεί να φτάσουν στον προορισµό τους είτε 
µε καθυστέρηση είτε µε κακή διάθεση, ως απόρροια 
των συγκεκριµένων καταστάσεων.

Επιπλέον, η έρευνα αποκαλύπτει ότι λαµβάνουν 
µέτρα «απελπισίας» για να µειώσουν τον κίνδυνο και 
την απόσπαση της προσοχής που προκαλείται από 
την οδήγηση µε τα παιδιά εντός του αυτοκινήτου, µε 
15% των ενηλίκων να αποφεύγουν εντελώς να χρησι-
µοποιούν αυτοκινητόδροµους ή πολυσύχναστους 
δρόµους όταν τα παιδιά τους βρίσκονται στο αυτοκί-
νητο και άλλους να τα απασχολούν µε tablets ή 
smartphones (37%), παιχνίδια (41%), µουσική (53%) ή 
ακόµη και µε γλυκά (22%)!

Προφίλ έρευνας και διαπιστώσεις
• Συµµετείχαν συνολικά 5.000 γονείς, όλοι κάτοχοι έ-
γκυρης άδειας οδήγησης, κατά τη διεξαγωγή της έ-
ρευνας.
• Οι γονείς περνούν κατά µέσο όρο 2 ώρες και 54 λε-
πτά στο αυτοκίνητο µε τα παιδιά τους κάθε εβδοµάδα.
• Ένας στους πέντε γονείς (20%) δήλωσε ότι η συµπε-
ριφορά των παιδιών του είναι χειρότερη στο αυτοκί-
νητο από το να ντυθούν για το σχολείο (11%), τις δια-
δροµές για το σούπερ µάρκετ (17%) ή την ώρα για ύ-
πνο (12%).
• Οι µαµάδες (67%) δυσκολεύονται περισσότερο να 
συγκεντρωθούν κατά την οδήγηση µε τα παιδιά που 
προκαλούν δυσάρεστες καταστάσεις στα πίσω καθί-
σµατα σε σύγκριση µε τους µπαµπάδες (57%).
• Οι µαµάδες (24%) είναι πολύ πιο πιθανό να δώσουν 
το τιµόνι και τα κλειδιά σε κάποιον άλλο για να οδηγή-
σει λόγω της συµπεριφοράς των παιδιών τους σε σύ-
γκριση µε τους µπαµπάδες (12%).

Ο Jean-Philippe Roux, γενικός διευθυντής για τα 
crossovers της Nissan Europe, δήλωσε: «Κάθε γο-
νιός γνωρίζει ότι οι οικογενειακές εκδροµές δεν είναι 
πάντα απλές. Οι λιλιπούτειοι επιβάτες συχνά προκα-
λούν τις µεγαλύτερες εκπλήξεις όταν προσπαθείτε να 

ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ Ο ΓΟΝΙΟΣ Ο∆ΗΓΕΙ 
ΚΑΙ ΤΑ ΒΛΑΣΤΑΡΙΑ ΤΟΥ «ΣΚΑΝ∆ΑΛΙΖΟΥΝ»;
Περισσότεροι από έξι στους δέκα γονείς στην Ευρώπη (63%) παραδέχονται ότι «παλεύουν» για 

να συγκεντρωθούν πλήρως κατά την οδήγηση όταν τα παιδιά τους κάνουν σκανταλιές  έσα στο αυτοκίνητο.

ΕΡΕΥΝΑ

επικεντρωθείτε στον δρόµο, κάτι που µπορεί να 
προκαλέσει αρκετό άγχος πίσω από το τιµόνι. Η 
οδήγηση µε ασφάλεια και η εστίαση της προσοχής 
πρέπει πάντα να είναι η κύρια προτεραιότητα του 
οδηγού και δεν υπάρχει υποκατάστατο γι’ αυτό. Ω-
στόσο, γνωρίζοντας ότι το αυτοκίνητό σας είναι ε-
ξοπλισµένο µε τεχνολογία που µπορεί να προβλέ-
ψει και να αποτρέψει πιθανές επικίνδυνες κατα-
στάσεις, µπορεί να σας βοηθήσει να απαλλαγείτε 
από το ψυχολογικό στρες όταν βρίσκεστε πίσω α-
πό το τιµόνι. Αυτό, µε τη σειρά του, βοηθά τους ο-
δηγούς να διατηρήσουν σταθερά την προσοχή 
τους στον δρόµο».

Η πιο προηγµένη τεχνολογία υποστήριξης ο-

δηγών της Nissan, τo ProPILOT, είναι µια λύση για 
µια οδηγική εµπειρία απαλλαγµένη από το στρες 
της καθηµερινότητας. Ο οδηγός µπορεί να ενεργο-
ποιήσει το ProPILOT τόσο εύκολα όσο ένα συµβα-
τικό σύστηµα ελέγχου ταχύτητας ταξιδιού (cruise 
control), ρυθµίζοντας την επιθυµητή ταχύτητα και 
απόσταση. Υποστηριζόµενο από ραντάρ και κάµε-
ρα, το ProPILOT θα προσαρµόσει την ταχύτητα µε 
βάση την προπορευόµενη κυκλοφορία και θα 
κρατήσει το αυτοκίνητο στο κέντρο της λωρίδας. 
Το ProPILOT είναι διαθέσιµο στο αµιγώς ηλεκτρο-
κίνητο Nissan Leaf, ενώ θα είναι διαθέσιµο και 
στα πρωτοποριακά crossovers της Nissan, 
Qashqai και X-Trail, προσεχώς.
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«Για κάθε 1 ευρώ προστιθέµενης αξίας των εταιρειών 
του κλάδου του φαρµάκου, δηµιουργούνται άλλα 
2,9 ευρώ στην ελληνική οικονοµία». Νίκος Βέττας, 
γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΙΘΟΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΧΤΙΖΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

«Η υγεία είναι ακρογωνιαίος λίθος πάνω στον οποίο χτίζονται πρώ-
τα κοινωνίες και µετά οικονοµίες». Αυτό είναι το µήνυµα που 
στέλνει προς όλα τα αρµόδια υπουργεία (Υγείας, Ανάπτυξης, 
Οικονοµικών) ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας, 

