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Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
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της FREE SUNDAY
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PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

• Μείνατε από µπαταρία; Και τώρα τι; • Θα απαγορευθούν (πάλι) τα diesel στην Αθήνα;
• Η ηλεκτροκίνηση φέρνει και ανεργία στην αυτοκινητοβιοµηχανία; 
• Όσο έγιναν φέτος και όσα θα γίνουν του χρόνου στη Φόρµουλα 1

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

• 70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα&
Skoda: ∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα››  Ford Ka+ ››  Seat Ateca  ››   Porsche 718 Boxster ››   Volvo V40 Cross Country T3 Auto

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Πατέντες
70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

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

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

•  Volvo V60 Cross Country•   Mercedes E-Class Estate
•    Με Citroen C1 στο Πήλιο
•  VW Crast er: Van of the Year 2017

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

PERIEXOMENA
04 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα η κυβέρνηση Μητσοτάκη
05 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ «Στις 
εκλογές ενισχυθήκαν µόνο τα τρία κόµµατα του 
πολιτικού mainstream»
06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Καλή αλλά δύσκολη 
η σχέση µε τους Ευρωπαίους εταίρους
08-09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Οι 
εθνικές εκλογές λειτούργησαν ως επαναληπτική 
εκλογή των ευρωεκλογών
10 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Οι «ακτινογραφίες» δύο καλπών
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ Ο ΣΥΡΙΖΑ 
υπήρξε αποτελεσµατικός χορηγός της Ν∆
12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Χρυσοχοΐδης - Οικονόµου: Το 
ισχυρό δίδυµο της έννοµης τάξης
13 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η Ν∆ πάνω από τον µέσο όρο, ο 
ΣΥΡΙΖΑ κάτω σε Μακεδονία και Θράκη
14 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ ∆ύσκολος εκλογικός 
τοκετός
15 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ξεκίνησε η 
σύγκρουση δύο… άλλων κόσµων
16 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τα σχέδιο για µειώσεις φόρων 
και 120 δόσεις
18 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Οι µεγάλες προκλήσεις στο 
χώρο της παιδείας
19 // ΑΠΟΨΗ Θ. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ Πως η Ιστορία 
γίνεται σιωπή;
20 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η Χαλκιδική µετρά τις 
πληγές της
21 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Από το Μάτι στη Χαλκιδική

23 // BUSINESS Ο απώτερος στόχος του 
Κόµαρεκ για τον ΟΠΑΠ
25 // ΥΓΕΙΑ Ασθενοκεντρικό το σχέδιο για τη 
δηµόσια υγεία

SPORTS 
27// ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις από το 
betarades.gr

FREE TIME 
30 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
31 // INTERVIEW Θ. ΓΚΟΝΗΣ «Η Οδύσσεια µας 
διδάσκει την τέχνη της επιβίωσης»
32-33 // ΠΡΟΣΩΠΑ έτερονήµισυ «Οι νέοι 
καλλιτέχνες οφείλουν να παίρνουν ρίσκο»
34 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
36 // TRAVEL Απόδραση στην κορινθιακή 
Κρουαζέτ
37 // COOK FILES Ρολό οµελέτα
38-39 // EΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη ζωή 

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδη-
µοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική, µερική ή περιληπτική, ή 
κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχοµένου της 
εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 
τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως 
ή άλλον, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νό-
µοι 238/ 1970, 4301/1979, Ν. 
100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 
4254, 1962 και κανόνες του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου.
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ανάλυση

Ο 
πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης παρουσίασε 
μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, σε ό,τι αφορά 
τη σύνθεσή της αλλά και τις δυνατότητές της, 
κυβέρνηση. Το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης 
για τη νέα κυβέρνηση είναι μεγάλο και ειλικρι-
νές. Οι περισσότεροι πολίτες καταλήγουν σε 

θετικά συμπεράσματα, διατυπώνουν όμως και συγκεκριμένα ερω-
τήματα για τη σύνθεση και την προοπτική της κυβέρνησης. 
Έχουμε να κάνουμε με ένα δυναμικό και δημιουργικό ξεκίνημα, 
στην πολιτική όμως όλα κρίνονται με βάση το αποτέλεσμα. 

Τα εννιά πιο δυνατά σημεία
Τα πιο θετικά χαρακτηριστικά της κυβέρνησης συνοψίζονται κατά 
την άποψή μου ως εξής. 
Πρώτον, η προώθηση του κ. Πικραμμένου στη θέση του αντιπρο-
έδρου της κυβέρνησης ενισχύει την εικόνα κύρους αλλά έχει και 
έναν συγκεκριμένο πολιτικό συμβολισμό μετά τα όσα συνέβησαν 
με ευθύνη της κυβέρνησης Τσίπρα. 
Δεύτερον, η σύνθεση της κυβέρνησης έχει μία διακομματική δι-
άσταση, η οποία εκφράζει τη θέληση του κ. Μητσοτάκη για κοι-
νωνικά και πολιτικά ανοίγματα ιδιαίτερα στον χώρο του Κέντρου. 
Τρίτον, εξαιρετικά δυνατό σημείο της κυβέρνησης Μητσοτάκη 
είναι ο πρωταγωνιστικός ρόλος των δύο αντιπροέδρων της ΝΔ, 
μέσω των υπουργείων που τους ανέθεσε ο πρωθυπουργός, 
στην προώθηση μεγάλων επενδύσεων, σημαντικών μεταρ-
ρυθμίσεων και στη δραστική βελτίωση του επιχειρημα-
τικού και επενδυτικού περιβάλλοντος. 
Οι δύο αντιπρόεδροι της ΝΔ έχουν δημιουργή-
σει σημαντικό προσωπικό πολιτικό κεφάλαιο, το 
οποίο τώρα θα αξιοποιήσουν για την επιτάχυνση 
θετικών οικονομικών εξελίξεων.
Τέταρτον, οι επιλογές για το υπουργείο Οικονο-
μικών ενισχύουν την εικόνα της δημοσιονομι-
κής και οικονομικής σταθερότητας. Η σταθερό-
τητα είναι αναγκαία προϋπόθεση για την καλή 
συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους και 
εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την προώ-
θηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.
Πέμπτον, ιδιαίτερα θετική κρίνεται η απόφαση 
Μητσοτάκη να αναθέσει τα ζητήματα προστασίας 
της έννομης τάξης σε έμπειρα και δοκιμασμένα 
στελέχη που δεν προέρχονται από τον χώρο της ΝΔ. 
Με τον τρόπο αυτόν γίνεται πιο αποτελεσματική η 
προσπάθεια και εξουδετερώνεται μία επιχειρηματολο-
γία που στηρίζεται στην καταχρηστική πολιτικοποίηση 
θεμάτων που ενδιαφέρουν όλους, χωρίς εξαίρεση, τους πο-
λίτες.
Έκτον, η κυβερνητική εικόνα είναι πολύ καλή σε ό,τι αφορά τα στε-
λέχη και τις δυνατότητές τους στον τομέα της Παιδείας, που ανα-
γνωρίζεται από όλους ως στρατηγικής σημασίας για την οικονομία 
και την κοινωνία. 
Έβδομον, οι επιλογές στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης δημι-
ουργούν την εντύπωση ότι θα υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση 
του βαθιά προβληματικού ασφαλιστικού συστήματος και πως θα 
αναπτυχθούν ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν το 
κοινωνικό προφίλ της κυβέρνησης και της ΝΔ. Τα αποτελέσματα 
των τελευταίων εκλογών, αν και εντυπωσιακά καλά για τη ΝΔ, δεί-
χνουν ότι έχει τεράστια πολιτική απόσταση να καλύψει για να κερ-
δίσει την εμπιστοσύνη συμπολιτών μας με μεγάλα οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα.
Όγδοον, με πρωτοβουλία του κ. Μητσοτάκη μπαίνουν στην κυβέρ-
νηση στελέχη με εντυπωσιακή επαγγελματική πορεία ή γνώσεις 
και χαρακτηριστικά τεχνοκρατών. 
Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται ένας τολμηρός κυβερνητι-
κός σχεδιασμός πολιτικών στελεχών και στελεχών με τεχνοκρα-
τικά χαρακτηριστικά. Ο σχεδιασμός αυτός δημιουργεί νέες δυνα-
τότητες για το κυβερνητικό σχήμα, αλλά δεν θα είναι εύκολος στη 
διαχείρισή του.
Ένατον, το σημαντικότερο θετικό χαρακτηριστικό της νέας κυβέρ-
νησης είναι κατά την άποψή μου η μέθοδος που έχει επιλέξει ο κ. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Τα δυνατά σημεία 
και τα ερωτηματικά

Το ισχυρότερο ατού της κυβέρνησης 
είναι η ενισχυμένη εποπτεία της 
από τον κ. Μητσοτάκη.

Το μοίρασμα των υπουργικών 
θέσεων μεταξύ πολιτικών στελεχών 
και στελεχών με τεχνοκρατικά 
χαρακτηριστικά είναι ελπιδοφόρο 
αλλά και ριψοκίνδυνο.

Μητσοτάκης. Πρόκειται για έναν πολιτικό που επενδύει ατελείω-
τες ώρες εργασίας σε θέματα μεγάλης σημασίας και έχει εντυπωσι-
ακή γνώση των φακέλων που χειρίζεται. 
Η απόφασή του να ηγηθεί, σε καθημερινή βάση, της προσπάθειας 
και να συντονίσει, με τη βοήθεια των βασικών συνεργατών του, φαί-
νεται ότι βάζει οριστικό τέλος σε μορφές χαλαρής διακυβέρνησης 
που κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος της κρίσιμης τελευταίας δεκα-
πενταετίας. Χαρακτηριστικά τα παραδείγματα του Γιώργου Παπαν-
δρέου, που ποτέ δεν μελέτησε αρκετά τα προβλήματα που έπρεπε 
να αντιμετωπίσει, και του Αλέξη Τσίπρα, που διαρκώς υπερτιμούσε 
τις δυνάμεις του και υποτιμούσε τα προβλήματα που έπρεπε να α-
ντιμετωπίσει. 

Τα βασικά ερωτήματα
Με βάση τις αντιδράσεις πολιτικών κομμάτων αλλά κυρίως της κοι-
νής γνώμης, διατυπώνονται τρία βασικά ερωτήματα για τις επιλογές 
του πρωθυπουργού και την προοπτική της κυβέρνησης. 
Διαπιστώνεται από όλους μία υποεκπροσώπηση των γυναικών στο 
κυβερνητικό σχήμα. Το πολιτικό αυτό πρόβλημα είναι γενικότερο 
στον χώρο της ΝΔ και θα πρέπει, με το πέρασμα του χρόνου, να α-
ντιμετωπιστεί. 
Με βάση την ποσόστωση που ισχύει, το 40% όσων συμμετέχουν σε 
εκλογικές λίστες είναι γυναίκες. Από τους βουλευτές όμως που εξέ-
λεξε η ΝΔ, μόνο το 15% είναι γυναίκες, γεγονός που δείχνει ότι υ-

πάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα. Από τα μέλη του υπουργικού 
συμβουλίου μόνο το 10% είναι γυναίκες και είναι φανερό ότι 

ο πρωθυπουργός θα πρέπει να κινηθεί σταδιακά σε ποσο-
στά 20%-25%, για να στείλει το σωστό πολιτικό μήνυμα 

και να δημιουργήσει θετική κοινωνική δυναμική. 
Το παράδειγμα των ευρωπαϊκών προδιαγραφών όσον 
αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών δίνει η ευ-
ρωομάδα της ΝΔ, με τρεις γυναίκες στην οκταμελή 
ομάδα, δηλαδή ένα «ευρωπαϊκό» ποσοστό συμμετο-
χής 37,5%. 
Το δεύτερο λεπτό ζήτημα που έχει σχέση με τη σύν-
θεση της κυβέρνησης είναι ο αριθμός των μελών της. 
Ένα σχήμα με 51 μέλη κρίνεται από την κοινή γνώμη 
ως υπερβολικά μεγάλο.
Στην πολιτική έχει τεράστια σημασία η δύναμη του 

παραδείγματος. Εφόσον η ΝΔ υποστηρίζει τη δημι-
ουργία ενός μικρότερου, πιο ευέλικτου και κυρίως πιο 

αποτελεσματικού κράτους, θα έπρεπε η επιχειρηματολο-
γία της να φαίνεται στη σύνθεση της κυβέρνησης. 

Συνεργάτες του πρωθυπουργού επικαλούνται δύο δυσκολίες 
που οδήγησαν στο πολυπληθές υπουργικό συμβούλιο. Πρώτον, 

υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπι-
στούν το ταχύτερο δυνατόν. Δεύτερον, η ενίσχυση των τεχνοκρατι-
κών χαρακτηριστικών του υπουργικού συμβουλίου περνούσε ανα-
γκαστικά από τη συμμετοχή πολλών στελεχών με τεχνοκρατικά χα-
ρακτηριστικά στο υπουργικό συμβούλιο. 
Πέρα από τη λογική ερμηνεία της επιλογής του πρωθυπουργού 
υπέρ ενός πολυπληθούς πολιτικού σχήματος, υπάρχει η ανάγκη να 
πάμε σταδιακά σε μικρότερο, ευέλικτο υπουργικό συμβούλιο για 
να απαντηθεί ο δικαιολογημένος προβληματισμός της κοινής γνώ-
μης. 
Διατυπώνεται επίσης ένα ερώτημα σε σχέση με την ισορροπία με-
ταξύ τεχνοκρατικών και πολιτικών στελεχών. Είναι άλλο πράγμα ο 
εμπλουτισμός του υπουργικού συμβουλίου με πέντε έως δέκα στε-
λέχη με τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά και άλλο το μοίρασμα των υ-
πουργικών θέσεων μεταξύ πολιτικών και τεχνοκρατικών στελεχών, 
το οποίο επέλεξε ο κ. Μητσοτάκης. 
Η πρωθυπουργική επιλογή είναι εξαιρετικά τολμηρή. Εξυπηρετεί 
τον στόχο να δοθούν νέες διαστάσεις στο κυβερνητικό έργο, έχει 
όμως και ένα στοιχείο πολιτικού ρίσκου. Ο μεγάλος αριθμός των 
στελεχών με τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά μάς προετοιμάζει για 
την αδυναμία ορισμένων από αυτών να αποδώσουν σε πολιτικό, κυ-
βερνητικό επίπεδο. Ίσως θα έπρεπε να είχε επιλέξει ο κ. Μητσοτά-
κης λιγότερους, με μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχούς προσαρμο-
γής στα νέα τους καθήκοντα, ακριβώς για να ενισχύσει την πολιτική 
νομιμοποίηση των στελεχών με τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά. 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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Η ύπαρξη στην κυβέρνηση 
επαρκών προσώπων και 
επαϊόντων του αντικειµένου, 
η σοβαρότητα, η καταφανής 
προετοιµασία και η ταχύτητα 
µε την οποία πολλοί υπουργοί 
ήδη δροµολόγησαν την ενα-
σχόληση µε το έργο τους πα-
ρέχουν βάσεις αισιοδοξίας.

Τ
ην αισιοδοξία του για την πορεία της 
νέας κυβέρνησης εκφράζει ο οµό-
τιµος καθηγητής στο Πάντειο Πανε-
πιστήµιο, Θανάσης ∆ιαµαντόπου-
λος, προσθέτοντας ότι οι εκλογές 
της 7ης Ιουλίου µοιάζουν να επα-

ναφέρουν την «κανονικότητα» στο πολιτικό σύ-
στηµα της χώρας.

Ποια είναι η πρώτη σας προσέγγιση στο εκλο-
γικό αποτέλεσµα της 7ης Ιουλίου;
Έχω την αίσθηση ότι το βασικό χαρακτηριστικό 
της λαϊκής ψήφου ήταν η διάθεση εγκατάλειψης 
του ευτελισµού και καθολικής απόρριψης της 
δηµόσιας ζωής του παλιού πολιτικού συστήµα-
τος, και επιστροφής στους παραδοσιακούς φο-
ρείς του. ∆εν είναι τυχαίο ότι όλα τα κόµµατα δι-
αµαρτυρίας, τα αντισυστηµικά, ακόµα και το ΚΚΕ 
που, κατά κάποιον τρόπο, είναι «καθεστωτικό» 
κόµµα, έχασαν δύναµη ή εξαφανίστηκαν, ενώ ε-
νισχυθήκαν µόνο τα τρία κόµµατα του πολιτικού 
mainstream, αν µπορώ να το πω έτσι, οι τρεις 
νέοι πόλοι της πολιτικής ζωής, µε τη µόνη δια-
φορά ότι ο Μητσοτάκης αύξησε άλλες επτά µο-
νάδες την ισχύ του κόµµατός του σε σχέση µε τις 
ευρωεκλογές, ο Τσίπρας, κυρίως χάρη στην εκ-
πληκτική του εµφάνιση στον ΣΚΑΪ (από τότε την 
είχα αξιολογήσει ως τέτοια) κατά οκτώ µονάδες, 
ενώ η Φώφη Γεννηµατά µόλις κατά 0,3%, που 
σηµαίνει ότι δεν κατάφερε να επωφεληθεί από 
το πολιτικό «παραζάλισµα» του ΣΥΡΙΖΑ λόγω της 
ήττας του στις ευρωεκλογές.

Πώς είδατε τις πρώτες κινήσεις του Κυριάκου 
Μητσοτάκη; Πώς κρίνετε τη νέα κυβέρνηση;
Σε επίπεδο εντυπώσεων, καθώς µόνο για εντυπώ-
σεις µπορούµε να µιλάµε την παρούσα στιγµή, µε 
εξαίρεση το γεγονός του καθολικού θρησκευτικού 
όρκου, το οποίο το αποκωδικοποιώ ως αποστέ-
ρηση της ελευθερίας κάποιων ανθρώπων –γιατί 
δεν µπορώ να φανταστώ ότι κανείς δεν ήθελε να 
δώσει πολιτικό όρκο, είναι στατιστικά απίθανο–, 
καθώς και µε την εξαίρεση κάποιων εσωκοµµα-
τικών συµβιβασµών και εξυπηρετήσεων, κυρίως 
µεγάλων ονοµάτων και γόνων παραδοσιακών πο-
λιτικών οικογενειών, θα έλεγα ότι είναι η κυβέρ-
νηση που µου έχει κάνει την καλύτερη εντύπωση, 
αφότου θυµάµαι τον εαυτό µου. Η ύπαρξη επαρ-
κών προσώπων και επαϊόντων του αντικειµένου, 
η σοβαρότητα, η καταφανής προετοιµασία και η 
ταχύτητα µε την οποία πολλοί υπουργοί ήδη δρο-
µολόγησαν την ενασχόληση µε το έργο τους πα-
ρέχουν βάσεις αισιοδοξίας. Αν, δε, προσθέσουµε 
ότι η ελληνική οικονοµία όλα αυτά τα χρόνια έχει 
συµπιεστεί πάρα πολύ και ότι υπάρχει τώρα µια 
ευκαιρία να προβάλλει ως επενδυτικός στόχος για 
πολύ κόσµο, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι εξέ-
λειψε και ο θεσµικός παράγων επενδυτικής ανα-
σφάλειας που ήταν το ενδεχόµενο διάλυσης της 
Βουλής λόγω αδυναµίας εκλογής Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας και προκήρυξης εκλογών µε απλή 
αναλογική, όλα αυτά µου επιτρέπουν να έχω µια 
αισιόδοξη στάση, στο µέτρο, βεβαίως, που δεν υ-
πάρξουν διεθνή απρόοπτα γεγονότα, τα οποία κα-
νείς δεν µπορεί να προεξοφλήσει.

Τι θα θέλατε να δείτε από την κυβέρνηση του 
κ. Μητσοτάκη;
Πρώτον, µια σοβαρή στάση απέναντι στην επεν-
δυτική λογική. 

από τον καθένα που οιαδήποτε στιγµή τους κα-
ταλαµβάνει και οδηγεί σε στραγγαλισµό την ε-
µπορική και οικονοµική ζωή της πρωτεύουσας. 
Επίσης, αναβάθµιση της Παιδείας, σε σχέση µε την 
αντίληψη που υπάρχει έως τώρα, της πληθωρι-
στικής παραγωγής παιδαγωγικών µονάδων, βα-
σιζόµενης στην αφελή λογική ότι οι πάντες έχουν 
τη διανοητική δυνατότητα για πρόσληψη επιστη-
µονικής γνώσης, γεγονός που οδηγεί σε πτυχία 
χωρίς καµία ουσιαστική αξία.

Απευθυνόµενος στην ειδίκευσή σας, πώς κρί-
νετε το γεγονός των πολλών εξωκοινοβουλευ-
τικών-τεχνοκρατών στην κυβέρνηση;
Νοµίζω ότι στην παρούσα συγκυρία είναι θετικό 

∆εύτερον, περισσότερο σεβασµό στους εργαζο-
µένους του ιδιωτικού τοµέα, είτε είναι εργοδότες 
είτε αυτοαπασχολούµενοι είτε µισθωτοί, οι οποίοι 
είναι οι κατεξοχήν είλωτες της σύγχρονης κοινω-
νίας, προς όφελος των κρατικοδίαιτων. 
Τρίτον, και πολύ βασικό –και νοµίζω ότι αυτό το 
έχουν προαναγγείλει µε τη µεγαλύτερη κατηγο-
ρηµατικότητα– αποκατάσταση της ευταξίας. Αλλά 
ευταξία δεν είναι µόνο η κατάργηση της ανοµίας 
στα πανεπιστήµια µε το υποτιθέµενο ακαδηµαϊκό 
άσυλο ή η συννοµία στα Εξάρχεια. Ευνοµία είναι 
η τήρηση της νοµιµότητας και για ελάσσονα, όπως 
η απαγόρευση του καπνίσµατος, αλλά πολύ πε-
ρισσότερο η αποκατάσταση της ελευθερίας των 
ελληνικών και ειδικά των αθηναϊκών δρόµων 

και απαλλάσσει το πολιτικό σύστηµα από πολλα-
πλές δουλείες, εξαρτήσεις και σχέσεις πελατεια-
σµού. Ακόµα περισσότερο, είχα υποστηρίξει ότι, 
ακόµα κι αν δεν περάσουµε σε προεδρικό σύ-
στηµα, που είναι σχεδόν συµβατό µε τη φύση του, 
να υπάρξει ασυµβίβαστο µεταξύ υπουργικών και 
βουλευτικών καθηκόντων. Σε κάθε περίπτωση, 
δε, πιστεύω ότι θα είναι καλό να εκλέγονται βου-
λευτές κατά το πλείστον σε µονοεδρικές περιφέ-
ρειες, εκεί όπου οι σχέσεις πελατειασµού που 
αναπτύσσονται όταν αναλαµβάνουν υπουργικά 
καθήκοντα είναι πολύ µικρότερες, όπως και οι 
σχετικές προκλήσεις.

Μου δίνετε «πάσα» για το επόµενο ερώτηµα. Η 
νέα κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι θα φέρει 
τάχιστα νέο εκλογικό νόµο. Πώς θα επιθυµού-
σατε/εκτιµάτε ότι θα πρέπει να είναι το νέο ε-
κλογικό σύστηµα;
Απ’ όσο ξέρω, σε πρώτη φάση θα καταργηθεί η 
ψηφισµένη απλή αναλογική. Μακροπρόθεσµα, 
νοµίζω ότι η κατεύθυνση θα είναι προς την κα-
τεύθυνση του εκλογικού νόµου που είχαµε επε-
ξεργαστεί επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου, 
δηλαδή, την εκλογή των περισσότερων βουλευ-
τών σε µονοεδρικές περιφέρειες, όπου δεν υπάρ-
χει η «µάχη του σταυρού», ούτε «εµφύλιοι», ούτε 
συγκρότηση των ψηφοδελτίων στη λογική στό-
χευσης σε συγκεκριµένες κατηγορίες ψηφοφό-
ρων, αλλά σε λογική συνθετικής έκφρασης του 
πολιτικού λόγου στην τοπική κοινωνία. 
Τώρα, για να µην ισχύσει άµεσα η απλή αναλο-
γική, το άρθρο 54 του Συντάγµατος λέει ότι χρειά-
ζονται 200 ψήφοι, οι οποίες όµως δεν µπορούν να 
βρεθούν ακόµα κι αν ο Τσίπρας –όπως εκτιµώ– 
έχει καταλάβει ότι δεν τον συµφέρει η απλή ανα-
λογική, καθώς είναι υποχρεωµένος «για την τιµή 
των όπλων» να εναντιωθεί στην κατάργηση του 
νόµου. Ωστόσο, το άρθρο 54 έχει προσδιοριστεί µε 
154 ψήφους ως αναθεωρητ έο, πράγµα που ση-
µαίνει ότι µπορεί η πλειοψηφία των 180 (158 της 
Ν∆ και 22 του ΚΙΝΑΛ) να αλλάξει αυτό το άρθρο 
και ο νέος εκλογικός νόµος να είναι άµεσης ι-
σχύος, όταν ψηφίζεται από τα τρία πέµπτα των 
βουλευτών, δηλαδή, από 180. Αυτό νοµικά και α-
ριθµητικά είναι δυνατόν. Πολιτικά νοµίζω ότι είναι 
πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, αλλά υπάρχει ένα 
µικρό παράθυρο, που το αφήνω ως ενδεχόµενο.
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συνέντευξη

Στις εκλογές ενισχυθήκαν 
µόνο τα τρία κόµµατα 

του πολιτικού mainstream
 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Θανάσης 
∆ιαµαντόπουλος
Οµότιµος καθηγητής 
στο Πάντειο 
Πανεπιστήµιο



Ηδήλωση της εβδομάδας ήρθε από την καγκελά-
ριο Μέρκελ, η οποία υπογράμμισε ότι οι αποφά-
σεις που έχουν ληφθεί στο Eurogroup ισχύουν 
και πως δεν βλέπει κανέναν λόγο να αλλάξουν ο 
τρόπος διαχείρισης του ελληνικού χρέους και οι 

δημοσιονομικοί στόχοι επειδή απέκτησε η Ελλάδα κεντροδεξιά κυ-
βέρνηση.
Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του προέδρου του Eurogroup και υπουρ-
γού Οικονομικών της Πορτογαλίας, κ. Σεντένο, και του επικεφαλής 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, κ. Ρέγκλινγκ, στην ίδια 
κατεύθυνση. 

Τα πρώτα εμπόδια
Είναι φανερό λοιπόν ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει 
μια εξαιρετικά σύνθετη αποστολή. 
Πρώτον, πρέπει να φροντίσει να μην υπάρξουν σοβαρές δημοσιονομι-
κές αποκλείσεις οι οποίες θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον των Ευρω-
παίων εταίρων και πιστωτών. 
Αυτό σημαίνει ότι η νέα κυβέρνηση πρέπει να μετρήσει τις «μαύρες 
τρύπες» που αφήνει πίσω της η κυβέρνηση Τσίπρα και το κόστος ο-
ποιασδήποτε προεκλογικής ή μετεκλογικής δημοσιονομικής χαλά-
ρωσης και να καλύψει τον σχετικό λογαριασμό. 
Δεύτερον, δεν πρέπει να υπάρξουν πρόσθετα μέτρα για την κάλυψη 
τυχόν δημοσιονομικών αποκλίσεων, γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουρ-
γούσε τεράστιο πρόβλημα αξιοπιστίας στην κυβέρνηση στο ξεκίνημα 
της τετραετίας. 
Ο πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο πρέπει να παραμείνουν 
αξιόπιστοι τόσο έναντι των Ευρωπαίων εταίρων όσο και έναντι του ελ-
ληνικού λαού. 
Πρόκειται για μία δύσκολη οικονομική και πολιτική άσκηση, από την 
οποία θα εξαρτηθεί η προοπτική της ελληνικής οικονομίας και της 
ίδιας της κυβέρνησης. 
Παλαιότερα υπήρχε η λεγόμενη δημοσιονομική απογραφή, όπου οι 
κυβερνήσεις αναδείκνυαν τη δημοσιονομική ασυνέπεια των προη-
γούμενων υπευθύνων για την οικονομία, σε μια προσπάθεια να έρ-
θουν σε συνεννόηση με τους εταίρους. Στις σημερινές συνθήκες, η 
δημοσιονομική απογραφή μπορεί να υπάρξει μόνο για εσωτερική 
χρήση, γιατί μια δημόσια και διεθνής συζήτηση για τα λάθη και τις πα-
ραλείψεις της προηγούμενης κυβέρνησης μπορεί να προκαλέσει την 
αρνητική αντίδραση των αγορών και δεν πρόκειται να επηρεάσει την 
κρίση των Ευρωπαίων εταίρων και πιστωτών. 
Αυτό άλλωστε ήταν το μήνυμα που έστειλαν με τις παρεμβάσεις τους 
η Μέρκελ, ο Σεντένο και ο Ρέγκλινγκ.

Το ευρωπαϊκό περιβάλλον
Το ευρωπαϊκό περιβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη έχει τα εξής χαρακτηριστικά.
Πρώτον, οι ηγέτες της Ευρωζώνης είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέ-
ψουν στην κυβέρνηση της Ιταλίας να αμφισβητήσει τους κανόνες λει-
τουργίας της σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα και το χρέος.
Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας κ. Κόντε και ο υπουργός Οικονομικών 

Η κυβέρνηση πρέπει να επιβεβαιώσει 
την αξιοπιστία της έναντι των 
Ευρωπαίων εταίρων αλλά και του 
ελληνικού λαού.

κ. Τρία παρεμβαίνουν υπέρ της συνεννόησης με τις Βρυξέλλες, γι’ 
αυτό αποφεύχθηκε, προς το παρόν, η ενεργοποίηση της διαδικασίας 
επιβολής κυρώσεων για υπερβολικό έλλειμμα. Ο αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης της Ιταλίας κ. Σαλβίνι και πρόεδρος της Λέγκας επιμέ-
νει στην άμεση μείωση της φορολογίας, μέσω της υιοθέτησης ενι-
αίου φορολογικού συντελεστή, ανεξάρτητα από το δημοσιονομικό 
κόστος και τις συνέπειες στις σχέσεις με τις Βρυξέλλες.
Η κόντρα Ρώμης - Βρυξελλών περιορίζει, προς το παρόν, τα περιθώ-
ρια ελιγμών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, εφόσον οι εταίροι στέλ-
νουν μηνύματα δημοσιονομικής αυστηρότητας προς την κυβέρνηση 
της Ιταλίας και σε κάθε ενδιαφερόμενο. 
Δεύτερον, πολλές κυβερνήσεις της Ευρωζώνης βρίσκονται αντιμέ-
τωπες με μια δύσκολη εσωτερική πολιτική κατάσταση και δεν θέ-
λουν να αναλάβουν πολιτικό ρίσκο χαλαρώνοντας, σε αυτήν τη 
φάση, τη στάση τους έναντι της Ελλάδας. Ορισμένες μάλιστα θεω-
ρούν ότι μπορούν να δημιουργήσουν πολιτικό κεφάλαιο μέσα από 
μία αυστηρή αντιμετώπιση της Ιταλίας αλλά και της Ελλάδας. Οι κυ-
βερνήσεις της Ολλανδίας και της Αυστρίας ανήκουν σε αυτή την κα-
τηγορία.

Η μέθοδος Μητσοτάκη
Όλα αυτά είναι γνωστά στον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και τους 
συνεργάτες του και ξέρουν πώς να τα αντιμετωπίσουν.
Σε πρώτη φάση θα επιβεβαιώσουν τη συνέπεια και την αξιοπιστία 
τους δημιουργώντας κλίμα δημοσιονομικής σταθερότητας, παρά τις 
ενδεχόμενες «μαύρες τρύπες» που μπορεί να έχει αφήσει πίσω της 
η κυβέρνηση Τσίπρα. 
Σε δεύτερη φάση θα δημιουργηθεί κλίμα οικονομικής και επενδυτι-
κής εμπιστοσύνης, το οποίο θα ενισχύεται στον βαθμό που θα προ-
ωθούνται συγκεκριμένες επενδύσεις και θα γίνονται οι προγραμμα-
τισμένες μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα που έχει 
τεράστια προβλήματα και είναι τεράστιας στρατηγικής σημασίας.
Τρίτον, έχοντας επιβεβαιώσει την αξιοπιστία της και έχοντας βελτιώ-
σει την οικονομική προοπτική μέσα από συγκεκριμένες επενδύσεις 
και μεταρρυθμίσεις, η κυβέρνηση θα αρχίσει να θέτει στους Ευρω-
παίους εταίρους και πιστωτές ζητήματα προκειμένου να υπάρξει μια 
κάπως πιο χαλαρή και κυρίως πιο δημιουργική οικονομική πολιτική. 
Με βάση την εμπειρία που έχω αποκτήσει ως μέλος της Επιτροπής 

Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, θεωρώ πολύ δύσκολο να υπάρξει απόφαση σε επίπεδο Ευ-
ρωζώνης που θα οδηγήσει σε επίσημη μείωση του στόχου για το πρω-
τογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα. 
Εκτιμώ όμως πως μπορεί να υπάρξουν σημαντικές ρυθμίσεις που θα 
είναι ευνοϊκές για την ελληνική οικονομία και θα οδηγήσουν ουσια-
στικά στο ίδιο αποτέλεσμα. Αυτές μπορεί να έχουν σχέση με το κό-
στος διαχείρισης του δημόσιου χρέους, εάν συνεχιστεί η πτωτική 
τάση των επιτοκίων στην Ευρωζώνη και ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στα 
ελληνικά ομόλογα, η οποία ήδη εκδηλώνεται με εντυπωσιακό τρόπο 
λόγω της πολιτικής επικράτησης Μητσοτάκη. 
Σημασία επίσης έχει ο τρόπος που θα καλυφθούν διάφορες «μαύρες 
τρύπες». Για παράδειγμα, εάν η «ουρά» των συντάξεων και των εφά-
παξ που έχει δημιουργηθεί και μπορεί να έχει ένα κόστος της τάξης 
του 1,2 έως 1,5 δισ. ευρώ εξαφανιστεί με το πέρασμα του λογαριασμού 
απευθείας στο δημόσιο χρέος, όπως έχει συμβεί κατά το παρελθόν, θα 
διευκολυνθεί η κυβέρνηση στους δημοσιονομικούς χειρισμούς της. 
Ανάλογες κινήσεις μπορεί να γίνουν σε σχέση με τη χρηματοδότηση 
της διαχείρισης των κόκκινων δανείων των τραπεζών ή της κατανομής 
των εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις. 
Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη μπορεί να 
φτάσει στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα πιο εύκολα μέσα από συνεννο-
ήσεις και ειδικές ρυθμίσεις παρά μέσα από μία πολιτική απόφαση, η 
λήψη της οποίας απαιτεί ομοφωνία σε επίπεδο Ευρωζώνης. Η συμμε-
τοχή ειδικών στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης που έχουν ι-
σχυρές ευρωπαϊκές προσβάσεις μπορεί να εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς 
το σκοπό. 

Βήμα βήμα με ασφάλεια
Η προσέγγιση του πρωθυπουργού και του οικονομικού επιτελείου σε 
αυτά τα ζητήματα θα είναι βήμα βήμα και σε συνθήκες οικονομικής 
και πολιτικής ασφάλειας. 
Μια προσεκτική ανάγνωση των μέτρων που έχει προγραμματίσει η 
κυβέρνηση στον οικονομικό τομέα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτά 
είναι καλά μελετημένα και η εφαρμογή τους θα είναι σταδιακή και με 
βάση τον δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει ή πρόκειται να δημιουρ-
γηθεί μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και τη 
βελτίωση της κατάστασης και της προοπτικής της οικονομίας. 
Για παράδειγμα, λίγες είναι οι φορολογικές ελαφρύνσεις άμεσης ε-
φαρμογής, με αυτές που έχουν μεγαλύτερο δημοσιονομικό κόστος να 
ξεκινούν το 2020 και να πηγαίνουν σε βάθος τετραετίας. 
Θεωρώ ότι, παρά τις δυσκολίες, το οικονομικό επιτελείο θα επιτύχει 
τους στόχους του συμβάλλοντας στην καλή πορεία της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη. Προς το παρόν οι δυσκολίες σχετίζονται με ενδεχόμε-
νες «μαύρες τρύπες» που μπορούν να απειλήσουν τη δημοσιονομική 
σταθερότητα και να δυσκολέψουν τη συνεννόηση με τους εταίρους, 
τη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας στην Ευρωζώνη και 
στο σύνολο της Ε.Ε. και σε κάποια γκρίζα σύννεφα πάνω από τον ελ-
ληνικό τουρισμό, ο οποίος, όπως έδειξε και η καταστροφή στη Χαλκι-
δική, εξαρτάται από τον διεθνή ανταγωνισμό αλλά και καιρικά φαινό-
μενα που μπορεί να συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

ΚΑΛΉ ΑΛΛΑ ΔΎΣΚΟΛΉ 
Ή ΣΧΈΣΉ ΜΈ ΤΟΎΣ 
ΈΎΡΩΠΑΊΟΎΣ ΈΤΑΊΡΟΎΣ 

Η σύνθετη αποστολή  
του οικονομικού 
επιτελείου

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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συνέντευξη

Η απώλεια της κοινοβου-
λευτικής παρουσίας δυ-
σχεραίνει πολύ το επιχεί-
ρημα της χρησιμότητας για 
κάθε κόμμα. Όντας εκτός 
Βουλής, η Χρυσή Αυγή θα 
πρέπει να ξεκινήσει και 
πάλι ουσιαστικά από το μη-
δέν, προκειμένου να απο-
δείξει την ύπαρξή της ως 
εναλλακτικής ψήφου.

