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Γιώργος 
Παπαγεωργίου 
«∆εν πιστεύω 
στα στερεότυπα»

σελ. 37

Η καλή τηλεόραση 
και πάλι 
στο επίκεντρο

σελ. 16-17
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σελ. 6

Στ. Μπίζιου 
«Ο κ. Τσίπρας 
αδυνατεί 
ακόµα να 
διαβάσει τη νέα 
πραγµατικότητα»

σελ. 12

Ν. Παγώνης 
«Οι ΕΚΟ είναι 
συνώνυµο 
της πολιτικής 
δράσης» 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

Altamar Hotel: 
Με φόντο πράσινο-µπλε

Peugeot: Νέα κάθετη µονάδα 
στα βόρεια προάστια!

σελ. 20-21

σελ. 28

σελ. 35

Althemis:
Η φύση 

στο δέρµα σας

Μ. Γιαννάκου 
«Στα χρόνια 
της κρίσης 
η Ν∆ έµεινε 
σταθερή στις 
ιδέες της»

σελ. 10-11

�   Η «ΤΡΥΠΑ» ΣΤΑ ΕΣΟ∆Α ΤΟΥ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ∆ΥΣΚΟΛΕΨΕΙ 
ΤΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

�   Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ: ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΑ ΜΕΤΡΗΣΟΥΝ 
ΤΙΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ

�   Η FREE SUNDAY ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!
σελ. 8-9
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ΚΥΡΤΣΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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210-6754430
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Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• 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; 

BlueHDI 100
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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...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

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

Πατέντες Made in USA
Πατέντες Made in USA
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 

AUTO
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

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 

SPACE STAR 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

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

04 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Από το άσυλο στην ασυλία
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤ. ΜΠΙΖΙΟΥ «Ο κ. 
Τσίπρας αδυνατεί ακόµα να διαβάσει τη νέα 
πραγµατικότητα»
08-09 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Τα δύσκολα 
µετά τα «µπάνια του λαού»
10-11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ «Στα 
χρόνια της κρίσης η Ν∆ έµεινε σταθερή στις 
ιδέες της»
12 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΠΑΓΩΝΗΣ «Οι ΕΚΟ είναι 
συνώνυµο της πολιτικής δράσης»
14 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το νέο στιλ της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η Ελλάδα σβήνει, επιτέλους, 
το τσιγάρο
18 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Όρια στο Airbnb εξετάζει η 
κυβέρνηση
19 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Πέφτει» ο τουρισµός, 
«ανεβαίνουν» τα έσοδα
20-21 // ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Altamar Hotel: Με φόντο 
πράσινο-µπλε
22 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Τι συµβαίνει µε τον ΧΥΤΑ στη 
Φυλή;
23 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Το σχέδιο για τη διάσωση της 
∆ΕΗ

24 // ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Το Φεστιβάλ «ΑΝΩ» 
επιστρέφει µε ήχους από εκκλησιαστικό όργανο

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

FREE TIME
30 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
31 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ «Η 
ισότητα είναι µια πολυτέλεια»
32 // TRAVEL Πάτµος, Λειψοί, Αρκιοί: Η 
αιγαιοπελαγίτικη Πολυνησία «αποκάλυψη»
33 // KNOW HOW ∆έκα ταξιδιωτικά µυστικά για 
τα ελληνικά νησιά
34 // COOK FILES Καλοκαιρινή τάρτα µε 
χρωµατιστά ντοµατίνια, πέστο βασιλικού κ αι 
φρέσκια µοτσαρέλα
36-37 // BOOKS Οκτώ βιβλία για τις διακοπές 
µας
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ 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.

H φωτογραφία 
στο εξώφυλλο 

είναι του ∆ηµήτρη 
Γκέλµπουρα 
(Instagram: 

forbidden.designs)





Σ
ε μια εναγώνια προσπάθεια να πείσει ότι δεν υπάρ-
χει ζήτημα πανεπιστημιακού ασύλου έχει αποδυ-
θεί ο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ημέρες, μετά την επι-
βεβαίωση της πρόθεσης της κυβέρνησης να προ-
χωρήσει στη νομοθέτηση της κατάργησης του 
θεσμού.

Το βασικό επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιούν οι φίλοι του ΣΥ-
ΡΙΖΑ είναι ότι η αστυνομία είχε πάντοτε το δικαίωμα να παρεμβαί-
νει κατά την τέλεση αυτόφωρων πράξεων και κυρίως κακουργημά-
των, όμως απέφευγε να το κάνει.
Η απάντηση στο επιχείρημα έρχεται από την Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, η οποία πριν από 13 μήνες εξέδωσε ανα-
κοίνωση με την οποία σχολίαζε την επίθεση με μολότοφ την οποία 
είχε δεχτεί λεωφορείο που μετέφερε αστυνομικούς ακριβώς έξω 
από τα πανεπιστήμια.
«Είναι απορίας άξιο, σε ποιο ευνομούμενο κράτος οι εγκληματίες 
του ποινικού δικαίου απροκάλυπτα αποπειρώνται να αφαιρέσουν 
ζωές εργαζομένων και η αστυνομία να παραμένει αδρανής λόγω “α-
σύλου”;» ανέφερε η ανακοίνωση, η οποία εξηγούσε τι σημαίνει ο χα-
ρακτηρισμός «αδρανής» για την ηγεσία της τοπικής αστυνομίας.
«Η αντίδραση της Ηγεσίας ήταν η περιμετρική κάλυψη του σημείου 
και προσαγωγές για ύποπτα άτομα».
Το πολιτικό ζήτημα που ανέκυπτε και το οποίο καλείται να ρυθμί-
σει η νέα κυβέρνηση δεν είναι αν η αστυνομία μπαίνει στο πανεπι-
στήμιο όταν συμβαίνουν τα αυτόφωρα αδικήματα, αλλά αν έχει την 
πολιτική κάλυψη να το κάνει. Και, όπως προκύπτει, δεν την είχε, με 
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την άρνηση της αστυνομίας να πα-
ρέμβει όταν ο πρύτανης του ΑΠΘ ζήτησε την έξωση του «No Border 
Camp», που επί δέκα ημέρες είχε κάνει κατάληψη, χωρίς άδεια, 
στον χώρο του πανεπιστημίου.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο απελθών υπουργός Κώστας Γαβρόγλου 
είχε δικαιολογήσει την επίθεση που είχε δεχτεί το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, καταλογίζοντας την ευθύνη στον τότε πρύτανη, καθη-
γητή Ζαπράνη.
«Ο κ. Ζαπράνης, αντί να δυσφημεί συστηματικά τα δημόσια πανεπι-
στήμια, θα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του και να αναρωτηθεί 
γιατί επί των ημερών του –και για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα– το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας γίνεται στόχος α-
ντιδημοκρατικών και βίαιων επιθέσεων» είχε αναφέρει σε επίσημη 
ανακοίνωσή του ο κ. Γαβρόγλου.
Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ επεδίωκε και ακόμη επιδιώκει την ευθύνη 
για την επέμβαση στον πανεπιστημιακό χώρο, ακόμη και μετά από 
πρόσκληση, να την έχει η αστυνομία, η οποία, όμως, είναι σε διαρκή 
ομηρία με τις καταγγελίες για αστυνομική αυθαιρεσία.

Πίσω από το άσυλο έχει δημιουργηθεί 
μια μεγάλη και ανεξέλεγκτη 
οικονομική δραστηριότητα με 
αφορολόγητο υλικό, η οποία, όταν δεν 
είναι παράνομη, όπως στο εμπόριο 
ναρκωτικών, γίνεται χωρίς καμία 
τήρηση των κανόνων του εμπορίου, 
υπονομεύοντας την ομαλή λειτουργία 
της αγοράς με δύναμη προστασίας τις 
μολότοφ των «μπαχαλάκηδων».

Από τον Γεώργιο Χρηστίδη  
στον Ανδρέα Παπανδρέου
Το «πανεπιστημιακό άσυλο» είναι όρος που χρησιμοποίησε για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα ο γερουσιαστής Γεώργιος Χρηστίδης το 
1859 σε μια συζήτηση στη Γερουσία, στην οποία η αντιπολίτευση κα-
τήγγειλε την κυβέρνηση διότι η αστυνομία και ο στρατός είχαν απο-
μακρύνει διά της βίας από το πανεπιστήμιο περίπου 100 μαθητές, 
που είχαν καταφύγει εκεί μετά από συγκρούσεις με τις δυνάμεις της 
τάξης στα επεισόδια τα οποία πέρασαν στην ιστορία ως «σκιαδικά» 
(από το σκιάδιον, δηλαδή καπέλο).
«Αυτά τα σκηνώματα της παιδείας ως και εκείνα της θρησκείας εθεω-
ρήθησαν πανταχού ιερά άσυλα, και ποτέ η ένοπλος δύναμις δεν συγ-
χωρείται να εισβάλη εις αυτά διά να πολεμήση μάλιστα παιδάρια» 
είχε πει στην ομιλία του ο κ. Χρηστίδης.
Χρειάστηκαν 123 χρόνια και η εξέγερση στο Πολυτεχνείο το 1973 για 
να θεσμοθετηθεί η προσέγγιση του Χρηστίδη στο ελληνικό δικαιικό 
σύστημα. Όμως, ακόμη και πριν από την κατοχύρωση του ασύλου με 
νόμο της πρώτης κυβέρνησης Παπανδρέου το 1982, οι αστυνομικές 
παρεμβάσεις δεν ήταν συχνές.
Ακόμη και μέσα στη χούντα, η Σύγκλητος υπέβαλε την παραίτησή 
της όταν στις 14 Φεβρουαρίου 1973 η αστυνομία εισέβαλε στο Πο-
λυτεχνείο διαλύοντας με βίαιο τρόπο τη συγκέντρωση φοιτητών και 

συλλαμβάνοντας 11 σπουδαστές, τους οποίους παρέπεμψε σε δίκη, 
ενώ της εισβολή της αστυνομίας στη Νομική τον επόμενο μήνα είχε 
προηγηθεί άδεια της Συγκλήτου.
Η ρύθμιση της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ του 1982 προέβλεπε ότι 
το άσυλο «καλύπτει όλους τους χώρους των ΑΕΙ και συνίσταται 
στην απαγόρευση της επέμβασης της δημόσιας δύναμης στους 
χώρους αυτούς χωρίς την πρόσκληση ή άδεια του αρμόδιου ορ-
γάνου των ΑΕΙ».

Από τους «κασετάδες» στα σούπερ μάρκετ της ανομίας
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 κατέλαβαν τον χώρο του πανεπι-
στημίου οι «κασετάδες» της εποχής, οι οποίοι στη συνέχεια έγιναν 
«CDάδες» και πουλούσαν κλεψίτυπη μουσική, που συνήθως αναπα-
ραγόταν μηχανικά στη Βουλγαρία, όπου είχαν την τεχνολογία για μα-
ζικές αντιγραφές.
Από το ΑΠΘ απομακρύνθηκαν όταν διαμαρτυρήθηκε έντονα στον 
τότε πρύτανη, καθηγητή Μιχάλη Παπαδόπουλο, η κ. Δέσποινα 
Βανδή, στην οποία κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο πανεπιστή-
μιο προσπάθησαν να πουλήσουν ένα δικό της CD. Μάλιστα, ήταν 
αυτοί οι «κασετάδες» που συχνά παρενέβαιναν υπέρ του ασύλου και 
πίεζαν κατά των πρωτοβουλιών του πρύτανη για περιορισμό της πα-
ράνομης διακίνησης πνευματικών δικαιωμάτων.
Στο μεταξύ, άρχισαν να οργανώνονται τα νυχτερινά πάρτι, στα οποία 
η διακίνηση ναρκωτικών ήταν πολύ απλή και εύκολη, καθώς το 
άσυλο προστάτευε τα βαποράκια απ’ οποιαδήποτε επαφή με την α-
στυνομία, ενώ η μετεξέλιξη των αθώων «CDάδων» σε πολυκαταστή-
ματα, όπως αυτά στην ΑΣΟΕΕ, ήταν αναμενόμενη. Πολύ δε περισ-
σότερο που δεν χρειαζόταν να μετακινείται ολόκληρη η πραμάτεια 
διαρκώς και σε ενδεχόμενο εφόδου της αστυνομίας η μετακίνηση 
εντός του ασύλου ήταν πολύ εύκολη.
Η ρύθμιση στον νόμο Διαμαντοπούλου κατάργησε το άσυλο, αλλά 
συνάντησε απροθυμία στη διαδικασία εφαρμογής της, με αποτέλε-
σμα να χρειαστεί εντολή από τον ίδιο τον τότε πρωθυπουργό, Αντώνη 
Σαμαρά, για να γίνει η έξωση των καταληψιών από την πρυτανεία του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ουσιαστικά πίσω από το άσυλο έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη και 
ανεξέλεγκτη οικονομική δραστηριότητα με αφορολόγητο υλικό, η 
οποία, όταν δεν είναι παράνομη, όπως στο εμπόριο ναρκωτικών, γίνε-
ται χωρίς καμία τήρηση των κανόνων του εμπορίου και υπονομεύει 
την ομαλή λειτουργία των παρακείμενων καταστημάτων.

«Ούτε όπλα, ούτε ράβδοι, ούτε πέτραι»
Αυτή η οικονομική δραστηριότητα προστατεύεται από τους «μπαχα-
λάκηδες», την ύπαρξη των οποίων ενισχύει, διότι είναι η ασπίδα της.
Οι πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις και ειδικότερα το Πολυτεχνείο 
έχουν μετατραπεί σε χώρους φύλαξης «πολεμοφοδίων ενός αντάρτι-
κου πόλεων», όπως, για παράδειγμα, βομβών μολότοφ, τις οποίες πε-
τούν βγαίνοντας και στη συνέχεια επιστρέφουν στη βάση τους, όπου 
δεν μπορεί να τους αγγίξει κανείς.
Είναι η σύγχρονη εκδοχή του ασύλου, η οποία είναι ακριβώς στον 
αντίποδα όσων είχε πει το 1859 ο γερουσιαστής Χρηστίδης: «Δεν 
ήσαν έπειτα εν τω Πανεπιστημίω ούτε όπλα, ούτε ράβδοι, ούτε 
πέτραι. Ποίον λόγον είχον τότε να διατάξωσι κατά των αθώων τού-
των όντων την στρατιωτικήν έφοδον;» Προφανώς εννοούσε ότι 
εάν είχαν όπλα, ράβδους και πέτρες, θα ήταν διαφορετική η προ-
σέγγισή του.
Την ίδια ώρα δημιουργείται ένας πυλώνας υποστήριξης του ασύλου ο 
οποίος δείχνει να αδιαφορεί για τα «σύγχρονα» όπλα. Σε αυτόν συμ-
μετέχουν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και άλλες παρατάξεις της εξωκοινοβου-
λευτικής κυρίως Αριστεράς. Μάλιστα, καθηγητής του ΕΚΠΑ έλεγε 
πριν από λίγο καιρό ότι όσοι συμμετείχαν στην πρόσφατη διαδή-
λωση για την υπεράσπιση του ασύλου ήταν περισσότεροι απ’ όσους 
περίμενε.
Προφανώς η κυβέρνηση στην κατάργηση του ασύλου δεν έχει να α-
ντιμετωπίσει μόνο τα συμφέροντα που εκμεταλλεύονται το άσυλο 
αλλά και τους ρομαντικούς μιας άλλης εποχής, όπως ο πρώην πρύ-
τανης και πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανού-
σης, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ανέλυσε τον τρόπο λειτουργίας των 
«μπαχαλάκηδων», αλλά εκφράζει την άποψη ότι το άσυλο πρέπει να 
διατηρηθεί για λόγους συμβολισμού.

ΑΠΌ ΤΌ ΑΣΥΛΌ ΣΤΗΝ ΑΣΥΛΊΑ
 ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Επιλέγω αυτή την ώρα να στείλω 
ένα µόνο µήνυµα: ο αγώνας για 
µια Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της 
αξιοκρατίας και των ίσων και πολ-
λών ευκαιριών είναι ένας αγώνας 
που µας αφορά όλους. Αφορά 
πρωτίστως την πολιτική τάξη της 
χώρας, αφορά όµως και όλους 
τους πολίτες ξεχωριστά.

Τ
ην ικανοποίησή της από τις πρώτες 
κινήσεις της κυβέρνησης, αλλά και 
από τα όσα διηµείφθησαν στη Βουλή 
κατά την τριήµερη συζήτηση επί των 
προγραµµατικών δηλώσεων, εξέ-
φρασε η βουλευτής Λάρισας της 
Ν∆, Στέλλα Μπίζιου.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µου πείτε τι αποκοµίσατε 
από την τριήµερη συζήτηση επί των προγραµµα-
τικών δηλώσεων της κυβέρνησης.
Αποκόµισα αυτό που αποκόµισε και η µεγάλη πλειο-
ψηφία του ελληνικού λαού, η οποία παρακολούθησε 
την τριήµερη κοινοβουλευτική διαδικασία χωρίς να 
είναι τυφλωµένη από κοµµατικό πάθος: το σχέδιο 
ανόρθωσης της χώρας, αποτυπωµένο σε ένα πρό-
γραµµα που θέτει µετρήσιµους στόχους και αποτε-
λέσµατα, έχοντας ως στόχο την πλήρη ανατροπή των 
συνθηκών που δηµιουργούν τις χρόνιες παθογένειες, 
οι οποίες εντέλει είναι αυτές που κρατούν τη χώρα 
δέσµια του χθες. Είδα έναν συγκροτηµένο και σο-
βαρό πρωθυπουργό, ο οποίος µετέτρεψε το όραµά 
του και τη Συµφωνία Αλήθειας που υπέγραψε µε 
τον ελληνικό λαό σε ένα σχέδιο ικανό να σπάσει τα 
δεσµά της χώρας µε τη χρεοκοπία και να προσφέ-
ρει στους Έλληνες πολίτες όραµα, όνειρο και αισιο-
δοξία. Είδα τα µέλη της κυβέρνησης να έχουν αντι-
ληφθεί απολύτως την ιστορική πρόκληση και να πα-
ρουσιάζουν τους κεντρικούς άξονες µε τους οποίους 
η χώρα µας θα επανέλθει στη θέση που της ανήκει 
στο παγκόσµιο γίγνεσθαι.

Ποιες θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι οι πρώτες και 
βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης της Ν∆;
Είναι αυτές που περιέγραψε µε σαφήνεια και συ-
γκεκριµένο χρονοδιάγραµµα ο πρωθυπουργός της 
χώρας. Προτεραιότητες που έχουν ως στόχο τη δη-
µιουργία µιας άλλης Ελλάδας. Αποστολή µας είναι να 
φέρουµε επενδύσεις. Να µειώσουµε τους φόρους. Να 
συνδέσουµε τους µισθούς µε την ανάπτυξη, ώστε να 
έχουν όλοι µερίδιο στην ευηµερία. Να δώσουµε ευ-
καιρίες στους νέους µέσω της παιδείας. Να βάλουµε 
τάξη και κανόνες στην αγορά εργασίας και να προ-
στατέψουµε τους εργαζόµενους. Να πολεµήσουµε 
τον φόβο µέσα από µια αποτελεσµατική πολιτική α-
σφάλειας. Να προσφέρουµε καλή δηµόσια υγεία σε 
αυτούς που τη χρειάζονται. Όλα αυτά µε γρήγορες ε-
νέργειες, απαντώντας σε πολλές και διαφορετικές α-
νάγκες: από τη σωστή συλλογή και αξιοποίηση των 
σκουπιδιών έως την ελεύθερη ενηµέρωση και την 
πολιτιστική µας αναβάθµιση.