παρουσιάζοντας, σε συνεργασία µε τον ΣΦΕΕ και τον πρόεδρό του, Ολύµπιο Παπα-
δηµητρίου, τα ευρήµατα της νέας έρευνας του ΙΟΒΕ για τη δηµόσια υγεία και για τον 
αντίκτυπο που έχει το φάρµακο στην επανεκκίνηση της οικονοµίας και στην εξασφά-
λιση νέων θέσεων εργασίας. Μετά από δέκα χρόνια οικονοµικής κρίσης και πέντε 
χρόνια που η χώρα µας κατέχει τη χαµηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη για φαρµα-
κευτική περίθαλψη στην Ευρώπη, η δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη έχει µειωθεί 
κατά 62%, ενώ τα ελληνικά νοικοκυριά πληρώνουν 625 εκατ. ευρώ από τις τρύπιες 
τσέπες τους για συµµετοχή στα φάρµακα. Συνολικά, µαζί µε τα ΜΗΣΥΦΑ και τα 
σκευάσµατα που δεν αποζηµιώνονται, οι Έλληνες πληρώνουν 1,640 δισ. ευρώ από 
την τσέπη τους για φαρµακευτική περίθαλψη, όπως επισηµαίνει ο επίκουρος καθη-
γητής του ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, επιστηµονικός συνεργάτης του ΙΟΒΕ. Την ίδια 
ώρα, το φάρµακο εξακολουθεί να αποτελεί «φάρµακο» για την αύξηση του ΑΕΠ και 
για την επανεκκίνηση της οικονοµίας, τοµέα στον οποίο παρουσιάζουµε σηµαντική 
υστέρηση. Για κάθε 1 ευρώ προστιθέµενης αξίας των εταιρειών του κλάδου του φαρ-
µάκου, δηµιουργούνται άλλα 2,9 ευρώ στην ελληνική οικονοµία, η οποία παλεύει 
να ανακάµψει, έχοντας να αντιµετωπίσει υψηλή ανεργία, σοκαριστικά υψηλό δείκτη 
φτώχειας, το διογκούµενο δηµογραφικό πρόβληµα, µε τις γεννήσεις να είναι ετησίως 
κατά 36.000 λιγότερες από τους θανάτους, και µια απίστευτη φορολογική αστάθεια 
µε ένα νέο νοµοθέτηµα κάθε 11 ηµέρες!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΓΙΓΑΝΤΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

(∆ΙΟ)ΤΙΜΑ 
ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ, 
ΟΧΙ ΜΕ ΛΟΓΙΑ

Η 
αδελφοποίηση του Τµήµατος Ελάχιστα Επεµβατικής Θωρακοχειρουργικής του Metropolitan Hospital του Φα-
λήρου µε το Shanghai Chest Hospital της Κίνας, το πρώτο νοσοκοµείο στον κόσµο που ειδικεύεται στη θερα-
πεία θωρακοχειρουργικών περιστατικών, εγκαινιάζει µια νέα εποχή στην παροχή υψηλότατου επιπέδου ιατρι-
κής περίθαλψης στην πατρίδα µας. Ταυτόχρονα, ανεβάζει ακόµα ψηλότερα τον πήχη στην ανταλλαγή ιατρικών 

εµπειριών, στη γνώση στη ροµποτική χειρουργική, όπου το Shanghai Chest Hospital διαπρέπει, καθώς είναι παγκόσµιος 
ηγέτης, στη διαπολιτισµική επικοινωνία και στον ιατρικό τουρισµό ανάµεσα στην Ελλάδα και την Κίνα, δύο χώρες µε 
πληθυσµιακή διαφορά που τις καθιστά συγκρίσιµες µε τον ∆αβίδ και τον Γολιάθ. Το Shanghai Chest Hospital αποτελεί 
έναν πραγµατικό γίγαντα στον χώρο της Θωρακοχειρουργικής, κατέχοντας την πρώτη θέση παγκοσµίως όσον αφορά 
τον αριθµό των θωρακοχειρουργικών περιστατικών που αντιµετωπίζει. Το 2016 το εν λόγω νοσοκοµείο διενήργησε 
περισσότερα από 10.000 µείζονα χειρουργεία θώρακος, µε πρώτα στη λίστα τα περιστατικά καρκίνου του πνεύµονα και 
τα καρδιολογικά περιστατικά, ενώ το 91% αυτών διενεργήθηκε µε ελάχιστα επεµβατική µέθοδο. Το νούµερο αυτό δεν 
έχει καταγραφεί ξανά από κανένα νοσοκοµείο σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, ο ιατρικός γίγαντας της Κίνας πρωτοστατεί, σε 
παγκόσµια κλίµακα, και στην ερευνητική δραστηριότητα υπό την αιγίδα του Jiatong University της Σανγκάης.

Από την άλλη πλευρά, το Τµήµα Ελάχιστα Επεµβατικής Θωρακοχειρουργικής του Metropolitan Hospital ξεκίνησε τη 
λειτουργία του υπό τη διεύθυνση του θωρακοχειρουργού Εµµανουήλ Γεωργιαννάκη τον Οκτώβριο του 2017 και παρου-
σιάζει µια ιδιαίτερα εντυπωσιακή πορεία στον χώρο της θωρακοχειρουργικής, πραγµατοποιώντας πληθώρα θωρακο-
σκοπικών αλλά και ροµποτικών επεµβάσεων µειζόνων εκτοµών. Η τελετή υπογραφής του Μνηµονίου Αδελφοποίησης 
και Συνεργασίας πραγµατοποιήθηκε στο Φάληρο, παρουσία των γιατρών Changqing Pan, Wentao Fang, Wentao Li, 
Zhaohong Li, Ling Lin και Lei Xu, Εµµανουήλ Γεωργιαννάκη, διευθυντή του Τµήµατος Ελάχιστα Επεµβατικής Θωρακο-
χειρουργικής, ∆ηµήτρη Σπυρίδη, διευθύνοντος συµβούλου του Hellenic Healthcare Group, του Γιάννη Μώραλη, δηµάρ-
χου Πειραιά, και της πρέσβειρας της Κίνας στην Ελλάδα, Zhang Qiyue.

Μ
ακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας, η Παπαστράτος 
υλοποιεί µια σειρά κοινωνικών προγραµµάτων µε στό-
χο τη στήριξη των ανθρώπων που έχουν ανάγκη προ-
στασίας και οικονοµικής ενίσχυσης. Εξέχουσα θέση στις 

πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κατέχουν οι δράσεις 
κατά της βίας στις γυναίκες. Η βία κατά των γυναικών –συχνά µέσα 
στην οικογένεια– συνιστά ένα παγκόσµιο φαινόµενο το οποίο γνω-
ρίζει έξαρση στην πατρίδα µας και συχνά κρύβεται κάτω από το… 
χαλί. Σύµφωνα µε παγκόσµιες µελέτες, µία στις τρεις γυναίκες έχει 
υποστεί κάποια µορφή βίας (σωµατική, ψυχική, σεξουαλική, λεκτική) 
και συνήθως οι γυναίκες «θύµατα» βίας καταφεύγουν σε ειδικούς 
ξενώνες, όπου προστατεύονται κάτω από το πέπλο της ανωνυµίας και 
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα νέο ξεκίνηµα και να µεγαλώ-
σουν µε ασφάλεια τα παιδιά τους. Η Παπαστράτος στηρίζει τέτοιους 
ξενώνες και συνεργάζεται µε το Κέντρο Γυναικείων Ερευνών και 
Μελετών ∆ιοτίµα, υλοποιώντας µια µεγάλη εκστρατεία πρόληψης και 
καταπολέµησης της έµφυλης βίας µε τίτλο «Don’t skip». Η εκστρατεία 
έχει δυνατό αποτύπωµα στα social media, ενώ, παράλληλα, η Πα-
παστράτος στηρίζει ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και λαµβάνει µέτρα 
για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου των καπνικών προϊόντων. 
Μαζί µε το κοινωνικό της αποτύπωµα, η Παπαστράτος αφήνει ισχυ-
ρό επιχειρηµατικό αποτύπωµα στην ελληνική οικονοµία από τη θέση 
Ήµερος Τόπος του Ασπρόπυργου, εκεί όπου στο υπερσύγχρονο εργο-
στάσιό της παράγονται 36 εκατοµµύρια καπνικές ράβδοι την ηµέρα, 
οι οποίες αναλύονται στο κορυφαίο εργαστήριο ποιοτικής ανάλυσης 
στον κόσµο, το µόνο που διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση. Οι θερ-
µαινόµενες καπνικές ράβδοι προσφέρουν µια εναλλακτική µέθοδο 
καπνίσµατος, µειωµένης βλάβης, όπως προκύπτει από τις συνεχιζό-
µενες µελέτες στους αµετανόητους καπνιστές.
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«Η ελληνική µελέτη “Κορινθία” 
έδειξε ότι όσοι τρώνε πρωινό έχουν 
µειωµένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά 
συµβάµατα». ∆ηµήτρης Τούσουλης, 
καθηγητής Καρδιολογίας

