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Για ό,τι και για όποιον αποταµιεύεις…
αξίζει να προσπαθείς.

31 Οκτωβρίου,
Παγκόσµια Ηµέρα Αποταµίευσης

Μπες στο www.apotamievo.gr και µάθε πώς µπορείς και εσύ να 
βάλεις την αποταµίευση στην καθηµερινότητά σου.
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Η σκληρή πραγματικότητα της Αυστρίας 
πιέζει τη χριστιανοδημοκρατία 
στη Γερμανία. 

Κάθε κίνηση της Μέρκελ 
για αντιμετώπιση της πρόκλησης 
της Εναλλακτικής κινδυνεύει να γίνει 
μπούμερανγκ με την όξυνση 
της κρίσης στην Ευρωζώνη, αλλά 
και τις προσφυγικές ροές εκτός ελέγχου.

Η Τρίτη 24 Οκτωβρίου είναι ήδη κατοχυρω-
μένη ως μια ημερομηνία-τομή στην πολι-
τική και κοινοβουλευτική ιστορία της μετα-
πολεμικής Γερμανίας. Η νέα Ομοσπονδιακή 
Βουλή που εγκαινίασε τις εργασίες της στο ι-

στορικό κτίριο του Ράιχσταγκ, με την εκλογή του επί οκτώ συ-
νεχή έτη υπουργού Οικονομικών Σόιμπλε στη θέση του προ-
έδρου του σώματος, είναι εξακομματική και αποτυπώνει με 
ανάγλυφο τρόπο τον θρυμματισμό της πάλαι ποτέ δικομματι-
κής σταθερότητας Χριστιανοδημοκρατών-Σοσιαλδημοκρατών, 
με τους Φιλελεύθερους να έχουν ρυθμιστικό ρόλο. Μάλιστα, 
υπάρχουν αναλυτές που μιλούν για επτακομματική Βουλή, 
καθώς προεξοφλούν περαιτέρω διαφοροποίηση, στα όρια της 
αντιπαράθεσης, της βαυαρικής δεξιάς των Χριστιανοσοσιαλι-
στών με τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση.

Το κυρίαρχο όμως χαρακτηριστικό της νέας Μπούντε-
σταγκ, που δίνει στη σύγκλησή της χαρακτήρα τομής, είναι η 
είσοδος σε αυτήν για πρώτη φορά μετά το 1949 της ακροδεξιάς 
Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), η οποία έλαβε ποσοστό 
13% στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Σεπτεμβρίου και εξέ-
λεξε 85 βουλευτές. Η Εναλλακτική μετέχει ήδη στα 14 από τα 
16 τοπικά Κοινοβούλια.

Η αντιμετώπιση της Εναλλακτικής
Το ερώτημα πώς θα αντιμετωπιστεί η Εναλλακτική από τα 
άλλα πολιτικά κόμματα εξειδικεύεται πλέον στο ερώτημα ποια 
θα είναι η στάση της Μέρκελ, καθώς η Χριστιανοδημοκρατική 
Ένωση και οι Βαυαροί Χριστιανοσοσιαλιστές είναι ο κατεξο-
χήν χώρος στον οποίο η AfD μπορεί να διεισδύσει και να διεκ-
δικήσει διεύρυνση της εκλογικής της βάσης.

Ήδη δύο κινήσεις συνδέθηκαν με την αντιμετώπιση της 

  ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

Εναλλακτικής: η απόφαση των Σοσιαλδημοκρατών το βράδυ 
των εκλογών να περάσουν στην αντιπολίτευση και να παραχω-
ρήσουν τον ρόλο του τρίτου κόμματος στην AfD, αλλά και, δύο 
μέρες μετά, η απόφαση για μετακίνηση του Σόιμπλε στην προ-
εδρία της Βουλής, όπου υποτίθεται ότι ως ο πιο δημοφιλής πο-
λιτικός στη χώρα θα αντιμετώπιζε πολιτικά, αλλά και διαδικα-
στικά, την αναμενόμενη ως άκρως επιθετική παρουσία της α-
κροδεξιάς.

Το δίλημμα αν η ακροδεξιά αντιμετωπίζεται με απαξίωση 
της συνθηματολογίας και της ρητορικής της ή με ελεγχόμενη 
στροφή της χριστιανοδημοκρατίας προς τα δεξιά έγινε πολύ 
πιο πιεστικό μετά τις εκλογές στην Αυστρία.

Στη γειτονική γερμανόφωνη «ομογενή» Αυστρία η δεξιά, 
το Λαϊκό Κόμμα δηλαδή, ανέκοψε περαιτέρω άνοδο του ακρο-
δεξιού Κόμματος της Ελευθερίας υιοθετώντας σκληρή ρατσι-
στική-ξενόφοβη ρητορική και ταυτόχρονα προετοιμάζει κυ-
βερνητική σύμπραξη μαζί του!

Θωράκιση
Μια σκληρή πραγματικότητα που πιέζει τη χριστιανοδημο-
κρατία στη Γερμανία. Ήδη έχουν σημειωθεί δύο τοποθετήσεις 
που θα μπορούσαν να καταγραφούν και ως θωράκιση απένα-
ντι στην κριτική που ασκεί η Εναλλακτική στη Μέρκελ για χα-
λαρή στάση απέναντι στην Ευρωζώνη, αλλά και στο προσφυ-
γικό-μεταναστευτικό.

Μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις, το ταλαιπωρημένο αυτό δη-
μοσιογραφικό κλισέ δικαιώνεται δραματικά με τη φωτογραφία 
των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών στο Βερολίνο, 
οι οποίοι επέλεξαν να αποχαιρετήσουν τον Σόιμπλε σχηματί-
ζοντας έναν μαύρο κύκλο, που συμβόλιζε το «μαύρο μηδέν», 
τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς χωρίς ελλείμματα, 

τους οποίους επέβαλλε στη χώρα του ο απερχόμενος υπουργός 
Οικονομικών. Ένα σκληρό μήνυμα με δύο αποδέκτες: τους ε-
ταίρους του Βερολίνου στην Ευρωζώνη και κατεξοχήν τον Μα-
κρόν, αλλά και την AfD, που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2013 ως 
μονοθεματικό ευρωσκεπτικιστικό κόμμα. Αν η κληρονομιά 
Σόιμπλε ως προς τη δημοσιονομική πειθαρχία στην Ευρωζώνη 
είναι αδιαπραγμάτευτη, τότε ποια κριτική για χαλαρότητα μπο-
ρεί να εκφέρει αξιόπιστα η Εναλλακτική;

Ισορροπία του τρόμου
Σε ό,τι αφορά το προσφυγικό-μεταναστευτικό, που στην ουσία 
δεν υφίσταται σήμερα ως πρόβλημα, καθώς οι εισροές έχουν 
σταματήσει, οι ισορροπίες που κρατά η Μέρκελ είναι κυριολε-
κτικά μια επικίνδυνη σχοινοβασία.

Αν η Μέρκελ δεν πιέζεται από νέα κύματα προσφύγων, 
αυτό οφείλεται σε μεγάλο, αν όχι σε αποκλειστικό, βαθμό στο 
ότι η συμφωνία του Μαρτίου του 2016 της καγκελαρίου με τον 
Νταβούτογλου τηρείται από την Άγκυρα. Όμως η στάση του 
Βερολίνου απέναντι στον Ερντογάν για τον αντιδημοκρατικό 
του εκτροχιασμό και κυρίως την πρόθεσή του να χειραγωγήσει 
πολιτικά τους Τούρκους της Γερμανίας δίνει στη Μέρκελ την 
ευκαιρία για μια επίδειξη αποφασιστικότητας που έχει δύο α-
ναγνώσεις:

Πρώτον, την πολιτικά ορθή, ότι δηλαδή η Γερμανία και η 
Ε.Ε. δεν μπορούν να σιωπούν στην αυταρχική εκτροπή του Ερ-
ντογάν, καθώς η σημερινή Τουρκία θυμίζει περισσότερο χώρα 
της Κεντρικής Ασίας παρά υποψήφια προς ένταξη χώρα.

Δεύτερον, μια ρητορική που εμμέσως πλην σαφώς λέει ότι 
το Ισλάμ είναι ασύμβατο εξ ορισμού με τις ευρωπαϊκές αξίες, οι 
οποίες έχουν ως κύρια αναφορά τον χριστιανισμό.

Το παραπάνω επικίνδυνο παιχνίδι έχει σταθεροποιηθεί ως 
ισορροπία του τρόμου, καθώς ο Ερντογάν μιλά για σταυροφό-
ρους και ναζί, αλλά είναι επικίνδυνο, καθώς συχνά οι ελεγχό-
μενες συγκρούσεις γίνονται ανεξέλεγκτες.

Μπούμερανγκ
Αν οι θέσεις Σόιμπλε για την Ευρωζώνη είναι αδιαπραγμάτευ-
τες, ποιο θα είναι το αντικείμενο της πολυδιαφημισμένης συνο-
λικής διαπραγμάτευσης που θα ξεκινήσει στις αρχές του 2018 
με καταληκτικό ορίζοντα τις ευρωεκλογές της άνοιξης του 2019;

Αν διακοπούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις Ε.Ε.-Τουρ-
κίας, μπορεί να συνεχιστεί από τον Ερντογάν ο έλεγχος των 
προσφυγικών ροών;

Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις στα παραπάνω. Κάθε 
κίνηση της Μέρκελ για αντιμετώπιση της πρόκλησης της Εναλ-
λακτικής κινδυνεύει να γίνει μπούμερανγκ με την όξυνση της 
κρίσης στην Ευρωζώνη, αλλά και τις προσφυγικές ροές εκτός 
ελέγχου.

Η ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΡΑΙΧΣΤΑΓΚ…
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ΕΡΓΑΣΊΑ: ΟΛΟΤΑΧΏΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΊΣΘΕΝ 
ΓΊΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;

 ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΊΏΑΝΝΟΥ*

Βασικό στόχο πρέπει να αποτελέσει 
ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 
πολιτικών που θα επιτρέψουν 
την έγκαιρη προσαρμογή 
των επιχειρήσεων και του εργατικού 
δυναμικού στις αλλαγές 
και προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί 
στους τομείς της μεταποίησης 
και των υπηρεσιών τεχνολογίας.

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, η οποία είναι ήδη 
σε εξέλιξη, φαίνεται ότι θα επιφέρει τεκτονι-
κές αλλαγές τόσο στη μορφή όσο και στην ορ-
γάνωση της εργασίας. Η Ελλάδα πρέπει πάση 

θυσία να αποφύγει τον εγκλωβισμό της στην κατηγορία των 
χωρών που θα διαθέτουν στην πλειονότητά τους θέσεις χα-
μηλής ειδίκευσης και αμοιβής. Ο τρόπος λειτουργίας της α-
γοράς εργασίας σε αυτό το πλαίσιο είναι κομβικός. Στην Ελ-
λάδα του 2017 η δημιουργία πολλών, ποιοτικών θέσεων εργα-
σίας αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η 
κοινωνία μας. Συνεπώς μια συζήτηση με αυτόν τον στόχο δεν 
μπορεί και δεν πρέπει να γίνει με όρους παρελθόντος, καθώς 
η υψηλή διαρθρωτική ανεργία των πιο ευάλωτων ομάδων του 
πληθυσμού προϋπήρχε της κρίσης και ήταν αποτέλεσμα μιας 
δύσκαμπτης και μη ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας. 

Αυτό συνέβη επειδή ήδη τότε υπήρχαν ουσιαστικές και 
θεμελιώδεις αδυναμίες στο ρυθμιστικό πλαίσιο που καθόριζε 
τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, αλλά και λόγω του ευρύ-
τερου τρόπου με τον οποίο η πολιτεία αντιμετώπιζε τη μι-
σθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, μπορεί κανείς 
να ισχυριστεί ότι αυτή η αντιμετώπιση της εργασίας στον ιδιω-
τικό τομέα αποτέλεσε βασική αιτία για την εκδήλωση της κρί-
σης αλλά και το μεγάλο πλήγμα που αυτή έφερε στην αγορά 
εργασίας. Στη συζήτηση για το μέλλον της εργασίας πρέπει να 
αξιολογήσουμε έντιμα και ανοιχτά τους λόγους για τους οποί-
ους, ήδη, πριν την κρίση η Ελλάδα δεν μπόρεσε να αξιοποιή-
σει πλήρως το ανθρώπινο δυναμικό της και γιατί οι θέσεις ερ-
γασίας που υπήρχαν αποδείχθηκαν τόσο ευάλωτες, ενώ δεν 
συνέβη το ίδιο σε άλλες χώρες. Και να αξιολογήσουμε τα μα-

θήματα που μας δίνει η κρίση, καθώς θα εξετάζουμε πώς θα ε-
ξασφαλίσουμε ότι αύριο όλοι οι πολίτες της χώρας θα έχουν 
την ευκαιρία και τα εφόδια να αξιοποιήσουν τις σημαντικές 
ευκαιρίες που προσφέρει το μέλλον που έρχεται. 

Βασικό στόχο πρέπει να αποτελέσει ο σχεδιασμός και η υ-
λοποίηση πολιτικών που θα επιτρέψουν την έγκαιρη προσαρ-
μογή των επιχειρήσεων και του εργατικού δυναμικού στις αλ-
λαγές και προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στους τομείς της 
μεταποίησης και των υπηρεσιών τεχνολογίας. Με τα λόγια 
που Guy Ryder, γενικού διευθυντή της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ILO), «ο κόσμος της εργασίας υφίσταται βαθιά αλ-
λαγή και μετασχηματισμό. Πρέπει να κατανοήσουμε τις δυ-
νάμεις της αλλαγής, να προβλέψουμε τις επιπτώσεις τους και 
να τις διαπλάσουμε για να επιτύχουμε τους στόχους που θέ-
τουμε», ο οποίος προσθέτει ότι «εάν αποτύχουμε να αναλά-
βουμε την ευθύνη για την οικοδόμηση του μέλλοντος της ερ-
γασίας που θέλουμε –λόγω ατολμίας, αδράνειας ή αντίληψης 
ιδιωτικού συμφέροντος–, τότε είμαστε καταδικασμένοι να υ-
ποστούμε το μέλλον που οι άλλοι αποφασίζουν για μας».

Στη συζήτηση, επομένως, που ανοίγει για τη νέα οργά-
νωση της εργασίας και την προσαρμογή της οικονομίας για 
την περίοδο μετά το μνημόνιο ας έχουμε υπόψη και τα εξής: 
Η Ε.Ε. συνολικά και τα περισσότερα κράτη-μέλη ήδη ανέκτη-
σαν τα πριν από την κρίση του 2008 επίπεδα απασχόλησης. Η 
Ελλάδα όχι. Στην Ελλάδα αποδείχθηκαν ευάλωτες και μη βι-
ώσιμες εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας του 2008-2009 
που είχαν υπερδιογκωθεί στους προστατευμένους τομείς της 
οικονομίας (Δημόσιο, λιανικό εμπόριο, κατασκευές κ.λπ.). 
Αυτές δεν θα ξανανακτηθούν εκεί. Η δομή της απασχόλησης 

του 2008-2009 (όπως και η δομή του ΑΕΠ) ήταν προάγγε-
λος της χρεοκοπίας που ακολούθησε, η οποία έπληξε φυσικά 
την απασχόληση σε όλους τους κλάδους. Επιπλέον, στην Ελ-
λάδα η απασχόληση αυξάνεται και η ανεργία μειώνεται αργά 
και βασανιστικά το 2015-2016, παρ’ ότι την ίδια περίοδο το 
ΑΕΠ μειώνεται ή μένει στάσιμο. Βοήθησαν σε αυτό, στο να 
μην είναι και η απασχόληση και η ανεργία στάσιμη, οι αλλα-
γές και οι προσαρμογές που έγιναν στην αγορά εργασίας και 
στη ρύθμισή της τα προηγούμενα χρόνια. Οι ίδιοι κλάδοι που 
συνέβαλαν στη διατήρηση και στην αύξηση της απασχόλησης 
συνέβαλαν στο να κρατηθεί το ΑΕΠ στα σημερινά επίπεδα 
και στο να αρχίσει εκ νέου να αυξάνεται, δηλαδή η μεταποιη-
τική παραγωγή με τις εξαγωγές της και ο τουρισμός.

Νέες θέσεις εργασίας πρέπει να δημιουργηθούν, και δημι-
ουργούνται, εκεί όπου αποδείχθηκαν περισσότερο ανθεκτι-
κές και βιώσιμες – στους κλάδους των «διεθνώς εμπορεύσι-
μων». Βιώσιμες είναι οι θέσεις εργασίας σε μια οικονομία όσο 
περισσότερες είναι οι παραγωγικές θέσεις εργασίας σε αντα-
γωνιστικές επιχειρήσεις. Κι αυτές έχουν πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα για τους άλλους τομείς της οικονομίας και για 
το σύνολό της. Οι παραγωγικοί τομείς των διεθνώς εμπορεύ-
σιμων αγαθών και υπηρεσιών, εκ της φύσεώς τους, ήδη είναι 
μέρος της 2ης Παγκοσμιοποίησης και της 4ης Βιομηχανικής 
Επανάστασης, η οποία είναι σε εξέλιξη. Εκεί κρίνεται το μέλ-
λον της εργασίας κι εκεί θα κριθεί και το μέλλον της εργα-
σίας στην Ελλάδα. Και σε αυτό το μέλλον δεν μπορούμε να 
πάμε ούτε αναπολώντας τη δομή του ΑΕΠ και της απασχόλη-
σης του 2008-2009 ούτε αναπολώντας και επαναφέροντας το 
τότε ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας. Ήταν και αυτό 
συστατικό της τότε επερχόμενης χρεοκοπίας.

Αντιθέτως, πρέπει να βελτιωθεί και το ρυθμιστικό πλαίσιο 
της αγοράς εργασίας και η ζήτηση εργασίας, αλλά και η προ-
σφορά. Η προσφορά, γιατί ακόμη και σήμερα, με ένα εκατομ-
μύριο ανέργους, υπάρχουν επιχειρήσεις που δυσκολεύονται 
να πληρώσουν κενές θέσεις εργασίας. Και η ζήτηση, με μια α-
ναπτυξιακή έκρηξη, με αιχμή τις ιδιωτικές επενδύσεις, στους 
τομείς των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, στη βιομηχα-
νία και στις νέες τεχνολογίες. Μόνον έτσι θα δοθούν στους 
νέους ευκαιρίες απασχόλησης με υψηλότερα εισοδήματα και 
καλύτερες προοπτικές. Για να υπάρχει και το κίνητρο εκπαί-
δευσης και κατάρτισης, και της παραμονής ή της επιστροφής 
στην Ελλάδα. Η κατάσταση της απασχόλησης επιβάλλει να 
δράσουμε άμεσα και σε μεγάλη κλίμακα για μια ολοκληρω-
μένη στρατηγική απασχόλησης.

*Ο Χρήστος Α. Ιωάννου είναι οικονομολόγος, σύμβουλος Δι-
οίκησης ΣΕΒ για το μέλλον της εργασίας.
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Σ
την Ελλάδα είμαστε ειδικοί στη δημι-
ουργία νέων όρων και πρακτικών που 
μας διαφοροποιούν από τα κράτη-μέλη 
της Ευρωζώνης. Έτσι, στον δημόσιο δι-
άλογο και στην πολιτική αντιπαράθεση 
κυριαρχούν έννοιες όπως το υπερπλεό-
νασμα και το λεγόμενο κοινωνικό μέρι-

σμα, η διανομή του οποίου ανακοινώνεται τη χριστουγεν-
νιάτικη περίοδο. Είναι μια νέα αντίληψη της δημοσιονο-
μικής διαχείρισης, όπου τα αλλεπάλληλα μέτρα λιτότητας 
συνδυάζονται με επιλεκτικές παροχές για να ενισχυθεί η 
πολιτική αντοχή της κυβέρνησης. Το πρώτο «κοινωνικό μέ-
ρισμα» δόθηκε επί κυβέρνησης Σαμαρά, αλλά, απ’ ό,τι φαί-
νεται, η κυβέρνηση Τσίπρα είναι αποφασισμένη να ανα-
πτύξει αυτή τη μέθοδο. Στην πραγματικότητα, η διαχείριση 
του λεγόμενου υπερπλεονάσματος και του κοινωνικού με-
ρίσματος κάνει λιγότερο αποτελεσματική τη δημοσιονο-
μική διαχείριση και παρατείνει την ισχύ διαφόρων μνημο-
νιακού τύπου μέτρων. Για το καλό μας, μας βάζουν ακόμη 
πιο δύσκολα…

Η εμπειρία του 2016
Στα τέλη του 2016 ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας αισθάνθηκε 
την ανάγκη να μοιράσει από το λεγόμενο υπερπλεόνασμα 
ένα χριστουγεννιάτικο επίδομα 617 εκατ. ευρώ σε 1,6 
εκατ. συνταξιούχους. Σε μια περίοδο δραστικής μείω-
σης των συντάξεων συντήρησε, διανέμοντας 617 εκατ. 
ευρώ, την εντύπωση της 13ης σύνταξης για τους χα-
μηλοσυνταξιούχους και της κοινωνικής ευαισθησίας 
μιας κυβέρνησης που ειδικεύεται στη λήψη εξαιρε-
τικά σκληρών μέτρων.

Το 2016 η κυβέρνηση υπερέβη οκτώ φορές τον 
χαμηλό στόχο που είχε τεθεί για το πρωτογενές δη-
μοσιονομικό πλεόνασμα. Ο στόχος ήταν για πρωτο-
γενές πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ και η κυβέρνηση το 
έφτασε στο 4,18% του ΑΕΠ χωρίς κανείς –συμπερι-
λαμβανομένου του ίδιου του πρωθυπουργού κ. Τσί-
πρα– να έχει καταλάβει γιατί το έκανε. Επέβαλε σκλη-
ρότερη πειθαρχία από αυτήν που είχε συμφωνηθεί και 
δημιούργησε τεράστια έλλειψη ρευστότητας στην πραγ-
ματική οικονομία, ικανοποιώντας κυρίως τους πιστωτές, ε-
φόσον το μεγαλύτερο μέρος του υπερπλεονάσματος αξι-
οποιήθηκε για την εξόφληση υποχρεώσεών μας προς αυ-
τούς.

Τα 617 εκατ. ευρώ που μοίρασε στους συνταξιούχους 
προκάλεσαν την αντίδραση των Ευρωπαίων εταίρων και 
των πιστωτών, με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί ο υπουρ-
γός Οικονομικών κ. Τσακαλώτος να στείλει μια επιστολή 
με την οποία διαβεβαιώνει ότι δεν θα επαναληφθεί η δια-
νομή του λεγόμενου κοινωνικού μερίσματος εάν δεν προ-
ηγηθεί συνεννόηση με τους εκπροσώπους των θεσμών. Ε-
πίσης, στο τρίτο πρόγραμμα-μνημόνιο προβλέπεται ότι σε 
περίπτωση επίτευξης υπερπλεονάσματος αυτό θα κατευθύ-
νεται κατά 30% στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, 
30% στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημο-
σίου και 40% για κοινωνικούς σκοπούς, όπως ήταν το χρι-
στουγεννιάτικο επίδομα στους χαμηλοσυνταξιούχους. Το 
2017 η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπερβεί τον στόχο για 
το πρωτογενές πλεόνασμα με εντυπωσιακό τρόπο όπως το 
2016. Το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε πρωτογενές πλεό-
νασμα της τάξης του 2,25% του ΑΕΠ με τη βοήθεια της κα-
τάλληλης δημιουργικής λογιστικής. Ο στόχος για το πρω-
τογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα για το 2017 είναι 1,75%, 
επομένως το υπερπλεόνασμα το οποίο θα μπορούσε να δι-
ανεμηθεί με βάση τους κανόνες του τρίτου προγράμματος-
μνημονίου είναι της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ ή κάτι παρα-
πάνω από 800 εκατ. ευρώ.

Η φωνή της λογικής
Με την ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ 

ΥΠΕΡΠΛΕΌΝΑΣΜΑ:

ΣΟΥ ΔΊΝΟΥΝ ΈΝΑ ΈΥΡΏ 
ΓΊΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΑΡΟΥΝ ΠΈΝΤΈ

  ΤΟΥ ΈΥΡΏΒΟΥΛΈΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΊΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η δημοσιονομική 
διαχείριση κινείται μεταξύ 
φάρσας και τραγωδίας.

ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να αποκαταστήσει τη λο-
γική σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση κάνοντας 
τρεις συγκεκριμένες προτάσεις. Πρώτον, δεν υπάρχει κα-
νένας λόγος να επιδιώκεται η επίτευξη του υπερπλεονά-
σματος, γιατί αυτό στηρίζεται στη μεγαλύτερη φορολογία 
και στη μεγαλύτερη μείωση δημόσιων δαπανών ή και στον 
ετεροχρονισμό τους. Δημιουργούνται έτσι δυσλειτουρ-
γίες για την πραγματική οικονομία, εφόσον επιβάλλονται 
πρόσθετα βάρη σε σχέση με αυτά που έχουν συμφωνηθεί. 
Προκαλούνται επίσης κοινωνικές αδικίες, διότι μετατρέ-
πονται οι πρόσθετες θυσίες ορισμένων –για παράδειγμα, 

των συνταξιούχων που περιμένουν σε μια ατελείωτη 
ουρά για να πάρουν τη σύνταξή τους– σε κοινωνικές πα-
ροχές για κάποιους άλλους, με προφανή πολιτική, εκλο-
γική στόχευση. Δεύτερον, εάν υποθέσουμε ότι υπάρχει 
το λεγόμενο υπερπλεόνασμα, υπάρχουν δύο προφανείς 
τρόποι διανομής του ώστε να ενισχυθεί η αναπτυξιακή 
δυναμική της οικονομίας και να περιοριστούν οι κοινω-
νικές αδικίες. Ο πρόεδρος της ΝΔ υποστήριξε ότι αν υ-
πάρξει εφάπαξ βοήθημα, πρέπει να δοθεί στους μακρο-
χρόνια ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ. 
Ο αριθμός τους αυξήθηκε το 2017 και έφτασε τα 525.950 
άτομα. Πρόκειται για συμπολίτες μας οι οποίοι είναι ά-
νεργοι για ένα διάστημα που ξεπερνάει τους 12 μήνες και 
γι’ αυτό έχουν σταματήσει να παίρνουν το επίδομα ανερ-
γίας, το οποίο καταβάλλεται μόνο για έναν χρόνο, παρά 
τις υποσχέσεις του κ. Τσίπρα για διπλασιασμό της χρονι-
κής διάρκειας καταβολής του.