Τους λόγους που οδήγησαν στο αποτέλεσμα 
των εκλογών της 7ης Ιουλίου και την καθαρή 
νίκη της ΝΔ εξηγεί ο αναπληρωτής καθηγη-
τής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γιάννης 

Κωνσταντινίδης.

Κατ’ αρχάς, περιμένατε το αποτέλεσμα των εκλογών 
της 7ης Ιουλίου;
Η τελική μου εκτίμηση για το αποτέλεσμα περιελάμ-
βανε μια πιο διευρυμένη νίκη της ΝΔ, κυρίως λόγω 
της πρόβλεψης για ένα χαμηλότερο ποσοστό του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Η ελαφρά αυτή αστοχία συνδέεται με την πρό-
βλεψη υψηλότερης αποχής από αυτήν που τελικά κα-
ταγράφηκε την περασμένη Κυριακή. Προκύπτει ότι 
ένας σημαντικός αριθμός ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ 
του 2015, που δήλωναν ότι θα απέχουν από τις κάλπες, 
τελικά προσήλθαν και στήριξαν το κόμμα που είχαν 
εμπιστευτεί το 2015, εξασφαλίζοντάς του ένα καθ’ όλα 
αξιοσημείωτο ποσοστό. Κατά τα λοιπά, η στασιμότητα 
του ΚΙΝΑΛ και του ΚΚΕ, η εύκολη είσοδος της Ελλη-
νικής Λύσης και του ΜέΡΑ25 στο Κοινοβούλιο και η 
περαιτέρω πτώση του ποσοστού της Χρυσής Αυγής 
ήταν απολύτως αναμενόμενες εξελίξεις. 

Δηλαδή, η χαμηλότερη από την αναμενόμενη αποχή 
έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέ-
σματος των εκλογών;
Ας σημειώσουμε πρώτα απ’ όλα ότι η αποχή δεν 

τελευταία εβδομάδα δεν ήταν λίγοι: Προσεγγίζουν το 
50% των ψηφισάντων.

Συνεπώς, θα αποδίδατε την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ από 
το 24% στο 31% στην αύξηση της συσπείρωσής του; 
Και αν ναι, σε τι οφείλεται αυτή η αυξημένη συσπεί-
ρωση;
Ναι, η αύξηση του ποσοστού του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ Μαΐου 
και Ιουλίου σχετίζεται πρωτίστως με τη μεγάλη υπε-
ροχή του μεταξύ εκείνων που δεν είχαν ψηφίσει στις 
ευρωεκλογές και ψήφισαν στις εθνικές εκλογές. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ κέρδισε περίπου τέσσερις στους δέκα τέτοιους 
ψηφοφόρους, αφήνοντας τη ΝΔ πάνω από δέκα μο-
νάδες πίσω του. Με δεδομένη την καταγραφή, στις 
δημοσκοπήσεις των ευρωεκλογών, μεγάλου ποσο-
στού αποχής μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ 
του 2015, είναι βάσιμο να θεωρήσουμε ότι οι απέχο-
ντες που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ στις 7 Ιουλίου ήταν δικοί 
του πρώην ψηφοφόροι. 
Δεν είναι βέβαια αμελητέα και τα κέρδη του μεταξύ 
Μαΐου και Ιουλίου από το ΜέΡΑ25 (περίπου 30% της 
δύναμης του ΜέΡΑ25), οι ψηφοφόροι του οποίου 
προέρχονταν και πάλι από τη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ 
του 2015. Και οι δύο μετατοπίσεις αποδεικνύουν ότι 
στις εκλογές της 7ης Ιουλίου λειτούργησε μια επί-
δραση συγκέντρωσης προς όφελος του ΣΥΡΙΖΑ, πι-
θανώς ως αποτέλεσμα των στρατηγικών ενίσχυσης 
της πόλωσης μεταξύ των δύο μεγαλυτέρων κομμά-

των που τα ίδια καλλιέργησαν.

Παρατηρείται η ίδια επίδραση συγκέντρωσης και 
προς όφελος της ΝΔ; Πώς έφτασε το ποσοστό της 
ΝΔ σχεδόν το 40%;
Οι εθνικές εκλογές λειτούργησαν ως επαναληπτική 
εκλογή των ευρωεκλογών και έτσι πολλοί από τους 
ψηφοφόρους επέλεξαν να στοιχηθούν πίσω από έναν 
από τους δύο διεκδικητές της νίκης, ακόμα και αν 
δεν είχαν πράξει κάτι τέτοιο στις ευρωεκλογές ή δεν 
είχαν καν συμμετάσχει στις ευρωεκλογές. Η ΝΔ πα-
ρουσίασε αξιοσημείωτες εισροές, της τάξης του 10%, 
τόσο από τα κόμματα στα δεξιά της –τη Χρυσή Αυγή 
και την Ελληνική Λύση– όσο και από το ΚΙΝΑΛ, ενώ 
ακόμα μεγαλύτερες ήταν οι εισροές της από μικρό-
τερα κόμματα που δεν πέτυχαν την εκπροσώπησή 
τους στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως το Ποτάμι και η 
Ένωση Κεντρώων. Με συνδετικό στοιχείο την απόρ-
ριψη του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το ανομοιογενές ως προς το 
εκλογικό ιστορικό του σύνολο ψηφοφόρων συνασπί-
σθηκε στο κόμμα που θα μπορούσε να πετύχει πιο 
εμφατικά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, στη ΝΔ.

Από κοινωνικο-δημογραφική σκοπιά, εκτιμάτε ότι η 
ΝΔ εμφανίζει μεγαλύτερη ομοιογένεια; Ποιες κοι-
νωνικές ομάδες στήριξαν τη ΝΔ και ποιες είναι «ε-
πικίνδυνες» για τη νέα κυβέρνηση;
Οι εκλογές της 7ης Ιουλίου επιβεβαίωσαν την ασύμ-
μετρη διείσδυση του κόμματος στον μη ενεργό πλη-
θυσμό και στα μεγαλύτερα ηλικιακά στρώματα. Σχε-
δόν ένας στους δύο συνταξιούχους, μία στις δύο νοι-
κοκυρές και ένας στους δύο ψηφοφόρους άνω των 
65 ετών ψήφισαν τη ΝΔ. 
Από την άλλη πλευρά, τα ποσοστά της βρέθηκαν ση-
μαντικά κάτω του μέσου όρου της στους νέους κάτω 
των 34 ετών, στους ανέργους και στους δημοσίους 
υπαλλήλους. Πρόκειται για τις τρεις πλέον επιφυλα-
κτικές απέναντι στη ΝΔ κατηγορίες, στις οποίες μά-
λιστα ο ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε τα υψηλότερα ποσοστά 
του και στα οποία διατήρησε την άνετη υπεροχή του. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα νεότερα ηλικιακά στρώματα 
δεν είχαν στηρίξει με τον ίδιο δυναμισμό τον ΣΥΡΙΖΑ 

ήταν χαμηλή. Ψήφισαν 150.000 λιγότεροι πολίτες σε 
σύγκριση με τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητι-
κές εκλογές του Μαΐου 2019. Ψήφισαν πάνω από 
μισό εκατομμύριο λιγότεροι πολίτες σε σύγκριση με 
τις εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015. Ως εικόνα, 
η αποχή στις εκλογές της 7ης Ιουλίου προσομοιάζει 
στην αποχή των εκλογών του Σεπτεμβρίου 2015, οι 
οποίες θεωρούνται ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
της τάσης των ψηφοφόρων να μένουν στο σπίτι τους 
σε συνθήκες μειωμένου ενθουσιασμού για τις επι-
λογές ψήφου τους. Κατά έναν τρόπο, οι ψηφοφόροι 
μειώνουν το βάρος της συνείδησής τους για μια α-
βέβαιη επιλογή, μη ρίχνοντας κανένα ψηφοδέλτιο 
στην κάλπη. 
Η αποχή φαίνεται να περιορίστηκε την τελευταία ε-
βδομάδα προ της κάλπης και ο περιορισμός της συν-
δέεται κυρίως με την απόφαση συμμετοχής μερικώς 
απογοητευμένων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ που δεν 
είχαν φτάσει στην κάλπη των ευρωεκλογών, αλλά το 
έπραξαν στην κάλπη των εθνικών εκλογών. Υπολο-
γίζεται ότι αυτοί ήταν περίπου τα 4/5 αυτών που α-
πείχαν από τις ευρωεκλογές. Η εξέλιξη αυτή αύξησε 
σημαντικά το τελικό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα 
με τα ευρήματα του exit poll, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερείχε ε-
λαφρώς της ΝΔ μεταξύ των ψηφοφόρων που επέ-
λεξαν το κόμμα που ψήφισαν μέσα στην τελευταία ε-
βδομάδα ή και την ημέρα της κάλπης. Και οι ψηφο-
φόροι που κατέληξαν στην επιλογή τους μέσα στην 

Γιάννης 
Κωνσταντινίδης

Αναπληρωτής 
καθηγητής  

Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας

Οι εθνικές εκλογές λειτούργησαν  
ως επαναληπτική εκλογή  

των ευρωεκλογών
 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ
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Η επαναφορά της πρωτιάς 
στους νέους κάτω των 34 
ετών στον ΣΥΡΙΖΑ αποδει-
κνύει ότι ήταν ιδίως οι νέοι 
εκείνοι που ενεργοποιήθη-
καν υπέρ του και έφτασαν 
στην κάλπη των εθνικών 
εκλογών.

στις ευρωεκλογές του 2019, με αποτέλεσμα η ΝΔ να 
βρεθεί υψηλότερα από τον ΣΥΡΙΖΑ τότε στους νέους 
κάτω των 34 ετών. Ωστόσο, η επαναφορά της πρω-
τιάς στον ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει ότι ήταν ιδίως οι νέοι 
εκείνοι που ενεργοποιήθηκαν υπέρ του και έφτα-
σαν στην κάλπη των εθνικών εκλογών.

Στη Βουλή εισήλθαν τελικά άλλα τέσσερα κόμματα. 
Δεν συνιστά αυτό ένδειξη πολυκομματισμού;
Η δύναμη των μικρότερων κομμάτων που απέκτη-
σαν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση είναι περιορι-
σμένη και, κυρίως, μη αναγκαία σε κάποιο από τα 
μεγάλα κόμματα για τον σχηματισμό κυβερνητικής 
πλειοψηφίας. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο μέτρησης 
της πολιτικής σημαντικότητάς τους. Επιπλέον τα δύο 
από αυτά τα κόμματα, το ΚΙΝΑΛ και το ΚΚΕ, εμφα-
νίζουν μια αξιοσημείωτη στασιμότητα στα ποσοστά 
τους –το ΚΙΝΑΛ συγκέντρωσε μόλις 20.000 περισ-
σότερες ψήφους στις 7 Ιουλίου σε σύγκριση με τον 
Μάιο του 2019 και ακριβώς τις ίδιες με τον Μάιο του 
2014, ενώ το ΚΚΕ ακριβώς τις ίδιες με τον Μάιο του 
2019 και του 2014, αλλά λιγότερες από τον Σεπτέμ-
βριο του 2015– που πιστοποιεί την αδυναμία τους να 
κερδίσουν και στο μέλλον έναν κομβικότερο ρόλο. 
Ειδικά στην περίπτωση του ΚΙΝΑΛ, το γεγονός ότι 
η εκλογική του επίδοση στους νέους κάτω των 34 
ετών περιορίζεται στο 5%-6% αποκαλύπτει την αυ-
ξανόμενη δυσκολία που το κόμμα θα αντιμετωπίζει 
με το πέρασμα του χρόνου και τη φυσική αποχώ-
ρηση από το εκλογικό σώμα των μεγαλύτερων η-
λικιακά στρωμάτων, στα οποία η απήχησή του φτά-
νει και το 12%. 
Αναφορικά με τα δύο νέα κόμματα του Κοινοβουλίου, 
θα λέγαμε ότι πρόκειται για δύο κλασικά κόμματα 
συγκυρίας που κερδίζουν ευκαιριακά την αντι-συ-
στημική ψήφο με τη βοήθεια ενός μιντιακά προβε-
βλημένου ηγέτη. Τεκμήριο της ευκαιριακότητας της 
ψήφου για τα κόμματα συνιστά το γεγονός ότι κερδί-
ζουν το μεγαλύτερο μερίδιο του ακροατηρίου τους 
την τελευταία εβδομάδα προ των εκλογών ή και τη 
μέρα της κάλπης. Μεταξύ εκείνων που επέλεξαν την 
τελευταία εβδομάδα, η Ελληνική Λύση έφτασε στο 
7% και το ΜέΡΑ25 το 9%. Ειδικά για το ΜέΡΑ25, ση-
μειώνεται ότι αυτοί ήταν συχνότερα νέοι κάτω των 
34 ετών και πτυχιούχοι Πανεπιστημίου.

Ήταν και η Χρυσή Αυγή ένα κόμμα συγκυρίας; Έτσι 
εξηγείται η αποτυχία της να εισέλθει στο Κοινοβού-
λιο; 
Η Χρυσή Αυγή είχε αποκτήσει ένα σταθερό ακορα-
τήριο περίπου 350.000-400.000 ψηφοφόρων που την 
είχαν στηρίξει σε πέντε κάλπες μεταξύ Μαΐου 2012 
και Σεπτεμβρίου 2015. Τρεις μάλιστα φορές και μετά 
την άσκηση διώξεων και την προφυλάκιση βουλευ-
τών της ως βασικών κατηγορουμένων της δολο-
φονίας του Παύλου Φύσσα. Η απήχησή της λοιπόν 
φαινόταν να έχει στέρεη αξιακή βάση. Επρόκειτο 
για την κομματική αντανάκλαση ενός πλαισίου αυ-
ταρχικών αξιών που αμφισβητούσαν τις αρχές της 
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και οι οποίες ήταν 
αποδεκτές από το συγκεκριμένο κομμάτι του εκλο-
γικού ακροατηρίου. 
Η εκλογική της αποδυνάμωση δεν θα πρέπει να 
συνδέεται με την υποχώρηση του βαθμού αποδο-
χής των αξιών αυτών στο συγκεκριμένο κομμάτι 
του ακροατηρίου –κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να 
γίνει ξαφνικά–, αλλά με τη σταδιακή απαξίωση της 
ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής ως αποτέλε-
σμα των συνεχιζόμενων ποινικών διώξεων και με 
την εμφάνιση μιας ηπιότερης εναλλακτικής ακρο-

δεξιού κόμματος με εξίσου όμως υπερεθνικιστικό, 
ξενοφοβικό και μηδενιστικό λόγο, της Ελληνικής 
Λύσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα του exit poll, η 
ροή ψηφοφόρων από τη Χρυσή Αυγή προς την Ελ-
ληνική Λύση μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου δεν είναι α-
μελητέα και φτάνει το 5%. 
Βεβαίως, η πόλωση μεταξύ των δύο μεγάλων κομ-
μάτων δημιούργησε σημαντικές ροές από τη Χρυσή 
Αυγή προς ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, όμως θα έλεγα ότι αυτές 
οι μετακινήσεις δεν ισοδυναμούν με ουσιαστική α-
πόρριψη του λόγου της Χρυσής Αυγής.

Δηλαδή, θα λέγατε ότι υπάρχει κίνδυνος επανάκαμ-
ψης της Χρυσής Αυγής;
Η απώλεια της κοινοβουλευτικής παρουσίας δυ-
σχεραίνει πολύ το επιχείρημα της χρησιμότητας για 
κάθε κόμμα. Όντας εκτός Βουλής, η Χρυσή Αυγή 
θα πρέπει να ξεκινήσει και πάλι ουσιαστικά από το 
μηδέν προκειμένου να αποδείξει την ύπαρξή της ως 
εναλλακτικής ψήφου. Επιπλέον, η λήξη της δίκης της 
Χρυσής Αυγής –η οποία εικάζω ότι αποτελεί έναν 
από τους κεντρικούς στόχους της νέας κυβέρνη-
σης ώστε ακριβώς να αποδείξει την αποτελεσματι-
κότητα της Δικαιοσύνης επί των ημερών της και να 
κερδίσει πόντους από τη σύγκριση με την κυβέρ-
νηση Τσίπρα– θα δώσει ακόμα ένα ηχηρό χτύπημα 
στην ηγετική ομάδα του κόμματος.

Με αφορμή την αναφορά σας στη νέα κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, ποια είναι η πρώτη εντύπωση που σας 
δημιούργησε;
Προσωπικά, δεν βρίσκω ορθό να κρίνει ή να προ-
βλέπει κανείς την ποιότητα της δουλειάς κάποιου ή 
κάποιας από την όψη του ή ακόμα και το βιογρα-
φικό του, ή –πολύ περισσότερο– τις συνήθειές του. 
Βρίσκω λοιπόν επιπόλαια τα σχόλια για την «κανονι-
κότητα» της σημερινής κυβέρνησης ή την «εναλλα-
κτικότητα» της προηγούμενης. Από τη σύνθεση της 
κυβέρνησης, θα συμπέρανα ότι ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ, από τη μία, 
εδραιωμένων στη δημόσια σφαίρα και πολλάκις ε-
πιβραβευμένων στις κάλπες πολιτικών προσώπων 
και, από την άλλη, αγνώστων στη δημόσια σφαίρα 
και μη εκλεγμένων προσώπων από τον υποστη-
ρικτικό κύκλο της πολιτικής. Θεωρητικά, δεν είναι 
ένας κακός συνδυασμός, με δεδομένο μάλιστα ότι 
τα πολιτικά πρόσωπα –όποια και αν είναι η προσω-
πική μου εντύπωση για πολλά από αυτά– χαίρουν 
της ευρείας αποδοχής των πολιτών. 

Αττικό Ζωολογικό Πάρκο:  
Χώρος εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας
Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ  ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ  ΠΙΟ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ.

Τ
ο εγχείρημα της δημιουργίας ενός ζωο-
λογικού πάρκου, όπου η ενημέρωση και 
η ψυχαγωγία θα οδηγεί στην ευαισθη-
τοποίηση του κοινού για την προστασία 
των ζώων και του περιβάλλοντος, ξεκί-

νησε  τον Μάιο του 2000,. Δύο δεκαετίες  μετά την 
έναρξη της λειτουργίας του αρχικά ως Ορνιθολο-
γικό Πάρκο, προσφέρει στους επισκέπτες του ένα 
μοναδικό ταξίδι στις πέντε ηπείρους, μέσα από τη 
ζωή  περισσότερων των 2000 ζώων από 290 είδη, 
που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του, σε μια 
έκταση άνω των 200 στρεμμάτων. 
 Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο αποτελεί σήμερα το 
μοναδικό ζωολογικό πάρκο στην Ελλάδα, φιλο-
ξενώντας κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επι-
σκέπτες όλων των ηλικιών, από όλη τη χώρα που 
έρχονται για να θαυμάσουν μια από τις μεγαλύτε-
ρες συλλογές πουλιών στον κόσμο, τους εμβλη-
ματικούς ελέφαντες, τα αιλουροειδή, τα ερπετά, τα 
θαλάσσια θηλαστικά, τους παιχνιδιάρηδες λεμού-
ριους κ.α.
Για τους επισκέπτες, τα ζωολογικά πάρκα αποτε-
λούν ένα χώρο διασκέδασης και χαλάρωσης. Στο 
Αττικό Ζωολογικό Πάρκο επιδίωξη είναι να αποτε-
λεί ταυτόχρονα και πρώτιστα, χώρο εκπαίδευσης 
για το κοινό και προστασίας και διατήρησης για τα 
ζώα.
Κεντρική έννοια στη φιλοσοφία του Αττικού Ζωο-
λογικού Πάρκου είναι η επιμόρφωση του κοινού 
παράλληλα με την ψυχαγωγία. Η ενημέρωση του 
κοινού γύρω από το ζωικό βασίλειο καθώς και η 
προσπάθεια διατήρησης και αναπαραγωγής των 
απειλούμενων ειδών - ένα 30% περίπου των ζώων 
του Πάρκου είναι σπάνια ή ακόμα και υπό εξαφά-
νιση - αποτελούν βασικούς στόχους του Πάρκου.

Το Πάρκο είναι μέλος της EAZA (Ευρωπαϊκή Ένω-
ση Ζωολογικών Πάρκων και Ενυδρείων) και της 
ΕΑΑΜ (Ευρωπαϊκή Ένωση για τα Θαλάσσια Θηλα-
στικά)  και ως μέλος τους τηρεί όλες τις αυστηρές 
προδιαγραφές που απαιτούνται για την ευημερία 
των ζώων.
Το Αττικό Πάρκο αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας καθώς η ανάπτυξη του 
στηρίχτηκε σε ιδίους πόρους χωρίς καμιά κρατική 
επιχορήγηση. 
Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα είτε να περιη-
γηθούν μόνοι τους στο Πάρκο είτε να παρακολου-
θήσουν κάποιο από τα πολλά εκπαιδευτικά του 
προγράμματα για μικρούς και  μεγάλους που εκ-
πονεί το Εκπαιδευτικό του Κέντρο , να δώσουν τη 
δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τα 
ζώα στα zoo camps που οργανώνει.
Το εστιατόριο του Πάρκου  zoo café αποτελεί ιδανι-
κή αφετηρία ή στάση κατά τη διάρκεια της μεγάλης 
βόλτας ενώ παρέχεται ο χώρος και για την πραγ-
ματοποίηση παιδικών πάρτυ ή εταιρικών εκδηλώ-
σεων.
Στο Πάρκο απασχολούνται περίπου 75 άτομα με 
φροντιστές εξειδικευμένους και πάντα πρόθυμους 
να μοιραστούν την εξειδικευμένη γνώση τους με 
τους επισκέπτες μικρούς και μεγάλους.
Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο συμμετέχει σε πλη-
θώρα προγραμμάτων για την ευημερία και προ-
στασία των ζώων από οργανισμούς που δρουν στο 
πεδίο όπως η ΑΝΙΜΑ και ο ΑΡΧΕΛΩΝ ενώ στον 
χώρο του δημιουργήθηκε και ο σταθμός πρώτων 
βοηθειών της ΜοΜ για τη μεσογειακή φώκια. 

Ανοιχτό όλο τον χρόνο από τις 9 το πρωί ως τη 
δύση του ήλιου.



Τ
η διαχρονική επιρροή του κυβερνητικού 
αφηγήµατος για την κυβέρνηση της Ν∆ 
και του Κυριάκου Μητσοτάκη κατέγρα-
ψαν τα exit polls που διεξήχθησαν στις 
7 Ιουλίου, την ηµέρα των βουλευτικών ε-
κλογών, τα οποία αποκτούν µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον αν συνδυαστούν µε τα αντί-

στοιχα των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου.

∆ηµόσιοι υπάλληλοι
«Ο κ. Μητσοτάκης έκανε 3.000 απολύσεις εκπαιδευτικών και σχο-
λικών φυλάκων και το υποστήριζε αυτό µε πάθος. Παράλληλα 
έφερε ένα τιµωριτικό σύστηµα αξιολόγησης που προέβλεπε ότι το 
15 % των δηµοσίων θα είναι κάτω από τη βάση. Αυτές είναι οι από-
ψεις του. Αλλά, βεβαίως, τώρα τι θα πει», είπε ο κ. Τσίπρας στις 5 Ι-
ουνίου 2019, πριν ακόµη προκηρύξει τις εθνικές εκλογές, σε συνέ-
ντευξή του στην κρατική τηλεόραση.
Το αφήγηµα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι ο πρόεδρος της Ν∆, στην κρυφή 
ατζέντα του, προέβλεπε απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων. Ο κ. Τσί-
πρας απαντούσε όχι σε αυτό που έλεγε η Ν∆, αλλά σε αυτό που ο 
ίδιος ήθελε να πει ότι έλεγε.
Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι στις εθνικές εκλογές ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ βελτίωσε την επίδοσή του στους δηµοσίους υπαλλήλους κατά 
περίπου πέντε µονάδες. Στις ευρωεκλογές η Ν∆ είχε 32% και κέρ-
δισε µία µονάδα στις εθνικές εκλογές, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε από το 
29,3% στο 37%.
Το ΚΙΝΑΛ και το ΚΚΕ διατηρήθηκαν στα ίδια ποσοστά, γύρω στο 
7% και 5% αντίστοιχα, ενώ η Χρυσή Αυγή είχε µία υποχώρηση 
από το 5,8% στο 4,3%, αντίστοιχη της γενικής πτώσης της. Η Ελ-
ληνική Λύση είναι πάνω από το εθνικό της ποσοστό, στο 4,6%, ενώ 
η ΜέΡΑ25 είναι στο 3,5%. Στις εκλογές του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 
µπροστά µε 9,7 µονάδες.
Είναι προφανές ότι στους δηµοσίους υπαλλήλους η Ν∆ υπολείπε-
ται του εθνικού της ποσοστού κατά περίπου 7 µονάδες, ενώ ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ είναι έξι µονάδες επάνω, καθώς ένα µέρος των εργαζοµένων 
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα έχει επιφυλάξεις και εξακολουθεί να 
ανησυχεί, παρά το γεγονός ότι τόσο η Ν∆ όσο και ο κ. Μητσοτάκης 
προσωπικά έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να γίνουν απολύ-
σεις στον δηµόσιο τοµέα.

Ιδιωτικός τοµέας
Η αντίστοιχη κυβερνητική προειδοποίηση για τον ιδιωτικό τοµέα 
ήταν ότι ο Μητσοτάκης θα φέρει την επταήµερη εργασία σε 12ώρη 
καθηµερινή βάση. Το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κερδίσει µε µία διαφορά 
14 µονάδων, η οποία στις ευρωεκλογές όχι µόνο αντιστράφηκε, αλλά 
το τότε κυβερνών κόµµα έµεινε και 8,8 µονάδες πίσω. Η διαφορά δι-
ατηρήθηκε σχεδόν ίδια και στις εθνικές εκλογές, µε τη Ν∆ να είναι 
στο 38% και να υστερεί του εθνικού της ποσοστού κατά 2 µονάδες, 
ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έµεινε 1,5 µονάδα κάτω από το πανελλαδικό ποσο-
στό, στο 30%.
Παρ’ όλα αυτά, ένα κοµµάτι των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα 
δείχνει να ανησυχεί για το ενδεχόµενο εργοδοτικής ασυδοσίας, α-
νησυχία την οποία πιθανόν να κατανοεί ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος, 
αµέσως µετά την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου, 
έστειλε τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση στους επιθεωρητές 

Τα exit polls των ευρωεκλογών 
του Μαΐου και των εθνικών 
εκλογών του Ιουλίου δείχνουν 
µικρές πλην σηµαντικές επιµέρους 
διαφοροποιήσεις στις επιλογές 
των δηµοσίων και των ιδιωτικών 
υπαλλήλων αλλά και των νέων και 
των συνταξιούχων.

εργασίας να τους υποµνήσει την προσήλωση της κυβέρνησης στην 
αυστηρή τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας.
Στους ελεύθερους επαγγελµατίες, η διαφορά των 16 µονάδων α-
νάµεσα στη Ν∆ και στον ΣΥΡΙΖΑ στην κάλπη των ευρωεκλογών 
(38,5 έναντι 22,5) αυξήθηκε ακόµη περισσότερο στις εθνικές εκλο-
γές, όπου η Ν∆ είχε αύξηση 6 µονάδων και πήγε στο 44,6%, ενώ ο 
ΣΥΡΙΖΑ µόλις 2 µονάδων, µε αποτέλεσµα να υστερεί κατά 7 µονά-
δες από τον εθνικό µέσο όρο.

Νέοι
Η τρίτη οµάδα στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επενδύσει και την οποία 
στόχευε το σύνθηµα «Αποφασίζουµε για τη ζωή µας» ήταν οι νέοι, 
κυρίως στην ηλικιακή κλάση 17-21, που ψήφιζαν για πρώτη φορά 
και στους οποίους το 2015 είχε κερδίσει µε διαφορά 26 µονάδων 
(42,9 έναντι 16,5).
Στις ευρωεκλογές η Ν∆ πήρε 11 µονάδες επάνω και ο ΣΥΡΙΖΑ 
έχασε 17, µε αποτέλεσµα να κερδίσει η Ν∆ µε 2 µονάδες διαφορά 
(27,2 έναντι 25,3). Όµως στις εθνικές εκλογές, και παρά το γεγονός 
ότι η Ν∆ ανέβασε το ποσοστό της κατά 2,5 µονάδες, στις 29,5, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ είχε αποθέµατα και έφτασε στις 33,8 µονάδες, δηλαδή κέρ-
δισε µε µία διαφορά 4,5 µονάδων.
Είχαν προηγηθεί τις τελευταίες ηµέρες οι εξαγγελίες του κ. Γαβρό-
γλου για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα Ανώτατα Εκπαιδευ-
τικά Ιδρύµατα, ακόµη και χωρίς εξετάσεις, όπως και η προαναγγε-
λία της ίδρυσης και άλλων πανεπιστηµιακών σχολών, η οποία απέ-
δωσε στην κάλπη.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε αυτήν την ηλικιακή οµάδα τρίτο κόµµα, 
µε περίπου 7%, είναι η ΜέΡΑ25 του κ. Βαρουφάκη, η Χρυσή Αυγή 
είναι σε διπλάσια ποσοστά από το πανελλαδικό της αποτέλεσµα 
στο 5,7%, πάνω από το ΚΚΕ που είναι στο 5,5%, ενώ το ΚΙΝΑΛ 
είναι στο µισό του εθνικού µέσου όρου, στο 4,2%.
Στις ευρωεκλογές αυτή η οµάδα είχε ψηφίσει 13% Χρυσή Αυγή, 3,7 
ΚΚΕ και µόλις 3,1 ΚΙΝΑΛ.

Συνταξιούχοι
Στους συνταξιούχους, η κυβερνητική επένδυση στη «13η σύνταξη» 
πριν από τις ευρωεκλογές δεν είχε αποδώσει τα αναµενόµενα, 
καθώς η Ν∆ κέρδισε 3 µονάδες σε σχέση µε το 2015 και έφτασε το 
40,2%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 7,3 και έπεσε στο 26,7%.
Η διαφορά διευρύνθηκε στις εθνικές εκλογές, µε τον ΣΥΡΙΖΑ να 
χάνει µία επιπλέον µονάδα και τη Ν∆ να κερδίζει 6, γεγονός το οποίο 
δείχνει αυξηµένες προσδοκίες για τη Ν∆, από τη µία, και πλήρη α-
πόρριψη της ρητορικής του ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη, παρά το γεγονός 
της τοποθέτησης ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του 
85χρονου Βασίλη Βασιλικού, µετά τις κοµµατικές ενστάσεις που ο-
δήγησαν στην απόρριψη του 75χρονου Γιώργη Γραµµατικάκη.
Στους συνταξιούχους, η Ν∆ πήρε το 46,6%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ το 
25,6%, αλλά θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καλύτερη 
επίδοση στους µη συνταξιούχους, καθώς συνολικά στους άνω των 
55 έφτασε το 28,2%, έναντι 44,3% της Ν∆. Όµως, έναν µήνα νωρί-
τερα, στις ευρωεκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 1,5 µονάδα περισσό-
τερο (29,6) και η Ν∆, 7 λιγότερες, 37,8.
Πάντως, σε αυτές τις ηλικίες ανεβαίνει και το ΚΙΝΑΛ, που πιάνει 
το 9%, και το ΚΚΕ, που αγγίζει το 7%, ενώ στο 3% είναι η Ελληνική 
Λύση, στο 2,5 η Χρυσή Αυγή και στο 2,1 το ΜέΡΑ25. 

www.freesunday.gr10 14.07.2019

πολιτική

ΟΙ «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ» 
∆ΥΟ ΚΑΛΠΩΝ

 ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΚΟΥ



Το Κίνημα Αλλαγής είναι εδώ για να 
κάνει αξιόπιστη αντιπολίτευση, σο-
βαρή και προγραμματική. Θα είμα-
στε εδώ για να υπερασπιστούμε με 
σθένος τα λαϊκά αλλά και τα εθνικά 
συμφέροντα.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε αποτελεσματικός 
χορηγός της ΝΔ

Το ΚΙΝΑΛ «θα είναι εδώ για να κάνει αξιόπιστη αντιπολί-
τευση», τονίζει ο εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χρη-
στίδης, ο οποίος σημειώνει ότι ο Α. Τσίπρας έδωσε στον 
Κ. Μητσοτάκη την άνετη αυτοδυναμία.

Κατ’ αρχάς, ποια είναι η πρώτη συνολική προσέγγισή σας σχετικά 
με το αποτέλεσμα των εκλογών της 7ης Ιουλίου;
Οι πολιτικές που εφάρμοσε τα τελευταία 4,5 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ 
είχαν ως αποτέλεσμα την ξεκάθαρη κυριαρχία της ΝΔ. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ υπήρξε αποτελεσματικός χορηγός της ΝΔ. Οι πολίτες ψή-
φισαν για να τελειώσει η θητεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Τσίπρας έδωσε 
στον κ. Μητσοτάκη την άνετη αυτοδυναμία και άνοιξε τον δρόμο 
για την επιστροφή της συντηρητικής παράταξης. Το γεγονός βέ-
βαια ότι η Χρυσή Αυγή βρέθηκε εκτός Βουλής μας δίνει τερά-
στια ικανοποίηση.

Όσον αφορά στην επίδοση του ΚΙΝΑΛ, ποιο το σχόλιό σας;
Με το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών είχαμε μία ακόμη εκλο-
γική άνοδο για το Κίνημα Αλλαγής, όπως και σε όλες τις τελευταίες 
αναμετρήσεις. Υπήρξαν πολλοί πριν λίγους μήνες, ιδίως στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, που έφταναν να πουν ότι στις εθνικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ θα 
είναι έξω από τη Βουλή. Αυτό αποδείχθηκε μεγάλο λάθος,  όλες 
οι Κασσάνδρες που έσπευδαν να μας ξεγράψουν διαψεύστηκαν 
πανηγυρικά. Το 2015 ήμασταν στο 4% και σήμερα έχουμε σχεδόν 
το διπλάσιο ποσοστό. Αυτό αποτελεί μία ισχυρή αφετηρία όταν ξέ-
ρεις που απευθύνεσαι και πού θέλεις να πας. Γνωρίζουμε ότι έ-
χουμε μπροστά μας έναν ανηφορικό δρόμο..

Η κρίσιμη μάχη ξεκινά τώρα. Τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε την εξου-
σία και δεν θα μπορεί να τάζει θέσεις και καρέκλες δεξιά και αρι-
στερά διαμορφώνονται νέα πολιτικά δεδομένα. Η Ελλάδα έχει α-
νάγκη την ισχυρή Σοσιαλδημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία 
σχέση με αυτή. Στο Κίνημα Αλλαγής θα δώσουμε τη μάχη για την 
Κεντροαριστερά. Έχουμε βαθιές ρίζες στον λαό, έχουμε πολιτικό, 
αξιακό και στρατηγικό πλαίσιο, θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό 
μας για να μας εμπιστευτούν ξανά όλο και περισσότεροι πολίτες. 
Δεν πετάμε στα σύννεφα, ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας προ-
κλήσεις, και είναι αυτονόητο ότι θα προχωρήσουμε σε αλλαγές. 
Η ανανέωση πρέπει να προχωρήσει.

Τελικά, η «απουσία» του Ευάγγελου Βενιζέλου, θεωρείτε ότι έ-
βλαψε ή βοήθησε το κόμμα σας;
Καταρχάς, ο κ. Βενιζέλος παραμένει στον χώρο μας, δεν έφυγε 
ποτέ. Η επιλογή του κ. Καμίνη ως επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Ε-
πικρατείας ήθελε να σηματοδοτήσει το άνοιγμα στον προοδευτικό 
μεταρρυθμιστικό χώρο και εκτός των στενών ορίων του ΠΑΣΟΚ. Οι 
πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν το έκαναν γιατί πείστηκαν από τον 
προγραμματικό μας λόγο που είναι πέρα και πάνω από τα πρόσωπα.  

Το ΚΙΝΑΛ διέγραψε αμέσως μόλις ανακοινώθηκαν οι υπουργο-
ποιήσεις τους, την κ. Μενδώνη και τον κ. Χρυσοχοΐδη. Γιατί;
Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι όταν κάποιος επιλέγει να γίνει υ-
πουργός μιας άλλης κυβέρνησης δεν μπορεί να παραμείνει μέλος 
του Κινήματος Αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ. Διαφωνώ πολιτικά με την 
επιλογή τους και ταυτόχρονα αυτό αποτελεί μια ομολογία του κ. 
Μητσοτάκη ότι δεν διαθέτει ικανά στελέχη στην παράταξη του για 
να διαχειριστούν επαρκώς κρίσιμα ζητήματα κυβερνητικής πολι-
τικής. Από την άλλη θα ήθελα να επισημάνω κάτι που αφορά και 
τη νέα κυβέρνηση αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται στελέχη που 
προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ να είναι καλοί υπουργοί, όταν μπαίνουν 
στις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και ταυ-
τόχρονα να λέμε ότι για όλα τα δεινά της χώρας έφταιγε το ΠΑΣΟΚ.