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

«ΦΑΡΜΑΚΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ Ο ΟΒΕΛΙΑΣ, 
«ΦΑΡΜΑΚΟ» Η ΣΑΛΑΤΑ

Ανήµερα Πάσχα, οι επιστήµονες του Ελληνικού 
Ιδρύµατος Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ) µας υπενθυ-
µίζουν ότι οι κραιπάλες στο πασχαλιάτικο τρα-
πέζι βλάπτουν σοβαρά την καρδιά. Όπως εξηγεί 

ο καθηγητής Καρδιολογίας ∆ηµήτρης Τούσουλης, το πολύ 
φαγητό, σε συνδυασµό µε το πολύ ποτό, µπορεί να οδηγή-
σει σε οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου αµέσως µετά το γεύ-
µα, ούτε καν την επόµενη µέρα. Γι’ αυτό είναι σηµαντικό 
να µην το παρακάνουµε µε τον οβελία, το κοκορέτσι και τη 
µαγειρίτσα, να πίνουµε µε µέτρο (ένα ποτηράκι κρασί δεν 
βλάπτει) και να γεµίζουµε το πιάτο µας µε πράσινη σαλά-
τα, που είναι «φάρµακο» για την καρδιά. Εξίσου ωφέλιµο 
για την καρδιαγγειακή υγεία είναι το πρωινό, µε τη µελέ-
τη «Κορινθία» να αποδεικνύει ότι όσοι ξεκινούν την ηµέρα 
τους µε ένα θρεπτικό πρωινό έχουν µειωµένο κίνδυνο για 
έµφραγµα ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής της Καρδιολογικής 
Κλινικής της Ευρωκλινικής Αθηνών, ∆ηµήτρης Ρίχτερ, 
επισηµαίνει πως ο Βρετανικός Οργανισµός Υγείας (NICE) 
εξέδωσε οδηγία στους καρδιολόγους να συστήνουν στους 
ασθενείς τους που δεν µπορούν να κόψουν το κάπνισµα 
να στραφούν σε εναλλακτικές µεθόδους καπνίσµατος µει-
ωµένης βλάβης, ώστε να µειώσουν τον κίνδυνο για το ήδη 

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

επιβαρυµένο καρδιαγγειακό τους σύστηµα. «Στους συµµά-
χους της καλής υγείας της καρδιάς περιλαµβάνονται και όλα 
τα νέα τεχνολογικά gadgets, όπως τα βιοµετρικά smart ρο-
λόγια, που µπορούν να εντοπίσουν εγκαίρως, µε ακρίβεια 
84%, τις καρδιακές αρρυθµίες και ειδικότερα την κολπική 
µαρµαρυγή, της οποίας η θεραπεία θα γίνεται πλέον µε νέες 
µεθόδους κατάλυσης (λέιζερ, µπαλόνια, νέες συσκευές κρυ-
οκατάλυσης)» προσθέτει ο διευθυντής της Καρδιολογικής 
Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν», Γιώργος Αν-
δρικόπουλος.

Παράλληλα, ο καθηγητής Καρδιολογίας ∆ηµήτρης Βλα-
χόπουλος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας πως 
ο συνδυασµός υψηλής αρτηριακής πίεσης και υψηλής χο-
ληστερόλης αυξάνει πολλαπλασιαστικά τον καρδιαγγειακό 
κίνδυνο κατά 4 φορές, γερνώντας πρόωρα τα αγγεία. Το 
εύρηµα αυτό αφορά το 50% των δυσλιπιδαιµικών ασθενών 
(που έχουν ταυτόχρονα υπέρταση) και το 50% των υπερτα-
σικών (που έχουν ταυτόχρονα τσιµπηµένη χοληστερόλη). 
«Η υγεία της καρδιάς δεν εξαρτάται από τη βιολογική ηλι-
κία του ατόµου, αλλά από την ηλικία των αγγείων του» εξη-
γεί ο κ. Βλαχόπουλος. Και καταλήγει πως µαζί µε το τέλος 
των αντιβιοτικών έφτασε, καθώς φαίνεται, και το τέλος της 
ασπιρίνης, καθώς νέες έρευνες απέδειξαν πως η προληπτι-

κή λήψη ασπιρίνης από ανθρώπους χαµηλού κινδύνου για 
καρδιοπάθειες όχι µόνο δεν είναι ωφέλιµη αλλά, αντιθέτως, 
µπορεί να οδηγήσει σε αιµορραγικά επεισόδια.
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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Την 1η Μαΐου το Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα 
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) γιορτάζει την άνοιξη 
στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος µε µουσική, χορό, 
πολλά παιχνίδια και µαγιάτικες δραστηριότητες 
από το πρωί µέχρι αργά το απόγευµα. Το πρό-
γραµµα των εκδηλώσεων περιλαµβάνει συναυλίες 
των Burger Project (11:30) και Jaguar Bombs 
(13:00), ξεναγήσεις στο πάρκο (11:30, 12:30, 16:30, 
17:30 – σηµείο συνάντησης: Κέντρο Επισκεπτών), 
παιδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα ( Ένας σπό-
ρος ταξιδεύει 10:30-12:00, Το Πάρκο των Θαυ-
µάτων 11:00-12:15), Face Painting (11:30-16:30), 
εργαστήρια για ενήλικες (Χάρτινο Πρωτοµαγιά-
τικο Στεφάνι 10:30), χορό (Αφροβραζιλιάνικος 
Χορός 17:00-18:30, Capoeira για Οικογένειες 
18:30-19:30).

∆ΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
Η νέα εντυπωσιακή έκθεση στο Κέντρο Πολιτι-
σµού «Ελληνικός Κόσµος» έρχεται να µας ταξι-
δέψει σε αρχαίους ωκεανούς και να µας γνωρίσει 
επιβλητικά προϊστορικά τέρατα. Μάθετε για τις 
απαρχές της ζωής 4 εκατοµµύρια χρόνια πριν, σε 
µια εποχή που η Γη ήταν πολύ πιο διαφορετική 
απ’ όσο µπορούµε να φανταστούµε. Θαυµάστε 
θαλάσσια ερπετά της Μεσοζωικής Περιόδου, 
προγόνους όλων των µετέπειτα δεινοσαύρων και 
καρχαρίες που υπήρξαν 200 εκατοµµύρια χρόνια 
πριν ακόµα τους δεινόσαυρους. Ελάτε πρόσωπο 
µε πρόσωπο µε τεράστια κητοειδή, όπως φάλαι-
νες και πολλά ακόµη εντυπωσιακά και τροµακτι-
κά πλάσµατα που κατοικούσαν τους ωκεανούς 
πριν από εκατοµµύρια χρόνια. Όλο τον Μάιο. 
Γενική είσοδος: €6, οµαδικό 4 ατόµων: €9.