Η άλλη πρόταση που έκανε ο κ. Μητσοτάκης είναι η 
μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά ένα ποσοστό 20%-30% με χρη-
ματοδότησή της από το υπερπλεόνασμα. Είναι μια κί-
νηση η οποία, όπως έχει κατ’ επανάληψη εξηγήσει, θα 
βγάλει την αγορά ακινήτων από την κρίση, θα τονώσει 
την οικοδομική δραστηριότητα, θα βοηθήσει τους κλά-
δους που συνδέονται με την οικοδομή και θα περιορί-

σει την ανεργία.
Επομένως, εάν η κυβέρνηση έχει το υπερπλεόνα-

σμα των 1,5 δισ. ευρώ που διαφημίζουν τα στελέχη 
της και μπορεί να το διαθέσει χωρίς τους περιορι-
σμούς του τρίτου προγράμματος-μνημονίου, καλά 
θα κάνει να ενισχύσει τους μακροχρόνια ανέργους 
και να χρηματοδοτήσει την εφαρμογή της πρότα-
σης Μητσοτάκη για μείωση του ΕΝΦΙΑ. 

Ελάφρυνση πριν την επιβάρυνση
Η συζήτηση για τη διανομή του υπερπλεονάσμα-
τος και του κοινωνικού μερίσματος εξελίσσεται 

ενώ έχει προγραμματιστεί από την κυβέρνηση η 
λήψη νέων σκληρών μέτρων το 2019 και το 2020. Ει-

δικά σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, το 2018 θα έχουμε 
μια νέα σημαντική μείωση της συνταξιοδοτικής δαπά-

νης κατά 1 δισ. ευρώ, κάτι που θα συνεχιστεί το 2019 με 
νέα μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 2,5 δισ. 
ευρώ. Συνολικά, η συνταξιοδοτική δαπάνη θα πέσει με 
βάση το Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής από τα 30,4 δισ. ευρώ το 2017 στα 26,9 δισ. ευρώ 
το 2019, προκαλώντας νέα μεγάλη μείωση της μέσης σύ-
νταξης. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τσίπρα έχει προγραμ-
ματίσει τη μείωση του αφορολόγητου ορίου για το ετή-
σιο εισόδημα από 1ης Ιανουαρίου του 2020, ώστε να αυ-
ξηθεί η φορολογική πίεση που ασκείται στα χαμηλά και 
μεσαία εισοδήματα παρά τη συνεχή μείωσή τους. Το λο-
γικό συμπέρασμα είναι ότι εάν πράγματι υπάρχει το υ-
περπλεόνασμα που διαφημίζει η κυβέρνηση, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί όχι για την επιλεκτική χαλάρωση της 
δημοσιονομικής πολιτικής πριν από την προγραμματι-
σμένη σκλήρυνσή της αλλά για τη ματαίωση της εφαρ-
μογής των μέτρων που προβλέπονται για το 2019 και το 
2020. Γιατί, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Μητσοτάκης, 
η έξοδος από το μνημόνιο με την παράλληλη λήψη πρό-
σθετων μνημονιακού τύπου μέτρων το 2019 και το 2020 
δεν έχει νόημα για τον μέσο πολίτη, ο οποίος καταπιέζε-
ται από μία εξαιρετικά δύσκολη οικονομική και κοινω-
νική καθημερινότητα.

Εάν υπήρχε συνέπεια στη δημοσιονομική διαχεί-
ριση, θα είχαμε αποφύγει τα πρόσθετα μέτρα, αλλά είναι 
φανερό ότι η κυβέρνηση ελίσσεται στη βάση της διαχεί-
ρισης του πολιτικού κόστους, γι’ αυτό άλλωστε παρέτεινε 
τη μνημονιακή περίοδο, πρώτα μέχρι τον Αύγουστο του 
2018 και στη συνέχεια μέχρι το 2020 με τη λήψη πρό-
σθετων μέτρων.

Σε περίπτωση που δοθεί κοινωνικό βοήθημα, 
πρέπει να το πάρουν οι μακροχρόνια άνεργοι.

Η κυβέρνηση εμφανίζεται κοινωνικά 
ευαίσθητη, ενώ έχει προγραμματίσει νέα 
μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 
3,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2019.
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To βράδυ της 16ης Οκτωβρίου, παραµονή της συνάντη-
σης του πρωθυπουργού µε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραµπ, στο δείπνο που οι AHEPANs πα-
ρέθεσαν προς τιµήν του κ. Τσίπρα, στο πρωθυπουρ-

γικό τραπέζι ήταν ο πρόεδρος της οργάνωσης, ο πρέσβης των 
ΗΠΑ στην Αθήνα, δεν ήταν όµως ίσως ο µόνος άνθρωπος ο ο-
ποίος την επόµενη µέρα επρόκειτο να έχει κάτι χειροπιαστό να 
παρουσιάσει ως αποτέλεσµα. Ο ελληνικής καταγωγής –από το 
1999 αντιπρόεδρος Πρωτοβουλιών Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης 
της Lockheed Martin για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την 
Αφρική– Ντένης Πλέσσας, ο οποίος βρισκόταν σε παρακείµενο 
τραπέζι.

Με 38 χρόνια εργασίας στον τοµέα των εξοπλισµών στην 
πλάτη του, ο κ. Πλέσσας είναι µακράν ένα από τα πιο επιτυχη-
µένα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, ειδικά αν δει κανείς τα 
επιτεύγµατά του από τότε που έχει αναλάβει την ευθύνη για την 
περιοχή και ακόµη περισσότερο µε βάση τις παραγγελίες των πε-
ρίπου 3 δισ. δολαρίων τις οποίες εξασφάλισε από την Ελλάδα 
µετά το 2015, δηλαδή µε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

∆ιότι κανείς δεν ξεχνά ότι η οικονοµική κρίση είχε οδηγήσει 
την Ελλάδα σε µείωση των αγορών εξοπλισµών, άσχετα αν αυτή 
η µείωση των εξοπλισµών δεν µείωσε και το ποσοστό των αµυ-
ντικών δαπανών, στις οποίες η Ελλάδα διατηρεί τη νόρµα του 2% 
που έχει θέσει το ΝΑΤΟ στα µέλη του.

∆ουλειές µε ΣΥΡΙΖΑ
«Είµαστε πολύ ικανοποιηµένοι που η ελληνική κυβέρνηση και 
το Ελληνικό Ναυτικό επέλεξαν το P-3 Orion MLU για να υπο-
στηρίξουν τις ανάγκες των ναυτικών περιπολιών. Το P-3 Orion 
MLU επιφέρει ικανότητα και αξία στο Ελληνικό Ναυτικό. Η ελ-
ληνική εσωτερική αµυντική βιοµηχανία θα απορροφήσει το 30% 
της αξίας του προγράµµατος, επιτυγχάνοντας σηµαντικά βιοµη-
χανικά, οικονοµικά και τεχνολογικά πλεονεκτήµατα για την αυ-
τόνοµη λειτουργία και υποστήριξη αυτού του συστήµατος απο-
στολής». Αυτά είχε δηλώσει ο κ. Πλέσσας στις 25 Ιουλίου 2016, 
όταν µετά από κενό 11 χρόνων στις εξοπλιστικές προµήθειες ξε-
κινούσε επίσηµα, µε µια τελετή στις εγκαταστάσεις της Ελληνι-
κής Αεροπορικής Βιοµηχανίας, το πρόγραµµα εκσυγχρονισµού 
και αναβάθµισης των ιπτάµενων ραντάρ του Ελληνικού Πολεµι-
κού Ναυτικού.

Ήταν το πρόγραµµα που στις 15 Μαρτίου 2015, ενάµιση µήνα 
µετά τις εκλογές, ξεκλείδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και µάλιστα µε απευ-
θείας ανάθεση, ενώ προεκλογικά ο τότε υπεύθυνος του ΣΥΡΙΖΑ 
για τα αµυντικά θέµατα Θ. ∆ρίτσας προειδοποιούσε την κυβέρ-

Η σχέση της Lockheed µε την Ελληνική 
Πολεµική Αεροπορία βρίσκεται αισίως 
στην όγδοη δεκαετία της.

Οι παραγγελίες της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στη Lockheed είναι 
διπλάσιας αξίας από κάθε προηγούµενης 
κυβέρνησης.

νηση Σαµαρά να µην προχωρήσει σε εκταµίευση χρηµάτων για 
αγορά εξοπλισµών.

Όµως δύο χρόνια νωρίτερα, στις 7 Μαΐου 2013, ο κ. Πλέσσας 
µε έγγραφο που είχε στείλει στο ΓΕΝ και το οποίο δηµοσίευσε η 
εφηµερίδα «Πρώτο Θέµα» το 2015, όταν έγινε γνωστή η ανάθεση 
στη Lockheed, ενηµέρωνε ότι «η ενεργοποίηση των P-3 B δεν α-
ποτελεί την ενδεδειγµένη επιλογή χαµηλού κόστους και ρίσκου 
βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα».

Τέσσερα χρόνια µετά το έγγραφο του κ. Πλέσσα, δυόµισι 
χρόνια µετά την ανάθεση και ενάµιση χρόνο µετά την έναρξη των 
εργασιών, το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό δεν έχει παραλάβει 
κανένα από τα πέντε αναβαθµισµένα P-3, δίνοντας λαβές για τη 
διερεύνηση της αναφοράς του κ. Πλέσσα σε «ρίσκο».

Ωστόσο, αυτό δεν εµπόδισε την κυβέρνηση στις 7 Σεπτεµ-
βρίου 2017 να έχει ήδη πληρώσει τα 3/5 της συµφωνίας, για την 
ακρίβεια 305.925.449 δολάρια, όπως προκύπτει από την απά-
ντηση που έδωσε στη Βουλή ο υπουργός Άµυνας σε ερώτηση δύο 
βουλευτών του Ποταµιού.

Η προηγούµενη παραγγελία
Βεβαίως δεν ήταν µόνο το ελληνικό ∆ηµόσιο συνεπές στις υπο-
χρεώσεις του προς τη Lochheed, αλλά και η Lockheed στο πα-
ρελθόν είχε υπάρξει συνεπής προς το ελληνικό ∆ηµόσιο, όπως 

διαβεβαίωσε ο πρώην υπουργός Άµυνας Σπήλιος Σπηλιωτόπου-
λος σε άρθρο που είχε γράψει το 2014 στον ιστότοπο Newpost.

«Τα 30 αεροσκάφη παρεδόθησαν εντός του συµβατικού προ-
ϋπολογισµού και χρονοδιαγράµµατος µε απόλυτη συνέπεια, µε 
όλα τα σύγχρονα συστήµατα –και ιδίως το σύστηµα αυτοπροστα-
σίας– ενσωµατωµένα, πλήρως επιχειρησιακά, άµεσα χρησιµο-
ποιήσιµα, και απετέλεσαν εξ αρχής την αιχµή του δόρατος της 
Ελληνικής Αεράµυνας, ως το τέλειο επιχειρησιακό εργαλείο στα 
χέρια των –διεθνώς αναγνωρισµένων για τις υψηλότατες επιδό-
σεις τους, αλλά ελάχιστα αµειβοµένων– έµπειρων πιλότων µας» 
έγραψε ο κ. Σπηλιωτόπουλος υπερασπιζόµενος την αγορά των 30 
F-16 που είχε αποφασιστεί επί υπουργίας του, το 2005.

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, το κόστος έφτασε τα 1,1 δισ. δολά-
ρια, δηλαδή περίπου τα διπλά λεφτά από την παραγγελία για την 
αναβάθµιση των P-3. Ήταν τα τελευταία F-16 που προµηθεύτηκε 
η Ελληνική Αεροπορία.

Ελλάδα και F-16
• Τα πρώτα 40 F-16 του προγράµµατος «Peace Xenia» το 1985 α-
ποτέλεσαν το ήµισυ της «αγοράς του αιώνα», µε το υπόλοιπο µισό 
να πηγαίνει στη Γαλλία, απ’ όπου έγινε η προµήθεια 40 Mirage 
2000. Το συνολικό κόστος της παραγγελίας ανέβηκε στα 200 δισ. 
δραχµές, δηλαδή περίπου 600 εκατ. ευρώ, άρα 300 εκατ. ευρώ 
για τα 40 F-16. Αν έµενε σε αυτά τα χρήµατα η «αγορά του αιώνα», 
τα 40 F-16 του 1985 θα είχαν κοστίσει το 1/3 των 30 F-16 που αγο-
ράστηκαν το 2006. Αλλά δεν έχει διαπιστωθεί πόσο ήταν το τε-
λικό κόστος της παραγγελίας, καθώς υπήρξαν πολλές πηγές χρη-
µατοδότησης, πολλά δάνεια και πολλές φήµες για µίζες και µεσά-
ζοντες, αν και τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε διαβεβαιώσει ότι 
δεν θα συζητούσε µε κανέναν µεσάζοντα.
• Η δεύτερη παραγγελία των F-16 ήταν άλλα 40, η αγορά των ο-
ποίων αποφασίστηκε τον Απρίλιο του 1993, επί κυβερνήσεως 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«Peace Xenia ΙΙ».
• Ακολούθησε «Peace Xenia ΙΙI» µε την προµήθεια 50 νέων F-16 
τον Απρίλιο του 1999, µε κυβέρνηση Σηµίτη και υπουργό Άµυ-
νας τον Άκη Τσοχατζόπουλο, ενώ τον Σεπτέµβριο του 2001, µε 
τον Γιάννο Παπαντωνίου στο υπουργείο Άµυνας, αποφασίστηκε 
η αγορά άλλων 10. Το συνολικό κόστος για τα 60 F-16 ανέβηκε 
στα 1,7 δισ. ευρώ.
• Τέσσερα χρόνια αργότερα, στην κυβέρνηση Καραµανλή, έγινε 
το «Peace Xenia ΙV» και η τελευταία παραγγελία για 30 F-16 ένα-
ντι 1,1 δισ. ευρώ.

Συνολικά η Ελληνική Αεροπορία έχει αγοράσει 170 F-16, από 
τα οποία σε ενέργεια είναι τα 155 (91,08%), ενώ 13 έχουν κατα-
στραφεί σε πτήση κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων. Συνολικά η 
Ελληνική Πολεµική Αεροπορία έχει περίπου 300 αεροσκάφη.

H Lockheed έχει πουλήσει συνολικά 4.400 F-16 σε 25 χώρες, 
δηλαδή η Ελλάδα έχει αγοράσει το 3,86% της συνολικής παρα-
γωγής.

Οι αναβαθµίσεις
Μεγάλο µέρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας καλύπτει και η 
αναβάθµισή τους, καθώς, όπως διαβεβαιώνει η εταιρεία, σηµαντι-
κές αναβαθµίσεις σε όλες τις εκδόσεις των F-16 ενσωµατώνονται 
για να διατηρείται ο στόλος σύγχρονος και πλήρως υποστηρικτι-
κός για τη µακρά υπηρεσία του αεροπλάνου.

Μια τέτοια αναβάθµιση είναι αυτή την οποία αγόρασε η Ελ-
λάδα στην πρόσφατη επίσκεψη του κ. Τσίπρα στην Ουάσινγκτον.

«Τα F-16 που βλέπουµε µπροστά µας είναι το σύµβολο της 
66ετούς φιλίας µας µε την Ελληνική Αεροπορία, παρέχοντας το 
µονοπάτι για το µέλλον, για την επόµενη γενιά στα αεροσκάφη µε 
τα F-35, καθώς συνεχίζουµε να τηρούµε τις υποσχέσεις ανάµεσα 
στη Lockheed Martin και στη χώρα της Ελλάδας» είχε πει κατά 
την παράδοση του πρώτου F-16 του «Peace Xenia IV» ο αντιπρό-
εδρος του προγράµµατος F-16 της εταιρείας, Τζον Λάρσον.

Ήταν το 2009 και η 66ετής φιλία έχει γίνει στο µεταξύ 74ετής, 
καθώς η πρώτη φορά που προϊόν της εταιρείας χρησιµοποιήθηκε 
από την Ελληνική Πολεµική Αεροπορία ήταν ένα σµήνος Martin 
A-30 που της παραχώρησε η RAF τον Σεπτέµβριο του 1943.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΠΕΛΑΤΗΣ, 
ΠΑΝΤΑ ΠΕΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣ
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συνέντευξη

Τ
α προβλήματα και τις προκλήσεις, αλλά και 
τις προοπτικές του ελληνικού επιχειρηματι-
κού κόσμου και ιδίως αυτού που δραστη-
ριοποιείται σε Θεσσαλία και Κεντρική Ελ-
λάδα, αναπτύσσει η πρόεδρος του ΣΒΘΚΕ 

Ελένη Κολιοπούλου. Παράλληλα, τονίζει ότι η κυβέρ-
νηση θα πρέπει να κάνει γενναία βήματα για να κα-
ταστεί η χώρα ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.

Ως πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσα-
λίας & Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), θα ήθελα να 
μου πείτε ποια είναι η κατάσταση που βιώνουν οι 
βιομηχανικές μεταποιητικές επιχειρήσεις της πε-
ριοχής σας τα τελευταία χρόνια.
Τόσο στη Θεσσαλία όσο και στη Στερεά Ελλάδα είναι 
εμφανή τα σημάδια της αποβιομηχάνισης κατά την τε-
λευταία επταετία, σε συνέχεια της τάσης από τα μέσα 
της δεκαετίας του ’90. Ωστόσο, οι βιομηχανικές μετα-
ποιητικές επιχειρήσεις, αντιμετωπίζοντας τις πιέσεις 
της κρίσης, συγκράτησαν, στο μέτρο του δυνατού, τις 
απώλειες και μετά το πρώτο σοκ ανασύνταξαν τις δυ-
νάμεις τους, επαναπροσδιόρισαν τους στόχους τους 
και τις προτεραιότητές τους και κατόρθωσαν να διατή-
ρησαν ισχυρή συμμετοχή αλλά και πολλαπλασιαστική 
συνεισφορά στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας. 
Σε ένα τοξικό επιχειρηματικό περιβάλλον, αυτοί που 
επιβίωσαν, αλλά και τα λαμπρά παραδείγματα που 
μεγαλούργησαν τα τελευταία χρόνια, αξίζουν μνεία 
και σεβασμό.

Ποια είναι τα βασικά προβλήματα του κλάδου στη 
Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα;
Η οικονομική δραστηριότητα της Θεσσαλίας επικε-
ντρώνεται στη μεταποίηση και στη γεωργία, δύο τομείς 
που εξαρτώνται πλήρως από το δίκτυο μεταφορών. 
Είναι αναγκαία η αναβάθμιση των σιδηροδρομικών 
μεταφορών, με τη δημιουργία των απαιτούμενων υ-
ποδομών (γερανών), στο σιδηροδρομικό δίκτυο της 
περιφέρειας, καθώς και κατάλληλων χώρων (ντεπό) 
για την αποθήκευση των κοντέινερ. Είναι εντυπωσι-
ακό ότι το κόστος FOB για επιχείρηση στη Δυτική Θεσ-
σαλία είναι 33 μονάδες, όταν για ομοειδή επιχείρηση 
στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας είναι 13. 

Επίσης, είναι επιτακτική η ανάγκη ολοκλήρωσης 
των έργων της εθνικής οδού Ε65, για τη διευκόλυνση 
μεταφοράς των εμπορευμάτων των επιχειρήσεων της 
Δυτικής Θεσσαλίας. Σημαντική προτεραιότητα για τις 
υποδομές της Θεσσαλίας είναι η αναβάθμιση του λι-
μένα Βόλου, η δημιουργία σταθμών εμπορευματοκι-
βωτίων, η σιδηροδρομική σύνδεση των λιμανιών με 
το αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου.

Για τη Στερεά Ελλάδα το ενδιαφέρον επικεντρώ-
νεται στην αποκατάσταση των όρων χρηματοδότησης, 
καθώς επί σειρά ετών κατατάσσεται στις ευρωπαϊκές 
περιφέρειες του Στόχου 2, λόγω υψηλής συγκέντρω-
σης μεγάλων βιομηχανικών μονάδων στη Βοιωτία, 
που ανεβάζει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Εξαιτίας αυτού, 
όλα τα ποσοστά ενίσχυσης της περιφέρειας αλλά και 
των επιχειρήσεων είναι χαμηλά.

Σημαντικότατο ρόλο διαδραματίζει επίσης για την 
περιοχή η ολοκλήρωση του φακέλου οριοθέτησης της 
βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων και η δημιουργία 
του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης, που θα συμ-
βάλει καθοριστικά στην πολεοδομική και χωροταξική 
οργάνωση της περιοχής.

Από την έναρξη της κρίσης έως σήμερα όλες οι 
κυβερνήσεις έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να 
δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό για την επιχειρη-
ματικότητα περιβάλλον στη χώρα. Εσείς έχετε  

Το νέο ελληνικό 
αναπτυξιακό-παραγωγικό 
πρότυπο θα πρέπει να 
υιοθετήσει πλήρως την 
ανανεωμένη στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τη βιομηχανική πολιτική 
και να μεταβληθεί σε 
καινοτόμο, εξωστρεφές και 
περιβαλλοντικά βιώσιμο.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Ελένη Κολιοπούλου, πρόεδρος του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

διαπιστώσει κάτι τέτοιο;
Αναγνωρίζουμε τις καλές προθέσεις. Για να δούμε 
όμως απτά αποτελέσματα πρέπει να γίνουν γενναία 
βήματα γρήγορα και μεθοδικά, χωρίς δισταγμούς, 
οπισθοδρομήσεις και αποκλεισμούς, για να εμπνεύ-
σουν εμπιστοσύνη, να εδραιώσουν την αξιοπιστία και 
να αποκαταστήσουν την εικόνα της χώρας ως ελκυ-
στικού επενδυτικού προορισμού, για την ανάληψη 
επενδυτικών πρωτοβουλιών και την προσέλκυση 
του ενδιαφέροντος εγχώριων και ξένων επενδυτών. 
Θα πρέπει να περάσουμε σε ένα νέο παραγωγικό 
μοντέλο για τη χώρα με έμφαση στη βιομηχανία και 
στη μεταποίηση ως η μόνη λύση για βιώσιμη έξοδο 
από την κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, πριν από μερικούς 
μήνες ομάδα επιχειρηματιών από τον χώρο της βιο-
μηχανίας και της μεταποίησης μαζί με τους τέσσερις 
βασικούς περιφερειακούς συνδέσμους, μεταξύ των 
οποίων και ο δικός μας, ανέλαβαν την πρωτοβουλία 
της ίδρυσης της «Ελληνικής Παραγωγής – Συμβού-
λιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη». Βασικός στό-
χος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η προώθηση του 
ρόλου και της συμβολής της μεταποίησης στην οικο-
νομία και στην κοινωνία. 

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν επανει-
λημμένα κάνει λόγο για «επενδυτικό τσουνάμι» 
το οποίο έρχεται στη χώρα. Θεωρείτε ότι υπάρχει 

προοπτική για κάτι τέτοιο;
Προοπτική υπάρχει. Αρκεί να διαφοροποιηθεί το αρ-
νητικό επιχειρηματικό περιβάλλον και παράλληλα 
να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κα-
θεμιάς περιοχής ξεχωριστά αλλά και συνολικά της 
Ελλάδας ως παραγόντων προσέλκυσης επιχειρη-
ματικών συνεργασιών και επενδυτικών ευκαιριών. 
Από την πλευρά μας, τόσο μέσα από τον σύνδεσμό 
μας όσο και μέσω της «Ελληνικής Παραγωγής», θα 
εντείνουμε τις προσπάθειες ώστε η προοπτική να 
γίνει επιτέλους πραγματικότητα.

Πιο πάνω αναφερθήκαμε στα προβλήματα του 
κλάδου στην περιοχή σας. Αναρωτιέμαι αν οι κυ-
βερνήσεις τα γνωρίζουν και τι έχουν κάνει για 
την επίλυσή τους…
Τόσο η κυβέρνηση όσο και η αξιωματική αντιπολί-
τευση, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κα-
τανοούν την αναγκαιότητα υποστήριξης της αλλα-
γής του παραγωγικού μοντέλου, αναγνωρίζουν την 
αναγκαιότητα χάραξης εθνικής στρατηγικής για τη 
βιομηχανία για την επίτευξη του εθνικού στόχου της 
ανάπτυξης, της υιοθέτησης μεταρρυθμιστικών μέ-
τρων του περιβάλλοντος λειτουργίας των επιχειρή-
σεων. Μένει να αποδειχθεί στην πράξη η δική τους 
συμβολή σε αυτή την προοπτική.

Κατά την άποψή σας, ποιοι είναι οι τομείς της βι-
ομηχανίας που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 
ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά στη Θεσσαλία 
και στη Στερεά Ελλάδα;
Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, 
που πραγματοποιήθηκε και στις δύο περιφέρειες, α-
ναδείχθηκαν τομείς και κλάδοι που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν την ατμομηχανή των περιφερειακών 
οικονομιών. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι υπάρχει ι-
σχυρή εξειδίκευση στην παραγωγή μετάλλου, στις 
μεταλλικές κατασκευές, στα χημικά και στα πλα-
στικά. Είναι ευκαιρία η αξιοποίηση της Ανακύκλω-
σης και ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση αποτελούν 
οι εφαρμογές της Κυκλικής Οικονομίας, η Καινοτο-
μία και οι Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας, π.χ. βι-
ομάζα, βιοκαύσιμα.

Η κυβέρνηση διοργανώνει συνέδρια ανά τη 
χώρα για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Ποια θεω-
ρείτε ότι θα πρέπει να είναι τα βασικά χαρακτηρι-
στικά του μοντέλου αυτού;
Το νέο ελληνικό αναπτυξιακό-παραγωγικό πρότυπο 
θα πρέπει να υιοθετήσει πλήρως την ανανεωμένη 
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιο-
μηχανική πολιτική και να μεταβληθεί σε καινοτόμο, 
εξωστρεφές και περιβαλλοντικά βιώσιμο, προκει-
μένου να καταστεί διεθνώς ανταγωνιστικό και να 
ενσωματώνει οικονομική ευημερία και κοινωνική 
δικαιοσύνη.

Γενικότερα, σε μια παγκοσμιοποιημένη οικο-
νομία και αγορά, ποιος θα μπορούσε να είναι ο 
ρόλος της Ελλάδας;
Πρώτα απ’ όλα, η χώρα μας μέσα στο 2018 περιμέ-
νουμε να βγει στις αγορές. Αυτό θα σηματοδοτήσει 
την αρχή μιας κανονικότητας σε όλη την οικονομία 
και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Από την άλλη 
πλευρά, το πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων είναι 
να λειτουργούμε σε επιχειρηματικό περιβάλλον α-
νάλογο με αυτό των Ευρωπαίων εταίρων μας. Με 
αυτές τις προϋποθέσεις η Ελλάδα μπορεί να λει-
τουργήσει ισότιμα στην Ευρώπη και γενικά στο δι-
εθνές περιβάλλον.