Αν και είναι νωρίς ακόμα, πώς προβλέπετε ότι θα πολιτευτεί η νέα 
κυβέρνηση;
Είναι όντως πολύ νωρίς ακόμα αλλά έχουν φανεί πράγματα και 
από τον προεκλογικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δώσαμε 
προτεραιότητα στη μείωση των υψηλών πρωτογενών πλεονασμά-
των αλλά και στην αλλαγή του ρόλου του υπερταμείου στο οποίο 
δέσμευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ της υπο-
τέλειας. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτά τα θέματα ως προτεραι-
ότητα. Για το υπερταμείο δεν λέει κουβέντα, για πρωτογενή πλε-
ονάσματα έμεινε στα υπερπλεονάσματα. Αν και όταν αποδώσει η 
οικονομία, θα θέσουν υποτίθεται το ζήτημα. Όσον αφορά τις εξαγ-
γελίες Μητσοτάκη στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο ακούσαμε ευ-
χολόγια. Ελπίζουμε στις προγραμματικές δηλώσεις να υπάρχουν 
πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις τις οποίες φυσικά θα κρίνουμε.

Ποιες εντυπώσεις σας άφησε η νέα κυβέρνηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη;
Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στη νέα κυβέρνηση. Πρέπει να 
πω όμως ότι είναι μία κυβέρνηση εξαιρετικά πολυπληθής, πολύ 
μεγαλύτερη από αυτή που περιέγραφε η Νέα Δημοκρατία πριν 
από τις εκλογές, Επίσης λείπουν οι γυναίκες, μόλις το 10% της κυ-
βέρνησης αποτελείται από γυναίκες και μόλις δύο έχουν θέση υ-
πουργού. Σε κάθε περίπτωση η νέα κυβέρνηση θα κριθεί για το 
έργο της από τους πολίτες και δεν θα έχει μεγάλη πίστωση χρό-
νου. Τα προβλήματα είναι μεγάλα και δεν μπορούν να περιμένουν.

Ποια θα είναι από εδώ και πέρα η στάση του ΚΙΝΑΛ εντός και 
εκτός Βουλής;
Το Κίνημα Αλλαγής είναι εδώ για να κάνει αξιόπιστη αντιπολίτευση, 
σοβαρή και προγραμματική. Θα είμαστε εδώ για να υπερασπι-
στούμε με σθένος τα λαϊκά αλλά και τα εθνικά συμφέροντα. Για να 
συμβάλουμε εκεί που έχει ανάγκη ο τόπος, στην ελάφρυνση των 
βαρών των πολιτών, στη μείωση των πρωτογενών πλεονασμά-
των, στη Συνταγματική Αναθεώρηση και την αλλαγή του εκλογικού 
νόμου. Όπως πράξαμε και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζοντας 
νομοσχέδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την ελάφρυνση 
των πολιτών, το ίδιο θα πράξουμε και τώρα για την κατάργηση του 
νόμου Παρασκευοπούλου και του νόμου Κατρούγκαλου.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το εκλογικό αποτέλεσμα μετατρέ-
πει τον ΣΥΡΙΖΑ στη βασική πολιτική δύναμη της Αριστεράς/κε-
ντροαριστεράς στη χώρα. Συμμερίζεστε αυτή τη άποψη;
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συνέντευξη

Παύλος  
Χρήστιδης

Εκπρόσωπος Τύπου  
του ΚΙΝΑΛ



Κ
ατευθείαν στα «βαθιά» 
έπεσε ο νέος υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη 
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, 
καθώς πριν καλά-καλά ο-
λοκληρωθεί η διαδικα-

σία παράδοσης-παραλαβής του χαρτοφυλα-
κίου του από την προκάτοχό του, Όλγα Γερο-
βασίλη, βρέθηκε να σπεύδει στη Χαλκιδική, 
η οποία «σαρώθηκε» από τη φονική κακοκαι-
ρία, που άφησε πίσω της επτά νεκρούς, δεκά-
δες τραυματίες και ανυπολόγιστες ζημιές.
Πάντως, ο κ. Χρυσοχοΐδης έχει ένα σημα-
ντικό ατού έναντι των προκατόχων του στο υ-
πουργείο της οδού Κατεχάκη, καθώς έχει δι-
ατελέσει υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
(παλιότερα, Δημόσιας Τάξης) άλλες τρεις 
φορές, με τις θητείες του να έχουν στεφθεί 
με την επιτυχία της εξάρθρωσης της «17 Νο-
έμβρη», οπότε ξέρει τα… κατατόπια. Ακόμα 
περισσότερο, στο πλευρό του βρίσκεται ένας 
επίσης γνωστός του και πρώην συνεργάτης 
του, ο πρώην αρχηγός της Αστυνομίας Λευτέ-
ρης Οικονόμου, ο οποίος ανέλαβε υφυπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη με αρμοδιότητα 
την αντεγκληματική πολιτική.
Αν προσθέσει κάποιος και τον επίσης 
πρώην αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., Φώτη Νασι-
άκο (ήταν ο αρχηγός της Αστυνομίας που 
πιστώθηκε τις εξαρθρώσεις της «17Ν» και 
του «ΕΛΑ»), ο οποίος φέρεται να αναλαμ-
βάνει ρόλο άτυπου συμβούλου του κ. Χρυ-
σοχοΐδη και είχε διατηρηθεί στη θέση του 
πέραν της θητείας των τριών ετών για να 
έχει την επίβλεψη της ασφάλειας των Ο-
λυμπιακών Αγώνων του 2004, ο νέος υ-
πουργός Προστασίας του Πολίτη φαίνεται 
να περιβάλλεται από γνώριμα και έμπιστα 
πρόσωπα για να επιτελέσει το έργο που του 
ανέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, που δεν είναι άλλο από την κα-
ταπολέμηση της ανομίας και την εμπέδωση 
αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες.

Πολύ ψηλά στην ατζέντα
Το πόση σημασία δίνει ο κ. Μητσοτάκης 
στο ζήτημα της ασφάλειας έγινε απολύ-
τως σαφές, καθώς μία από τις πρώτες συνα-
ντήσεις του με μέλη του νέου Υπουργικού 
Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν με 
την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες από 
τη σύσκεψη αυτή, προτεραιότητα της νέας 
ηγεσίας του υπουργείου είναι να βγει η Ελ-
ληνική Αστυνομία στις γειτονιές. Οι ίδιες 
πληροφορίες αναφέρουν ότι σε δυο εβδο-
μάδες, μετά τις 22 Ιουλίου, η Αστυνομία θα 
είναι πλήρως εξοπλισμένη και έτοιμη να 
βγει στους δρόμους, με βασικό στόχο την 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας και 
την πάταξη των συμμοριών.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι στην ομιλία 
του κατά την τελετή παράδοσης-παραλα-
βής του υπουργείου, ο κ. Χρυσοχοΐδης τό-
νισε ότι «η ασφάλεια ταυτίζεται με τη Δημο-
κρατία» και ότι η ασφάλεια είναι το μέγιστο 
αγαθό προς τον πολίτη, που «οφείλουμε να 
προστατεύσουμε. Χωρίς την ασφάλεια σαπί-
ζει η Δημοκρατία και αυτή είναι η χαρά του 
ακροδεξιού», ενώ έκανε ειδική αναφορά 

στη θλίψη και τη στενοχώρια που προκά-
λεσε η φονική πυρκαγιά στο Μάτι με τους 
100 νεκρούς και έδωσε μία υπόσχεση, λέ-
γοντας χαρακτηριστικά: «Ποτέ ξανά Μάτι, 
μέσω της επαγρύπνησης και του μη εφησυ-

χασμού των υπηρεσιών της Πυροσβεστικής 
και της Αστυνομίας».

Ο «μπλε φάκελος» της Ασφάλειας
Όσον αφορά τις πρώτες προτεραιότητες και 

στόχους της νέας ηγεσίας του υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης 
επιδιώκει να εμπεδωθεί αίσθημα ασφαλείας 
στους πολίτες, ιδίως των αστικών κέντρων της 
χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, πληροφορίες από 
την πρώτη σύσκεψη με τους υψηλόβαθμους 
αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. στην Κατεχάκη α-
ναφέρουν πως ο κ. Χρυσοχοΐδης έθεσε ως 
κεντρικούς στόχους για την αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας την άμεση ενίσχυση 
στις μάχιμες υπηρεσίες, την πιο έντονη πα-
ρουσία της ομάδας ΔΙΑΣ στους δρόμους και 
την ενίσχυση εποχούμενων περιπολιών της 
Αστυνομίας.
Παράλληλα, ο «μπλε φάκελος» που ο κ. 
Χρυσοχοΐδης παρέλαβε κατά την πρώτη 
συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
περιλαμβάνει επιπλέον άμεσα μέτρα για 
την ενίσχυση των Δυνάμεων Ασφαλείας 
για την αποτελεσματική πρόληψη και α-
ντιμετώπιση του εγκλήματος και της τρο-
μοκρατίας, όπως η ενεργοποίηση εκ νέου 
της ομάδας ΔΕΛΤΑ (κάτι που δεν θεωρεί-
ται ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς, σύμφωνα 
με πληροφορίες, οι μηχανές μικρού κυβι-
σμού με τις οποίες κινούνταν είναι αποθη-
κευμένες και σε καλή κατάσταση), η πρό-
σληψη 1.500 νέων αστυνομικών, οι οποίοι 
θα τεθούν αμέσως στη διάθεση της ομάδας 
ΔΕΛΤΑ και της ομάδας ΔΙΑΣ, η ενίσχυση 
του θεσμού του αστυνομικού της γειτονιάς, 
η αποδέσμευση Σωμάτων Ασφαλείας από 
περιττό διοικητικό έργο, η άμεση προμή-
θεια νέων αλεξίσφαιρων γιλέκων για όλους 
τους αστυνομικούς και η προμήθεια εντός 
ενός έτους καινούργιων περιπολικών και 
μοτοσικλετών της Αστυνομίας.

Κεφάλαιο «Εξάρχεια»
Ειδικό κεφάλαιο στην πολιτική ασφαλείας 
της νέας κυβέρνησης αποτελούν τα Εξάρ-
χεια, στα οποία έχει πολλάκις αναφερθεί 
ο πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντάς τα ως 
«άβατο» και δεσμευόμενος ότι θα τα «κα-
θαρίσει». Χρυσοχοΐδης, Οικονόμου, Νασι-
άκος και η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. αναλαμβά-
νουν να υλοποιήσουν το εγχείρημα αυτό 
και, κατά τα φαινόμενα, ήδη υπάρχουν οι 
βασικές «κατευθύνσεις» για το πώς θα εξε-
λιχθεί το όλο εγχείρημα. Πληροφορίες του 
«Έθνους» αναφέρουν ότι το κεντρικό πλαί-
σιο δράσης είναι να τεθεί η περιοχή των Ε-
ξαρχείων υπό αστυνομικό κλοιό με έντονη 
αστυνομική παρουσία και με στοχευμέ-
νες επιχειρήσεις, όπως έφοδοι σε εγκατα-
λελειμμένα ή υπό κατάληψη σπίτια, όπου, 
σύμφωνα με την Αστυνομία, γίνονται διακί-
νηση ναρκωτικών, διακίνηση όπλων, αλλά 
και επιχειρήσεις σε χώρους όπου βρίσκουν 
καταφύγιο οι «κουκουλοφόροι», ενώ καθί-
σταται σαφές ότι η επιχείρηση της Αστυνο-
μίας αναμένεται να διαρκέσει για όσο χρει-
αστεί μέχρι να καθαρίσει η περιοχή. Μά-
λιστα, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 
ανασύσταση της ομάδας ΔΕΛΤΑ γίνεται και 
για τα Εξάρχεια, καθώς η δράση της είναι 
κυρίως κατασταλτική, αν και ο υπουργός 
φέρεται να τόνισε μετ’ επιτάσεως ότι οι ό-
ποιες επιχειρήσεις θα γίνονται σε πλήρη 
συντονισμό με το κέντρο της ΓΑΔΑ.

Στην ομιλία του κατά την τελετή παράδοσης-
παραλαβής του υπουργείου, ο κ. Χρυσοχοΐδης 
τόνισε ότι «η ασφάλεια ταυτίζεται με τη 
Δημοκρατία» και ότι η ασφάλεια είναι το 
μέγιστο αγαθό προς τον πολίτη.

ΧΡΥΣΟΧΟΐΔΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: 
ΤΟ ΙΣΧΥΡΟ ΔΙΔΥΜΟ  

ΤΗΣ ΈΝΝΟΜΗΣ  
ΤΆΞΗΣ

  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Μ
ία μικρή έκπληξη προκάλεσε 
στη Βόρεια Ελλάδα ο σχηματι-
σμός της κυβέρνησης του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, καθώς α-
ναμενόταν μεγαλύτερη συμ-
μετοχή εκλεγμένων στελεχών 
από τους νομούς, στη συντρι-

πτική πλειοψηφία των οποίων η ΝΔ πήρε μεγαλύτερα ποσο-
στά από τον εθνικό της μέσο όρο.
Συγκεκριμένα, από τις 17 εκλογικές περιφέρειες, η ΝΔ κέρ-
δισε τις 16, βελτιώνοντας κατά μία το αποτέλεσμα των ευρω-
εκλογών, όπου είχε κερδίσει τις 15.
Στις 12 από τις 17 περιφέρειες, το αποτέλεσμα ήταν κα-
λύτερο από το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών και είχε 
μπροστά το ψηφίο 4, σε δύο (Κοζάνη και Φλώρινα) ήταν 
πάνω από το 39% και υστερούσε ελάχιστα από τον εθνικό 
μέσο, στους δύο νομούς με το μειονοτικό στοιχείο (Ροδόπη 
και Ξάνθη) ήταν στο 37% και μόνο στην Α΄ Θεσσαλονίκης υ-
στερούσε κατά 4 μονάδες από τον εθνικό μέσο όρο (35,5 έ-
ναντι 39,8).

Η εκλογική συμπεριφορά της μειονότητας
Ο μόνος νομός τον οποίο δεν κέρδισε η ΝΔ ήταν ο Νομός 
Ξάνθης, παρά το γεγονός ότι ανέβασε τα ποσοστά της κατά 
13 μονάδες (από το 23,8 στο 36,8), αν και δεν ήταν υποψή-
φιος ο πρώην υπουργός Αλέξανδρος Κοντός, o οποίος εκλε-
γόταν από το 2000 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015, όταν και 
δεν έβγαλε έδρα η ΝΔ.
Μία ερμηνεία της ανόδου δίνει το γεγονός ότι ο πρώτος μει-
ονοτικός υποψήφιός της στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, ο κ. Τουρ-
κές Χατζημεμίς, πήρε πάνω από 3.000 σταυρούς, ενώ το 
2015 και οι δυο μειονοτικοί υποψήφιοι του κόμματος δεν 
είχαν ξεπεράσει τους 1.500 σταυρούς.
Στα ψηφοδέλτια της ΝΔ συμμετείχε και ο κ. Δημήτρης Σαλ-
τούρος, που τον Ιανουάριο του 2015 ήταν υποψήφιος με το 
ΠΑΣΟΚ. Τότε είχε πάρει 1.700 σταυρούς, τώρα ξεπέρασε 
τους 5.000 και ήρθε δεύτερος, χωρίς όμως να έχει απώλειες 
το ΚΙΝΑΛ, το οποίο υπερδιπλασίασε τα ποσοστά του. Από 
το 4,1% πήγε στο 8,8% και εξέλεξε βουλευτή.

Στις 12 από τις 17 εκλογικές 
περιφέρειες, η ΝΔ είχε ποσοστά 
καλύτερα από το πανελλαδικό 39,8%, 
ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο σε δύο νομούς 
πήρε περισσότερο από το εθνικό 
ποσοστό του 31,5%.

Ο νομός που κέρδισε η ΝΔ ήταν η Ροδόπη, όπου ανέβασε 
τα ποσοστά της κατά περίπου 15 μονάδες (από το 22,7% 
στο 37,8%) και εξελέγη ο κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης που δεν 
είχε εκλεγεί το 2015, καθώς το κόμμα δεν πήρε έδρα στον 
νομό.
Ενδεικτικό της εκλογικής συμπεριφοράς της μειονότητας, 
είναι ότι ο μειονοτικός υποψήφιος της ΝΔ, ο κ. Μουσταφά 
Κατραντζή, πήρε περισσότερους από 5.000 σταυρούς, ενώ 
το 2015 ο κ. Μουσταφά Ισμαήλ Χουσέ είχε πάρει λιγότε-
ρους από το ένα δέκατο (465 για την ακρίβεια) και ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά εξέλεξε μη μειονοτικό βουλευτή, 
τον κ. Τάκη Χαρίτου.
Η πρωτιά της ΝΔ συνδυάζεται και με το γεγονός ότι ένα 
σημαντικό μέρος της μειονότητας ψήφισε τον κ. Ιλχάν 
Αχμέτ. Ο κ. Αχμέτ εξελέγη με το ΚΙΝΑΛ, το οποίο είναι το 
τρίτο κόμμα που τον εκλέγει, μετά τη ΝΔ το 2004 και το 
Ποτάμι το 2015.
Το ΚΙΝΑΛ πήρε στη Ροδόπη 22%, το μεγαλύτερο πανελλα-
δικά ποσοστό του, το οποίο σημαίνει ότι αριθμητικά έλαβε 
περισσότερες ψήφους απ’ ό,τι στην Α΄ Αθήνας.
Από τους τέσσερις μειονοτικούς βουλευτές της απελθού-

σας Βουλής επανεξελέγη και ο κ. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ με τον 
ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη, ενώ ο κ. Αϊχάν Καραγιουσούφ με τον 
ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη έπεσε από τους περίπου 10.000 σταυ-
ρούς σε λιγότερους από 2.000 και  ο κ. Μουσταφά Μου-
σταφά δεν ήταν υποψήφιος. Ο τρίτος μειονοτικός βουλευ-
τής αυτής της Βουλής είναι ο κ. Μπουρχάν Μπαράν του 
ΚΙΝΑΛ στην Ξάνθη, η οποία εξέλεξε δύο μειονοτικούς βου-
λευτές έναντι ενός της Ροδόπης, όπου οι μειονοτικοί πλη-
θυσμοί είναι πιο συμπαγείς.

Το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης
Η ΝΔ στην Α΄ Θεσσαλονίκης βελτίωσε το ποσοστό της κατά 
περίπου 10 μονάδες (από το 25,5% στο 35,5%) αλλά η επί-
δοση προβληματίζει, όχι μόνο γιατί υστερεί έναντι του πα-
νελλαδικού ποσοστού αλλά και γιατί αποτυπώνει διάφορα 
εσωτερικά προβλήματα, τα οποία είχαν καταστεί σαφή κυ-
ρίως στις δημοτικές εκλογές και στην υποψηφιότητα Τα-
χιάου.
Η εικόνα ενισχύεται και από το γεγονός ότι η Α΄ Θεσσαλο-
νίκης ήταν η μία από τις δύο περιφέρειες της Βόρειας Ελλά-
δας στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε το εκλογικό του πο-
σοστό. Η άλλη ήταν η Κοζάνη, παρά το γεγονός ότι δεν κα-
τέβηκε τελικά ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ αλλά η γνωστή 
τραγουδίστρια Καλλιόπη Βέττα, η οποία μάλιστα εξελέγη.
Ο μόνος από τους 17 νομούς που ο ΣΥΡΙΖΑ υπερέβη το πα-
νελλαδικό εκλογικό του ποσοστό ήταν η Φλώρινα, όπου 
όμως δεν εξελέγη ο κ. Κώστας Σέλτσας, ο οποίος αμέσως 
μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών είχε περί-
που τοποθετηθεί ως «εθνικά Μακεδόνας».
Ο κ. Σέλτσας πήρε 100 σταυρούς παραπάνω από το 2015 
(3.300 από 3.200) αλλά εξελέγη η κα Πέτη Πέρκα, σύντρο-
φος του πρώην υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Δη-
μήτρη Βίτσα και υπεύθυνη για την επένδυση στο Ελληνικό, 
η οποία πήρε 1.500 σταυρούς περισσότερους από το 2015 
(περίπου 4.500 από 2.900).
Παρόμοια τύχη με τον κ. Σέλτσα είχε και η κα Κατερίνα Ιγ-
γλέζη στην Χαλκιδική, μία από τις πιο προβεβλημένες εκ-
προσώπους της προσπάθειας να αποτραπεί η επένδυση χρυ-
σού στη Χαλκιδική, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την ήττα του 
υποψηφίου του στις δημοτικές εκλογές, έχασε έναν στους 
τέσσερις ψηφοφόρους στον νομό, ενώ η απερχόμενη βου-
λευτής έχασε παραπάνω από τους μισούς σταυρούς της και 
βρέθηκε κάτω από τις 3.000 ψήφους όταν τον Ιανουάριο του 
2015 είχε πάρει 6.200.

41 βουλευτές, δύο υπουργοί, τέσσερις υφυπουργοί
Συνολικά, η ΝΔ πήρε τις 41 από τις 76 έδρες της περιο-
χής και ο ΣΥΡΙΖΑ 21, το ΚΙΝΑΛ πήρε 7 έδρες, η Ελληνική 
Λύση, που στους περισσότερους νομούς πήρε πάνω από 4%, 
εξέλεξε τρεις, και το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ 25 από δύο σε Α΄ και 
Β΄ Θεσσαλονίκης.
Από τους 41 βουλευτές της ΝΔ, στην κυβέρνηση Μητσο-
τάκη αξιοποιήθηκαν οι έξι, από τους οποίους δύο σε θέση 
υπουργών, ο βουλευτής Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος, 
ο οποίος ως τομεάρχης Δικαιοσύνης διαχειρίστηκε την υ-
πόθεση Novartis και ως υπουργός ανέλαβε το υπουργείο Ά-
μυνας, και ο βουλευτής Σερρών Κώστας Καραμανλής, ο ο-
ποίος διατήρησε το χαρτοφυλάκιο των Υποδομών και των 
Μεταφορών που είχε και ως τομεάρχης στην αντιπολίτευση.
Από τους πέντε υφυπουργούς, μία, η κα Φωτεινή Αραμπα-
τζή, που ανέλαβε την αλιεία, εκλέγεται στον Νομό Σερρών, 
όπως και ο κ. Καραμανλής, ο υφυπουργός Οικονομικών Α-
πόστολος Βεσυρόπουλος εκλέγεται στην Ημαθία, ο Εσωτε-
ρικών με αρμοδιότητα τη Μακεδονία Θόδωρος Καράογλου 
στη Β΄ Θεσσαλονίκης και ο υφυπουργός Απλοποίησης Δι-
αδικασιών Γιώργος Γεωργαντάς, ο οποίος ήταν τομεάρχης 
Δημόσιας Διοίκησης, στο Κιλκίς.
Από τους υπόλοιπους 35 βουλευτές της περιοχής, αξιοποιή-
θηκε ο κ. Σταύρος Καλαφάτης στη θέση του γραμματέα της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Η ΝΔ ΠΆΝΩ ΆΠΌ ΤΌΝ ΜΈΣΌ ΌΡΌ,  
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΤΩ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
 ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ ΜΆΤΉ
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κτοτε αρνητικό) και οι ανήλικοι, μη έχοντες δικαίωμα ψήφου, είναι 
γύρω στο 1,75 εκατομμύρια. Με απλά λόγια, ο κόσμος ενδιαφέρθηκε 
ιδιαίτερα γι  ́αυτές τις εκλογές και συμμετείχε μαζικά.

Έσπασε τα ταμπού
Η Νέα Δημοκρατία επικράτησε άνετα, επιβεβαιώνοντας την υπε-
ροχή που κατέδειξαν οι αυτοδιοικητικές και οι ευρωπαϊκές εκλογές. 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν ποτέ το πρότυπο του «δεξιού» πο-
λιτικού. Μετριοπαθής, φιλελεύθερων απόψεων, πραγματιστής, είχε 
φροντίσει να δώσει, κατ  ́επιλογή του, το στίγμα κάποιων διαφορο-
ποιήσεων από απόψεις του κόμματός του. Η Νέα Δημοκρατία θεω-
ρούνταν και θεωρείται από πολλούς κόμμα με χαλαρή ιδεολογική 
συγκρότηση και κύρια αποστολή τη νομή της εξουσίας. Ο Μητσοτά-
κης προσπάθησε να συγκροτήσει προγραμματικό και φιλελεύθερο 
λόγο, με αλλεπάλληλα συνέδρια, απέφυγε όμως τους αποκλεισμούς. 
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των δημοσίων διακηρύξεων του κόμματος 
ήταν παρόλα αυτά, όχι η ιδεολογική τους καθαρότητα, όσο η χρηστι-
κότητα. Έδωσε έμφαση σε διακηρύξεις που επηρεάζουν την καθημε-

Η 
συμμετοχή στις εκλογές της 7ης Ιουλίου α-
νήλθε σε 57,92% (ψήφισαν 5.769.503), όταν η 
αντίστοιχη στις ευρωεκλογές του Μαΐου ήταν 
58,69%, στις βουλευτικές του Σεπτεμβρίου του 
2015 56,16% και του Ιανουαρίου 2015 63,94%. 
Μπορούμε συνεπώς να ισχυριστούμε ότι  δεν 

επηρέασε το αποτέλεσμα. Ίσως να την επηρέασε η είσοδος των δεκα-
επτάρηδων στο εκλογικό σώμα, όπως και η πολιτογράφηση κάποιου 
αριθμού αλλοδαπών, αλλά η ανάλυση του μέλλοντος, πιστεύω, θα δεί-
ξει ότι και αυτά τα στοιχεία δεν καθόρισαν το αποτέλεσμα.
Η Νέα Δημοκρατία έλαβε 2.251.411 ψήφους, έναντι 1.526.400 τον Σε-
πτέμβριο του 2015 και 1.718.694 τον Ιανουάριο του 2015.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 1.781.174 ψήφους, έναντι 1.926.526 τον Σεπτέμβριο 
του 2015 και  2.245.978 τον Ιανουάριο του 2015.
Το ΚΙΝΑΛ έλαβε 457.519 ψήφους, έναντι 341.732 τον Σεπτέμβριο του 
2015 και 289.469 τον Ιανουάριο του 2015.
Σταθερό στις 300.000 ψήφους το ΚΚΕ, από 200.000 ψήφους έλα-
βαν το ΜΕΡΑ25 του κ. Βαρουφάκη και η Ελληνική Λύση του κ. Βε-
λόπουλου.
Η Πλεύση Ελευθερίας της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου έλαβε 82.672 
ψήφους, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2015 είχαν λάβει 200.532 ψήφους 
οι ΑΝΕΛ, 186.644 ψήφους η Ένωση Κεντρώων και 222.349 το ΠΟ-
ΤΑΜΙ.

Η συμμετοχή ήταν υψηλή
Όλα αυτά συνέβησαν σε προχωρημένο καλοκαίρι, όταν σημαντική 
μερίδα των συμπολιτών μας είχε μετακινηθεί για (ανελαστική και 
χωρίς εύκολη άδεια) εργασία λόγω της τουριστικής περιόδου και 
αιφνιδιάστηκε από την προκήρυξη εκλογών στις οποίες αντικειμε-
νικά δεν μπορούσε να συμμετάσχει. Ομοίως, όσοι τα τελευταία χρό-
νια μετακόμισαν στο εξωτερικό, δεν μπορούσαν εύκολα να αλλάξουν 
προγραμματισμούς και να έρθουν νωρίτερα να ψηφίσουν (πέρα από 
τις εγγενείς οικονομικές δυσκολίες). Με αυτά τα δεδομένα, η συμμε-
τοχή μπορεί να θεωρηθεί (πολύ) υψηλή. Ας μην ξεχνούμε ότι οι ε-
κλογικοί κατάλογοι δεν είναι πλήρως εκκαθαρισμένοι. Έχουμε δέκα 
εκατομμύρια εγγεγραμμένους, όταν οι νόμιμοι κάτοικοι το 2014 υ-
πολογίζονταν λίγο λιγότεροι (με το ισοζύγιο γεννήσεων - θανάτων έ-

ρινότητα του πολίτη και με τις οποίες δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει 
κανείς στην πράξη. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η μείωση της φο-
ρολογίας, χωρίς περικοπή επιδομάτων. Την ίδια στιγμή, προπαγάνδισε 
κάποιες θέσεις, εξίσου χρηστικές (χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η 
κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου και η ανάγκη ίδρυσης ιδιω-
τικών πανεπιστημίων), αποβάλλοντας το σύμπλεγμα του τι θα πουν οι 
αντίπαλοι. Με αυτό τον τρόπο, έσπασε τα «ταμπού» της αριστερής ι-
δεολογικής επικυριαρχίας. Βοήθησε σε αυτό και η τετραετία της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η οποία επέδειξε διαχειριστική ανικανότητα, αλλά 
κυρίως, αδικαιολόγητη εμμονή σε αγκυλωμένες τοποθετήσεις, οι ο-
ποίες στην πράξη οδηγούσαν τον μέσο πολίτη σε πλήρες αδιέξοδο. Σε 
αυτές τις εκλογές δεν επιδοκιμάστηκε σε πρώτο πλάνο το φιλελεύθερο 
πνεύμα του Μητσοτάκη. Επιδοκιμάστηκε μια ομάδα και ένα κόμμα 
που υποσχέθηκε να αποκαταστήσει τα κακώς κείμενα, πολλά από τα 
οποία δεν έχουν στην πραγματικότητα πολιτικό χρώμα και συνιστούν 
απλώς ζητήματα καθημερινής επιβίωσης σε χαλεπούς καιρούς..

Ο ΣΥΡΙΖΑ του 4% τελείωσε
Από την άλλη μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ του 4% (αν με αυτό εννοούμε την 
αμιγή αρχική κομμουνιστική ομάδα) τελείωσε οριστικά και αμετά-
κλητα. Τούτο φαίνεται και από το γεγονός ότι πολλοί εκφραστές αυτού 
του σχηματισμού δεν εξελέγησαν (πέρα από όσους έφυγαν το 2015) 
και από τη σαφή δήλωση Τσίπρα ότι πλέον οι ψηφοφόροι του ΣΥ-
ΡΙΖΑ «δεν είναι δάνειο». Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο ότι 
πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν εκλεγεί ταυτοχρόνως στελέχη του 4%, 
στελέχη των πρώην ΑΝΕΛ, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ιδίως οι δύο πρώην 
γραμματείς του, και κάποιοι που προστέθηκαν στην πορεία. Η αναζή-
τηση νέου ιδεολογικού και προγραμματικού προσανατολισμού στον 
ΣΥΡΙΖΑ είναι επιβεβλημένη. Το βέβαιο είναι ότι δεν πρόκειται πια 
για αριστερό - κομμουνιστικό σχηματισμό, αλλά για ένα νέο μόρφωμα 
που θα αναζητήσει ταυτότητα και χώρο στο πολιτικό γίγνεσθαι. Και θα 
πρέπει να πείσει για τις ικανότητές του, έχοντας πλέον παρελθόν ως 
κυβέρνηση.
Κάπου στη μέση βρίσκεται το ΚΙΝΑΛ, πρώην Ελιά, πρώην και νυν 
ΠΑΣΟΚ σε «μικρού μεγέθους» έκδοση. Κάποτε το ΠΑΣΟΚ ήταν ο 
κύριος «προοδευτικός» πόλος, χωρίς ποτέ κανείς να ορίσει τι ακριβώς 
σημαίνει αυτό. Αργότερα ο ΣΥΡΙΖΑ διακήρυξε ότι είναι ο προοδευτι-
κός πόλος, διότι είναι «αριστερός» πόλος. Χωρίς ποτέ κανείς να ορίσει 
τι σημαίνει «αριστερός». Είναι κομμουνιστής; Είναι σοσιαλιστής; είναι 
σοσιαλδημοκράτης; Το ΠΑΣΟΚ του Σημίτη είχε επικρατήσει κυρίως 
διότι επέδειξε διαχειριστική ικανότητα, παρά τα «ηθικά» του παρα-
πτώματα. Στην αναζήτηση ρόλου στις πρόσφατες εκλογές το ΚΙΝΑΛ 
επέλεξε να θυσιάσει την κυβερνητική (= διαχειριστική) του χρησι-
μότητα για χάρη της (όποιας) ιδεολογικής καθαρότητας. Προφανής η 
προκαταβολική παραδοχή του ότι η ΝΔ θα βρισκόταν αυτοδύναμη και 
η επιδίωξη να επαναπατρίσει του ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ: να πάρει 
πίσω «το δάνειο». Κινήθηκε όμως αντίθετα προς την λογική για την 
οποία εξελέγη η ΝΔ και θα έχει μια τετραετία μπροστά του να διορθώ-
σει, αναδεικνύοντας τη χρησιμότητά του.

Η αναγνώριση του αυτονόητου
Χωρίς να παραγνωρίσουμε την αξία των ιδεολογικών και φιλοσοφικών 
τοποθετήσεων ανθρώπων και ομάδων, οφείλουμε να αποδεχθούμε ότι 
οι κυβερνήσεις κρίνονται πρώτα από όλα από την καθημερινή τους ε-
πάρκεια στην αντιμετώπιση τν προβλημάτων όλων. Τούτο σε καιρό 
ειρήνης, προϋποθέτει αποδοχή του σημείου στο οποίο βρίσκεται η 
χώρα. Στην πράξη αποδοχή του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου γίγνε-
σθαι, του τρόπου με το οποίο αυτό λειτουργεί και των συσχετισμών.
Μετά από δέκα χρόνια μνημονίων που ανέδειξαν όλων των ειδών και 
αποχρώσεων «επαναστάτες», η χώρα αποφάσισε να αποδεχθεί ότι 
είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του «δυτικού» κόσμου με ότι 
αυτό συνεπάγεται. Οι πάσης μορφής επαναστάτες πετάχτηκαν στον 
κάλαθο. Ένας κεντροδεξιός και ένας κεντροαριστερός πόλος με ένα εν-
διάμεσο μπαλαντέρ διαμορφώνεται εκ νέου.
Στην πραγματικότητα το μνημόνιο τώρα αρχίζει. Μνημόνιο ήταν (και 
θα είναι) ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, αναδιάταξης και ανάταξης 
της χώρας με βάση τον (συνολικά αποδεκτό πια!) ευρωπαϊκό μας προ-
σανατολισμό.
Έπρεπε να καταστραφούμε για να αναγνωρίσουμε το αυτονόητο. Τα υ-
πόλοιπα θα έρθουν. Όχι εύκολα, αλλά θα έρθουν.

Μετά από δέκα χρόνια 
μνημονίων που ανέδειξαν όλων 
των ειδών και αποχρώσεων 
«επαναστάτες», η χώρα 
αποφάσισε να αποδεχθεί ότι 
είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του «δυτικού» 
κόσμου με ότι αυτό συνεπάγεται. 
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ΔΎΣΚΟΛΟΣ  
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*



O
κ. Τσίπρας μίλησε προεκλογικά 
για «σύγκρουση δύο κόσμων». Εν-
νοούσε μια ιδεολογική σύγκρουση 
μεταξύ του κόσμου της Αριστε-
ράς και του κόσμου της Συντήρη-
σης. Πράγματι, θα έχουμε μια σύ-
γκρουση δύο κόσμων, μόνο που θα 

είναι διαφορετική.
Θα συγκρουστούν από τη μια ένα διαχρονικό παρασιτικό 
πολιτικό σύστημα που επί δεκαετίες δεν σχεδιάζει τίποτα 
και επανεκλέγεται μέσα από το πελατειακό κράτος και 
από την άλλη ένα εντελώς καινούργιο μοντέλο που επι-
βάλλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και που είναι μια κυβέρ-
νηση με σχέδια παντού και στενή παρακολούθηση από 
τον ίδιο.

Ας ρίξουμε μια ματιά στους δύο κόσμους:
•  Ο κ. Τσίπρας, όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία, όρισε 

υπουργούς μέσα από τον κομματικό σωλήνα. Ο κ. Μη-
τσοτάκης τοποθέτησε 21 εξωκοινοβουλευτικούς και δεν 
άφησε ούτε ένα υπουργείο χωρίς τεχνοκράτη υψηλών 
δυνατοτήτων.

•  Ο κ. Τσίπρας άφησε τον κάθε υπουργό να σχεδιάσει ό,τι 
νόμιζε στον τομέα του και ποτέ δεν ασχολήθηκε με τα 
πεπραγμένα τους. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μήνες τώρα ε-
τοιμάσει μαζί τους τα επιμέρους μεγαλεπήβολα σχέδια 
και απαιτεί να ολοκληρωθούν βήμα βήμα σε συγκεκρι-
μένους σύντομους χρόνους.

•  Ο κ. Τσίπρας δεν άλλαξε τίποτα στο παρακμιακό κράτος, 
στην ουσία συνέχισε πάνω στις ράγες του πολιτικού πε-
λατειακού συστήματος. Ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να 
το αλλάξει εκ βάθρων μέσα από το υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.