Ο «ΠΑΙΚΤΗΣ» ΤΟΥ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 104
Σε µια µικρή πόλη της Γερµανίας αριστοκράτες, 
κοινοί θνητοί και απατεώνες επιδίδονται µε πάθος 
στα τυχερά παιχνίδια. Με άκρατο κυνισµό και 
µε σαφείς διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα στις 
κοινωνικές τάξεις, τζογάρουν χρήµατα, ανθρώπους 
και αισθήµατα. Εκεί, σε αυτή τη µικρογραφία της 
Ευρώπης µε τις πολλές γλώσσες, τις διαφορετι-
κές νοοτροπίες και τις ιδιαιτερότητες κάθε λαού, 
ο Αλεξέι Ιβάνοβιτς θα παρασυρθεί στη δίνη του 
αδιέξοδου έρωτα και θα παίξει στη ρουλέτα κάθε 
ίχνος αξιοπρέπειας. Η Σοφία Καραγιάννη µε µια 
αξιόλογη οµάδα ηθοποιών υπογράφει τη σκηνοθε-
σία σε ένα από τα πιο κλασικά αριστουργήµατα της 
παγκόσµιας λογοτεχνίας. Στο Θέατρο 104.

Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΚΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ
Ο Τσαρλς Μπουκόφσκι ύµνησε το γυναικείο σώµα σε όλο το συγγραφικό του έργο και προσέγγισε τις ερωτικές σχέσεις των 
ανθρώπων µέσα από ένα πρίσµα πάθους και τρέλας. Αντλώντας έµπνευση από τον τρόπο σκέψης του και µε τον δανεισµένο 
τίτλο «Η αγάπη είναι ένας σκύλος από την κόλαση», η οµώνυµη έκθεση στο Μουσείο Φρυσίρα (από τις 2 Μαΐου) παρουσι-
άζει 38 Έλληνες και Ευρωπαίους καλλιτέχνες µέσα από τις συλλογές του οι οποίοι πραγµατεύονται το θέµα του γυναικείου 
ερωτικού γυµνού, ο καθένας µε τον δικό του µοναδικό τρόπο. Από τον ρεαλισµό έως την αφαίρεση και από τις πιο σύγχρο-
νες εκφάνσεις µέχρι τις πιο προσωπικές µαρτυρίες.
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βιβλία 
για τον Μάη

Τουρκία – Το τρένο του �εγά-
λου εκσυγχρονισ�ού, Γιώργος 
Αγγελετόπουλος - Ευάγγελος 
Αρεταίος, εκδ. Παπαδόπουλος
Οι συγγραφείς, βασισµένοι στην ιστορία και 
την κοινωνιολογία τόσο της Τουρκίας όσο 
και των µουσουλµανικών κοινωνιών εν γένει, 
αποκαλύπτουν την αντιφατική πορεία της 
Τουρκίας, όπου ο αυταρχισµός και ο εθνικι-
σµός έρχονται αντιµέτωποι µε την ατοµικότητα 
που αµφισβητεί το παραδοσιακό, κυρίαρ-
χο µοντέλο συµπεριφορών. Το βιβλίο αυτό 
αποτελεί έναν µοναδικό συνδυασµό επιτόπιας 
δηµοσιογραφικής έρευνας και κοινωνιολογικής 
θεωρητικής πλαισίωσης και εξηγεί µε κατανο-
ητό τρόπο τις δυνάµεις που διαµορφώνουν τη 
συµπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στις ξένες 
χώρες αλλά και στους ίδιους τους πολίτες της.

Ο Γερ�ανός γιατρός, Σόφη 
Θεοδωρίδου, εκδ. Ψυχογιός
1941. Η Ελλάδα βογκά κάτω από τη σκληρή γερ-
µανική Κατοχή, µαζί και οι κάτοικοι ενός µικρού 
νησιού του Αιγαίου: η Λήδα, µια νεαρή χήρα, 
εξοβελισµένη µε την κόρη της από την τοπική 
κοινωνία. Ο Παππούς, ο ηλικιωµένος που την 
έχει πάρει υπό την προστασία του. Ο χειροδύ-
ναµος Μάρκος, που δεν δειλιάζει µπροστά στον 
κίνδυνο, αλλά διστάζει µπροστά στις λέξεις. Ο 
δήµαρχος, ο γιατρός, ο δικηγόρος του νησιού και 
άλλοι σηµαίνοντες πολίτες του. Κάποια στιγµή 
στη µικρή νησιωτική κοινωνία θα ενταχθούν η 
Αθηναία Ρίτα µε τον έφηβο γιο της, στο σπίτι της 
οποίας σύντοµα θα εγκατασταθεί και ο λοχίας 
Γκέοργκ Φίσερ µε τη µακρινή ελληνική καταγω-
γή. Το ίδιο διάστηµα, στο Βερολίνο, ο επίατρος 
του Ναυτικού Κρίστιαν Μίλερ θα γνωρίσει τη 
Μάρεν, τη γυναίκα της ζωής του. Ο πόλεµος όµως 
σύντοµα θα χωρίσει τους δύο νέους. Ο ανθρωπι-
στής Κρίστιαν θα βρεθεί στο ελληνικό νησί, απο-
φασισµένος να πολεµήσει µονάχα τους κοινούς 
ανθρώπινους εχθρούς, τον θάνατο και τον πόνο, 
µε όπλο το νυστέρι του. Ο πόλεµος, ωστόσο, είναι 
πάντα απρόβλεπτος…

Ο Κώδικας της ∆η�ιουργίας – 
Ο Γολγοθάς της Εύας, Γιώργος 
Ζορ�πάς, εκδ. Anubis
Ο Νίκος Αυγερινός, το παιδί-θαύµα της Φυσικής, 
ζει ένα διάλειµµα πάθους όταν γνωρίζει τη Σοφία, 
µια µαχητική και σέξι δηµοσιογράφο, στην πρώτη 
του επίσκεψη στην Ελλάδα µετά από χρόνια. Έχει 
βρει µια χώρα, ξεζουµισµένη από τη διαφθορά και 
τις ψεύτικες υποσχέσεις, να παραδέρνει µόνη της 
στην ιστορία, έξω από την Ευρώπη. Στην Αµερική, 
µια παγκόσµια συνωµοσία εξυφαίνεται µε στόχο 
τον οριστικό έλεγχο της Γης. Αµερικανοί, Ρώσοι 
και Ισλαµιστές ρίχνονται στην αρένα µε νέα όπλα, 
αποκυήµατα νοσηρής τεχνολογίας. Επιστέγασµά 
τους το Angel, η πρώτη τεχνητή νοηµοσύνη. Η 
σύγκρουση πλησιάζει την Ελλάδα. Ο στρατός 
επεµβαίνει µε ένα αιµατηρό πραξικόπηµα… Σε µια 
στιγµή έµπνευσης, ο Νίκος ανακαλύπτει το ιερό 
γκράαλ της Φυσικής, τη Θεωρία των Πάντων.