«Πάγιο αίτημα είναι να λειτουργούμε 
σε επιχειρηματικό περιβάλλον 
ανάλογο με των Ευρωπαίων»
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Μπορεί το υπουργείο Μεταφορών και Υποδο-
μών να έκανε μισό βήμα πίσω στο ζήτημα της 
Taxibeat προαναγγέλλοντας διάλογο για το 
ζήτημα των μεσολαβητών στον τομέα των με-

ταφορών, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σχετικό 
νομοσχέδιο μελετάται ένα νέο «δωράκι» προς τους ιδιοκτή-
τες ταξί.

Αύξηση ορίων ηλικίας
Συγκεκριμένα, φήμες και διαρροές που έχουν δει το φως της 
δημοσιότητας αναφέρουν ότι το νομοσχέδιο θα περιέχει και 
ρύθμιση για την παράταση της υποχρεωτικής ανανέωσης ο-
χημάτων ταξί από τα 15 χρόνια που είναι τώρα στα 22, με αι-
τιολογία την κρίση και τις οικονομικές δυσχέρειες που αυτή 
προκάλεσε στους επαγγελματίες του κλάδου.

Σημειώνεται ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη ηλικία των ταξί 
από το 2002 έως το 2007 ήταν τα 10 χρόνια για αυτοκίνητα 
κυβισμού μέχρι 1.950 cc και τα 12 χρόνια για πάνω από αυτά 
τα κυβικά, ενώ το 2002-2004 είχαν δοθεί κίνητρα αντικατά-
στασης και απόσυρσης των παλαιότερων οχημάτων, προκει-
μένου να ανανεωθεί ο στόλος λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Το 2007 η τότε κυβέρνηση είχε αυξήσει τη μέγιστη επιτρε-
πόμενη ηλικία (σε βάθος πενταετίας) στα 12 και 14 έτη, ενώ 
και το 2012 υπήρξε και νέα αύξηση στα 15 και 18 έτη, ενώ στην 
υπόλοιπη Ευρώπη το αντίστοιχο διάστημα για την υποχρεω-
τική ανανέωση είναι τα 10 χρόνια.

Ασφάλεια και ρύπανση
Το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή της αύξησης του χρόνου 
ζωής των οχημάτων αυτών, συζητιέται εδώ και μήνες από την 
κυβέρνηση και οι φήμες για τη νέα αύξηση των ορίων ηλι-
κίας απόσυρσης έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς τίθε-
νται ευθέως ζητήματα ασφάλειας, αλλά και ρύπανσης. Ειδι-
κοί σημειώνουν ότι με μια τέτοια κίνηση από την πλευρά της 
κυβέρνησης θα επιτραπεί σε οχήματα ταλαιπωρημένα, ενί-
οτε κακοσυντηρημένα και με τεχνολογίες ασφάλειας ήδη ξε-

Οι εκπομπές ρύπων, και πιο 
συγκεκριμένα αυτές των αιωρούμενων 
σωματιδίων, είναι 10 έως 16 φορές 
πιο αυξημένες στα αυτοκίνητα πολύ 
παλαιάς τεχνολογίας, όπως είναι 
τα Euro 2 και 3, σε σύγκριση με τα 
οχήματα τρέχουσας τεχνολογίας Euro 
6. Αρκεί, δε, να σημειωθεί ότι σύμφωνα 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(WHO) οι επιπτώσεις από τους ρύπους 
που εκπέμπουν τα αυτοκίνητα είναι, 
μεταξύ άλλων, καρδιακά νοσήματα, 
αναπνευστικά προβλήματα, ακόμα και 
πρόωροι θάνατοι.

περασμένες να κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους, έχο-
ντας στην… πλάτη τους ακόμα και 2 εκατομμύρια χιλιόμετρα, 
καθώς υπολογίζεται ότι τα ταξί διανύουν περίπου 100.000 χι-
λιόμετρα τον χρόνο. Μάλιστα, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η 
Ε.Ε. επιβάλλει την πώληση αυτοκινήτων τεχνολογίας Euro 6 
και μόνο σε όλη την Ευρώπη (δηλαδή οχήματα ηλικίας 3 ετών 
και κάτω), ενώ μελέτες που επικαλείται ο Σύνδεσμος Εισαγω-
γέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) έχουν δείξει ότι η 
κίνηση των ταξί (συχνές στάσεις και συνεχόμενες διελεύσεις), 
και ειδικά αυτών που είναι παλαιότερης τεχνολογίας και με-
γαλύτερης ηλικίας, επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με ρύπους ε-
πιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία. Οι εκπομπές ρύπων, και 
πιο συγκεκριμένα αυτές των αιωρούμενων σωματιδίων, είναι 
10 έως 16 φορές πιο αυξημένες στα αυτοκίνητα πολύ παλαιάς 
τεχνολογίας, όπως είναι τα Euro 2 και 3, σε σύγκριση με τα 
οχήματα τρέχουσας τεχνολογίας Euro 6. Αρκεί, δε, να ση-
μειωθεί ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(WHO) οι επιπτώσεις από τους ρύπους που εκπέμπουν τα αυ-
τοκίνητα είναι, μεταξύ άλλων, καρδιακά νοσήματα, αναπνευ-
στικά προβλήματα, ακόμα και πρόωροι θάνατοι.

Φορτηγά κατασκευής… 1977
Ακόμα πιο απογοητευτική είναι η εικόνα όσον αφορά τον 
στόλο των φορτηγών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, με τη συντρι-
πτική τους πλειονότητα να έχει κατασκευαστεί το διάστημα 
από το 1977 (!) έως το 2001, ήτοι η ηλικία τους ξεπερνά τα 
16 χρόνια. Σύμφωνα με τον ΣΕΑΑ, «ο στόλος των επαγγελ-
ματικών οχημάτων στην Ελλάδα ήταν ήδη γερασμένος πριν 
από την κρίση. Η έλλειψη θέσπισης μέτρων (κινήτρων και 
αντικινήτρων) έχει οδηγήσει την Ελλάδα πλέον να βρίσκε-
ται στην τελευταία θέση από πλευράς παλαιότητας φορτηγών 
στην Ε.Ε.».

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που επικαλείται ο ΣΕΑΑ 
προκύπτει ότι το 60,8% των ελαφρών φορτηγών, το 70,4% 
των μεσαίων και το 62,5% των βαρέων φορτηγών που κυ-
κλοφορούν στην Ελλάδα κατατάσσονται στις κατηγορίες 

Euro 0, 1, 2, δηλαδή είναι κατασκευής από το 1977 έως 
το 2001, και ακολουθούν τα οχήματα κατηγορίας Euro 3 
(2002-2006), στα οποία αντιστοιχεί το 19,1% των ελαφρών, 
το 23,6% των μεσαίων και το 23,1% των βαρέων φορτηγών. 
Στην κατηγορία Euro 6 (2014 και μετά) αντιστοιχεί μόλις 
το 0,7% των ελαφρών, το 0,2% των μεσαίων και το 0,7% των 
βαρέων φορτηγών.

Κίνητρα και αντικίνητρα
Ο ΣΕΑΑ τονίζει ότι «πρόκειται για μια θεαματική “πρωτιά”, 
καθώς οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην οδική ασφάλεια 
είναι δραματικές, όπως και στην αξιοπιστία των μεταφορών». 
Παράλληλα, ο Σύνδεσμος προσθέτει ότι στην Ευρώπη «οι 
περισσότερες χώρες έχουν θεσπίσει άδεια εισόδου επί πλη-
ρωμή, μέσω αυτοκόλλητου sticker, που παρέχεται στους κα-
τόχους φορτηγών και λεωφορείων, ώστε να πληρώνουν ένα-
ντι της επιβάρυνσης που προκαλούν, βασιζόμενο στην ηλικία, 
στους ρύπους που εκπέμπει και στο βάρος του φορτηγού. Στις 
πλέον προοδευτικές χώρες, όπως στη Σουηδία, τα λεωφορεία 
και φορτηγά επιτρέπεται να κυκλοφορούν το πολύ έως έξι 
χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους».

Υπογραμμίζει, δε, ότι «η πολιτεία θα πρέπει επειγόντως 
να λάβει μέτρα για την ανανέωση των παλαιών φορτηγών και 
λεωφορείων, ώστε να πάψει να είναι ο παλαιότερος, πλέον ρυ-
πογόνος στόλος της Ε.Ε. Μέτρα κινήτρων και αντικινήτρων 
όπως:
• Κυμαινόμενα τέλη κυκλοφορίας, αναλόγως με την αντιρρυ-
παντική τεχνολογία (“Euro”) και το βάρος/θέσεις των επαγ-
γελματικών οχημάτων, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος στα φορ-
τηγά/λεωφορεία της πλέον σύγχρονης αντιρρυπαντικής τε-
χνολογίας.
• Διαβαθμιζόμενα διόδια εθνικών οδών, αναλόγως με την α-
ντιρρυπαντική τεχνολογία (“Euro”) και το βάρος/θέσεις των 
επαγγελματικών οχημάτων, που θα ευνοούν ιδιαίτερα τα νεό-
τερα οχήματα, που θα φέρουν κατάλληλη σήμανση.
• Αντικατάσταση του πράσινου δακτυλίου με ελεγχόμενη εί-
σοδο στο κέντρο των πόλεων, μέσω της έκδοσης σήματος ει-
σόδου (sticker) και με κόστος ανάλογο της αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας.
• Ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ή και απαγόρευση εισόδου στα 
αστικά κέντρα των υπέργηρων φορτηγών και λεωφορείων 
(Euro 0, 1, 2)».

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΌΠΌΥΛΌΣ

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

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

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

www.gethealthier.gr

∆εν έχει περάσει και πολύς καιρός 
από τότε που η Γενική Γραµµατεία 
για την Καταπολέµηση της ∆ιαφθο-
ράς ανακοίνωσε ότι µπαίνει δυνα-

µικά στον χώρο της πληροφορικής, καθώς πα-
ρουσίασε εφαρµογή µέσω της οποίας οι πολίτες 
θα µπορούν να καταγγέλλουν περιστατικά δια-
φθοράς και χρηµατισµού στο ∆ηµόσιο, ακόµη 
και ανώνυµα, µέσω του υπολογιστή τους.

Συγκεκριµένα, στο ιστοχώρο της Γενικής 
Γραµµατείας (www.gsac.gov.gr) περιλήφθηκε 
και επιλογή «Καταγγελίες», όπου οι εγγεγραµ-
µένοι στο σύστηµα πολίτες µπορούν ανώνυµα 
ή επώνυµα να προβούν σε καταγγελία για περι-
στατικό διαφθοράς στο ∆ηµόσιο, καθώς, όπως 
ανέφερε η Γενική Γραµµατεία, σε έρευνα που 
διεξήγαγε φαίνεται ότι τα 2/3 των πολιτών που 
συµµετείχαν σε αυτήν είχαν να αναφέρουν κά-
ποιο τέτοιο περιστατικό, ωστόσο το 55% δεν 
γνώριζε πού να απευθυνθεί και πώς να κάνει 
την αναφορά.

Χιλιάδες υποθέσεις, αργοκίνητες 
διαδικασίες
Την ίδια στιγµή, ωστόσο, παλαιότερες υποθέ-
σεις που αφορούσαν επίορκους δηµοσίους υ-
παλλήλους «λιµνάζουν» στη γραφειοκρατία, 
καθώς τα πειθαρχικά συµβούλια που καλού-
νται να τις εξετάσουν και να αποφανθούν γι’ 
αυτές στην καλύτερη περίπτωση υπολειτουρ-
γούν και στη χειρότερη είναι… άφαντα. Απο-
καλυπτική ήταν η ετήσια έκθεση του Σώµα-
τος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοί-
κησης (ΣΕΕ∆∆) για το 2016, σύµφωνα µε την 
οποία στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 οι εκκρεµείς υ-
ποθέσεις ενώπιον των πειθαρχικών συµβου-
λίων ήταν 4.351. Συγκεκριµένα, στα πρωτο-
βάθµια πειθαρχικά συµβούλια οι εκκρεµείς υ-
ποθέσεις ήταν 3.316, ενώ έναν χρόνο πριν στα 
πρωτοβάθµια πειθαρχικά οι εκκρεµείς υποθέ-
σεις ήταν 2.185. Συγκριτικά, το 2013 τα πρωτο-
βάθµια πειθαρχικά συµβούλια εξέδωσαν συνο-
λικά 1.207 αποφάσεις και το 2014 εκδόθηκαν 
1.500 αποφάσεις, ενώ αντιστροφή άρχισε να 
υπάρχει από το 2015, οπότε εκδόθηκαν µόλις 
675 αποφάσεις.

Ωστόσο, ακόµα και όταν λειτουργούν, 
συχνά τα πειθαρχικά συµβούλια δεν δείχνουν 
διατεθειµένα να κάνουν τη δουλειά που τους 
έχει ανατεθεί. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Γε-
νικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, που 
δηµοσίευσε πρόσφατα ο «Ελεύθερος Τύπος», 
µόνο το 2016, η πλειονότητα (44 στον αριθµό) 
των συνολικά 51 ενστάσεων που υπέβαλε κατά 
αποφάσεων πειθαρχικών συµβουλίων αφο-
ρούσε σε «επιεικείς ποινές», ενώ µόλις τέσ-
σερις ενστάσεις αφορούσαν σε ανεπαρκή ή ε-
σφαλµένη αιτιολογία στην απόφαση, δύο σε µη 
ορθή εκτίµηση αποδείξεων και µία σε αναρµό-
διο όργανο.

Απαιτούνται «στοχευµένες 
παρεµβάσεις»
Σε παρόµοιο µήκος κύµατος κινούνται και τα 

ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΟΡΚΩΝ
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συµπεράσµατα της Γενικής Γραµµατείας Κατα-
πολέµησης της ∆ιαφθοράς, η οποία στην ετή-
σια έκθεσή της για το 2016 αναφέρει χαρακτη-
ριστικά ότι «η πειθαρχική διαδικασία στον δη-
µόσιο τοµέα, παρά τις νοµοθετικές ρυθµίσεις 
των τελευταίων ετών, εξακολουθεί να χρήζει 
στοχευµένων παρεµβάσεων», προσθέτοντας 
ότι η κατεύθυνση των παρεµβάσεων αυτών θα 
πρέπει να έχει «ως στόχο να καταστεί ταχύτερη 
και πιο δεσµευτική η πειθαρχική διαδικασία 
και η άρση των ποικίλων δυσλειτουργιών».

Σύµφωνα µε τη βασική αντίληψη της α-
ξιωµατικής αντιπολίτευσης, το πρόβληµα µε 
τις νέες καθυστερήσεις στην εξέταση υποθέ-
σεων επίορκων υπαλλήλων οφείλεται στον 
νόµο 4325/2015 του τότε υπουργού Γιώργου 
Κατρούγκαλου, ο οποίος έκανε πιο δυσχερή 
τη διαδικασία αποµάκρυνσης επιόρκων από 
το ∆ηµόσιο, καθώς επανέφερε διατάξεις για 
την αυτοδίκαιη και δυνητική αργία µε τις ο-
ποίες η αργία πλέον αίρεται αυτοδικαίως 
µετά την παρέλευση ενός χρονικού ορίου 
από τη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας. Από 
την πλευρά του, ο κ. Κατρούγκαλος, όπως και 
λίγα χρόνια νωρίτερα ο Αντώνης Μανιτάκης, 
από τη θέση του υπουργού ∆ιοικητικής Με-
ταρρύθµισης, είχε επισηµάνει ότι «οι µνη-
µονιακοί νόµοι έθεταν κάθε δηµόσιο υπάλ-
ληλο που τον βάρυνε πειθαρχική κατηγορία 
και παραπεµπόταν στο πειθαρχικό συµβού-
λιο σε αυτοδίκαιη, αυτόµατη αργία. Αθώοι ή 
ένοχοι, µε επαρκείς ή όχι ενδείξεις ενοχής, 
για σοβαρά ή όχι αδικήµατα, όλοι πετάγο-
νταν αναπολόγητοι έξω από τη δουλειά τους, 
κατά προφανή παραβίαση του τεκµηρίου α-
θωότητας». Ωστόσο, η «ευρεία» ερµηνεία του 
νόµου και οι καθυστερήσεις στα πειθαρχικά 
συµβούλια φαίνεται ότι δηµιούργησαν νέα 
προσκόµµατα στην αποµάκρυνση επίορκων 
υπαλλήλων από το ∆ηµόσιο.

Παλαιότερες υποθέσεις 
που αφορούσαν επίορκους 
δηµοσίους υπαλλήλους 
«λιµνάζουν» στη 
γραφειοκρατία, καθώς τα 
πειθαρχικά συµβούλια που 
καλούνται να τις εξετάσουν 
και να αποφανθούν γι’ αυτές 
στην καλύτερη περίπτωση 
υπολειτουργούν.
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγματικό εαυτό σου.

Όλα είναι πλέον έτοιμα για τις μεγαλειώδεις εκδηλώσεις 
της Διεθνούς Εβδομάδας Αντισπισιστικών Δράσεων 
(30/10 έως 5/11). Μια πρώτη γεύση από το σόου που έχει 
προετοιμαστεί πήραμε το προηγούμενο Σάββατο. 

  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Δεν ήταν όποιοι κι όποιοι αναρχικοί, ήταν ο Αντισπισιστι-
κός Πυρήνας Σφυροφόρων Καταδρομέων του Μετώπου 
Απελευθέρωσης Ζώων (ALF) εκείνος που επιτέθηκε στο 
«πτωματοπωλείο», όπως το χαρακτηρίζει στην ανακοί-
νωση με την οποία ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης.

Τα γιατί της επίθεσης είναι προφανή.

Υπάρχουν βέβαια και άλλα σενάρια που εξετάζονται.

Όπως μας ενημερώνει η προκήρυξη των Σφυροφόρων 
Καταδρομέων, «η πράξη μας αυτή είναι μία μικρή 
ανταπόδοση στη βία στην οποία συμμετέχει έμπρακτα 
κάθε κρεοπώλης. Ποσώς μας ενδιαφέρει αν ο ιδιοκτήτης 
είναι μικρός ή μεγάλος επιχειρηματίας ή αν “ζει από αυτό” 
εφόσον οι επιλογές του βασίζονται στην αντικειμενοποί-
ηση και την εκμετάλλευση άλλων αισθανόμενων όντων. 
Το ίδιο μίσος τρέφουμε και για όσους επιλέγουν να εργα-
στούν σε τέτοιους χώρους με τη γελοία δικαιολογία “δεν 
είχα άλλη επιλογή”. Ας θυμηθούμε ότι στην εποχή τους 
εργάτες θεωρούνταν και όσοι στελέχωναν τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης».

Όλοι πλέον περιμένουμε με αγωνία την Εβδομάδα 
Αντισπισιστικών Δράσεων και το «μαυροπράσινο χάος 
στις γειτονιές των μεγάλων και των μικρών πόλεων: Να 
σπάσουμε κρεοπωλεία, να πυρπολήσουμε γουναράδι-
κα, να βανδαλίσουμε pet-shop, να απελευθερώσουμε 
έγκλειστα ζώα, να σαπίσουμε στο ξύλο κυνηγούς και 
σφαγείς, να δράσουμε με αντισπισιστική φαντασία και 
μαυροπράσινο σθένος».
Είναι ξεκάθαρο άλλωστε, χρειάζεται μεγάλη αντισπισιστι-
κή φαντασία για να πας να σπάσεις το διπλανό (βρίσκεται 
στην Καλλιδρομίου, στα Εξάρχεια) κρεοπωλείο. Φαντασία 
και δράση που δεν εκτιμήθηκαν όσο θα έπρεπε από 
κάποιους άλλους στο Κίνημα.

Αφήνοντας τους αντιεξουσιαστές ας περάσουμε στην 
εξουσία. Οι εξελίξεις ήταν συγκλονιστικές, καθώς κάποια 
μύγα τσίμπησε τον Νίκο τον Παππά και αποφάσισε να 
ξεκαθαρίσει τα πράγματα.

Εεεεε, πρέπει να αποφασίσω τώρα αμέσως; Είναι 
δύσκολο το ερώτημα.

Καλά, ντε, μη βαράς. Μιλάμε για θέματα που επηρεάζουν 
άμεσα τη ζωή και την καθημερινότητά μου, χρειάζομαι 
χρόνο. Έστω τη βοήθεια του κοινού.

Ο υπουργός, όμως, είχε πάρει φόρα…

Το καταπληκτικό, βέβαια, είναι το πώς ο υπουργός 
Ψηφιακής Πολιτικής Παππάς είχε ξεκινήσει την ομιλία του 
στην εκδήλωση του υπουργείου του για την προπαγάνδα 
την περίοδο της Κατοχής.

Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να πει κανείς πως…

Το σημαντικό ερώτημα, βέβαια, είναι άλλο

Πάντως, ήταν αναμενόμενο ότι η εβδομάδα θα κατέ-
ληγε με αυτόν τον τρόπο, από τη στιγμή που ξεκίνησε 
κάπως έτσι:

Μέχρι την τελική νίκη, σύντροφε.

Να προσέχετε μόνο πώς τα γράφετε αυτά, γιατί 
μετά την Ύβριν έρχεται η Άτη και ακολουθεί η 
Νέμεσις Καρανίκας, που στο τελευταίο επεισόδιο 
κατακεραύνωσε τη ΛΑΕΝ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
επειδή θεωρούν ότι τους ανήκει «περισσότερο 
και από το ΚΚΕ» η «μαρτυρική Μακρόνησο». Και 
συνεχίζει ο σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδιασμού 
του πρωθυπουργού: «Αυτοί που παράτησαν τον 
αγώνα για να πίνουν τον καφέ τους στα αριστερά 
καφέ και στους διαδρόμους των υπηρεσιών, 
σώζοντας τις βίλες των εργοδοτών τους από τους 
πλειστηριασμούς, διαμαρτύρονται και είναι μόνο 
αντιΣυριζα, γιατί φορολογήθηκαν ως μικροαστοί… 
με μνημόνιο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το σίγουρο είναι ότι 
η Μακρόνησος δεν είναι νησί των αριστεριστών». 

Kαι μια που πιάσαμε την Κλερ Άντεργουντ, έσκασε και ο 
Έλληνας Φρανκ Άντεργουντ.

Για τις απαραίτητες διευκρινίσεις, ο Απόστολος Πόντας 
είναι ο ένας από τους εννέα υποψηφίους για τον νέο 
φορέα της κεντροαριστεράς και στο προεκλογικό του 
σποτάκι δεν έχει απλώς το ίδιο στήσιμο με τον Φρανκ 
Άντεργουντ, την περσόνα που υποδύεται ο Κέβιν Σπέισι 
στο καταπληκτικό «House of Cards», αλλά αντιγράφει μία 
προς μία τις ατάκες του, στο δικό του προεκλογικό σποτά-
κι από το Οβάλ Γραφείο. Eκείνο που έχει αλλάξει είναι η 
ηχητική υπόκρουση, καθώς ο Απόστολος Πόντας επέλεξε 
το «Carmina Burana», που θυμίζει πιο ξέγνοιαστες και 
ευτυχισμένες εποχές του ΠΑΣΟΚ.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως ο Φρανκ 
Άντεργουντ κατάφερε τελικά να γίνει Πρόεδρος των 
ΗΠΑ, μετά από σειρά δολοπλοκιών και πατώντας επί 
πτωμάτων για να το καταφέρει.

Πόντας για πάντα τα πάντα όλα, Πόντα ζούμε ηγέτη να σε 
δούμε!

Όλοι τον λοιδόρησαν για την επιλογή του. Κανείς δεν σκέ-
φτηκε ότι μέχρι να γίνει ο Φρανκ Άντεργουντ του ΠΑΣΟΚ 
ούτε που ήξεραν ποιος είναι ο Απόστολος Πόντας και ότι 
κατεβαίνει για υποψήφιος πρόεδρος του νέου φορέα 
της κεντροαριστεράς: φαντάζει πιθανό να διέρρευσε ο… 
ίδιος την αντιγραφή. Και με την υπευθυνότητα που μας 
χαρακτηρίζει όταν πάμε να ψηφίσουμε, δεν αποκλείεται 
να δούμε και τον Πόντα να αναδεικνύεται νέος ηγέτης της 
κεντροαριστεράς.
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  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

BULLYING ΑΠΟ 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

Ρ
όλο εισπρακτικών εταιρειών έχουν αναλά-
βει το τελευταίο διάστηµα δικηγορικές ε-
ταιρείες, προκειµένου να «ενηµερώνουν» 
τους δανειολήπτες για τις οφειλές τους. Η 
κατάσταση πολλές φορές βγαίνει εκτός ε-
λέγχου, µε τις ενώσεις καταναλωτών να δέ-

χονται καταγγελίες για συµπεριφορές που αγγίζουν ακόµη 
και τα όρια της απειλής.

Αυξήσεις των καταγγελιών
Σύµφωνα µε την ΕΚΠΟΙΖΩ, οι καταναλωτές καταγγέλ-
λουν ότι δέχονται ενοχλήσεις πολλές φορές µέσα στην 
ηµέρα, σε ακατάλληλες ώρες, συχνά στον εργασιακό τους 
χώρο, όπως ενοχλήσεις δέχονται και συγγενικά τους πρό-
σωπα, ανήλικα τέκνα, υπέργηροι γονείς κ.λπ. Επίσης, α-

σκούνται ασφυκτικές πιέσεις ακόµη και σε κοινωνικά ευ-
άλωτα άτοµα, όπως συνταξιούχοι και άτοµα µε αναπηρία, 
ενώ πολλές φορές χρησιµοποιούνται προσβλητικές και υ-
ποτιµητικές εκφράσεις, µε αποτέλεσµα να επιδεινώνεται ε-
πικίνδυνα η ήδη δυσχερής θέση του οφειλέτη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στη Γενική Γραµµατεία Κα-
ταναλωτή έχουν γίνει περισσότερες από 2.000 καταγγελίες 
δανειοληπτών για απειλές και εκφοβισµούς.

∆ικαίωση δανειολήπτριας
Πριν από λίγες ηµέρες το Μονοµελές Πρωτοδικείο της Α-
θήνας δικαίωσε γυναίκα µε αναπηρία, η οποία και θα λάβει 
το ποσό των 6.000 ευρώ. Η γυναίκα το 2013 είχε λάβει 
προσωπικό καταναλωτικό δάνειο ύψους 5.200 ευρώ. Ω-
στόσο, έναν χρόνο µετά αντιµετώπιζε προβλήµατα στην α-
ποπληρωµή των δόσεων.

Η εισπρακτική εταιρεία καλούσε καθηµερινά τη δανει-
ολήπτρια, η οποία στην αγωγή της έκανε λόγο για απαρά-
δεκτη συµπεριφορά των εκπροσώπων της εταιρείας.