Τι απαντάτε στην κριτική που η αντιπολίτευση άσκησε 
στις προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης;
Η κοινοβουλευτική διαδικασία ενδυναµώνεται και τε-
λικά ευνοείται η δηµοκρατία και η ίδια η χώρα όταν 
η αντιπολίτευση ασκεί υπεύθυνα τον συνταγµατικά 
κατοχυρωµένο ρόλο της. Απαραίτητη προϋπόθεση 
γι’ αυτό είναι να αντιλαµβάνεται η αντιπολίτευση πως 
ο στόχος θα πρέπει να είναι κοινός: η πρόοδος της 
χώρας και των πολιτών της. Προφανώς ο κ. Τσίπρας 
αδυνατεί ακόµα να διαβάσει τη νέα πραγµατικότητα. 
∆εν έχει αντιληφθεί πως ηττήθηκε σε τρεις εκλογικές 
αναµετρήσεις µέσα σε διάστηµα ενός µηνός, επειδή 
οι Έλληνες πολίτες τον έκριναν ως «λαοπλάνο» και υ-
πεύθυνο για την επιδείνωση των συνθηκών του βιο-
τικού τους επιπέδου. Ως τον άνθρωπο που γυρνούσε 
τον τόπο πίσω, στις µαύρες σελίδες του παρελθόντος 
µας, και όχι ως εκείνον που θα µπορούσε να εµφυ-
σήσει το όραµα του µέλλοντος. Αυτό που αρνείται να 

Οι λεκτικές ποµφόλυγες αδυνατούν να διαβάλουν 
πλέον την πραγµατικότητα. Μέσα σε λιγότερο από 
δύο εβδοµάδες η κυβέρνησή µας έδειξε δείγµατα 
γραφής σε ό,τι αφορά τον χαρακτήρα της, την ετοι-
µότητα και τη διάθεσή της για δουλειά. Η σύνθεσή 
της έγινε χωρίς πολιτικές αναστολές και κοµµατικές 
παρωπίδες. Για να είναι, όπως έλεγε ο πρωθυπουρ-
γός, µια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Συνδυάζει 
την πείρα µε την ανανέωση και την πολιτική µε τον 
επαγγελµατισµό του τεχνοκράτη που δίνει λύσεις. 

αντιληφθεί ο κ. Τσίπρας είναι πως το εκλογικό σώµα 
έδωσε εντολή διακυβέρνησης στον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη και τη Ν∆, για να εφαρµόσει αυτό ακριβώς 
το πρόγραµµα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός 
κατά τη διάρκεια των προγραµµατικών δηλώσεων 
της κυβέρνησης. Ο δρόµος του κ. Τσίπρα προς την 
πολιτική ενηλικίωση θα είναι µακρύς…

Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για «κυβέρνηση Α.Ε.», ανα-
φερόµενος στο κυβερνητικό σχήµα. Το σχόλιό σας;

Μέσα σε λίγες µέρες οικοδόµησε αυτό για το οποίο 
άλλοι χρειάστηκαν µήνες. Κυβερνητικό σχήµα, γε-
νικές γραµµατείες και κρατική πυραµίδα έχουν ήδη 
στελεχωθεί αξιοκρατικά, πέρα και πάνω από κοµ-
µατικές ταµπέλες, που ήδη παράγουν αποτελέσµατα.

Για να γυρίσουµε λίγο πίσω, περιµένατε τη νίκη 
και το µέγεθος της νίκης της Ν∆ στις εκλογές της 
7ης Ιουλίου;
Ήµουν απολύτως σίγουρη τόσο για τη νίκη όσο και 
για το µέγεθός της. Ήταν τα µηνύµατα που έρχονταν 
από κάθε γωνιά του νοµού Λάρισας, τον οποίο γύ-
ρισα απ’ άκρη σ’ άκρη, που δεν άφηναν την παραµι-
κρή αµφιβολία γι’ αυτό που συνέβη τελικά το βράδυ 
της 7ης Ιουλίου.

Τι σας «άφησε» η µακρά προεκλογική περίοδος;
Σίγουρα ένα αίσθηµα ικανοποίησης, αλλά και προσω-
πικής δικαίωσης. Ικανοποίησης γιατί µετά από τόσα 
χρόνια επικράτησης του λαϊκισµού και των ψεύτικων 
και απατηλών υποσχέσεων νίκησε ο ορθός λόγος και 
το µετρηµένο και κοστολογηµένο σχέδιο που αφορά 
την επόµενη µέρα για τη χώρα µας. Προσωπικής δι-
καίωσης γιατί µε την ψήφο τους οι Λαρισαίοι πολίτες 
µού έδωσαν την εντολή να τους εκπροσωπήσω στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο, ως την πρώτη γυναίκα βου-
λευτή της Ν∆ στον νοµό. Αυτό είναι όχι µόνο ένα µε-
γάλο αίσθηµα τιµής αλλά ταυτοχρόνως και ένα βαρύ 
αίσθηµα ευθύνης απέναντί τους.

Πλέον είστε βουλευτής Λάρισας µε τη Ν∆, και µάλι-
στα η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται στον νοµό. Ποιο 
µήνυµα θέλετε να στείλετε στους συµπολίτες σας;
Επιλέγω αυτή την ώρα να στείλω ένα µόνο µήνυµα: 
ο αγώνας για µια Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της αξι-
οκρατίας και των ίσων και πολλών ευκαιριών είναι 
ένας αγώνας που µας αφορά όλους. Αφορά πρωτί-
στως την πολιτική τάξη της χώρας, αφορά όµως και 
όλους τους πολίτες ξεχωριστά. Οι παθογένειες της 
χώρας µας δεν αντιµετωπίζονται µόνο µε την κα-
τάθεση και εφαρµογή νοµοσχεδίων και επιτυχηµέ-
νων πολιτικών πρακτικών. Αντιµετωπίζονται µε την 
αλλαγή κουλτούρας, κάτι το οποίο οφείλουµε εµείς, 
ιδίως οι νέοι πολιτικοί, να το αποδεικνύουµε καθη-
µερινά διά του προσωπικού µας παραδείγµατος. Άλ-
λωστε είναι αυτό που ζήτησε ξεκάθαρα και ο πρωθυ-
πουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης: λίγα λόγια, πολλή 
δουλειά και αλλαγή παραδείγµατος.

«Ο κ. Τσίπρας αδυνατεί 
ακόµα να διαβάσει τη νέα 

πραγµατικότητα»
 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ
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συνέντευξη

Στέλλα Μπίζιου, 
βουλευτής Λάρισας

της Ν∆
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ανάλυση

Ο 
πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έχει δι-
δαχτεί από τα λάθη των προκατόχων του 
και ακολουθεί μία εντελώς διαφορετική 
στρατηγική. Στη συζήτηση για τις προ-
γραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης 
στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε 
την εκτενή αναφορά στο διαχειριστικό 

παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ και στα μεγάλα προβλήματα που αφήνει 
πίσω της η κυβέρνηση Τσίπρα.
Στην ίδια γραμμή κινήθηκαν τα περισσότερα κυβερνητικά στε-
λέχη, με βασική εξαίρεση τον υπουργό Ενέργειας, κ. Χατζη-
δάκη, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί την κρίση της ΔΕΗ, που 
έχει την υπογραφή της κυβέρνησης Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ.

Σωστή επιλογή 
Η επιλογή του κ. Μητσοτάκη να μιλήσει κυρίως για το μέλλον, 
αποφεύγοντας τις εκτενείς αναφορές στα λάθη και τις παραλεί-
ψεις της κυβέρνησης Τσίπρα, είναι απόλυτα σωστή.
Πρώτον, περνάει στην ελληνική κοινή γνώμη το μήνυμα ότι η 
κυβέρνηση είναι σε θέση να οργανώσει το μέλλον και να βγά-
λει τη χώρα από τη δεκαετή οικονομική και κοινωνική κρίση.
Δεύτερον, ο πρωθυπουργός γνωρίζει ότι δεν θα κριθεί από την 

ΤΑ ΔΎΣΚΟΛΑ  
ΜΕΤΆ ΤΆ «ΜΠΆΝΙΆ ΤΟΥ ΛΆΟΥ»

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο Μητσοτάκης έχει το πλεονέκτημα και ακολουθεί 
προσεκτική στρατηγική βήμα βήμα.

Η «τρύπα» των 605 εκατ. ευρώ 
του Ιουνίου δείχνει ότι οι επόμενοι 
μήνες θα είναι κρίσιμοι για τα 
δημοσιονομικά.

περιγραφή που θα κάνει της πολιτικής της προηγούμενης κυ-
βέρνησης αλλά από τα αποτελέσματα που θα φέρει η δική του 
κυβέρνηση.
Η καταστροφολογία του Γιώργου Παπανδρέου ύστερα από τη 
μεγάλη εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ το 2009 και η καταγγελία 
από τον κ. Τσίπρα όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, σε 
βάθος δεκαετιών, στο ξεκίνημα της δικής του κυβερνητικής πε-
ριόδου προκάλεσαν ένα σωρό προβλήματα που επιβάρυναν την 

ΜΕ ΕΝΆ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΆΙ ΣΤΗ ΔΡΆΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

οικονομία και την κοινωνία.
Τρίτον, ο κ. Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του έχουν ένα καλό 
μεταρρυθμιστικό προφίλ σε διεθνές επίπεδο, το οποίο δεσμεύει 
σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές τους κινήσεις. Από έναν μεταρ-
ρυθμιστή οι ξένοι ηγέτες, τα διεθνή ΜΜΕ και φυσικά οι επεν-
δυτές περιμένουν να ακούσουν πώς θα οργανώσει το μέλλον και 
όχι κατηγορίες για την προηγούμενη κυβέρνηση.
Μπορεί μάλιστα να θεωρήσουν την υπερβολική ενασχόληση με 
τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα δείγμα αδυναμίας για τη 
διεκδίκηση ενός καλύτερου μέλλοντος.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η πορεία του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ 
προς τις ευρωεκλογές και τις βουλευτικές εκλογές και ο σχημα-
τισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη οδήγησαν σε εντυπωσιακή 
άνοδο των χρηματιστηριακών αξιών και σε μεγάλη πτώση του 
επιτοκίου δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου, με το επιτόκιο 
στο δεκαετές ομόλογο να πέφτει κάτω από το 2%.
Το τελευταίο πράγμα που επιθυμεί ο κ. Μητσοτάκης είναι να αμ-
φισβητηθούν η εικόνα αξιοπιστίας της κυβέρνησης και τα οφέλη 
που συνδέονται με αυτήν.
Τέταρτον, οι θεσμοί ξέρουν καλύτερα από τη νέα κυβέρνηση την 
κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και δεν υπάρχει λόγος για 
πολιτική δραματοποίηση.

Αυστηρή έκθεση
Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της ενισχυ-
μένης επιτήρησης, που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2019, είναι 
αρκετά αυστηρή στην αξιολόγηση των μέτρων που πήρε η κυ-
βέρνηση Τσίπρα στην τελική προεκλογική ευθεία και γεμάτη 
προειδοποιήσεις για την κατάσταση και την προοπτική της ελ-
ληνικής οικονομίας.
Στο θέμα του πρωτογενούς δημοσιονομικού πλεονάσματος ση-
μειώνεται ότι «η Ελλάδα ξεπέρασε το 2018 τον συμφωνηθέντα 
στόχο για πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ 
κυρίως εξαιτίας της συνεχιζόμενης υποεκτέλεσης του προϋπο-
λογισμού στο σκέλος των δαπανών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις 
δημόσιες επενδύσεις». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότη-
τας (ESM) έχουν συγκεκριμένη άποψη για τις δημοσιονομικές 
επιδόσεις της προηγούμενης κυβέρνησης.
Σε σχέση με τα προεκλογικά μέτρα που πήρε η κυβέρνηση Τσί-
πρα, τονίζεται ότι «αυτό σημαίνει ότι δεν θα προχωρήσει με 
μέτρα διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και δεν θα δημιουρ-
γήσει δημοσιονομικό χώρο 1% του ΑΕΠ για μεταρρυθμίσεις στο 
φορολογικό σύστημα που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη».
Σε άλλο σημείο της έκθεσης υπογραμμίζεται ότι «στις 15 Μαΐου 
του 2019, δηλαδή μετά την υποβολή του Προγράμματος Σταθε-
ρότητας, οι αρχές υιοθέτησαν ένα πακέτο μόνιμων δημοσιονο-
μικών μέτρων που οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εκτιμούν ότι θα έχουν 
δημοσιονομικό κόστος πάνω από 1% του ΑΕΠ το 2019 και πέρα 
από αυτό».
Στην έκθεση της Επιτροπής αναφέρεται ότι τον Σεπτέμβριο του 
2019 θα γίνει μια νέα εκτίμηση της προσαρμογής της δημοσιο-
νομικής πολιτικής στις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης.
Οι απορίες και ενστάσεις των θεσμών δεν περιορίζονται βέβαια 
στα δημοσιονομικά. Στην έκθεση του Ιουνίου σημειώνεται ότι 
«η πρόοδος σε ό,τι αφορά την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών του Δημοσίου παραμένει απογοητευτική».
Αρνητική είναι η εκτίμηση και για τη συγκράτηση της μείωσης 
των συντάξεων με τη ματαίωση της μείωσης των παλαιών συντά-
ξεων και τη χορήγηση της λεγόμενης 13ης σύνταξης, εφόσον «τα 
μέτρα αυτά θα περιορίσουν το μερίδιο των κοινωνικών δαπανών 
που ευνοούν τους νέους και τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας, 
για τους οποίους ο κίνδυνος της φτώχειας είναι πολύ μεγαλύτε-
ρος απ’ ό,τι για τους συνταξιούχους».
Σε άλλο σημείο της έκθεσης των 74 σελίδων υπογραμμίζεται ότι 
«η κατάσταση στον χρηματοπιστωτικό τομέα εξακολουθεί να 
είναι γεμάτη προκλήσεις, εφόσον οι βελτιώσεις γίνονται με πολύ 
αργό ρυθμό και παραμένουν σημαντικά ευάλωτα σημεία».
Επισημαίνεται, μεταξύ των άλλων, ότι «παρά την πρόοδο στη δι-
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ανάλυση

άρκεια των τελευταίων ετών, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετω-
πίζει μεγάλες προκλήσεις σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα. 
Αυτό φαίνεται μέσα από μια στάσιμη ή και ελαφρά επιδεινού-
μενη επίδοση σε μια σειρά δεικτών που χρησιμοποιούνται ευ-
ρύτατα για την ανταγωνιστικότητα, όπως η κατάταξη της Παγκό-
σμιας Τράπεζας για το επιχειρείν».
Αξιοσημείωτο είναι ότι στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
ενώ αναφέρονται οι δυσκολίες της ΔΕΗ και της προσαρμογής σε 
ένα νέο μοντέλο για την αγορά ενέργειας, χαρακτηρίζεται «θε-
τική εξέλιξη» ο περιορισμός του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ –με 
βάση τα συμφωνηθέντα– στο 77% τον Μάρτιο του 2019 με προο-
πτική να πέσει κάτω από το 50% το 2020!
Η διατύπωση αυτή δείχνει ότι για να αποφύγει μια συμφέρουσα 
ιδιωτικοποίηση μέρους της ΔΕΗ, η κυβέρνηση Τσίπρα συμφώ-
νησε να παραδώσει στους ανταγωνιστές της το 50% της αγοράς 
χωρίς κανένα όφελος για τη δημόσια επιχείρηση. Δείχνει επί-
σης πόσο δύσκολη θα είναι η συνεννόηση της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη και προσωπικά του υπουργού Ενέργειας, κ. Χατζηδάκη, 
με τους εκπροσώπους των θεσμών, εφόσον –με βάση το περιεχό-
μενο της έκθεσης της Επιτροπής– δείχνουν απόλυτα ικανοποιη-
μένοι με την προγραμματισμένη συρρίκνωση του μεριδίου αγο-
ράς της ΔΕΗ.
Ο Κλάους Ρέγκλινγκ, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας, προσυπέγραψε όλες τις βασικές εκτιμήσεις που 
περιέχονται στην έκθεση ενισχυμένης εποπτείας του Ιουνίου 
2019 με τις δηλώσεις που έκανε στη διάρκεια της πρόσφατης επί-
σκεψής του στην Αθήνα.
Εκφράστηκε θετικά για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επιδίωξη υψηλότερων αναπτυ-
ξιακών ρυθμών μέσα από σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Υπογράμ-
μισε ότι «είμαστε σίγουροι πως η νέα κυβέρνηση έχει τη σωστή 
προσέγγιση και ότι η Ελλάδα θα επιτύχει τη βιωσιμότητα του χρέ-
ους. Συνεπώς, θα δώσουμε την ειλικρινή συμβουλή μας για το τι 
είναι καλό για την ανάπτυξη και τι όχι. Αυτές οι συνομιλίες θα συ-
νεχιστούν πολύ σύντομα» (συνέντευξη στην «Καθημερινή», Κυ-
ριακή 21 Ιουλίου 2019).
Παρουσίασε τον τρόπο που θα κινηθεί ως εκπρόσωπος του με-
γαλύτερου πιστωτή της Ελλάδας (ο ESM μας έχει δανείσει πάνω 
από 200 δισ. ευρώ με πολύ χαμηλό επιτόκιο και πολύ μεγάλες ω-
ριμάνσεις) ως εξής: «Η Ελλάδα δεν είναι σε πρόγραμμα, θέλω να 
το τονίσω και πάλι. Συνεπώς, δεν είναι δουλειά μας να εγκρίνουμε 
συγκεκριμένα μέτρα, αλλά θα δώσουμε την άποψή μας στο κατά 
πόσο συμφωνούμε ότι τα μέτρα είναι φιλοαναπτυξιακά και στο 
κατά πόσο η βιωσιμότητα του χρέους επιτυγχάνεται. Αυτό περι-
λαμβάνει τους δημοσιονομικούς στόχους».