Στο Κατώφλι του Νέου Κόσ�ου – 
Όνειρα, Ορά�ατα και επιστολές 
της Έλενας Ρέριχ, Έλενα Ρέριχ, 
εκδ. Κέδρος
Στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, το 1879, γεννή-
θηκε στην οικογένεια του αρχιτέκτονα-ακαδηµαϊ-
κού Ιβάν Ιβάνοβιτς Σαπόσνικοφ η κόρη του Έλενα. 
Από την πιο πρώιµη παιδική ηλικία της φανέρωσε 
ιδιαίτερα χαρίσµατα, όπως εξαιρετική φιλοµάθεια 
και µνήµη, µαζί µε ψυχικές ιδιότητες, όπως οράµα-
τα και προφητικά όνειρα. Το 1901 παντρεύτηκε τον 
Νίκολας Ρέριχ, µια πολυτάλαντη προσωπικότητα 
και εξαίρετο καλλιτέχνη, µε τον οποίο µοιράστηκε 
τη ζωή και την πνευµατική της πορεία. Άφησαν 
ανυπέρβλητο έργο πνευµατικό και καλλιτεχνικό. 
Με την καθοδήγηση και τη συνεργασία µεγάλων 
πνευµατικών διδασκάλων της Ανατολής η Έλενα 
δηµιούργησε µια σειρά βιβλίων µε τον γενικό τίτλο 
«Ζωντανή Ηθική ή Άγκνι Γιόγκα», που καλύ-
πτουν θέµατα της ανθρώπινης κοσµικής εξέλιξης 
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επερχόµε-
νης Εποχής. Το βιβλίο «Στο Κατώφλι του Νέου 
Κόσµου» είναι µια µατιά στη φλογερή ζωή αυτής 
της ακούραστης εργάτριας, στοχαστή και δασκάλας.

Ο Κατάντης – Η κατρακύλα 
του Κυπριακού, Χρήστος Π. 
Παναγιωτίδης, εκδ. Παπαζήση
«Ο “κατάντης” είναι αρχαιοελληνική λέξη που 
σηµαίνει “ο κατήφορος”, “η κατρακύλα” ή “η 
κατάντια”. Είναι µια λέξη που αποδίδει την πορεία 
του Κυπριακού τις τελευταίες δεκαετίες και κυρί-
ως την περίοδο που καλύπτει µε την αρθρογραφία 
του ο Χρήστος Παναγιωτίδης, από τον Ιούνιο του 
2015 έως τον ∆εκέµβριο του 2018. Ο αναγνώστης 
θα εκτιµήσει την ειλικρίνεια και την ανιδιοτέλεια 
που χαρακτηρίζει τον συγγραφέα. Χωρίς κανέναν 
ενδοιασµό συστήνω τον “Κατάντη”, τον οποίο 
θα βρουν πολύ ενδιαφέροντα τόσο εκείνοι που 
συµφωνούν µε αυτά που εκφράζει ο Χρήστος 
Παναγιωτίδης όσο και αυτοί που διαφωνούν 
πλήρως ή εν µέρει µαζί του». Γιώργος Βασιλείου, 
Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 1988-1993

Αληθινά και Ανέκδοτα – Ιστορίες 
�ε 55 πρόσωπα, Ραφαήλ Μωυσής, 
εκδόσεις Καπόν
Σχεδόν για µισό αιώνα ο Ραφαήλ Μωυσής 
βρέθηκε στο τιµόνι µεγάλων ιδιωτικών επι-
χειρήσεων και ακόµη µεγαλύτερων κρατικών 
οργανισµών και είχε την τύχη να συνεργαστεί 
µε κορυφαίους Έλληνες πολιτικούς και επιχει-
ρηµατίες. Από αυτούς, δεν είναι λίγοι εκείνοι 
που τον τίµησαν µε τη φιλία τους και του εµπι-
στεύτηκαν άγνωστες πτυχές της ζωής τους. Τις 
αναµνήσεις του από αυτά τα πρόσωπα θέλησε 
να µεταφέρει στο χαρτί ο Ραφαήλ Μωυσής, δι-
ασώζοντας µέσα από τις ατοµικές τους ιστορίες 
κοµµάτια της ιστορίας του τόπου µας. Πενήντα 
πέντε προσωπικότητες από τον χώρο της πολι-
τικής, της επιστήµης και των επιχειρήσεων, έτσι 
όπως τις γνώρισε και τις αποτύπωσε στο χαρτί 
των αναµνήσεών του ο Ραφαήλ Μωυσής.
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Σήλια Νικολαΐδου και οι εκδόσεις Οσελότος παρουσίασαν την Τε-
τάρτη 17 Απριλίου στο Μέγαρο Υπατία το νέο βιβλίο της συγγραφέως 
«Οι µέρες µας, οι νύχτες µας». Για το βιβλίο µίλησαν ο κ. Θεόδωρος 
Φορτσάκης, τ. πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών, η κ. Κατερίνα Παναγοπούλου, εθνική πρέσβης στο 
Συµβούλιο της Ευρώπης, και ο κ. ∆ηµήτρης Μανιάτης, δηµοσιογρά-

φος της εφηµερίδας «Τα Νέα», ενώ τη βραδιά παρουσίασε η δηµοσιογράφος Έµη Ζησιο-
πούλου-Λιβανίου.

Το βιβλίο
Το βιβλίο µάς οδηγεί στα σκοτάδια του αναµορφωτηρίου θηλέων (ΑΚΑΘ) που βρισκόταν 
στην οδό Αλεξάνδρας και λειτούργησε από τη δεκαετία του ’50 µέχρι τα µέσα της δεκαετίας 
του ’70. Το αναµορφωτήριο πέρασε στην ιστορία για την αυστηρότητά του και τον µεγάλο 
αριθµό κοριτσιών που κλείνονταν εκεί για να εκτίσουν καταδικαστικές ποινές άλλοτε για 
σοβαρούς λόγους και άλλοτε για προκλητική ή αντικοινωνική συµπεριφορά.

Η κ. Νικολαΐδου βρέθηκε εκεί για έναν χρόνο, όταν της ανατέθηκε, στα 20 της, να εισα-
γάγει στα ιδεώδη του προσκοπισµού τις κοπέλες του ΑΚΑΘ. Οι συναντήσεις του Σαββάτου 
έγιναν η πρώτη ύλη για το βιβλίο της.

«Το µυθιστόρηµα µπορεί να διαβαστεί µε χίλιους τρόπους. Παρακαλώ, µη µείνετε στον 
τίτλο. Ο τίτλος είναι η αρχή µιας αρχής και αντικατοπτρίζει το πηγαινέλα της καρδιάς. Γίνε-
ται νύχτα που δεν µας ανήκει απόλυτα, γίνεται µέρα που διαλύει τα όνειρα, γίνεται βλέµµα 
που κοιτάζει πέρα από τη µατιά, γίνεται απόγνωση που ελλοχεύει στις νύχτες της προσµο-
νής. Το ταξίδι που µου προσφέρθηκε είχε και φως και σκοτάδι, και κράτησα την ανάσα 
µου µε δυσκολία όταν οι µέρες µου συνάντησαν τις νύχτες τους, ξέροντας πια τις αυταπά-
τες που κρύβουν τέτοιες συναντήσεις. Αυτές διηγούµαι, όχι γιατί σηµαίνουν για τους άλ-
λους κάτι, αλλά γιατί φωτίζουν λαβυρίνθους που κάποιοι δεν θα επισκεφθούν ποτέ. Άλλω-
στε, στην ουσία ένας λαβύρινθος δεν παραδίδεται. Αφήνει όµως τα σηµάδια του για να βι-
ώσει ο καθένας, κατά το πώς µπορεί, το δικό του αδιέξοδο» µας λέει από το οπισθόφυλλο 
του βιβλίου η συγγραφέας.