Σύµφωνα µε το σκεπτικό της απόφασης, η τράπεζα θα 
πρέπει να καταβάλει το ποσό των 6.000 ευρώ στη γυναίκα, 
καθώς προχώρησε στη µεταφορά προσωπικών δεδοµένων 
στην εισπρακτική χωρίς την ενηµέρωσή της, όπως απαιτεί 
ο νόµος 2472/1997.

Επιπλέον, µε την υπ’ αριθµόν 1566/2017 απόφαση του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου κρίνεται τελεσίδικα ότι τα ε-
πανειληµµένα τηλεφωνήµατα από εισπρακτικές εταιρείες 
προς οφειλέτες προσβάλλουν την προσωπικότητα των ο-
φειλετών, οι οποίοι για τον λόγο αυτόν δικαιούνται απο-
ζηµίωση.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής
Σύµφωνα µε την ΕΚΠΟΙΖΩ, η λειτουργία των εταιρειών 
ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις 
(γνωστών και ως εισπρακτικών εταιρειών) ρυθµίζεται από 
τον νόµο 3758/2009, όπως έχει τροποποιηθεί µε τον νόµο 
4038/2012. Συχνά, ωστόσο, οι εταιρείες αυτές δεν τηρούν 
τις διατάξεις του νόµου. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει οι 
καταναλωτές να είναι ενηµερωµένοι σχετικά µε τα δικαιώ-
µατά τους, ώστε να προχωρούν σε καταγγελίες κατά των ε-
ταιρειών αυτών, όποτε χρειάζεται.

Συγκεκριµένα, οι εταιρείες ενηµέρωσης θα πρέπει να 
καλούν µία φορά ανά δύο ηµέρες ή πιο αραιά, µόνο τις ερ-
γάσιµες ηµέρες, µεταξύ 9:00 και 20:00. Ο τηλεφωνικός α-
ριθµός κλήσης θα πρέπει να εµφανίζεται και να µην κα-
λούν µε απόκρυψη. Ο υπάλληλος της εταιρείας θα πρέπει 
να αναφέρει το ονοµατεπώνυµό του, την ιδιότητά του, την 
επωνυµία της εταιρείας, τον αριθµό µητρώου µε τον οποίο 
έχει καταχωριστεί στο αρµόδιο υπουργείο, καθώς και τον 
σκοπό της επικοινωνίας.

Οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να ενηµερώνουν ότι η 
κλήση καταγράφεται και τα στοιχεία διατηρούνται για έναν 
χρόνο. Στη συνέχεια καταστρέφονται, εκτός αν ζητήσει τη 
διατήρησή τους ο οφειλέτης ή η Γενική Γραµµατεία Εµπο-
ρίου και Προστασίας Καταναλωτή, οπότε πρέπει να παρα-
σχεθούν εντός 10 ηµερών. Τα αρχεία αυτά δεν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν εναντίον των καταναλωτών.
Επιπλέον, οι εταιρείες θα πρέπει να καλούν αποκλει-

στικά και µόνο για ενηµέρωση και διαπραγµάτευση των 
όρων πιθανής ρύθµισης, ενώ σε περίπτωση γραπτής ε-
πικοινωνίας θα πρέπει να φαίνονται πάνω στο έγγραφο 
όλα τα στοιχεία της εταιρείας (επωνυµία, διεύθυνση, τη-
λέφωνο κ.λπ.) και σε καµία περίπτωση να µη χρησιµο-
ποιείται η επωνυµία της τράπεζας.

Τι απαγορεύεται για τις εταιρείες
Σύµφωνα µε την ΕΚΠΟΙΖΩ, οι εταιρείες ενηµέρωσης α-
παγορεύεται να καλούν πριν περάσουν δέκα µέρες από 
τη στιγµή που έγινε ληξιπρόθεσµο το ποσό ή για οφει-
λές που βρίσκονται σε ρύθµιση, όσο καιρό αυτή τη-
ρείται. Ακόµη, δεν πρέπει να εισπράττουν µε κανέναν 
τρόπο ληξιπρόθεσµες οφειλές, δεν πρέπει να προβαί-
νουν σε τηλεφωνικές απειλές, προσβολές, παραπλανη-
τική πληροφόρηση και άσκηση σωµατικής ή ψυχολογι-
κής βίας, δεν πρέπει να δυσφηµούν τους δανειολήπτες 
στο οικογενειακό-εργασιακό τους περιβάλλον ή να απει-
λούν ότι θα το κάνουν.

Επίσης, δεν επιτρέπεται να ενοχλούν τους οικείους 
των δανειοληπτών ή να τους καλούν στην εργασία τους, 
εκτός αν είναι το µοναδικό τηλέφωνο που έχουν δηλώ-
σει για επικοινωνία. Απαγορεύεται να παριστάνουν ότι 
είναι υπάλληλοι της τράπεζας, δικηγόροι, δικαστικοί ε-
πιµελητές, όπως και να αναθέτουν σε δικηγόρους και δι-
καστικούς επιµελητές τη δικαστική διεκδίκηση της ο-
φειλής. Απαγορεύεται ακόµη να επιβαρύνουν τους οφει-
λέτες µε έξοδα ή να τους επισκέπτονται κατ’ ιδίαν.

∆ΣΑ: Τροποποίησε 
τον Κώδικα ∆εοντολογίας
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ, µετά από συ-
ναντήσεις µε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (∆ΣΑ), 
όπου έθεσαν στη διάθεσή του και στοιχεία από καταγ-
γελίες καταναλωτών, ο ∆ΣΑ προχώρησε σε τροποποίηση 
του Κώδικα ∆εοντολογίας ∆ικηγόρων. Σύµφωνα µε τη 
νέα διάταξη, οι δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρείες 
επιτρέπεται να καλούν τους οφειλέτες µόνο µία φορά, 
για να τους ενηµερώσουν σχετικά µε τις οφειλές τους 
και να εξετάσουν τη δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθµι-
σης. Εάν τελικά δεν γίνει κάποιος διακανονισµός µε τον 
οφειλέτη, ο δικηγόρος ή η δικηγορική εταιρεία δεν µπο-
ρεί να τον ξανακαλέσει, αλλά πλέον θα µπορεί να τον ει-
δοποιεί µόνο εγγράφως µε εξώδικο ή να προχωρήσει σε 
κάθε άλλη νόµιµη διαδικασία. Σε περίπτωση παράβασης 
των υποχρεώσεων αυτών, οι δικηγόροι και οι δικηγορι-
κές εταιρείες θα ελέγχονται για πειθαρχικό παράπτωµα 
και θα τους επιβάλλονται αντίστοιχες ποινές. Οι κατα-
ναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν 
τους τηλεφωνούν από δικηγορικά γραφεία για τις οφει-
λές τους και θα πρέπει να σηµειώνουν την επωνυµία της 
δικηγορικής εταιρείας, το όνοµα του υπαλλήλου που κά-
λεσε, το τηλέφωνο από το οποίο έγινε η κλήση, καθώς 
και την ηµεροµηνία και την ώρα της κλήσης.
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Μια µεγάλη έκθεση φωτογραφίας είναι σε εξέλιξη 
τις τελευταίες µέρες στις γκαλερί της Ελληνοαµε-
ρικανικής Ένωσης. Πρόκειται για την έκθεση-α-
φιέρωµα στην αθηναϊκή συνοικία της Νεάπολης 

µε τίτλο «#NeapolisAthina: και τώρα και τότε». 
Η Ελληνοαµερικανική Ένωση, µε αφορµή τη συµπλήρωση 

60 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας της και ως συνέχεια της δρά-
σης της για τη διάσωση της Νεάπολης ως πνευµατικού κέντρου 
της Αθήνας, γιορτάζει παρουσιάζοντας στους χώρους της σειρά 
εκδηλώσεων όπου το ροµαντικό παρελθόν συνυπάρχει µε το δη-
µιουργικά ανήσυχο παρόν της περιοχής. Στα εγκαίνια παρευρέ-
θηκαν περισσότεροι από 500 φιλότεχνοι, άνθρωποι του καλλιτε-
χνικού χώρου και κάτοικοι της Νεάπολης.

Η Νέα Πόλη, η Νέα Αθήνα
Γύρω από τα πνευµατικά πολιτιστικά ιδρύµατα που ως κτίρια α-
ποτελούν τοπόσηµα της περιοχής έχει αναπτυχθεί από τα µέσα 
του 19ου αιώνα η Νεάπολη. «Η Νεάπολη έχει παράλληλη ιστορία 
µε την πόλη των Αθηνών. Όταν ξεκίνησαν τα κτιριακά έργα της νε-
οσύστατης πρωτεύουσας (Πολιτικό Νοσοκοµείο, Οφθαλµιατρείο, 
Πανεπιστήµιο…), τεχνίτες της πέτρας και κτίστες (κυρίως από τις 
Κυκλάδες και τις Σποράδες) εγκαταστάθηκαν στη Νεάπολη και 
δηµιούργησαν µια συνοικία µαστόρων» εξηγεί στην FS η ιστορι-
κός τέχνης Λουΐζα Καραπιδάκη, η οποία έχει επιµεληθεί την έκ-
θεση. «Στη συνέχεια αυξήθηκε ο πληθυσµός στην περιοχή λόγω 
της αύξησης του αριθµού των φοιτητών των σχολών του Πανεπι-
στηµίου και σιγά σιγά δηµιουργήθηκε µια µεσοαστική περιοχή 
µε έντονη την παρουσία του φοιτητόκοσµου». Η συνοικία µε τις 
αυλές και τα νεοκλασικά σπίτια που βρίσκεται ανάµεσα σε δύο λό-
φους, τον Λυκαβηττό και τον λόφο του Στρέφη, έγινε η συνοικία 
της ανερχόµενης αστικής τάξης και των Αθηναίων διανοούµενων.

Η επιλογή της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης δεν ήταν τυ-
χαία. «Η Ελληνοαµερικανική Ένωση και το Hellenic American 
University στεγάζονται στο κέντρο της Νεάπολης, συγκεκριµένα 
στην οδό Μασσαλίας 22, και θέλησαν να οργανώσουν µια έκ-
θεση επετειακού χαρακτήρα της Ένωσης, ώστε ένα ευρύ κοινό 
να µάθει την άγνωστη ιστορία της συνοικίας και να ευαισθητοποι-
ηθεί σε θέµατα που αντιµετωπίζει η περιοχή» αναφέρει η κ. Κα-
ραπιδάκη. «Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
“Νεάπολη – Νέα Πόλη” για την ανασυγκρότηση και διάσωση της 
γνωστής συνοικίας».

Στην τοποθεσία της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης αναφέρε-
ται σε κείµενό του ο πρόεδρος της Ένωσης Κρις Σπύρου. «Ο πυ-
ρήνας του κοινού µας είναι άνθρωποι απ’ όλη την Αθήνα, είναι 

«Ποια είναι η Νεάπολη; Μεγάλο τµήµα 
της περιοχής διεκδικείται τόσο από τα 
Εξάρχεια, που κάποτε υπάγονταν σε 
αυτήν, όσο και από το Κολωνάκι». 
Λ. Κόσκος, πρόεδρος του Hellenic 
American University

όµως πρωτίστως άνθρωποι που ζουν και δραστηριοποιούνται 
γύρω µας, στη γειτονιά µας. Από αυτή την περιοχή της Αθήνας έ-
χουµε προσφέρει τις υπηρεσίες µας τόσα χρόνια στο κοινό» τονί-
ζει µεταξύ άλλων ο κ. Σπύρου.

Τι θα δει ο επισκέπτης στην έκθεση
Στην περιοχή δραστηριοποιούνται για πολλά χρόνια, πέραν της 
Τριλογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ακαδηµία Αθηνών και Ε-
θνική Βιβλιοθήκη), το Γαλλικό Ινστιτούτο, η Γαλλική Αρχαιολο-
γική Σχολή, η Ελληνοαµερικανική Ένωση και πλήθος εκδοτικών 
οίκων, βιβλιοπωλείων και άλλων οργανισµών.

Η έκθεση πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Hellenic 
American University (Nashua, NH, USA) και θα διαρκέσει µέχρι 
τις 16 ∆εκεµβρίου 2017, ενώ θα εµπλουτιστεί µε παράλληλες εκ-
δηλώσεις και ξεναγήσεις. Ο επισκέπτης περιηγείται στα 180 χρό-
νια ιστορίας της Νεάπολης ανακαλύπτοντας, µεταξύ άλλων, πτυ-
χές της µαθητικής και πανεπιστηµιακής ζωής, καθώς και πλευ-
ρές της καθηµερινής ζωής, όπως εξηγεί η κ. Καραπιδάκη. «Στη 
µία αίθουσα φιλοξενείται το ιστορικό µέρος της έκθεσης και έχει 
έναν χαρακτήρα εκπαιδευτικό. Ο θεατής µπορεί να γνωρίσει την 
ιστορία της Νεάπολης µέσα από ένα τεκµηριωµένο, µε πλούσιο ε-
ποπτικό υλικό, χρονολόγιο από το 1837 έως το 2017, δηλαδή από 
την ίδρυση του Πανεπιστηµίου µέχρι τις µέρες µας. Επίσης, υ-
πάρχουν θεµατικές αναφορές για τη Νεάπολη των φοιτητών, τη 
Νεάπολη των µαθητών, τους χώρους πολιτισµού, τα καφενεία, τα 
θέατρα κ.ά. Στη δεύτερη έκθεση ο επισκέπτης µπορεί να ανακα-

λύψει τη σηµερινή Νεάπολη µέσα από τα εικαστικά έργα 31 καλ-
λιτεχνών που ζουν ή εργάζονται στην περιοχή. Έτσι, µέσα από την 
τέχνη ανακαλύπτει το αστικό τοπίο, τους αν θρώπους, την καθηµε-
ρινότητα, την ταυτότητα».

Σηµειώνεται ότι το εικαστικό µέρος της έκθεσης είναι µια ει-
καστική πολυφωνία διαφόρων εκφραστικών µέσων µε ζωγρα-
φική, γλυπτική, εικαστικές εγκαταστάσεις και έργα σύγχρονης τε-
χνολογίας.

Η Νεάπολη σήµερα
Στόχος της έκθεσης είναι να ευαισθητοποιήσει τους Αθηναίους 
για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Νεάπολη. Σύµφωνα µε 
την κ. Καραπιδάκη, «σήµερα η Νεάπολη έχει πολλά από τα προ-
βλήµατα του κέντρου της Αθήνας, όπως την αύξηση των ναρκοµα-
νών που συχνάζουν σε στέκια, τον µεγάλο αριθµό των ερειπωµέ-
νων σπιτιών που εγκαταλείπονται λόγω κόστους επισκευής, των 
κέντρων πολιτισµού που µόλις εγκατέλειψαν την περιοχή (Λυ-
ρική Σκηνή, Εθνική Βιβλιοθήκη)… Η περιοχή της Νεάπολης είναι 
κέντρο-απόκεντρο της Αθήνας, ήταν ιστορικά ένα κέντρο πολιτι-
σµού και διανόησης και θα πρέπει να διατηρήσει την πολιτιστική 
της ταυτότητα και όχι να εγκαταλειφθεί». Από την πλευρά του, 
ο Λεωνίδας-Φοίβος Κόσκος, πρόεδρος του Hellenic American 
University, σηµειώνει σε κείµενό του ότι «η πρωτοβουλία “Νεά-
πολη – Νέα Πόλη” επιδιώκει να τη θωρακίσει ως περιοχή ασφα-
λούς και ευχάριστης διαµονής και εργασίας. Μαζί µας συστρα-
τεύεται µεγάλος αριθµός κατοίκων της περιοχής, ιδρυµάτων και 
επιχειρήσεων. Αλλά κυρίως συστρατεύονται εκδοτικοί οίκοι και 
βιβλιοπωλεία». «Συµµετέχουµε µε ενθουσιασµό στην πρωτοβου-
λία “Νεάπολη – Νέα Πόλη” για τη διάσωση και την αναβίωση της 
συνοικίας µας ως πνευµατικού κέντρου» γράφει ο κ. Σπύρου. «Το 
οφείλουµε στην πόλη και στο κοινό µας. Το οφείλουµε στην ιστο-
ρία µας».

∆ιπλό πείραµα αυτογνωσίας
«Οι εορτασµοί για τα 60 χρόνια της Ελληνοαµερικανικής Ένω-
σης αποτελούν ένα διπλό πείραµα αυτογνωσίας» ανέφερε ο κ. Κό-
σκος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου λίγες ώρες πριν από τα 
εγκαίνια της έκθεσης. «Ποια είναι η Νεάπολη; Μεγάλο τµήµα της 
περιοχής διεκδικείται τόσο από τα Εξάρχεια, που κάποτε υπάγο-
νταν σε αυτήν, όσο και από το Κολωνάκι. Αυτή την έλλειψη συνεί-
δησης ταυτότητας των κατοίκων της Νεάπολης, αλλά και των επι-
σκεπτών της, προσπαθήσαµε να αντιµετωπίσουµε µε την έκθεση, 
µε την ιστορική αναδροµή που παρουσιάζεται στην Γκαλερί Χα-
τζηκυριάκος-Γκίκας και µε την έκθεση των εικαστικών πουν ζουν 
ή εργάζονται σήµερα στην περιοχή, για να δηµιουργηθεί ένας 
νέος κύκλος ισχυρών πολιτιστικών δεσµών µε τους υπόλοιπους 
δυναµικούς κατοίκους της περιοχής» τόνισε ο κ. Κόσκος.

Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε την περασµένη εβδοµάδα το 
συνέδριο «Αναζητώντας τη Μεταρρύθµιση στη Νεότερη και Σύγ-
χρονη Ελλάδα», στο πλαίσιο της δράσης του Οργανισµού για τη 
διάσωση της Νεάπολης ως πνευµατικού κέντρου της Αθήνας. 
Αυτό ήταν το δεύτερο πείραµα αυτογνωσίας, σύµφωνα µε τον κ. 
Κόσκο: «Πιστεύουµε πως όσο περισσότερη συζήτηση γίνεται σε 
ένα ουδέτερο έδαφος, τόσο περισσότερους µπορούµε να συσπει-
ρώσουµε στο αίτηµα της µεταρρύθµισης. Είναι όµως πείραµα κι ε-
πειδή υιοθετεί µια διαφορετική προσέγγιση: δεν επρόκειτο για 
ένα καθαρά επιστηµονικό ή ακαδηµαϊκό συνέδριο µε οµιλίες από 
έδρας, παρ’ ότι και η επιστηµονική επιτροπή και οι 40 οµιλητές 
που συµµετείχαν σε αυτό είναι διακεκριµένοι γνώστες και διανο-
ούµενοι του χώρου τους. Είναι πειραµατικό, επειδή προσπαθεί 
να εγκαθιδρύσει έναν ζωντανό και ζωτικό διάλογο µε το υποψια-
σµένο, αν όχι και ενηµερωµένο, κοινό».

Η παραχώρηση του υλικού
Το πλούσιο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό παραχώρησαν κρα-
τικά και ιδιωτικά αρχεία και ιδρύµατα, µεταξύ των οποίων ο Σύλ-
λογος Αθηναίων, το Μουσείο Μπενάκη, τα Γενικά Αρχεία του 
Κράτους, η Βιβλιοθήκη της Βουλής, η Πινακοθήκη του ∆ήµου Α-
θηναίων, το Αρχείο Εφηµερίδας «Ο Μικρός Ρωµηός» του Μου-
σείου της Πόλεως των Αθηνών, το Αρχείο της ΕΡΤ, η Πινακοθήκη 

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ 
ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
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∆ιοργάνωση

∆ήµου Αθηναίων, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας 
(ΑΣΚΙ), το Αρχείο Κωνσταντίνου Α. ∆οξιάδη, το Ίδρυµα Κωστή 
Παλαµά, το Ίδρυµα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού, η Γαλ-
λική Αρχαιολογική Σχολή, η Ιόνιος Σχολή, ο Σύλλογος Αποφοί-
των Γερµανικής Σχολής Αθηνών, η Ένωση Αποφοίτων Λεοντείου 
Λυκείου, οι Εκδόσεις Ερµής και ακόµη τα προσωπικά αρχεία των 
Νίκου Βατόπουλου, Λίζας Κουτσαπλή και Σπύρου Κατωπόδη.

Οι καλλιτέχνες που συµµετέχουν
Έλενα Ακύλα, Αντώνιος, Χριστιάνα Γαροφαλίδου, Χρήστος 
Θεοφίλης, Μάρκος Καµπάνης, Νίκος Κασκούρας, Κυριά-
κος Κατζουράκης, Θεοδώρα Κοκκίνου, Ανδρέας Κοντέλ-
λης, Βασιλική Κοσκινιώτου, Αλέξης Κυριτσόπουλος, Χρή-
στος Μαρκίδης, Κωστής Μουδάτσος, Νίκη Μπίσυλλα, 
Γιώργος Μπουρναζάκης, Αναστασία Μπρισκόλα, Γιώρ-
γης Νουκάκης, Μυρτώ Ξανθοπούλου, Αλέξια Οθωναίου, 
Μαρία Οικονόµου, Αλεξάνδρα Πατσόγλου, Αριστείδης Πα-
τσόγλου, Χαρά Πιπερίδου, ∆άφνη Ρόκου, Αγγελική Σβορώ-
νου, Βέρα Σιατερλή, Κώστας Σιαφάκας, Σοφία Σιµάκη, Άγ-
γελος Σπάρταλης, Ηλίας Χαρίσης και Γιώργος Χατζηελευ-
θερίου Κορδώνης.
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: ∆ευτέρα-Παρασκευή 
12:00-21:00, Σάββατο 10:30-14:30, Κυριακή κλειστά
Είσοδος ελεύθερη

ΦΩΤΟ 1: Προσφυγικές παράγκες στη συνοικία του Αγίου Νικο-
λάου την περίοδο του Μεσοπολέµου. © Μουσείο Μπενάκη, Φω-
τογραφικά Αρχεία – Νεοελληνική Ιστορική Συλλογή Κωνσταντί-
νου Τρίπου
ΦΩΤΟ 2: Λυκαβηττός, δεκαετία 1920. © Μουσείο Μπενάκη, Φω-
τογραφικά Αρχεία – Νεοελληνική Ιστορική Συλλογή Κωνσταντί-
νου Τρίπου

ΦΩΤΟ 1ΦΩΤΟ 2
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οικονοµία

Προς πώληση έχει τεθεί το 
74,98% που κατέχουν οι τέσσερις 
συστηµικές τράπεζες στη «Νηρεύς» 
και το 79,61% που κατέχουν στη 
«Σελόντα».

Μ
έχρι το τέλος του έτους αναµένεται να ο-
λοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαγω-
νισµού για την πώληση της «Νηρέας» και 
της «Σελόντα», στον οποίο οκτώ επενδυ-
τές από τους σαράντα που είχαν εκδη-
λώσει αρχικό ενδιαφέρον έχουν περάσει 

στη δεύτερη φάση. Μία πώληση η οποία θα κρίνει τις ισορροπίες 
σε έναν σηµαντικό κλάδο της οικονοµίας τόσο εντός των τειχών 
όσο και σε σχέση µε τις εξαγωγές και τους ανταγωνιστές από την 
ευρύτερη περιοχή, στους οποίους δεσπόζουν οι Τούρκοι.

Ειδικότερα, αν και διερευνητικές επαφές και εκδήλωση ενδι-
αφέροντος υπήρξε αρχικά περίπου από σαράντα υποψήφιους ε-
πενδυτές, τελικά µόνο οι δώδεκα κατέθεσαν µη δεσµευτικές προ-
σφορές, ενώ στην επόµενη φάση προκρίθηκαν οι οκτώ. Πρόκειται 
για δύο funds που στο χαρτοφυλάκιό τους έχουν ήδη ελληνικές ε-
ταιρείες του κλάδου, για έναν από τους µεγαλύτερους οµίλους πα-
γκοσµίως στις ιχθυοκαλλιέργειες, καθώς και για funds που έχουν 
µεν επενδύσει σε ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά εκτός του συγκε-
κριµένου κλάδου.

Οι επενδυτές, λοιπόν, που αποκτούν στο virtual data room 
για τη συλλογή όλων των απαιτούµενων στοιχείων ώστε να προ-
βούν και στον απαραίτητο οικονοµικό και νοµικό έλεγχο (due 
dilligence) και στη συνέχεια στην κατάθεση δεσµευτικών προσφο-
ρών –αναµένονται µέχρι το τέλος του έτους– είναι οι:
1. Amerra Capital Management LLC, το fund µε έδρα τη Νέα 
Υόρκη που το 2016 εξαγόρασε την εταιρεία Ανδροµέδα από την 
Global Finance.
2. Diorasis, το ελληνικών συµφερόντων fund που πριν από περί-
που τρία χρόνια προχώρησε στην απόκτηση της εταιρείας Υδατο-
καλλιέργειες Γ. & Π. Μπιτσάκος.
3. Cooke Group, ο καναδικός όµιλος ιχθυοκαλλιεργειών µε εγκα-
ταστάσεις στη Βόρεια και στη Λατινική Αµερική, αλλά και σε ευρω-
παϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Σκοτία.
4. Oaktree Capital Management, το αµερικανικό fund που δρα-
στηριοποιείται στον εγχώριο τουριστικό τοµέα µετά την εξαγορά 
του πλειοψηφικού πακέτου της Sani S.A. Ikos S.A.
5. HIG Capital, το αµερικανικό fund που έχει εξαγοράσει από το 
2014 τον Όµιλο Μαΐλλη.
6. Rhone Capital, το αµερικανικό fund µε έδρα τη Νέα Υόρκη.
7. Tinicum Inc., το αµερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο.
8. Duet Group, το διεθνές fund που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον να 
επενδύσει στην Credicom.

Οι υποψήφιοι επενδυτές που πέρασαν στην επόµενη φάση 

είχαν καταθέσει µη δεσµευτικές προσφορές και για τις δύο εται-
ρείες.

Υπενθυµίζεται ότι οι πιστώτριες τράπεζες έχουν αποκτήσει τον 
έλεγχο του µάνατζµεντ της «Σελόντα» διαγράφοντας δάνεια ύψους 
50 εκατ. ευρώ και της «Νηρεύς» «κουρεύοντας» δάνεια ύψους 58,6 
εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι δανειακές υποχρεώσεις των τεσσάρων ε-
ταιρειών του κλάδου (Σελόντα, Νηρέας, ∆ίας και Ελληνικές Ιχθυ-
οκαλλιέργειες) ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ.

Προς πώληση έχει τεθεί το 74,98% που κατέχουν οι τέσσερις 
συστηµικές τράπεζες στη «Νηρεύς» και το 79,61% που κατέχουν 
στη «Σελόντα» και σύµφωνα µε την πρόσκληση που έχει απευθυν-
θεί στους επενδυτές υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφορών 
για καθεµία από τις εταιρείες ξεχωριστά ή και για τις δύο µαζί.