Ο πολιτικός σχεδιασμός
Η κυβέρνηση έχει καλή εικόνα στους Ευρωπαίους εταίρους και 
πιστωτές, αλλά και στις αγορές, και είναι φανερό ότι ο πρωθυπουρ-
γός, κ. Μητσοτάκης, δεν θα κάνει απότομες κινήσεις που μπορεί 
να δημιουργήσουν αμφιβολίες ή και ενστάσεις.
Γι’ αυτό εφαρμόζει τις φοροαπαλλαγές που περιλαμβάνονται στο 
κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ σταδιακά και ανάλογα με τον δη-
μοσιονομικό χώρο που υπάρχει ή θα δημιουργηθεί.
Σε βάθος χρόνου οι φοροαπαλλαγές αυτές θα ξεπεράσουν τα 6 
δισ. ευρώ, αλλά, όπως κατ’ επανάληψη εξήγησε ο ίδιος ο κ. Μη-
τσοτάκης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, θα γίνουν 
σταδιακά στη διάρκεια της τετραετίας.
Το ξεκίνημα, πάντως, ήταν εντυπωσιακό, με μείωση του ΕΝΦΙΑ 
κατά 20% για όλους τους ιδιοκτήτες το 2019 και μείωση του συ-
ντελεστή φορολόγησης για τις επιχειρήσεις από το 28% στο 24%.
Υπολογίζεται ότι οι μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ θα κοστίσουν περί τα 
545 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 265 εκατ. είχαν προβλεφθεί από 
την προηγούμενη κυβέρνηση στον προϋπολογισμό του 2019.
Με ένα πρόσθετο κόστος της τάξης των 280 εκατ. ευρώ για τον 
προϋπολογισμό του 2019 ο κ. Μητσοτάκης μετατρέπει τη μικρή 
και επιλεκτική μείωση του ΕΝΦΙΑ που είχε αποφασίσει υπό με-
γάλη πολιτική πίεση ο κ. Τσίπρας –ο οποίος επί τρία χρόνια απέρ-
ριπτε την πρόταση Μητσοτάκη για μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% 
σε μία διετία– σε σημαντικό φορολογικό μέτρο που θα επιταχύ-

νει την ανάκαμψη στην αγορά ακινήτων και θα τονώσει, σε συν-
δυασμό με άλλα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, την οικοδομική 
δραστηριότητα.
Σύμφωνα με το κυβερνητικό πρόγραμμα, θα υπάρξει νέα μείωση 
του ΕΝΦΙΑ κατά 10% το 2020.
Μεγάλης οικονομικής και επενδυτικής σημασίας είναι η απόφαση 
της κυβέρνησης της ΝΔ να μειώσει τους συντελεστές φορολόγη-
σης των κερδών των επιχειρήσεων στο 24%, από 28%, το 2019 και 
στο 20% το 2020.
Ο προϋπολογισμός του 2019 δεν επιβαρύνεται, εφόσον οι επιχει-
ρήσεις θα πληρώσουν τον μειωμένο φόρο το 2020 και στη συνέ-
χεια το 2021. Το δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 250 εκατ. 
ευρώ το 2020 και σε επιπλέον 250 εκατ. ευρώ το 2021.
Από δημοσιονομική άποψη, τα μέτρα είναι συγκρατημένα, στο 
πλαίσιο μιας προσεκτικής, βήμα βήμα προσέγγισης, αλλά μπο-
ρεί να έχουν πολύ θετικό οικονομικό και επενδυτικό αποτέλεσμα.
Ο κ. Τσίπρας πήρε μέτρα υψηλού κόστους κατά τη διάρκεια της 
προεκλογικής περιόδου με στόχο να στηρίξει πολιτικά τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Ελπίζει τώρα ότι έχοντας ο ίδιος εξαφανίσει τον δημοσιο-
νομικό χώρο που είχε δημιουργηθεί, η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα 
βρεθεί σε δύσκολη θέση τον Σεπτέμβριο.
Γι’ αυτό έθεσε το ερώτημα στη Βουλή πώς θα συνδυάσει η νέα κυ-
βέρνηση την επίτευξη πρωτογενούς δημοσιονομικού πλεονάσμα-
τος 3,5% το 2019 και το 2020 με τις προγραμματισμένες φοροα-
παλλαγές χωρίς να πάρει ισοδύναμα μέτρα της τάξης των 2 δισ. 
ευρώ. Μάλιστα, στη δευτερολογία του κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη 
να ακολουθήσει το… δικό του σχέδιο, γιατί ισοδύναμες επιβαρύν-
σεις θα είναι 2,5 έως 3 δισ. ευρώ. Όπως χαρακτηριστικά είπε, «το 
ψέμα έχει κοντά ποδάρια, μάλλον δεν θα γελάτε το φθινόπωρο, 
όταν θα ψηφίζετε επιβαρύνσεις σε έναν λαό που έχει ταλαιπωρη-
θεί οκτώ χρόνια».
Ανεβάζοντας τους τόνους, υποστήριξε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει 
στόχο την «απαξίωση της ΔΕΗ, για να έρθει το ξεπούλημα» και, 
όπως είπε, «να μη διανοηθείτε να φέρετε νέα βάρη για τους α-
πλούς ανθρώπους και μην υλοποιήσετε το σχέδιο εκποίησης της 
ΔΕΗ».
Ο Σεπτέμβριος θα είναι κρίσιμος, γιατί θα ολοκληρωθεί η συνεν-
νόηση μεταξύ της κυβέρνησης και των θεσμών, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
προσπαθήσει να αναπτύξει την αντιπολιτευτική του δραστηριό-
τητα με το σκεπτικό που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας στη Βουλή.
Ο κ. Μητσοτάκης έχει το πολιτικό πλεονέκτημα, γιατί έχει καλή 

εικόνα στο εσωτερικό και διεθνώς, έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα 
που θα φέρει μεγαλύτερη ανάπτυξη και έχει και τον πολιτικό 
χρόνο –ολόκληρη τετραετία– για να αναπτύξει τη στρατηγική του. 
Πρέπει όμως να αποφύγει σημαντικές δημοσιονομικές αποκλί-
σεις την περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος. Αυτές μπορεί να προκύ-
ψουν από προεκλογική χαλάρωση στην είσπραξη φόρων και στη 
διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία και την 
κοινωνική ασφάλιση, από τη μετεκλογική χαλάρωση ορισμένων 
υπηρεσιών στο πλαίσιο των «μπάνιων του λαού», από την ελλιπή 
φορολογική συμμόρφωση των επαγγελματιών που παρατηρείται 
τους καλοκαιρινούς μήνες στις υπηρεσίες και στον τουρισμό και 
από μια μεγαλύτερη της προβλεπόμενης μικρής μείωσης της του-
ριστικής κίνησης σε σχέση με το 2018. Ήδη τον προεκλογικό Ιού-
νιο τα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου κινήθηκαν κατά 605 εκατ. 
ευρώ κάτω από τον στόχο. Όλοι καταλαβαίνουμε τα προβλήματα 
στη συνεννόηση με τους εταίρους που θα προκύψουν εάν επανα-
ληφθεί αυτή η αρνητική επίδοση στα έσοδα του Δημοσίου τον Ι-
ούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. 

Το είδος της αντιπολίτευσης
Παρά τις διαβεβαιώσεις στη Βουλή του κ. Τσίπρα ότι δεν θα πάει 
σε «αντιπαράθεση χωρίς όρια, διαρκή καταστροφολογία και υπο-
νόμευση εθνικής προσπάθειας», όλα δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
συνδυάσει μια σχετική σοβαρότητα στην προσέγγιση συγκεκρι-
μένων θεμάτων με μια έξαλλη αντιπολιτευτική γραμμή.
Ο τρόπος που αντιδρά η ηγεσία του στις πρωτοβουλίες που παίρ-
νει η κυβέρνηση για την επιβολή της έννομης τάξης, την απαλ-
λαγή των ΑΕΙ από τα παράνομα κυκλώματα, την αποτροπή της 
προγραμματισμένης κατάρρευσης της ΔΕΗ και την ενίσχυση της 
αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας δεν αφήνει περιθώρια 
παρερμηνείας.
Στην πολιτική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ 
(«Αυγή», 19 Ιουλίου 2019) παρουσιάζονται «η νέα ταυτότητα της 
ΝΔ και τα πρώτα δείγματα γραφής» με τον ακόλουθο τρόπο: «Η 
ΝΔ, όπως αυτή διαμορφώθηκε και μετεξελίχθηκε την τελευταία 
οκταετία, αποτελεί ένα υβρίδιο νεοφιλελευθερισμού και ακροδε-
ξιάς. Η νέα αυτή πολιτική της ταυτότητα αντανακλάται με σαφή-
νεια στη σύνθεση της νέας κυβέρνησης».
Όσο για τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης, είναι, 
στην αντίληψη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, «ο πολιτι-
κός ρεβανσισμός και ο αυταρχισμός», «οι εκκαθαρίσεις των αντι-
φρονούντων» κ.λπ.
Με αυτές τις αντιλήψεις, είναι φανερό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκει-
ται να κινηθεί στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, ούτε 
φυσικά να εξευρωπαϊστεί στο πλαίσιο της σοσιαλδημοκρατίας. Α-
ναλύσεις αυτού του τύπου –χαρακτηριστικό το άρθρο του Νίκου 
Μουζέλη στο «Βήμα της Κυριακής» 21 Ιουλίου 2019– δεν έχουν 
σχέση με την εσωτερική δομή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία εξακολου-
θεί να ελέγχεται από τον σκληρό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ του 4%, 
ούτε φυσικά με όσα παρατηρούνται στην Ισπανία και στην Πορτο-
γαλία. Στις δύο αυτές χώρες έχουμε κυβερνήσεις μειοψηφίας σο-
σιαλιστικών κομμάτων με τεράστια συμβολή στην ευρωπαϊκή σο-
σιαλδημοκρατία οι οποίες υποστηρίζονται, για λόγους τακτικής, 
από τους ριζοσπάστες του Μπλόκου της Αριστεράς και το Κ.Κ. 
στην Πορτογαλία, ενώ η σχέση των Ισπανών Σοσιαλιστών με τους 
Podemos είναι πιο σύνθετη και ανταγωνιστική. Έχουμε, δηλαδή, 
κυριαρχία της σοσιαλδημοκρατίας, ενώ στην Ελλάδα δεν μπο-
ρεί να υπάρξει αυτό το σενάριο εξαιτίας των περιορισμένων δυνά-
μεων του ΚΙΝΑΛ, που, τουλάχιστον στη σημιτική του διάσταση, 
έχει σχέση με τη σοσιαλδημοκρατία. Στην Ελλάδα ενδεχόμενη ε-
πιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία θα σήμαινε εκ νέου επιβρά-
βευση του αριστερού λαϊκισμού και πολιτικών μεθόδων που δεν 
έχουν καμία σχέση με την ευρωπαϊκή κεντροαριστερά σε όλες της 
τις παραλλαγές.
Αυτό το έχουν αντιληφθεί οι περισσότεροι πολίτες, γι’ αυτό άλλω-
στε έδωσαν την πολιτική ευκαιρία στη ΝΔ, ξεπερνώντας σε πολλές 
περιπτώσεις τις επιφυλάξεις τους.

Η κυβέρνηση Τσίπρα εξάντλησε 
προεκλογικά τον δημοσιονομικό 
χώρο και ελπίζει να φέρει σε δύσκολη 
θέση την κυβέρνηση της ΝΔ.
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συνέντευξη

Κατά τη γνώµη µου, η επίτευξη της εµπι-
στοσύνης µε τους δανειστές θα πρέπει να 
στηρίζεται στην αρχή «pacta sunt servanda», 
να τηρήσουµε αυτά που έχουµε υποσχεθεί 
και να τηρήσουν κι εκείνοι αυτά που έχουν 
υποσχεθεί.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Στα χρόνια της κρίσης 
η Ν∆ έµεινε σταθερή 

στις ιδέες της»

Τ
ην εκτίµηση ότι η κυβέρνηση της Ν∆ θα πρέπει να κινηθεί 
σε πολλούς τοµείς ταυτόχρονα –από τη βελτίωση του οικο-
νοµικού κλίµατος µέχρι τη στήριξη των πιο αδύναµων κοµ-
µατιών της κοινωνίας– εκφράζει η πρώην υπουργός και 
βουλευτής Επικρατείας του κόµµατος Μαριέττα Γιαννάκου.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µου πείτε πού αποδίδετε την τριπλή νίκη 
της Ν∆, στις ευρωεκλογές, στις αυτοδιοικητικές εκλογές και τε-
λικά στην αναµέτρηση των εθνικών εκλογών.
Νοµίζω ότι µέσα στον ορυµαγδό της κρίσης, για µία δεκαετία, η Ν∆ 
ήταν ο πολιτικός σχηµατισµός που έµεινε σταθερός και περίπου α-
κλόνητος. Αυτό δείχνει την ισχύ των ιδεών και τον σεβασµό προς 
αυτές τις ιδέες από πλευράς των Ελλήνων πολιτών. Αυτό είναι πολύ 
θετικό, ενώ είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον ότι ξεπεράστηκαν τα διά-
φορα συµπλέγµατα, επί των οποίων είχε επενδύσει µια µερίδα της 
Αριστεράς, περί «ηθικού πλεονεκτήµατος» και διαφόρων ιστοριών. 
Αυτά δεν έχουν καµία σχέση µε την πραγµατικότητα. Το «ηθικό πλε-
ονέκτηµα» ή υπάρχει ή δεν υπάρχει στα πρόσωπα και συνδέεται µε 
την ατοµική ευθύνη και την προσωπικότητα των ατόµων. ∆εν είναι 

ξης και επενδύσεων. ∆εν µπορούν να περιµένουν αυτά, και εφόσον 
υπάρχει προετοιµασία, µε προεδρικά διατάγµατα και άλλες νοµοθε-
τικές παρεµβάσεις, δεν βρίσκω κανέναν λόγο να µη γίνουν αµέσως.

Κατά τη διάρκεια της τριήµερης συζήτησης στη Βουλή επί των 
προγραµµατικών δηλώσεων της κυβέρνησης, πολλοί έκαναν λόγο 
για κλίµα «πολιτικού πολιτισµού». Εσείς προσλάβατε κάτι τέτοιο;
Το κλίµα ήταν καλό, για προγραµµατικές δηλώσεις. Βεβαίως, αντι-
λαµβάνοµαι τη διάθεση του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα να υπερασπι-
στούν τα πεπραγµένα τους, αλλά, από την άλλη πλευρά, και την πάγια 
πολιτική της αντιπολίτευσης να καταψηφίζει την κυβέρνηση, άρα πρέ-
πει να βρεθούν δικαιολογίες. Το πράγµα πάει κάπως ανάποδα: αντί 
να υπάρχει αιτιολογία και να καταλήγουµε στη µη ψήφιση της κυ-
βέρνησης, αποφασίζουµε να µην την ψηφίσουµε και µετά ψάχνουµε 
για δικαιολογίες. Όντως, πάντως, η συζήτηση κρατήθηκε σε ήπιους 
τόνους και αυτό είναι καλό. Άλλωστε και ο πρωθυπουργός ασχολή-
θηκε µε το µέλλον και όχι µε το παρελθόν.

Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε σειρά ερωτηµάτων στον πρωθυπουργό 
και στην κυβέρνηση σχετικά µε το τι προτίθενται να κάνουν µε 
µέτρα που έχουν ληφθεί, όσον αφορά επιδόµατα ή παροχές. Τι 
θα κάνει η Ν∆;
Ό,τι έχει ψηφίσει η Ν∆, έχει ξεκαθαρίσει ότι παραµένει.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επανειληµµένα στην ανάγκη βελτίω-
σης του κλίµατος µε τους δανειστές και τις αγορές. Αλλά το κλίµα 
αυτό δεν έχει ήδη βελτιωθεί;
Προφανώς µέσα στον χρόνο έχει βελτιωθεί κατά κάποιον τρόπο, 
διότι, πράγµατι, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ότι, παρ’ ότι αρ-
χικά αντιµαχόταν τη συνεννόηση µε τους δανειστές, κατέληγε πά-
ντοτε να λαµβάνονται αποφάσεις σύµφωνες µε τις οδηγίες των θε-
σµών. Όµως άλλο αυτό και άλλο η σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των 
δύο πλευρών. Νοµίζω ότι υπήρχε αµοιβαία έλλειψη εµπιστοσύνης. 
Κατά τη γνώµη µου, η επίτευξη της εµπιστοσύνης µε τους δανειστές 
θα πρέπει να στηρίζεται στην αρχή «pacta sunt servanda», να τηρή-
σουµε αυτά που έχουµε υποσχεθεί και να τηρήσουν κι εκείνοι αυτά 
που έχουν υποσχεθεί.

Μιλώντας για τους δανειστές και επικαλούµενος τη µακρά σας ε-
µπειρία περί τα ευρωπαϊκά πράγµατα, τι κλίµα προσλαµβάνετε από 
την Ε.Ε. µετά τις ευρωεκλογές και τις επιλογές της κ. Φον ντερ 
Λάιεν και της κ. Λαγκάρντ; Αλλάζει κάτι στην Ένωση;
∆εν το ξέρω αυτό. Πιστεύω ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές στις Συν-
θήκες, αλλά πιστεύω ότι θα γίνουν εκτός της Συνέλευσης για το Μέλ-
λον της Ευρώπης που είχε γίνει το 2002 και στην οποία είχα εκπρο-
σωπήσει την Ελλάδα. Ορισµένες αλλαγές που έγιναν στη διάρκεια 
της κρίσης έγιναν… νύχτα και στα µουλωχτά, για να το πω έτσι. Και 
έγιναν κυρίως µε εισηγητές Γερµανούς. Κάπου το είχαν παρακάνει. 
Όλες οι σηµαντικές εκθέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο προέρχονταν από 
Γερµανούς, είτε σοσιαλδηµοκράτες είτε χριστιανοδηµοκράτες, και δη-
µιουργήθηκε ένα κλίµα πολύ δυσάρεστο. ∆εν ξέρω αν θα προχωρή-
σουν πολύ τα πράγµατα τώρα. Γνωρίζω την κ. Φον ντερ Λάιεν, είναι συλλογική υπόθεση. Εποµένως, η Ν∆ είχε αυτή τη δυνατότητα, κα-

λύπτει τον χώρο από τη δηµοκρατική ∆εξιά ως τη σοσιαλδηµοκρα-
τία, δηλαδή δεν έχει πρόβληµα κάποιος που αυτοπροσδιορίζεται 
ως αριστερός να την ψηφίσει, γιατί είναι ένας χώρος ισορροπηµέ-
νης πολιτικής. Νοµίζω ότι αυτά είναι πολύ ισχυροί λόγοι για να εξη-
γηθεί γιατί νίκησε η Ν∆.

Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις σας από την κυβέρνηση;
Η κυβέρνηση ήταν πολύ καλά προετοιµασµένη και αυτό είναι πολύ 
θετικό. Τώρα, ελπίζω ότι ο µεγάλος αριθµός κυρίως υφυπουργών 
θα βοηθήσει στην αποδοτικότητά της. Όσον αφορά τον συνδυασµό 
πολιτικών και τεχνοκρατών, θεωρώ ότι ένας καλός πολιτικός είναι 
και καλός τεχνοκράτης. Από την άλλη, δεν ξέρω αν ένας καλός τε-
χνοκράτης µπορεί να γίνει και καλός πολιτικός. Είναι, όµως, πιθανό.

Βλέπουµε τον πρωθυπουργό να «τρέχει», να φέρνει µέσα στο κα-
λοκαίρι σηµαντικά νοµοσχέδια. Γιατί;
Γιατί πρέπει ορισµένα πράγµατα να γίνουν µε ταχύτητα και να δηµι-
ουργηθεί και µια καλύτερη εικόνα για τη χώρα, για θέµατα ανάπτυ-

Μαριέττα 
Γιαννάκου, 

βουλευτής Επικρατείας 
της Ν∆, πρώην 

υπουργός
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Η κυβέρνηση ήταν πολύ καλά προετοιµασµένη και αυτό είναι πολύ θετικό. 
Τώρα, ελπίζω ότι ο µεγάλος αριθµός κυρίως υφυπουργών θα βοηθήσει 
στην αποδοτικότητά της.