Το µυθιστόρηµα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οσελότος, µε υπέροχη εικονογράφηση 
από τον street artist Wild Drawing, και είναι καταρχήν ένα βιωµατικό βιβλίο.

«Εκείνο που παρατήρησα στα πάρε-δώσε µου µε το ΑΚΑΘ ήταν µια απέραντη παρά-
νοια. Λες και η λογική δεν υπήρξε ποτέ µια ανθρώπινη δυνατότητα. Αν η σπηλιά του θεού 
Ερµή, σύµφωνα µε τις οµηρικές υµνωδίες, ήταν “νέκταρ και υπέροχη αµβροσία”, η φωλιά 
του ΑΚΑΘ ήταν βεβήλωση στην ανθρώπινη ύπαρξη. Αν δεν υπήρχε σωτηρία για τα αδέ-
σποτα δεκατριάχρονα και δεκατετράχρονα, καταλάβαινα πως η ζωή µάς έκρυβε επιµελώς 
άγνωστους Καιάδες» γράφει η κ. Νικολαΐδου.

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα
«Όταν τα κυκλάµινα που είχα σε µια ξεχασµένη γλάστρα ανθίσανε κατακαλόκαιρο, ένιωσα 
ευλογηµένη και πίστεψα πως, παρά τις κατάρες που ’ριχνα δεξιά κι αριστερά, κάτι καλό 
θα είχα κάνει στη ζωή µου, για να µου επιφυλάξει µια τέτοια οµορφιά. Το 2010 αποχαι-
ρέτησα 40 χρόνια διδασκαλίας στο πανεπιστήµιο και άφησα την ψυχή µου ελεύθερη να 
ταξιδέψει χωρίς τους αυτολογοκριτικούς περιορισµούς µιας ακαδηµαϊκής σταδιοδροµίας. 
Θα µπορούσα να επικαλεστώ την έµπνευση σαν οδηγό στη µετα-ακαδηµαϊκή µου πορεία 
που αριθµεί τον θεατρικό µονόλογο “Μαθήµατα εκτός ύλης” (2012) και το ανά χείρας µυ-
θιστόρηµα (2019). Τα πιο αγαπηµένα µου “παιδιά”» λέει η κ. Σήλια Νικολαΐδου, που ήταν 
καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο ΕΚΠΑ επί 40 χρόνια. «Σε αυτές τις τέσσερις δεκαετίες δι-
δάχτηκα περισσότερα απ’ όσα δίδαξα» συµπληρώνει.

Στα βιβλία, τις ποιητικές συλλογές και τα κείµενά της µοιράζεται αυτά που έζησε, αυτά 
που έµαθε, αυτά που την προβληµατίζουν, αυτά που τη συναρπάζουν, αυτά που τη συγκι-
νούν, που µπορεί, λιγότερο ή περισσότερο, να αγγίζουν κι εµάς.

Από το Μέγαρο Υπατί α ξεκινούν 
«Οι µέρες µας, οι νύχτες µας»
ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΣΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΦΙΛΩΝ.

INFO
Σήλια Νικολαΐδου
«Οι µέρες µας, οι νύχτες µας»

Επιµέλεια: Όλγα Παλαµήδη
Εκδόσεις Οσελότος

Από το Μέγαρο Υπατί α ξεκινούν 

Ο τ. πρύτανης του ΕΚΠΑ κ. Θεόδωρος Φορτσάκης, η κ. Χρυσάνθη 
Κωνσταντακάτου-Ρουτζούνη, η κ. Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου, η 
συγγραφέας κ. Σήλια Νικολαΐδου και η συντονίστρια της εκδήλωσης κ. Έµη 
Ζησιοπούλου-Λιβανίου.

Η συγγραφέας κ. Σήλια Νικολαΐδου, η πρέσβης εκ προσωπικοτήτων 
κ. Κατερίνα Παναγοπούλου και η συντονίστρια της εκδήλωσης κ. Έµη 
Ζησιοπούλου-Λιβανίου.

Οι οµιλητές από δεξιά προς αριστερά: ο δηµοσιογράφος της εφηµερίδας «Τα Νέα» 
∆ηµήτρης Ν. Μανιάτης, ο τ. πρύτανης του ΕΚΠΑ κ. Θεόδωρος Φορτσάκης, η πρέσβης 
εκ προσωπικοτήτων κ. Κατερίνα Παναγοπούλου, η συντονίστρια της εκδήλωσης κ. Έµη 
Ζησιοπούλου-Λιβανίου και η συγγραφέας κ. Σήλια Νικολαΐδου.
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«Σκηνές από 
ένα γάµο»
του Ίνγκµαρ Μπέργκµαν
Μετάφραση: Χρήστος 
Χρυσόπουλος
Σκηνοθεσία: Νίκος 
∆ιαµαντής
Παίζουν: Ιωάννα Μακρή, 
Κώστας Καζανάς, 
Κατερίνα Παρισσινού, 
Λευτέρης Παπακώστας
Θέατρο Σηµείο
Χαρ. Τρικούπη 4, 
Καλλιθέα ∆ιαβάστε τη συνέχεια στο 

www.freesunday.gr

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ∆ηµοτικού Θεάτρου Πειραιά, Νίκος 
∆ιαµαντής, σκηνοθετεί τις «Σκηνές από ένα γάµο» του Ίνγκµαρ 
Μπέργκµαν στο Θέατρο Σηµείο και µας εξηγεί γιατί µέσα από τον 

Γιόχαν και τη Μαριάν ο Μπέργκµαν µας εξηγεί πράγµατα για τους εαυτούς 
µας.

Μιλήστε µας για την παράσταση…
Οι «Σκηνές από ένα γάµο» είναι µια διαχρονική –κλασική πλέον– µελέτη 
πάνω στην ψυχολογία του ζευγαριού και την αγάπη. Το βίωµα της αγάπης, 
και από τα δύο φύλα, βρίσκεται στο κέντρο του έργου. Το βίωµα αυτό –και 
ο διαφορετικός τρόπος µε τον οποίο γίνεται αντιληπτό από έναν άντρα και 
µια γυναίκα– είναι ένα θέµα που δεν θα σταµατήσει ποτέ να µας αφορά. Η 
παράσταση στο Θέατρο Σηµείο τοποθετεί –µεταφορικά– το ζευγάρι, τη συ-
ντροφική δυάδα άντρα και γυναίκας, µπροστά σε έναν καθρέφτη. Ο Γιόχαν 
και η Μαριάν στέκονται επί σκηνής απέναντι στο ζευγάρι που ήταν κάποτε, 
στο ζευγάρι που θέλησαν να είναι, στο ζευγάρι που κατέληξαν να γίνουν… 
στο ζευγάρι που έχει πάψει πλέον να είναι ζεύγος.