Βασικός στόχος του διαγωνισµού είναι από τραπεζικής πλευ-
ράς η αποεπένδυση από τον κλάδο και για τον λόγο αυτόν, εκτός 
από το τίµηµα, θα αξιολογηθεί το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα που 
θα συνοδεύει την πρόταση εξαγοράς. Βάρος θα δοθεί επίσης στο 
πρόγραµµα αναδιάρθρωσης των δύο εταιρειών, που πρέπει να υπο-
στηριχθούν µε τεχνογνωσία προκειµένου να ανταποκριθούν στις 
εξελίξεις του κλάδου.

Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια σε αριθµούς
Πάντως, παρά τον υπέρογκο δανεισµό τους, οι επιχειρήσεις των 
ιχθυοκαλλιεργειών προσελκύουν το ενδιαφέρον διεθνών οµίλων, 
καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο εξαγωγικούς κλάδους της 
ελληνικής οικονοµίας. Οι εταιρείες αυτές εξάγουν το 85% της πα-
ραγωγής τους, κυρίως στις χώρες της Ε.Ε., αλλά και σε µικρότερο 
ποσοστό στη Βόρεια Αµερική.

Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση παραγωγής 
ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ε.Ε., παράγοντας το 17,8% του 
όγκου και το 15,4% της αξίας της ευρωπαϊκής παραγωγής. Τα βα-
σικά είδη που εκτρέφονται στην Ελλάδα είναι η τσιπούρα και το 
λαβράκι και αντιπροσωπεύουν το 98% του όγκου και το 99% της 
αξίας των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στη χώρα µας. Σηµειώνεται 
ότι το 2015, σύµφωνα µε τον Σύνδεσµο Ελληνικών Θαλασσοκαλ-
λιεργειών, η παραγωγή τους έφτασε τους 115.000 τόνους µε συνο-
λικό κύκλο εργασιών στα 600 εκατ. ευρώ.

Οι ανταγωνιστές, κυρίως οι τουρκικές εταιρείες που δραστη-
ριοποιούνται στα βασικά είδη της κατηγορίας της µεσογειακής ι-
χθυοκαλλιέργειας, δηλαδή στην τσιπούρα και στο λαβράκι, ανα-
µένουν µε αγωνία το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, καθώς ένα νέο 
ισχυρό σχήµα, που πιθανώς θα προκύψει, θα αλλάξει σηµαντικά 
τα δεδοµένα.

Τα οικονοµικά των εταιρειών
Οι δύο εταιρείες «Νηρέας» και «Σελόντα» έχουν ήδη προχωρήσει 
στην ανακοίνωση των αποτελεσµάτων εννεαµήνου και εξαµήνου 
2017 αντίστοιχα, τα οποία θα πρέπει να σηµειωθεί ότι λόγω της φύ-
σεως της δραστηριότητας των δύο εταιρειών δεν είναι αντιπροσω-
πευτικά για το σύνολο του έτους. Παρ’ όλα αυτά, παρέχουν µια ση-
µαντική ένδειξη για την εικόνα που θα εµφανίσουν το 2017, εικόνα 
στην οποία θα επιδράσει η µείωση των τιµών.

Τα αποτελέσµατα εννεαµήνου 2017 του οµίλου «Νηρέας» πα-
ρουσιάζουν σηµαντική αύξηση σε σχέση µε την αντίστοιχη περί-
οδο του 2016, αφενός λόγω της αύξησης της ποσότητας πωλήσεων 
ψαριών και αφετέρου λόγω της µείωσης του κόστους παραγωγής. 
Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 159,1 εκατ. (+6,8%), ενώ το λειτουργικό 
EBITDA διαµορφώθηκε σε 19 εκατ. ευρώ (+21,7%). Ο καθαρός τρα-
πεζικός δανεισµός (Net Debt) στο τέλος Σεπτεµβρίου 2017 ανήλθε 
στα 156,9 εκατ. ευρώ, έναντι 171,6 εκατ. ευρώ στις 31/12/2016.

Ο κύκλος εργασιών του οµίλου «Σελόντα» στο εξάµηνο του 
έτους ανήλθε σε 87,9 εκατ. ευρώ (+6,7%), ενώ το EBITDA παρου-
σίασε ζηµίες 13,9 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή ήταν αποτέλεσµα της 
µειωµένης ανάπτυξης βιοµάζας των ιχθύων, η οποία είχε προβλε-
φθεί σε σηµαντικό βαθµό, µε τη διοίκηση να εκτιµά ότι στο δεύ-
τερο εξάµηνο θα υπάρξει ταχύτερη ανάπτυξη της βιοµάζας (στα 
περσινά επίπεδα), εξέλιξη που θα βελτιώσει σηµαντικά τους κύρι-
ους παραγωγικούς και οικονοµικούς δείκτες. Επίπτωση είχε και η 
µείωση των τιµών της τσιπούρας, εξέλιξη που επηρεάζει τα έσοδα 
και κατά συνέπεια επέδρασε στο EBITDA.

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2017 
ΚΛΗΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ
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ΝΕΟ VOLVO XC60

PREMIUM & HI-TECH ΣΕ ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

SSANGYONG XLV - SEAT ARONA - RENAULT CAPTUR - JEEP COMPASS - AUDI A7 SPORTBACK

NISSAN QASHQAI 1.5 DCi VW POLO 1.0 TSI
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4 ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
8 ΤΟ VOLVO XC60 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ 
ΜΕΣΑΙΩΝ PREMIUM 
SUV ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ D5 
ΜΕ ΤΟΥΣ 235 ΙΠΠΟΥΣ

10 ΤΟ ΝΕΟ VW POLO 
ΕΧΕΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ ΣΕ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 
ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ. 
∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟ 1.0 
TSI ΤΩΝ 95 ΙΠΠΩΝ
12 NISSAN QASHQAI 1.5 
DCI. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ 
ΤΟΥ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΥ 
BEST SELLER ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ

13 TΟ SSANGYONG XLV 
1.6D ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ 
ΠΟΛΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΜΟΝΟ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΟΛΥ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
14 ΣΠΕΣΙΑΛ ΝΕΑ ΓΙΑ 
ΤΗ LAMBORGHINI 
LM002, ΤΗ MCLAREN 
F1 ΚΑΙ ΤΟΝ STEVE 
MCQUEEN ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ 
∆ΙΑΒΑΖΕΤΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Θεοδωρίδου Βίκυ
vickyth@cpress.gr 210-6754430

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
dianomi@freesunday.gr, 210-3506300
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, 105 59 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-6754430, FAX: 210-6729238
www.freesunday.gr
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Η νέα γενιά της Mercedes A-Class θα 
παρουσιαστεί τον Μάρτιο στην έκ-
θεση της Γενεύης και η βάση της 
θα είναι το πλαίσιο MFA. Αισθητικά 

θα είναι πιο minimal και θα παίζει µε τις επι-
φάνειες και τον φωτισµό τους, ενώ το «πα-
ρών» θα δίνει και η νέα µάσκα, η 
Panamera.

Στο εσωτερικό το ταµπλό θα έχει µια πιο 
νεανική άποψη, ενώ θα υπάρχουν όλα τα 
συστήµατα ασφάλειας, υποβοήθησης, άνε-
σης και διασύνδεσης, καθώς και ένα σύστη-

µα ηµιαυτόνοµης οδήγησης επιπέδου 2.
Η γκάµα των κινητήρων θα περιλαµβάνει 

τα νέα σύνολα βενζίνης των 1.200 και 1.400 
κυβικών, στην εξέλιξη των οποίων εµπλέ-
κεται και η Renault, καθώς και υβριδικές 
εκδόσεις. Στους diesel, πέρα από τις τρεις 
εκδόσεις του νέου συνόλου των 2.000 κυβι-
κών, θα είναι διαθέσιµος και ο νέος κινητή-
ρας των 1.500 κυβικών που ετοιµάζουν οι 
Γάλλοι. Από κει και πέρα, καινούργια AMG A 
45 θα ξεπερνά τους 400 ίππους, ενώ για 
πρώτη φορά θα υπάρχει και σεντάν.

H ΝΕΑ MERCEDES 
A-CLASS ΘΑ ΕΧΕΙ ΒΑΣΗ 
ΤΑ 1.200 ΚΥΒΙΚΑ
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Νέο Renault Captur 
από €14.780
Με πιο δυναµικό σχεδιασµό, προηγµένες τεχνολογίες 
και κορυφαία πρακτικότητα, το νέο Captur έρχεται να 
ισχυροποιήσει ακόµα περισσότερο την παρουσία της 
Renault στην κατηγορία των crossovers.

Το Renault Captur είναι το δηµοφιλέστερο µικρό SUV στην Ευρώ-
πη, καθώς έχει σηµειώσει περισσότερες από 215.670 πωλήσεις, 

και µε στόχο να διατηρήσει τα σκήπτρα της κατηγορίας περνά από 
µια επιτακτική ανανέωση. Αυτή συγκλίνει µε ένα πετυχηµένο facelift 
και τις βασικότερες αλλαγές να εντοπίζονται κυρίως στη µάσκα –µε 
µια λωρίδα από χρώµιο στο κάτω µέρος της–, ενώ υπάρχουν και 
φώτα ηµέρας LED σε σχήµα C.

Ένα ακόµη νέο αισθητικό στοιχείο είναι οι προστατευτικές «πο-
διές» εµπρός και πίσω κάτω από τους προφυλακτήρες, ώστε να το-
νίζεται περισσότερο η crossover διάθεση. Η ελληνική αντιπροσωπεία 
της Renault ανακοίνωσε το λανσάρισµα του ανανεωµένου Captur, το 
οποίο στην έκδοση 0.9 TCE µε τους 90 ίππους ξεκινά από τα €14.780, 
ενώ στην ισχυρότερη 1.2 TCe οι τιµές ξεκινούν από τα €18.890. Στην 
γκάµα των diesel εκδόσεων υπάρχει η 1.5 dCi µε τα 90 άλογα (από 
€16.930) και η ισχυρότερη 1.5 dCi µε τα 110 άλογα (από €19.670).

Νέο SEAT Arona 
από €14.900
Με πέντε κινητήρες θα είναι διαθέσιµο το νέο Arona 
από τον επόµενο µήνα στην ελληνική αγορά.

Ένα ακόµη κόµπακτ SUV έφτασε στην ελληνική αγορά, µε την επί-
σηµη αντιπροσωπεία να ανακοινώνει τις τιµές πώλησης, που 

ξεκινούν από τα €14.900 για τη βασική 1.0 TSI έκδοση µε τα 95 άλογα 
και από τα €16.500 για την ισχυρότερη µε τα 115 άλογα. Η κορυφαία 
1.5 TSI µε τους 150 ίππους κοστίζει €19.000, ενώ από πλευράς ντίζελ 
ο 1.6 TDI µε τα 95 άλογα ξεκινά από τα €16.900 και µε τα 115 άλογα 
από τα €18.850.

Κοµψό και εντυπωσιακό 
το νέο Audi A7
Το νέο A7 παραµένει ένα από τα πιο ελκυστικά και κοµψά τετράθυρα «κουπέ» που 
µπορεί να αποκτήσει κανείς στα µεγάλα σαλόνια. 

Το αµάξωµα φτάνει σε µήκος τα 4,969 µέτρα (-1,4 εκ. από το προηγούµενο µοντέλο), ενώ είναι ελάχι-
στα φαρδύτερο και λίγο ψηλότερο. Το µεταξόνιο έχει αυξηθεί κατά 1,3 εκ. (φτάνει τα 2,923 µέτρα), ε-

νώ τη βάση αποτελεί η πιο πρόσφατη εκδοχή της πλατφόρµας MLB.
Η δυναµική σχεδίαση ξεκινά από τη µάσκα µε τη νέας σχεδίασης και πιο φαρδιά Singleframe γρίλια 

και τα εντυπωσιακά LED φωτιστικά σώµατα, µαζί µε τις σπορ εισαγωγές αέρα. Εις τα ενδότερα κυριαρ-
χεί η high-tech άποψη της Audi, µε το µάτι να πέφτει στις τρεις οθόνες: µία 12,3΄΄ για τον ψηφιακό πίνα-
κα οργάνων, µία 10,1΄΄ για το αναβαθµισµένο σύστηµα πολυµέσων MMI και µία 8,6΄΄ για τον έλεγχο 
του κλιµατισµού.

Εννοείται πως το «παρών» στο νέο Audi A7 δίνει η τεχνολογία αυτόνοµης οδήγησης που προέρχεται 
από τη ναυαρχίδα A8. Αρχικά το νέο Audi A7 θα έχει στη βάση του τον V6 κινητήρα 3.0 TFSI που αποδί-
δει 340 ίππους και 500 Νm ροπής, ενώ αργότερα στην γκάµα θα προστεθούν τα τετρακύλινδρα και εξα-
κύλινδρα µηχανικά σύνολα της µάρκας. Το νέο A7 ξεκίνησε ήδη τις πωλήσεις του στη Γερµανία µε τι-
µές που ξεκινούν από τα €67.800.





ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 201706

Με απόφαση των υπουργείων Οικονοµικών και Μεταφορών τα γνωστά 
αυτοκίνητα-αντίκες µε τις ιστορικές πινακίδες δεν επιτρέπεται να κυκλο-
φορούν στους δρόµους.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
(16 Οκτωβρίου, αριθµός φύλλου 3641), τα οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να 

µεταφέρονται πάνω σε τρέιλερ! Στη διάρκεια συµµετοχής σε αγώνες ή εκδηλώσεις θα πρέπει 
να φέρουν το ενάριθµο διακριτικό γνωρίσµατος, ειδάλλως θα επιβάλλεται πρόστιµο €300.

Τώρα, στην περίπτωση που µετά από έλεγχο διαπιστωθεί πως ένα ιστορικό όχηµα (µε α-
νάλογες πινακίδες ΕΛΠΑ, ΕΟΟΕ, ΦΙΛΠΑ) κυκλοφορεί σε δηµόσιο δρόµο, προβλέπεται πρόστι-
µο €1.500 στον ιδιοκτήτη του οχήµατος, ενώ αν το οδηγεί άλλο πρόσωπο, υπάρχει καµπάνα 
επιπλέον €1.500. Αν θέλει κάποιος να κυκλοφορεί το ιστορικό του αυτοκίνητο, θα πρέπει να 
βγάλει κανονικές πινακίδες.

Στόχος είναι να περιοριστούν τα φαινόµενα κατάχρησης από ιδιοκτήτες ιστορικών οχηµά-
των που µειώνουν ή εξαλείφουν την πληρωµή τελών κυκλοφορίας ή ασφάλιστρων, όταν έχει 
παρατηρηθεί πως υπάρχουν περιπτώσεις µέχρι και ενοικίασής τους σε γάµους και λοιπές 
εκδηλώσεις. Στην Ελλάδα υπάρχουν καταγεγραµµένα σε λέσχες περισσότερα από 10.000 ι-
στορικά αυτοκίνητα.

Νέο Volkswagen e-Golf 
από €38.800
Το νέο e-Golf, µε σηµαντικά µεγαλύτερη αυτονοµία από τον προκάτοχό του, αποτελεί το 

πρώτο και πιο σηµαντικό βήµα της νέας στρατηγικής της µάρκας και είναι το όχηµα 
που δείχνει το µέλλον της αυτοκίνησης. Η µεγαλύτερη κατά 50% αυτονοµία, µέχρι 300 χι-
λιόµετρα (New European Driving Cycle – NEDC), επιτυγχάνεται χάρη στη νέα µπαταρία ι-
όντων λιθίου µε χωρητικότητα 35,8 kWh. Σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα βέλτιστης δια-
χείρισης ενέργειας και αυτονοµίας, µε την επιλογή ανάµεσα σε διαφορετικά προφίλ οδή-
γησης (Normal, Eco, Eco+), το νέο e-Golf είναι ιδανικό για καθηµερινή χρήση. Σε σηµείο 
φόρτισης συνεχούς ρεύµατος (DC) η µπαταρία φορτίζεται κατά 80% σε διάστηµα 45 λε-
πτών, ενώ απαιτούνται λιγότερες από 6 ώρες για την πλήρη φόρτιση της µπαταρίας σε 
Wallbox εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) 7,2 kW. Ο εξελιγµένος ηλεκτροκινητήρας αποδί-
δει 136 PS (100 kW), µε µέγιστη απόδοση ροπής 290 Νm. Η επιτάχυνση (0-80 χλµ./ώρα) 
ολοκληρώνεται σε 6,9" (0-100 χλµ./ώρα σε 9,6"), ενώ η µέγιστη ταχύτητα έχει αυξηθεί στα 
150 χλµ./ώρα. Η µέση κατανάλωση ενέργειας διατηρείται στα 12,7 kWh / 100 km.

Έκδοση Τιµή
1.4 MultiAir2 140 PS Sport  €25.900
1.4 MultiAir2 140 PS Longitude  €27.600
1.4 MultiAir2 170 PS Limited Auto 4WD  €36.900
1.6 MultiJet II 120 PS Longitude  €29.700
1.6 MultiJet II 120 PS Limited  €31.900
2.0 MultiJet II 140 PS Limited 4WD  €37.100
2.0 MultiJet II 170 PS Limited 4WD  €41.400

Όπως µπορείτε να δείτε στον σχετικό πίνακα, η βασική 
έκδοση βενζίνης Sport κοστίζει €25.900. Η αµέσως ε-

πόµενη έκδοση Longitude προσδιορίζεται στα €27.600, ε-
νώ η έκδοση Limited µε τους 170 ίππους (µε αυτόµατο κι-
βώτιο και τετρακίνηση) κοστίζει €36.900. Οι εκδόσεις 
diesel ξεκινούν από τα €29.700 (Longitude) και φτάνουν 
στα €41.400 (Limited 170 ίππων 4x4).

Η βασική έκδοση Sport περιλαµβάνει, εκτός των άλλων, 
σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας µε traction 
control, σύστηµα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανωφέρειες, 

cruise control, 4 αερόσακους για τα 
µπροστινά καθίσµατα και πλευρι-
κούς αερόσακους τύπου κουρτίνας, 
καθώς και σύστηµα υποβοήθησης 
διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας. 
Π α ρ ά λ λ η λ α ,  τ ο  κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο 
Compass εφοδιάζεται µε 7 διαφο-
ρετικές ζάντες από 16 έως 18 ί-
ντσες, ενώ οι χρωµατικές επιλογές 
του αµαξώµατος έχουν διευρυνθεί 
σε 11.

Όλα τα µοντέλα Compass µε τε-
τρακίνηση εξοπλίζονται επίσης µε 
λειτουργία «Lock» που κλειδώνει 
µόνιµα τη µετάδοση και µπορεί να 
επιλεγεί από τον εσωτερικό περι-
στροφικό διακόπτη του Selec-
Terrain για ακόµα καλύτερες επιδό-
σεις σε απαιτητικές συνθήκες off-
road κίνησης. Περισσότερα στο επό-
µενο τεύχος µε τη σχετική δοκιµή.

∆ιαθέσιµο το νέο Jeep Compass 
από €25.900
Το νέο Compass κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά µε δύο κινητήρες βενζίνης 
στα 1.400 κ.εκ. και τρεις ντίζελ στα 1.600 και 2.000 κ.εκ.

Καµπάνα έως €1.500 για τα ιστορικά αυτοκίνητα στους δρόµους
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ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ ΠΆΝΆΓΙΏΤΗΣ ΤΡΙΤΆΡΗΣ

Η πρώτη εύφημος μνεία που δίνει κανείς βλέποντας το και-
νούργιο Volvo XC60 είναι στους σχεδιαστές του. Κι αυτό 
γιατί ναι μεν ακολούθησαν, όπως ήταν αναμενόμενο άλ-
λωστε, την ιδιαίτερα επιτυχημένη αισθητική προσέγγιση 

της μεγαλύτερης σειράς 90, αλλά ταυτόχρονα κατόρθωσαν να του 
εξασφαλίσουν μια δική του ταυτότητα.

Απ’ όποια πλευρά κι αν το δεις, το νέο XC60 δείχνει δυναμικό, 
σπορτίφ και αρκούντως νεανικό, ενώ χάρη στην επιτυχημένη δια-
μόρφωση του πίσω μέρους, που δεν είναι κάθετο, όπως στο XC90, 
κατορθώνει να κρύβει έξυπνα τις εξωτερικές του διαστάσεις. Και 
ας φτάνει το μήκος του τη σεβαστή τιμή των σχεδόν 4,70 μέτρων.

Σε αυτό συμβάλλει και η σχετικά χαμηλή μάσκα, ενώ φυσικά 
δεν λείπουν στοιχεία αναγνώρισης όπως τα χαρακτηριστικά LED 
φώτα ημέρας ή τα επίσης χαρακτηριστικά πίσω φωτιστικά.

Το δεύτερο δυνατό σημείο του XC60 είναι το εσωτερικό του. Κι 
αυτό γιατί δείχνει και είναι πολυτελές και hightech, χάρη στην οθό-
νη αλά tablet στην κεντρική κονσόλα, ενώ ταυτόχρονα είναι και ά-
νετο. Η αύξηση του μεταξονίου στα 2.865 χιλιοστά έχει πιάσει τόπο, 
καθώς όλοι οι επιβάτες θα ταξιδέψουν χωρίς σε καμία περίπτωση 
να νιώσουν στριμωγμένοι, κάτι που ισχύει ακόμη και για τον τυχόν 

ΝΕΟ VOLVO XC60 D5
ΒΛΈΠΈΙ ΚΟΡΥΦΉ

ΤΟ ΝΈΟ VOLVO XC60 ΈΧΈΙ ΟΛΑ ΤΑ ΦΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΣΥΝΈΧΙΣΈΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΈΥΡΥΝΈΙ ΤΉ ΜΈΓΑΛΉ ΈΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ.

πέμπτο του πίσω καθίσματος, ενώ ταυτόχρονα η ελάχιστη τιμή του 
χώρου αποσκευών είναι 505 λίτρα. Εξίσου σημαντικό το κανονικό 
και γι’ αυτό εύκολα εκμεταλλεύσιμο σχήμα του, ενώ η (εξτρά) ηλε-
κτρική του πόρτα αυξάνει κατακόρυφα την πρακτικότητά του.

Γενικά το μεσαίο SUV της σουηδικής εταιρείας πέρα από πολυ-
τελές είναι και πρακτικό, με μελετημένες λύσεις σε ό,τι αφορά τις 
θέσεις και τις θήκες για όλα όσα έχουν όλοι πλέον πάνω τους και 
βέβαια με πλήρεις δυνατότητες διασύνδεσης με smartphone. Και 
αν το τελευταίο είναι αναμενόμενο σε αυτή την κατηγορία τιμής, 
αυτό που δεν είναι πάντα είναι το ιδιαίτερα εύχρηστο και γρήγορο 
από πλευράς εκτέλεσης λογισμικό του πολύ καλού συστήματος 
infotainment Sensus.

Από κει και πέρα, το «παρών», σύμφωνα και με τη μεγάλη πα-
ράδοση της Volvo στον συγκεκριμένο τομέα, μπορούν να δώσουν 
όλα τα διαθέσιμα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού –διαθέσιμο 
και αυτό της ημιαυτόνομης οδήγησης–, που αυξάνουν κι άλλο το 
επίπεδο της ενεργητικής ασφάλειας. Υψηλό είναι και το επίπεδο της 
παθητικής, χάρη τόσο στην εξελιγμένη δομή του πλαισίου, που είναι 
το μεταβλητό SPA, όσο και στην πληρότητα του αντίστοιχου εξοπλι-
σμού.



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 09
Η στιβαρή δομή του πλαισίου και η ακαμψία που αυτή συνεπά-

γεται συνεισφέρουν και στα δυναμικά χαρακτηριστικά του XC60, 
κάτι βέβαια που ισχύει και για τις αναρτήσεις του. Το αυτοκίνητο της 
δοκιμής μας διέθετε την πνευματική ανάρτηση, που κατορθώνει να 
συνδυάζει με εξαιρετικό τρόπο το επίπεδο άνεσης και τον πολύ κα-
λό έλεγχο των κινήσεων του αμαξώματος. Ταυτόχρονα, και παρά 
τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος των 216 χιλιοστών που αποδει-
κνύεται μεγάλο συν αφήνοντας την άσφαλτο, οι κλίσεις στις στρο-
φές, αν και έντονες στους γρήγορους ρυθμούς για τους εξωτερι-
κούς παρατηρητές, δεν ενοχλούν διόλου τους επιβάτες. Ούτε βέ-
βαια τον οδηγό.

Έτσι, η πνευματική ανάρτηση θα πρέπει να είναι μία από τις 
πρώτες επιλογές από τη λίστα των εξτρά, καθώς ταιριάζει απόλυτα 
με τον premium χαρακτήρα του μοντέλου, κάτι που ισχύει και για 
τα χαρακτηριστικά απόδοσης του τετρακύλινδρου κινητήρα πετρε-
λαίου με τον κωδικό D5. Αυτός αποδίδει από τα 2.000 κυβικά του, 
με τη βοήθεια δύο turbo, 235 ίππους και δεν πιέζεται καθόλου να 
κινήσει το μεγάλο πεντάθυρο αμάξωμα. Ανεξάρτητα από την ένδει-
ξη στο στροφόμετρο –ΟΚ, το να τον πιέσεις ψηλά μέχρι τα κόκκινα 
δεν έχει κανένα νόημα–, είναι ελαστικός και άμεσος στην απόκρισή 
του χάρη και στο σύστημα Power Pulse, ενώ ταυτόχρονα παραμέ-
νει πολιτισμένος και ακουστικά δεν έρχεται στο προσκήνιο.

Σε ό,τι αφορά την κατανάλωσή του, μια μέση τιμή είναι κοντά 
στα 7 λίτρα πετρελαίου για κάθε 100 χιλιόμετρα. Αν ο οδηγός δώσει 
λίγη περισσότερη προσοχή και στην εθνική οδό εκμεταλλευτεί το 
πολύ καλό ενεργό cruise control που συνδυάζεται εξαιρετικά με το 
στάνταρ αυτόματο κιβώτιο των 8 σχέσεων με τη σωστά επιλεγμένη 
κλιμάκωση, θα δει την κατανάλωσή του να πέφτει ακόμη και κάτω 
από τα 6 λίτρα. Ειδικά αν δεν κινείται αισθητά πάνω από τα όρια 
ταχύτητας. Αν, πάντως, το θελήσει, το XC60 μπορεί να φτάσει και τα 
220 χλμ./ώρα, ενώ για το σπριντ από τη στάση μέχρι τα 100 χλμ./
ώρα δεν χρειάζεται περισσότερα από 7,2 δεύτερα.