Οι διαφορές μεταξύ των δύο πρωθυπουργών είναι πολ-

λές και χαοτικές. Και πράγματι περιγράφουν δύο διαφο-
ρετικούς κόσμους που ήδη συγκρούονται. Όμως το αποτέ-
λεσμα αυτής της μάχης θα κριθεί αποκλειστικά από τον κ. 
Μητσοτάκη, από κανέναν άλλον.
Το μυστικό της επερχόμενης νίκης Μητσοτάκη είναι απλό. 
Ήδη έχει τέσσερις μεγάλες νίκες κάλπης, που ξεκινούν 
από την εκλογή του στην ηγεσία της ΝΔ και φτάνουν στις 
βουλευτικές. Τις πέτυχε με μεθοδικότητα και επίλεκτες 
συνεργασίες, που κατέληξαν σε ένα πρωτοποριακό κυβερ-
νητικό σχήμα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια κυβερνητική πυ-
ραμίδα όπου στην κορυφή υπάρχει ο πρωθυπουργός. Λίγο 

πιο κάτω 21 εξωκοινοβουλευτικά στελέχη τα οποία έχουν 
τοποθετηθεί σε καίριες θέσεις ώστε α) να επεμβαίνουν στις 
πολιτικές, β) να παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα, 
γ) να ενημερώνουν τον κ. Μητσοτάκη για την πορεία κάθε 
υπουργείου.
Τα πρόσωπα αυτά δεν είναι τυχαία. Έχουν υψηλή συγκρό-
τηση, μεγάλες ικανότητες και σοβαρή εμπειρία στην καθη-
μερινότητα. Είναι πρόσωπα που κάνουν τη διαφορά. Και 
πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο κ. Μητσοτάκης τα επέλεξε 
μετά από δεκάδες προσωπικές συναντήσεις με καθένα τους 
χωριστά και με καίριες συζητήσεις για την πολιτική που 
πρέπει να επιβληθεί σε κάθε τομέα.
Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η διανομή των ρόλων. Ο κ. Μη-
τσοτάκης στα κρίσιμα υπουργεία επέβαλε αυστηρά ανθρώ-
πους που εμπιστεύεται απολύτως ότι μπορούν να ολοκληρώ-
σουν έργο. Δεν έπαιξαν, δηλαδή, κανέναν ρόλο οι εσωκομ-
ματικές ισορροπίες. Σκεφτείτε ότι το 40% του υπουργικού 
συμβουλίου δεν έχει ασχοληθεί με την πολιτική.
Τέλος, το σημαντικότερο υπουργείο είναι αυτό της Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, όπου Πιερρακάκης (διαΝΕΟσις), Γε-
ωργαντάς και Ζαφειρόπουλος θα πολεμήσουν τη γραφειο-
κρατία, θα περάσουν όλο το έργο των υπουργείων ηλεκτρο-
νικά και θα ενημερώνουν τον πρωθυπουργό… live.
Για πρώτη φορά, λοιπόν, έχουμε μια «κυβέρνηση του ενός» 
με τέτοιον ασφυκτικό έλεγχο παρακολούθησης, δηλαδή 
έναν πρωθυπουργό που θα έχει όλη την ευθύνη για το απο-
τέλεσμα. Ας παρακολουθήσουμε αυτό το μοναδικό στήσιμο 
κυβέρνησης στην πολιτική ιστορία της χώρας. Είναι ένας 
καινούργιος κόσμος που μπορεί να αλλάξει τη χώρα και να 
κατανικήσει τον παλιό κόσμο της πολιτικής.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιογράφος και συγ-
γραφέας.

Οι διαφορές μεταξύ των δύο 
πρωθυπουργών είναι πολλές 
και χαοτικές. Και πράγματι 
περιγράφουν δύο διαφορετικούς 
κόσμους που ήδη συγκρούονται. 
Όμως το αποτέλεσμα αυτής της 
μάχης θα κριθεί αποκλειστικά 
από τον κ. Μητσοτάκη, από 
κανέναν άλλον.

ΞΕΚΊΝΗΣΕ  
Η ΣΎΓΚΡΟΎΣΗ  
ΔΎΟ... ΆΛΛΩΝ  
ΚΟΣΜΩΝ

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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Στα βαθιά βουτάει ο νέος υπουργός Οικονοµικών, Χρή-
στος Σταϊκούρας, αναλαµβάνοντας να παίξει τον ρόλο 
του γενικού συντονιστή για όλες τις εκκρεµότητες της 
Ελλάδας µετά το τέλος του τρίτου µνηµονίου.

Και δεδοµένου ότι δεν θα υπάρχει περίοδος χάριτος, καθώς κάθε 
λεπτό της ώρας που περνά είναι εις βάρος της οικονοµίας, ο νέος υ-
πουργός έχει να σηκώσει το µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης και να 
βρει δηµοσιονοµικό χώρο ώστε η κυβέρνηση της Ν∆ να µπορέσει 
να εφαρµόσει την προεκλογική της ατζέντα, που βασίστηκε στη µεί-
ωση των φόρων. Έργο που κάθε άλλο παρά εύκολο θεωρείται, καθώς 
µετά τις προεκλογικές παροχές του Αλέξη Τσίπρα ελλοχεύει ο κίν-
δυνος µη επίτευξης του στόχου του 3,5% για το πρωτογενές πλεό-
νασµα.
Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει ότι από τα πρώτα νοµο-
σχέδια που θα πάρουν τον δρόµο προς τη Βουλή θα είναι εκείνο που 
θα περιλαµβάνει τις αλλαγές στη ρύθµιση των 120 δόσεων, τη µεί-
ωση της φορολογίας επιχειρήσεων, αλλά και τη µείωση του ΕΝΦΙΑ. 
Μάλιστα, στόχος της κυβέρνησης είναι το φορολογικό νοµοσχέδιο 
να έχει ψηφιστεί µέχρι τις 10 Αυγούστου και οι ρυθµίσεις να ισχύ-
σουν από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Τα σχέδια
Πιο αναλυτικά, στο πεδίο της φορολογικής πολιτικής άµεσα σχεδι-
άζονται:
•  Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός διετίας.
•  Μείωση φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 28% 

στο 20% σε ορίζοντα διετίας και συγκεκριµένα στο 24% για τα 
κέρδη του 2020 και στο 20% για τα κέρδη του 2021.

•  Μείωση του φόρου µερισµάτων από το 10% στο 5% από το 2020.
•  Έκπτωση φόρου ίση µε το 40%-50% της δαπάνης για ενεργειακή, 

λειτουργική ή αισθητική αναβάθµιση των κτιρίων.
•  Αναστολή του φόρου επί του κέρδους στις αγοραπωλησίες ακινή-

των (φόρος υπεραξίας) για τρία χρόνια και επανεξέτασή του από 
µηδενικής βάσης τον τέταρτο χρόνο.

•  Αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδοµική δραστηριότητα για τρία χρό-
νια.

•  Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά 
πρόσωπα από το 22% στο 9% για εισοδήµατα µέχρι 10.000 ευρώ 
χωρίς µείωση του αφορολόγητου και δηµιουργία νέας προοδευτι-
κής φορολογικής κλίµακας µε χαµηλότερο ανώτατο φορολογικό 

συντελεστή. Σταδιακή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλλη-
λεγγύης.

•  Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος.
•  Βελτίωση της ειδικής ρύθµισης των 120 δόσεων για όσους χρω-

στούν µέχρι 3.000 ευρώ στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταµεία 
και εισαγωγή πλαισίου για ευνοϊκή µεταχείριση των συνεπών 
φορολογούµενων και δανειοληπτών.

•  Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ από 13% σε 11% και από 24% σε 
22% εντός της τετραετίας.

Το πρώτο crash test τεστ του σχετικού σχεδιασµού της κυβέρνη-
σης πρόκειται να γίνει την ερχόµενη εβδοµάδα. Στις 16 Ιουλίου 
θα επισκεφθεί την Αθήνα µε την αφορµή διεθνούς συνεδρίου ο ε-
πικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης, Κλάους Ρέ-
γκλινγκ. Ο Ευρωπαίος αξιωµατούχος πρόκειται να συναντηθεί µε 
τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και το οικονοµικό επιτε-
λείο. Στις συναντήσεις πρόκειται να ζητήσει να ενηµερωθεί για τις 
προθέσεις της κυβέρνησης αναφορικά µε τη δηµοσιονοµική πο-
λιτική και ειδικά για το σχέδιό της για τη µείωση της φορολογίας.
Στις ίδιες συναντήσεις ο Ευρωπαίος αξιωµατούχος θα επισηµάνει 
στα κυβερνητικά στελέχη τη δέσµευση της χώρας για πρωτογενή 
πλεονάσµατα 3,5% του ΑΕΠ έως και το 2022 και κυρίως ότι, σύµ-
φωνα µε τους υπολογισµούς των θεσµών, ο στόχος αυτός δεν εκ-
πληρώνεται ούτε φέτος αλλά ούτε και το 2020. Το κενό που υπο-

λογίζουν οι θεσµοί ανέρχεται σε περίπου 1,9 δισ. ευρώ και οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στις παροχές που δόθηκαν πριν από τις εκλογικές 
αναµετρήσεις από την προηγούµενη κυβέρνηση.

Τα δύο σενάρια
Στην περίπτωση που οι δανειστές δεν πειστούν ότι η κυβέρνηση 
έχει πραγµατικό σχέδιο και επιµείνουν τελικά στα περί µη µείωσης 
του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασµα, προκύπτουν δύο ιδιαί-
τερα αρνητικά σενάρια: πρώτον, το δεύτερο εξάµηνο του χρόνου θα 
πρέπει να υπάρξουν περιοριστικά µέτρα προσαρµογής στον δηµοσι-
ονοµικό στόχο και, δεύτερον, το νοµοσχέδιο για τις µειώσεις φόρων 
που έχει προαναγγείλει προεκλογικά ο πρωθυπουργός και αναµέ-
νεται να κατατεθεί µέχρι και τις 10 Αυγούστου θα αναβληθεί επ’ α-
όριστον.

Οι 120 δόσεις
Εν τω µεταξύ, όσον αφορά τη ρύθµιση των 120 δόσεων για τις οφει-
λές στα ασφαλιστικά ταµεία, εκκρεµούν χιλιάδες αιτήσεις, καθώς 
δεν έχουν ακόµη οριστικοποιηθεί τα τελικά πόσα της οφειλής.
Έτσι, ο νέος υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, καλείται να 
λύσει τα προβλήµατα που σηµειώνονται καθηµερινά µε τις αιτήσεις 
που υποβάλλονται, καθώς οι οφειλέτες αναµένουν, έναν µήνα µετά 
τη λειτουργία της σχετικής πλατφόρµας, να οριστικοποιηθούν τα 
ποσά, ενώ σε εκκρεµότητα είναι και οι αιτήσεις που έχουν υποβλη-
θεί προς συνταξιοδότηση των οφειλετών. Μάλιστα, το Κέντρο Εί-
σπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) ακόµη δεν µπορεί να τρέ-
ξει τη ρύθµιση, καθώς είναι υπεύθυνο για τη δεύτερη φάση της δια-
δικασίας, λόγω των προβληµάτων.
Το σηµαντικότερο πρόβληµα είναι ότι ενώ εντάχθηκαν οι οφει-
λές του 2018, όπως όλα δείχνουν δεν έχουν εκκαθαριστεί τα ποσά 
αυτά. Κι αυτό γιατί οι εισφορές του 2018 υπολογίστηκαν µε βάση 
τις εισφορές του 2016 και όχι του 2017, κάτι που προσπαθούν να 
κάνουν τώρα, που έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτή-
σεων για τη ρύθµιση οφειλών! Ειδικά για τους ελεύθερους επαγ-
γελµατίες και αυτοαπασχολούµενους δεν υπάρχουν ακόµη στοι-
χεία για το ύψος των οφειλετών, ούτε για τα ποσά που οφείλουν. 
Ακόµη χειρότερη είναι η κατάσταση για όσους περιµένουν πώς 
και πώς να συνταξιοδοτηθούν, αφού δεν έχουν τελικό ποσό της 
οφειλής, άρα πάλι µπλοκάρονται και δεν ξέρουν πότε θα συντα-
ξιοδοτηθούν.

Στόχος της κυβέρνησης είναι 
το φορολογικό νοµοσχέδιο 
να έχει ψηφιστεί µέχρι τις 10 
Αυγούστου και οι ρυθµίσεις 
να ισχύσουν από την 1η 
Ιανουαρίου 2020.
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ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ 120 
∆ΟΣΕΙΣ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ





Π
ροτεραιότητα αποτελεί για τη νέα κυβέρ-
νηση ο χώρος της εκπαίδευσης, καθώς 
σύµφωνα µε τις έως τώρα εξαγγελίες ένα 
από τα πρώτα νοµοσχέδια θα προέρχεται 
από τον χώρο της Παιδείας. Άλλωστε και 
η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριά-

κου Μητσοτάκη στο υπουργείο Παιδείας την Παρασκευή, κα-
ταδεικνύει την βαρύτητα που δίνει και ο ίδιος στον πολύπαθο 
αυτό χώρο.

Κατάργηση ασύλου
Η ηγετική οµάδα του υπουργείου Παιδείας (υπουργός η Νίκη 
Κεραµέως, υφυπουργός για Α/βάθµια και Β/βάθµια εκπαίδευση 
η Σοφία Ζαχαράκη και υφυπουργός για Γ/βάθµια εκπαίδευση ο 
Βασίλης ∆ιγαλάκης) έπιασε αµέσως δουλειά καθώς στις 23 Ιου-
λίου αναµένεται το νοµοσχέδιο που θα καταργεί το πανεπιστη-
µιακό άσυλο. 
Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης έχει πει χαρακτηριστικά ότι το «άσυλο 
στη βία και στην παρανοµία, δεν θα αλλάξει αλλά θα καταργηθεί 
για να κυκλοφορήσουν και πάλι ελεύθερα οι ιδέες και η γνώση», 
ενώ στην τελευταία προεκλογική του συνέντευξη στον τηλεο-
πτικό σταθµό Alpha, ξεκαθάρισε ότι «το άσυλο θα καταργηθεί µε 
τον πρώτο νόµο µας. Αποτελεί δέσµευσή µου αδιαπραγµάτευτη. 
Θα επιστρέψουµε στο καθεστώς που ίσχυε το 2011. Τα πανεπι-
στήµια έχουν γίνει σε µεγάλο βαθµό κέντρα ανοµίας και καταφύ-
για µπαχαλάκηδων. Η κατάσταση είναι επιεικώς απαράδεκτη», 
προσθέτοντας ότι «το αίτηµα για κατάργηση του ασύλου είναι α-
πολύτως ώριµο στην κοινωνία. ∆εν αφορά το άσυλο διακίνησης 
ιδεών» και επισηµαίνοντας ότι «υπάρχουν χώροι υπό κατάληψη 
που είναι εργαστήρια κατασκευής µολότοφ. Θεωρείτε λογικό να 
συνεχίζεται αυτή η κατάσταση; ∆εν θα χρειαστεί να γίνει πολλές 
φορές από τη στιγµή που θα εφαρµοστεί ο νόµος».
Υπενθυµίζεται, ότι ο νόµος του 2017 περί πανεπιστηµιακού ασύ-
λου που ισχύει ως σήµερα, ορίζει ρητά ότι «επέµβαση δηµόσιας 
δύναµης σε χώρους των ΑΕΙ επιτρέπεται αυτεπαγγέλτως σε πε-
ριπτώσεις κακουργηµάτων, καθώς και εγκληµάτων κατά της ζωής 
και ύστερα από απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου σε οποια-
δήποτε άλλη περίπτωση».

Όχι στην τέταρτη νοµική
Φρένο όµως µπαίνει και στην ίδρυση της τέταρτης Νοµικής Σχο-
λής στην Πάτρα. Η απερχόµενη ηγεσία του υπουργείου Παι-
δείας προχώρησε πριν λίγες ηµέρες- παρά την αντίθεση που ε-

ξέφρασε η συντονιστική επιτροπή των ∆ικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος -, στη σύσταση εννεαµελού ς επιστηµονική ς Επιτρο-
πή ς, προκειµένου να καταρτίσει το πρώ το πρόγραµµα σπου-
δώ ν του νέου Τµή µατος Νοµική ς του Πανεπιστηµίου Πατρών 
και η οποία δηµοσιεύτηκε σε  ΦΕΚ στις 4 Ιουλίου.
Ωστόσο, η κα. Κεραµέως έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ιδρυθεί η 
τέταρτη Νοµική σχολή «γιατί δεν χρειάζονται περισσότεροι ά-
νεργοι δικηγόροι».
Την ίδια ώρα φαίνεται να υπάρχει προβληµατισµός µε τα νέα Α-
νώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα που δηµιούργησε η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ, όπως το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής, το οποίο 
προήλθε από συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά καθώς 
και µε την «πανεπιστηµοποίηση» των ΤΕΙ. 
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το σχετικό νοµοσχέδιο Γαβρόγλου 
είχε προκαλέσει την οργή και των πολυτεχνικών σχολών, καθώς 
στα 44 υφιστάµενα τµήµατα 5ετους φοίτησης προστέθηκαν 
άλλα 36 νέα τµήµατα µηχανικών.
Ως εκ τούτου η Ν∆ αναµένεται να αναζητήσει τρόπους για ανα-
στροφή της κατάστασης χωρίς όµως να προκληθούν εντάσεις. 
Αυτό επιβεβαίωσε και η νέα υπουργός Παιδείας κατά την οµι-
λία της στην τελετή ανάληψης των καθηκόντων της , η οποία α-
ναφερόµενη στο σύνολο των µεταρρυθµίσεων διαβεβαίωσε ότι 
«σε κάθε περίπτωση, θα επιδιώξουµε να δράσουµε γρήγορα και 
αποτελεσµατικά, χωρίς όµως να αιφνιδιάσουµε κανέναν».

Τι µέλλει γενέσθαι µε τις προσλήψεις
Μια εξίσου σηµαντική εκκρεµότητα είναι και οι διορισµοί των 
εκπαιδευτικών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του απερχόµενου υ-
πουργού Κώστα Γαβρόγλου, έχουν υποβληθεί 42.000 αιτήσεις 
για τους 4.500 διορισµούς στην ειδική αγωγή, ενώ ο αριθµός 
των αναπληρωτών ανέρχεται φέτος στις 37.000, και ο προϋπο-
λογισµός πιστώσεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2019-20 
στα 550.000.000 ευρώ.
Για το λόγο αυτό το υπουργείο Παιδείας προχωρά στη δηµιουρ-
γία οµάδας εργασίας, που θα ασχοληθεί αποκλειστικά µε την 
επίσπευση των διαδικασιών για την εφαρµογή των διατάξεων 
του νόµου 4589/2019 ως προς τη σύσταση των νέων πινάκων 
προσλήψεων και διορισµών.
Σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Αναπληρωτών Εκπαι-
δευτικών ∆ευτεροβάθµιας (ΠΕΑ∆), γίνεται λόγος για «θετική 
εκκίνηση της νέας ηγεσίας» και για «συνέπεια και συνέχεια του 
κράτους, αποφεύγοντας αιφνιδιασµούς, που µόνο αναστάτωση 
µπορεί να προκαλέσουν».
Υπενθυµίζεται ότι µιλώντας σε πολίτες στο Βόλο ο κ. Μητσοτά-
κης είχε αναφερθεί και στο ζήτηµα των αναπληρωτών, λέγοντας 
ότι «θα δώσουµε στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς τη δυνα-
τότητα να γίνουν τακτικοί».
 
Επιστρέφει η βάση του δέκα;
Άγνωστο παραµένει τι θα γίνει µε την πολύπαθη βάση του δέκα 
για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση καθώς η Ν∆ 
έχει κάνει λόγο για «καθορισµό ελάχιστης βάσης για την εισα-
γωγή στα ΑΕΙ» χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινίσει ποια θα είναι 
αυτή και αν  θα την καθορίζει το υπουργείο ή τα ΑΕΙ.
Υπενθυµίζεται ότι το µέτρο της βάσης του δέκα είχε θεσµοθε-
τήσει το 2006 η τότε υπουργός Παιδείας Μαριέττα Γιαννάκου 
και είχε διατηρηθεί ως το 2010, οπότε και το κατάργησε η Άννα 
∆ιαµαντοπούλου η οποία το είχε χαρακτηρίσει ως µέτρο «χωρίς 
νόηµα και αποτέλεσµα». Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από 
το 2005, είχε υποστηρίξει την καθιέρωση ενός κατώτατου ορίου 
εισαγωγής στα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ.
Σε κάθε περίπτωση, την ερχόµενη εβδοµάδα στο πλαίσιο των 
προγραµµατικών δηλώσεων, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας 
θα αναφερθεί αναλυτικά στους στόχους και τις προθέσεις του 
υπουργείου. Στόχος οι όποιες µεταρρυθµίσεις να προκύψουν 
µετά από λεπτοµερή σχεδιασµό και ουσιαστικό διάλογο µε 
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.

Στις 23 Ιουλίου αναµένεται 
το νοµοσχέδιο που θα 
καταργεί το πανεπιστηµιακό 
άσυλo.

www.freesunday.gr18 14.07.2019

πολιτική

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ 
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ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

  ΤΗΣ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ



κευµένη άρνηση ορθολογικής προσέγγισης της 
σκληρής πραγµατικότητας, σε µια επικράτηση του 
θυµού έναντι του στοχασµού.
ΟΙ Αγανακτισµένοι και άλλα συναφή κινήµατα, που 
εµφανίστηκαν στη διάρκεια της δεκαετίας, έστρε-
ψαν τα βέλη τους εναντίον των «µοχθηρών ξένων» 
και εν γένει των «διαβολικών πολιτικών», ενώ πολ-
λές φορές υιοθέτησαν άκριτα κάθε αδόκιµη θεωρία 
συνωµοσίας, που ξεπήδησε από την παρακµιακή 
λογοτεχνία της ∆ύσης και της Ανατολής. Τα αίτια 
της κρίσης θεωρήθηκαν σε µεγάλο βαθµό εξωτε-
ρικά και όχι εσωτερικά και, εποµένως, η αναζήτηση 
των ευθυνών των εγχώριων συντελεστών έπαυσε µε 
συνοπτικές διαδικασίες. 
Οι Έλληνες απέτυχαν να ξεκινήσουν µια συζήτηση 
µε όρους πολιτικούς, υιοθετώντας τις σαχλοκου-
βέντες της καντίνας και του καφενέ. Η λαϊκή οργή 
απλά µεταφέρθηκε σε επίπεδο µεταφυσικής ή παι-
δαριώδους ερµηνείας των γεγονότων. Η γνώµη των 
διανοούµενων για το µελλον της χώρας δεν εισα-
κούστηκε, αν ποτέ εκφράστηκε. Η προώθηση δο-
µικών µεταρρυθµίσεων στο πολιτικό σύστηµα ή 
ακόµη και οι µείζονές συνταγµατικές αλλαγές, που 
είχε ανάγκη ο τόπος, δεν προχώρησαν επαρκώς. Η 
ευκαιρία για τη θεµελίωση µιας νέας Ελλάδας µε 
αυξηµένη πολιτική συµµετοχή παραγκωνίστηκε, ο 
τεκµηριωµένος δηµόσιος διάλογος σίγασε, ο λαός 
προτίµησε να ξεχάσει και η Ιστορία έγινε σιωπή.    
Μετά από αυτά τα δέκα σκληρά χρόνια υπάρχει ελ-
πίδα να αξιοποιηθεί γόνιµα η εµπειρία της Κρίσης; 
Αν ναι, αυτή θα πρέπει να αναζητηθεί στις δηµιουρ-
γικές κοινωνικές δυνάµεις, τις ανεξάρτητες φωνές 
και -κυρίως- σε εκείνους που διδάχτηκαν κάτι από 
την περιπέτεια της χώρας. 

*Ο Θεόδωρος Α. Κουτρούκης είναι Επίκουρος Κα-
θηγητής στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο.

Μ
ε τις εκλογές της 7ης Ι-
ουλίου 2019 η χώρα ε-
πέστρεψε σε ένα σκη-
νικό «κανονικότητας», 
που χαρακτηρίζεται 
από αυτοδύναµες κυ-

βερνήσεις κι ενίσχυση του συστηµικού δικοµµα-
τισµού. Τα περισσότερα και ισχυρότερα κοινοβου-
λευτικά κόµµατα φαίνεται πως συµφωνούν πλέον 
στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Η ευρω-
σκεπτικιστική ατζέντα ηττήθηκε κατά κράτος στην 
πρόσφατη εκλογική αναµέτρηση. 
Ωστόσο, αυτό που δε συνέβη είναι να ανοίξει µια 
ευρεία συζήτηση στους κόλπους της ελληνικής κοι-
νωνίας για τα αίτια της κρίσης και την εθνική ανα-
πτυξιακή στρατηγική. 
∆υστυχώς, µετά τη Μεταπολίτευση η χώρα στα-
διακά οδηγήθηκε σε ένα καθεστώς όπου κυριάρ-
χησε η ασυδοσία, ο εύκολος και γρήγορος πλου-
τισµός, η καλοπέραση µε δανεικά, το βόλεµα δια 
των κοµµατικών ηµετέρων, η απαξίωση κάθε αξιο-
λογικής διαδικασίας, η κατασπατάληση δηµόσιου 
χρήµατος, η µίζα και η αδιαφορία στην πνευµα-
τική καλλιέργεια.
Η ευθύνη της Πολιτείας στη διαµόρφωση του δυ-
σώδους τέλµατος δεν ήταν διόλου αµελητέα. Το 
πολιτικό προσωπικό κολάκεψε τους πολίτες, εξέ-
θρεψε το ναρκισσισµό, εκµαύλισε τα ήθη και πρό-
σφερε συµµετοχή στη διαφθορά. Ακόµη, µετέθετε 
διαρκώς την επίλυση των καίριων προβληµάτων 
στο µέλλον και υπέθαλψε το χυδαίο λαϊκισµό, την 
ψηφοθηρία, τον καιροσκοπισµό και τη θεσµική α-
τροφία. Η γνήσια συµµετοχή στα κοινά ατρόφησε 
και ο πολιτικός βίος εκφυλίστηκε. 
Η συζήτηση για όλες αυτές τις κακοδαιµονίες δεν 
άνοιξε ποτέ στην ελληνική κοινωνία. Όλα τα αντί-
στοιχα εγχειρήµατα προσέκρουσαν σε µια γενι-

ΠΩΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΙΩΠΗ;

 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ 
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

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

www.gethealthier.gr



Ν
εκρούς, δεκάδες τραυματίες και ανυπολόγι-
στες καταστροφές άφησε πίσω της η θεομη-
νία στη Χαλκιδική την περασμένη Τετάρτη. 
Μέχρι την Παρασκευή τα θύματα είχαν φτά-
σει τα επτά, ανάμεσά τους δύο παιδιά, ενώ μία 
γυναίκα νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη 

ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Θλίψη και θρήνος
Η φονική κακοκαιρία μπορεί να κράτησε λίγο, στέρησε όμως τη 
ζωή σε επτά ανθρώπους. Ένας 62χρονος ψαράς ήταν το έβδομο 
θύμα που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης από ελικόπτερο 
της Πολεμικής Αεροπορίας. Ο άτυχος άντρας αγνοείτο από το α-
πόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή της Νέας Καλλικρά-
τειας Χαλκιδικής, όταν βγήκε με τη βάρκα του για ψάρεμα υπό 
κακές καιρικές συνθήκες.
Η σορός περισυνελέγη από σκάφος του λιμενικού σώματος και με-
ταφέρθηκε στο λιμάνι των Νέων Μουδανιών όπου αναγνωρίστηκε 
από τους οικείους του.
Ο δαιμονισμένος αέρας που ξήλωνε δέντρα, σήκωνε αυτοκίνητα 
και σάρωνε τα πάντα στο πέρασμά του, παρέσυρε έναν οκτάχρονο 
από την Ρουμανία που βρισκόταν σε ταβέρνα με την μητέρα του 
στη Νέα Πλάγια και τον πέταξε με δύναμη σε μια τζαμαρία, ενώ 
προσπαθούσε να τρέξει για να σωθεί. Η μητέρα του, ηλικίας 54 
ετών, καταπλακώθηκε από στέγαστρο και βρήκε και εκείνη ακα-
ριαίο θάνατο.
Ένας Ρώσος πατέρας και ο μόλις δύο ετών γιος του καταπλακώθη-
καν από δέντρο στη Νέα Ποτίδαια, ενώ δύο ηλικιωμένοι από την 
Τσεχία, ηλικίας 72 και 70 ετών, σκοτώθηκαν μέσα στο τροχόσπιτό 
τους, το οποίο σήκωσε ο αέρας.
Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε είναι ότι από τις 1.182 
κλήσεις που έλαβε συνολικά η πυροσβεστική, οι 600 ήταν από τη 
Χαλκιδική.

Σοβαρό πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση
Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκε και η καταστροφή. 
Συντρίμμια, διαλυμένα κτίρια, ξηλωμένα κάγκελα μπαλκονιών, ο-
χήματα παρασυρμένα από τα ορμητικά νερά και καταπλακωμένα 
από δέντρα, σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο από πτώσεις 

Μάχη με τον χρόνο για την 
αποκατάσταση των ζημιών δίνουν οι 
κάτοικοι και ο κρατικός μηχανισμός 
στη Χαλκιδική.

δένδρων και φερτών υλικών συνέθεταν την εικόνα.
Την ίδια ώρα πολλές περιοχές βυθίστηκαν στο σκοτάδι καθώς 
πέντε πυλώνες υψηλής τάσης της ΔΕΗ καταστράφηκαν, με τα συ-
νεργεία να δουλεύουν πυρετωδώς για την αποκατάσταση των ζη-
μιών. 
Για «πρωτόγνωρο φαινόμενο στο οποίο συνέπεσαν η μεγαλύτερη 
καταιγίδα των τελευταίων 35 χρόνων στην περιοχή και η μεγαλύ-
τερη βλάβη δικτύου στην ιστορία της ΔΕΗ», έκανε λόγο στο Αθη-
ναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ - ΜΠΕ) ο νέος γενικός γραμ-
ματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς.
Μέχρι την Παρασκευή στο ανατολικό και κεντρικό τμήμα της 
Χαλκιδικής καθώς και στη χερσόνησο της Σιθωνίας είχαν αποκα-
τασταθεί όλα τα προβλήματα ηλεκτροδότησης πλην ελαχίστων ε-
ξαιρέσεων, με σοβαρότερη αυτή του Νέου Μαρμαρά.
Συνέπεια της διακοπής στην ηλεκτροδότηση ήταν αρκετές περιο-
χές να μείνουν χωρίς νερό αφού τα αντλιοστάσια στις γεωτρήσεις 
και στις δεξαμενές δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν χωρίς ρεύμα.

Το 112 δεν λειτούργησε
Εν τω μεταξύ μετά τις καταγγελίες ότι ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έ-
κτακτης Ανάγκης 112 δεν λειτούργησε, ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Στέλιος Πέτσας ανακοίνωσε πως η ενεργοποίηση του αριθ-
μού αποτελεί προτεραιότητα για τον πρωθυπουργό. Μάλιστα για 
την Παρασκευή είχε προγραμματιστεί σύσκεψη με τους υπευθύ-
νους των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας ώστε να γινόταν πειραμα-

τική δοκιμή του αριθμού.
Σημειώνεται ότι ένα χρόνο μετά την φονική πυρκαγιά στο Μάτι ο 
τριψήφιος αριθμός παραμένει ουσιαστικά ανενεργός, παρά τις σχε-
τικές εξαγγελίες της προηγούμενης κυβέρνησης για ολοκλήρωση 
των διαδικασιών και πλήρη λειτουργία του μέχρι τις αρχές του 
2019. «Απαιτείται έγκριση επιχειρησιακών σχεδίων από τη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η εντολή προς τον Γενικό 
Γραμματέα είναι να λειτουργήσει άμεσα», πρόσθεσε ο κ. Πέτσας.
Την ίδια ώρα ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος τό-
νισε ότι θα προχωρήσει άμεσα η αποζημίωση όσων υπέστησαν ζη-
μιές, αφού γίνει η καταγραφή τους, ενώ ταυτόχρονα θα εκταμιευ-
θούν κονδύλια για τους δήμους Ν. Προποντίδας, Κασσανδρείας και 
Σιθωνίας προκειμένου να δρομολογήσουν την αποκατάσταση των 
ζημιών. 

Καταιγίδα – Υπερκύτταρο
Σπάνιο και πολύ έντονο χαρακτήρισε το καιρικό φαινόμενο που 
έπληξε τη Χαλκιδική ο ομότιμος καθηγητής Μετεωρολογίας και 
Κλιματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Θεόδωρος Καρακώστας.
Μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο κ. Καρακώστας, αναφερόμενος στην 
ένταση της καταιγίδας, υπογράμμισε ότι αυτή ανήκει στην κατη-
γορία «super cell», δηλαδή «υπερκύτταρο», που είναι και η μεγα-
λύτερη διαβάθμιση, ενώ περιγράφοντας την πορεία του φαινομέ-
νου επισήμανε ότι αρχικά το έναυσμα δόθηκε από την περιοχή των 
Πρεσπών.
«Από εκεί ξεκίνησε μια ατμοσφαιρική διαταραχή στην ανώτερη α-
τμόσφαιρα. Μια πολύ ψυχρή αέρια μάζα κινήθηκε από βορρά προς 
νότο, πέρασε όλη την περιοχή του Βερμίου και των Πιερίων και κα-
τέβηκε στην κοιλάδα της Ημαθίας και της Πέλλας. Κάποια στιγμή 
έφτασε στα παράλια του Θερμαϊκού Κόλπου, ο οποίος είναι μια 
πολύ θερμή, αβαθής θάλασσα, με μεγάλη εξάτμιση και εμπλουτι-
σμό της αέριας μάζας σε υδρατμούς. Έτσι η ψυχρή αέρια μάζα που 
ξεκίνησε από τις Πρέσπες πίεσε με καθοδικές κινήσεις τη θερμή 
και υγρή αέρια μάζα, την οποία ανάγκασε να κινηθεί προς τα πάνω. 
Η καταιγίδα ενισχύθηκε με υγρασία και δυνάμωσε ακόμη περισ-
σότερο. Καθώς, μάλιστα, το φαινόμενο κινούνταν αρκετά γρήγορα, 
έγινε πάρα πολύ έντονο και έδωσε αυτά τα ανεπιθύμητα αποτελέ-
σματα», σημείωσε ο κ. Καρακώστας.

Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕΤΡΆ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ ΤΗΣ
 ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΊΤΗΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

www.freesunday.gr20 14.07.2019

ρεπορτάζ



www.freesunday.gr 2114.07.2019

πολιτική 

Έναν χρόνο μετά, η κυβέρνηση Τσίπρα 
δεν είχε ασχοληθεί με τα θεσμικά 
ζητήματα που ανέδειξε η τραγωδία 
στο Μάτι και συγκεκριμένα ούτε 
με την αναδιοργάνωση της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
ούτε καν με τον αριθμό 112

Μ
έρες από τη διαχείριση της τραγω-
δίας στο Μάτι πριν από έναν χρόνο 
θύμισε ο Αλέξης Τσίπρας με τη δή-
λωση που έκανε αμέσως μετά τον 
τυφώνα που χτύπησε τη Χαλκιδική 
την προηγούμενη Τετάρτη:

«Αυτές οι στιγμές δεν είναι για πολιτική εκμετάλλευση. 
Τουλάχιστον, εγώ δεν θα το κάνω ποτέ», είπε ο κ. Τσίπρας, 
σε μία προσπάθεια να δείξει πολιτικό πολιτισμό που ως 
πρωθυπουργός απέφυγε.
Διότι πριν από έναν χρόνο, στις 27 Ιουλίου 2018, τέσσερις 
ημέρες μετά την καταστροφή στο Μάτι, ο τότε πρωθυπουρ-
γός και νυν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέρριπτε τις ευθύνες 
για την τραγωδία σε άλλους, διατηρώντας για τον εαυτό του 
μόνο την ευθύνη για το τι δεν άλλαξε:
«Κυβερνάμε μια χώρα που για χρόνια χτίστηκε σε στρε-
βλώσεις. Δημιουργήθηκαν ολόκληρα οικιστικά συμπλέγ-
ματα χωρίς καμία πρόβλεψη για την ασφάλεια των κατοί-
κων. Αυτό το κράτος όμως τώρα το διοικούμε εμείς. Πρέπει 
να προβληματιστούμε αν κάναμε πάντα ό,τι πρέπει για να το 
αλλάξουμε», είχε πει τότε ο κ.Τσίπρας.
Πρακτικά, δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος καταλόγιζε ευθύνη 
σε αυτούς που κυβερνούσαν δεκαετίες πριν θεωρούσε εξαι-
ρετικά σημαντικό το γεγονός ότι δεν ζητά ευθύνες από τους 
διαδόχους για τη διαχείριση των συνεπειών μιας τραγωδίας, 
μόλις μία μέρα αφότου είχε παραδώσει το Μαξίμου και ο ε-
πικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας που ο ίδιος είχε διο-
ρίσει είχε δηλώσει ότι παραμένει στο γραφείο μέχρι να ορι-
στεί ο διάδοχός του:
«Αναμένω στο γραφείο μου τον νέο ΓΓ Πολιτικής Προστα-
σίας, προκειμένου να τον ενημερώσω για τα καθήκοντά 
του», έγραφε στην επιστολή του προς τον υπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη, ο κ. Ταφύλης.
Ο κ. Ταφύλης, την προσφορά του οποίου δεν έδειξε να ε-
κτιμά ο πολιτικός του προϊστάμενος, ανέλαβε καθήκοντα 

στις 6 Αυγούστου 2018, όταν ο προκάτοχός του, Γιάννης Κα-
πάκης, εξαναγκάστηκε σε παραίτηση εξαιτίας των ελλεί-
ψεων στη διαχείριση της πυρκαγιάς στο Μάτι.
Ανάμεσα στα καθήκοντα που ανατέθηκαν στον κ. Ταφύλη 
ήταν και η επεξεργασία της σύστασης της Εθνικής Υπηρε-
σίας Πολιτικής Προστασίας.
Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είχε ολοκληρώσει το έργο του, αλλά 
το σχέδιο νόμου το οποίο δόθηκε για διαβούλευση, δεν ψη-
φίστηκε στη Βουλή λόγω εκλογών.
Όμως η νέα κυβέρνηση δείχνει μάλλον επιφυλακτική για το 
προϊόν της δουλειάς του κ. Ταφυλλη.
«Αυτό που προέχει είναι η αναδιοργάνωση της Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας. Αυτό θα το δείτε άμεσα να υλοποι-
είται από την κυβέρνηση, με σκοπό να προλαμβάνουμε το 

γεγονός και να μην προχωρούμε σε κάτι εκ των υστέρων», 
είπε ο κ. Πέτσας, ο οποίος στην ενημέρωση μετά τον τυ-
φώνα, αν και μίλησε για «κακό παρελθόν», διευκρίνισε ότι 
δεν θα ρίξει ευθύνες στο παρελθόν και δεν θέλησε να δώσει 
επιπλέον λεπτομέρειες:
«Σας παραπέμπω στο αναλυτικό σχέδιο αναδιοργάνωσης 
της Πολιτικής Προστασίας, το οποίο θα το δείτε να προ-
χωρά πάρα πολύ γρήγορα. Μόνο να επισημάνω ότι θα υπάρ-
χει και αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο οποίος θα έχει 
τον ευρύτερο σχεδιασμό που –και αυτός– θα ανακοινωθεί 
σήμερα και θα λάβατε τα βιογραφικά και του κ. Χαρδαλιά 
και του κ. Καραγιάννη, ο οποίος θα είναι αναπληρωτής του».
Η άλλη πολιτική κληρονομία από το Μάτι ήταν η εκπόνηση, 
όπως είχε εξαγγείλει ο κ. Τσίπρας, «ενός εθνικού σχεδίου 
που θα αντιμετωπίσει επιτέλους τις οικιστικές στρεβλώσεις 
δεκαετιών».
Αυτό μάλλον αγνοείται και δεν πήγε ούτε μέχρι τη διαβού-
λευση.
Η τρίτη κληρονομιά από το Μάτι ήταν εκσυγχρονιστικού 
χαρακτήρα και αφορούσε τον πανευρωπαϊκό αριθμό έκτα-
κτης ανάγκης «112», ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε τότε, δεν 
λειτουργεί.
Λίγες ημέρες αργότερα, στις 31 Ιούλιου, η Γενική Γραμμα-
τεία Πολιτικής Προστασίας με επίσημη ανακοίνωσή της ε-
νημέρωσε ότι φταίνε οι προηγούμενοι και διαβεβαίωσε ότι 
«το έργο αυτήν τη στιγμή υλοποιείται κανονικά και, βάσει 
του χρονοδιαγράμματος, το νέο “112” αναμένεται να τεθεί σε 
πλήρη λειτουργία στις αρχές του 2019, ενώ γίνεται προσπά-
θεια για ταχύτερη υλοποίηση».
Στις 9 Ιουνίου ανακοινώθηκε ότι ο αριθμός θα λειτουργεί 
στις 30 Ιουνίου, ενώ το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Ιουλίου, 
μετά την τραγωδία της Χαλκιδικής, ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος δήλωσε ότι «μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί».
Ο κ. Πέτσας είπε ότι «θα ανατεθεί στον νέο γενικό γραμ-
ματέα Πολιτικής Προστασίας η άμεση καθολική ενεργο-
ποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης “112”», αφού προ-
ηγουμένως γυρίσει από τη Χαλκιδική, όπου συνοδεύει τον 
κ. Χρυσοχοΐδη.
«Δεν θέλω να θυμίσω τις δηλώσεις της προηγούμενης κυ-
βέρνησης από το Μάτι. Μας ενδιαφέρει ότι δεν λειτουργεί 
το σύστημα. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να λειτουργήσει 
άμεσα», είπε ο κ. Πέτσας.
Το «άμεσα» όμως δεν προβλέπεται και τόσο άμεσα, καθώς, 
όπως είπε ο κ. Πέτσας, «είναι εφικτό να λειτουργήσει σχε-
τικά σύντομα», αλλά προσέθεσε ότι δεν θα ήθελε να βάλει 
χρονοδιάγραμμα αυτήν τη στιγμή.
Πάντως συνολικά, έναν χρόνο μετά το Μάτι, η κυβέρνηση 
δείχνει αποφασισμένη να αποφύγει το παράδειγμα των προ-
κατόχων της. Κάμερες δεν μπήκαν σε καμία σύσκεψη, ενώ 
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι δεν προτίθεται 
να κάνει «επικοινωνιακά σόου» σε μία αναφορά που φωτο-
γράφιζε ευθέως την περίφημη σύσκεψη στην Πυροσβεστική, 
μετά την επιστροφή του κ. Τσίπρα από το Μόσταρ.
«Ο πρωθυπουργός θα αποφασίσει το ενδεχόμενο να ανέβει 
στην περιοχή, εάν υπάρχουν περισσότερες εξελίξεις από 
αυτές που είχαμε μέχρι σήμερα», είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Τσίπρας επισκέφθηκε το Μάτι, μία εβδομάδα μετά 
την τραγωδία, στις 30 Ιουλίου 2018, συνοδευόμενος από 
κυβερνητικούς παράγοντες και την κάμερα της ΕΡΤ μόνο, 
αφού προηγουμένως είχε διασφαλιστεί ότι δεν θα ερχό-
ταν αντιμέτωπος με οργισμένους κατοίκους, όπως εκείνους 
που είχαν αποδοκιμάσει λίγες ημέρες νωρίτερα τον τότε υ-
πουργό Άμυνας, Πάνο Καμμένο.
«Επισκέφθηκα σήμερα τον τόπο της τραγωδίας. Συνομί-
λησα με πολίτες, μηχανικούς, στρατιώτες, πυροσβέστες και 
εθελοντές. Ανείπωτη θλίψη μα και απέραντος σεβασμός σε 
όσους έδωσαν την άνιση μάχη με τις φλόγες και τώρα δί-
νουν τη μάχη της αποκατάστασης», είχε γράψει σε ανάρ-
τησή του στον πρωθυπουργικό λογαριασμό στο Τwitter o 
κ. Τσίπρας.

ΑΠΌ ΤΌ ΜΑΤΙ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
 ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ ΜΆΤΉ



Τ
ην απόφαση για ακύρωση των ενταλµάτων σύλ-
ληψης που είχαν εκδοθεί εναντίον των κατηγο-
ρουµένων στην ποινική υπόθεση Focus, Μιχάλη 
Ζολώτα και Μιχαήλ Φόλε, η οποία εκδικάζεται 
από το Μόνιµο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, 
έλαβε η Ολοµέλεια του Ανώτατου ∆ικαστηρίου 

της Κύπρου. Όπως σηµείωσε το ΚΥΠΕ, τα εντάλµατα σύλληψης 
είχαν εκδοθεί από το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας λόγω παρά-
λειψης εµφάνισής τους ενώπιον του, σε διαδικασία παραποµπής τους 
στο Μόνιµο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.

Αποδεκτή η έφεση
Σύµφωνα µε το sigmalive.com, το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Κύπρου, 
υπό πενταµελή σύνθεση, µε οµόφωνη απόφασή του έκανε αποδε-
κτή την έφεση που είχαν καταχωρήσει οι δύο κατηγορούµενοι, εκ-
δίδοντας ένταλµα certiorari µε το οποίο ακυρώθηκαν τα εντάλµατα 
σύλληψης εναντίον τους. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Κύπρου έκανε 
δεκτή τη θέση των συνηγόρων υπεράσπισής τους ότι το ∆ικαστήριο 
δεν είχε εξουσία να εκδώσει τα εντάλµατα σύλληψης εναντίον τους, 
εφόσον η έκδοσή τους έγινε κατά παράβαση του άρθρου 4 (2) περί 
∆ιεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέµατα Νόµου του 2001, δεδο-
µένου ότι η επίδοση του κατηγορητηρίου προς αυτούς έγινε σε ξένη 
χώρα, δηλαδή στην Ελλάδα όπου κατοικούν οι κατηγορούµενοι. 
Υπενθυµίζεται ότι το ένταλµα για τη σύλληψη του εφοπλιστή Μι-
χάλη Ζολώτα είχε εκδοθεί από τις κυπριακές αρχές στα τέλη Σεπτεµ-
βρίου του 2016, ωστόσο, ο ίδιος είχε παρουσιαστεί οικειοθελώς στην 
Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας στις 20 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου.

Απόφαση-δεδικασµένο
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου Α.& Α. Κ. Αι-

µιλιανίδης, Κ. Κατσαρός & Συνεργάτες ∆.Ε.Π.Ε, η Ολοµέλεια του 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, υιοθετώντας τις θέσεις του συνηγόρου των 
εφεσειόντων Αχιλλέα Κ. Αιµιλιανίδη, «αποφάσισε ότι η έκδοση 
εντάλµατος σύλληψης λόγω µη συµµόρφωσης µε επίδοση κατηγο-
ρητηρίου που έγινε σε πρόσωπο στο εξωτερικό και µε το οποίο κα-
λείτο το πρόσωπο αυτό να εµφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου της Κυ-
πριακής ∆ηµοκρατίας, συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας της ξένης 
χώρας».
«Συνακόλουθα, έκρινε ότι η επίδοση του κατηγορητηρίου στον Μι-
χάλη Ζολώτα και Μιχαήλ Φόλε σε Ελλάδα και Ρουµανία, αντίστοιχα, 
δεν επέβαλλε υποχρέωση στους εν λόγω κατηγορουµένους να προ-
σέλθουν στο δικαστήριο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µε αποτέλε-
σµα η απόφαση του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λευκωσίας, µε την 
οποία εξεδόθη ένταλµα σύλληψης εναντίον των Μιχάλη Ζολώτα και 
Μιχαήλ Φόλε, να έχει εκδοθεί καθ’ υπέρβαση εξουσίας του Επαρ-
χιακού ∆ικαστηρίου Λευκωσίας και ειδικότερα καθ’ υπέρβαση του 
α. 4 (2) του Περί ∆ιεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέµατα Νόµου 
του 2001», προστίθεται στην ανακοίνωση. Σύµφωνα µε την ανακοί-
νωση, «η εν λόγω απόφαση επηρεάζει όλες τις ποινικές υποθέσεις 
που αφορούν επίδοση κατηγορητηρίου σε κατηγορούµενο εκτός 
Κύπρου».

«Παράνοµη και καθ` υπέρβαση δικαιοδοσίας»
Σε γραπτή τους δήλωση, οι συνήγοροι υπεράσπισης των Ζολώτα και 
Φόλε, σηµειώνουν περαιτέρω ότι «η Ολοµέλεια του Ανωτάτου ∆ικα-
στηρίου οµόφωνα απεφάνθη ότι η έκδοση εντάλµατος σύλληψης σε 
βάρος των πελατών µας, µε την οποία ξεκίνησε η ενώπιον του Κα-
κουργιοδικείου συνεχιζόµενη διαδικασία, υπήρξε παράνοµη και 
έγινε καθ` υπέρβαση δικαιοδοσίας».
«Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια επιστολής που είχαµε αποστείλει 

πρόσφατα και µε την οποία υποδεικνύαµε εκ νέου, εκ µέρους των 
πελατών µας, την εκ πρώτης όψεως διάπραξη σοβαρών αδικηµάτων 
σε σχέση µε τη διαδικασία έκδοσης των πελατών µας και το γεγονός 
ότι η έκδοση εντάλµατος σύλληψης σε βάρος τους υπήρξε παράνοµη. 
Σχετική καταγγελία έχει γίνει και στις ελληνικές Α ρχές», υποστηρί-
ζουν. «Οι πελάτες µας έχουν υποστεί λόγω των έκνοµων αυτών ενερ-
γειών σοβαρότατη ζηµία και θα αιτηθούν αποζηµιώσεων. Περαιτέρω 
θα αιτηθούµε εκ νέου εκ µέρους των πελατών µας την άµεση δια-
κοπή της συνέχισης της διαδικασίας ενώπιον του Κακουργιοδικείου 
και την αποκατάσταση της νοµιµότητας», καταλήγει η δήλωση των 
συνηγόρων υπεράσπισης.

Το Ανώτατο ∆ικαστήριο της 
Κύπρου έκανε δεκτή τη θέση 
των συνηγόρων υπεράσπισής 
τους ότι το ∆ικαστήριο δεν 
είχε εξουσία να εκδώσει τα 
εντάλµατα σύλληψης εναντίον 
τους.

ΟΜΟΦΩΝΗ 
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 
ΣΥΛΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ ΖΟΛΩΤΑ-
ΦΟΛΕ

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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Μ
ία ημέρα μετά τις εκλογές ο τσεχι-
κός Όμιλος Sazka κατέθεσε προαι-
ρετική δημόσια πρόταση για τις με-
τοχές του ΟΠΑΠ, που δεν κατέχει, 
στην τιμή των 9,12 ευρώ. Αν και το 
timing προκάλεσε κάποια ερωτή-
ματα, έντονος προβληματισμός επι-

κράτησε και για το τίμημα, που είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από 
τα τρέχοντα.
Πιο αναλυτικά, η δημόσια πρόταση του Sazka Group αφορά το 
σύνολο των μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατέχει ούτε 
ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, ήτοι το 67% του μετοχικού κεφαλαίου 
του ΟΠΑΠ (213,7 εκατ. ευρώ), που με βάση το προσφερόμενο τί-
μημα σε μετρητά αποτιμάται στα 1,95 δισ. ευρώ. Επιπλέον, αφορά 
το σύνολο των μετοχών του ΟΠΑΠ που μπορούν να εκδοθούν στο 
πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του υπολοίπου μερί-
σματος της χρήσης 2018 (scrip dividend), στο οποίο ο προτείνων 
δεν θα συμμετέχει.
Η Sazka ολοκληρώνοντας τη δημόσια πρόταση πιθανόν θα βρε-
θεί με συνδυασμένο ποσοστό με τους υπόλοιπους μετόχους της 
EMMA DELTA (είναι ήδη μέτοχος του ΟΠΑΠ) άνω του 33,3%, 
γεγονός που θα της δώσει επιπλέον βαθμούς ελευθερίας στο να α-
γοράζει μετοχές από την αγορά έως και 3% μέσα σε ένα εξάμηνο 
χωρίς να ενεργοποιείται η υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρό-
τασης. Η δυνατότητα αυτή θα υπάρχει μέχρι το κατώφλι του 50% 
του μετοχικού κεφαλαίου.
Πάντως, ο ίδιος ο επικεφαλής του Ομίλου Sazka, Κάρελ Κόμαρεκ, 
σε γραπτή του δήλωση εξέφρασε την πρόθεσή του να επενδύσει έως 
και 2 δισ. ευρώ προκειμένου να ενισχύσει τη θέση του στον ΟΠΑΠ, 
αλλά και να δώσει ευκαιρία αποεπένδυσης σε συγκεκριμένα χαρτο-
φυλάκια που κατέχουν θέση στη μετοχή του εισηγμένου ομίλου.

Η αντίδραση των αναλυτών
Έντονος σκεπτικισμός επικρατεί μεταξύ των αναλυτών για τη δη-
μόσια πρόταση που κατέθεσε ο Όμιλος Sazka για το σύνολο των 
μετοχών που δεν κατέχει στον ΟΠΑΠ.
Πιο αναλυτικά, σε ενημερωτικό σημείωμα της Eurobank Equities 
διατυπώνεται η άποψη πως λόγω του ύψους του προσφερόμενου 
τιμήματος μπορεί να συναντήσει κάποιον βαθμό απογοήτευσης. 
Ωστόσο, η άποψη της Eurobank Equities είναι πως το κύριο κί-
νητρο του βασικού μετόχου ενδέχεται να μην είναι η υψηλή συμ-
μετοχή άλλων μετόχων στη συγκεκριμένη προσφορά αλλά μια 
μικρή αύξηση της συμμετοχής του μέσω της δημόσιας πρότα-

σης, ώστε να ξεπεράσει τον σκόπελο μιας υποχρεωτικής δημόσιας 
πρότασης. Υποθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί, ο 
Όμιλος Sazka θα είχε μεγαλύτερη ευελιξία να αυξήσει το μερίδιό 
του σε μεταγενέστερο στάδιο χωρίς να αναγκαστεί να προχωρήσει 
σε υποχρεωτική προσφορά εξαγοράς, αναφέρεται επίσης.
H Wood & Co δεν διστάζει να διατυπώσει την άποψη πως οι προ-

θέσεις του Ομίλου Sazka αναφορικά με τη δημόσια πρόταση δεν 
είναι ξεκάθαρες για τους αναλυτές της, δεδομένου ότι η εθελο-
ντική τιμή προσφοράς είναι πολύ χαμηλότερη από την τρέχουσα 
τιμή της αγοράς και είναι επίσης δύσκολο να εκτιμηθεί το ποσο-
στό συμμετοχής στην τιμή αυτήν.
Από την πλευρά της, η Beta Securities σημειώνει πως το προσφε-
ρόμενο τίμημα των 9,12 ευρώ αποτελεί το ελάχιστο δυνατό με 
βάση τον μέσο σταθμικό όρο της μετοχής το τελευταίο εξάμηνο 
και σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με το κλείσιμο της τελευ-
ταίας συνεδρίασης (10,05 ευρώ) πριν από την υποβολή της δημό-
σιας πρότασης. Οι αναλυτές της χρηματιστηριακής πιστεύουν πως 
η πρόταση περιέχει μεγαλύτερο νόημα για συγκεκριμένους μετό-
χους του ΟΠΑΠ που επιδιώκουν να αυξήσουν το ποσοστό συμμε-
τοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προσπερνώντας 
τον σκόπελο μιας υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης στην περί-
πτωση που οι θέσεις τους αυξηθούν πάνω από το όριο του 33,3%.

Who is who
Ο 50χρονος Κόμαρεκ έχει προσωπική περιουσία 3,1 δισ. δολάρια, 
ενώ θεωρείται ο πιο πετυχημένος Τσέχος επενδυτής αλλά και ε-
πιχειρηματίας παγκοσμίως.
Τα πρώτα του βήματα –και οι πρώτες επαγγελματικές επιτυχίες 
του– έγιναν τη δεκαετία του 1990 στην Τσεχία. Τότε, όταν η Τσε-
χοσλοβακία χωρίστηκε σε Τσεχία και Σλοβακία, ο Κόμαρεκ και η 
οικογένειά του έκαναν την πρώτη τους περιουσία, κατά τη διάρ-
κεια των τοπικών αποκρατικοποιήσεων. Το 1995 ίδρυσε τον επεν-
δυτικό Όμιλο KKCG και από τότε ηγείται της στρατηγικής του α-
νάπτυξης.
Σήμερα ο όμιλος δραστηριοποιείται σε 18 χώρες σε ολόκληρο τον 
κόσμο, περιλαμβάνει 30 εταιρείες και περισσότερους από 4.500 
εργαζόμενους. Ο βασικός βραχίονας του ομίλου είναι τα τυχερά 
παιχνίδια, όμως η KKCG δραστηριοποιείται επίσης στους κλά-
δους του φυσικού αερίου, της πληροφορικής και των επενδύσεων.
Το 2016 μαζί με τον Γίρι Σμεκ, φίλο του και επενδυτή, κατάφερε 
να δημιουργήσει τον Όμιλο Sazka, ο οποίος γρήγορα εξελίχθηκε 
στον μεγαλύτερο ιδιοκτήτη τυχερών παιχνιδιών σε όλη την Ευ-
ρώπη. Εντούτοις, τον Μάρτιο ο Κόμαρεκ αγόρασε το ποσοστό του 
Σμεκ και έγινε ο μοναδικός μέτοχος του Ομίλου Sazka.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πριν από έναν χρόνο η εταιρεία του 
Κόμαρεκ KKCG εξαγόρασε τη μεγαλύτερη εταιρεία διεξαγωγής 
στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών της Κροατίας και η δημόσια 
πρόταση για τον ΟΠΑΠ είναι η επόμενη κίνηση στην επενδυτική 
σκακιέρα του Τσέχου δισεκατομμυριούχου.

Ο επικεφαλής του Ομίλου 
Sazka, Κάρελ Κόμαρεκ, 
σε γραπτή του δήλωση 
εξέφρασε την πρόθεσή του να 
επενδύσει έως και 2 δισ. ευρώ 
προκειμένου να ενισχύσει τη 
θέση του στον ΟΠΑΠ.
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Ο ΑΠΏΤΕΡΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΤΟΥ ΚΟΜΑΡΕΚ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΑΠ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ



 ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΠΑ

Τ
α χαρακτηριστικά και τα συμπτώματα 
της διαταραχής ελλειμματικής προσο-
χής ή/και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) 
και τον τρόπο αντιμετώπισής της περι-
γράφει στην FS o Φώτης Παπαναστα-
σίου, ειδικός παιδαγωγός - συγγραφέ-

ας, επιστημονικός σύμβουλος του Τομέα Ειδικής 
Αγωγής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και επι-
στημονικός διευθυντής του Πρότυπου Κέντρου Ει-
δικών Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση», με αφορμή 
την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου «ΔΕΠΥράζει».

Τι ακριβώς είναι η ΔΕΠΥ; Είναι μαθησιακή δυ-
σκολία;
Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής ή/και υπερκι-
νητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι μία από τις συχνότερα εμ-
φανιζόμενες συμπεριφορικές διαταραχές και η συ-
χνότερη νευροαναπτυξιακή διαταραχή της παιδικής 
και εφηβικής ηλικίας. Δεν πρόκειται για ειδική μαθη-
σιακή δυσκολία, αν και επηρεάζει την ακαδημαϊκή 
επίδοση του μαθητή. Πρόκειται για μια διαταραχή 
που μπορεί να διαγνωστεί σε άτομα όλων των ηλι-
κιών και είναι μια διά βίου κατάσταση για το άτομο.

Πόσο συχνά εμφανίζεται;
Η ΔΕΠΥ εκδηλώνεται στο 5%-7% των παιδιών και 
απαντάται σε όλες τις εθνότητες, φυλετικές ομάδες 
και κοινωνικές τάξεις. Δηλαδή σε μια τάξη των 30 
παιδιών τα δύο παιδιά τουλάχιστον θα έχουν ΔΕΠΥ.

Η ΔΕΠΥ σημαίνει και χαμηλή νοημοσύνη;
Ως διαταραχή δεν σχετίζεται με χαμηλό νοητικό δυ-
ναμικό, εκτός των περιπτώσεων που συνυπάρχει 
με κάποιο σύνδρομο που συνοδεύεται από χαμηλή 
νοημοσύνη. Ωστόσο, χαρακτηριστικό είναι πως τα 
παιδιά με ΔΕΠΥ συνήθως δυσκολεύονται να ολο-
κληρώσουν ή υστερούν στα τυπικά τεστ νοημοσύ-
νης. Η επίδοσή τους είναι χαμηλότερη ίσως εξαιτίας 
των απαιτήσεων για συγκέντρωση και διατήρηση 
της προσοχής αυτών των δοκιμασιών ή των σχολι-
κών ελλειμμάτων των παιδιών με ΔΕΠΥ.

Ποια τα αίτια εμφάνισής της; Μπορεί να την 
προκαλέσει η ελλιπής γονική φροντίδα;
Για την εκδήλωση της ΔΕΠΥ υπάρχουν δεδομέ-
να που εμπλέκουν κυρίως γενετικούς, νευρο-
βιολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. 
Η επιστημονική κοινότητα δεν έχει ξεκαθαρίσει 
πλήρως σε ποιον βαθμό και με ποιον τρόπο 
καθένας από τους παραπάνω παράγοντες συμ-
βάλλει στην εμφάνιση της ΔΕΠΥ. Δεν έχει ακόμη 
ταυτοποιηθεί κάποιο μεμονωμένο γονίδιο ή μία 
και μόνο βιολογική αιτία εμφάνισης της ΔΕΠΥ. 
Ίσως η αιτία να είναι ένας συνδυασμός πολλών 
και διαφορετικών παραγόντων. Σε καμία περί-
πτωση δεν είναι αποτέλεσμα ελλιπούς γονικής 
φροντίδας, ανεπαρκούς διδασκαλίας ή έλλειψης 
πειθαρχίας. Ωστόσο, όλες αυτές οι συνθήκες 
επηρεάζουν σημαντικά τη συχνότητα και την 
ένταση των συμπτωμάτων.

Ποια είναι τα συμπτώματα;
Τα συμπτώματα διαφοροποιούνται ανάλογα με 
τον τύπο της ΔΕΠΥ. Οι τύποι είναι τρεις: ο απρό-
σεκτος, ο υπερκινητικός - παρορμητικός και 
ο συνδυασμένος. Ορισμένα συμπτώματα του 
απρόσεκτου τύπου είναι τα εξής: αποτυγχάνει 
να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες, 
δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του, 
συχνά φαίνεται ότι δεν ακούει όταν του απευ-
θύνονται, αδυνατεί να ακολουθήσει οδηγίες, 
δυσκολεύεται να οργανώσει σχολικές εργασίες 
και δραστηριότητες, χάνει τα πράγματα που είναι 
απαραίτητα για εργασίες ή δραστηριότητες και 
διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα. 
Τα συμπτώματα του δεύτερου τύπου (υπερ-
κινητικός - παρορμητικός) είναι τα εξής: κινεί 
νευρικά τα χέρια του ή τα πόδια του ή στριφογυ-
ρίζει, εγκαταλείπει τη θέση του σε περιπτώσεις 
που δεν επιτρέπεται, τρέχει ή σκαρφαλώνει σε 
καταστάσεις που δεν αρμόζει, φαίνεται να είναι 
κουρδισμένος, μιλά υπερβολικά και πολύ συ-
χνά δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του. Ο 
τελευταίος τύπος, ο συνδυασμένος, παρουσιάζει 
συμπτώματα από τους δύο προηγούμενους.

Πώς γίνεται η διάγνωση;
Οι ειδικοί συλλέγουν και αξιοποιούν στοιχεία από 
το ιατρικό και αναπτυξιακό ιστορικό του παιδιού, 
από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, καθώς 
και από την κλινική εικόνα του παιδιού. Η διά-
γνωση της ΔΕΠΥ είναι κλινική και δεν υπάρχει 
κάποια ειδική εξέταση ή κάποιο εξειδικευμένο 
τεστ που διαγιγνώσκει τη διαταραχή.

Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα;
Τα αγόρια και τα κορίτσια τείνουν να εκδηλώ-
νουν διαφορετικά συμπτώματα της ΔΕΠΥ. Τα 
συμπτώματα των αγοριών (κλινική εικόνα) είναι 
πιο έντονα και άμεσα παρατηρήσιμα σε σχέση με 
αυτά των κοριτσιών και γι’ αυτόν τον λόγο η διά-
γνωσή της στα κορίτσια είναι πιο περίπλοκη απ’ 

ό,τι στα αγόρια. Τα αγόρια με ΔΕΠΥ συμπεριφέρο-
νται με τρόπο που είναι δύσκολο να τον αγνοήσουν 
οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Αυτό εξηγεί γιατί τα 
αγόρια έχουν τρεις φορές περισσότερες πιθανότη-
τες να διαγνωστούν με ΔΕΠΥ απ’ ό,τι τα συνομήλικά 
τους κορίτσια. Ακόμη, τα κορίτσια διαγιγνώσκονται 
με ΔΕΠΥ πέντε χρόνια αργότερα από τα αγόρια. Τα 
αγόρια κατά μέσο όρο στην ηλικία των 7 ετών, ενώ 
τα κορίτσια στην ηλικία των 12 ετών. Έρευνες δεί-
χνουν επίσης πως το 75% των κοριτσιών με ΔΕΠΥ 
δεν έχει πάρει διάγνωση ποτέ.

Με ποιες άλλες διαταραχές ή δυσκολίες μπορεί 
να συνυπάρχει η ΔΕΠΥ;
Ένα μεγάλο ποσοστό (περίπου 65%) των παιδιών 
με ΔΕΠΥ εμφανίζει επίσης μία ή περισσότερες συ-
νυπάρχουσες διαταραχές. Γίνεται κατανοητό πως 
η συνύπαρξη κάποιας άλλης διαταραχής με τη 
ΔΕΠΥ είναι σχεδόν ο κανόνας. Οι πιο συχνές από 
αυτές είναι οι εξής: εναντιωματική/προκλητική δια-
ταραχή ή/και διαταραχή διαγωγής, ειδικές μαθησι-
ακές δυσκολίες, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, 
γλωσσικές διαταραχές, συναισθηματικές διαταρα-
χές, διαταραχές ύπνου, διαταραχή αισθητηριακής 
επεξεργασίας, διαταραχή κατάχρησης ουσιών και 
άλλες ψυχικές-συναισθηματικές διαταραχές.

Η διατροφή μπορεί να βοηθήσει;
Καμία έρευνα ως τώρα δεν έχει αποδείξει έναν 
τέτοιον ισχυρισμό. Η ειδική διατροφή μπορεί να 
βελτιώσει την υπερδραστηριότητα, αλλά δεν υπάρ-
χει κανένα αποδεδειγμένο επιστημονικό στοιχείο 
ότι βελτιώνει τη συγκέντρωση της προσοχής ή την 
παρορμητικότητα. Σίγουρα τα παιδιά με ΔΕΠΥ θα 
πρέπει να ακολουθούν μια διατροφή χαμηλή σε 
λιπαρά, με πολλές βιταμίνες και με όσο το δυνατόν 
λιγότερη ζάχαρη.

Η φαρμακευτική αγωγή είναι η καταλληλότερη 
επιλογή;
Η φαρμακευτική αγωγή συστήνεται σε περιπτώ-
σεις όπου εκδηλώνονται ακραίες συμπεριφορές 
που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού και των 
γύρω του. Σε καμία περίπτωση μια φαρμακευτική 
αγωγή από μόνη της δεν μπορεί να βοηθήσει ένα 
παιδί με ΔΕΠΥ, αν ταυτόχρονα δεν υπάρχει μια 
σωστή και στοχευμένη εκπαίδευση/υποστήριξη 
στο σπίτι και στο σχολείο και μια συμπεριφορική 
προσέγγιση.

Η μεγάλη πειθαρχία αποτρέπει την εκδήλωση 
της ΔΕΠΥ;
Ο τρόπος ανατροφής με μεγάλη πειθαρχία ή όχι 

δεν έχει σχέση με τη ΔΕΠΥ. Ωστόσο, η ενεργή συμ-
μετοχή των γονιών στη θεραπευτική μέθοδο είναι 
καθοριστικής σημασίας για την εξελικτική πορεία 
της ΔΕΠΥ στο παιδί.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς;
Το παιδί με ΔΕΠΥ χρειάζεται ό,τι όλα τα παιδιά: αγά-
πη, αποδοχή, προστασία και ελευθερία να μεγα-
λώσει και να μάθει. Απεριόριστη και αδιαπραγμά-
τευτη αποδοχή της διαφορετικότητας, πολλή υπο-
μονή, σταθερότητα στη συμπεριφορά, κατάλληλη 
εκπαίδευση και σωστή υποστήριξη θα βοηθήσουν 
πραγματικά το παιδί με ΔΕΠΥ να ξεδιπλώσει τα 
ιδιαίτερα ταλέντα του και να νιώσει ισότιμο με τους 
συνομήλικούς του στη μάθηση. Για να μπορέσει 
να έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα για τα παιδιά με 
ΔΕΠΥ οποιοδήποτε πρόγραμμα παρέμβασης και 
υποστήριξης, είναι απαραίτητο να λειτουργεί άψογα 
το θεραπευτικό τρίγωνο «παιδί - γονείς - ειδικοί». 
Είναι, λοιπόν, ζωτικής σημασίας η ενεργή συμμε-
τοχή των γονιών. Θα πρέπει και οι δύο γονείς να 
εφαρμόζουν κοινές στρατηγικές υποστήριξης και 
προσέγγισης και να συνεργάζονται στενά με όλους 
τους ειδικούς που εμπλέκονται με την παρέμβαση 
του παιδιού. Τα βήματα για την επιτυχία είναι τρία: 
1) να αφήνουν χρόνο για παιχνίδι, 2) να δημιουργή-
σουν μια ρουτίνα, 3) να είναι θετικοί.

Πείτε μας δυο λόγια για το νέο σας βιβλίο «ΔΕ-
ΠΥράζει».
Το νέο μου βιβλίο «ΔΕΠΥράζει», που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Πεδίο, στοχεύει να βοηθήσει 
τους μαθητές με ΔΕΠΥ να κατακτήσουν δεξιότη-
τες απαραίτητες για την ακαδημαϊκή τους πορεία, 
την κοινωνική τους ένταξη και τη διαχείριση της 
συμπεριφοράς τους. Αποσκοπεί επίσης στο να 
γίνει ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών 
και των γονιών για την ανίχνευση της ΔΕΠΥ και τη 
δημιουργία ενός προγράμματος παρέμβασης και 
υποστήριξης. Όλες οι ασκήσεις του βιβλίου στην 
αρχή είναι απλές και σταδιακά παρουσιάζουν αυ-
ξημένο βαθμό δυσκολίας και πολυπλοκότητα. Στο 
παιδί δίνεται η δυνατότητα να αντιλαμβάνεται αμέ-
σως την επιτυχία και την πρόοδο, με αποτέλεσμα 
να έχει άμεση ανατροφοδότηση και επιθυμία να 
συνεχίσει τη διαδικασία της παρέμβασης. Όλες οι 
ασκήσεις έχουν δοκιμαστεί για πολλά χρόνια σε 
παιδιά με ΔΕΠΥ και τα αποτελέσματα ήταν θετικά 
και πολύ ενθαρρυντικά. Απευθύνονται σε μαθη-
τές νηπιαγωγείου, δημοτικού και των πρώτων 
τάξεων του γυμνασίου και μπορούν να δοθούν 
τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους 
γονείς.

«Το παιδί με ΔΕΠΥ χρειάζεται ό,τι όλα τα παιδιά: 
αγάπη, αποδοχή, προστασία και ελευθερία»

www.freesunday.gr
14.07.2019

συνέντευξη

Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής ή/και υπερκινητι-
κότητας (ΔΕΠΥ) είναι μία από τις συχνότερα εμφανιζόμε-
νες συμπεριφορικές διαταραχές και η συχνότερη νευροα-
ναπτυξιακή διαταραχή της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.“

ΦΏΤΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ, 
ειδικός παιδαγωγός - συγγραφέας
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Μ
ε ανθρωποκεντρικό σχεδια-
σµό η νέα ηγεσία του υπουρ-
γείου Υγείας βάζει τον ασθενή 
στο επίκεντρο και δίνει προτε-
ραιότητα σε όλους τους συναν-
θρώπους µας οι οποίοι έχουν 

ανάγκη. Το ασθενοκεντρικό και ενωτικό πνεύµα 
που διέπει το δίδυµο Βασίλη Κικίλια - Βασίλη Κο-
ντοζαµάνη, που ανέλαβε την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Υγείας, φάνηκε από την τελετή πα-
ράδοσης-παραλαβής στην αρχή της εβδοµάδας, 
µε τον υπουργό και τον αναπληρωτή υπουργό να 
εξαγγέλλουν περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, προ-
κειµένου να επισκεφθούν όλες τις δοµές υγείας, 
να εξετάσουν την κατάστασή τους και να κατα-
γράψουν τα προβλήµατα, ώστε να βρεθούν οι 
κατάλληλες λύσεις. Στο δίδυµο της νέας ηγεσίας, 
ο τεχνοκράτης και ειδήµων στα οικονοµικά της 
υγείας είναι ο Βασίλης Κοντοζαµάνης, που, όπως 
είπε ο υπουργός, θα χαράσσει µε τη δέουσα αυ-
στηρότητα το οικονοµικό πλαίσιο των µεταρρυθ-
µίσεων. Η νέα ηγεσία ξεκινά αµέσως δουλειά, 
µε στόχο να επιστρέψει η κανονικότητα σε όλα 
τα επίπεδα, να στηριχτούν οι αναξιοπαθούντες, 
οι χρόνιοι ασθενείς και οι οικογένειές τους, αλλά 
και οι καθηµερινοί µικροί ήρωες –νοσηλευτές, 
γιατροί, διασώστες, διοικητικοί υπάλληλοι– που 
στηρίζουν τις δοµές υγείας. Ο υπουργός ξεκαθά-
ρισε πως το έργο του θα κριθεί από αυτά τα µι-
κρά, τα καθηµερινά, τα οποία έχουν να κάνουν µε 
τους συµπολίτες µας, που έρχονται στο σύστηµα 
υγείας και προσβλέπουν σε θεραπεία. «Από εκεί 
θα ξεκινήσουν οι µάχες, οι µικρές, οι µεσαίες και 
οι µεγάλες. Στόχος, να υπάρχει µία δεύτερη βάρ-
δια σε έναν αξονικό τοµογράφο σε ένα δηµόσιο 
νοσοκοµείο, έτσι ώστε να µην ταλαιπωρούνται οι 

πολίτες, να υπάρχουν παραπάνω γάζες ή αναλώ-
σιµα, προκειµένου να κάνουν καλύτερα οι νοση-
λεύτριες και οι γιατροί τη δουλειά τους, να παρέ-

χεται πιο σύντοµα το αγαθό της υγείας στη χώρα 
µας και να µην ταλαιπωρείται ο µέσος πολίτης» 
κατέληξε ο Βασίλης Κικίλιας.