Πώς θα περιγράφατε τον Γιόχαν και τη Μαριάν, τους ήρωες του έργου; 
Είναι άνθρωποι που θα µπορούσαµε να συναντήσουµε γύρω µας, άνθρω-
ποι όπως εµείς;
Το ψυχολογικό βάθος του Μπέργκµαν καθιστά το έργο συγκλονιστικό. 
∆ίχως επιφανειακούς νεωτερισµούς, οι «Σκηνές από ένα γάµο» τοποθετού-
νται απέναντι στο αίνιγµα της αγάπης µε τρόπο καθηλωτικό. Αυτό συµβαίνει 
επειδή ο Γιόχαν και η Μαριάν ως χαρακτήρες ξεπερνούν τα πρόσωπα που 
ενσαρκώνουν οι ηθοποιοί. Μας αφορούν ως ένα ζευγάρι πέρα από ηλικία, 
καταγωγή και κοινωνική τάξη. Ως ένα ζευγάρι απολύτως σηµερινό. Απηχούν 
συναισθήµατα, προβληµατισµούς, επιθυµίες και αντιφάσεις που µοιραζό-
µαστε όλοι µας: η τρυφερότητα, η γοητεία, η σεξουαλικότητα, η φροντίδα, 
ο θυµός, η απογοήτευση, η φαντασία, επανέρχονται διαρκώς στη σχέση 
τους κι έτσι οι δυο τους µεταλλάσσονται µέσα στον χρόνο. Είναι δύσκολο να 
δώσει κανείς έναν χαρακτηρισµό για τον Γιόχαν και τη Μαριάν. Θα πω ότι 
είναι δύο άνθρωποι που αλλάζουν κατά τη διάρκεια του έργου και καθίστα-
νται ο ένας το αντίθετο του άλλου, προτού καταλήξουν και οι δυο σε µια νέα 
κερδισµένη ελευθερία.

Είναι πιο δύσκολο για µια γυναίκα να επαναστατήσει µέσα στη σχέση; 
Συγχωρεί πιο εύκολα η γυναίκα; Γιατί; Είναι στη φύση τους ή µε αυτά τα 
κοινωνικά πρότυπα έχουν γαλουχηθεί οι γυναίκες;
Θα απαντήσω µέσα από την ηρωίδα του Μπέργκµαν. Η Μαριάν είναι µια 
γυναίκα που επιθυµεί για τον εαυτό της όλους τους ρόλους που µπορεί να 
διεκδικήσει: σύζυγος, µητέρα, επιστήµων, κόρη, ερωµένη, φίλη… Το βάρος 
αυτό τη συνθλίβει, αλλά ταυτόχρονα τη δυναµώνει. Αυτή η διαπάλη εκτυ-
λίσσεται στο έργο µέσα από τη σχέση της µε τον Γιόχαν – και αντανακλάται 
και στα υπόλοιπα πρόσωπα της ζωής της: τις κόρες της, τη µητέρα της, τους 

πελάτες της στο δικηγορικό γραφείο… Με λίγα λόγια, η Μαριάν είναι το πα-
ράδειγµα µιας γυναίκας που ζει, αντιλαµβάνεται και πασχίζει να θεραπεύσει 
τις αντιφάσεις της. Μέσα από αυτή την πάλη κερδίζει την εξατοµίκευσή της.

Ο Γιόχαν λέει: «Είµαστε συναισθηµατικά αναλφάβητοι. Μας δίδαξαν για 
την ανατοµία, για τις γεωργικές µεθόδους στην Αφρική. Ξέρουµε απέξω 
µαθηµατικούς τύπους. Αλλά δεν µας έµαθαν τίποτα για τις ψυχές µας. Εί-
µαστε τροµακτικά ανίδεοι για το τι κάνει έναν άνθρωπο να συγκινείται». 
Πόση αλήθεια έχει αυτή η φράση;
Την αµέσως επόµενη στιγµή η Μαριάν απαντά στον Γιόχαν ότι αυτές οι 
ιδέες είναι ουτοπικές φιλοσοφίες και στην πραγµατικότητα ο άνθρωπος 
δεν χρειάζεται τίποτε άλλο από το να ζήσει. Πιστεύω ότι ανάµεσα σε αυτές 
τις δύο απόψεις, δηλαδή ανάµεσα στο βίωµα –στην ελευθερία του λάθους– 
και στον στοχασµό –στη συνείδηση του εαυτού–, αναπτύσσεται η γνώση, η 
πίστη και η ελπίδα που µπορούν να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη µιας πιο 
ανθρώπινης κοινωνίας.

Θυµάστε πότε είδατε την ταινία του Μπέργκµαν και τι συναισθήµατα σας 
δηµιούργησε;
Έχω παρακολουθήσει και την ταινία του Μπέργκµαν και τις πολλές θεατρι-
κές της διασκευές, όµως επίσης πρέπει να σηµειώσω ότι το κείµενο της πα-
ράστασης στο Θέατρο Σηµείο βασίζεται στην αρχική εξάωρη εκδοχή του 
έργου ως τηλεταινίας, σε καινούργια µετάφραση του Χρήστου Χρυσόπου-
λου. Κάθε φορά που έρχοµαι σε επαφή µε το έργο, ανακινούνται άλλοι συ-
νειρµοί, άλλα σηµεία επαφής. Από την πρώτη φορά που είδα την ταινία έως 
σήµερα, κάθε ηλικία και εποχή έφερνε στην επιφάνεια άλλες αναγνώσεις. 
Το ίχνος όµως παραµένει αυτή η αίσθηση του ψυχολογικού βάθους. Μέσα 
από την ιστορία του Γιόχαν και της Μαριάν ο Μπέργκµαν έχει τη µαεστρία 
να µας εξηγεί πράγµατα για τους εαυτούς µας.

Είστε καλλιτεχνικός διευθυντής του ∆ηµοτικού Θεάτρου Πειραιά. Από 
το 2013, που επαναλειτούργησε, έχει αποδειχθεί πολύ τολµηρό και ε-
νεργό. Ποιες είναι οι προσωπικές σας φιλοδοξίες σε σχέση µε το ∆ΘΠ;
Το ∆ηµοτικό Θέατρο άλλαξε το πολιτιστικό τοπίο της πόλης, προτείνοντας 
ένα υπερτοπικό µοντέλο πολιτιστικής διαχείρισης µε τρεις βασικούς άξονες 
στη φιλοσοφία και το προφίλ του: ένα καλλιτεχνικό πρόγραµµα υψηλού ε-
πιπέδου, ένα σύνολο κοινωνικών παρεµβάσεων και δράσεων και, τρίτον, ένα 
πρόγραµµα εκπαιδευτικών παρεµβάσεων µέσα στα σχολεία. Το ∆ΘΠ στη-
ρίζεται στους άρρηκτους δεσµούς µε την κοινωνία, για να εξακτινώσει τη 
δράση του προς διαφορετικές, αναπάντεχες κατευθύνσεις. Υπερβαίνοντας 
τους διαχωρισµούς, φέρνοντας σε συνοµιλία τις τέχνες, τη σκέψη και τον 
λόγο στη δηµόσια σφαίρα. Το καλλιτεχνικό πρόγραµµα, οι κοινωνικές πα-
ρεµβάσεις, καθώς και το σύνολο των εκπαιδευτικών χειρονοµιών του ∆ΘΠ, 
συνιστούν µια πολυφωνική, συνεκτική επικράτεια πολιτισµού που υπερα-
σπίζεται µε δυναµισµό τις αξίες του ανθρωπισµού.