Αφήνοντας την εθνική και επιλέγοντας το επαρχιακό οδικό δί-
κτυο, το XC60 αποδεικνύεται ιδιαίτερα ευχάριστο, με υψηλά περι-
θώρια πρόσφυσης από την πολύ καλή τετρακίνησή του, ενώ μέσα 
στην πόλη είναι αρκούντως ευέλικτο, καθώς και η ορατότητα από 
τη θέση του οδηγού είναι ιδιαίτερα καλή.

Συνολικά το νέο Volvo XC60 αποτελεί μια πολύ καλή και ολο-
κληρωμένη πρόταση στην κατηγορία των πολυτελών μεσαίων SUV, 
που βλέπει την κορυφή της, έχοντας να επιδείξει πέρα απ’ όλα τα 
άλλα και μια έντονη προσωπικότητα. Κάτι που βέβαια είναι το κατε-
ξοχήν ζητούμενο στο premium τμήμα οποιασδήποτε κατηγορίας.

Οι τιμές του ως D5 ξεκινούν από τα 56.028 ευρώ, με το εισαγω-
γικό για την περίπτωση αλλά πλήρες επίπεδο εξοπλισμού 
Momentum, ενώ η έκδοση D4 με τους 190 ίππους, πάντα από 
2.000 κυβικά, ξεκινά από τα 53.490 ευρώ. Τόσο κοστίζει και η βεν-
ζινοκίνητη T5 με τους 254 ίππους, ενώ παντού είναι στάνταρ τόσο η 
τετρακίνηση όσο και το αυτόματο κιβώτιο.

1.969 κ.εκ.

235 ίπποι / 4.000 σ.α.λ.

480 Nm / 1.750-2.250 σ.α.λ.

7,2 δλ.

220 χλμ./ώρα

7,4 λίτρα / 100 χλμ.

4,688x1,902x1,658 μέτρα

505 λίτρα

1.889 κιλά

144 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

VOLVO XC60 D5

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 56.028€
από
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Μ
πορεί τα SUV να είναι της μόδας και να ξεφυ-
τρώνουν το ένα πίσω από το άλλο, ωστόσο το 
επίκεντρο της ελληνικής αγοράς βρίσκεται 
στα κλασικά supermini. Και εδώ ο υποψήφι-
ος αγοραστής δεν πρέπει να έχει κανένα πα-
ράπονο, αφού ειδικά φέτος έγινε ένας μικρός 

χαμός με την έλευση πολλών νέων μοντέλων (Ford Fiesta, 
Nissan Micra, Seat Ibiza, Suzuki Swift κ.ά.), με το νέο Polo να 
έρχεται να κλείσει τη σεζόν ως μια αναμενόμενη έκπληξη και 
τηρώντας τον γενικότερο κανόνα πως το καλό μπορεί να γίνει 
καλύτερο.

Σχεδιαστικά, ακολουθήθηκε η πεπατημένη, ωστόσο, σε αντί-
θεση με το Golf, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ένα εκτεταμένο 
facelift, αλλά με ένα ολοκαίνουριο μοντέλο που στην 6η του γε-
νιά βασίζεται στην τελευταία εκδοχή της πλατφόρμας MQB (την 
Α0 που υποδέχτηκε πρώτο το Seat Ibiza). Οπτικά, πάντως, το νέο 
Polo καταφέρνει να γεμίσει το μάτι με τη δυναμική του εμφάνι-
ση, κυρίως χάρη στη χαρακτηριστική μάσκα με τους όμορφους 
προβολείς. Γενικότερα το νέο Polo καταφέρνει να κερδίσει τις 
εντυπώσεις περισσότερο με το στιλιστικά ισορροπημένο σύνολό 
του, αφού δεν διαθέτει κάτι το τολμηρό.

ΝΊΚΟΣ ΜΑΡΊΝΟΠΟΥΛΟΣ

VW POLO 1.0 TSI
ΜΕΓΆΛΩΣΕ ΚΆΙ ΩΡΙΜΆΣΕ

ΜΕ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΎΞΗΜΕΝΟΎΣ ΧΏΡΟΎΣ, ΒΕΛΤΙΏΜΕΝΑ 
ΟΔΗΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΙΟ ΏΡΙΜΟ ΠΡΟΦΙΛ, ΤΟ ΝΕΟ POLO 
ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΡΎΦΑΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΎ.

Από πλευράς διαστάσεων και σε σχέση με το προηγούμενο 
Polo, στο μήκος προστέθηκαν 8,1 εκ. (συνολικά στα 4,053 μ.), στο 
πλάτος 6,3 εκ. (1,751 μ.), ενώ το ύψος παρέμεινε το ίδιο. Πολύ 
σημαντική είναι η αύξηση του μεταξονίου κατά 9,2 εκ. (συνολικά 
στα 2,548 μ.), διαμορφώνοντας μία από τις πιο άνετες καμπίνες 
στην κατηγορία (τόσο για τα πόδια όσο και για τα κεφάλια, ενώ 
σημαντικό είναι και το φάρδος). Ειδικά για τους πίσω οι χώροι 
είναι περίπου ίδιοι με του Seat Ibiza, ενώ ο χώρος αποσκευών 
των 355 λίτρων (από 280 λίτρα) είναι κορυφαίος (στην έκδοση 
Beats ψαλιδίζεται κατά 50 λίτρα λόγω του subwoofer). Για να 
δείτε πόσο κοντά βρίσκεται στο νέο Golf, είναι μικρότερος μόλις 
κατά 25 λίτρα και με αυτό το πορτμπαγκάζ το supermini της 
Volkswagen μπορεί να παίξει με επιτυχία τον ρόλο του οικογε-
νειακού αυτοκινήτου.

Περνώντας στο αναμενόμενα ποιοτικό εσωτερικό του νέου 
Polo και στην top από πλευράς εξοπλισμού έκδοση Beats, αυτό 
που γίνεται αντιληπτό είναι πως η μέχρι τώρα συντηρητική προ-
σέγγιση ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Στον διάκοσμό του κυρι-
αρχεί το χρώμα –οι επιλογές είναι συνολικά οκτώ–, γεγονός που 
δημιουργεί μια ευχάριστη και νεανική ατμόσφαιρα, αλλά και η 
πιο high-tech προσέγγιση σε συνδυασμό με την οθόνη αφής 8" 

(οι πιο βασικές έχουν 6,5") με το εύχρηστο, όπως διαπιστώσαμε, 
μενού και τη γρήγορη απόκριση. Η touch screen είναι τοποθε-
τημένη πιο ψηλά, στην ίδια ευθεία με τον πίνακα οργάνων (εδώ 
φουλ digital), δημιουργώντας ουσιαστικά ένα ενιαίο σύνολο 
πληροφόρησης.

Αξιοσημείωτο είναι πως ο πίνακας οργάνων Active Info 
Display είναι ο πρώτος πλήρως ψηφιακός που λανσάρεται στην 
κατηγορία και ως 2ης γενιάς μονάδα προσφέρει εξατομικευμέ-
νο προγραμματισμό (για πρώτη φορά σε μοντέλο του VW Group) 
τεσσάρων διαφορετικών διαμορφώσεών του. Εννοείται πως υ-
πάρχουν όλες οι δυνατότητες διασύνδεσης με smartphone και 
πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης με τα οποία μπορεί να ε-
ξοπλιστεί. Στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις είναι το Front Assist με 
το City Emergency Braking (σύστημα αποφυγής συγκρούσεων 
με αυτόματο φρενάρισμα), ενώ το «παρών» δίνει, ακολουθώ-
ντας τη νέα μόδα της κατηγορίας, και ένα ηχοσύστημα 300 Watt 
της αμερικανικής εταιρείας Beats στην ομώνυμη έκδοση (αυτή 
της δοκιμής μας).

Στην ελληνική αγορά το νέο Polo ξεκινά την πορεία του με 
τρεις βενζινοκινητήρες και έναν ντίζελ. Η βασική ατμοσφαιρική 
έκδοση 1.0 με τους 75 ίππους κοστίζει από €13.400, ενώ οι τιμές 
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999 κ.εκ.

95 ίπποι / 5.000-5.500 σ.α.λ.

175 Nm / 2.000-3.500 σ.α.λ.

10,8 δλ.

187 χλμ./ώρα

6,7 λίτρα / 100 χλμ. 

4,053x1,751x1,461 μέτρα

355-1.125 λίτρα

1.145 κιλά

101 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

VW POLO 1.0 TSI (95 PS)

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 14.050€
από

για τις turbo ισχυρότερες εκδοχές του 1.0 TSI διαμορφώνονται 
από €14.050 για την έκδοση με τα 95 άλογα και από €16.300 για 
την έκδοση με τα 115 άλογα. Αργότερα αναμένονται οι εκδόσεις 
1.5 TSI με 150 άλογα και 2.0 TSI με 200 άλογα, ενώ από πλευράς 
ντίζελ υπάρχει ο αναβαθμισμένος 1.6 TDI με 95 ίππους (από 
€16.600). Αναμένεται επίσης έκδοση 1.0 TGI που αποδίδει 90 
ίππους και καταναλώνει εναλλακτικά CNG (φυσικό αέριο), προ-
σφέροντας επιπλέον αυτονομία περίπου 320 χλμ. (υπάρχουν 
δύο δεξαμενές 12 κιλών CNG, επιπρόσθετα του ρεζερβουάρ 40 
λίτρων αμόλυβδης).

Η πρώτη μας δοκιμή έγινε με τη μικρότερη από πλευράς ι-
σχύος έκδοση 1.0 TSI, η οποία λόγω τιμής αναμένεται να είναι 
και η δημοφιλέστερη. Κάτω από το καπό της υπάρχει ο γνωστός 
τρικύλινδρος turbo άμεσου ψεκασμού που αποδίδει 95 ίππους 
και 175 Nm ροπής, προσφέροντας καλές επιδόσεις (0-100 σε 
10,8 δλ., τελική στα 187 χλμ./ώρα). Συνδυάζεται με μηχανικό κι-
βώτιο 5 σχέσεων, με τον επιλογέα να κουμπώνει πρόθυμα και 
το ηλεκτρομηχανικά υποβοηθούμενο τιμόνι να έχει σωστό βά-
ρος και ακρίβεια. Το μοτέρ έχει καλή ελαστικότητα από χαμηλά 
(παρά την κάπως αραιή κλιμάκωση του σασμάν, εδώ καλοδε-
χούμενο θα ήταν ένα 6άρι), ενώ η λειτουργία του είναι κάπως 
πιο τραχιά από άλλα ανταγωνιστικά μοτέρ. Ωστόσο, είναι πιο οι-
κονομική, αφού η μέση κατανάλωση μπορεί να κυμανθεί στα 
6,5-7,5 λίτρα (και λίγο παραπάνω εντός πόλεως).

Το μεγάλο ατού του νέου Polo είναι ο τρόπος με τον οποίο 
κινείται στις υψηλές ταχύτητες και περνά από τις στροφές, θυμί-
ζοντας αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας. Εδώ όλα τα λεφτά 
είναι το νέο, πιο δύσκαμπτο πλαίσιο (από τη στρεπτική ακαμψία 
των 14.000 Nm στα 18.000 Nm) που διασφαλίζει εξαιρετική κα-
τευθυντικότητα στο ταξίδι και σιγουριά στις στροφές. Η ανάρτηση 
είναι καλοστημένη, ώστε το νέο Polo να στρίβει σβέλτα και γλυ-
κά στις κλειστές στροφές (εδώ το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο δια-
φορικό EDL σε συνδυασμό με το μόνιμα ενεργό ESP κάνουν τη 
δουλειά τους), έστω κι αν δεν έχει αυτή τη σπορτίφ αίσθηση που 
βγάζει το νέο Ford Fiesta. Πάντως, στον τομέα της άνεσης τα 
καταφέρνει ελαφρώς καλύτερα, με τον πίσω ημιάκαμπτο να λει-
τουργεί αποτελεσματικά και γενικότερα το VW να είναι ένα από 
τα πιο άνετα, σε θέμα απόσβεσης, μοντέλα στην κατηγορία του. 
Καλή αίσθηση έχει το πεντάλ των φρένων, ενώ δεν πρέπει να 
σας προβληματίζει το γεγονός πως υπάρχουν πίσω ταμπούρα, 
αφού τα φρένα είναι αποτελεσματικά. 

Συμπερασματικά, το νέο Polo έρχεται να ταιριάξει γάντι στις 
απαιτήσεις του Έλληνα οδηγού. Και αυτό διότι πέρα από την αξία 
του ως αυτοκινήτου και πέρα από το καλοστημένο σασί, το με-
γάλο ατού του είναι οι μεγάλοι χώροι για τους επιβάτες και τις 
αποσκευές. Κάτι που θα εκτιμήσει δεόντως μια μικρή οικογέ-
νεια που αφενός δεν έχει απαιτήσεις για κάτι παραπάνω και α-
φετέρου δεν διαθέτει τον προϋπολογισμό για κάτι ακριβότερο σε 
μια μεγαλύτερη κατηγορία.
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1.461 κ.εκ.

110 ίπποι / 4.000 σ.α.λ.

260 Nm / 1.750-2.500 σ.α.λ.

11,9 δλ.

182 χλµ./ώρα

5,9 λίτρα / 100 χλµ. 

4,394x1,806x1,590 µέτρα

430-1.598 λίτρα

1.454 κιλά

99 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

NISSAN QASHQAI 1.5 DCi

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 21.790€
από

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

NISSAN QASHQAI 1.5 DCi
ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ

Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ

Α
πό τα τέλη του 2013, οπότε ξεκίνησε να παράγεται 
το δεύτερης γενιάς Qashqai, πολλά έχουν µεσο-
λαβήσει. Από νέες προτάσεις του ανταγωνισµού 
µέχρι καινούργιες τεχνολογίες άνεσης και ασφά-
λειας. Ως εκ τούτου, η Nissan έκρινε πως ήρθε το 
πλήρωµα του χρόνου για ένα αναζωογονητικό 

facelift στο δηµοφιλές της µοντέλο. Από την πρώτη κιόλας µατιά 
φαίνεται η προσπάθεια της εταιρείας να δώσει ένα ακόµα πιο 
φρέσκο και µοντέρνο πρόσωπο, διατηρώντας παράλληλα την 
κοµψότητα και τον δυναµισµό του αυτοκινήτου. Και, πράγµατι, οι 
αλλαγές στα φωτιστικά σώµατα, στη µάσκα, στους προφυλακτή-
ρες και σε άλλα σηµεία του αµαξώµατος προσφέρουν ένα όµορ-
φο, αρµονικό αποτέλεσµα.

Κάτι ανάλογο ισχύει και για το εσωτερικό, όπου συγκεκριµέ-
νες πινελιές καταφέρνουν να αναβαθµίσουν τη συνολική εικόνα. 
Η σηµαντικότερη εξ αυτών έχει να κάνει µε το νέας σχεδίασης, 
flat-bottom τιµόνι, που κερδίζει τόσο σε αισθητική όσο και σε πρα-
κτικότητα χάρη στους νέας σχεδίασης διακόπτες που φιλοξενεί 
στα µπράτσα του. Οι ιθύνοντες της ιαπωνικής εταιρείας έχουν 
φροντίσει επίσης να αναβαθµίσουν την ηχοµόνωση της καµπίνας, 
καθώς και µερικά από τα χρησιµοποιούµενα υλικά, για τα οποία 
θα πούµε ότι συνολικά αφήνουν µια ικανοποιητική εικόνα.

Η συγκεκριµένη έκδοση, Acenta, δεν διαθέτει ευκολίες όπως 
το εξαιρετικό infotainment Nissan Connect, παραµένει όµως κα-
λά εξοπλισµένη, µε διζωνικό κλιµατισµό, Hill Start Assist, start-
stop για τον κινητήρα, cruise control, Active Trace Control, Active 

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΒΑΡΙΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ SUV 
ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ. ΟΠΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ, ΤΟ QASHQAI 

∆ΙΝΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΥ.
Ride Control, διαφορικό περιορισµένης ολίσθησης, ηλεκτρικό χει-
ρόφρενο, αισθητήρες βροχής/φώτων, ηλεκτρικά αναδιπλούµε-
νους καθρέφτες και δερµάτινες επενδύσεις στο τιµόνι και στον ε-
πιλογέα των ταχυτήτων. Αναφορικά µε τους διαθέσιµους χώρους, 
το Qashqai παραµένει ένα από τα σχετικά άνετα αυτοκίνητα της 
κατηγορίας, µε ικανοποιητικούς χώρους για τους πίσω επιβάτες 
και ένα µεγάλο διαµέρισµα αποσκευών µε διπλό πάτο.

Στα πλεονεκτήµατα του αυτοκινήτου, για όσους αναζητούν την 
οικονοµία στην κίνηση, ανήκει ο σύγχρονος πετρελαιοκινητήρας 
των 1,5 λίτρων µε τον οποίο εφοδιάζεται. Οι 110 ίπποι του πιθανόν 
δεν εντυπωσιάζουν, στην πράξη όµως έχει τόση δύναµη όση 
χρειάζεται για να κινήσει αξιοπρεπώς τα 1.400+ κιλά του συνόλου 
τόσο στην πόλη όσο και στον ανοιχτό δρόµο. Κάποιος που θα κι-
νηθεί οικονοµικά θα δει εύκολα τη µέση κατανάλωση να πέφτει 
κάτω από τα 6 λίτρα / 100 χλµ., τιµή πολύ καλή, µε δεδοµένο τον 
όγκο και το βάρος του αυτοκινήτου.

Στον δρόµο το ανανεωµένο Qashqai παραµένει ένα ευχάριστο 
αυτοκίνητο. Άνετο, µε καλή ποιότητα κύλισης, απορροφά επιτυ-
χώς τις περισσότερες ανωµαλίες των ελληνικών δρόµων. Είτε 
µιλάµε για την καθηµερινότητα είτε για µεγάλα ταξίδια, έχει τον 
τρόπο του να φροντίζει και να µην ταλαιπωρεί τους επιβάτες. Όλες 
αυτές οι αλλαγές, σε συνδυασµό µε το καλό όνοµα που έχει δηµι-
ουργήσει και µε την πολύ λογική τιµή για όσα προσφέρει, κάνουν 
το SUV της Nissan να πετυχαίνει τον σκοπό του. Παρ’ ότι ο αντα-
γωνισµός στη συγκεκριµένη κατηγορία είναι ιδιαίτερα ισχυρός, 
αυτό συνεχίζει να αποτελεί ένα καλό χαρτί για όσους το επιλέγουν.
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1.597 κ.εκ.

115 ίπποι / 3.400-4.000 σ.α.λ.

300 Nm / 1.500-2.500 σ.α.λ.

                           -

174 χλμ./ώρα 

7,2 λίτρα / 100 χλμ. 

4,440x1,798x1,635 μέτρα

720-1.440 λίτρα

1.480 κιλά

117 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

SSANGYONG XLV 1.6D FWD

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 20.650€
από

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

SSANGYONG XLV 1.6d: Λόγω… τιμής!
Με κορυφαίους χώρους, ξεχωριστή σχεδίαση και, το κυριότερο, με νέες μειω-
μένες τιμές που ξεκινούν από €17.930 (και όφελος έως €2.500 σε συγκεκριμέ-
νες εκδόσεις), το XLV ακούγεται μία άκρως ανταγωνιστική επιλογή.

Ό
ντας μία XL εκδοχή του γνωστού και αξιό-
λογου Tivoli, το XLV συνδυάζει τη σικ εμ-
φάνιση των SUV με τις χωροταξικές αρε-
τές ενός ευρύχωρου στέισον. Από μπρο-
στά είναι μάλλον δύσκολο να ξεχωρίσεις 
τα δύο αυτά μοντέλα, στο πλάι, όμως, τα 

επιπλέον 24 εκατοστά του αμαξώματος δεν περνούν απα-
ρατήρητα. Διατηρώντας το ίδιο μεταξόνιο, το XLV προσφέ-
ρει ένα πολύ άνετο σαλόνι, αλλά εκεί όπου πραγματικά ξε-
χωρίζει είναι το τεράστιο διαμέρισμα των αποσκευών, που 
ξεκινά από τα 720 και καταλήγει στα 1.440 λίτρα (με την α-
ναδίπλωση των πίσω καθισμάτων).

Ο οικογενειακός χαρακτήρας του ενισχύεται ακόμη πε-
ρισσότερο από την ύπαρξη διαφόρων θέσεων για μικροα-
ντικείμενα, που θα κάνουν πιο εύκολη την καθημερινότητα 
μέσα σε αυτό. Ευχάριστη γεύση αφήνει και ο νεανικός ε-
σωτερικός σχεδιασμός με τις έντονες γραμμές και τις δια-
φορετικής υφής επιφάνειες. Ο ποιοτικός διάκοσμος περι-
λαμβάνει μεταξύ άλλων διζωνικό κλιματισμό και μια μεγά-
λη οθόνη αφής 7 ιντσών με σύστημα πλοήγησης.

Στον δρόμο η συμπεριφορά του XLV είναι αυτή που θα 
περίμενε κανείς από ένα τέτοιο όχημα. Οι αναρτήσεις του, 
αρκετά μαλακές, έχουν ρυθμιστεί με γνώμονα την άνεση. 
Ως εκ τούτου, καταφέρνουν να διαχειριστούν με επιτυχία 
τις περισσότερες ανωμαλίες του οδοστρώματος, ενώ οι 
κλίσεις στις στροφές μπορούν να γίνουν αισθητές, χωρίς 
όμως να επηρεάζουν την κίνηση του αυτοκινήτου. Ως σύ-
νολο, θα έλεγε κανείς ότι είναι προβλέψιμο και γενικά ου-

δέτερο στις αντιδράσεις του. Όσο για το σύστημα διεύθυν-
σης, έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει την υποβοήθησή του 
σε τρία επίπεδα (Comfort, Normal και Sport) για να αντα-
ποκρίνεται σε κάθε οδηγικό στιλ.

Αναφορικά με τον κινητήρα, το diesel σύνολο των 1,6 
λίτρων που έχει εξελίξει η SsangYong είναι σύγχρονο, πο-
λιτισμένο σε λειτουργία και με χαμηλά επίπεδα θορύβου. 
Είναι ροπάτο από τις χαμηλές στροφές και κινεί με άνεση 
τον σχεδόν ενάμιση τόνο του αυτοκινήτου. Στα θετικά λογί-
ζεται η συνεργασία του με το μηχανικό κιβώτιο των 6 σχέ-
σεων, που είναι καλό σε αίσθηση, με σωστή κλιμάκωση 
και με πολύ λιγότερες απώλειες σε σχέση με το –προαιρε-
τικό– αυτόματο κιβώτιο. Όσο για την κατανάλωση, κρίνεται 
λογική για το βάρος και τις διαστάσεις του οχήματος.

Τα SsangYong Tivoli & XLV εφοδιάζονται με σύγχρονες 
τεχνολογίες ασφάλειας, εφαρμόζοντας τεχνολογία αιχμής, 
ενώ με το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης ατσαλιού υψηλής 
αντοχής (71% του πλαισίου) στην κατηγορία τους η δομή 
τους εγγυάται τη μέγιστη ακαμψία. Στις τετρακίνητες εκδό-
σεις το σύστημα Active AWD με Lock Mode, που συνδυά-
ζεται με ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων στον πίσω άξο-
να (multi-link), εξασφαλίζει απρόσκοπτη εκτός δρόμου κί-
νηση. Ο πλούσιος εξοπλισμός περιλαμβάνει εξελιγμένα 
συστήματα ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης οδη-
γού. Στο διά ταύτα, το XLV είναι ένα ενδιαφέρον μοντέλο 
για κάποιον που αναζητά μεγάλους χώρους και μπορεί να 
εκτιμήσει τα πέντε χρόνια εγγύησης και δωρεάν service 
που προσφέρει η SsangYong.
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LAMBORGHINI: 
ΑΠΟ ΤΗΝ LM002 

«RAMBO LAMBO» 
ΣΤΗΝ URUS

Α
ρχικά η LM002 είχε δρομολογη-
θεί ως στρατιωτικό όχημα (εξού 
και το Rambo Lambo). Τέλη της 
δεκαετίας του 1970 η αμερικα-
ν ι κ ή  M I T  α ν έ θ ε σ ε  σ τ η 
Lamborghini τη σχεδίαση ενός 
off-road μοντέλου. Το project 

απέτυχε αλλά οι Ιταλοί επανήλθαν δριμύτεροι το 
1981 και μετά από διάφορα concept cars το 1986 
παρουσίασαν την LM002.

Κάτω από  το  καπό  υπήρχε  ο  V12  της 
Countach. Η χωρητικότητά του ήταν 5,2 λίτρα και 
η απόδοσή του έφτανε τους 450 ίππους, με την 
τελική ταχύτητα να φτάνει τα 210 χλμ./ώρα. Στο 
διάστημα 1986-1992 κατασκευάστηκε σε μόλις 
301 μονάδες, που αποκτήθηκαν από συλλέκτες, 
ηθοποιούς, αριστοκράτες και διάφορα άλλα φτω-
χαδάκια. Η πρώτη LM002 παραδόθηκε στον βα-
σιλιά του Μαρόκου, ενώ το 1987 μία ειδική έκδο-
ση συμμετείχε στο ράλι Φαραώ και έναν χρόνο 
αργότερα στο Παρίσι-Ντακάρ.

Το δημιούργημα αυτό της Lamborghini έγρα-
ψε ιστορία, καθώς κατάφερνε να έχει απίστευτες 
επιδόσεις για την εποχή και τον χαρακτήρα του 
(ξεπερνούσε σε τελική τα 200 χλμ./ώρα), ενώ λό-
γω και της «στρατιωτικής» καταγωγής του ήταν 
εφοδιασμένο με τρία διαφορικά που κλείδωναν 
ανεξάρτητα, πολύ γεροδεμένη κατασκευή και ι-
κανότητες που ξεπερνούσαν ό,τι μπορούσε να 
φανταστεί κανείς (μπορούσε να ανέβει σε κλίση 
120%!).

H LM002 έγραψε τη δική της ιστορία (κατά 
κύριο λόγο στις ερήμους της Αραβικής Χερσονή-
σου) και τώρα η Lamborghini δίνει τη σκυτάλη 
στην Urus. Οι καιροί βέβαια είναι διαφορετικοί, 
όμως το νέο αυτοκίνητο με τους 650 ίππους και 
το σπορ στήσιμο αναμένεται να είναι ό,τι πιο γρή-
γορο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κατηγορία του. 
Με προ φόρων τιμή που θα ξεκινά από τα περί-
που €200.000.

Η ιταλική φίρμα ετοιμάζεται 
για τα αποκαλυπτήρια του 

πρώτου της σύγχρονου SUV 
στις 4 Δεκεμβρίου και μας 
υπενθυμίζει την αρχέτυπη 

LM002 της δεκαετίας του 1980.
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ΠΩΛΕΊΤΑΊ ΜΊΑ MCLAREN F1 
ΜΕ ΜΌΛΊΣ 237 ΧΊΛΊΌΜΕΤΡΑ!