ένας ενδιαφέρων άνθρωπος, προερχόµενη από τη 
γερµανική αριστοκρατία, µε οικονοµική επιφάνεια, 
πράγµα που τη βοήθησε να έχει και επτά παιδιά. 
Υποσχέθηκε αρκετά πράγµατα, αλλά δεν ξέρω αν 
θα µπορέσει να τα υλοποιήσει, ιδίως αν λάβουµε 
υπόψη ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο 
είναι συννοµοθέτης, µαζί µε το Συµβούλιο, δεν δη-
µιουργείται πλειοψηφία από ΕΛΚ και Σοσιαλιστές, 
πράγµα που σηµαίνει ότι θα δυσκολευτούν σε ο-
ρισµένες αποφάσεις και ότι πρέπει να δηµιουργη-
θούν νέες συµµαχίες.

Και, µέσα σε αυτό το κλίµα, ο Μπόρις Τζόνσον ε-
κλέχθηκε πρωθυπουργός της Βρετανίας. Τι ση-
µαίνει αυτό για τη διαδικασία του Brexit;
Ακούστε, αυτή η ιστορία πρέπει να λήξει, η Βρε-
τανία πρέπει να φύγει από την Ε.Ε., τάχιστα µάλι-
στα, µε βάση τη συµφωνία µεταξύ της κ. Μέι και 
του κ. Μπαρνιέ. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες. Επί 
µία δεκαετία µας είχαν τρελάνει ότι θα φύγουν. Ε, 
πλέον ο δρόµος είναι ανοιχτός, αλλά να εκπληρώ-
σουν τις υποχρεώσεις τους. Τα περί Brexit χωρίς 
συµφωνία σηµαίνουν ότι οι Βρετανοί δεν θα υλο-
ποιήσουν τις σηµαντικές υποχρεώσεις τους ένα-
ντι της Ε.Ε. Αν το κάνουν αυτό, τότε αυτόµατα κλεί-
νουν τα σύνορα της Ε.Ε. για τη Βρετανία. Λυπάµαι 
που φεύγουν οι Βρετανοί, αλλά πραγµατικά έδει-
ξαν έλλειψη κοινής λογικής. Είναι η παλαιότερη 
αντιπροσωπευτική δηµοκρατία της Ευρώπης και 
ανέθεσαν στους πολίτες να αποφασίσουν για το 
µέλλον τους στην Ε.Ε.

Για να γυρίσουµε στα καθ’ ηµάς, ποιες θεωρείτε 
ότι πρέπει να είναι οι πρώτες προτεραιότητες της 
κυβέρνησης;
Είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν ταυ-
τόχρονα: η µείωση της φορολογίας, η προώθηση 
των επενδύσεων, η βελτίωση της κατάστασης στα 
υπουργεία Παιδείας και Υγείας –τα κατεξοχήν υ-
πουργεία που έχουν επαφή µε την καθηµερινότητα 
του πολίτη–, τα κοµµάτια πολιτικής που αφορούν 
την προστασία και αλληλεγγύη έναντι των πλέον 
αδυνάµων, γιατί δεν είναι κρυφό ότι το πρόγραµµα 
της τρόικας επέπεσε επ’ αυτών των συµπολιτών 
µας και συµφωνήθηκε και από τις κυβερνήσεις. 
Είναι λυπηρό και πρέπει να αποκατασταθούν πολλά 
πράγµατα στον τοµέα αυτόν.

Και η µεσαία τάξη, για την οποία τόσο πολύ συ-
ζητήσαµε στην προεκλογική περίοδο;
Μέσω αυτής της διαδικασίας, της µείωσης της φο-
ρολογίας, η µεσαία τάξη θα ενισχυθεί.

Ωστόσο, τι περιθώρια αφήνουν οι όροι της µετα-
µνηµονιακής εποχής στην κυβέρνηση;
Χρειάζεται ένας σχεδιασµός σε βάθος χρόνου. ∆εν 
γίνεται άµεσα. Επίσης, όσον αφορά το ζήτηµα της 

µείωσης των πρωτογενών πλεονασµάτων, δεν είµαι 
καθόλου βέβαιη ότι οι Ευρωπαίοι προτίθενται να 
την αποδεχτούν. Ο κ. Μητσοτάκης θα το προσπα-
θήσει, αλλά, δυστυχώς, κάποια πράγµατα έχουν 
συµφωνηθεί και για να αλλάξουν θα πρέπει να 
περάσουν από τα Κοινοβούλια των χωρών, κάτι 
που είναι πολύ δύσκολο.

Θέλω να σας κάνω µια προσωπική ερώτηση: επι-
στρέφοντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, µε ποιον 
τοµέα της πολιτικής θα θέλατε να ασχοληθείτε; 
Πού θα αισθανθείτε πιο χρήσιµη και παραγωγική;
Θα είµαι µέλος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ά-
µυνας, µέλος της Επιτροπής ∆ικαιοσύνης, ∆ηµό-
σιας Τάξης και ∆ιοίκησης, καθώς µε ενδιαφέρουν 
τα ζητήµατα ασφάλειας, και προφανώς στην Επι-
τροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Να συµπεράνω ότι συµφωνείτε µε την κατάρ-
γηση του ακαδηµαϊκού ασύλου; 
Σας θυµίζω ότι ως υπουργός Παιδείας είχα αλλάξει 
τον σχετικό νόµο και είχα διαχωρίσει το άσυλο ως 
έννοια ελευθερίας διάδοσης ιδεών και τρόπων δι-
δασκαλίας, την οποία δεν µπορεί ποτέ να ενοχλήσει 
δηµόσια δύναµη (καθώς υπήρχε και το παρελθόν 
της δικτατορίας), από την ανοµία µέσα στα πανεπι-
στήµ ια. Από την εποχή µου ως τώρα, η κατάσταση 
έχει επιβαρυνθεί πολύ. Θυµάστε ότι µε τον νόµο 
που εισηγήθηκε η κ. ∆ιαµαντοπούλου, το άσυλο 
καταργήθηκε, όµως η κατάσταση έγινε χειρότερη, 
διότι δεν δόθηκε ασφάλεια στα πανεπιστήµια, τα 
οποία ή πρέπει να έχουν τη δική τους ασφάλεια ή, 
αν συµβαίνουν τα όσα συµβαίνουν στα ιδρύµατα, 
να µπορεί να παρέµβει δηµόσια δύναµη, µε βάση 
και την απόφαση του Πρωτοδικείου που λέει ότι 
αυτό µπορεί να γίνει και µε απλό τηλεφώνηµα πο-
λίτη στον εισαγγελέα, αν θεωρήσει ότι διαπράττο-
νται εγκλήµατα στο πανεπιστήµιο. Θα σας θυµίσω 
ότι µε το που πέρασε ο νόµος του 2007, µπήκε δη-
µόσια δύναµη στου Ζωγράφου και έγινε έρευνα 
για δύο εγκλήµατα που είχαν γίνει και εξιχνιάστη-
καν, καθώς είχα µεταφέρει την ευθύνη της άρσης 
στο Πρυτανικό Συµβούλιο και µάλιστα προέβλεπε 
ότι άπαξ και κληθεί εισαγγελέας, θα πρέπει να πάει 
στο ίδρυµα οπωσδήποτε. Προσωπικά δεν βρίσκω 
νόηµα στην ύπαρξη του ασύλου, αλλά θεωρώ ότι 
πρέπει να βρεθεί τρόπος να κινητοποιείται δηµόσια 
δύναµη και να καθαρίσουν τα πανεπιστήµια από τις 
εστίες ανοµίας, από την εµπορία των ναρκωτικών, 
από τα εγκλήµατα, από τις καταστροφές. Πρέπει, ε-
πιτέλους, όποιοι κάνουν καταστροφές στην περιου-
σία των ιδρυµάτων να πληρώνουν για την αποκα-
τάστασή τους. Τα δηµόσια πανεπιστήµια απευθύ-
νονται ιδιαίτερα στους πιο αδύναµους οικονοµικά 
και προσφέρουν επιστήµη και έρευνα µέσω της 
εκπαίδευσης. Όσοι διατηρούν συνθήκες ανοµίας 
στρέφονται ευθέως εναντίον τους.

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



Οι ΕΚΟ έχουν συντεχνιακό ύφος και επιδιώ-
κουν τη διασύνδεση ειδικότερων εργασιακών 
ζητηµάτων και προβληµατισµών µε την εκά-
στοτε ηγεσία του κόµµατος προς πρόταση και 
αναζήτηση εφικτών, επωφελών και χρήσιµων 
λύσεων για τους εργαζόµενους.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Οι ΕΚΟ είναι συνώνυµο 
της πολιτικής δράσης»

Τον ρόλο και τη δράση των Ειδικών Κοµµατικών Οργανώσεων 
(ΕΚΟ) της Ν∆ εξηγεί ο αρµόδιος γραµµατέας, Νίκος Παγώνης, α-
ναλύοντας παράλληλα τι περιµένει από την κυβέρνηση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη.

Τι είναι οι ΕΚΟ Ν∆;
Οι Ειδικές Κοµµατικές Οργανώσεις της Ν∆ είναι οργανώσεις που εκπρο-
σωπούν στο κόµµα της Ν∆ τους εργαζόµενους όλου του φάσµατος της 
οικονοµικής ζωής της χώρας, εξασφαλίζοντας ότι τα εργασιακά θέµατα 
κάθε επιµέρους τοµέα θα εκφράζονται τεκµηριωµένα προς αναζήτηση 
της βέλτιστης λύσης, προς όφελος βεβαίως όλων των εργαζοµένων του 
συγκεκριµένου τοµέα.

Ποιος είναι ο ρόλος των ΕΚΟ στο κόµµα;
Οι ΕΚΟ έχουν συντεχνιακό ύφος και επιδιώκουν τη διασύνδεση ειδικότε-
ρων εργασιακών ζητηµάτων και προβληµατισµών µε την εκάστοτε ηγε-
σία του κόµµατος προς πρόταση και αναζήτηση εφικτών, επωφελών και 
χρήσιµων λύσεων για τους εργαζόµενους. Παράλληλα, βαδίζουν σύµ-
φωνα µε τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Στόχος είναι να λαµβάνουµε 
υπόψη µας τις γνώµες και τις προτάσεις δηµοσίων και ιδιωτικών υπαλ-
λήλων, αλλά και εργαζοµένων στα ελεύθερα επαγγέλµατα, στους επιστη-
µονικούς φορείς, στα επιµελητήρια, στον τοµέα της κυκλικής οικονοµίας 
και της αειφόρου ανάπτυξης, στα πανεπιστήµια, Ελλήνων εργαζοµένων 
στο εξωτερικό και στα νέα τεχνολογικά επαγγέλµατα.

Εσείς, ως γραµµατέας ΕΚΟ, πώς θα βλέπατε τον ρόλο τους τώρα που 
η Ν∆ έγινε κυβέρνηση;
Στόχος µου προσωπικός, για τον οποίο επιθυµώ να κριθώ αυστηρά, είναι 
να ενεργοποιήσουµε αντανακλαστικά εργασιακής ευαισθητοποίησης, χρη-
σιµοποιώντας σύγχρονα εργαλεία πολιτικής, όπως είναι η διαβούλευση, 
οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στους χώρους δουλειάς και η εισαγωγή ευ-
ρωπαϊκών µεθόδων διεκδίκησης, µέσω της διασύνδεσης µε αντίστοιχες 
οργανώσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος και όχι µόνο. Κι αυτό γιατί 
δεν βλέπουµε εχθρούς στους εργασιακούς χώρους ή στα υπουργεία και 
στις υπηρεσίες. Η εργασιακή εξέλιξη, όπως και η ίδια η ζωή, είναι σαν το 
ποδήλατο. Αν σταµατήσεις να κάνεις πετάλι, πέφτεις. Ή σταµατάς και κά-
ποιος άλλος σε προσπερνά.

Γιατί Ειδικές Κοµµατικές Οργανώσεις; ∆εν καλύπτονται από άλλους το-

πράξεών της να ενδυναµώσει την έννοια του πολίτη, να επαναφέρει το αί-
σθηµα ασφάλειας, να παράγει µετρήσιµα αποτελέσµατα, να χρησιµοποιεί 
τη διαβούλευση και να µην αιφνιδιάζει, να προσφέρει ευκαιρίες δουλειάς 
σε υγιή εργασιακά περιβάλλοντα, να φροντίσει να µη γίνει µια διαχειρι-
στική αρχή επιδοµάτων, µε λίγα λόγια να δώσει τέτοια ώθηση στα πράγ-
µατα ώστε η χώρα µας να είναι τόπος όπου να θέλει κάποιος να ζει, να δη-
µιουργεί και να επισκέπτεται.

Ποιες θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι οι βασικές προτεραιότητες της 
κυβέρνησης;
Λίγα λόγια, πολλή δουλειά, συνέπεια, µετρήσιµα αποτελέσµατα, µε έµ-
φαση στην καταπολέµηση της ανεργίας. Μέριµνα να βρίσκεται η Ελλάδα 
στον συρµό της ανάπτυξης, Να εκµεταλλευτεί τη γεωπολιτική της θέση, να 
θωρακίσει τα σύνορά της, να δώσει κίνητρα επαναπατρισµού κεφαλαίων 
και ανθρώπων, άλλως να συγκρατήσει δηµιουργικές δυνάµεις που καλώς 
ή κακώς φεύγουν στο εξωτερικό. Να ξανασυστήσει την Ελλάδα στην Ευ-
ρώπη και στον κόσµο, ως µια χώρα της προσπάθειας, της εργατικότητας, 
της αριστείας, της δηµιουργίας, της προόδου. Να δηµιουργήσει τις συνθή-
κες για εκπαίδευση και παροχή τεχνογνωσίας στην Ελλάδα σε πεδία πα-
γκόσµιου ενδιαφέροντος. Η κυβέρνηση οφείλει και µπορεί να δηµιουρ-
γήσει υποδοµές και συνθήκες εκπαίδευσης και καινοτόµου τεχνολογίας/
τεχνογνωσίας, ως ένα προστιθέµενο κεφάλαιο στη δυναµική της χώρας.

Τι αποκοµίσατε από την τριήµερη συζήτηση επί των προγραµµατικών 
δηλώσεων;
• Εισαγωγή νέου πολιτικού πολιτισµού από την κυβέρνηση, µε παντελή 
απουσία διχαστικού λόγου, πράγµα που αιφνιδίασε τη συνηθισµένη στον 
διχαστικό λόγο αξιωµατική αντιπολίτευση.
• Επίσπευση εφαρµογής φοροελαφρύνσεων για ιδιώτες και επιχειρήσεις, 
µε παράλληλη µείωση του ΕΝΦΙΑ, διεύρυνση της βάσης των 120 δόσεων, 
µε σκοπό να δοθεί άλλη µια ευκαιρία σε πολίτες να ορθοποδήσουν, αλλά 
µε αυστηρότητα στους κατά συνήθεια και κατ’ επάγγελµα «δεν πληρώνω 
εις υγείαν των κορόιδων».
• Τοποθέτηση του αισθήµατος ασφάλειας του πολίτη και δικαιοσύνης σε 
πρώτο πλάνο.
• Σεβασµός στις ανεξάρτητες αρχές.
• Γρήγορη και δίκαιη στελέχωση του κράτους.
• Ουσιαστική ενδυνάµωση του θεσµού των δηµοσίων υπαλλήλων µέσω 
µεταφοράς αρµοδιοτήτων στους γενικούς διευθυντές και δηµόσιους λει-
τουργούς, αρµοδιότητες που µέχρι πρότινος κατείχαν και εξασκούσαν µε-
τακλητοί κοµµατικοί συνεργάτες υπουργών.
• Ψηφιακή διακυβέρνηση, ώστε οι πολίτες να προσέρχονται µία φορά στο 
∆ηµόσιο για έγγραφά τους.
• Επανακαθορισµός του πανεπιστηµιακού ασύλου ως άσυλο φοιτητών, 
εργαζοµένων του πανεπιστηµίου, διδακτικού προσωπικού, ιδεών, και όχι 
ως άσυλο των παρανοµούντων.
• Αναβάθµιση περιοχών της χώρας, µε κορυφαίο παράδειγµα τον σχε-
διασµό µεταφοράς και κατεδάφισης των φυλακών Κορυδαλλού. Παράλ-
ληλα, δηµιουργία τεχνολογικών πάρκων και πάρκων δηµιουργικότητας.
• Εµβάθυνση στις διαδικασίες κυκλικής οικονοµίας. Κατάργηση των πλα-
στικών µε παράλληλη ενηµέρωση των συναφών επιχειρήσεων και του 
εργατικού δυναµικού τους, ώστε να επιτευχθεί οµαλά και γόνιµα η µετά-
βαση στη νέα κατάσταση.
• Κοινωνικό πρόσηµο µε επίσπευση διαδικασιών ανακούφισης των κα-
τοίκων πληγεισών περιοχών ακόµα και µε πράξεις νοµοθετικού περιε-
χοµένου, δυνατότητα παροχής φαρµάκων καρκινοπαθών από τα φαρµα-
κεία της γειτονιάς τους.
• ∆ηµιουργία πρότυπων πειραµατικών σχολείων σε όλες τις περιοχές 
της χώρας.
• ∆ιεξαγωγή παγκόσµιας καµπάνιας για τη διατήρηση του όρου «µακεδο-
νικός» στα προϊόντα της Μακεδονίας µας.
• Ενίσχυση του υγιούς συνεργατισµού στη γεωργία µε ξεκάθαρο νοµικό 
πλαίσιο.
• Επίσπευση διαδικασιών υλοποίησης εµβληµατικών επενδύσεων, όπως 
αυτή του Ελληνικού.
Όλα τα ανωτέρω σηµεία, συν αυτά που θα παραχθούν από το κυβερνητικό 
έργο, ως νοµοθετική ύλη, στο αµέσως επόµενο διάστηµα, πρέπει να έχουν 
έναν και µόνο στόχο, την πολυσυζητηµένη ανάπτυξη, µε ακροτελεύτια επι-
δίωξη τον ουσιαστικό σεβασµό στον πολίτη, την ήττα της ανεργίας και την 
αναβάθµιση της οικονοµίας.

µείς πολιτικής δράσης;
Η Γραµµατεία ΕΚΟ προϋπήρχε πολλών εκ των άλλων γραµµατειών της 
Ν∆, ιδρύθηκε επί ηγεσίας του αείµνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τον 
Φεβρουάριο του 1987, σε καιρούς δύσκολους για την παράταξη και διώ-
ξεων για τα στελέχη της, και είναι µία εκ των ιστορικών γραµµατειών που 
συναποτελούν το νήµα διασύνδεσης µε την ιστορία αυτής καθαυτής της 
παράταξης, των αγώνων της, των εµβληµατικών στελεχών, αλλά και των 
αφανών αγωνιστών της. Οι ΕΚΟ είναι συνώνυµο της πολιτικής δράσης, µε 
εργαλεία τους το ήθος, την αξιοπρέπεια, την αλήθεια, την αξιοκρατία και τη 
συνεργασία. ∆εν επικαλύπτουν και δεν επικαλύπτονται, Συνεργάζονται, 
Καθοδηγούν, Καινοτοµούν.

Από την εµπειρία σας, ποιος ή ποιοι τοµείς που καλύπτονται από τη 
Γραµµατεία ΕΚΟ είναι οι πλέον κρίσιµοι;
Σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό 
παγκόσµιο περιβάλλον, δεν υπάρχει η πολυτέλεια πρόκρισης κάποιου επι-
µέρους τοµέα. Παρακολουθείς τις εξελίξεις, διαµορφώνεις άποψη, προβλέ-
πεις, προλαµβάνεις, αφουγκράζεσαι, συνεργάζεσαι, αλλά πάνω απ’ όλα δρας.