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Τ
ο 80% των Ελλήνων πά-
σχει από πόνο στη µέση, 
µε πολλά από τα «θύµατα» 
της οσφυαλγίας να υποφέ-
ρουν επί µήνες ή χρόνια. 

Η µέση (ή οσφύς) είναι ουσιαστικά 
η οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής 
στήλης. Αποτελείται από πέντε σπον-
δύλους που χωρίζονται µεταξύ τους 
από «µαξιλαράκια» (µεσοσπονδύλιοι 
δίσκοι), τα οποία τους προστατεύουν 
από την τριβή και τους κραδασµούς, 
και σταθεροποιείται από ένα δίκτυο 
µυών, συνδέσµων και τενόντων της 
ράχης και της κοιλιάς. Όταν υπάρξει 
οποιοδήποτε πρόβληµα σε κάποια 
από τις προαναφερθείσες δοµές, 
εκδηλώνεται πόνος, ο οποίος αντα-
νακλάται στους γλουτούς, στο ισχίο, 
ακόµα και στο πόδι ή στη βουβωνική 
περιοχή. Όπως εξηγεί ο φυσικοθε-
ραπευτής-χειροθεραπευτής Γιώργος 
Κακαβάς, από το Fysiotek Sports 
and Spine Lab, αν δεν βρεθεί η αιτία 
του πόνου, ώστε να εφαρµοστεί η εν-
δεδειγµένη θεραπεία, θα υπάρχουν 
υποτροπές και θα συσσωρεύονται 
βλάβες, οι οποίες τελικά θα οδηγή-
σουν σε ανεπάρκεια των σπονδυλι-
κών δοµών, µε κίνδυνο να χρειαστεί 
αργότερα επέµβαση. Ωστόσο, έρευνα 
από την Cleveland Clinic των ΗΠΑ 
δείχνει ότι µε την άµεση αντιµετώ-
πιση της κήλης µεσοσπονδυλίου 
δίσκου µπορεί να αποφευχθεί το 95% 
των χειρουργικών επεµβάσεων για 
κήλη. Επιπλέον, πολυετείς µελέτες 
έχουν δείξει πως όσο νωρίτερα από 
την εµφάνιση του πόνου αρχίσει ο 
ασθενής τη φυσικοθεραπεία, τόσο 
πιο γρήγορα θα αναρρώσει. Προτού 
φύγετε για διακοπές, είναι η κατάλ-
ληλη εποχή για µερικές προληπτικές 
φυσικοθεραπείες, οι οποίες έχουν 
ισχυρές αναλγητικές ιδιότητες και 
µπορούν να περιορίσουν τη λήψη 
φαρµάκων (τα κορτικοστεροειδή 
αντιφλεγµονώδη), τα οποία δεν είναι 
για… χόρταση και δεν πρέπει να 
λαµβάνονται για µακρά διαστήµατα.

Χαρείτε 
τις διακοπές 
χωρίς τον επίµονο 
πόνο στη µέση

Ασθενοκεντρικό το σχέδιο για τη δη�όσια υγεία

Μετά την επιδηµική 
έξαρση της ιλαράς, 
που στοίχισε αν-
θρώπινες ζωές και 

οδήγησε πολλούς ασθενείς σε 
ΜΕΘ, οι νέοι αναδυόµενοι κίνδυ-
νοι στην Ευρώπη και στην Ελλά-
δα (λόγω ελλιπούς εµβολιασµού 
και µη πραγµατοποίησης των 
αναµνηστικών δόσεων) αφο-
ρούν τις επιδηµίες του κοκκύτη 
και της παρωτίτιδας (µαγουλά-
δες), όπως προειδοποιούν οι 
ειδικοί της Ελληνικής Παιδια-
τρικής Εταιρείας. Τα ισχυρότερα 
«όπλα» για την αποσόβηση του 
κινδύνου είναι τα πολυδύναµα 
εµβόλια και η εγχώρια ιατρική 
φαρέτρα ενισχύθηκε πρόσφατα 
µε το νέο εξαδύναµο παιδια-

τρικό εµβόλιο για την πρόληψη 
έναντι της διφθερίτιδας, του 
τετάνου, του κοκκύτη, της ηπα-
τίτιδας Β, της πολιοµυελίτιδας 
και των διεισδυτικών νόσων 
που προκαλούνται από τον Αι-
µόφιλο γρίπης τύπου β (Hib). 
Το εµβόλιο έχει συµπεριληφθεί 
στο εθνικό πρόγραµµα εµβολι-
ασµών, συνταγογραφείται και 
αποζηµιώνεται, όπως εξηγεί η 
παιδίατρος, διδάκτωρ της Ια-
τρικής Σχολής του Πανεπιστη-
µίου Αθηνών, Μαριαλένα Κυ-
ριακάκου, και ενδείκνυται για 
τον εµβολιασµό των βρεφών 
και νηπίων κατά έξι σοβαρών 
µολυσµατικών ασθενειών που 
µπορούν να οδηγήσουν ακόµα 
και στον θάνατο.
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υγεία

Η νέα ηγεσία της Αριστοτέλους ξεκινά οδοιπορικά σε όλη 
την Ελλάδα για να καταγράψει τις ανάγκες στις δοµές 
υγείας, ώστε να προβεί στις απαραίτητες παρεµβάσεις, µε 
στόχο τη βελτίωση της καθηµερινότητας του πολίτη.

Πολυδύναµο «όπλο» φρενάρει τον κίνδυνο 
µιας αναδυόµενης επιδηµίας κοκκύτη
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Σ
ε μια πολύ όμορφή εκδήλωση γεμάτη… 
τριφύλλια, όπως και η νέα πρώτη εμφάνιση 
της ομάδας, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός 
παρουσίασε στο Ευγενίδειο Ίδρυμα τις 
φανέλες της νέας σεζόν, εγκαινιάζοντας 
παράλληλα τη συνεργασία του με την Robe 

Εντυπωσίασε η νέα φανέλα  
του Παναθηναϊκού 

Di Kappa.
Η πρώτη είναι μονόχρωμη πράσινη με τριφύλλια, η δεύτερη 
λευκή με πράσινα μανίκια, η τρίτη σε χρώμα μαύρο, ενώ του 
γκολκίπερ χρυσή-κίτρινη.
Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Σταμάτης 
Γαρρής κατά την τοποθέτηση του αναφέρθηκε ειδικά στους 
Δημήτρη Σαραβάκο και Γιώργο Δώνη: «Είχαμε ξανασυνεργαστεί 
τη διετία ‘93-‘95, τότε που τις φόρεσαν ο «μικρός» και το «τρένο», 
ο Δημήτρης Σαραβάκος και ο Γιώργος Δώνης. Ο συνδυασμός 
μας έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε τον δικό μας 
καταπράσινο ουρανό γεμάτο με τριφύλλια. Οι νέες φανέλες 
φέρουν την ιταλική φινέτσα και τη σφραγίδα ποιότητας της 
Kappa. Η επιτυχία κάθε φανέλας εξαρτάται από την επιτυχία 
της ομάδας αλλά είναι βέβαιο πως δεν θα τις ξεχάσετε εύκολα».
Ο Τζιμπρίλ Σισέ σχολιάζοντας στο Instagram την ανάρτηση της 
ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τις νέες φανέλες της ομάδας έδειξε για 
ακόμα μια φορά την αγάπη του για το Τριφύλλι αναφέροντας: 
«Θέλω τη δική μου παρακαλώ».
Ο ιταλικός οίκος ένδυσης είχε σχεδιάσει και τις φανέλες 
των σεζόν 1993-1994 και 1994-1995, συνδέοντας το όνομά 
του με μία πολύ επιτυχημένη διετία της ομάδας. Μάλιστα, 
εκείνος που είχε υπογράψει την τότε συμφωνία ήταν ο Μάνος 
Μαυροκουκουλάκης, ο οποίος υπέγραψε και την τωρινή ως 
πρόεδρος της ΠΑΕ. «Υπάρχει μία σύμπτωση ευχάριστη. Τα 26 
χρόνια που πέρασαν εσείς ανεβάσατε τα στάνταρ. Εγώ υπέγραψα 
και τα δύο συμβόλαια. Εύχομαι σε όλους μία καλή αθλητική 
σεζόν. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όσους εργάστηκαν γι’ 
αυτή τη συμφωνία», όπως είπε.

Σχεδιαστής και στις δύο περιπτώσεις ήταν ο creative direc-
tor της Robe Di Kappa Εμάνουελ Οστίνι, ο οποίος έδωσε το 
«παρών» στην εκδήλωση και δήλωσε συγκινημένος εφόσον όταν 
σχεδίασε τη φανέλα του Παναθηναϊκού του 1993 ήταν μόλις τρία 
χρόνια στη δουλειά και ήταν το πρώτο του επαγγελματικό ταξίδι 
εκτός Ιταλίας. Αυτή τη φορά ήταν ο επικεφαλής της ομάδας 

των σχεδιαστών: «O σχεδιασμός δεν είναι εύκολη υπόθεση και 
αυτό που κοιτάμε είναι να κάνουμε μία ανανέωση αλλά πάντα 
με σεβασμό στην ιστορία και την παράδοση της ομάδας με την 
οποία συνεργαζόμαστε. Έχουμε μία εξαιρετική ομάδα που μας 
αντιπροσωπεύει εδώ και πιστεύω πως αυτή η συνεργασία θα 
κρατήσει για πολλά χρόνια».
Ο αντιπρόεδρος της Kappa Λορέντσο Μπολιόνε, τόνισε από 
την πλευρά του: «Ευχαριστώ που είστε εδώ. Είναι μεγάλη τιμή 
που βρισκόμαστε εδώ για να εγκαινιάσουμε τη συνεργασία με 
τον Παναθηναϊκό. Τιμή μου και που βρίσκομαι στην Αθήνα, 
μία πανέμορφη. Κατανοώντας τα ελληνικά, θα ήθελα να πω 
πως είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς το γεγονός πως μία από τις 
σημαντικότερες ομάδες της Ευρώπης θα φορά τα ρούχα μας. 
Δεν μπορώ παρά να ευχηθώ τα καλύτερα γι’ αυτή τη σημαντική 
ομάδα. Δουλεύουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε έτσι 
ώστε να φέρουμε σε όλο τον κόσμο το όνομα της εταιρίας και 
του Παναθηναϊκού». 
Τα… μοντέλα της φανέλας ήταν ο Κουρμπέλης για την πράσινη, 
ο Μακέντα για την άσπρη και ο Μπουζούκης για την μαύρη, ενώ 
τη στολή των τερματοφυλάκων φόρεσε ο Διούδης.

  ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΚΑΐΡΉ

Ο Χρήστος Κύρτσος με τον Πέτρο Πανάγο, δικηγόρο  
του ομίλου ΣΚΑΐ. 

Ο creative director της Kappa Εμανουέλ Οστίνι, με τον αντιπρόεδρο 
της εταιρίας Λορέντσο Μπολιόνε και τον Στυλιανό Αμαργιανάκη, 
γενικό διευθυντή του Γαλλικού Κολλεγίου της Ελλάδας IdEF, καθώς 
το πρόγραμμα STAPS του IdEF αποτελεί ακαδημαϊκό συνεργάτη της 
ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Δημήτρης Παναγάκος, CEO της εταιρίας Διεθνής Αθλητική,  
η οποία εισάγει τα προϊόντα της Robe di Kappa στην Ελλάδα,  
με τον εκδότη της Free Sunday Χρήστο Κύρτσο.



Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο στοίχηµα 
site www.betarades.gr, θα σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Για µία ακόµη φορά το Betarades.gr και η Free 
Sunday σας προσφέρουν τα προγνωστικά τους για 
τα παιχνίδια της εβδοµάδας! Τα µεγάλα ευρωπα-
ϊκά πρωταθλήµατα δεν έχουν επιστρέψει ακόµα, ω-
στόσο άλλες διοργανώσεις, άκρως ενδιαφέρουσες 

για το στοίχηµα, είναι εδώ και µας… περιµένουν! Πάµε λοιπόν να 
δούµε τις στοιχηµατικές επιλογές που ξεχώρισε το Betarades.gr 
για την Κυριακή (14/07).
Ξεκινάµε τις προτάσεις στοιχήµατος της ηµέρας από τον αγώνα 
της Σαπεκοένσε µε την Ατλέτικο Μινέιρο, για το πρωτάθληµα 
Βραζιλίας. Αυτό το µατς, θα γίνει τα ξηµερώµατα της ∆ευτέρας, 
στη 1:00. Πρόκειται για τη δέκατη αγωνιστική της διοργάνω-
σης. Η Σαπεκοένσε είναι ήδη εντός της επικίνδυνης ζώνης και 
θέλει να βγει άµεσα από αυτήν. Μπορεί να είναι ακόµα νωρίς, 
αλλά ειδικά στην έδρα της πρέπει να µαζεύει βαθµούς. Η Ατλέ-
τικο Μινέιρο δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. ∆έ-
χεται τουλάχιστον ένα γκολ εδώ και τρία µατς και δεν µπορεί να 
πάρει αποτελέσµατα. Έχασε µε 3-1 από τη Σάντος ενώ έµεινε 
στο 1-1 µε τη Σάο Πάολο. Οι γηπεδούχοι µε τη σειρά τους δεί-
χνουν να βελτιώνονται και έµειναν αήττητοι, µε δύο ισοπαλίες, 
στα δύο τελευταία µατς που έδωσαν. Εµπιστευόµαστε τη Σαπε-
κοένσε και πάµε µε τον «άσο» σε απόδοση 2.10.

Με τα γκολ στην Ιαπωνία
Συνεχίζουµε µε το πρωτάθληµα Ιαπωνίας, το οποίο έφτασε 
αισίως στην 19η αγωνιστική του. Σε αυτό το πλαίσιο, η Σόνα 
Μπελµάρε θα υποδεχθεί την Κυριακή τη Βίσελ Κόµπε. Γε-
νικά, µιλάµε για µια διοργάνωση που οι οµάδες είναι κυ-
ρίως επιθετικές. Οι άµυνες παρουσιάζουν προβλήµατα και τα 
πολλά τέρµατα αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο. Οι δύο 
σηµερινοί αντίπαλοι βρίσκονται στα χαµηλά στρώµατα της 
βαθµολογίας. Αυτό οφείλεται κατά βάση στα γκολ που δέχο-
νται. Επιθετικά βρίσκουν λύσεις, αλλά αµυντικά… µπάζουν. Ε-
πιπλέον, η µεταξύ τους παράδοση δείχνει πολλά γκολ. Ενδει-
κτικά, τα τέσσερα από τα πέντε τελευταία µεταξύ τους παιχνί-
δια, έληξαν Over 2.5. Αµφότερες έχουν ανάγκη τους βαθµούς 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
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ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
«Στήριγµα» η Σαπεκοένσε!

και θα τους διεκδικήσουν µε τον συνηθισµένο τρόπο παιχνι-
διού τους. Έτσι, προβλέπουµε ανοιχτό µατς και στηρίζουµε το 
Over 2.5 σε απόδοση 1.83.

Ανώτερη η Νόρκεπινγκ
Στη Σουηδία τώρα, στην Α’ κατηγορία, η Έστερσουντ θα φιλοξε-
νήσει τη Νόρκεπινγκ. Είναι η 15η αγωνιστική της διοργάνωσης. Η 
Νόρκεπινγκ πραγµατοποιεί καλή πορεία έως τώρα, και φλερτάρει 
µε την πεντάδα. Μάλιστα, είναι ισόβαθµη µε την πέµπτη Χάκεν και 
µόλις στο -4 από τη δεύτερη θέση. Προέρχεται από τη σπουδαία 
νίκη επί της Χάκεν µε 2-1 και θέλει να συνεχίσει νικηφόρα. Θα συ-
ναντήσει σήµερα µια µέτρια οµάδα, που δεν πείθει µε την απόδοσή 
της. Ο λόγος για την Έστερσουντ. Οι γηπεδούχοι αγνοούν τη νίκη 

εδώ και οκτώ αγώνες! Έχουν σοβαρό πρόβληµα στη δηµιουργία 
και αµυντικά δεν έχουν αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Οι συν-
θήκες ευνοούν τη Νόρκεπινγκ που είναι καλύτερο σύνολο. Επιλέ-
γουµε το «διπλό» στο 2.20.
Οι δύο επόµενες προτάσεις µας προκύπτουν από τα πρωταθλήµατα 
της Νορβηγίας και της Ρωσίας. 
Στη Νορβηγία, ξεχωρίσαµε το Μιοντάλεν - Οντ Γκρένλαντ. Η Οντ 
είναι στη δεύτερη θέση, σκοράρει διαρκώς και θα ψάξει τη νίκη. 
Η Μιοντάλεν όµως οφείλει να πάρει κάτι θετικό και είναι υποχρε-
ωµένη να βρει γκολ. Το Goal/Goal στο 1.72 µοιάζει ικανοποιητική 
επιλογή. Στη Ρωσία, µας απασχολεί το Αχµάτ Γκρόζνυ - Κρασνο-
ντάρ. Και εδώ έχουµε να κάνουµε µε δύο οµάδες που βρίσκουν λύ-
σεις στην επίθεση, αλλά υστερούν στην άµυνα. Επίσης, η βαθµολο-
γική τους κατάσταση τις υπαγορεύει να κερδίσουν. Θεωρούµε ότι 
θα βγουν µπροστά και θα µας προσφέρουν το Goal/Goal σε από-
δοση 2.00.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη εβδοµάδα. 
Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερωτικό site για το στοί-
χηµα, µπορείτε να βρίσκετε επιλογές για live betting σε όλη τη δι-
άρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν 
υπάρχει έντονη στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν ε-
πιλέξετε!

Σερί Tips

*  Τόκιο - Καβασάκι (14/07, 13:00): Στο πρωτάθληµα 
Ιαπωνίας υπάρχει και η αναµέτρηση της Τόκιο µε την Καβασάκι. 
Οι γηπεδούχοι είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και 
επιθυµούν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθµό. Προέρχονται από 
τρεις συνεχόµενες νίκες και µπορούν να τις κάνουν τέσσερις. 
«Άσος» σε απόδοση 3.30!

*  Χάκεν – Έρεµπρο (14/07, 16:00): Στην Α’ Σουηδίας, η Χάκεν 
κοντράρεται εντός έδρας µε την Έρεµπρο. Οι γηπεδούχοι είναι 
σαφώς ανώτερο σύνολο και θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες. Η 
Έρεµπρο προέρχεται από τρεις συνεχόµενες ήττες και δεν απο-
δίδει καλά. Επιλογή µας, το Χάκεν -1 (Ασιατικό) (το ποντάρισµα 
επιστρέφεται αν η Χάκεν νικήσει µε ένα γκολ διαφορά), στο 1.60.

*  Λίλεστροµ - Στρόµγκοντσετ (14/07, 21:00): Στη Νορβη-
γία, η Λίλεστροµ θα υποδεχθεί την ουραγό Στρόµγκοντσετ. Οι 
φιλοξενούµενοι δεν κερδίζουν εδώ και έξι µατς και µάλλον αυτό 
το αρνητικό σερί θα συνεχιστεί. Θεωρούµε ότι η Λίλεστροµ θα 
εκµεταλλευτεί αυτήν την ευκαιρία και θα κερδίσει. Πάµε µε τον 
«άσο» σε απόδοση 2.05.

Goal Tips

*  Κρίλια - ΤΣΣΚΑ Μόσχας (14/07, 16:30): Στο πρωτάθληµα 
Ρωσίας, µεγάλο στοιχηµατικό ενδιαφέρον υπάρχει για το µατς της 
Κρίλια µε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Αµφότερες συµβάλλουν σε αγώνες µε 
πολλά γκολ και κάτι ανάλογο περιµένουµε και την Κυριακή. Για το 
λόγο αυτό, το Over 2.5 σε απόδοση 2.40 µοιάζει κάτι παραπάνω από 
αξιόλογη επιλογή.

*  Τζουγκάρντεν - Μάλµε (14/07, 18:30): Ντέρµπι κορυφής στο 
σουηδικό πρωτάθληµα, ανάµεσα σε δύο εξαιρετικές οµάδες. Αµ-
φότερες διακρίνονται για την ποιότητά τους στην επίθεση. Η Μάλµε 
προέρχεται και από 4/5 αµφίσκορα. Κάτι τέτοιο προβλέπουµε και 
σήµερα, καταλήγοντας στο Goal/Goal σε απόδοση 1.80.

*  Χάουγκεσουντ – Τρόµσο (14/07, 19:00): ∆ύο οµάδες που είναι 
κοντά στη βαθµολογία, συγκρούονται στο νορβηγικό πρωτάθληµα. 
Περιµένουµε να είναι απόλυτα προσεκτικές και να µη ρισκάρουν, 
αφού θέλουν το αποτέλεσµα. Η σκοπιµότητα θα κυριαρχήσει. 
Μάλιστα, η Τρόµσο προέρχεται από 4/5 Under 2.5. Αυτό το σηµείο θα 
προτιµήσουµε και σήµερα, σε απόδοση 1.90.

Head 2 Head

*  Οντένσε - Κοπεγχάγη (14/07, 17:00): Ξεκίνηµα της σεζόν 
στη ∆ανία, µε την Κοπεγχάγη να θέλει να µπει µε το δεξί στο νέο 
πρωτάθληµα. Εξάλλου, υπάρχει διαφορά δυναµικότητας µε την 
Οντένσε, απέναντι στην οποία µετράει πέντε σερί νίκες. Το «διπλό» 
σε απόδοση 2.00 είναι τίµια επιλογή.

*  Λάχτι - Ίλβες (14/07, 18:30): Στο φινλανδικό πρωτάθληµα, η 
πρωτοπόρος Ίλβες δοκιµάζεται στην έδρα της Λάχτι. Οι φιλοξενού-
µενοι πρέπει να προσέξουν, ενώ παραδοσιακά βλέπουµε κλειστά 
µατς µεταξύ αυτών των δύο. Τα οκτώ από τα δέκα τελευταία παιχνί-
δια της Λάχτι µε την Ίλβες, έληξαν Under 2.5. Έτσι πιστεύουµε ότι θα 
λήξει και το σηµερινό, σε απόδοση 1.60.

*  Ιταλία Κ19 - Πορτογαλία Κ19 (14/07, 20:00): Στο Euro U19 
που ξεκίνησε, η Ιταλία κοντράρεται µε την Πορτογαλία. Πρόκειται για 
δύο καλές οµάδες µε ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Τα περισσό-
τερα µεταξύ τους µατς έχουν πολλά γκολ, ενώ στα 6/7 τελευταία 
επιβεβαιώνεται και το αµφίσκορο. Πάµε µε το Goal/Goal & Over 2.5 
σε απόδοση 2.00.

13:00  1219  Σόναν Μπελµάρε - Βίσελ Κόµπε   Over 2.5  1.83
16:00  1235  Έστερσουντ - Νόρκεπινγκ   2  2.20
19:00  1263  Μιοντάλεν - Οντ Γκρένλαντ   Goal/Goal  1.72
21:30  1274  FC Αχµάτ Γκρόζνυ - Κρασνοντάρ   Goal/Goal  2.00
01:00  1282  Σαπεκοένσε - Ατλέτικο Μινέιρο   1  2.10
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POWEREDBY AUTO

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

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

Η 2Η ΓΕΝΙΆ ΤΟΥ VW TIGUAN ΆΝΆΒΆΘΜΙΣΤΗΚΕ  
ΚΆΙ ΞΕΚΙΝΆ ΆΠΟ € 27.300 ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

Μετά από πολυετή επιτυχημένη συνεργασία στην 
ελληνική αγορά, η FCA και ο Όμιλος Συγγελίδη 
συμφώνησαν να τερματίσουν τις κοινές τους 
δραστηριότητες όσον αφορά την εισαγωγή της 

μάρκας Jeep στην Ελλάδα, όσο και σε σχέση με τη δια-
νομή των μαρκών Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, 
Abarth και Mopar στην Ελλάδα.

Από τις 15 Απριλίου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της 
μάρκας Jeep θα πωλούνται και θα εξυπηρετούνται από δια-
νομείς οι οποίοι θα υπάγονται απευθείας στην FCA Greece, 
όπως συμβαίνει ήδη για τις μάρκες Fiat, Fiat Professional, 
Alfa Romeo, Abarth και Mopar.

Η FCA θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Όμιλο Συγγε-
λίδη, τον επί πολλά έτη συνεργάτη της στην Ελλάδα, για 
τη συμβολή του στη σφαιρική ανάπτυξη και ενδυνάμωση 
των μαρκών της FCA στην ελληνική αγορά και εύχεται 
στον Όμιλο Συγγελίδη κάθε επιτυχία στις μελλοντικές του 
δραστηριότητες.

Ο Όμιλος Συγγελίδη ευχαριστεί την FCA και εύχεται 
κάθε επιτυχία στα μελλοντικά της σχέδια.

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

Μετά τον νέο κινητήρα πετρελαίου 1.5 dCi η Dacia τοποθετεί στο Duster και τα νέα σύνολα βενζίνης 1.3 TCe, που 
και αυτά έχουν εξελιχθεί από τη Renault και τη Mercedes.

Ο 1.3 TCe αντικαθιστά τον 1.2 TCe που κινούσε μέχρι τώρα το Duster και η βασική του έκδοση αποδίδει 130 
ίππους και 240 Nm και κοστίζει από €15.980. Αυτή των 150 ίππων και των 250 Nm ξεκινά από €16.680, ενώ το κιβώτιο 
είναι μηχανικό 6 σχέσεων και μεταδίδει την κίνηση στους εμπρός τροχούς.

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

Μ
ε έναν εντυπωσιακό όγκο πωλήσεων σε ιδιώτες σε όλο τον κόσμο, με τέσσερις παγκόσμιους 
τίτλους στο ενεργητικό της και δεκάδες τίτλους σε τοπικά ή περιφερειακά πρωταθλήματα, η 
Skoda Fabia R5 προχώρησε στην απαιτούμενη ανανέωση, με σκοπό, όπως δήλωσε ο επι-

κεφαλής της Skoda Motorsport, Μίχαλ Χραμπάνεκ, «να διατηρήσουν οι δεκάδες πελάτες μας στον 
κόσμο την ανταγωνιστικότητα που επιθυμούν ώστε να κερδίζουν».

Αισθητικά, η νέα Fabia R5 δανείζεται στοιχεία από το αντίστοιχο ανανεωμένο μοντέλο παραγω-
γής, ενώ έχουν γίνει βελτιώσεις στην απόδοση, αλλά και στην αξιοπιστία του αυτοκινήτου. Για πα-
ράδειγμα, ο turbo κινητήρας των 1.600 κυβικών με turbo της νέας γενιάς R5 αναβαθμίστηκε, βελ-
τιώνοντας την ισχύ εξόδου και την απόκρισή του.

Μετά από δοκιμές χιλιάδων χιλιομέτρων σε χωμάτινους και ασφάλτινους δρόμους, καθώς και 
σε χιόνι και πάγο, η ανανεωμένη Skoda Fabia R5 ακολουθεί τα βήματα του προκατόχου της, του πιο 
επιτυχημένου αυτοκινήτου ράλι στην ιστορία της μάρκας.

Η ανανεωμένη Skoda Fabia R5 θα λάβει Δελτίο Αναγνώρισης (Homologation) τις επόμενες ε-
βδομάδες και θα είναι διαθέσιμη στους πρώτους πελάτες από τα μέσα του 2019. Μέχρι το τέλος του 
2018 είχαν πωληθεί συνολικά 252 Skoda Fabia R5.

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

Φέτος η Citroën συμπληρώνει έναν αιώνα δυναμικής πορείας, γράφοντας τις δικές της 
λαμπρές σελίδες στο βιβλίο ιστορίας του αυτοκινήτου.

Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων, καθώς και την επίτευξη των 100 νικών 
στο WRC, η μάρκα γιορτάζει τη φιλόδοξη πορεία της και σας προσφέρει μοναδικά 

προνόμια μέσα από το νέο πρόγραμμα ΠΡΙΜ 100, που δημιουργήθηκε για να ικανοποιεί ακόμα 
και τις πιο απαιτητικές ανάγκες.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ΠΡΙΜ 100 προσφέρει όλα τα άμεσα διαθέσιμα καινούργια μο-
ντέλα, με κινητήρες νέων προδιαγραφών Euro 6.2, σε ειδικές τιμές, με 36 πραγματικά άτοκες 
δόσεις και με 5 χρόνια εγγύηση! Η Citroën προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης νέων και εξε-
λιγμένων μοντέλων, εστιάζοντας στους τομείς της απόλυτης ασφάλειας, της αισθητικής υπερο-
χής και της ολιστικής άνεσης, με τον πιο προσιτό τρόπο απόκτησης.

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

Η Mazda ανακοίνωσε πως µαζί µε τον συνεργάτη της, τον Όµιλο Συγγελίδη, θα ξεκινήσει τις 
πωλήσεις νέων οχηµάτων στην Ελλάδα αργότερα αυτόν τον χρόνο.

Ξεκινώντας µε τα εγκαίνια ενός καταστήµατος-ναυαρχίδα στα νότια προάστια της Αθή-
νας αυτό το καλοκαίρι, οι Έλληνες οδηγοί θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την εµπειρία των 

τελευταίας σειράς αυτοκινήτων της Mazda, συµπεριλαµβανοµένου του ολοκαίνουριου Mazda3, του 
Mazda MX-5, του κορυφαίου σε πωλήσεις διθέσιου roadster στον κόσµο, και του ηγέτη της κατηγο-
ρίας του, του Mazda CX-5 SUV.

O David McGonigle, Regional Director της Mazda Central and South East Europe, δήλωσε: «Είµα-
στε πραγµατικά ενθουσιασµένοι µε την έναρξη πωλήσεων των νέων µας οχηµάτων στην Ελλάδα. Τα 
τελευταία χρόνια λαµβάναµε συνεχώς αιτήµατα από ενδιαφερόµενους καταναλωτές για να κάνουµε τα 
αυτοκίνητά µας ξανά διαθέσιµα στην Ελλάδα και τώρα πιστεύουµε ότι είναι η κατάλληλη στιγµή. Στον 
Όµιλο Συγγελίδη βρήκαµε έναν τοπικό συνεργάτη υψηλών προδιαγραφών, που κατανοεί το brand µας 
και θα διασφαλίσει µια επιτυχηµένη επάνοδο σε µια αγορά όπου η Mazda έχει µια µακρά ιστορία».

Ο κ. Πολύχρονης Συγγελίδης, επικεφαλής των επιχειρήσεων Συγγελίδη, σχολίασε: «Είµαστε πολύ 
ευτυχείς που η Mazda επέλεξε εµάς γι’ αυτό το εγχείρηµα, σε αυτή τη σηµαντική στιγµή για το brand. 
Είµαστε βέβαιοι ότι η µακροχρόνια δέσµευσή µας στην επίτευξη µιας ηγετικής θέσης στην εγχώρια 
αγορά αυτοκινήτου, παρέχοντας έναν ολοκληρωµένο συνδυασµό προϊόντων και υπηρεσιών και µια 
εµπειρία υψηλής ποιότητας στους πελάτες µας, θα επιτρέψουν σε µια νέα γενιά Ελλήνων να ερωτευ-
τούν τα αυτοκίνητα της Mazda».

H Mazda εισήλθε στην αγορά το 1982, πετυχαίνοντας πωλήσεις άνω των 100.000 οχηµάτων στην 
Ελλάδα. Σήµερα η Mazda διατηρεί ένα δίκτυο 14 εξουσιοδοτηµένων συνεργείων, που παρέχουν υπη-
ρεσίες service και συντήρησης, καθώς και αυθεντικά ανταλλακτικά Mazda σε όλη τη χώρα.

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

H Hyundai συνεχίζει τα µεγάλα σχέδιά της για εξάπλωση της γκάµας «Ν», επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται στο δοκιµα-
στικό στάδιο µιας τετρακίνητης έκδοσης του i30N, το οποίο θα βρεθεί απέναντι στο αντίστοιχο Golf R.

Την άποψη ότι τα µοντέλα της σειράς «Ν» θα µπορούσαν να είναι και τετρακίνητα εξέφρασε πριν από λίγο καιρό ο 
άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τα συγκεκριµένα µοντέλα, ο Albert Biermann, µε το i30Ν να είναι µάλλον το πρώτο από αυτά.

Σύµφωνα µε πληροφορίες που έρχονται από την Αυστραλία, o πίσω άξονας και η τετρακίνηση του Kona ταιριάζουν και 
στο i30, κάτι που δίνει µια ένδειξη για τα µηχανικά µέρη που θα χρησιµοποιηθούν αλλά και αφήνει υπόνοιες για µια «Ν» έκ-
δοση του Kona.

Εκτός από την τετρακίνηση, το τµήµα επιδόσεων της Hyundai εξετάζει και το ενδεχόµενο υιοθέτησης ενός διπλόδισκου 
κιβωτίου, κάτι που ακουγόταν για το i30N από τον Μάρτιο του 2018 αλλά τελικά δεν προχώρησε.

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

Φέτος τον Μάιο η Peugeot κάνει επανάσταση και φέρνει πρώτη την άνοιξη για άλλη µια φορά 
στην αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα µε ειδικές τιµές σε όλα τα µοντέλα της!

H εµβληµατική γαλλική αυτοκινητοβιοµηχανία µε τα πολυβραβευµένα µοντέλα και 
την πρωτοποριακή τεχνολογία κάνει άλλο ένα εντυπωσιακό βήµα και γίνεται η πρώτη εταιρεία αυ-
τοκινήτου στην Ελλάδα που προσφέρει ειδικές τιµές στο πλαίσιο του καθιερωµένου ανοιξιάτικου 
δεκαηµέρου προσφορών.

Συγκεκριµένα, από την Τετάρτη 1 µέχρι και το Σάββατο 18 Μαΐου στο επίσηµο δίκτυο διανο-
µέων της Peugeot, για αυστηρά περιορισµένο αριθµό αυτοκινήτων –και σε ευρεία γκάµα εκδό-
σεων, κινητήρων και επιπέδων εξοπλισµού–, ισχύουν τιµές-έκπληξη για όλα τα επιβατικά και ε-
παγγελµατικά µοντέλα της Peugeot µε όφελος έως 6.300 ευρώ.

Οι µοναδικές προσφορές Spring Sales ισχύουν και για την οικογένεια των SUV της Peugeot, 
2008, 3008 και 5008!

Το Nissan Micra µε 149 ευρώ τον µήνα για την έκδοση ΙG-T 
των 100 ίππων

Σχεδιασµένο ειδικά για τους ευρωπαϊκούς δρόµους, το Micra είναι ένα ευέλικτο, τεχνολογικά προηγµένο και συναρπαστικό 
αυτοκίνητο, που αποπνέει αίσθηµα ασφάλειας χάρη στην άνετη και προβλέψιµη οδηγική συµπεριφορά του.

Το νέο κινητήριο σύνολο βενζίνης του 1 λίτρου και ισχύος 100 ίππων προσφέρει ακόµα καλύτερη απόκριση και επιτά-
χυνση, ενώ µπορεί να συνδυαστεί και µε το αυτόµατο κιβώτιο Xtronic.

Το νέο Micra διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις κινητήρων: ατµοσφαιρικός βενζίνης 1 λίτρου µε 71 ίππους από €12.690, turbo 
βενζίνης 1 λίτρου, 100 και 117 ίππων, από €14.290 και €15.890 αντίστοιχα, καθώς και turbo diesel 1,5 λίτρων, ισχύος 90 ίππων, 
από €15.190.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν τον πλησιέστερο έµπορο Nissan ή το www.nissan.gr.

Πρόκειται για μία έκδοση που έχει πολλά κοινά χαρα-
κτηριστικά με το υβριδικό Ioniq, αφού ένας τετρακύλιν-
δρος ατμοσφαιρικός 1.6 GDI με άμεσο ψεκασμό απο-
δίδει 105 ίππους και συνδυάζεται με ηλεκτρικό μοτέρ 

με 43,5 ίππους. Η συνδυαστική ισχύς είναι στους 141 ίππους και 
στα 265 Nm, που περνούν στους μπροστινούς τροχούς μέσω 
αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη με 6 σχέσεις.
Από κει και πέρα, υπάρχει μια μπαταρία λιθίου ιόντων 1,56 kWh 
που χρησιμοποιείται και στο Ioniq και φροντίζει για την ανάκτηση 
ενέργειας και τη μείωση της εκπομπής ρύπων και κατανάλω-
σης, με το ηλεκτρικό μοτέρ να ξεκουράζει το θερμικό. Από πλευ-
ράς επιδόσεων το 0-100 διαρκεί 11,2 δλ. με τελική ταχύτητα στα 
160 χλμ./ώρα, όταν η μέση κατανάλωση είναι στα 3,9 λίτρα / 100 
χλμ. με εκπομπή 90 γρ. CO2/χλμ. To Hyundai Kona Electric θα 
είναι διαθέσιμο στις αγορές της Ευρώπης από τον Αύγουστο. 