Πόσα εκατομμύρια λέτε να πιάσει η πώληση αυτής της παλιάς/
ολοκαίνουριας McLaren F1 που έχει διανύσει τόσο λίγα χιλιόμετρα 

σε όλη της τη ζωή;

Ε
πισήμως δεν υπάρχει κάποια τιμή εκκίνησης, 
αφού πρόκειται για μια απίστευτη περίπτωση, 
με τη μόνη McLaren F1 (συνολικά υπάρχουν 
106 αυτοκίνητα) με τόσο λίγα χιλιόμετρα στο 
κοντέρ της και σε τόσο άριστη κατάσταση, λες 
και βγήκε χτες από το εργοστάσιο. Ακόμη πιο 

απίστευτο είναι πως σχεδόν όλα τα χιλιόμετρα έγιναν στο 
εργοστάσιο κατά τη φάση των δοκιμών πριν από την παρά-
δοση στον πελάτη!

Το σασί με νούμερο 060 διαθέτει όλα τα ορίτζιναλ αξε-
σουάρ, από την εργαλειοθήκη με τα εργαλεία από τιτάνιο και 
τις βαλίτσες μέχρι το εξίσου σπάνιο ρολόι της TAG Heuer 
που συνόδευε το αυτοκίνητο με τον αριθμό του σασί σκαλι-

σμένο πάνω του. Πρόκειται αναμφίβολα για την πιο… καθα-
ρή F1 που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, αφού, όπως 
φαίνεται, ο ιδιοκτήτης της δεν την οδήγησε καθόλου, ενώ 
δεν είχε βγάλει καν πινακίδες για χρήση στον δρόμο.

Όλα βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, όπως και το 
ειδικό κάθισμα για τον οδηγό που διαθέτει αυτή η F1, το ο-
ποίο είναι κατασκευασμένο από κάρμπον, ενώ το συγκεκρι-
μένο μοντέλο έχει και κάποια έξτρα (όπως η τύπου LM εξά-
τμιση, το αγωνιστικό τιμόνι GTR κ.ά.). Πρόκειται πραγματικά 
για απίστευτη ευκαιρία για κάποιον συλλέκτη και γι’ αυτό οι 
φήμες λένε πως η τιμή θα ξεπεράσει τα 20 εκατ. δολάρια, 
καθιστώντας αυτή τη McLaren F1 την ακριβότερη που έχει 
πωληθεί ποτέ και ένα από τα ακριβότερα αυτοκίνητα ever.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε γύρω 
στο μισό εκατομμύριο για να μπείτε στον 
πλειστηριασμό που διοργανώνει στη Νέα 
Υόρκη ο οίκος RM Sotheby’s. Το σετ, όπως 

βλέπουμε και στη φωτογραφία, περιλαμβάνει τη λευκή 
φόρμα από την εταιρεία Hinchman και το περίφημο 
κράνος της Bell, τα οποία ο McQueen φορούσε κατά τη 
διάρκεια των γυρισμάτων. Μάλιστα τα δύο αντικείμενα 
πωλούνται μαζί χωρίς να υπάρχει τιμή εκκίνησης, ενώ 
πρόσφατα πωλήθηκε για 14 εκατ. δολάρια η Porsche 
917K που είχε χρησιμοποιηθεί το 1971 για τα γυρίσματα 
της ταινίας «Le Mans».

Πόσα θα δίνατε 
για να έχετε στην 

γκαρνταρόμπα σας 
τη στολή του 

Steve McQueen;
Αν έχετε τρέλα με το Le Mans και 

θέλετε να κάνετε ένα σούπερ δώρο 
σε κάποιον Νικόλα στις 6 

Δεκέμβριου, τότε πάρτε του την 
επίσημη στολή του αξέχαστου 

McQueen!
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 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

  ΘΩΜΑΪΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ*

ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 
ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 
ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 
ΣΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ

Ο µήνας πρόληψης του καρκίνου του µαστού φτάνει στο 
τέλος του και οι κοινωνικές δράσεις για την έγκαιρη δι-
άγνωση της γυναικείας «µάστιγας» συνεχίζονται εκτός 

των τειχών, σε περιοχές όπου λόγω έλλειψης δοµών υγείας ένα 
απλό τσεκάπ είναι πολυτέλεια. Τέτοια περιοχή είναι, µεταξύ άλ-
λων νησιών, η Αλόννησος, το πιο αποµακρυσµένο νησί των Σπο-
ράδων, όπου υπάρχει µόνο ένα περιφερειακό κέντρο υγείας µε 
έναν αγροτικό ιατρό και οι κάτοικοι πρέπει να ταξιδέψουν µέχρι 
τον Βόλο για να κάνουν οποιαδήποτε ιατρική εξέταση. Αυτόν 
τον προορισµό επέλεξε η Οµάδα Αιγαίου για τη χειµερινή της 
αποστολή, την οποία πραγµατοποίησε µε την υποστήριξη της 
φαρµακευτικής εταιρείας Pfizer Hellas και σε συνεργασία µε 
την αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ) «ΜΑΝΑ», προ-
κειµένου να προσφέρει στους κατοίκους δωρεάν ιατρικές εξετά-
σεις, ενηµέρωση για τον καρκίνο του µαστού και εµβολιασµούς 

για τον πνευµονιόκοκκο. Ο πληθυσµός της Αλοννήσου επιφύ-
λαξε θερµή υποδοχή στους 65 εθελοντές της Οµάδας Αιγαίου, 
καθώς για πρώτη φορά βρέθηκαν στο νησί τους 16 ιατρικές 
ειδικότητες. Λίγο µετά την άφιξη της Οµάδας στην Αλόννησο 
υπήρξε ένα επείγον περιστατικό υγείας στο νησί, µε µια κάτοικο 
που υπέστη ειλεό. Οι γιατροί της Οµάδας διέγνωσαν αµέσως τη 
σοβαρότητα της κατάστασής της και οργανώθηκε η διακοµιδή 
της µε ταχύπλοο στον Βόλο. Τη δεύτερη ηµέρα υπήρξε κι άλλο 
επείγον περιστατικό, µε κάτοικο του νησιού που έπεσε και υπέ-
στη κάταγµα στο ισχίο. Και πάλι οι εθελοντές γιατροί έσπευσαν 
στο σηµείο και οργάνωσαν τη διακοµιδή του ασθενή. Η τριήµε-
ρη απόβαση προσφοράς της Οµάδας Αιγαίου στο νησί ξεκίνησε 
µε το στήσιµο των ιατρείων και συνεχίστηκε µε ενηµερωτικές 
οµιλίες για την πνευµονιοκοκκική νόσο, τη σηµασία του προφυ-
λακτικού εµβολιασµού µε το εµβόλιο Prevenar και την πρόλη-

ψη του καρκίνου του µαστού. Στη διεξαγωγή των ιατρικών εξε-
τάσεων πολύτιµη αποδείχθηκε η συµβολή των υπερήχων που 
πρόσφεραν η ΑMΚΕ «ΜΑΝΑ» και η General Electric. Συνολικά 
η Οµάδα Αιγαίου πραγµατοποίησε 1.001 ιατρικές και µικροβιο-
λογικές εξετάσεις σε 380 κατοίκους και πρόσφερε 300 εµβόλια 
και ιατρικό υλικό στο κέντρο υγείας. Επίσης, πραγµατοποίησε 
5 κατ’ οίκον επισκέψεις, 15 βιοψίες, 45 τεστ ΠΑΠ και 215 υπέ-
ρηχους. Την αποστολή υποστήριξαν οι Pfizer Hellas, Aegean 
Flying Dolphins, Divitec ΑΕ, Euromedica Αν. Αττικής, General 
Electric Healthcare, Roche Diagnostics Hellas AE, Stefanakis 
Group, Tsimis AE, Win Medica, ∆ρ. Αρ. Λουφόπουλος, ΑΜΚΕ 
«ΜΑΝΑ». Η απόβαση των εθελοντών στο µακρινό νησί επιβε-
βαίωσε πόσο πολύτιµες είναι οι κοινωνικές πρωτοβουλίες, ει-
δικά σε περιοχές όπου γεωγραφικοί παράγοντες δυσχεραίνουν 
την πρόσβαση στην περίθαλψη.

Μία στις πέντε γυναίκες που θα νοσή-
σουν από καρκίνο του µαστού στην 
Ελλάδα βρίσκεται σε αναπαραγωγική 

ηλικία και πλέον µπορεί να αποκτήσει παιδιά. 
Όπως τονίζει ο δρ. Ιωάννης Ζερβοµανωλάκης, 
µαιευτήρας-χειρουργός γυναικολόγος, ιδρυτικό 
µέλος της Μονάδας Υποβοηθούµενης Αναπα-
ραγωγής Institute of Life στο ΙΑΣΩ, κάθε χρόνο 
πολλές Ελληνίδες που νόσησαν από καρκίνο 
του µαστού καταφέρνουν να γίνουν µητέρες και 
να θηλάσουν τα παιδιά τους. Πρόσφατα γυναίκα 
µε ιστορικό καρκίνου του µαστού έφερε στον 
κόσµο το δεύτερο παιδί της µε φυσιολογικό 
τοκετό. Η γυναίκα διαγνώστηκε µε καρκίνο 
του µαστού στα 33 της χρόνια και προχώρησε 
σε λήψη ωοθηκικού ιστού µετά την αφαίρεση 
του µαστού και πριν από τη χηµειοθεραπεία. 
Ωστόσο, έµεινε έγκυος χωρίς να χρειαστεί να 
χρησιµοποιηθεί ο ιστός, γέννησε µε φυσιολο-
γικό τοκετό και τα δυο της παιδιά µε διαφορά 
τριών ετών, τα οποία και θήλασε.

ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ 
ΓΕΝΝΟΥΝ 
ΚΑΙ ΘΗΛΑΖΟΥΝ 
ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ 
ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Ο καρκίνος του µαστού είναι, δυστυχώς, µία νόσος που 
προσβάλλει πολύ συχνά τις γυναίκες. Σύµφωνα µε 
τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, περισσότερες από 

1.500.000 γυναίκες τον χρόνο διαγιγνώσκονται µε καρκίνο 
µαστού και µία στις εννέα γυναίκες παγκοσµίως θα παρου-
σιάσει αυτόν τον τύπο καρκίνου. Η αιτιολογία της νόσου είναι 
άγνωστη, έχουν όµως ενοχοποιηθεί αρκετοί επιβαρυντικοί 
παράγοντες που µαζί µε την κληρονοµικότητα σχετίζονται µε 
την εµφάνισή της.

Ο Οκτώβριος είναι µήνας αφιερωµένος στην πρόληψη 
του καρκίνου του µαστού, σηµατοδοτώντας τη σπουδαιότητα 
της πρόληψης στην έγκαιρη διάγνωση, τη θεραπεία και την 
πρόγνωση της νόσου. Η πρόληψη περιλαµβάνει κυρίως την 
αυτοεξέταση του µαστού και τον τακτικό απεικονιστικό έλεγχο, 
που µπορεί να είναι η µαστογραφία, το υπερηχογράφηµα ή 
η µαγνητική τοµογραφία, ανάλογα µε την περίπτωση και την 
ηλικία της κάθε ασθενούς.

Ξεκινώντας από την αυτοεξέταση του µαστού, που είναι 
επιβεβληµένη σε όλες τις ηλικίες, αν η γυναίκα παρατηρήσει 
οτιδήποτε ασυνήθιστο, ή αν ψηλαφήσει οποιοδήποτε ογκίδιο 
στο στήθος ή στη µασχάλη της, ή αν δει εκροή υγρού από 
τη θηλή της, θα πρέπει να απευθυνθεί αµέσως στον ειδικό 
γιατρό που ασχολείται µε την παθολογία του µαστού. Σε νέες 
γυναίκες, κάτω των 35 ετών, όπου συνήθως οι µαζικοί αδένες 
είναι πυκνοί, το υπερηχογράφηµα είναι η ενδεδειγµένη απει-

κονιστική εξέταση. Μετά την ηλικία των 40 ετών η γυναίκα 
πρέπει να υποβάλλεται σε ετήσιο µαστογραφικό έλεγχο. Σε 
δύσκολους µαστούς απαιτείται συνδυαστική εξέταση υπερη-
χογραφήµατος µε µαστογραφία ή και µαγνητική τοµογραφία.

Η πρόληψη επεκτείνεται και στην αποφυγή των επιβα-
ρυντικών παραγόντων για την εµφάνιση της νόσου. Η υγιεινή 
διατροφή, χαµηλή σε λιπαρά και πλούσια σε φρούτα και 
λαχανικά, σε συνδυασµό µε σωµατική άσκηση και περιορισµό 
αλκοόλ και καπνίσµατος, φαίνεται να συµβάλλουν στη µείωση 
του κινδύνου εµφάνισης καρκίνου του µαστού. Αντίθετα, η 
αύξηση του σωµατικού βάρους της γυναίκας, ιδιαίτερα µετά 
την εµµηνόπαυση, θεωρείται σηµαντικός επιβαρυντικός 
παράγοντας, λόγω ενδογενών ορµονικών επιδράσεων, και θα 
πρέπει να αποφεύγεται.

Με βάση το κληρονοµικό ιστορικό και κάποια συµπλη-
ρωµατικά κριτήρια που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν, 
ορισµένες γυναίκες θεωρούνται υψηλού κινδύνου και έχουν 
ένδειξη να υποβληθούν σε γονιδιακό έλεγχο για µεταλλάξεις 
στα γονίδια BPCA1 και BRCA2. Η ύπαρξη αυτών των µεταλλά-
ξεων αυξάνει δραµατικά τον κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου του 
µαστού, αλλά και των ωοθηκών, που ξεπερνάει πλέον το 95%. 
Στις περιπτώσεις αυτές η γυναίκα θα πρέπει να υποβληθεί σε 
προφυλακτική αµφοτερόπλευρη µαστεκτοµή και ωοθηκε-
κτοµή. Η Πλαστική Χειρουργική ειδικότητα προσφέρει άµεση 
αποκατάσταση των µαστών µε πολύ ικανοποιητικά αισθητικά 

αποτελέσµατα.
Ο µαστός είναι πολύτιµο όργανο για τη γυναίκα και 

αποτελεί σύµβολο οµορφιάς, θηλυκότητας, σεξουαλικότητας 
και µητρότητας. Όσο, λοιπόν, πιο έγκαιρα διαγνωσθεί ο 
καρκίνος του µαστού, τόσο λιγότερες οι συνέπειες γι’ αυτό 
καθαυτό το όργανο, αλλά κυρίως για τη ζωή της ασθενούς. Η 
κύρια µορφή θεραπείας, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι 
χειρουργική. Απώλεια µέρους ή όλου του µαστού επηρεάζει 
αρνητικά την ψυχολογία της γυναίκας και πλήττει σοβαρά 
την αυτοεκτίµησή της. Ανάλογα µε το στάδιο της νόσου και 
το είδος της χειρουργικής θεραπείας, θα ακολουθήσει ή όχι 
χηµειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία.

Στις µέρες µας η αντιµετώπιση του καρκίνου του µαστού 
έχει κάνει άλµατα. Η ενηµέρωση της γυναίκας και η πρόληψη, 
σε συνδυασµό µε τις µεγάλες προόδους στη Χειρουργική 
του Μαστού, στην Ογκολογία του Μαστού και στις µεθόδους 
Πλαστικής Χειρουργικής αποκατάστασης, στέλνουν πολύ εν-
θαρρυντικά µηνύµατα στις ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο.

Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση είναι τα σηµαντικό-
τερα όπλα κατά του καρκίνου του µαστού, που σε συνδυασµό 
µε τη σωστή θεραπεία σώζουν. Ο καρκίνος του µαστού 
αντιµετωπίζεται και θεραπεύεται.

*H Θωµαΐς Γ. Οικονόµου είναι ιατρός, πλαστικός χειρουργός, 
διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

O ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 
ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ
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ΔΊΝΟΝΤΑΣ 
ΤΟ ΒΉΜΑ ΣΤΟΥΣ ΝΈΟΥΣ

 ΔΈΥΤΈΡΑ 30 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2017
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Αν αναρωτιέσαι για το επαγγελματικό σου μέλλον, έλα στο εργαστήρι 
συζήτησης, ώστε να ακούσουμε, εμείς από τις επιχειρήσεις, τους 
προβληματισμούς σου και να σου απαντήσουμε συγκεκριμένα.

Τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου και ώρα 15:30 στο Διοικητικό Μέγαρο 
Ομίλου ΟΤΕ (Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι) σου δίνεται η δυνατότητα να 
συμμετέχεις ενεργά στις ομάδες συζήτησης για θέματα όπως:

    1. Η ενσωμάτωση των νέων στην αγορά εργασίας
    2. Οι προσδοκίες εργαζομένων – εργοδοτών – γονέων 

– δημόσιων υπηρεσιών και άλλων εμπλεκομένων 
στην εξίσωση «Aπασχόληση»

    3. Οι νέες μορφές Aπασχόλησης που προκύπτουν από 
την τεχνολογία

    4. Οι  γέφυρες ανάμεσα στην εκπαίδευση και την 
αξιοπρεπή Aπασχόληση 

    5. Ο ρόλος των Υπηρεσιών Απασχόλησης
    6. Η αξία της «Δια Βίου Εκπαίδευσης»
    7. Η μετατροπή του Brain Drain σε Brain Gain
    8. Η ιχνηλάτηση της οδού «Αναζήτηση Εργασίας»

Στελέχη επιχειρήσεων και τμημάτων HR θα είναι εκεί για να σε 
ακούσουν και να συζητήσουν μαζί σου.

Τώρα σου δίνεται η ευκαιρία να είσαι ένας από τους 100 συμμετέχοντες 
στο εργαστήρι συζήτησης, που θα αποκτήσουν μία αξέχαστη εμπειρία 
και θα λάβουν μέρος σε μία καινοτόμο συζήτηση. 

Μη χάσεις την ευκαιρία!
Δήλωσε τώρα συμμετοχή στέλνοντας email στο s.xaidogiannou@amcham.gr

Info: Σοφία Χαϊδόγιαννου | Τηλ. 210 699.3559 (εσωτ. 26)

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΉΛΩΣΈ ΣΥΜΜΈΤΟΧΉ

ΤΏΡΑ!

WORKSHOP

Είσαι νέος 18 έως 29 ετών;
Αναρωτιέσαι τι θα γίνει που δεν πέρασες;

Αναρωτιέσαι τι θα γίνει που τελείωσες  
και δε βρίσκεις πόρτες ανοιχτές;

Έχεις όνειρα και δεν ξέρεις πώς να τα υλοποιήσεις;
Πιστεύεις ότι μόνο οι φίλοι σου σε ακούν;

Πιστεύεις ότι μόνο η οικογένεια σου σε στηρίζει;

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

AmericAn-Hellenic 
cHAmber of commerce

Employment
Committee

Ο ΠΑΟΚ πήγε µε µάλλον χαλαρή διάθεση και αί-
σθηση ανωτερότητας στο Καραϊσκάκη για να παί-
ξει µε τον Ολυµπιακό. Μια εντελώς αδικαιολόγητη 
στάση, την οποία θα πληρώσει πολύ ακριβότερα 

από την απώλεια των τριών βαθµών. Ο Ολυµπιακός ξεκίνησε 
καλά τη σεζόν, στη συνέχεια ο Χάσι µπερδεύτηκε και µπέρ-
δεψε, υπήρξε σερί αρνητικών αποτελεσµάτων και αλλαγή 
προπονητή, καθώς και νέες ήττες επί Λεµονή. Ο Ολυµπιακός 
όµως πήρε το παιχνίδι που χρειαζόταν, κόντρα στον Πανιώνιο 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ένα κοµβικό ντέρµπι

στη Νέα Σµύρνη, και προετοιµάστηκε για το do or die µε τον 
ΠΑΟΚ.

Στο ντέρµπι µε τον ΠΑΟΚ, µετά από ένα ξεκίνηµα στο 
οποίο ο ∆ικέφαλος του Βορρά ήταν καλύτερος, στη συνέχεια 
ο Λεµονής ανέβασε ψηλά την πίεσή του και έκοψε τον ΠΑΟΚ 
στα δύο, οι παίκτες του, χωρίς να κάνουν κάτι το ιδιαίτερα ποι-
οτικό, ήταν πρώτοι στις µονοµαχίες και ο Ολυµπιακός πήρε 
µια νίκη θέλησης και χαρακτήρα. Αυτό που έλειψε από τον 
ΠΑΟΚ δηλαδή. Έναν ΠΑΟΚ που, ως περιβάλλον, µιλάει πολύ 
αλλά κάνει λίγα. ∆εν δικαιολογείται τέτοια αισιοδοξία ενόψει 
ενός ντέρµπι µε τον σχεδόν µόνιµο πρωταθλητή, σε όποια κα-
τάσταση κι αν βρίσκεται αυτός, όταν εκτός Τούµπας στη Super 
League έχεις 0-0 µε τον Λεβαδειακό και τον Απόλλωνα Σµύρ-
νης και 1-1 µε την ΑΕΛ. Ούτε δικαιολογείται µια αποτίµηση 
του αποτελέσµατος στο στιλ «καταφέραµε και χάσαµε από 
τους πεθαµένους» και «δεν έγινε και τίποτα». Το πόσο σηµα-
ντική ήταν η ήττα στο ντέρµπι του Καραϊσκάκη µιας οµάδας 
που ήταν σίγουρη ότι ήταν καλύτερη και το δήλωνε αλλά α-
πέτυχε να το αποδείξει φάνηκε στον αµέσως επόµενο αγώνα, 
για το Κύπελλο, στην Καλαµαριά µε τον Απόλλωνα. Όπως και 
από τις αντιδράσεις των οπαδών και γενικά του περιβάλλοντος 
ΠΑΟΚ.

Αυτό που δεν κατάλαβε ο ΠΑΟΚ –αλλά γνώριζε πολύ καλά 
ο Ολυµπιακός– ήταν πως ο πρωταθλητής δεν ήταν πεθαµένος, 
ήταν πληγωµένο θηρίο και ως γνωστόν το πληγωµένο θηρίο 
το σκοτώνεις, αλλιώς το πιθανότερο είναι ότι θα σκοτωθείς. Ο 
ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να το σκοτώσει και σε συνδυασµό µε τα 
τρία σερί αρνητικά αποτελέσµατα της ΑΕΚ από τη στιγµή που 
βρέθηκε στην κορυφή µε διαφορά, το πραγµατικό ερώτηµα 
πλέον είναι πόσες αγωνιστικές θα χρειαστεί ο Ολυµπιακός για 
να βρεθεί στην κορυφή της βαθµολογίας και να αρχίσει να χτί-

ζει διαφορά, δεδοµένου ότι έχει πιο εύκολο πρόγραµµα από 
τους αντιπάλους του στη συνέχεια.

Ένα ερώτηµα που σε µεγάλο βαθµό θα απαντηθεί στο κυ-
ριακάτικο ντέρµπι της Λεωφόρου, όπου ο Παναθηναϊκός θα υ-
ποδεχτεί τον Ολυµπιακό. ∆εδοµένου ότι ο Ολυµπιακός αποτε-
λεί το µέτρο του πρωταθλήµατος –τουτέστιν για τους υπόλοι-
πους διεκδικητές του τίτλου σηµασία δεν έχει η µεταξύ τους 
βαθµολογική απόσταση αλλά µόνο η απόσταση που έχουν από 
τον Ολυµπιακό–, είναι σαφές πως το πρωτάθληµα ξεκίνησε ου-
σιαστικά την προηγούµενη αγωνιστική. Με τον Ολυµπιακό να 
προέρχεται από µεγάλη εκτός έδρας νίκη επί του Πανιωνίου 
και ακόµη µεγαλύτερη επί του ΠΑΟΚ, είναι σαφές πως αν πε-
ράσει µε νίκη από τη Λεωφόρο το πιθανότερο είναι πως οι υ-
πόλοιποι διεκδικητές του τίτλου θα µπουν σε φάση εσωστρέ-
φειας, τα φαντάσµατα θα ξυπνήσουν και απλώς θα µένει να κα-
θοριστεί ο τρόπος µε τον οποίο ο Ολυµπιακός θα φτάσει στη 
διατήρηση του τίτλου του.

Το σίγουρο είναι πως δεν θα είναι εύκολο για την οµάδα 
του Λεµονή. Ο Παναθηναϊκός έχει βελτιωθεί εσχάτως, επι-
πλέον επί Ουζουνίδη είναι πολύ δυνατός στη Λεωφόρο, όπου 
έχει νικήσει τον Ολυµπιακό στις δύο τελευταίες επισκέψεις 
του. Και φυσικά ο Ολυµπιακός δεν έλυσε µε τη νίκη επί του 
ΠΑΟΚ τα αγωνιστικά του προβλήµατα. Και οι δύο δυσκολεύο-
νται στην παραγωγή φάσεων και στο γκολ, αλλά συνήθως στη 
Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός βρίσκει τον τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα κοµβικό ντέρµπι 
για το πρωτάθληµα. Αν νικήσει ο λίγο πριν τη χρεοκοπία Πα-
ναθηναϊκός των χιλίων οικονοµικών και διοικητικών προβλη-
µάτων, φυσικά και θα µπει στη διεκδίκηση του τίτλου. Αν νική-
σει ο Ολυµπιακός, τότε το πρωτάθληµα που… µόλις ξεκίνησε 
θα έχει ουσιαστικά τελειώσει.
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Η ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ 
ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ PLUS
Η Ρένα Μόρφη, τραγουδίστρια των Imam Baildi, 
µας παρουσιάζει τη φανταχτερή περσόνα Σούλη Α-
νατολή τα Σάββατα 28 Οκτωβρίου και 4 Νοεµβρίου 
στον Σταυρό του Νότου Plus. Η ζαργάνα του Παγα-
σητικού, µετά την καλοκαιρινή της περιοδεία και έ-
χοντας στις αποσκευές της τη µεγάλη της επιτυχία 
«Όταν σου χορεύω», που ξεπέρασε τα 1.000.000 
views, θα βρίσκεται και πάλι στον Σταυρό του 
Νότου, για να µας ταξιδέψει µπρος και πίσω στον 
χρόνο και στον Ατλαντικό, ανακατεύοντας το Αιγά-
λεω city του Ζαµπέτα µε το Siboney της Αβάνας σε 
ένα ξεχωριστό µουσικό πάντρεµα. Εκτός από τις ε-
πιτυχίες του Φοίβου ∆εληβοριά και του ∆ηµήτρη 
Μπαλογιάννη, που υπογράφουν τον νέο της δίσκο, 
θα ακούσουµε ασυνήθιστες διασκευές.

ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ Η ΜΠΕΗΜΠΙ ΤΖΕΗΝ;
Το θρυλικό έργο «Τι απέγινε η Μπέηµπι Τζέην;» ανε-
βαίνει για 2η σεζόν, υπό τη σκηνοθετική µατιά του Α-
πόλλωνα Παπαθεοχάρη, µε τη Ρούλα Πατεράκη στον 
ρόλο της Μπέηµπι Τζέην και την Μπέτυ Λιβανού στον 
ρόλο της Μπλανς. Το διάσηµο θρίλερ του αµερικανι-
κού κινηµατογράφου ένωσε αριστουργηµατικά δύο ιέ-
ρειες του Χόλιγουντ, την Μπέτι Ντέιβις και την Τζόαν 
Κρόφορντ, και έγινε τεράστια εµπορική επιτυχία όταν 
βγήκε στους κινηµατογράφους το 1962. Ταυτόχρονα 
συναρπαστικό ψυχολογικό θρίλερ και ξεκαρδιστική 
µαύρη κωµωδία, το έργο εδώ και πενήντα χρόνια έχει 
αποτελέσει µήλον της έριδος για τους ανθρώπους του 
θεάτρου, καθώς οι θεατρικές του δυνατότητες είναι α-
περιόριστες. Στο θέατρο Σφενδόνη.

ΧΡΗΜΑ. ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΠΤΑ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και η Νοµισµατική Συλ-
λογή της Alpha Bank συνεργάζονται για πρώτη φορά και 
διοργανώνουν από κοινού µία µεγάλη έκθεση µε τίτλο 
«ΧΡΗΜΑ. Σύµβολα απτά στην Αρχαία Ελλάδα». Η έκ-
θεση θα πραγµατοποιηθεί από 2 Νοεµβρίου 2017 έως 15 
Απριλίου 2018 και θα παρουσιάσει στο ευρύ κοινό εξαι-
ρετικά δείγµατα της αρχαίας νοµισµατοκοπίας, προερχό-
µενα κατά κύριο λόγο από τη Νοµισµατική Συλλογή της 
Alpha Bank. Το θέµα της έκθεσης σχετίζεται µε τις ποικί-
λες αναφορές και ερµηνείες των συµβόλων που είναι χα-
ραγµέν α επάνω στα νοµίσµατα από τα τέλη του 7ου αιώνα 
π.Χ. έως τη ρωµαϊκή περίοδο.

Ο Θανάσης Τσαλταµπάσης είναι ο Τσάρλι Τσάπλιν
Το βραβευµένο έργο του Daniel Colas «Tσάρλι Τσάπλιν», µετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε στο Παρίσι, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα, στο θέατρο Ακροπόλ, στις 31 Οκτωβρίου, σε µετάφραση του Αντώνη Γαλέου και σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια. Στο έργο ξεδιπλώνεται µε 
κινηµατογραφικό ρυθµό όλο το παρασκήνιο της µυθιστορηµατικής ζωής του αγαπηµένου αλητάκου Σαρλό. Ο Θανάσης Τσαλταµπάσης µεταµορ-

φώνεται στον οµώνυµο ρόλο. Η Μαρίνα Ψάλτη ερµηνεύει τη µητέρα του, ενώ η Τζένη Θεωνά τις τρεις από τις νεαρές γυναίκες της ζωής του. Ο Χρή-
στος Σπανός κρατά τον ρόλο του αδελφού του, Σίντνεϊ, που είχε σηµαντική επιρροή στη ζωή και στην καριέρα του Τσάπλιν. Ο Σωκράτης Πατσίκας 
ερµηνεύει τον Μακ Σένετ, τον παραγωγό του Χόλιγουντ που πρώτος ανακάλυψε το ταλέντο του νεαρού Τσάρλι. Τέλος, ο Γιώργος Κωνσταντίνου 

τιµά την παραγωγή µε τη συµµετοχή του, παίζοντας τον διάσηµο για τις ίντριγκες και το πολιτικό παρασκήνιο αρχηγό του FBI Χούβερ.
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Τώρα µπο-
ρείτε να πα-
ραγγείλετε 
το κρασί σας

Με ένα τηλε-
φώνηµα στο 
210 3466996, 
το κρασί που 
επιθυµείτε 
χωρίς χρέωση 
στο σπίτι σας.
Ελάχιστη 
παραγγελία: €25

Νίκος Δουλουφάκης

«Η Ελλάδα δεν θα αργήσει
να αποκτήσει τη δική της θέση
στο οινικό στερέωµα»

  ΣΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΚΟΥΡΟΥΠΗ

Αξιολογήσεις κρασιών

∆άφνιος
Ποικιλία: Βιδιανό
Περιοχή: Ηράκλειο
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 13,5%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
9-11°C

Χρυσοκίτρινο χρώµα µε έ-
ντονο φρουτώδη χαρακτήρα 
λεµονιού, περγαµόντο και 
σαφείς νύξεις µάνγκο. Στόµα 
ξηρό, στρογγυλό, µε τραγανή 
οξύτητα και επίγευση εντυ-
πωσιακής διάρκειας.
Ταιριάζει µε ψάρι στη σχάρα, 
ζυµαρικά µε λευκές σάλτσες, 
αλλά και µε αρνί µαγειρευτό.

∆άφνιος
Ποικιλία: Λιάτικο
Περιοχή: Ηράκλειο
Τύπος: Ερυθρό, Ξηρό
Αλκοόλ: 13,5%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 16-18°C

Χρώµα κόκκινο διαυγές, µύτη ώριµων 
κόκκινων φρούτων µε νύξεις µπαχαρι-
κών. Στόµα ισορροπηµένο µε βελού-
δινη επίγευση.
Ταιριάζει µε κρεατικά στη σχάρα, αλ-
λαντικά, λουκάνικα και κίτρινα τυριά.

Άσπρος Λαγός
Ποικιλία: Βιδιανό
Περιοχή: Ηράκλειο
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 14%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
10-12°C

Χρώµα χρυσαφί µε πράσινες α-
νταύγειες, µε αρώµατα εσπεριδοει-
δών και λευκών λουλουδιών. Στόµα 
λιπαρό µε έντονα ώριµα φρούτα 
και µακριά επίγευση.
Ταιριάζει µε χοιρινό µαγειρευτό, 
πουλερικά, ριζότο µε λαχανικά και 
ζυµαρικά µε λευκές σάλτσες.

info

«Άµα για σένα το κρασί είναι απλά µια 
λέξη, για µένα είναι η ζωή που έχω ε-
πιλέξει!» Όταν γνωρίζεις ότι αυτό είναι 
το µότο της Οικογένειας ∆ουλουφάκη, 

καταλαβαίνεις τι θα συναντήσεις στις ∆άφνες του Η-
ρακλείου Κρήτης επισκεπτόµενος το Οινοποιείο ∆ου-
λουφάκη. Ο Νίκος ∆ουλουφάκης, τρίτη γενιά αµπε-
λουργικής παράδοσης, µίλησε στη Free Sunday.

Το 1930 είναι η χρονιά εκκίνησης; Πείτε µας λίγα 
λόγια για την ιστορία σας…
Το 1930 είναι η χρονολογία που άρχισε να δραστηρι-
οποιείται ο παππούς µου. Πριν από µένα ο παππούς 
µου και ο πατέρας µου ασχολούνταν µε την αµπελο-
καλλιέργεια και το κρασί. Εγώ το 1996, αφού τελεί-
ωσα τις σπουδές οινολογίας στo Piemonte της Ιταλίας, 
έκανα την πρώτη εµφιάλωση. Ως τότε, το κρασί που ε-
µπορευόταν η οικογένεια ήταν σε µορφή χύµα.

Το 1952 το Οινοποιείο ∆ουλουφάκη διακρίνεται στη 
∆ΕΘ. Αυτό σηµαίνει ότι µια εποχή που το εµφιαλω-
µένο ελληνικό κρασί ουσιαστικά είναι ανύπαρκτο 
εσείς βρίσκεστε στην πρωτοπορία;
Η διάκριση στη ∆ΕΘ δεν έχει να κάνει µε πρωτοπο-
ρία. ∆είχνει ότι η περιοχή και το terroir των ∆αφνών 
έχει πολύ µεγάλη δυναµική για παραγωγή ποιοτικών 
οίνων.

Η τρίτη γενιά ∆ουλουφάκη πώς αντιµετωπίζει το σή-
µερα του οινοποιείου;
Κύριο µέληµά µου ήταν εξαρχής η αναδιάρθρωση των 
οικογενειακών αµπελώνων και ο εκσυγχρονισµός του 
οινοποιείου. Πλέον το οινοποιείο αποτελεί µια µικρή 
αλλά εξαιρετικά προσεγµένη και σύγχρονη οινοποι-
ητική µονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τα 150 ιδιόκτητα 
στρέµµατα αµπελώνων που εκσυγχρονίστηκαν, αυτό 
ναι, ίσως µπορεί να θεωρηθεί πρωτοπορία για την πε-
ριοχή.

Πιστεύετε ότι η ελληνική ετικέτα έχει αρχίσει να 
κατακτά τη θέση της στο διεθνέ ς στερέωµα;
Όσον αφορά τα ελληνικά κρασιά, θεωρώ ότι οι Έλλη-
νες παραγωγοί είναι πολύ εξωστρεφείς, προσπαθούν 
να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό, 
όµως το ελληνικό κρασί δεν έχει αποκτήσει ακόµα τη 
θέση που έχουν άλλες χώρες σε λίστες ή σε ράφια στο 
εξωτερικό. Πιστεύουµε όµως ότι µέσα από τη µεγάλη 
προσπάθεια των Ελλήνων οινοποιών η Ελλάδα δεν θα 
αργήσει να αποκτήσει τη δική της πλέον θέση στο οι-
νικό στερέωµα και να µην ανήκει στις «λοιπές χώρες».
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζορτζ Κλούνεϊ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζορτζ 
Κλούνεϊ, Γκραντ Χέσλοβ, Τζόελ Κοέν, Ίθαν Κοέν 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ματ Ντέιμον, Τζούλιαν Μουρ, Νόα Τζουπ, 
Όσκαρ Άιζακ, Τζακ Κόνλεϊ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 104΄ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Odeon

Τέσσερα χρόνια μετά την πολυβραβευμένη «Μικρά Αγγλία» ο Παντελής Βούλγαρης επιστρέφει στη μεγάλη 
οθόνη και καταπιάνεται με μία από τις πιο γνωστές σελίδες της πρόσφατης ελληνικής Ιστορίας, την εκτέ-
λεση από τους Γερμανούς 200 αγωνιστών την 1η Μαΐου 1944 στην Καισαριανή, ως αντίποινα για τη δράση 
της ελληνικής αντίστασης. Μαζί με τη σεναριογράφο Ιωάννα Καρυστιάνη («Μικρά Αγγλία», «Νύφες») 

μας μεταφέρουν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Χαϊδαρίου, για να μας γνωρίσουν τους ανθρώπους πίσω από 
τα τραγικά γεγονότα. Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας ο 34χρονος Ναπολέων Σουκατζίδης, Κρητικός μικρασιατικής 
καταγωγής, αγωνιστής του λαϊκού κινήματος και κρατούμενος σε εξορίες και φυλακές από το 1936. Την περίοδο της 
φυλακής του στο Χαϊδάρι εκτελούσε χρέη διερμηνέα του Γερμανού διοικητή του στρατοπέδου Καρλ Φίσερ, ενώ 
συνεχώς γινόταν μάρτυρας βασανιστηρίων των συγκρατουμένων του. Η τύχη του Ναπολέοντα και άλλων 199 συ-
γκρατουμένων του αποφασίζεται μετά την ενέδρα της ελληνικής αντίστασης στον στρατιωτικό διοικητή Λακωνίας, σε 
χαράδρα της περιοχής των Μολάων. Ο θάνατος του διοικητή Κρες και τριών Γερμανών της συνοδείας του επιφέρει ως 
αντίποινα την εκτέλεση 50 Ελλήνων για κάθε έναν Γερμανό. Ο Σουκατζίδης είναι στη λίστα των 200 μελλοθάνατων. 
Την ημέρα της εκτέλεσης βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα ζωής, όταν ο Φίσερ, που κατά το διάστημα της φυλάκι-
σης του Σουκατζίδη στο Χαϊδάρι ανέπτυξε σεβασμό για τον Έλληνα διερμηνέα, του δίνει τη δυνατότητα να εξαιρεθεί 
βάζοντας στη θέση του ως διακοσιοστό άλλον.

Η ΤΑΙΝΙΑ LEGO NINJAGO (ΣΕ 2D, 3D ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΗ)
THE LEGO NINJAGO MOVIE

Στην πρώτη κινηματογραφική περιπέτεια του κόσμου του Ninjago, η μάχη για την Πόλη του Ninjago 
καλεί σε δράση τον νεαρό Λόιντ, αλλιώς και Πράσινο Νίντζα, μαζί με τους φίλους του, που είναι όλοι 
μυστικοί πολεμιστές και LEGO Master Builders. Υπό την καθοδήγηση του σοφού και σπιρτόζου 
κουνγκ φου Mάστερ Γου, πρέπει να νικήσουν τον κακό Άρχοντα Γκάρμαντον, τον Χειρότερο Τύπο 

όλων των Εποχών, που τυγχάνει να είναι και ο μπαμπάς του Λόιντ. Φέρνοντας αντιμέτωπους πολεμιστή εναντίον 
πολεμιστή και πατέρα απέναντι σε γιο, η επική αναμέτρηση θα τεστάρει αυτή τη δυνατή και απείθαρχη ομάδα 
των σύγχρονων Νίντζα που πρέπει να μάθουν να κάνουν στην άκρη το εγώ τους και να ενώσουν τις δυνάμεις τους 
για να απελευθερώσουν την αληθινή τους δύναμη.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τσάρλι Μπιν, Πολ Φίσερ, Μπομπ Λόγκαν ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ/ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Πάνυ Ναούμ ΣΚΗ-
ΝΟΘΕΣΙΑ: Αργύρης Παυλίδης ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ: Φοίβου Ριμένα, Βασίλη Μήλιου, Ηλία Ζερβού, Σοφίας Καψαμπέλη, Χρήστου 
Θάνου ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 101΄ ΔΙΑΝΟΜΗ: Tanweer

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Παντελής Βούλγαρης ΣΕΝΑΡΙΟ: Ιωάννα Καρυστιάνη, Παντελής Βούλγαρης ΠΑΙΖΟΥΝ: Ανδρέας Κωνσταντίνου, 
Αντρέ Χένικε, Μελία Κράιλινγκ, Τάσος Δήμας, Αινείας Τσαμάτης, Βασίλης Κουκαλάνι, Λουκάς Κυριαζής, Λευτέρης Λαμπράκης 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 106΄ ΔΙΑΝΟΜΗ: Tanweer

SUBURBICON

Καλώς ήρθατε στο ηλιόλουστο Suburbicon! 
Ένα προάστιο με χαρούμενες οικογένει-
ες, ακριβώς στην καρδιά της Κεντρικής 

Αμερικής. Με τα οικονομικά σπίτια με το φροντι-
σμένο γρασίδι στους κήπους τους, το Suburbicon 
είναι η απάντηση στο αμερικάνικο όνειρο του 1957. 
Αν και η οικογένεια Λοντζ είναι εκ των ακρογωνιαί-
ων λίθων στη συγκεκριμένη κοινότητα, η ζωή τους 
ανατρέπεται ξαφνικά όταν μια επίθεση που δέχο-
νται από αγνώστους μέσα στο σπίτι τους επιφέρει 
τον τραγικό θάνατο της μητέρας του μικρού Νίκι. 
Μια απρόβλεπτη και γεμάτη υποψίες διαδοχή από 
γεγονότα μπλέκει την οικογένεια σε έναν ιστό από 
προδοσίες, μοιχεία και εκβιασμούς. Μετά τον θά-
νατο της μητέρας του, ο μικρός Νίκι προσπαθεί να 
καταλάβει τον περίεργο και εγωιστικό τρόπο που 
συμπεριφέρονται οι ενήλικοι στην οικογένειά του, 
κάτι που κλονίζει τον πατέρα του και την προσπά-
θειά του για μια καινούργια οικογενειακή ιεραρχία. 
Εν τω μεταξύ, όλη αυτή η αναστάτωση μέσα στην 
οικογένεια περνάει απαρατήρητη από την υπό-
λοιπη κοινότητα, η οποία έχει αναστατωθεί με τον 
ερχομό της πρώτης αφροαμερικανικής οικογένειας 
στη γειτονιά τους. Σκηνοθεσία Τζορτζ Κλούνεϊ, 
σενάριο Τζόελ και Ίθαν Κοέν και όλοι ξέρουμε τι 
συμβαίνει όταν αυτοί οι τρεις συνυπάρχουν.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Οι νέοι καλλιτέχνες 
αναζητούν πάντα 
έναν τρόπο να 
αναδειχθούν. Παλιά 
μπορεί να ήταν κάποιο 
φεστιβάλ, διαγωνισμοί 
τραγουδιού κ.ά. 
Αυτό είναι θεμιτό και 
κατανοητό. Ο σκοπός 
όμως δεν αγιάζει 
πάντα τα μέσα και 
συχνά σε απομακρύνει 
από το καλλιτεχνικό 
σου όνειρο. Η 
τηλεόραση έχει 
μεγάλη δύναμη, αλλά 
είναι ένα χωνευτήρι 
για νέα πρόσωπα, 
που γίνονται τελικά 
αναλώσιμα. Εντέλει, 
δεν ξέρω αν η αγορά 
ζητάει καλλιτέχνες, 
αν σκεφτούμε ότι η 
μουσική βιομηχανία 
έχει πεθάνει.

INFO
ΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 
- ΛΕΝΑ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Bang Bang!
Σάββατα 28 Οκτωβρίου 
και 4 Νοεμβρίου
PassPort Κεραμεικός 
– Upstairs
Κεραμεικού 58 & 
Μαραθώνος, Αθήνα
Tηλ.: 210 5222203,  
210 4130153
www.pass-port.com.gr
Τιμές εισιτηρίων: €13 
(με μπίρα ή κρασί στο 
μπαρ), €20 (με ποτό σε 
τραπέζι)

ΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

«Αν θες να φτιάξεις 
κάτι αδιαφανές, 

υπάρχουν τρόποι»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Ο Δώρος Δημοσθένους συναντά τη Λένα Κιτσοπούλου 
στο PassPort Κεραμεικός - Upstairs, σε ένα κοινό 
πρόγραμμα που σμίγει ελληνικά και ξένα τραγούδια 
του ’50 και του ’60 με τα disco hits του ’70 και τον 

Στράτο Διονυσίου. Ο Δώρος Δημοσθένους μας περιγράφει την 
απρόσμενη συνάντηση.

Τι θα δούμε στο PassPort Κεραμεικός - Upstairs;
Φέτος ετοιμάσαμε μια καινούργια παράσταση που λέγεται 
«Bang Bang!» και θα την παρουσιάσουμε για τρία Σάββατα, 21 
και 28/10 και 4/11, στο PassPort Κεραμεικός - Upstairs. Βασίζε-
ται κατά ένα μικρό μέρος στις γνωστές παραστάσεις μου τα τε-
λευταία χρόνια με ελληνικά και ξένα ρετρό τραγούδια που είχαν 
κάνει μεγάλη επιτυχία στη διεθνή σκηνή, αλλά και σε επιλο-
γές από το πρόσφατο άλμπουμ μου «Compere», σε μια ατμό-
σφαιρα κινηματογραφική που εναλλάσσεται με χορευτική διά-
θεση, με την ενέργεια που πάντα θέλω να έχω στα live μου, αλλά 
και με τη συμμετοχή της Λένας Κιτσοπούλου που προσθέτει τη 
δική της διάθεση και πινελιά στην παράσταση και αποκαλύπτει 
τη σχέση της με το τραγούδι και όχι μόνο με το ρεμπέτικο που 
ξέραμε μέχρι τώρα.

Η συνεργασία με τη Λένα Κιτσοπούλου πώς προέκυψε;
Με τη Λένα είμαστε φίλοι από παλιά και μας συνδέει η κοινή 
αισθητική, η καλλιτεχνική επικοινωνία και μια τρέλα να βλέ-
πουμε τα πράγματα. Χρόνια θέλαμε να κάνουμε κάτι μαζί και 
φέτος προέκυψε αβίαστα. Τη συνεργασία αυτή σηματοδοτεί 
κι ένα τραγούδι που γράψαμε οι δυο μας πριν από χρόνια, το 
«Τραύμα», που αυτές τις μέρες θα κυκλοφορήσει.

Πώς έγινε η επιλογή των τραγουδιών;
Είναι ένα μείγμα από το διεθνές ρεπερτόριο που αγαπήσαμε με 
τη Λένα, αλλά κυρίως ελληνικά τραγούδια που μας αρέσει να 
τραγουδάμε παρέα. Οι επιρροές φτάνουν πιο κοντά στη δεκα-
ετία του ’80 και στα πάρτι της εφηβείας. Είναι ένα ανανεωμένο 
πρόγραμμα με εμπλουτισμένο ήχο, με επτά μουσικούς επί σκη-
νής και με πολλές εκπλήξεις. Ο στόχος των παραστάσεών μου τα 
τελευταία χρόνια είναι ο κόσμος να περάσει καλά, να ανοίξει η 
ψυχή του, με μόνο κριτήριο πάντα τα ωραία τραγούδια και την 
καλή αισθητική.

Ποια είναι η γνώμη σας για τα αμέτρητα talent shows; Αναδει-
κνύουν πραγματικούς καλλιτέχνες;
Οι νέοι καλλιτέχνες αναζητούν πάντα έναν τρόπο να αναδει-
χθούν. Παλιά μπορεί να ήταν κάποιο φεστιβάλ, διαγωνισμοί 
τραγουδιού κ.ά. Αυτό είναι θεμιτό και κατανοητό. Ο σκοπός 
όμως δεν αγιάζει πάντα τα μέσα και συχνά σε απομακρύνει από 
το καλλιτεχνικό σου όνειρο. Η τηλεόραση έχει μεγάλη δύναμη, 
αλλά είναι ένα χωνευτήρι για νέα πρόσωπα, που γίνονται τελικά 
αναλώσιμα. Εντέλει, δεν ξέρω αν η αγορά ζητάει καλλιτέχνες, αν 
σκεφτούμε ότι η μουσική βιομηχανία έχει πεθάνει.

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της περι-
όδου που διανύουμε για το ελληνικό τραγούδι;
Αναζητά ξανά την ταυτότητά του μέσα σε μια εποχή που αλλάζει 
συνεχώς, ψάχνει τον ήχο του και τη θεματολογία του. Ίσως να 
μην είμαστε στην εποχή των μεγάλων τραγουδιών και γι’ αυτό 
να γυρνάμε ξανά στις πηγές, αλλά πιστεύω ότι ένα καινούργιο 
τραγούδι θα συγκινήσει και πάλι μέσα από την απλότητά του, 
είτε είναι ροκ, είτε λαϊκό, είτε μπαλάντα, φτάνει να υπάρχουν 
ευαίσθητοι αποδέκτες.

Τελικά με την ΑΕΠΙ και την πνευματική ιδιοκτησία τι γίνεται;
Έχουν γραφτεί πολλά, έχουν ακουστεί άλλα τόσα, αυτό που 
βλέπω και με λυπεί είναι ότι ακόμη και στο θέμα της τέχνης κυ-
ριαρχεί μια νοοτροπία ευκαιριακού χρήματος και κάποιοι συνε-
χίζουν να κερδίζουν αδίκως στην πλάτη κάποιων άλλων. Πολύ 
φοβάμαι ότι ακόμη και όσοι φωνάζουν, στο τέλος θα βρεθεί τρό-
πος να σωπάσουν. Αυτή είναι η νοοτροπία, αν όμως θες να φτιά-
ξεις κάτι στέρεο και αδιαφανές πιστεύω ότι υπάρχουν τρόποι.
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Η Χριστίνα Μαυρίδου 
είναι καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
Site: www.personaltrainer-
christy.com
Facebook Page: Christy 
Μαυρίδου
Instagram: christymav
YouTube: Christy Mavridou

Τ
ο τρέξιμο είναι μια αερόβια δραστηριό-
τητα της οποίας η δημοτικότητα έχει αυ-
ξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια 
στους ενήλικες, άντρες και γυναίκες. Το 
κύριο πλεονέκτημα του τρεξίματος είναι 
ότι απαιτεί μόνο ένα καλό ζευγάρι παπού-
τσια ειδικά για τρέξιμο, μερικά ρούχα για 
την άσκηση που δεν κοστίζουν ιδιαίτερα, 

ένα δάπεδο απορροφητικό όσον αφορά τους κραδασμούς, όπως 
χώμα, άμμος, ταρτάν ή ηλεκτρικός διάδρομος, και πολύ μικρή δε-
ξιότητα. Με κάποια προσπάθεια, λοιπόν, σχεδόν ο καθένας μπο-
ρεί να ωφεληθεί από αυτή τη δραστηριότητα.

Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες τεχνικές που θα πρέπει να γνωρί-
ζει κάποιος πριν ξεκινήσει το τρέξιμο:
1) Τοποθέτηση του ποδιού. Η πτέρνα του πέλματος χτυπά πρώτη 
στο έδαφος, πριν από το υπόλοιπο πέλμα αλλά όχι δυνατά, εν συ-
νεχεία πρέπει να κινηθείτε προς τα εμπρός και να δώσετε ώθηση 

με το πέλμα. Αντίθετα από ορισμένες απόψεις, δεν θα πρέπει να 
τρέχετε πατώντας στα δάχτυλα. Τα δάχτυλα θα πρέπει να είναι 
στραμμένα προς τα εμπρός και τα πέλματα θα πρέπει να παραμέ-
νουν κάτω από τα γόνατα και να μη μετακινούνται προς τα πλά-
για όπως τρέχετε.
2) Το μήκος του διασκελισμού. Καλό είναι ο διασκελισμός να 
έχει σχετικά μεγάλο μήκος και να είναι αρκετά μεγαλύτερος απ’ 
ό,τι κατά τη βάδιση. Είναι απαραίτητο να κάνετε πολύ καλές δια-
τάσεις στα πόδια για την αύξηση του διασκελισμού.
3) Η κίνηση των χεριών. Τα χέρια σας θα πρέπει να κινούνται 
όπως και τα πόδια. Οι βραχίονες θα πρέπει να είναι λυγισμένοι 
και να αιωρούνται ελεύθεροι και εναλλάξ από μπροστά προς τα 
πίσω. Οι βραχίονες και τα χέρια πρέπει να είναι χαλαρά.
4) Η στάση του σώματος. Το πάνω μέρος του σώματός σας θα 
πρέπει να διατηρείται σχεδόν όρθιο και το κεφάλι και το στήθος 
ψηλά. Μη σκύβετε προς τα εμπρός, εκτός αν κάνετε αγώνα ταχύ-
τητας ή γρήγορο τροχάδην.
Καλό τρέξιμο!

Είστε λάτρεις του τρεξίματος;  
Μάθετε τη σωστή τεχνική του!

  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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