Τι περιµένετε από την κυβέρνηση της Ν∆, όχι µόνο ως στέλεχος αλλά 
και ως πολίτης;
Περιµένω κι εγώ, όπως όλοι οι Έλληνες, η νέα κυβέρνηση της Ν∆ διά των 

Νίκος 
Παγώνης, 

γραµµατέας Ειδικών 
Κοµµατικών 
Οργανώσεων 

της Ν∆
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πολιτική

Ε
νδιαφέρουσες προσωπικές πολιτικές συ-
µπεριφορές, οι οποίες ενδέχεται να τους 
ακολουθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της υ-
πουργικής τους θητείας και ενδεχοµένως 
στη συνέχεια του πολιτικού τους βίου, ε-
πέδειξαν κάποια από τα µέλη της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη κατά τις δύο πρώτες ε-
βδοµάδες της κυβέρνησης της Ν∆.

Ο Βορίδης στο ΚΙΣ
Το πρώτο θέµα ήταν η δηµόσια δήλωση που έκανε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, ο οποίος, µετά την επί-
σκεψή του στο Εβραϊκό Μουσείο, µε µια γενναία δήλωση εξέ-
φρασε τη συγνώµη του προς τον εβραϊκό λαό για σχέσεις που είχε 
στο παρελθόν µε αρνητές του Ολοκαυτώµατος.
«Η επίσκεψή µου στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος σηµατοδοτεί 
και την ανάγκη µου να εκφράσω µια συγνώµη προς τον εβραϊκό 
λαό, επειδή στο παρελθόν και ο ίδιος προσωπικά καλλιέργησα πο-
λιτικές και προσωπικές σχέσεις µε αρνητές του Ολοκαυτώµατος. 
Θέλω να τονίσω µε απόλυτη σαφήνεια ότι θα συµβάλω στην κα-
ταπολέµηση του ρατσισµού, του αντισηµιτισµού και των αρνητών 
του Ολοκαυτώµατος» δήλωσε ο κ. Βορίδης.
Είχε προηγηθεί δήλωση του γενικού γραµµατέα του Κεντρικού 
Ισραηλιτικού Συµβουλίου (ΚΙΣ), Βίκτωρα Ελιέζερ, ο οποίος είχε 
πει ότι το ΚΙΣ είχε στείλει συγχαρητήριες επιστολές σε όλους τους 
υπουργούς της νέας κυβέρνησης, αλλά όχι στον Μάκη Βορίδη.
«∆εν µπορούµε να είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι µε την υπουρ-
γοποίηση του κ. Βορίδη, καθώς δεν έχει αποκηρύξει τις ναζιστι-
κές ιδέες που είχε» είπε ο κ. Ελιέζερ εκ µέρους του ΚΙΣ, το οποίο, 
µετά την επίσκεψη, σε ανακοίνωσή του είπε ότι εκτιµά τις εξηγή-
σεις που έδωσε ο κ. Βορίδης και ελπίζει ότι θα αποδείξει εµπρά-
κτως την ειλικρίνεια της δήλωσής του, µε συγκεκριµένες πρωτο-
βουλίες, ακολουθώντας το παράδειγµα άλλων πολιτικών που δεν 
δίστασαν να εκφράσουν τη λύπη τους για τις θέσεις που είχαν υι-
οθετήσει στο παρελθόν.
«Ελπίζουµε ότι αδιάλειπτα και κατηγορηµατικά θα υποστηρίζει τον 
αγώνα κατά της µισαλλοδοξίας, του ρατσισµού και του αντισηµιτι-
σµού, που συνιστά, άλλωστε, διαχρονικά, βασικό άξονα της πολιτι-
κής του πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη» πρόσθεσε το ΚΙΣ.

Έφοδοι Κικίλια σε νοσοκοµεία
«Η αγωνία της µέσης ελληνικής οικογένειας σε µια γενική εφη-
µερία ενός δηµόσιου νοσοκοµείου, ο τρόπος µε τον οποίο µια µη-
τέρα αντιµετωπίζει τις δυσκολίες του παιδιού της όταν το φέρνει 
στο εθνικό σύστηµα υγείας και πρέπει να νοσηλευτεί ή προσπα-
θεί να βρει την υγειά του, για εµάς είναι πρώτη προτεραιότητα, 
βρίσκεται στην καρδιά της πολιτικής µας και αποτελεί πρώτη στό-
χευση» είχε πει ο Βασίλης Κικίλιας κατά την τελετή παράδοσης-

Η διορθωτική επίσκεψη του Βορίδη 
στο Εβραϊκό Μουσείο, οι αιφνιδιασµοί 
του Κικίλια στα νοσοκοµεία, 
οι κατσαρίδες του Μηταράκη 
στο υπουργείο Εργασίας και οι 
απροσδόκητοι έπαινοι του Άδωνη 
στην Πέτη Πέρκα, που τη διόρισε το 
Μαξίµου στο Ελληνικό αλλά δεν είχε 
µαζί της τον ΣΥΡΙΖΑ.

παραλαβής του υπουργείου Υγείας, δύο ηµέρες µετά τις εκλογές, 
στις 9 Ιουλίου.
∆ύο ηµέρες µετά, προσπάθησε να το διαπιστώσει ο ίδιος, προ-
σωπικά, καθώς επισκέφθηκε τη νύχτα το µεγαλύτερο νοσοκο-
µείο της χώρας, τον «Ευαγγελισµό», το οποίο βρισκόταν σε κα-
τάσταση γενικής εφηµερίας.
Την επόµενη νύχτα, 12 προς 13 Ιουλίου, ακολούθησε η έφοδος 
του κ. Κικίλια στο Λαϊκό και δύο ηµέρες αργότερα ήταν η σειρά 
του Γενικού Νοσοκοµείου Χαλκίδας, το οποίο ο κ. Κικίλιας επι-
σκέφθηκε πάλι σε γενική εφηµερία, αλλά ηµέρα.
Μία εβδοµάδα αργότερα, η ΠΟΕ∆ΗΝ κατήγγειλε ότι «λόγω 
γραφειοκρατίας, από το τέλος του 2018 το νέο υπερσύγχρονο 
Νοσοκοµείο της Χαλκίδας 280 κλινών που ξεκίνησε το έτος 2013 
µε εγκατεστηµένο τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό δεν λειτουρ-
γεί, επειδή… ξέχασαν να βάλουν µπρος και να ολοκληρώσουν τα 
συνοδευτικά έργα του νέου νοσοκοµείου, όπως δρόµοι, αποχέ-
τευση».
Την ίδια ηµέρα ο κ. Κικίλιας επισκέφθηκε τον ΕΟΠΥΥ, όταν 
διάβασε δηµοσιεύµατα από τα οποία προέκυπτε ότι ο οργανι-
σµός δεν δικαιολογούσε τα αναλώσιµα για τους εγκαυµατίες στο 
Μάτι, και στη συνέχεια συγκάλεσε το Ανώτατο Υγειονοµικό Συµ-
βούλιο για να εγκρίνει τη δαπάνη.
Οι έφοδοι του νέου υπουργού ενέπνευσαν και τον Ανδρέα Πε-
τρουλάκη στην «Καθηµερινή», όπου αποτύπωσε τον κ. Κικίλια 
µε µια µπάλα στο χέρι, ως µπασκετµπολίστα, που ήταν κάποτε, 
να κάνει «αιφνιδιασµό» στο νοσοκοµείο.

Από τις γάτες του Λαϊκού στις κατσαρίδες 
του Μηταράκη
Στο Λαϊκό, όπου έκανε «αιφνιδιασµό» ο κ. Κικίλιας, το 2000 ο 
βουλευτής και καθηγητής Χειρουργικής Θανάσης Γιαννόπουλος 
είχε καταγγείλει ότι µια γάτα από το ταβάνι της βασικής χειρουρ-
γικής αίθουσας είχε προσγειωθεί στο χειρουργικό τραπέζι!
Από τότε δεν είχαν απασχολήσει ζώα την πολιτική επικαιρότητα, 
µέχρι που ο υφυπουργός Εργασίας, Νότης Μηταράκης, δήλωσε 
ότι βρήκε ένα άδειο γραφείο µε δυο φωλιές κατσαρίδες.
Και στις δύο περιπτώσεις, τόσο στο Λαϊκό όσο και στο υπουργείο, 
έγιναν οι απαραίτητες απολυµάνσεις, απλώς στο Λαϊκό µπήκε λου-
κέτο στη χειρουργική αίθουσα µέχρι να γίνει η αποκατάσταση.
Η εισβολή της γάτας είχε αποδοθεί σε κακοτεχνία στο ταβάνι του 
νοσοκοµείου, το οποίο και άνοιξε µε το πέρασµα της γάτας, ενώ ο 
κ. Μηταράκης απέδωσε την κατάσταση στο γεγονός ότι το υπουρ-
γείο είχε εγκαταλειφθεί λόγω προεκλογικής περιόδου.
«Κάναµε απολύµανση τώρα και βλέπουµε» δήλωσε ο κ. Μηταρά-
κης, ο οποίος έγινε δέκτης πολλών ειρωνικών σχολίων από στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τον φιλικό στην αντιπολίτευση 
Τύπο, µε το «Documento» µάλιστα να λέει ότι βγήκαν από τις φω-
λιές τους για να τον υποδεχτούν.
Ήταν µία από τις ελάχιστες επικριτικές για τους προκατόχους τους 
δηλώσεις από κυβερνητικά στελέχη.

Οι απροσδόκητοι έπαινοι του Άδωνη στην Πέτη Πέρκα
Παρά τη γνωστή κατηγορηµατική θέση της Ν∆ για κυβερνητικές 
ευθύνες σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση της επένδυσης στο Ελλη-
νικό, ο αρµόδιος υπουργός είχε καλά λόγια να πει για την κ. Πέτη 
Πέρκα, η οποία διαχειρίστηκε την επένδυση για λογαριασµό του 
ΣΥΡΙΖΑ.
«Χαίροµαι που βλέπω την κ. Πέρκα, καταβάλατε µεγάλη προσπά-
θεια για να γίνει. Σας ευχαριστώ. Αυτό που κάνουµε έρχεται σε συ-
νέχεια αυτού που κάνατε. ∆εν είχατε το κόµµα σας µαζί σας. Αυ-
τοµάτως οι υπηρεσίες τώρα πια βγάζουν απόφαση και προχωράνε 
όλα γρήγορα. Το Ελληνικό θα ξεκινήσει φέτος, εντός του 2019» 
είπε ο κ. Γεωργιάδης βλέποντας απέναντί του, στα έδρανα της 
Βουλής, την κ. Πέρκα, η οποία στις πρόσφατες εκλογές εξελέγη 
βουλευτής Φλώρινας.
Όµως η κ. Πέρκα, η οποία είναι σύντροφος του πρώην υπουργού 
και νυν αντιπροέδρου της Βουλής, ∆ηµήτρη Βίτσα, ήταν επιλογή 
του Μεγάρου Μαξίµου για τη θέση αυτή και µετά την παραίτησή 
της για να είναι υποψήφια ήταν σύµβουλος του υπουργού Επικρα-
τείας, κ. Αλέκου Φλαµπουράρη.
Η αναφορά του κ. Γεωργιάδη στο «κόµµα» που δεν είχε µαζί της η 
κ. Πέρκα αφήνει σοβαρά ερωτήµατα αναπάντητα.
Ποιο κόµµα ήταν πιο ισχυρό από το Μέγαρο Μαξίµου στην τετρα-
ετία του κ. Τσίπρα στην πρωθυπουργία και ειδικά στο τελευταίο 
της µέρος, που η κ. Πέρκα ασκούσε τα συγκεκριµένα καθήκοντα;

ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΙΛ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ





Σ
ε πλήρη εφαρμογή του αντικαπνιστικού 
νόμου, ο οποίος παραμένει εδώ και χρόνια στα 
χαρτιά, προχωράει η κυβέρνηση. Η αρχή θα 
γίνει από τα δημόσια κτίρια και το επόμενο δι-
άστημα αναμένεται να επεκταθεί, με εντατικο-
ποίηση των ελέγχων και λειτουργία τηλεφωνι-
κής γραμμής για την αναφορά παραβάσεων.

Τσιγάρο τέλος
Στη συνάντηση που είχαν την περασμένη Τετάρτη ο πρωθυπουργός 
με τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, και τον υφυπουργό Υγείας, 
Βασίλη Κοντοζαμάνη, αποφασίστηκε η άμεση εφαρμογή του νόμου 
στα δημόσια κτίρια, όπως είναι η Βουλή, τα υπουργεία, τα νοσοκο-
μεία, τα σχολεία, αλλά και οι δημόσιες υπηρεσίες.
Παράλληλα, συζητήθηκε η έναρξη ευρείας καμπάνιας για την ενημέ-
ρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών ενόψει της καθολικής ε-
φαρμογής του νόμου τους επόμενους μήνες.
Αυτό άλλωστε αποτελεί και βασική προτεραιότητα για τον ίδιο τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κατά την ανάγνωση των προγραμματι-
κών δηλώσεων είπε πως η εφαρμογή θα αρχίσει από τη Βουλή.

Το χρονικό ενός νόμου που δεν εφαρμόστηκε 
Το 2002 είχε ψηφιστεί νόμος που απαγόρευε, μεταξύ άλλων, το κά-
πνισμα σε χώρους εργασίας, στα μέσα μεταφοράς, σε χώρους υγείας, 
αλλά και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ταυτόχρονα, όριζε την υποχρε-
ωτική δημιουργία χώρων μη καπνιστών σε χώρους εστίασης. Ο νόμος 
παρέμεινε ανεφάρμοστος κι έτσι το 2008 ψηφίστηκε ένας νέος, «αυ-
στηρότερος», που απαγόρευε το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους. 
Μάλιστα, ως έναρξη ισχύος του είχε οριστεί η 1η Ιουλίου του 2009, 
καθώς ο τότε υπουργός Υγείας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, θεωρούσε 
ότι το καλοκαίρι θα ήταν η ιδανική περίοδος προσαρμογής.
Ωστόσο, οι αντιδράσεις κυρίως καταστηματαρχών, που ανέφεραν «ότι 
σε περιόδους κρίσης δεν γίνεται να διώχνουμε τους πελάτες», αλλά 
και οι σχεδόν ανύπαρκτοι έλεγχοι από την πλευρά της πολιτείας ά-
φησαν και αυτόν τον νόμο στα χαρτιά.

Μάλιστα, και ο πρώην υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός είχε παρα-
δεχτεί ότι «ο νόμος δεν εφαρμόζεται», χωρίς όμως να αλλάξει κάτι, 
παρ’ ότι ο ίδιος τον περασμένο Φεβρουάριο είχε καλέσει την αστυ-
νομία, την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και τους επιθεωρητές υγείας, 
να αρχίσουν εντατικούς ελέγχους για την εφαρμογή της αντικαπνι-
στικής νομοθεσίας.

Τι προβλέπει ο νόμος
Ο αντικαπνιστικός νόμος προβλέπει ρητά τους χώρους στους οποί-
ους δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και απαγορεύει την πώληση προϊ-
όντων καπνού σε ανηλίκους. Από τις αντικαπνιστικές διατάξεις εξαι-
ρούνται τα καζίνα, τα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβα-
δού άνω των 300 τ.μ. και τα καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται 
τυχερά παίγνια.
Σύμφωνα με τον νόμο, το κάπνισμα απαγορεύεται σε:
• νοσηλευτικά ιδρύματα όλων των ειδών και των βαθμίδων,
• εκπαιδευτικά ιδρύματα, κατά προτεραιότητα: παιδικοί σταθμοί και 
νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, ειδικά σχολεία, δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση όλων των τύπων, πανεπιστημιακά ιδρύματα, εκπαιδευτικά 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χώροι παροχής κάθε είδους τε-
χνικής εκπαίδευσης, χώροι παροχής παντός τύπου ιδιωτικής εκπαί-
δευσης,
• χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων,
• καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφέ),
• κέντρα διασκέδασης κ.λπ.

Τσουχτερά πρόστιμα
Για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου θα ενεργοποιηθεί 
όλος ο ελεγκτικός μηχανισμός, όπως Τροχαία, Δημοτική Αστυνομία, 
Λιμενικό, περιφέρειες, επιθεωρητές υγείας, αλλά και η Ελληνική Α-
στυνομία.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, η παράβαση των διατάξεων για 
την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημόσιους λειτουργούς, 
τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώ-
πων δημοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, 

στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, αποτε-
λεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους.
Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού κατά παρά-
βαση του άρθρου 3 επιβάλλεται πρόστιμο από 50 έως 500 ευρώ.
Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας χώρων που ανέχεται 
την παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 3 επιβάλλεται πρόστιμο 
από 500 έως 10.000 ευρώ, λαμβανομένης υπ’ όψιν τυχόν υποτροπής. 
Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας 
του καταστήματος, με απόφαση της αρχής η οποία τη χορήγησε, για 
χρονικό διάστημα δέκα ημερών, ενώ στην πέμπτη υποτροπή ανακα-
λείται οριστικά η άδεια λειτουργίας.
Σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού σε ανηλίκους ή ανέχονται πα-
ραβίαση της σχετικής διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 
10.000 ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπ’ όψιν για το ύψος του ε-
πιβαλλόμενου προστίμου. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προ-
σωρινά η άδεια λειτουργίας για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, ενώ 
στην πέμπτη ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας.
Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις σχετικά με τη διαφήμιση προϊό-
ντων καπνού επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ, λαμ-
βανομένης υπ’ όψιν τυχόν υποτροπής.

Απαγόρευση και στο αυτοκίνητο
Αυστηρό πρόστιμο 1.500 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν 
μήνα θα επιβάλλεται σε όσους οδηγούς καπνίζουν μέσα στο αυτοκί-
νητό τους ενώ βρίσκεται μέσα σε αυτό παιδί κάτω των 12 ετών.
Το πρόστιμο θα επιβάλλεται σε αυτόν που καπνίζει, ενώ η αφαίρεση 
της άδειας οδήγησης θα γίνεται από τον οδηγό, ανεξάρτητα από το αν 
είναι ο ίδιος που έκανε την παράβαση. Μάλιστα, εάν ο οδηγός, που 
καπνίζει, οδηγεί αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης, όπως ταξί, το πρό-
στιμο διπλασιάζεται και ανεβαίνει στα 3.000 ευρώ.
Επιπλέον, στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαί-
ρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για διάστημα ενός μηνός για 
κάθε παράβαση, έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση 
αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο.

Επέκταση του μέτρου ζητά η ΕΑΕ
Με επιστολή της στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον 
υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, η Ελληνική Αντικαρκινική Εται-
ρεία (ΕΑΕ) ζητά να επεκταθεί το μέτρο της απαγόρευσης του καπνί-
σματος σε ανοιχτούς χώρους, όπως είναι οι παιδικές χαρές, οι παρα-
λίες, τα άλση και οι πλατείες, όπου βρίσκουν καταφύγιο αναψυχής οι 
ηλικιωμένοι και τα παιδιά.
Παράλληλα, εξέφρασε την ευαρέσκειά της για την αποφασιστικό-
τητα με την οποία επιδιώκει η κυβέρνηση την εφαρμογή των αντι-
καπνιστικών διατάξεων, που έχουν θεσπίσει το Ελληνικό Κοινοβού-
λιο και η Ε.Ε.
Μάλιστα, η ΕΑΕ είχε και κατά το παρελθόν στείλει αίτημα για απα-
γόρευση του καπνίσματος σε ανοιχτούς χώρους, με ειδική αναφορά 
στις παραλίες, καθώς οι επιστήμονες της ΕΑΕ τονίζουν ότι «τα απο-
τσίγαρα αποτελούν τοξικά απόβλητα για το περιβάλλον και τους αν-
θρώπους».

 ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Η ΕΛΛΆΔΆ ΣΒΗΝΕΙ,  
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Σ
ε αλλαγές στο ζήτηµα της ρύθµισης 
των βραχυχρόνιων µισθώσεων προ-
χωρά η κυβέρνηση, όπως ανακοί-
νωσαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και 
ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεο-
χάρης, µετά τη συνάντηση που είχαν 

το πρωί της περασµένης Πέµπτης, καθώς το Airbnb 
συγκαταλέγεται στα φλέγοντα ζητήµατα της τουρι-
στικής πολιτικής. Μετά το τέλος της συνάντησης ο κ. 
Θεοχάρης επισήµανε χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να 
µπει µια τάξη σε αυτή την αγορά».

Στα δίχτυα της ΑΑ∆Ε
Κι ενώ πληθαίνουν οι καταγγελίες για εξώσεις ενοι-
κιαστών από ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας προκει-
µένου αυτά να δοθούν για βραχυχρόνια µίσθωση 
από τους ιδιοκτήτες τους, οι ελεγκτές της Ανεξάρ-
τητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) εντόπισαν 
20.000 ακίνητα βραχυχρόνιας µίσθωσης Airbnb τα 
οποία δεν δηλώθηκαν στο ηλεκτρονικό µητρώο.
Μέσω ειδικού προγράµµατος αυτοµατοποιηµένου 
εντοπισµού (web scraping), οι ελεγκτές της ΑΑ∆Ε 
διαπίστωσαν ότι τα συγκεκριµένα ακίνητα δεν εί-
χαν αποκτήσει αριθµό µητρώου ακινήτου (ΑΜΑ), 
ο οποίος πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στις 
ηλεκτρονικές πλατφόρµες των βραχυχρόνιων µι-
σθώσεων µέσω των οποίων διατίθενται τα ακίνητα. 
Το πρόστιµο αγγίζει τα 5.000 ευρώ, ενώ θα γίνει και 
διασταύρωση των δηλώσεων του φόρου εισοδήµα-
τος µε τις πληρωµές που έγιναν µέσω εµβασµάτων 
και καρτών, προκειµένου να εντοπιστούν όσοι έχουν 
κρύψει εισοδήµατα. Μέχρι πριν από λίγες ηµέρες εί-
χαν πιαστεί 130 ΑΦΜ για αδήλωτα εισοδήµατα.
Μιλώντας στην τηλεοπτική εκποµπή «One Talk», ο 
κ. Θεοχάρης ξεκαθάρισε πως στη χρήση του Airbnb 
πρέπει να µπουν όροι και προϋποθέσεις. «∆εν µπο-
ρεί το Airbnb να είναι καταφύγιο φοροδιαφυγής» είπε 
χαρακτηριστικά.
Στόχος, πάντως, της ΑΑ∆Ε είναι η ανταλλαγή τεχνο-
γνωσίας µε κράτη-µέλη της Ε.Ε., όπως η Γαλλία και 
η Ισπανία, σχετικά µε τις µισθώσεις ακινήτων µέσω 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας.

Η νοµοθεσία
Η κυβέρνηση, ωστόσο, εξετάζει ένα νοµοθετικό 

πλαίσιο το οποίο θα βάζει, µεταξύ άλλων, όρια στον 
αριθµό διανυκτερεύσεων, στον αριθµό ακινήτων 
υπό εκµετάλλευση ανά ΑΦΜ, αλλά και συγκεκρι-
µένα όρια εισοδήµατος από την εκµετάλλευση των 
ακινήτων.
Σχετικές προβλέψεις είχαν γίνει από την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ το 2016, µε τη διάταξη του νόµου, όµως, να 
παραµένει ανενεργή, καθώς για την εφαρµογή πε-
ριορισµών απαιτείται κοινή υπουργική απόφαση (Οι-
κονοµίας, Οικονοµικών, Εργασίας και Τουρισµού).
Η διάταξη του νόµου προβλέπει ότι:
•  ∆εν επιτρέπεται η βραχυχρόνια µίσθωση άνω των 

δύο ακινήτων ανά αριθµό φορολογικού µητρώου 
δικαιούχου εισοδήµατος.

•  Η µίσθωση κάθε ακινήτου δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τις 90 ηµέρες ανά ηµερολογιακό έτος, 
ενώ για νησιά µε πληθυσµό κάτω των 10.000 κα-
τοίκων το αντίστοιχο όριο έχει οριστεί στις 60 ηµέ-
ρες ανά ηµερολογιακό έτος.

•  Για να µπορεί να υπάρχει υπέρβαση του ορίου 
ενοικίασης των 90 ή των 60 ηµερών αντιστοίχως, 
θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι το σύνολο του εισο-
δήµατος από την ενοικίαση ακινήτων δεν θα υπερ-
βαίνει τα 12.000 ευρώ ανά έτος.

Σηµειώνεται, πάντως, ότι ο νόµος αφήνει το περιθώ-
ριο οι περιορισµοί να επιβληθούν µόνο σε συγκεκρι-
µένες περιοχές, όπου κρίνεται ότι πρέπει να προστα-
τευτεί ο θεσµός της κατοικίας.

Η Αθήνα συντάσσεται 
µε τις ευρωπαϊκές µεγαλουπόλεις
Στο πλευρό των ευρωπαϊκών µεγαλουπόλεων βρί-
σκεται ο ∆ήµος Αθηναίων σχετικά µε το ζήτηµα της 
ρύθµισης της βραχυχρόνιας µίσθωσης και τις επι-
πτώσεις της στην αγορά ακινήτων.
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, «σε εκκρεµή 
υπόθεση ενώπιον του ∆ικαστηρίου της Ε.Ε., ο γενι-
κός εισαγγελέας εισηγήθηκε πρόσφατα τον χαρα-
κτηρισµό της λειτουργίας πλατφόρµας βραχυχρόνιας 
µίσθωσης ως ψηφιακής υπηρεσίας, µε αποτέλεσµα 
να εκφεύγει, ως τέτοια, των εθνικών διατάξεων που 
ρυθµίζουν την παροχή υπηρεσιών στη στεγαστική 
αγορά. Σε αναµονή της εκδίκασης της υπόθεσης, 
αυτή η προσέγγιση πυροδότησε την αντίδραση 
δέκα ευρωπαϊκών πόλεων, µεταξύ των οποίων το 

Άµστερνταµ, το Βερολίνο, το Παρίσι, η Βιέννη και οι 
Βρυξέλλες».
Με απόφαση του δηµάρχου, Γιώργου Μπρούλια, «η 
Αθήνα συντάσσεται µε την κοινή ανακοίνωση των 
δέκα πόλεων και δηλώνει έτοιµη να συνδράµει σε 
περαιτέρω ενέργειες του δικτύου που προωθούν 
τις αναγκαίες νοµοθετικές παρεµβάσεις σε επίπεδο 
Ε.Ε., ώστε η τουριστική ανάπτυξη να συντελείται µε 
όρους που διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα της δηµό-
σιας πολιτικής στέγασης και την ποιότητα ζωής στις 
πόλεις µας».

Airbnb: Έσοδα 1,4 δισ. δολ. 
για την ελληνική οικονοµία
Την ίδια ώρα κατά 1,4 δισ. δολάρια ενισχύθηκε η 
οικονοµία της Ελλάδας από το Airbnb, σύµφωνα µε 
τη νέα έρευνα που δηµοσιοποιήθηκε πριν από λίγες 
ηµέρες.
Τα έσοδα των ιδιοκτητών και οι δαπάνες των φιλοξε-
νουµένων έφεραν το 2018 περισσότερα από 100 δισ. 
δολάρια σε εκτιµώµενο άµεσο οικονοµικό όφελος 
σε 30 χώρες.
«Σε αντίθεση µε άλλα επιχειρηµατικά µοντέλα, που 
διοχετεύουν τα χρήµατα που παράγουν σε δραστη-
ριότητες έξω από τις τοπικές κοινότητες, η δραστηρι-
ότητα της Airbnb ωφελεί άµεσα την τοπική κοινωνία 
των ιδιοκτητών» υποστηρίζεται σε σχετική ανακοί-
νωση.
Στο πλαίσιο αυτό, από περισσότερες από 228.000 

απαντήσεις από τους ιδιοκτήτες και την κοινότητα φι-
λοξενουµένων σε όλο τον κόσµο προκύπτει ότι:
•  Το 84% των ιδιοκτητών Airbnb λέει ότι προτείνει 

στους φιλοξενούµενους εστιατόρια και καφέ.
•  Το 69% των ιδιοκτητών Airbnb λέει ότι προτείνει 

στους φιλοξενούµενους πολιτιστικές δραστηριό-
τητες, όπως επισκέψεις σε µουσεία, φεστιβάλ και 
ιστορικά µέρη.

•  Το 51% των ιδιοκτητών Airbnb λέει ότι η φιλοξενία 
τούς έχει βοηθήσει να ανταποκριθούν στα έξοδα 
των σπιτιών τους.

•  Κατά µέσο όρο, οι φιλοξενούµενοι λένε ότι το 42% 
των δαπανών τους γίνεται στη γειτονιά στην οποία 
κατοικούν.

•  Το 50% των φιλοξενουµένων λέει ότι ξοδεύει τα 
χρήµατα που έχει εξοικονοµήσει από τη διαµονή 
σε Airbnb στις πόλεις και γειτονιές που επισκέπτε-
ται.

•  Το 70% των φιλοξενουµένων λέει ότι το γεγονός 
ότι θέλει να ανακαλύψει µια συγκεκριµένη γειτονιά 
έχει σηµασία στην απόφασή του να χρησιµοποιήσει 
Airbnb.

•  Το 86% των φιλοξενουµένων λέει ότι η τοποθε-
σία διαµονής είναι πιο βολική από τα ξενοδοχεία 
και µετράει στην απόφασή του να χρησιµοποιήσει 
Airbnb.

•  Οι φιλοξενούµενοι λένε ότι η Airbnb επηρέασε τη 
διάρκεια διαµονής τους, καθώς επιµήκυναν κατά 
µέσο όρο κατά 4,3 ηµέρες το ταξίδι τους.

 ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Όρια στο Airbnb 
εξετάζει η κυβέρνηση
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Κατά 1,4 δισ. δολάρια ενισχύθηκε η οικονοµία της 
Ελλάδας από το Airbnb, σύµφωνα µε τη νέα έρευνα 
που δηµοσιοποιήθηκε πριν από λίγες ηµέρες.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



σουν. Μεγαλύτερη ανάπτυξη αναμένεται να έχει η οικονομία των 
ΗΠΑ, με τις οποίες όμως δεν υπάρχει απευθείας σύνδεση με τα 
περιφερειακά αεροδρόμια.
Παράλληλα, το περσινό αλλά και το φετινό ζεστό καλοκαίρι στην 
Ευρώπη επηρέασε την ταξιδιωτική συμπεριφορά στις κυριότερες 
χώρες-αγορές μας, οδηγώντας τους δυνητικούς επισκέπτες είτε σε 
παραμονή στη χώρα τους για τις διακοπές τους («staycations») είτε 
σε αναβολή της λήψης της απόφασης για διακοπές στο εξωτερικό.

Οι… απειλές
Αρνητική επίδραση στην πορεία του τουρισμού εκτιμάται πως 
έχουν οι απειλές και επιθέσεις του «Ρουβίκωνα», που κάθε φορά 
άλλωστε κάνουν τον γύρο του κόσμου μέσω δημοσιευμάτων στον 
διεθνή Τύπο. Μάλιστα, πρόσφατα στέλεχος του «Ρουβίκωνα» α-
πείλησε με «χτύπημα» στον τουρισμό.
«Αν η Δεξιά κλιμακώσει την καταστολή απέναντί μας με συ-
γκεκριμένες κινήσεις, θα πράξουμε κι εμείς ανάλογα. Αν το ε-
πόμενο διάστημα κινηθούν με “μηδενικές ανοχές”, θα λάβουν 
χώρα δεκάδες παρεμβάσεις της ομάδας στα πιο τουριστικά 
μέρη της πρωτεύουσας. Παρεμβάσεις που έχουν ετοιμαστεί 
ήδη. Κανονίστε να μην υπάρξει κλιμάκωση από μεριάς σας, 

Α
νησυχία προκαλεί σε παράγοντες της τουρι-
στικής αγοράς το γεγονός ότι περιορίζονται 
οι ξένοι επισκέπτες στην Ελλάδα, την ίδια 
στιγμή που ανακάμπτουν γειτονικοί προο-
ρισμοί της Μεσογείου και ειδικά της Τουρ-
κίας, που μετά και την κατακόρυφη πτώση 
της τουρκικής λίρας έχει αποσπάσει σημα-

ντικά μερίδια από τους ελληνικούς προορισμούς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι αφίξεις 
ξένων επισκεπτών από τις αρχές του έτους έως τον Μάιο μειώθη-
καν κατά 0,9%. Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, 
και ο Ιούνιος κινήθηκε στους ίδιους ρυθμούς, ενώ υπάρχει ο κίν-
δυνος, αν και πρόκειται για την πιο υψηλή περίοδο από πλευράς 
κρατήσεων, στο τέλος της χρονιάς το «ταμείο» των αφίξεων να είναι 
χαμηλότερο από πέρυσι.
Σε αυτό συνηγορεί εξάλλου η πρόσφατη καταγραφή από το Ιν-
στιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(ΙΝΣΕΤΕ) για τις προκρατήσεις θέσεων από τις αεροπορικές ε-
ταιρείες, που δείχνουν πως στα περιφερειακά αεροδρόμια, μέχρι 
τέλος Ιουνίου, ήταν λιγότερες κατά 1,2 εκατομμύρια (ήτοι 7%) σε 
σχέση με τις θέσεις που είχαν δρομολογηθεί την αντίστοιχη χρο-
νική στιγμή για τη σεζόν του 2018 και κατά 4,9% (ήτοι 855.000) 
σε σχέση με τον αριθμό των θέσεων που εντέλει υλοποιήθηκαν το 
2018.
Ωστόσο, ιδιαίτερα θετικό κρίνεται το γεγονός πως, αν και οι αφί-
ξεις μειώθηκαν, τα έσοδα κινήθηκαν ανοδικά, κάτι που σημαίνει 
ότι σημειώνεται ποιοτική βελτίωση στη σύνθεση του τουριστι-
κού ρεύματος που φτάνει στην Ελλάδα. Στα επίσημα στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος καταγράφεται αύξηση των ταξιδιωτικών ει-
σπράξεων κατά 364 εκατ. ευρώ (+14,4%) την περίοδο Ιανουαρίου-
Μαΐου, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη αυξήθηκε φέτος κατά 
15,4%. Έτσι, ενώ ο αριθμός των ξένων επισκεπτών είναι μειωμένος 
σε σχέση με πέρυσι, τα συνολικά έσοδα στο πεντάμηνο ανήλθαν 
σε 2,89 δισ. ευρώ.
Όσον αφορά την πορεία της φετινής θερινής περιόδου στην Ελ-
λάδα, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η σχετική επιδείνωση του 
οικονομικού κλίματος στις ευρωπαϊκές οικονομίες το 2019, που 
προβλέπεται να αναπτυχθούν με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυ-
ξης σε σχέση με το 2018. Αυτό επιδρά συνήθως αρνητικά στο δι-
αθέσιμο εισόδημα και στη διάθεση των καταναλωτών να δαπανή-

αλλιώς θα δείτε παρεμβάσεις δεκάδων ατόμων σε όλα τα του-
ριστικά μέρη και τους νεόφερτους μαυροντυμένους κομάντο 
με τα αυτόματα και τα βανάκια να κυνηγάνε διαδηλωτές μπρο-
στά στα έντρομα μάτια Γερμανών τουριστών» αναφέρει σε ανάρ-
τησή του στα κοινωνικά δίκτυα κορυφαίο στέλεχος του «Ρου-
βίκωνα».

Οι καλύτεροι… πελάτες
Στη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ περιγράφεται η εικόνα στις βασικές αγο-
ρές του ελληνικού τουρισμού σε ό,τι αφορά τις αεροπορικές θέσεις 
με βάση τον προγραμματισμό στις 30/06/2019:
1. Γερμανία: Μετά την πολύ μεγάλη αύξηση κατά 25% στις προγραμ-
ματισμένες θέσεις το 2018, το 2019 παρατηρείται μείωση κατά 8%.
2. Ηνωμένο Βασίλειο: Παρατηρείται οριακή αύξηση για τη συνέ-
χεια, της τάξης του 1%, ενώ ο προγραμματισμός των θέσεων όλου 
του 2019 είναι οριακά χαμηλότερος από την υλοποίηση των θέσεων 
του 2018.
3. Γαλλία: Θετική είναι η εικόνα για τη γαλλική αγορά, με τον προ-
γραμματισμό θέσεων για το 2019 να είναι αυξημένος κατά 5% σε σύ-
γκριση με το 2018.
4. Ιταλία: O προγραμματισμός θέσεων 2019 παραμένει στα ίδια ε-
πίπεδα με το 2018 και είναι οριακά υψηλότερος από την υλοποίηση 
θέσεων του 2018.
5. Ολλανδία: Καταγράφεται μείωση κατά 5% στον προγραμματισμό 
θέσεων.
6. Πολωνία: Μετά την αύξηση στον προγραμματισμό θέσεων το 
2018 κατά 61%, έναντι της οποίας η αύξηση των επιβατών ήταν 27%, 
φέτος παρατηρείται μείωση κατά 32%.
7. Ελβετία: Παρατηρείται μείωση κατά 1% στις προγραμματισμένες 
θέσεις, ενώ ο προγραμματισμός θέσεων όλου του 2019 είναι οριακά 
υψηλότερος από τον αριθμό των θέσεων που πραγματοποιήθηκαν 
το 2018.
8. Βέλγιο: Καταγράφεται μείωση κατά 6% στις προγραμματισμένες 
θέσεις. Επίσης, ο προγραμματισμός θέσεων του 2019 υπολείπεται 
της υλοποίησης θέσεων του 2018.
9. Αυστρία: Παρατηρείται αύξηση κατά 18% στις προγραμματισμέ-
νες θέσεις για τη συνέχεια. Ο προγραμματισμός θέσεων του 2019 
είναι υψηλότερος της υλοποίησης θέσεων του 2018.
10. Κύπρος: Υπάρχει μείωση κατά 25% στις προγραμματισμένες θέ-
σεις.

Αν και οι αφίξεις μειώθηκαν, 
τα έσοδα κινήθηκαν 
ανοδικά, κάτι που σημαίνει 
ότι σημειώνεται ποιοτική 
βελτίωση στη σύνθεση του 
τουριστικού ρεύματος που 
φτάνει στην Ελλάδα.

«ΠΈΦΤΈΙ»  
Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, 
«ΑΝΕΒΑΊΝΟΥΝ» 
ΤΑ ΕΣΟΔΑ

  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Altamar Hotel
Με φόντο πράσινο-µπλε

Στη Βόρεια Εύβοια το ξενοδοχείο Altamar στο ορεινής δροσιάς 
και θαλασσινής αύρας Πευκί προσφέρει µοναδικές εµπειρίες 
φιλοξενίας και αποτελεί εξαιρετική βάση για να γνωρίσετε την 
ευρύτερη περιοχή.