Και υβριδική έκδοση 
για το Hyundai Kona
ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΚΟΎΓΕΤΑΊ ΑΣΎΝΗΘΊΣΤΟ,  
ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΊΚΟ ΟΊ ΚΟΡΕΑΤΕΣ  
ΛΑΝΣΑΡΟΎΝ ΚΑΊ ΤΟ ΎΒΡΊΔΊΚΟ KONA.

Π
ιο ώριμο και πλήρες από ποτέ, το best-
seller supermini σου χαρίζει πρό-
σβαση σε έναν κόσμο άνεσης και τε-
χνολογίας με τις πιο δελεαστικές προ-

σφορές που έγιναν ποτέ.
Το σύνολο ολοκληρώνουν οι κορυφαίοι turbo 
κινητήρες βενζίνης (0.9 TCe) και diesel (1.5 dCi) 
75 και 90 ίππων. O πλούσιος εξοπλισμός της έκ-
δοσης Dynamic περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
κάρτα Renault Hands Free, αυτόματο κλιμα-
τισμό, ζάντες αλουμινίου, εμπρός και πίσω αι-
σθητήρες παρκαρίσματος, σύστημα πλοήγησης 
με οθόνη 7 ιντσών, κάμερα οπισθοπορείας και 
προβολείς Full LED Pure Vision.
Έτσι, στην έκδοση 0.9 TCe των 75 ίππων το ό-
φελος φτάνει τα €1.380, με την τιμή να διαμορ-
φώνεται στα €12.980, καθιστώντας την επιλογή 
ενός Renault Clio με κινητήρα βενζίνης ιδιαί-
τερα δελεαστική. Για τους λάτρεις του diesel, το 
όφελος φτάνει τα €2.000 όταν πρόκειται για την 
ιδιαίτερα δημοφιλή, κορυφαία έκδοση diesel 
του Renault Clio, 1.5 dCi 90 hp Dynamic, με 
την τελική τιμή να διαμορφώνεται στα €15.010.
Συνοδευόμενο από 5 χρόνια εργοστασιακή εγ-
γύηση, 3 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια και 6 
μήνες δωρεάν ασφάλιση (εκτός της έκδοσης 
0.9 TCe 75 hp Authentic), το Renault Clio ανα-
δεικνύεται στην πιο ολοκληρωμένη και δελεα-
στική πρόταση της κατηγορίας του. Περισσότε-
ρες πληροφορίες στο www.renault.gr.

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

Η Skoda συνηθίζει να αναθέτει διάφορα 
projects στην εκπαιδευτική σχολή που δι-
ατηρεί εδώ και χρόνια στο Mlada Boleslav 

της Τσεχίας. Για την περίσταση, η ομάδα των σπου-
δαστών πήρε ένα Kodiaq και σε περίπου 2.000 ερ-
γατοώρες το μετέτρεψε στο pickup που βλέπετε, 
με όλα τα μάχιμα εφόδια (από snorkel και προβο-
λέα οροφής έως γάντζους και αλουμίνια στην κα-
ρότσα). Μάλιστα, η καρότσα του Mountiaq (όπως 
ονομάζεται) διαθέτει από υποδαπέδιες κρυφές 
θήκες μέχρι κρυφό φωτισμό που φτάνει μέχρι και 
το καπό. Κινητήρας είναι ο δίλιτρος TSI βενζίνης με 
απόδοση στους 190 ίππους. Στο πλαίσιο έχουν γίνει 
κάποιες επεμβάσεις, ώστε να αποκτήσει μεγαλύ-
τερες εκτός δρόμου ικανότητες, με την απόσταση 
από το έδαφος να έχει αυξηθεί στα 290 χιλιοστά 
(100 χιλιοστά περισσότερα από το Kodiaq Scout), 
ενώ έχουν προστεθεί 17΄΄ ζάντες με καθαρόαιμα 
offroad ελαστικά. Εντέλει: θα θέλατε να δείτε ένα 
«αγροτικό» με τα σήματα της Skoda;

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

Το πρόγραμμα Citroën Reverse Sales σας δίνει τη δυνατότητα να πουλήσετε το παλιό 
σας αυτοκίνητο και να αγοράσετε ένα ολοκαίνουριο Citroën C1, C3, SUV C3 Aircross, 
C4 Cactus και το νέο SUV C5 Aircross με προνομιακή χρηματοδότηση και 5 χρό-

νια εγγύηση. Όλα τα μοντέλα προσφέρονται με νέους κινητήρες Euro 6.2, οι οποίοι συν-
δυάζουν ιδανικά τη δύναμη με τη χαμηλή κατανάλωση και όλα τα οφέλη, την τεχνολογία 

και την άνεση που προσφέρει το 
Citroën Advanced Comfort. Κάντε 
ένα Citroën δικό σας στο επίσημο 
δίκτυο διανομέων Citroën έως 
τις 30 Ίουνίου. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε το ε-
πίσημο δίκτυο διανομέων Citroën 
ή την ιστοσελίδα Citroën Reverse 
Sales.

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

Πρόσφατα απονεμήθηκαν δύο σημαντικά βραβεία στη 
Mercedes-Benz Ελλάς από τον ανεξάρτητο οργανισμό 
Superbrands, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προ-

ϊοντικές και εταιρικές επωνυμίες. Η Mercedes-Benz Ελλάς 
έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία ως «Corporate Superbrand 
2018-2019» στην κατηγορία «Αυτοκίνητο - Μοτοσικλέτα», έχο-
ντας να ανταγωνιστεί άλλες έξι αξιόλογες εταιρείες του κλάδου.
Η διάκρισή της ως κορυφαίας εταιρικής επωνυμίας στην Ελ-
λάδα συμπληρώθηκε από το σημαντικό ειδικό βραβείο «Χρυσή 
Νίκη» που αποκόμισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως «Κορυ-
φαία Διεθνής Εταιρεία που Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα».
Τα βραβεία παρέλαβε ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος 
της Mercedes-Benz Ελλάς Ί. Καλλίγερος, ο οποίος δήλωσε: «Οι 
διακρίσεις αυτές ανήκουν στον καθέναν από εμάς, που απο-

τελούμε τη μεγάλη οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και 
κάθε μέρα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό, ώστε η εταιρεία 
μας να αποκομίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρι-
σης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το πάθος και τη δέσμευση στο 
όραμα και στις αξίες μας. Εύχομαι οι διακρίσεις να μας συνο-
δεύουν σε κάθε μας ενέργεια».

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands

www.freesunday.gr 2909.06.2019

auto

Hyundai: Πρεμιέρα του πρώτου κινητήρα 
με τεχνολογία CVVD
H HYUNDAI ΚΑΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΝΈΟ SONATA ΈΝΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΈΝΖΙΝΗΣ, ΤΟΝ 
SMARTSTREAM G1.6 T-GDI, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΈΙΝΑΙ Ο ΠΡΏΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΘΈΤΈΙ ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΑ CVVD.

Το ολοκαίνουριο Skoda Scala ξεκινά την καριέρα 
του στους ελληνικούς δρόμους έχοντας γράψει ι-
στορία στις δοκιμές του Euro NCAP. Στα αποτελέ-
σματα που μόλις ανακοίνωσε ο ανεξάρτητος ευ-

ρωπαϊκός οργανισμός που αξιολογεί την ασφάλεια των 
νέων αυτοκινήτων το νέο hatchback της Skoda σημείωσε 
το εντυπωσιακό 97% στην ασφάλεια ενήλικων επιβατών, 
κατακτώντας παράλληλα με χαρακτηριστική ευκολία τα 
πέντε αστέρια συνολικά, την ανώτερη δυνατή βαθμολογία.
Γενικά, το νέο Scala εντυπωσιάζει σε πολλούς τομείς με 
τις επιδόσεις του όσον αφορά την ασφάλεια:
• Προσφέρει στον βασικό του εξοπλισμό συστήματα μέχρι 
τώρα διαθέσιμα σε μεγαλύτερες κατηγορίες, όπως το Front 
Assist με ανίχνευση πεζών και δικυκλιστών με φρενάρι-
σμα έκτακτης ανάγκης, κάτι που έδωσε στον συγκεκρι-
μένο τομέα, την προστασία δικυκλιστών, τη μέγιστη δυ-
νατή βαθμολογία στο Scala, με έξι βαθμούς
• Διαθέτει στον βασικό του εξοπλισμό το Lane Assist, που 
βοηθά τον οδηγό να παραμείνει στη λωρίδα κυκλοφο-
ρίας του, ενώ παράλληλα προσφέρει προαιρετικά πλήθος 

άλλων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.
• Στην περίπτωση επικείμενης σύγκρουσης το προαι-
ρετικό ενεργό σύστημα προστασίας επιβαινόντων Crew 
Protect Assist κλείνει αυτόματα τα τυχόν ανοιχτά παρά-
θυρα και συσφίγγει τις εμπρός ζώνες ασφαλείας.
• Το μοντέλο μπορεί να εξοπλιστεί με έως και εννέα αε-
ρόσακους, διαθέτοντας αερόσακο για τα γόνατα του οδη-
γού όσο και πλευρικούς αερόσακους τύπου κουρτίνα για 
τους πίσω επιβάτες, κάτι που παρουσιάζεται για πρώτη 
φορά στη συγκεκριμένη κατηγορία.
• Διαθέτει ειδικά μελετημένες ζώνες παραμόρφωσης, ενώ 
ο κλωβός του χώρου επιβατών αποτελείται σε ποσοστό 
περίπου 70% από ατσάλι υψηλής ή υπερ-υψηλής αντο-
χής ή ατσάλι ειδικής επεξεργασίας για αυξημένη αντοχή.
Το ολοκαίνουριο Skoda Scala βρίσκεται ήδη στο δίκτυο 
επίσημων εμπόρων της Kosmocar-Skoda στην Έλλάδα, 
διαθέσιμο για test drive και για παραγγελίες, ενώ υπάρ-
χουν και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Το νέο Scala, πλού-
σια εξοπλισμένο ήδη από την εισαγωγική του έκδοση, έχει 
προτεινόμενη τιμή λιανικής από 14.900 ευρώ.
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Το νέο Skoda Scala εντυπωσιάζει στον Euro NCAP

Τ
ο CVVD (Continuously 
Variable Valve 
Duration) είναι ένα ε-
ξελιγμένο σύστημα 
χρονισμού το οποίο, 
εκτός από τον χρονισμό 

των βαλβίδων CVVT (Continuously 
Variable Valve Timing) και τον έ-
λεγχο της αναπνοής με έλεγχο βυθί-
σματος CVVL (Continuously Variable 
Valve Lift), επιτυγχάνει μια επιπλέον 
ρύθμιση στη διάρκεια του ανοίγμα-
τος των βαλβίδων και ανάλογα με 
τις συνθήκες.
Για παράδειγμα, σε συνθήκες ταξι-
διού και με χαμηλό φορτίο το CVVD 
ανοίγει τις βαλβίδες εισαγωγής από 
τη μέση έως την ολοκλήρωση της 
φάσης συμπίεσης. Σε υψηλούς ρυθ-
μούς και φορτία η βαλβίδα εισαγω-
γής κλείνει στο ξεκίνημα της φάσης 
συμπίεσης για βέλτιστη παροχή αέρα 
και πιο άμεση επιτάχυνση.
Ο νέος Smartstream G1.6 T-GDi 
είναι τετρακύλινδρος με ισχύ 180 
ίππους και ροπή 265 Nm. Από κει 
και πέρα, υπάρχει επανακυκλοφο-
ρία καυσαερίων (LP EGR), άμεσος 
ψεκασμός στα 350 bar (από 250) και 
μικρότερες τριβές έως 34% και α-
ντίστοιχα επιτυγχάνεται 5% καλύ-
τερη απόδοση, 5% μικρότερη κατα-
νάλωση και 12% χαμηλότερες εκ-
πομπές ρύπων.

Έξι χρόνια επιτυχημένης  
πορείας για την TEOREN 
MOTORS A.E.

Η TEOREN MOTORS A.E. φέτος συμπληρώνει έξι χρό-
νια επιτυχημένης πορείας στην ελληνική αγορά με 
σταθερά ανοδική αύξηση των μεριδίων της στις κο-

ρυφαίες μάρκες που εκπροσωπεί, έχοντας κερδίσει την ε-
μπιστοσύνη των πελατών τόσο σε επίπεδο Sales όσο και σε 
επίπεδο After Sales.
Συνεχίζοντας δυναμικά την επιτυχημένη της πορεία, τον Ι-
ούνιο του 2019 κατέγραψε 1.007 ταξινομήσεις αυτοκινήτων 
Renault και Dacia, που αντιστοιχούν σε ρεκόρ 15ετίας, ανε-
βάζοντας τα μερίδιά της σε 5,7% για τη Renault και σε 1,5% 
για την Dacia. Σε αυτά τα αποτελέσματα εκπληκτική ήταν η 
επίδοση του Renault CLIO, με 606 ταξινομήσεις, ενώ εξαιρε-
τική πορεία πωλήσεων κατέγραψαν τόσο το Renault CAPTUR 
όσο και το δημοφιλές Dacia DUSTER. Αξιοσημείωτη ήταν 
για τον μήνα Ιούνιο και η πορεία των επαγγελματικών του 
Groupe Renault, με συνολικό μερίδιο 7%, και αιχμή του δό-
ρατος το Renault CLIO VAN και το Dacia DOKKER, το οποίο 
κατέγραψε μερίδιο 4,1%.
Η TEOREN MOTORS A.E. ευχαριστεί το Δίκτυο Έξουσιοδο-
τημένων Διανομέων και Έπισκευαστών Renault & Dacia σε 
όλη την Έλλάδα για την άψογη συνεργασία τους και το υψηλό 
επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν, συμβάλλοντας 
σε αυτή την επιτυχία. Παράλληλα, θα ήθελε να ευχαριστή-
σει τους πελάτες της για την εμπιστοσύνη τους στα μοντέλα 
Renault και Dacia και να δεσμευτεί ότι θα συνεχίσουν να α-
πολαμβάνουν το υψηλό επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών 
από τις αγαπημένες τους μάρκες.
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H ΜΑΤΟΥΛΑ ΖΑΜΑΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
Με τον καινούργιο δίσκο αγκαλιά (Νuka) η Ματούλα 
Ζαμάνη και οι Γοργόνες του Γιαλού έρχονται στην 
Τεχνόπολη στις 16 Ιουλίου στις 21:00. Στο επίκεντρο 
της βραδιάς τα «λαϊκοδημοτικά», όπως λέει η ίδια η 
Ζαμάνη.

ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Δύο θρύλοι της μουσικής συναντιούνται στις 18 Ιου-
λίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ο πολυγραφότατος 
Μίμης Πλέσσας στο πιάνο θα παίξει αποσπάσματα 
από τις αμέτρητες επιτυχίες του με την ορχήστρα και 
με εξαιρετικούς ερμηνευτές. Τη σκυτάλη θα πάρει 
το άλλο μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής, ο 
Γιώργος Κατσαρός, που με το λυρικό του σαξόφωνο 
θα μας θυμίσει τις δικές του ατέλειωτες επιτυχίες. 
Θα ακολουθήσουν οι ιστορικές κορυφαίες στιγμές 
της συνάντησής τους επί σκηνής. Τα τραγούδια τους 
θα ερμηνεύσουν η Λένα Αλκαίου, ο επί εικοσαετίας 
συνεργάτης του Μίμη Πλέσσα Σπύρος Κλείσσας και 
η ανερχόμενη Κωνσταντία. Μαζί τους και ο διεθνούς 
φήμης βαρύτονος Νίκος Καραγκιαούρης.

ΟΙ GADJO DILO ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ  
ΤΟΥ GAZARTE
Μία άκρως ξεσηκωτική βραδιά, γεμάτη χορό, τρα-
γούδι και ρυθμό, με τους ξεχωριστούς Gadjo Dilo 
στην ταράτσα του Gazarte το Σάββατο 20 Ιουλίου. 
Οι μελωδίες του πρωτεργάτη της gypsy jazz Django 
Reinhardt συναντιούνται με αυτές του Χιώτη και 
του Τσιτσάνη δημιουργώντας τον μοναδικό ήχο 
των Gadjo Dilo, αυτόν που οι ίδιοι αποκαλούν 
«Manouche De Grec». Τραγούδια μιας άλλης 
εποχής μάς μεταφέρουν μηνύματα σύγχρονα και 
ελπιδοφόρα. Επί σκηνής οι Gadjo Dilo εντυπωσιά-
ζουν με τις μουσικές τους δεξιότητες και το πάθος 
τους, που παρασύρει το κοινό να χορέψει και να 
τραγουδήσει μαζί τους.

ΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
«Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ»

Η συνεχής δημιουργική παρουσία της 
Λίνας Νικολακοπούλου στο ελληνικό 
τραγούδι από τις αρχές της δεκαετίας 
του ’80 μέχρι σήμερα γίνεται αφορμή 

για γιορτινή συνάντηση με τη νέα γενιά τραγου-
διστών που κάνουν τώρα τα πρώτα ωραία τους βή-
ματα. Στο Φεστιβάλ στη Θάλασσα του Δήμου Κερα-
τσινίου-Δραπετσώνας, στον πολυχώρο Λιπάσματα 
Δραπετσώνας, το Σάββατο 20 Ιουλίου και ώρα 21:00, 
επί σκηνής θα βρεθούν και θα τραγουδήσουν μαζί 
η Παυλίνα Βουλγαράκη, ο Θοδωρής Βουτσικάκης, η 
Βιολέτα Ίκαρη, η Πέννυ Μπαλτατζή, ο Σταύρος Νι-
φοράτος, ο Πάνος Παπαϊωάννου, ο Γιώργος Περρής 
και το γυναικείο φωνητικό σύνολο Stringless.
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Γιατί, λοιπόν, 
ο Όµηρος 
σήµερα; Γιατί 
µας µαθαίνει µε 
τον καλύτερο 
τρόπο την τέχνη 
της επιβίωσης. 
Μπορεί ο 
Όµηρος να 
µιλάει για ένα 
πολύ µακρινό 
παρελθόν, όµως 
όταν κανείς 
σκύψει πάνω του 
και µελετήσει 
προσεκτικά την 
«Οδύσσεια», 
θα καταλάβει 
πως µιλάει 
για πράγµατα 
παντοτινά.

Θοδωρής Γκόνης

«Η Οδύσσεια µας διδάσκει 
την τέχνη της επιβίωσης»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Ο καλλι τεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Φιλίπ-
πων και σκηνοθέτης Θοδωρής Γκόνης µας εξη-
γεί γιατί ο Όµηρος σήµερα.

Ανήµερα της Πρωτοµαγιάς πραγµατοποιήσατε οµιλία 
στο Brooklyn College της Νέας Υόρκης, κατόπιν ει-
δικής πρόσκλησης της Αµερικανίδας σκηνοθέτιδος 
Laura Tesman και των συναδέλφων της. Πείτε µας 
γι’ αυτή την τιµητική µέρα.
Ήταν πράγµατι µια σηµαντική στιγµή για το Φεστιβάλ 
Φιλίππων αλλά και για µένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τη Laura Tesman και το Brooklyn College γι’ αυτή τους 
τη χειρονοµία. Αφορµή, βέβαια, στάθηκε η παράσταση 
του «Ίωνα», που ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, σε σκηνοθε-
σία Ιόλης Ανδρεάδη, παράσταση που δηµιουργήθηκε 
στο 1ο ∆ιεθνές Εργαστήριο Αρχαίου ∆ράµατος. Στο ερ-
γαστήριο αυτό συµµετείχε και η Laura Tesman µε την 
παράσταση «Ιώ». Είναι ζωογόνο, είναι δηµιουργικό 
να ταξιδεύουν οι παραστάσεις µαζί µε τους ανθρώ-
πους τους, να ανταλλάσσουν εµπειρίες, να συνοµιλούν 
µε άλλες γλώσσες και κουλτούρες. Ήταν κάτι πρωτό-
γνωρο για µένα και πολύ συγκινητικό να µιλώ για την 
«Οδύσσεια» σε έναν ξένο τόπο, τόσο µακρινό, για τον 
νόστο, για τη νοσταλγία, αυτή την αιώνια γλυκόπικρη 
λέξη, για την επιστροφή, για την επιθυµία τού να γυρί-
σει κανείς στο σπίτι, στον εαυτό του. Για τον Οδυσσέα, 
τον ήρωα της καρτερίας, για τους περίπου 12.100 αθά-
νατους στίχους αυτού του µεγάλου ποιήµατος. Έβλεπα 
το ξάφνιασµα και τον ενθουσιασµό στα πρόσωπα των 
ακροατών και καταλάβαινα για µία ακόµη φορά τη δύ-
ναµη που έχουν τα οµηρικά έπη.

Το φετινό Φεστιβάλ Φιλίππων είναι αφιερωµένο 
στην «Οδύσσεια» του Οµήρου. Πώς προέκυψε αυτό; 
Με ποια αφορµή;
Ναι, το φετινό Φεστιβάλ Φιλίππων είναι αφιερωµένο 
στην «Οδύσσεια» του Οµήρου, στην τέχνη της επιβίω-
σης, γιατί η «Οδύσσεια» τι κάνει; Μας διδάσκει µε υπέ-
ροχο τρόπο την τέχνη της επιβίωσης. Αυτή η σκέψη, 
λοιπόν, ήταν η αφορµή και η αιτία να αφιερώσουµε 
το φετινό φεστιβάλ στον Όµηρο, στον Οδυσσέα, στον 
ήρωα της καρτερίας. Χρειαζόµαστε όσο ποτέ το τρα-
γούδι του για να κρατηθούµε όρθιοι κι εµείς στο κα-
τάρτι αυτού του τρικυµιώδους βίου.

Το φεστιβάλ και φέτος θα απλωθεί πέρα από το αρ-
χαίο θέατρο, στον παράλιο χώρο της Καβάλας, στους 
κόρφους της, στις αµµουδιές της, στα λιµανάκια και 
στις γωνιές της τις απάνεµες. Στον παλιό ταρσανά, 
στον λιµενοβραχίονα, στον Φάρο και σε άλλα απρό-
σµενα µέρη. Πόση σηµασία έχει το φυσικό πλαίσιο 
για ένα έργο τέχνης;
Η γεωγραφία µάς αρέσει, µας ενεργοποιεί, µας δείχνει 
τον δρόµο. Η Καβάλα είναι ευνοηµένη, φιληµένη από 
τον Θεό, θεόχτιστη, αµφιθεατρική, σαν ένα µεγάλο αρ-

χαίο θέατρο, µε τις κερκίδες της, τα διαζώµατα που κα-
ταλήγουν σε λιµανάκια, σαν σε φυσικές σκηνές. Εδώ 
και αρκετά χρόνια το Φεστιβάλ Φιλίππων αρέσκεται να 
ανεβάζει παραστάσεις σε αυτούς τους υπέροχους χώ-
ρους.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, στο αρχαίο θέατρο των Φι-
λίππων, τιµώντας τη συµπλήρωση 100 χρόνων από 
τη γενοκτονία των Ποντίων, θα ακουστεί η «Οδύσ-
σεια» στην ποντιακή διάλεκτο. Μιλήστε µας γι’ αυτό.
Θα είναι µια παράσταση θεατρικού αναλογίου στο αρ-
χαίο θέατρο Φιλίππων, όπου ο ηθοποιός Γιώργος Κο-
τανίδης θα διαβάσει χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από 
την «Οδύσσεια» µε συνοδεία ποντιακής λύρας από τον 
κορυφαίο λυράρη Παναγιώτη Κογκαλίδη. Μια διαφο-
ρετική «Οδύσσεια», στην ποντιακή διάλεκτο, µεταφρα-
σµένη από τον Πόντιο συγγραφέα Παύλο Κοτανίδη, 
πατέρα του Γιώργου Κοτανίδη. Ο Παύλος Κοτανίδης 
χρειάστηκε πολλά χρόνια δουλειάς για να µεταφέρει 
το συγκλονιστικό έπος του Οµήρου στην ποντιακή δι-
άλεκτο, τη συγγενέστερη µε την ιωνική διάλεκτο, στην 
οποία είναι γραµµένα τα οµηρικά έπη.

Στον Φάρο, τον προαύλιο χώρο του 7ου ∆η-
µοτικού Σχολείου, µε τίτλο «Γιατί ο Όµη-
ρος σήµερα;», δύο συγγραφείς και µελε-
τητές της «Οδύσσειας», ο Γιώργης Για-
τροµανωλάκης και ο Κώστας Ακρίβος, 
απαντούν στο ερώτηµα γιατί επιβάλλεται 
να διαβάζουµε σήµερα τον Όµηρο. Γιατί, 
λοιπόν, ο Όµηρος σήµερα;
∆εν γνωρίζω ποια θα είναι η απάντηση του 
Γιώργη Γιατροµανωλάκη και του Κώστα Α-
κρίβου, όµως για το φεστιβάλ η απάντηση ε-
µπεριέχεται στη θεµατική του. Γιατί, λοιπόν, ο 
Όµηρος σήµερα; Γιατί µας µαθαίνει µε τον κα-
λύτερο τρόπο την τέχνη της επιβίωσης. Μπορεί ο Ό-
µηρος να µιλάει για ένα πολύ µακρινό παρελθόν, 
όµως όταν κανείς σκύψει πάνω του και 
µελετήσει προσεκτικά την «Οδύσ-
σεια», θα καταλάβει πως µιλάει 
για πράγµατα παντοτινά.

∆ιδάσκεται ικανοποιητικά 
ο Όµηρος στα ελληνικά 
σχολεία;
Σύµφωνα µε τη λαϊκή 
παράδοση, ο ποιητής 
της «Ιλιάδας» και της 
«Οδύσσειας» στη Χίο, 
κοντά στη ∆ασκαλό-
πετρα, σε έναν βράχο 
που µοιάζει µε έ-
δρανο, δίδασκε τη 
γλώσσα και τα 

ποιήµατα στα µικρά παιδιά. ∆εν ξέρω αν συµβαίνει κάτι 
ανάλογο σήµερα, όµως από το έλλειµµα της ελληνικής 
παιδείας, που εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς, µάλλον τα 
συµπεράσµατα είναι απαισιόδοξα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η performance του 
ποιητή Κωνσταντίνου Παπαχαράλαµπου, που θα πα-
ρουσιάσει σε έναν εναλλακτικό χώρο το «Οδυσσέα, 
κάνε µου like». Τι µπορείτε να µας πείτε για το έργο;
Το φεστιβάλ επιθυµεί και πρέπει να δίνει βήµα και 
χώρο σε νέους, ταλαντούχους ανθρώπους και αυτός 
είναι ένας από τους βασικότερους λόγους ύπαρξής 
του. Είµαστε χαρούµενοι, λοιπόν, που φέτος συµµε-
τέχει στο φεστιβάλ ο Κωνσταντίνος Παπαχαράλαµπος, 
ένα παιδί που έχει µεγαλώσει στην Καβάλα αλλά πλέον 
ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Η performance που ετοι-
µάζει είναι βασισµένη στο τρίτο βιβλίο ποίησής του, «3: 
Ανθρώπων ιστορία», το υβριδικό pop project για την ε-
πανάληψη του «εγώ» στα social media. Η αναζήτηση 
και ο νόστος του Οδυσσέα της διπλανής πόρτας στη ση-
µερινή εποχή των social media, σε µια εναλλακτική 

εκδοχή της «Οδύσσειας». Ο άνθρω-
πος που αναζητεί και αναζητείται 

ζωντανεύει στη σκηνή µέσα 
από στίχους.
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Αν θεωρήσουµε ότι είναι «αναµέτρηση», υπάρχει µεγάλο 
µειονέκτηµα ως προς τον διασκευάζοντα όταν το τραγούδι 
στην πρωτότυπή του εκδοχή είναι ευρέως αγαπηµένο 
και αποδεκτό. Παράλληλα, όµως, αποτελεί µεγάλο 
πλεονέκτηµα όταν ένα τραγούδι είναι ήδη ευρύτερα 
γνωστό, καθώς προσπερνιέται εξαρχής η διαδικασία 
γνωριµίας του κόσµου µε το νέο τραγούδι και ξεκινάει από 
µια άλλη βάση το ταξίδι του.

έτερονήµισυ

«Οι νέοι καλλιτέχνες οφείλουν 
να παίρνουν ρί σκο»

  ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Ο
ι έτερονήµισυ, συγκρότηµα που γνωρίσαµε 
κυρίως από την προηγούµενη δισκογρα-
φική δουλειά τους µε τις συµµετοχές πολ-
λών αγαπηµένων τραγουδιστών (Μανώλης 
Μητσιάς, Βασίλης Σκουλάς, Σταύρος Σιόλας, 

Σαββέρια Μαργιολά, Νίκος Στρατάκης κ.ά.) αλλά και από 
τις live εµφανίσεις τους σε όλη την Ελλάδα, µας παρουσι-

άζουν τη µουσική τους εργασία µε τίτλο «∆ανεικά… κι α-
γύριστα». Με τη φωνή του συγκροτήµατος, Μυρτώ Καµ-
βυσίδη, παρέα µε τη φιλική συµµετοχή του Χρήστου Νι-
νιού, οι έτερονήµισυ προσεγγίζουν τραγούδια αγαπηµένα 
και µας µιλούν για το project.

Πείτε µας, παρακαλώ, δυο λόγια για τους έτερονήµισυ. 
Πώς θα συστηνόσασταν σε όσους δεν σας γνωρίζουν;
Σπύρος Μέντης: Είµαστε µια οµάδα φίλων µουσικών, 
κατά κύριο λόγο, που ασχολούµαστε µε τη σύνθεση και 
την εν γένει παραγωγή των δικών µας τραγουδιών. Επί-
σης, τον τελευταίο καιρό πειραµατιζόµαστε και µε την ει-
κόνα και προσπαθούµε να συνοδεύσουµε τα τραγούδια 
µας µε βίντεο παραγωγής µας. Έως τώρα έχουµε εκδώ-
σει τρία άλµπουµ. Το πρώτο, «Η στράτα που βαδίζω», είχε 
σαφείς αναφορές στην κρητική κουλτούρα και µεταξύ 
άλλων συµµετείχαν ο Βασίλης Σκουλάς και ο Ψαραντώ-
νης. Το δεύτερο άλµπουµ µας ήταν το µουσικό παραµύθι 
της Γωγώς Σούρλα µε τίτλο «Όταν αρρώστησε ο ήλιος», 
στο οποίο συµµετείχαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Ενδει-
κτικά αναφέρω τους Παντελή Θαλασσινό, Ανδριάνα Μπά-
µπαλη, Πάνο Μουζουράκη, Θοδωρή Μαραντίνη, Vegas, 
Γιάννη Ζουγανέλη, Γεράσιµο Σκιαδαρέση, Γιάννη Μπο-
σταντζόγλου… Το τρίτο µας άλµπουµ λεγόταν «έτερονή-
µισυ» και ήταν κι αυτό πολυσυλλεκτικό όσον αφορά το 
τραγουδιστικό κοµµάτι, καθώς, εκτός της τραγουδίστριάς 
µας (Μυρτώ Καµβυσίδη), συµµετείχαν ο Λευτέρης Ελευ-
θερίου µαζί µε τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο, ο Μανώ-
λης Μητσιάς, ο Βασίλης Σκουλάς, η Ματθίλδη Μαγγίρα, ο 
Νίκος Στρατάκης και πολλοί ακόµα. Στην παρούσα φάση 
έχουµε εκδώσει ένα ψηφιακό άλµπουµ µε τέσσερις δι-
ασκευές αγαπηµένων µας τραγουδιών: δύο παραδοσια-

κών, ένα του Νίκου Ζούδιαρη και ένα του Μίµη Πλέσσα. 
Σε δύο από αυτά συµµετέχει και ο καλός µας φίλος Χρή-
στος Νινιός.

Κατά πόσο ήταν εύκολο να διασκευάσετε αυτά τα τρα-
γούδια και τι πιστεύετε για τις διασκευές γενικότερα;
Κώστας Ανετάκης: Αρχίζοντας από το δεύτερο σκέ-
λος της ερώτησής σας, οφείλω να παραδεχτώ ότι µέχρι 
πριν από λίγο καιρό, προσωπικά, ήµουν εναντίον των δι-
ασκευών. Μου φαινόταν κάπως άδικο να στηριχτεί κα-
νείς πάνω σε συνθέσεις άλλων και να τις χρησιµοποιήσει 
προς όφελός του. Εξάλλου οι έτερονήµισυ, ως µουσική 
οµάδα, θεωρώ πως χαρακτηριζόµαστε από το πρωτό-
τυπό µας υλικό παρά από την ταµπέλα της διασκευαστι-
κής µπάντας. Η αρχική µας πρόθεση, λοιπόν, ήταν να η-
χογραφήσουµε κάποια κοµµάτια που αγαπάµε και πα-
ρουσιάζουµε στις εµφανίσεις µας, παιγµένα όµως κοντά 
στο προσωπικό µας ύφος. Κατά συνέπεια, προσπαθή-
σαµε στις διασκευές µας να διαφοροποιηθούµε από τον 
αρχικό ήχο και χαρακτήρα των κοµµατιών, επιδιώκοντας 
να δώσουµε κι άλλη υπόσταση στις αρχικές συνθέσεις. 
Αυτά τα τέσσερα κοµµάτια τα έχουµε συνοδεύσει και µε 
αντίστοιχα βίντεο παραγωγής µας.

Προσωπικά θεωρώ ότι είναι µεγάλο ρίσκο η «αναµέ-
τρηση» των διασκευών µε τις πρωτότυπες συνθέσεις, 
ιδίως σε τραγούδια ευρέως γνωστά, όπως είναι το 
«Μάτια σαν και τα δικά σου» ή το «Μέτρησα» του Νίκου 
Ζούδιαρη. Εσείς τι πιστεύετε;
Μυρτώ Καµβυσίδη: Ασφαλώς, αν θεωρήσουµε ότι 
είναι «αναµέτρηση», υπάρχει µεγάλο µειονέκτηµα ως 
προς τον διασκευάζοντα όταν το τραγούδι στην πρω-
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τότυπή του εκδοχή είναι ευρέως αγαπηµένο και απο-
δεκτό. Παράλληλα, όµως, αποτελεί µεγάλο πλεονέ-
κτηµα όταν ένα τραγούδι είναι ήδη ευρύτερα γνωστό, 
καθώς προσπερνιέται εξαρχής η διαδικασία γνωριµίας 
του κόσµου µε το νέο τραγούδι και ξεκινάει από µια 
άλλη βάση το ταξίδι του. Φανταστείτε να διασκευάζε-
ται ένα τραγούδι άγνωστο στο κοινό. Είναι πιο πολύ σαν 
να του δίνει ο διασκευαστής µια δεύτερη ευκαιρία να 
γνωστοποιηθεί παρά ωφελείται από την πρώτη εκτέ-
λεση. Άλλωστε ο σκοπός των διασκευών είναι να δηµι-
ουργήσουν ένα τραγούδι εκ νέου… σχετικό µε το πρω-
τότυπο, αλλά µια άλλη τελείως ανάγνωση, σύγχρονη 
και διαφορετική ερµηνευτικά και ενορχηστρωτικά. Ω-
στόσο, πάντοτε εµείς λειτουργούσαµε σεβόµενοι την 
πορεία του τραγουδιού µέχρι τώρα, γι’ αυτό και φρο-
ντίζαµε πρωτίστως να είναι ικανοποιηµένοι οι ίδιοι οι 
συνθέτες, όπου ήταν εφικτό, όπως στην περίπτωση του 
Νίκου Ζούδιαρη και του Μίµη Πλέσσα. Κατά τα άλλα, 
οι νέοι καλλιτέχνες οφείλουν να παίρνουν ρίσκο και να 
πειραµατίζονται για να συνεισφέρουν ως προς την ε-
ξέλιξη της µουσικής… και φυσικά διασκευάζοντας κά-
ποια τραγούδια ανανεώνεται το ενδιαφέρον για τα ίδια. 
Σε κάθε περίπτωση, η «αναµέτρηση» είναι αµφίρροπη.