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Νίκος
∆ιαµαντής
«Κάθε ηλικία 

και εποχή
έχει άλλες

α ναγνώσεις»
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Αρωµατικό πασχαλινό αρνίσιο 
µπούτι µε πράσινο τζατζίκι

Συστατικά

Εκτέλεση
• Σε ένα µπολ ανακατεύουµε το λάδι, το σκόρδο, το δεντρολίβανο, το µέλι, τον 
χυµό και το ξύσµα πορτοκαλιού, αλάτι και πιπέρι.
• Σε ένα πήλινο βάζουµε το αρνίσιο µπούτι, το περνάµε µε τη µαρινάδα παντού 
και το αφήνουµε στο ψυγείο όλη τη νύχτα.
• Την ηµέρα του Πάσχα βγάζουµε το πήλινο από το ψυγείο, το αφήνουµε για 
περίπου µία ώρα, µέχρι να φτάσει θερµοκρασία δωµατίου, και προσθέτουµε 
τις πατάτες που έχουµε πλύνει καλά. Βάζουµε πάνω στις πατάτες τα κλωνάρια 
δεντρολίβανο, τις 2 σκελίδες σκόρδο (θα έχουµε κόψει το πίσω µέρος τους και 
θα τα έχουµε πλύνει καλά), αλάτι και πιπέρι.
• Σκεπάζουµε το πήλινο και το βάζουµε σε προθερµασµένο φούρνο στους 220 
βαθµούς για 30 λεπτά, µετά χαµηλώνουµε τον φούρνο στους 160 βαθµούς και 
αφήνουµε για 2 ώρες και 30 λεπτά. Αν θέλουµε το µπούτι µας να πάρει χρώµα, 
ανοίγουµε το καπάκι τα τελευταία 30 λεπτά.

Μερίδες: 8
Μερίδες: 8
Μερίδες: 8

Χρόνος προετοιµασίας: 

Χρόνος προετοιµασίας: 

Χρόνος προετοιµασίας: 3 ώρες3 ώρες3 ώρες

Βαθµός δυσκολίας: µέτριο

Βαθµός δυσκολίας: µέτριο

Βαθµός δυσκολίας: µέτριο

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan
Facebook: AbirWazzan

• 2 κιλά αρνίσιο µπούτι µε 
το κόκαλο

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 2 κ.σ. φρέσκο δεντρολίβανο 
+ 3 κλωνάρια για τις 
πατάτες

• 2 σκελίδες σκόρδο λιωµένες 
+ 2 σκελίδες για τις πατάτες

• χυµό και ξύσµα από ένα 

πορτοκάλι

• 1 κ.γλ. µέλι

• 2 κιλά baby πατάτες

• αλάτι

• πιπέρι

Για το πράσινο τζατζίκι:

• 1 φλιτζάνι φρέσκο δυόσµο

• 3 κ.σ. ξίδι

• 1/4 φλιτζάνι ελαιόλαδο

• 2 σκελίδες σκόρδο λιωµένες

• 400 γρ. στραγγιστό 
γιαούρτι

Υλικά 

• Όταν βγάλουµε το πήλινο από τον φούρνο, το αφήνουµε σκεπασµένο για 15 
λεπτά, προτού σερβίρουµε.
• Σερβίρουµε µε το πράσινο τζατζίκι, το οποίο φτιάχνουµε ως εξής: Βάζουµε 
όλα τα υλικά στο multi και τα χτυπάµε για περίπου ένα λεπτό. Κατόπιν 
βάζουµε το µείγµα στο ψυγείο για τουλάχιστον µία ώρα προτού σερβίρουµε.

Tips :
• Αν δεν βρεθεί µπούτι 2 κιλών, µπορούµε να πάρουµε 2 µπούτια του ενός 
κιλού, αλλά θα µειώσουµε τον χρόνο ψησίµατος.
• Μπορούµε ακόµη να το κάνουµε µε µισό αρνί, αλλά θα προσέξουµε τα υλικά 
και το ψήσιµο. Για παράδειγµα, αν το µισό αρνί είναι 4 κιλά, θα διπλασιάσουµε 
τα υλικά της µαρινάδας και τον χρόνο ψησίµατος, και πάει λέγοντας.
• Να ξέρετε ότι θα χρειαστεί περίπου 1 κ.γλ. αλάτι για κάθε 1/2 κιλό αρνί.

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑΕΙ 
ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!
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Πώς θα βρείτε 
το ιδανικό 
χρώµα µαλλιών 
για εσάς

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
Οι δεκάδες αποχρώσεις του κάθε 

χρώµατος µήπως τελικά µπερδεύουν 
αντί να διευκολύνουν την επιλογή 
χρώµατος που ταιριάζει στο πρόσωπό 

µας; Προτού, λοιπόν, διαλέξετε χρώµα, 
θα πρέπει να εξακριβώσετε τον τόνο της 
επιδερµίδας σας. Οι τρεις βασικές κατηγορίες 

είναι οι ψυχροί, οι ζεστοί και οι ουδέτεροι τόνοι. 
Το να βρείτε σε ποια κατηγορία ανήκετε µπορεί 

να είναι κάπως περίπλοκο, γι’ αυτό σας έχουµε 
τέσσερα tips για να τα καταφέρετε.

1. Εν αρχή είναι η επιδερµίδα Ο ψυχρός τόνος 
επιδερµίδας έχει ροζ και λαδί υποτόνους, ενώ το θερµό 

δέρµα έχει κίτρινους και χρυσούς υποτόνους. Έχετε 
έναν συνδυασµό αυτών; Μάλλον είστε στην κατηγορία των 

ουδέτερων τόνων.

2. Ταυτιστείτε µε µια διάσηµη  Όταν ψάχνετε έµπνευση, 
προσπαθήστε να βρείτε διάσηµες κυρίες που έχουν το ίδιο χρώµα 

δέρµατος και µατιών µ’ εσάς. Έτσι, θα έχετε µια πολύ καλύτερη 
εικόνα του πώς θα δείχνει το χρώµα σ’ εσάς.

3. Κοιτάξτε τον καρπό σας Αν οι φλέβες σας είναι µπλε ή µοβ, τότε 
έχετε ψυχρό τόνο επιδερµίδας. Αν είναι πράσινες, έχετε θερµό τόνο.

4. Το χρώµα των µατιών σας έχει σηµασία Αν έχετε µικρές χρυσές κηλίδες 
στα µάτια σας, τότε µάλλον έχετε ζεστό τόνο επιδερµίδας. Αν έχετε µπλε ή πράσινες, τότε 

µάλλον έχετε ψυχρό τόνο επιδερµίδας.

Ο χρυσός κανόνας: ∆ιαλέξτε έναν τόνο ο οποίος είναι αντίθετος από τους υποτόνους της 
επιδερµίδας σας. ∆ηλαδή, αν έχετε ζεστούς υποτόνους, καλύτερα να επιλέξετε µια ψυχρή απόχρωση και 

αντίστροφα. Αν, πάλι, έχετε ουδέτερο τόνο επιδερµίδας, τότε είστε τυχερή, αφού έχετε περισσότερες επιλογές.

Πώς θα βρείτε 
το ιδανικό 
χρώµα µαλλιών 
για εσάς

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ



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:

tf
i

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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