Στην εποχή της παντοδυναµίας των social media και της κριτικής του χρήστη, πριν σταθεροποιηθεί η 
εκδροµική µας πυξίδα, µια έστω και γρήγορη ανάγνωση όσων έχουν ήδη βρεθεί εκεί όπου θέλουµε 
να πάµε κρίνεται απαραίτητη.

Έτσι, όσο εντυπωσιακό και να φαίνεται στο Facebook το ξενοδοχείο Altamar στο Πευκί της Βόρειας Εύβοιας, 
µια «βουτιά» στο TripAdvisor είναι αναγκαία.
«[…] Θα τονίσω την άψογη εξυπηρέτηση του προσωπικού µε φιλικότατη διάθεση που εκλείπει στις µέρες µας 
και µε πρόθεση να κάνουν τη διαµονή µας ωραιότερη. Απρόσµενα πολύ καλό το φαγητό (καλύτερο από τα 
τουριστικά εστιατόρια του Πευκιού) και σε εξαιρετικές τιµές. Συνιστάται για οικογένειες και ζευγάρια για µια 
ήρεµη διαµονή […]».
∆εν είναι η µόνη θετική φωνή. Όλες οι περιγραφές είναι σε αυτό το ύφος. ∆ίκαια.
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Altamar Hotel
Σε έναν χώρο 5 στρεμμάτων, ειδικά διαμορφωμένο για να καλύψει ακόμα και 
τον πιο απαιτητικό επισκέπτη, το Altamar Hotel διαθέτει ευρύχωρα και καλόγου-
στα δωμάτια με minimal αισθητική. Τα δίκλινα-τρίκλινα έχουν θέα είτε προς την 
πισίνα είτε πλάγια προς τη θάλασσα, ενώ τα οικογενειακά «βλέπουν» θάλασσα. 
Όλα, φυσικά, εξοπλισμένα με κλιματιστικά, τηλεοράσεις Plasma και WiFi.
Οι κοινόχρηστοι χώροι, άνετοι και αισθητικά άψογοι, σε «προκαλούν» να 
ξεκουραστείς. Ναι, στο Altamar η χαλάρωση είναι ο εφικτός καλοκαιρινός 
στόχος που καθένας μας ονειρεύεται. Και όταν αυτός δεν εξαντλείται σε μια 
σεζλόνγκ, το Altamar προσφέρει λύσεις αδρεναλίνης με μαθήματα kitesurf 
στο πιστοποιημένο club με IKO Kites Guru στην παραλία του Πευκιού που 
ξεδιπλώνεται μπροστά του ή με μια ολοήμερη οργανωμένη εκδρομή στην 
κοσμοπολίτισσα Σκιάθο που είναι ακριβώς απέναντι.

Η τοποθεσία – το Πευκί
Το Πευκί είναι ένα παραθαλάσσιο θέρετρο όπου το γαλάζιο της θάλασσας 
συναντά το πράσινο των πεύκων, στα οποία χρωστάει και το όνομά του. Η 
μεγάλη σε μήκος παραλία του (περίπου 4 χλμ.) ακουμπάει στο Αιγαίο και 
φημίζεται για το ηλιοβασίλεμά της.
Το Πευκί αναπτύχθηκε μετά τη δεκαετία του 1960. Τα πρώτα σπίτια ήταν ψα-
ράδων της περιοχής, ενώ το έδαφος ήταν ελώδες και τα πεύκα διάσπαρτα 
μέχρι την παραλία. Θρύλοι των κατοίκων λένε ότι σε λόφο κοντά στο Πευκί 
ήταν ο ναός της θεάς Άρτεμης. Ανοιχτά στη θάλασσα, όπως και όλη η περιοχή 
του Αρτεμισίου, ήταν ο χώρος όπου πραγματοποιήθηκε η ιστορική ναυμαχία 
μεταξύ Ελλήνων και Περσών, γνωστή ως «ναυμαχία του Αρτεμισίου».

Γειτονικές εκδρομές
Οι επισκέπτες του Altamar Hotel έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ημερήσια 
εκδρομή στη Σκιάθο με καραβάκι που φεύγει από το λιμάνι στο Πευκί. Ανα-
καλύψτε τα Λιχαδονήσια, καθώς και τις ευεργετικές ιδιότητες των ιαματικών 
νερών της Αιδηψού σε συνδυασμό με επίσκεψη σε οινοποιείο για δοκιμή 
τοπικών κρασιών. Επίσης, το ξενοδοχείο μπορεί να οργανώσει για εσάς ημε-
ρήσιες εκδρομές στην Αθήνα, στους Δελφούς, στα Μετέωρα.
Και μόνοι σας, όμως, μπορείτε να εξερευνήσετε τις κοντινές ανατολικές πα-
ραλίες (Άγιος Νικόλαος Ελληνικών, Ψαροπούλι Βασιλικών και λίγο πιο μα-
κριά Αγία Άννα) ή να επισκεφτείτε τα μοναστήρια της περιοχής(Όσιος Δαυίδ, 
Μονή Γαλατάκη, Άγιος Γεώργιος Ηλίων), αλλά και το μικρό εκκλησάκι της 
Παναγίας Ντινιούς με την παραδεισένια κοιλάδα. Ωραία εκδρομή είναι και η 
επίσκεψη στους υπέροχους καταρράκτες του Δρυμώνα, όπως και μια επί-
σκεψη στο μοναδικό Μουσείο Παλαιοντολογικών Ευρημάτων Κερασιάς με 
εκθέματα που χρονολογούνται ακόμα και πριν από 6 εκατομμύρια χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.altamar.gr/



www.freesunday.gr22 28.07.2019

ρεπορτάζ

Μ
ε ιδιαίτερα έντονο τρόπο έχει επα-
νέλθει τις τελευταίες ηµέρες στο 
προσκήνιο της επικαιρότητας το ζή-
τηµα του ΧΥΤΑ Φυλής, ενώ τα σε-
νάρια για το µέλλον της εγκατάστα-
σης δίνουν και παίρνουν. Παράλ-
ληλα, το ζήτηµα προκαλεί εντάσεις 

και µεταξύ της απερχόµενης και της νέας διοίκησης της Περιφέ-
ρειας Αττικής, ενώ η κυβέρνηση διά στόµατος του αρµόδιου υ-
πουργού Εσωτερικών έκανε λόγο για «εφιαλτική κατάσταση».

Έγγραφο-βόµβα
Το ζήτηµα µε την κατάσταση που επικρατεί στον ΧΥΤΑ Φυλής 
ανακίνησε ο νέος περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, 
ο οποίος, επικαλούµενος έγγραφο του Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού 
Συνδέσµου Νοµού Αττικής (Ε∆ΣΝΑ), δήλωσε χαρακτηριστικά 
ότι «τον προσεχή Νοέµβριο κλείνει ο ΧΥΤΑ Φυλής και η Αττική 
θα πνιγεί στα σκουπίδια». Το επίµαχο έγγραφο αναφέρει ότι η 
διάρκεια ζωής του ΧΥΤΑ «εκτιµάται µέχρι τα τέλη του τρέχοντος 
έτους» ή, αν προχωρήσουν οι ενέργειες που έχουν δροµολογη-
θεί (ουσιαστικά η περαιτέρω «φόρτωση» του πρώτου και δεύ-
τερου «κυττάρου» του ΧΥΤΑ, κάτι που στο παρελθόν αποδεί-
χθηκε επικίνδυνο), θα παραταθεί έως το φθινόπωρο του 2020. 
Μάλιστα, ο Ε∆ΣΝΑ πάει τα πράγµατα ένα βήµα παραπέρα, προ-
τείνοντας την επέκταση του ΧΥΤΑ, καθώς στο έγγραφο αναφέ-
ρει ότι «δεδοµένου ότι δεν έχουν χωροθετηθεί άλλοι χώροι, οι 
µόνες βραχυπρόθεσµες λύσεις προς το παρόν χωροθετούνται 
εντός της ΟΕ∆Α (σ.σ.: Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση ∆ιαχείρι-
σης Απορριµµάτων) ∆υτικής Αττικής. Ήδη εξετάζονται σενά-
ρια για χώρους εντός της ΟΕ∆Α, καθώς και βέλτιστοι τρόποι δη-
µοπράτησης, που θα διασφαλίσουν ταχύτητα και ευελιξία στον 
Ε∆ΣΝΑ, ώστε να είναι εφικτό το φθινόπωρο του 2020 να έχει 
κατασκευαστεί ο νέος χώρος».
Με βάση το έγγραφο αυτό, ο κ. Πατούλης εξαπέλυσε δριµεία επί-
θεση κατά της απερχόµενης περιφερειάρχου Αττικής, Ρένας ∆ού-
ρου, αναφέροντας ότι «εδώ και µήνες ζητούσαµε επίµονα να ενη-
µερωθούµε έγκυρα και υπεύθυνα από τη διοίκηση του Ε∆ΣΝΑ 
και την απερχόµενη περιφερειάρχη Αττικής για τη χωρητικότητα 
του ΧΥΤΑ Φυλής, καθώς και για τον σχεδιασµό που υπήρχε για 
τη µελλοντική διαχείριση των απορριµµάτων της µεγαλύτερης πε-
ριφέρειας της χώρας, µε δεδοµένο ότι όλοι γνωρίζαµε ότι πολύ σύ-
ντοµα η δυνατότητα να δέχεται η Φυλή τα απορρίµµατα του Λε-

Ο κ. Θεοδωρικάκος σηµείωσε 
ότι «είναι εφιαλτική η σηµερινή 
κατάσταση του ΧΥΤΑ στη Φυλή, η 
προηγούµενη κυβέρνηση άφησε µια 
ωρολογιακή βόµβα στη νέα, και ιδίως 
στους πολίτες».

κανοπεδίου εξαντλείτο. Το επίσηµο έγγραφο που απεστάλη µε 
ηµεροµηνία 18 Ιουλίου από τον Ειδικό ∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο 
Νοµού Αττικής επιβεβαιώνει ότι σε ελάχιστες εβδοµάδες από 
σήµερα, ως τον προσεχή Νοέµβριο, δεν θα υπάρχει στην Αττική 
κανένας αδειοδοτηµένος χώρος για να δεχτεί τα σκουπίδια που 
παράγονται. Βρισκόµαστε µπροστά σε ένα τεράστιο αδιέξοδο µε 
δραµατικές επιπτώσεις στην καθηµερινότητα και την υγεία των 
κατοίκων, στην εικόνα της χώρας και κατ’ επέκταση και στην ε-
θνική οικονοµία».

Προσφυγή στη ∆ικαιοσύνη
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πατούλης περιέγραψε τα επόµενα βήµατα 
της νέας διοίκησης της Περιφέρειας, στα οποία περιλαµβάνεται 
και προσφυγή στη ∆ικαιοσύνη. Συγκεκριµένα, υπογράµµισε ότι 
«η κατάσταση που διαµορφώνεται ξεπερνά τις δυνατότητες της 
νέας διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής. Ήδη χάθηκε ζωτικός 
χρόνος και πλέον το πρόβληµα απέκτησε εθνικές διαστάσεις. Η 
αντιµετώπιση του προβλήµατος των στερεών αποβλήτων της Ατ-
τικής απαιτεί την εκπόνηση και υλοποίηση ενός εθνικού σχε-
δίου δράσης, µε τη συµµετοχή της αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθ-
µού και του κεντρικού κράτους, ευρύτερες συναινέσεις και συ-
νεργασίες, αλλά και απόδοση ευθυνών για την κατάσταση στην 
οποία έχουµε περιέλθει. Στο πλαίσιο αυτό:
• ∆εσµευόµαστε να καταρτίσουµε άµεσα ένα εθνικό σχέδιο δια-

χείρισης του προβλήµατος, σε συνεργασία µε την κυβέρνηση και 
απευθυνόµενοι και σε όλες τις πολιτικές δυνάµεις της χώρας, το 
οποίο θα υλοποιήσουµε µε τις ταχύτερες δυνατές διαδικασίες.
• Προσφεύγουµε άµεσα µε µηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγε-
λία του Αρείου Πάγου, προκειµένου να διερευνήσει αν υπάρχουν 
ποινικές ευθύνες σε όσους είχαν τη θεσµική υποχρέωση να δώ-
σουν λύση στο ζήτηµα της διαχείρισης των απορριµµάτων της Ατ-
τικής και δεν το έκαναν, θέτοντας µε τον τρόπο αυτόν σε κίνδυνο 
τη δηµόσια υγεία.
• ∆εσµευόµαστε ως νέα διοίκηση ότι αµέσως µόλις καταρτιστεί 
το σχέδιο δράσης θα ενηµερώσουµε υπεύθυνα τους πολίτες του 
Λεκανοπεδίου, προκειµένου να είναι σύµµαχοί µας στην προσπά-
θεια να δώσουµε λύση σε ένα πρόβληµα που δεν λύθηκε εδώ και 
40 χρόνια».

«Εφιαλτική κατάσταση»
Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρι-
κάκος, µιλώντας στον ΣΚΑΪ σηµείωσε ότι «είναι εφιαλτική η ση-
µερινή κατάσταση του ΧΥΤΑ στη Φυλή, η προηγούµενη κυβέρ-
νηση άφησε µια ωρολογιακή βόµβα στη νέα, και ιδίως στους πο-
λίτες» και επισήµανε ότι σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε 
υπό τον πρωθυπουργό και τους αρµόδιους υπουργούς, υφυπουρ-
γούς και γενικούς γραµµατείς έγινε αναλυτική ενηµέρωση για το 
θέµα από τον νέο περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη. «Ε-
ξετάζονται όλα τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα. Ευ-
θύνη µας είναι να αντιµετωπίσουµε το θέµα, και θα κάνουµε τα 
πάντα γι’ αυτό» πρόσθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος. Τόνισε, δε, ότι ως 
το τέλος του τρέχοντος έτους πρέπει να έχει βρεθεί λύση στο τε-
ράστιο πρόβληµα, ενώ διευκρίνισε ότι τεράστιο πρόβληµα απορ-
ριµµάτων αντιµετωπίζει το µεγαλύτερο µέρος της Ελλάδας, µε ε-
ξαίρεση περιοχές όπως η ∆υτική Μακεδονία και η Ήπειρος, όπου 
το ζήτηµα επιλύθηκε µέσω Σ∆ΙΤ.
Υπενθυµίζεται ότι στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας 
ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε επισκεφθεί τον 
ΧΥΤΑ Φυλής, απ’ όπου είχε υπογραµµίσει ότι «η µεγάλη ιστορία 
των τελευταίων πέντε ετών είναι ότι είχε δροµολογηθεί ένας σχε-
διασµός, έργα ακυρώθηκαν, χάθηκαν λεφτά, και η επόµενη κυ-
βέρνηση και ο επόµενος περιφερειάρχης θα κληθεί να διαχειρι-
στεί ένα τεράστιο πρόβληµα. Πολύ σύντοµα εδώ δεν θα έχουµε 
χώρο να πάµε τα σκουπίδια. Πρόκειται για υγειονοµική βόµβα. 
Αυτή είναι η σκληρή πραγµατικότητα».

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 
ΜΕ ΤΟΝ ΧΥΤΑ 

ΣΤΗ ΦΥΛΗ;
 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ



Σ
ε µόλις τρεις προτάσεις συνοψίζεται το σχέ-
διο της κυβέρνησης για τη διάσωση της ∆ΕΗ 
και το περιέγραψε ο ίδιος ο πρωθυπουρ-
γός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήµα της 
Βουλής: «Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι χρειά-
ζεται για να σώσει τη ∆ΕΗ, χωρίς νέες επι-
βαρύνσεις για τους καταναλωτές. Όπου απαι-

τείται, θα ιδιωτικοποιηθούν δίκτυα και θα εντοπιστούν οι στρατη-
γικοί κακοπληρωτές, που θα υποστούν τις συνέπειες του νόµου. 
Αφού εξυγιανθεί η επιχείρηση, θα αναζητηθεί στρατηγικός επεν-
δυτής».
Πιο αναλυτικά, το σχέδιο περιλαµβάνει µερική ιδιωτικοποίηση 
του ∆Ε∆∆ΗΕ που, σύµφωνα µε πληροφορίες, θα αφορά την εί-
σοδο στρατηγικού επενδυτή µε ποσοστό έως και 49%. Άλλωστε, το 
δίκτυο διανοµής συνολικού µήκους 238.000 χλµ., που διαχειρίζε-
ται ο ∆Ε∆∆ΗΕ, αποτελεί το πιο σηµαντικό µετά τον Α∆ΜΗΕ (την 
εταιρεία που διαχειρίζεται τα δίκτυα µεταφοράς, δηλαδή πυλώνες, 
υποβρύχιες διασυνδέσεις κ.λπ.) περιουσιακό στοιχείο της ∆ΕΗ, 
µε εγγυηµένο ρυθµιζόµενο έσοδο που ευνοεί την προσέλκυση ε-
πενδυτών και την ταχεία πώληση, σε αντίθεση µε την πώληση των 
λιγνιτικών µονάδων, που κατέληξε σε ναυάγιο.

Αναπροσαρµογή τιµολογίων
Την ίδια στιγµή η κυβέρνηση σχεδιάζει και αυξήσεις στα τιµολό-
για, που τελικά όµως δεν θα «περάσουν» στον καταναλωτή, καθώς 
δεν θα αυξηθούν οι λογαριασµοί. Κι αυτό γιατί θα αξιοποιηθούν 
ως «ισοδύναµα», που θα ισοσκελίσουν το επιπλέον κόστος, η µεί-
ωση του ΦΠΑ που έχει εξαγγελθεί από την προηγούµενη κυβέρ-
νηση χωρίς ακόµη να έχει εφαρµοστεί, αλλά και η «κάβα» των 200 

εκατ. ευρώ από τον ειδικό λογαριασµό ΑΠΕ, όπου καταλήγει το 
ΕΤΜΕΑΡ (τέλος µείωσης αερίων ρύπων) και πληρώνονται οι α-
νανεώσιµες πηγές ενέργειας. Κατά συνέπεια, το αποτέλεσµα για 
τους καταναλωτές θα είναι ουδέτερο, καθώς από τη µια πλευρά 
δεν θα υπάρξει αύξηση στο συνολικό κόστος του λογαριασµού 
ρεύµατος και από την άλλη δεν θα επωφεληθούν της µείωσης της 
τάξης των 5 ευρώ ανά λογαριασµό που θα ερχόταν µε τη µείωση 
του ΦΠΑ.
Τα υπόλοιπα έσοδα που προβλέπονται στο σχέδιο για τη διά-
σωση της ∆ΕΗ είναι η είσπραξη 195 εκατ. ευρώ από τις ΥΚΩ (υ-
πηρεσίες κοινής ωφέλειας, δηλαδή τα κόστη για την ηλεκτροδό-
τηση νησιών και ευπαθών οµάδων) που οφείλει το ∆ηµόσιο στη 
∆ΕΗ, αλλά και η κατάργηση των δηµοπρασιών ΝΟΜΕ µε ετήσιο 
κόστος της τάξης των 150 εκατ. ευρώ, καθώς για να µειωθεί το µε-
ρίδιο της ∆ΕΗ, η εταιρεία αναγκαζόταν να πουλά κάτω του κό-
στους ρεύµα σε ανταγωνιστές της.