Τι υποδοχής έτυχαν οι διασκευές σας από τους συνθέ-
τες τους;
Μυρτώ Καµβυσίδη: Κατ’ αρχάς, επιδιώξαµε να γνωστο-
ποιήσουµε τις διασκευές µας διά ζώσης στους σύνθετες 
τους και όχι απλώς να εξασφαλίσουµε µια γραπτή άδεια 
µέσω των εταιρειών διαφύλαξης πνευµατικών δικαιω-
µάτων. Κατά συνέπεια, καταφέραµε να γνωρίσουµε από 

κοντά τόσο τον κ. Νίκο Ζούδιαρη όσο και τον µεγάλο µας 
µαέστρο Μίµη Πλέσσα. ∆εν ξέρω τι να πρωτοπώ και για 
τους δυο τους. Ο κ. Πλέσσας και η κ. Λουκίλα µας υπο-
δέχτηκαν στον χώρο τους, συζητήσαµε, τραγουδήσαµε 
και σίγουρα όσοι από εµάς βρεθήκαµε εκεί θα κουβα-
λάµε αυτές τις στιγµές πάντα µέσα µας, καθώς η κάθε 
λέξη του µαέστρου αποτελούσε κίνητρο για µας και η γε-
νικότερη πορεία του παράδειγµα προς µίµηση. Ο κ. Ζού-
διαρης επίσης δεν αρκέστηκε στα λόγια της πρώτης µας 
συνάντησης. Άλλωστε ακολούθησαν πολλές συναντή-
σεις έκτοτε. Μπορώ να πω µάλιστα µε σιγουριά ότι έχει 
µπει ενεργά στη µουσική µας οικογένεια και στις ζωές 

µας εν γένει, όπως και ότι άνθρωποι σαν τον κ. Ζού-
διαρη είναι άξιοι θαυµασµού και αποτελούν µε σιγουριά 
τα καλύτερα πρότυπα, καθώς αφήνουν το αποτύπωµά 
τους σε ό,τι κάνουν κι εµείς εµπνεόµαστε από κάθε τους 
λέξη. Είναι ευτυχής συγκυρία να µπορεί κανείς να γνω-
ρίσει από κοντά ανθρώπους των οποίων τη δουλειά έχει 
ως πρότυπο και να ανακαλύπτει ότι η ανθρώπινη υπό-
σταση συνάδει απόλυτα µε το έργο, αν δεν το υπερκα-
λύπτει κιόλας.

Πέρα από τη νέα σας αυτή δουλειά, έχετε κάποιες προ-
γραµµατισµένες εµφανίσεις; Τι λένε τα σχέδιά σας;
Κώστας Ανετάκης: Τα σχέδιά µας λένε διακοπές ενό-
ψει καλοκαιριού και, πρώτα ο Θεός, µόλις επιστρέψουµε, 
το φθινόπωρο, ξεκινάµε τις ζωντανές µας εµφανίσεις σε 
έναν ιδιαιτέρως φιλόξενο χώρο µε εξαιρετική ηχητική κά-
λυψη, το Μουσικό Κουτί, στο Γκάζι. Εκεί θα βρισκόµαστε 
κάθε Πέµπτη σύσσωµη η µουσική οµάδα των έτερονή-
µισυ, αρχής γενοµένης την Πέµπτη 21 Νοεµβρίου, για να 
παρουσιάσουµε ένα πρόγραµµα που δουλεύουµε αρκετό 
καιρό τώρα και ευελπιστούµε να αρέσει και στον κόσµο, 
παρόλο που δεν αποτελείται από συνηθισµένες επιλογές 
τραγουδιών. Μάλλον θα έλεγα ότι τα λιγότερο γνωστά 
τραγούδια υπερέχουν των γνωστών στην επιλογή που 
κάναµε, όπως και ότι τα γνωστότερα τραγούδια που 
παίζουµε τα παρουσιάζουµε εµφανώς διαφοροποιη-
µένα και παιγµένα µε τον δικό µας ήχο. Σας περιµέ-
νουµε όλους στο Μουσικό Κουτί τις Πέµπτες του χει-
µώνα, λοιπόν. Ευχαριστούµε πολύ για την ευκαιρία να 
συστηθούµε στους αναγνώστες σας! Πάντα µε το καλό 
να σµίγουµε!

Το Μουσείο Ακρόπολης ξεκινά νέο κύκλο παρουσι-
άσεων µε τίτλο «Περπατώντας στην αρχαία γειτο-
νιά του Μουσείου Ακρόπολης». Με οδηγούς τους 

αρχαιολόγους του µουσείου, οι επισκέπτες θα έχουν την 
ευκαιρία να περιηγηθούν στην αρχαιολογική ανασκαφή 
που, σαν ένα τεράστιο έκθεµα, απλώνεται στη βάση του 
µουσείου. Να βαδίσουν στους δρόµους της αρχαίας γει-
τονιάς, να δουν από κοντά τα σπίτια µε τις αυλές και τα 
πηγάδια, να µπουν στην καρδιά των εντυπωσιακών ε-
παύλεων µε τα ιδιωτικά λουτρά, να περιεργαστούν τα 
εργαστήρια µε τις δεξαµενές νερού, να κάνουν ένα µα-
γευτικό ταξίδι στον χρόνο και στην καθηµερινότητα των 
ανθρώπων που έζησαν στη σκιά του βράχου της Ακρό-
πολης για περισσότερο από 4.500 χρόνια.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αγγλικά: κάθε Τρίτη, Πέµπτη, Σάββατο και Κυριακή, στις 12:00
Ελληνικά: κάθε Τρίτη, Πέµπτη, Σάββατο και Κυριακή, στις 13:00
∆ιάρκεια: 45 λεπτά
Συµµετοχή: Εγγραφές γίνονται τις ηµέρες των παρουσιάσεων στο 
Γραφείο Πληροφοριών του µουσείου. Έως 20 επισκέπτες ανά πα-
ρουσίαση. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Κόστος συµµετοχής: Απαραίτητη προϋπόθεση η έκδοση του εισι-
τηρίου γενικής εισόδου (10 ευρώ)

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ.

Περπ ατώντας στην αρχαία γειτονιά 
του Μουσείου Ακρόπολης



Η κλασική ταινία τρόµου του 1988 «Η Κούκλα 
του Σατανά» επιστρέφει πιο εφιαλτική από 
ποτέ. Όλα ξεκινούν όταν µια νεαρή µητέ-

ρα, η Κάρεν ( Όµπρεϊ Πλάζα), δωρίζει στον γιο της 
Άντι (Γκάµπριελ Μπέιτµαν) µια κούκλα Buddi, µη 
γνωρίζοντας την απειλητική και δολοφονική φύση 
που κρύβεται µέσα της. H αιµοδιψής κούκλα, που 
πλέον διαθέτει τεχνητή νοηµοσύνη, επιστρέφει για 

να σκορπίσει τον τρόµο και τον θάνατο, στοιχειώνο-
ντας σκέψεις, ψυχές και παιχνίδια. Σε αντίθεση µε τις 
παλαιότερες ταινίες, σε αυτήν καταλαβαίνουµε γιατί 
ο Τσάκι γίνεται κακός, καταλαβαίνουµε το κίνητρό 
του. Η ταινία εξελίσσεται σε µια αναµέτρηση ανάµεσα 
στον Τσάκι και τον Άντι. Και µια αναµέτρηση µε την 
τεχνολογία που έχουµε όλοι σπίτι µας και πώς µπορεί 
να στραφεί εναντίον µας.

Πέντε χρόνια µετά τη σαρωτική εµπορική επι-
τυχία «Θεέ µου, τι σου κάναµε;», η πιο αγα-
πηµένη οικογένεια της Γαλλίας επιστρέφει 

στη µεγάλη οθόνη για νέες, ξεκαρδιστικές περιπέτει-
ες. Αυτή τη φορά ο Κλοντ και η Μαρί Βερνέιγ έχουν 
να αντιµετωπίσουν ένα καινούργιο πρόβληµα. Οι τέσ-
σερις γαµπροί τους έχουν αποφασίσει να φύγουν από 
τη Γαλλία µε τις συζύγους και τ α παιδιά τους και να 

δοκιµάσουν την τύχη τους στο εξωτερικό. Ανίκανοι να 
φανταστούν ότι η οικογένειά τους δεν θα είναι κοντά, 
ο Κλοντ και η Μαρί προσπαθούν απεγνωσµένα να 
τους κρατήσουν δίπλα τους. Οι ηθοποιοί και συντελε-
στές πίσω από την επιτυχία του 2014 επιστρέφουν για 
τη συνέχεια. Με την πρώτη ταινία να σπάει ταµεία στη 
Γαλλία µε έσοδα 12 εκατ., και 174 εκατ. δολάρια πα-
γκοσµίως, ήταν αναµενόµενο να υπάρξει και σίκουελ.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Φιλίπ ντε Σοβερόν ΣΕΝΑΡΙΟ: Φιλίπ ντε Σοβερόν, Γκι Λοράν 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Κριστιάν Κλαβιέ, Σαντάλ Λοµπί

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Λαρς Κλέβµπεργκ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τάιλερ Μπάρτον Σµιθ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Όµπρεϊ Πλάζα, Γκάµπριελ Μπέιτµαν, Μπράιαν Ταϊρί Χένρι

ΤΕΝΤ ΜΠΑΝΤΙ, 
ΕΝΑΣ ΓΟΗΤΕΥΤΙ-
ΚΟΣ ∆ΟΛΟΦΟΝΟΣ

EXTREMELY 
WICKED, 
SHOCKINGLY 
EVIL AND VILE

Η ΚΟΥΚΛΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ
CHILD’S PLAY

Η Λιζ, που ζει µε την κόρη της και 
τον σύντροφό της Τεντ, αναγκά-
ζεται να αναρωτηθεί πόσο καλά 
γνωρίζει τον άντρα µε τον οποίο 

µοιράζεται τη ζωή της, όταν εκείνος συλλαµ-
βάνεται και κατηγορείται για µια σειρά από 
ειδεχθείς φόνους. Βιογραφία του πιο διαβό-
ητου serial killer των ’70s, µέσα από τα µά-
τια της αληθινής συντρόφου του, Ελίζαµπεθ 
Κένταλ. Ο έµπειρος ντοκιµαντερίστας Τζο 
Μπέρλιντζερ ανέλαβε για λογαριασµό του 
Netflix τη µυθοπλαστική εκδοχή της σκοτει-
νής ιστορίας του Μπάντι που σόκαρε την κοι-
νή γνώµη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 
1970. Ο σκηνοθέτης, έχοντας υπογράψει ήδη 
ένα ντοκιµαντέρ για τον δράστη («Συζήτηση 
µε έναν δολοφόνο: Τεντ Μπάντι»), επιχειρεί 
να φτιάξει την κινηµατογραφική βερσιόν του 
µε βάση την οπτική της συντρόφου του, Λιζ 
Κένταλ, η οποία, αν και τρελά ερωτευµένη 
µαζί του, όπως φαίνεται ξεκάθαρα στην αρχή 
της ταινίας, γρήγορα αρχίζει να έχει σοβαρές 
αµφιβολίες για την αθωότητα του αγαπηµέ-
νου της.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζο Μπέρλιντζερ 
ΣΕΝΑΡΙΟ: Μάικλ Βέρβι 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ζακ Έφρον, Λίλι Κόλινς, Χάλεϊ Τζόελ 
Όσµεντ

ΘΕΕ ΜΟΥ ΤΙ ΣΟΥ ΚΑΝΑΜΕ; 2
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE 
FAIT AU BON DIEU?
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τα χρόνια που μεσολάβησαν, σήμερα θα τον αντιμετωπί-
ζατε διαφορετικά;
Πολλές ποιοτικές αξίες που υπαγορεύει η ζωγραφική 
του ακόμη παραμένουν, γι’ αυτό άλλωστε θεωρείται 
κλασικός καλλιτέχνης. Ήταν μπροστά από την εποχή 
του, γιατί ήξερε να συνδιαλέγεται πολιτισμικά με το πα-
ρελθόν μας και το πολύπτυχο των φάσεων που αυτό 
περιλαμβάνει. Γεφύρωσε την αρχαιότητα με το Βυζά-
ντιο και τη λαϊκή μας τέχνη από τη μια πλευρά και από 
την άλλη τα διδάγματα της Αναγέννησης με εκείνα του 
ευρωπαϊκού μοντερνισμού, χωρίς να καταφεύγει σε 
ακρότητες, μιμητισμούς κι εντυπωσιοθηρίες. Πράγματι 
σήμερα τον βλέπω διαφορετικά, γιατί τα έργα του αντέ-
χουν μια πιο σύγχρονη ματιά, αρκεί να εμβαθύνει κα-
νείς σε όσα διαμηνύει η ζωγραφική του. Θέλω επίσης 
να επισημάνω, στην εποχή που ζούμε και που τα πε-
ρισσότερα πράγματα αντιμετωπίζονται χρησιμοθηρικά, 
ότι δεν πρέπει να αγνοούμε ούτε πρέπει να «εργαλειο-
ποιούμε» την πολιτισμική παρακαταθήκη μας, προκει-
μένου να φανούμε εμείς μέσω αυτής, γιατί τότε απλώς 
γινόμαστε περιγέλαστοι. Αν μπορούμε να αναδεί-
ξουμε κάτι από το γόνιμό μας παρελθόν, μέσα από τη 
«γλώσσα» και κυρίως τις ανάγκες της εποχής μας, έχει 
καλώς. Διαφορετικά, τα πράγματα χάνουν τις σημασίες 
ύπαρξής τους. Στο χέρι μας πλέον είναι οι τρόποι που 
επιθυμούμε να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε με 
το παρελθόν μας, κοντινό ή απώτερο. Αλλιώς, θα μας 
ξεχάσει και θα το ξεχάσουμε.

Ποιες επιρροές θα μπορούσε να ασκήσει ένας εικαστι-
κός δημιουργός της γενιάς του ’30 στη σύγχρονη νεο-
λαία; 
Το ζητούμενο δεν είναι να μιμηθεί ένας σύγχρονος καλ-
λιτέχνης εκείνον της γενιάς του ’30. Σε καμία περίπτωση. 
Είναι να προσέξει κανείς πώς και ποια στοιχεία, αλλά και με 
ποιους τρόπους, θα αντλήσει ο συγκαιρινός μας εικαστικός 
δημιουργός νοήματα κι αισθήσεις από τις πηγές της ζωής 
που βιώνουμε, συνδέοντάς τες υπόγεια με έναν διαχρονι-
κότερο ορίζοντα, έτσι ώστε τα παραγόμενα σήμερα καλλι-
τεχνικά έργα να μη μετατρέπονται σε καταναλώσιμα υλικά. 
Αυτά μας τα υποδεικνύουν οι μεγάλοι ζωγράφοι, γλύπτες 
και χαράκτες, αρκεί να μπορούμε να κατανοήσουμε τα δι-
λήμματα και τις προκλήσεις που εκείνοι τότε αντιμετώπι-
ζαν, σχετικά με τα ζητήματα που τους απασχολούσαν, αλλά 
δεν τους περιόριζαν. Αρκεί να μπορούμε να εντοπίζουμε τις 
ποιητικές και φιλοσοφικές επιπλέον διαστάσεις που έδιναν 
στα δικά τους έργα, εξυψώνοντας και υπογραμμίζοντας ου-
μανιστικές αξίες, χωρίς ωστόσο να τις εξιδανικεύουν. Πρό-
κειται για ζητούμενα που, με διαφορετικούς τρόπους, είναι 
αναγκαία ακόμη και σήμερα.

Τι ετοιμάζετε να παρουσιάσετε για το επόμενο καλοκαίρι 
στο Ίδρυμα Π. & Μ. Κυδωνιέως;
Μια έκθεση που θα αφορά τον Άνθρωπο, με ένα εσω-
τερικό τιμητικό αφιέρωμα σε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη 
της γενιάς του ’60 (δεν θα ανακοινώσω το όνομά του από 
τώρα για ευνόητους λόγους), δείχνοντας πώς μπορούν 
τα έργα παλαιότερων και νεότερων εικαστικών δημι-
ουργών αφενός να διατηρήσουν την αυτοτέλειά τους, 
την ατμόσφαιρα και την ιδιαιτερότητα της «φωνής» τους, 
αφετέρου πώς μπορούν συνυπάρχοντας να συνομιλή-
σουν βαθύτερα μεταξύ τους και όχι επιδερμικά, χωρίς οι 
όποιες τους «συγγένειες» να εξαντλούνται –επ’ ουδενί– 
στις παρομοιώσεις! Και φυσικά, μακριά από αυθαιρε-
σίες. Πρέπει επιτέλους να αντιμετωπίσουμε τον χώρο 
της Τέχνης με σοβαρότητα, γνώση και σεβασμό, στοι-
χεία που ασφαλώς δεν αποκλείουν το χιούμορ και την 
αυτοκριτική. Ας μην ξεχνάμε ότι η Τέχνη, εκτός από υ-
ψηλού επιπέδου ψυχαγωγία, είναι και πνευματική λει-
τουργία. Κυρίως αυτό, το δεύτερο. 
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Η ιστορικός Τέχνης και Θεωρίας του Πολιτισμού 
(ΕΚΠΑ) Αθηνά Σχινά μιλάει για τον θεσμό ΠΛΟΕΣ 
της Άνδρου, τον Γιάννη Τσαρούχη και τη συμ-
βολή του στον χώρο της Τέχνης.

Πέρασαν 25 χρόνια από την αρχή λειτουργίας του εικα-
στικού θεσμού ΠΛΟΕΣ, που παρουσιάζεται μέσω εκθέ-
σεων και καταλόγων στο Ίδρυμα Π. & Μ. Κυδωνιέως. 
Πώς επιλέχθηκε το όνομα του θεσμού αυτού και τι ση-
ματοδοτεί;
Έψαξα και βρήκα πριν από 25 χρόνια, όπως πολύ σωστά 
είπατε, μια ολιγογράμματη λέξη, ευσύνοπτη, που να έχει 
μια ιστορία, αλλά και μια καθημερινή χρήση στη γλώσσα 
μας. Η λέξη ΠΛΟΕΣ είναι γνωστή τουλάχιστον από τα 
χρόνια του Ομήρου, βρισκόμενη σε χρήση ακόμη και 
σήμερα. Η Άνδρος είναι νησί συνδεόμενο, όπως όλα 
τα νησιά, με τη στεριά. Οι ναυτικοί πλόες είναι ένα είδος 
λώρου. Είναι άλλωστε και ο τρόπος που αισθάνονται οι 
νησιώτες τη στεριά να γεφυρώνει (μέσω της θάλασσας), 
με τον τόπο διαμονής τους, ο οποίος, χάρη στα δρομο-
λόγια των καραβιών, δεν απομονώνεται. Οι ΠΛΟΕΣ ω-
στόσο έχουν, εκτός από την εμπράγματή τους σημα-
σία, και μια συμβολική ή αλληγορική. Τη σημασία αυτή 
την είχαν πάντοτε, την έχουν και σήμερα. Πρόκειται ε-
πομένως για μια καθημερινή και ταυτοχρόνως μυθική 
και πολυδιάστατη λέξη, που ενώνει κατά κάποιον τρόπο 
την πραγματικότητα, που βιώνουμε, με την υπέρβαση. 
Όσο για τον θεσμό, αυτός πραγματοποιείται στο Ίδρυμα 
Π. & Μ. Κυδωνιέως, σαν να λέμε εκεί παίρνει σάρκα και 
οστά.

Όλα αυτά τα χρόνια, εσείς είστε στο τιμόνι των διοργανώ-
σεων. Ποιες ξεχωριστές στιγμές θυμάστε από τις εκθέ-
σεις που έχετε πραγματοποιήσει;
Εξαρχής, είχα βάλει στόχο να αναδείξω τη μεταπολεμική 
μας τέχνη, γιατί ένα ίδρυμα δεν λειτουργεί όπως ένα μου-
σείο. Σε ένα μουσείο μπορείς και πρέπει να αναδείξεις πα-
λαιότερους μεγάλους καλλιτέχνες, και μάλιστα μέσα από 
μια εκπαιδευτική διάσταση. Από τα μουσεία μαθαίνουμε 
την πολιτισμική μας ιστορία, που είναι ένα είδος ταυτότη-
τας, μέσα από την κοινωνική μας συλλογικότητα και όλα 
όσα μας συνδέουν διαμορφώνοντας το παρελθόν μας. 
Ένα ίδρυμα θεωρώ πως οφείλει να είναι ένα ζωντανό κύτ-
ταρο πολιτισμού, το οποίο οφείλει να αντανακλά προβλη-

ματισμούς της εποχής μας. Όταν ξεκίνησα αυτόν τον θεσμό, 
θεώρησα ότι μου δινόταν μια ευκαιρία, μέσα από τα έργα 
μεταπολεμικών και σύγχρονων καλλιτεχνών, να διαλευ-
κάνω κάποιες παρανοήσεις που το 1995 ήταν σε έξαρση, 
καθώς όσοι από τους δημιουργούς ασχολούνταν και εξέ-
φραζαν τους προβληματισμούς τους μέσω του ρεαλισμού 
θεωρούνταν συντηρητικοί και οπισθοδρομικοί απέναντι σε 
«πρωτοπορίες». Έτσι ξεκίνησα με έργα του Takis και του 
Τσόκλη, όπου έδειξα ότι και ο ηλεκτρομαγνητισμός των 
έργων του Takis ήταν ρεαλισμός, όπως και οι «εγκαταστά-
σεις» του Τσόκλη με τις «σελίδες της θάλασσας» (όπου υ-
παινισσόταν τον ενάλιο, αλλά και τον υπεράλιο κόσμο των 
υδάτων, μέσα από τις φανερές και τις αθέατές τους πτυχές) 
έκφραση του ρεαλισμού ήταν. Καταλαβαίνετε ότι έγινε σει-
σμός! Τα έργα τέχνης αποκτούσαν πλέον μια πολλαπλό-
τητα προσεγγίσεων. Έπαυαν οι προκαταλήψεις και όλοι οι 
δήθεν χαρακτηρισμοί προοδευτισμού. Πρόοδο σημειώνει 
η τεχνολογία. Η ανθρώπινη έκφραση και ο στοχασμός δια-
κρίνονται για την εξέλιξη που σημειώνουν.

Τριάντα χρόνια μετά τον θάνατο του Τσαρούχη. Πριν από 
αυτό το γεγονός, είχατε γράψει ένα αρκετά μεγάλο κεί-
μενο για τον καλλιτέχνη που το είχε μάλιστα εγκρίνει και 
είχε δημοσιευτεί σε βιβλίο. Με βάση την εμπειρία σας και 

Αθηνά Σχινά:

Η γυναίκα  
που διαμόρφωσε  
τους εικαστικούς 

ΠΛΟΕΣ
  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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EL Απόδραση στην κορινθιακή 
Κρουαζέτ

Κ
οντά, προσιτά, ιδανικά, για όλη 
την οικογένεια. Αυτές οι λέξεις 
χαρακτηρίζουν την επιλογή του 
Λουτρακίου ως «βάσης» για τις 
καλοκαιρινές σας αποδράσεις 
µια εποχή που το συρρικνωµένο 

οικογενειακό εισόδηµα δεν επιτρέπει µακρινά τα-
ξίδια. Η δική µας Ριβιέρα ή αλλιώς Κρουαζέτ, αντί-
στοιχη µε αυτήν της Κυανής Ακτής, ενδείκνυται για 
υπέροχες απογευµατινές τσάρκες, καθώς προσφέ-
ρει «πιάτο» το ωραιότερο ηλιοβασίλεµα της Ελλά-
δας και διαθέτει πολλές φανερές και κρυφές οµορ-
φιές. Όρεξη να ’χετε να τις ανακαλύψετε. 
Κοντά, προσιτά, ιδανικά, για όλη την οικογένεια. Αυτές 
οι λέξεις χαρακτηρίζουν την επιλογή του Λουτρακίου 
ως «βάσης» για τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις µια 
εποχή που το συρρικνωµένο οικογενειακό εισόδηµα 
δεν επιτρέπει µακρινά ταξίδια. Η δική µας Ριβιέρα ή 
αλλιώς Κρουαζέτ, αντίστοιχη µε αυτήν της Κυανής 
Ακτής, ενδείκνυται για υπέροχες απογευµατινές τσάρ-
κες, καθώς προσφέρει «πιάτο» το ωραιότερο ηλιοβα-
σίλεµα της Ελλάδας και διαθέτει πολλές φανερές και 
κρυφές οµορφιές. Όρεξη να ’χετε να τις ανακαλύψετε.
Το ίδιο το Λουτράκι είναι πάντα γεµάτο εκπλή-
ξεις, µε το σκηνικό να γίνεται ειδυλλιακό την ώρα 
του δειλινού. Φεύγοντας από την ιστορική λου-
τρόπολη και αφού οδηγήσετε στον φιδωτό δρόµο 
προς Περαχώρα, φτάνετε στο υπέροχο τοπίο της Λί-
µνης Βουλιαγµένης-Ηραίου µε τα ήρεµα νερά και 
τα πεύκα να φτάνουν µέχρι τη θάλασσα. Η εικόνα 
πραγµατικά σάς µεταφέρει σε κυκλαδίτικο νησί, τέ-
τοια χρώµατα στην ηπειρωτική Ελλάδα µόνο εκεί 
και στη Χαλκιδική µπορείτε να βρείτε.
Μετά τη λιµνοθάλασσα του Ηραίου µια ακόµα αποκά-

λυψη είναι ο ναός της Ήρας και ο Φάρος του Ηραίου, 
από τους ωραιότερους της Ελλάδας. Αν βρεθείτε σε 
αυτόν την Κυριακή 18 Αυγούστου (Παγκόσµια Ηµέρα 
Φάρων) µπορείτε να επισκεφτείτε το εσωτερικό του 
και να φωτογραφηθείτε µε τον φαροφύλακα.
Επιστρέφοντας στη Λίµνη θα κολυµπήσετε σε 
τιρκουάζ νερά, σαν να βρίσκεστε στην Αντίπαρο 
ή στους Παξούς, θα ξεκουραστείτε στο beach bar 
Ypanema, θα κάνετε θαλάσσια σπορ στο Lake 
Water Sports Club του πρώην πρωταθλητή Ελλά-
δος και δις πανελληνιονίκη Γιώργου Γκανιάτσου 
και θα οδηγήσετε µέχρι τα Στραβά, όπου υπάρχει 
µια κρυφή µη οργανωµένη παραλία. Στον δρόµο, 
αν πεινάσετε, θα φάτε ψαροµεζέδες στην οικογε-
νειακή ταβέρνα «Ήρα», από τα χεράκια της Ανα-
στασίας, ή θα ανηφορήσετε µέχρι τα Πίσσια για 
κρεατικά και δωρεάν µάθηµα αστρονοµίας στην 
υπαίθρια ταβερνούλα µε την κληµαταριά στην κε-
ντρική πλατεία του χωριού.
Επιστρέφοντας στο Λουτράκι θα κάνετε ατελείω-
τες ποδηλατάδες στην ευθεία µέχρι το Λέχαιο και 
το Κιάτο, περνώντας από την παλιά βυθιζόµενη γέ-
φυρα, ή, αν προτιµάτε τα απαιτητικά µονοπάτια, θα 
κάνετε πεντάλ στα Γεράνεια όρη, εκεί όπου αναβλύ-
ζουν τα ιαµατικά νερά της λουτρόπολης. Η κοριν-
θιακή Ριβιέρα είναι ιδανική για περπάτηµα, κολύ-
µπι, θαλάσσια σπορ, ποδηλασία, trekking, αλλά και 
για βαρκάδα. Μια ξεχωριστή εµπειρία είναι να κά-
νετε τον διάπλου της διώρυγας της Κορίνθου. Αν 
µάλιστα είστε αρκετά «ψαγµένοι», θα πάτε µετά για 
έναν απογευµατινό παγωµένο καφέ και χειροποί-
ητο γλυκό στην Κρυφή Παραλία, όνοµα και πράµα, 
καθώς δεν φαίνεται από πουθενά.

∆ιαµονή και φαγητό
Το Λουτράκι διαθέτει επιλογές για κάθε γούστο, µέσα 
στην πόλη και πιο αποµακρυσµένες, προς Περαχώρα 
και Λίµνη. Αν θέλετε η Κρουαζέτ να είναι σε µικρή α-
πόσταση από εκεί που µένετε, προτιµήστε το ξενοδο-
χείο Theoxenia, που συνδυάζει ρετρό πινελιές µε µια 
ζεν ατµόσφαιρα η οποία είναι ιδανική για D-stress δι-
ακοπές. Ο κήπος µε τους φοίνικες και η πιο ροµαντική 
βεράντα της λουτρόπολης προσφέρονται για οµαδικά 
µαθήµατα pilates και yoga, ενώ το γειτονικό παραθα-
λάσσιο θερινό σινεµά «Ηλέκτρα» σας περιµένει για 
βραδινές προβολές κάτω από τα άστρα µε το γουργου-
ρητό της θάλασσας να γίνεται µουσικό χαλί σε κάθε 
ταινία. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πανηγύρια και 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις φέρνουν στην κορινθιακή 
Ριβιέρα ηχηρά ονόµατα τραγουδιστών που θα σας πα-
ρασύρουν σε all-night dancing, κι επειδή νηστικό αρ-
κούδι δεν χορεύει, επισκεφτείτε τον παραθαλάσσιο 
«Γιάννη» για ψαρικά και το θεσπέσιο «Ριγάνι» για 
γκουρµεδιές, ώστε να γεµίσετε µπαταρίες.

  ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Κ
οντά, προσιτά, ιδανικά, για όλη 
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Σε ένα τηγάνι ρίχνουµε το λάδι και σοτάρουµε 
σε µέτρια φωτιά τα κουκουνάρια µέχρι να πά-
ρουν ένα ελαφρύ χρυσαφένιο χρώµα. Τα βγά-
ζουµε από το τηγάνι και τα αφήνουµε στην άκρη 
πάνω σε χαρτί κουζίνας.

• Στο ίδιο τηγάνι σοτάρουµε τον κιµά σε µέτρια 
φωτιά µε αλάτι και πιπέρι. Τον βάζουµε κι αυτόν 
σε ένα πιάτο στην άκρη.

• Στο ίδιο λάδι σε µέτρια φωτιά ρίχνουµε την 
πατάτα και ανακατεύουµε µέχρι να µισοµαλα-
κώσει. Στη συνέχεια ρίχνουµε το κρεµµύδι και 
όταν γίνει διαφανές προσθέτουµε τις πιπεριές. 
Όταν µισοµαλακώσουν κι αυτές, ρίχνουµε τα 
µανιτάρια και µαγειρεύουµε µέχρι το µείγµα µας 
να είναι έτοιµο. Βγάζουµε από τη φωτιά και ανα-

κατεύουµε µαζί τον κιµά, τα κουκουνάρια και 
φτιάχνουµε τη γεύση µε αλάτι και πιπέρι.

• Σε ένα µέτριο καθαρό αντικολλητικό τηγάνι 
βάζουµε µία κ.γλ. βούτυρο, ενώ σε ένα µπολ 
χτυπάµε δύο αυγά. Κατόπιν τηγανίζουµε την 
οµελέτα µας. Την ακουµπάµε σε χαρτί ψησί-
µατος, για να βοηθηθούµε στο ρολάρισµά της. 
Χρησιµοποιούµε σε κάθε ρολάρισµα το 1/4 του 
µείγµατός µας µέχρι να κάνουµε τέσσερα ρολά. 
Σερβίρουµε µε την πράσινη σαλάτα και γαλλική 
µπαγκέτα.

• Για την πράσινη σαλάτα: ανακατεύουµε σε 
µπλέντερ όλα τα υλικά της σάλτσας, ανακατεύ-
ουµε µε την πράσινη σαλάτα και σερβίρουµε.

Μερίδες: 4Μερίδες: 4Μερίδες: 4Μερίδες: 4Μερίδες: 4
Χρόνος µαγειρέµατος: 
Χρόνος µαγειρέµατος: 
Χρόνος µαγειρέµατος: 50 λεπτά50 λεπτά

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

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan, 
Facebook: AbirWazzan

Υλικά

CO
O

K 
FIL

ES
Ρολό οµελέτα

Μία καταπληκτική συνταγή για το κυριακάτικο brunch.

• 8 αυγά
•  200 γρ. µοσχαρίσιος 

κιµάς
•  250 γρ. φρέσκα 

µανιτάρια κοµµένα 
στα τέσσερα

•  1 µεγάλο κρεµµύδι 
ψιλοκοµµένο

•  1 φλιτζάνι 
χρωµατιστές πιπεριές 
ψιλοκοµµένες

•  1 µέτρια πατάτα 
κοµµένη σε µικρούς 
κύβους

• 2 κ.σ. κουκουνάρι
• αλάτι
• πιπέρι
•  1/4 φλιτζάνι 

ελαιόλαδο
• 4 κ.γλ. βούτυρο

Πράσινη σαλάτα:
•  4 φλιτζάνια πράσινη 

σαλάτα της αρεσκείας 
µας

Σάλτσα για τη σαλάτα:
• 250 γρ. γιαούρτι light
•  1 κ.σ. αγγλική 

µουστάρδα
• 1 µικρό κοµµάτι τσίλι
•  1 µικρή σκελίδα 

σκόρδο
•  1/2 φλιτζάνι βασιλικός
• ξύσµα λεµονιού
• 1 κ.σ. χυµός λεµονιού
• 1 κ.γλ. ξίδι
• αλάτι
• πιπέρι

Γαλλική µπαγκέτα για 
σερβίρισµα

TIPS
Για vegetarians: βγάζουµε 

τον κιµά και συµπληρώνουµε 
µε µανιτάρια ή όποιο άλλο 

λαχανικό µάς αρέσει.Μπορούµε επίσης να βάλουµε 
50 γρ. τυρί της αρεσκείας µας.
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Αποτελεσματικό 
scrub για την 
κυτταρίτιδα

FREETIME38
ΕΥ
ΕΞ
ΙΑ

ΥΛΙΚΑ:
• Κατακάθι από καφέ (2 κ.σ.)
• Καστανή ζάχαρη (σε ίση ποσότητα 
με τον καφέ)
• 1 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.σ. θαλασσινό αλάτι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Ανακατεύετε τον καφέ με την 
ακατέργαστη καστανή ζάχαρη και 
το θαλασσινό αλάτι. Προσθέτετε το 
ελαιόλαδο και το μείγμα σας είναι 
έτοιμο. Κατά τη διάρκεια του ντους 
σας το εφαρμόζετε στα σημεία όπου 
χρειάζεται (με κυκλικές κινήσεις). 
Τέλος, ξεβγάζετε με χλιαρό νερό.

ΥΛΙΚΑ:
• 4 κ.σ. ζάχαρη
• 1 κ.σ. λάδι καρύδας

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Ανακατεύετε τα δύο υλικά και όπως στην προηγούμενη περίπτωση κατά τη 
διάρκεια του ντους εφαρμόζετε το μείγμα στα σημεία όπου χρειάζεται (με 
κυκλικές κινήσεις). Ξεβγάζετε με χλιαρό νερό.

EXTRA TIPS:
•  Tην επιπλέον ποσότητα scrub αποθηκεύστε τη σε ένα μικρό δοχείο για να 

επαναλάβετε τη διαδικασία.
•  Όπως και το προηγούμενο scrub με καφέ, έτσι κι αυτό χρησιμοποιήστε 

το δύο με τρεις φορές την εβδομάδα πριν μπείτε στο ντους σε στεγνή 
επιδερμίδα, αν θέλετε πιο σκληρή απολέπιση, και ξεπλύνετε με χλιαρό νερό, 
αφού αφήσετε το scrub να δράσει για τουλάχιστον δέκα λεπτά.

•  Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και ως προϊόν ντεμακιγιάζ, αφού το λάδι 
καρύδας κάνει πραγματικά θαύματα στην επιδερμίδα.

ΥΛΙΚΑ:
• 1 κ.σ. βρώμη
• 1 κ.σ. καστανή ζάχαρη
• 1 κ.γλ. μέλι
• μερικές σταγόνες έλαιο λεβάντας
• μερικές σταγόνες από το 
αγαπημένο σας αιθέριο έλαιο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Ανακατεύετε τα υλικά και 
χρησιμοποιείτε το μείγμα δύο 
φορές την εβδομάδα σε υγρή 
επιδερμίδα, κάνοντας μασάζ 
για πέντε λεπτά. Η καλύτερη 
κυκλοφορία του αίματος θα 
βοηθήσει στη μείωση της 
κυτταρίτιδας.

Ετοιμάστε το πιο αποτελεσματικό 
scrub κατά της κυτταρίτιδας  
με απλά υλικά που έχετε  
στο ντουλάπι σας.

1 2 3



Έχεις «τσιμπημένο» το ζάχαρο και δεν ξέρεις πώς 
να το ρυθμίσεις; Σου έχω τη λύση! Περπάτημα! 
Μετά το φαγητό ένας περίπατος θα βοηθήσει πολύ 
στον έλεγχο της γλυκόζης. Με την πέψη οι τροφές 

μετατρέπονται κυρίως σε γλυκόζη, η οποία είναι μία από τις 
βασικές πηγές ενέργειας για τους μυς. Σε μελέτη του American 
Diabetes Association βρέθηκε πως οι ενήλικες με τάση για 
διαβήτη τύπου 2 που περπάτησαν για 15 λεπτά μετά το γεύμα 
είχαν πιο ομαλή διακύμανση των τιμών του σακχάρου τις 
ώρες μετά το φαγητό. Κάνε, λοιπόν, έναν ολιγόλεπτο περίπατο 
μετά από κάθε γεύμα, καθώς είναι πιο αποτελεσματικός για 
τη μείωση του μεταγευματικού σακχάρου συγκριτικά με ένα 
περπάτημα 45 λεπτών το πρωί ή αργά το απόγευμα.

No1 tip  
για τον διαβήτη 
τύπου 2
Της Χριστίνας Μαυρίδου

Η Χριστίνα Μαυρίδου είναι καθηγήτρια  Φυσικής Αγωγής - personal trainer.
• YouTube Channel: Christy Mavridou • Instagram: christymav  

• Facebook Page: Christy Μαυρίδου
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