Εθελουσία έξοδος
Το σχέδιο διάσωσης της ∆ΕΗ περιλαµβάνει και στοχευµένες ε-
θελούσιες εξόδους του προσωπικού. Σηµειώνεται ότι το προη-
γούµενο επιχειρηµατικό σχέδιο της ∆ΕΗ «µιλούσε» για µείωση 
προσωπικού κατά 6.000 υπαλλήλους κυρίως λόγω συνταξιοδο-
τήσεων, της διάθεσης των µονάδων λιγνίτη και της λήξης συµβά-
σεων ορισµένου χρόνου.

Σαφάρι για κακοπληρωτές
Η κυβέρνηση σχεδιάζει και την ενίσχυση της ρευστότητας της 
∆ΕΗ εντοπίζοντας τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Σύµφωνα 
µε τα στοιχεία που παρουσίασε από το βήµα της Βουλής ο υ-

πουργός Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, µόλις 60.000 καταναλω-
τές χρωστούν περίπου 800 εκατ. ευρώ στη ∆ΕΗ. Πάντως, η κυβέρ-
νηση υποστηρίζει ότι για τους κοινωνικά αδύναµους συµπολίτες 
µας θα υπάρχει πάντοτε µέριµνα, εναρµονισµένη µε τις πρακτικές 
της Ε.Ε.

Το µερίδιο αγοράς
Σε πονοκέφαλο έχει εξελιχθεί για τη νέα ηγεσία του υπουργείου 
Ενέργειας και η µνηµονιακή δέσµευση για µείωση του µεριδίου α-
γοράς της ∆ΕΗ κάτω από το 50% (από το περίπου 75% που κατέχει 
σήµερα) και µάλιστα χωρίς «αντάλλαγµα». Σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες που βλέπουν το φως της δηµοσιότητας, η κυβέρνηση σχεδιά-
ζει την αλλαγή του στόχου για το µερίδιο αγοράς, ώστε να µη χρει-
αστεί να χάσει 4 εκατοµµύρια πελάτες η επιχείρηση.

Κατ’ αρχάς… ναι
Ωστόσο, το τοπίο όσον αφορά τη διάσωση της ∆ΕΗ και κυρίως για 
τη µερική ιδιωτικοποίηση του ∆Ε∆∆ΗΕ δεν αναµένεται να ξεκα-
θαρίσει πριν από το φθινόπωρο και τις πρώτες επίσηµες επαφές 
του Κωστή Χατζηδάκη µε τους θεσµούς και τη νέα πρόεδρο της 
Κοµισιόν. Πάντως, κατά την πρώτη συνάντηση που είχε µε τους εκ-
προσώπους των θεσµών την περασµένη εβδοµάδα, ο κ. Χατζηδά-
κης παρουσίασε την κατάσταση και έλαβε κατ’ αρχάς πράσινο φως 
να καταρτίσει ένα λεπτοµερές σχέδιο τόσο για τη ∆ΕΗ όσο και για 
την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, καθώς τα δύο ζητήµατα 
είναι απολύτως αλληλοεξαρτώµενα.

Οι λιγνιτικές µονάδες
Για την… ιστορία σηµειώνεται ότι ο διαγωνισµός για την πώληση 
των λιγνιτικών µονάδων της ∆ΕΗ κηρύχθηκε άγονος, καθώς δεν 
κατατέθηκε κάποια προσφορά, αφού οι υποψήφιοι επενδυτές 
έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στις κινήσεις της νέας κυ-
βέρνησης και κυρίως στο εάν θα εφαρµόσει σχέδιο για το άνοιγµα 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας µέσα από µέτρα µείωσης του µε-
ριδίου της ∆ΕΗ. Μετά το νέο ναυάγιο, λοιπόν, η Αθήνα θα πρέ-
πει να συµµορφωθεί και µε την καταδικαστική σε βάρος της χώρας 
µας απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου για το µονοπώλιο της 
∆ΕΗ στον λιγνίτη.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει και 
αυξήσεις στα τιµολόγια, 
που τελικά όµως δεν 
θα «περάσουν» στον 
καταναλωτή, καθώς δεν θα 
αυξηθούν οι λογαριασµοί. Κι 
αυτό γιατί θα αξιοποιηθούν 
ως «ισοδύναµα» η µείωση του 
ΦΠΑ που έχει εξαγγελθεί 
από την προηγούµενη 
κυβέρνηση χωρίς ακόµη να 
έχει εφαρµοστεί, αλλά και η 
«κάβα» των 200 εκατ. ευρώ 
από τον ειδικό λογαριασµό 
ΑΠΕ.

ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΩΣΗ 
ΤΗΣ ∆ΕΗ

  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Με τρεις συναυλίες, δύο παράλληλες εκδηλώσεις και ξεναγήσεις, η 
Άνω Σύρος ετοιμάζεται να υποδεχτεί από τις 19 έως τις 25 Αυγού-
στου το Φεστιβάλ «ΑΝΩ».

Από το 2017 η Καθολική Επισκοπή Σύρου και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Καθο-
λικών Σύρου διοργανώνουν το Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου 
«ΑΝΩ» με στόχο την ανάδειξη του εκκλησιαστικού οργάνου του Καθεδρικού 

Ναού Αγίου Γεωργίου Άνω Σύρου και παράλληλα την αναζωογόνηση του 
μεσαιωνικού οικισμού της Άνω Σύρου.
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Χρήστος Παρασκευόπουλος και ο 
εκτελεστικός διευθυντής του Χάρης Βεκρής εξηγούν στην FS τους λόγους 
που η φήμη του φεστιβάλ εξαπλώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ 
αναφέρονται και στη σχέση των Ελλήνων με το εκκλησιαστικό όργανο.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Το Φεστιβάλ «ΑΝΩ»  
επιστρέφει με ήχους από εκκλησιαστικό όργανο

www.freesunday.gr24 28.07.2019

πολιτισμός

Κάθε χρόνο το πρόγραμμα του φεστιβάλ γίνεται 
όλο και πιο πλούσιο. Τι είναι αυτό που το χαρα-
κτηρίζει φέτος;
Το φεστιβάλ χαρακτηρίζεται φέτος από τους συν-
δυασμούς εκκλησιαστικού οργάνου με κάποια 
όργανα που είναι πιο σπάνια σαν σολιστικά. Έτσι, 
φέτος, εκτός από ένα ρεσιτάλ με το εκκλησιαστικό 
όργανο, που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, έχου-
με άλλες δύο συναυλίες, με εκκλησιαστικό όργανο 
και όμποε και με εκκλησιαστικό όργανο και άρπα.

Πώς συνδυάζεται ο ζεστός ήχος του όμποε με 
τον επιβλητικό ήχο του εκκλησιαστικού οργάνου;
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο προσόν του οργανίστα, 
διότι θα πρέπει να συνοδεύει με τέτοιον τρόπο το 
όμποε ώστε να μην το καλύπτει, αλλά ταυτόχρονα 
να ακούγεται και το εκκλησιαστικό όργανο. Για τον 
λόγο αυτόν ρυθμίζεται το εκκλησιαστικό όργανο 
σε μια μέτρια προς χαμηλή ένταση, για να μπορεί 
να υπάρχει κατάλληλη συνοδεία.

Ούτε όμως άρπα και εκκλησιαστικό όργανο εί-
ναι συνηθισμένος συνδυασμός.
Θα έλεγα ότι είναι ένας εξαιρετικά σπάνιος συν-
δυασμός. Εξάλλου ένα από τα έργα που θα ερμη-
νευτούν στο φεστιβάλ είναι ουσιαστικά μεταγραφή 
ενός κονσέρτου του Χέντελ που είχε γράψει αρχι-
κά για εκκλησιαστικό όργανο και ορχήστρα.

Το εκκλησιαστικό όργανο θα ακουστεί και με 
μια άλλη ιδιότητα, αυτήν του κινηματογραφικού 
οργάνου.
Πρόκειται για τη συνεισφορά του εκκλησιαστι-
κού οργάνου στον βωβό κινηματογράφο υπό τη 
μορφή του κινηματογραφικού οργάνου. Ένα όρ-
γανο-εξέλιξη του εκκλησιαστικού οργάνου που 
στις αρχές του 20ού αιώνα ηχούσε σε όλες τις 
κινηματογραφικές αίθουσες του εξωτερικού. Στο 
φεστιβάλ, το εκκλησιαστικό όργανο θα ακουστεί 
μία φορά με αυτοσχεδιασμό στην εκκλησία του 
Αγίου Γεωργίου και άλλη μία από ψηφιακή ανα-
παραγωγή τέτοιου κινηματογραφικού οργάνου με 
τη μεταφορά ενός συνθεσάιζερ από την Αθήνα. 
Εκεί, με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, θα 

έχουμε μια πιο πιστή απόδοση αυτού του τόσο ιδι-
αίτερου μουσικού οργάνου.

Αναφερθήκατε στον αυτοσχεδιασμό. Θεωρείται 
απαραίτητο προσόν για τους οργανίστες;
Θεωρείται ένα προσόν αρκετά σημαντικό για τους 
οργανίστες. Ο αυτοσχεδιασμός ουσιαστικά είναι 
μια σύνθεση που εκτελείται εκείνη την ώρα από 
το μυαλό του ερμηνευτή. Του δίνουμε ένα μουσι-
κό θέμα κι εκείνος συνθέτει επιτόπου. Αυτό έχει 
πάρα πολλές δυσκολίες, γιατί θα πρέπει κάποιος 
να είναι εξαιρετικός γνώστης και του εκκλησια-
στικού οργάνου αλλά και των θεωρητικών γνώ-
σεων αυτού. Κάποιοι οργανίστες έχουν σε πολύ 
μεγάλο βαθμό αναπτυγμένο αυτό το προσόν, κά-
ποιοι άλλοι λιγότερο και κάποιοι καθόλου. Είναι 
θέμα και το τι έχει σπουδάσει ο οργανίστας αλλά 
και τι φαντασία έχει.

Στην Ελλάδα έχουμε αρχίσει να εξοικειωνόμα-
στε με το εκκλησιαστικό όργανο;
Θα έλεγα πως ναι. Στην Ελλάδα είμαστε τέσσερις 
συνάδελφοι που δραστηριοποιούμαστε. Εκτός 
από τους ναούς όπου παίζουμε, κάνουμε συναυ-
λίες και με άλλα μουσικά όργανα, συμμετέχουμε 
σε φεστιβάλ, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο 
να αγκαλιάσουμε το ελληνικό ακροατήριο. Επί-
σης, έχουν επιστρατευτεί συνθέτες οι οποίοι έχουν 
γράψει και νέα έργα για εκκλησιαστικό όργανο τα 
οποία προς το παρόν δεν υπάρχουν σε κάποια 
ηχογράφηση, ωστόσο το φθινόπωρο θα προχω-
ρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία.

Πριν από τρία χρόνια, οπότε άρχιζε το φεστιβάλ, 
είχατε επιφυλάξεις για το πώς θα υποδεχόταν ο 
κόσμος αυτή την προσπάθεια;
Θα έλεγα πως όχι, γιατί ήδη από την ημέρα που 
έγιναν τα εγκαίνια του εκκλησιαστικού οργάνου 
στην Άνω Σύρο η προσέλευση του ακροατηρίου 
ήταν τόσο μεγάλη, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. 
Επιπλέον, επειδή το εκκλησιαστικό όργανο σπανί-
ως ακούγεται στην Ελλάδα, το ελληνικό ακροατή-
ριο προσδοκά την ώρα που θα βρεθεί στον χώρο, 
για να μπορέσει να ακούσει κάτι διαφορετικό.

Το Φεστιβάλ «ΑΝΩ» συμπληρώνει φέτος τρία 
χρόνια. Μπορείτε να μας πείτε ποιες ήταν οι 
αρχικές προσδοκίες σας και κατά πόσο αυτές 
έχουν ευοδωθεί;
Οι δύο στόχοι που εξαρχής θέσαμε σε αυτή 
μας την πρωτοβουλία ήταν η ευρύτερη δυ-
νατή αναγνώριση του Φεστιβάλ «ΑΝΩ» από 
τους φίλους του εκκλησιαστικού οργάνου 
εντός και εκτός ελληνικών συνόρων και ταυ-
τόχρονα η ανάδειξη και αναζωογόνηση του 
μεσαιωνικού οικισμού της Άνω Σύρου. Μετά 
από σχεδόν τρία χρόνια μπορούμε να πού-
με πως το Φεστιβάλ «ΑΝΩ» αποτελεί μελέτη 
περίπτωσης ενός ελληνικού περιφερειακού 
φεστιβάλ που κατάφερε να αναδείξει με τον 
καλύτερο τρόπο την πολιτιστική κληρονομιά 
του τόπου που το φιλοξενεί, μετατρέποντας 
ένα παροπλισμένο –μέχρι πριν από λίγα χρό-
νια– κειμήλιο σε πόλο έλξης παγκόσμιας εμ-
βέλειας.

Η φήμη του «ΑΝΩ» εξαπλώθηκε σε πολύ σύ-
ντομο χρονικό διάστημα, παρ’ ότι στην Ελλάδα 
δεν είμαστε εξοικειωμένοι με το εκκλησιαστικό 
όργανο. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό;
Στο ότι από την αρχή δώσαμε μεγάλη σημα-
σία στην επικοινωνία και στην προβολή του. 
Από καλλιτεχνική άποψη, προσπαθούμε να 
συνδυάζουμε το εκκλησιαστικό όργανο και 
με άλλα όργανα, ώστε η συναυλία να γίνε-
ται ελκυστικότερη. Από αισθητική άποψη, η 
οπτική ταυτότητα του φεστιβάλ είναι αρκετά 
σύγχρονη και πολύ πιο μπροστά απ’ ό,τι συ-
νηθίζεται σε ανάλογα φεστιβάλ του εξωτερι-
κού. Έτσι, επενδύουμε σε ένα νεανικότερο 
κοινό, το οποίο και εντέλει είναι το μέλλον της 
διοργάνωσης.

Το «ΑΝΩ» άρχισε την πορεία του εν μέσω οικο-
νομικής κρίσης. Ποια στρατηγική ακολουθήσατε 
για την τόνωση και τη βιωσιμότητά του;
Ξεκινήσαμε με έναν πολύ μικρό προϋπολογι-
σμό, ο οποίος στο μεγαλύτερο μέρος του κα-
λύφθηκε από την Καθολική Επισκοπή Σύρου 

και από μια μικρή –αλλά σημαντική τότε– χο-
ρηγία του ΔΕΔΔΗΕ. Δείχνοντας τη σοβαρότη-
τα του εγχειρήματός μας και τις σημαντικές 
προοπτικές του, από τη δεύτερη κιόλας χρο-
νιά καταφέραμε να κερδίσουμε την εμπιστο-
σύνη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του 
υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, του 
υπουργείου Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου 
Σύρου - Ερμούπολης, της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, της 
Revoil, της Blue Star Ferries και της EasyJet.

Παράλληλα, όπως ανακοινώσατε τον περασμένο 
Ιούνιο, υπάρχει πρόταση «να δημιουργηθεί ένα 
δίκτυο με φεστιβάλ εκκλησιαστικού οργάνου σε 
νησιά και παράκτιες περιοχές της Ευρώπης». Τι 
ακριβώς περιλαμβάνει η συγκεκριμένη πρόταση 
και σε ποιο στάδιο βρίσκεται;
Η πρότασή μας αυτή βρίσκεται σε αρκετά αρ-
χικό στάδιο και απομένουν ακόμα πολλά να 
συζητηθούν με τους υπόλοιπους εταίρους 
μας. Βασική ιδέα είναι η δημιουργία ενός 
δικτύου φεστιβάλ εκκλησιαστικού οργάνου 
που πραγματοποιούνται σε νησιά της Ε.Ε. 
Σκοπός μας είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσί-
ας, αλλά και καλλιτεχνικής δημιουργίας, με 
απώτερο σκοπό τη διεύρυνση του κοινού του 
εκκλησιαστικού οργάνου.

Κλείνοντας, ποιοι θα λέγατε ότι είναι οι βασικοί 
σας στόχοι για τα επόμενα βήματα του φεστιβάλ;
Διατηρώντας την ελεύθερη είσοδο του 
κοινού και με στόχο την εξασφάλιση της 
ανεξαρτησίας και της βιωσιμότητάς του, 
προσβλέπουμε στην ανάπτυξη συνεργασι-
ών με πρεσβείες και στην αξιοποίηση ευ-
ρωπαϊκών προγραμμάτων. Στα σχέδιά μας 
είναι η καθιέρωση ενός υψηλού επιπέδου 
ετήσιου «master class» για κατόχους πτυχί-
ου εκκλησιαστικού οργάνου, αλλά και ενός 
κύκλου παρουσιάσεων της ιστορίας και της 
λειτουργίας του εκκλησιαστικού οργάνου σε 
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του 
νησιού.

Χρήστος Παρασκευόπουλος,  
καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ «ΑΝΩ»

Χάρης Βεκρής, 
εκτελεστικός διευθυντής του Φεστιβάλ «ΑΝΩ»

«Στην Ελλάδα έχουμε αρχίσει  
να εξοικειωνόμαστε με το εκκλησιαστικό όργανο»

«Προσπαθούμε να συνδυάζουμε  
το εκκλησιαστικό όργανο και με άλλα όργανα»

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ «ΑΝΩ» στο https://anofestival.gr/.





Ε
πιδεικνύοντας άριστα αντανακλαστικά, 
η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη 
και η νέα ηγεσία της Αριστοτέλους βά-
ζουν φρένο σε οτιδήποτε ταλαιπωρού-
σε µέχρι τώρα τους πολίτες και υπονό-

µευε τη δηµόσια υγεία. Από τις πρώτες µέρες της 
διακυβέρνησής της η νέα κυβέρνηση δείχνει πως 
επενδύει στην πρόληψη όχι µε φούµαρα αλλά µε 
πράξεις και κάνει εκείνα τα απαραίτητα βήµατα 
ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτήν όλοι οι πολίτες. 
Ας µην ξεχνάµε πως οι έρευνες της Εθνικής Σχο-
λής ∆ηµόσιας Υγείας έχουν δείξει πως στα χρόνια 
της οικονοµικής κρίσης η πρόληψη έγινε «ατοµική 
υπόθεση» για λίγους και απαγορευµένη «πολυτέ-
λεια» για τους πολλούς.
Κατ’ αρχάς, αποφασισµένος να σταµατήσει το κά-
πνισµα σε όλο το ∆ηµόσιο, όπως και στη Βουλή, 
που θυµίζει τεκέ, φαίνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 
ενώ το δίδυµο της Αριστοτέλους αφουγκράζεται 
σωστά τις ανάγκες των πολιτών και απαντά στα αι-
τήµατα που έχουν σχέση µε τις άδικες επιβαρύν-
σεις τους και την ταλαιπωρία τους στα γρανάζια της 
γραφειοκρατίας.
Εξαιρετική κίνηση µατ, έναν χρόνο µετά τη φονική 
πυρκαγιά στο Μάτι, ήταν η παρέµβαση του υπουρ-
γού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, µε στόχο να απλου-
στευτεί η διαδικασία προκειµένου οι εγκαυµατίες 
να προµηθεύονται δωρεάν τα σκευάσµατα για την 
επούλωση των εγκαυµάτων τους. ∆εύτερη κίνηση 
µατ, η εφαρµογή του αντικαπνιστικού νόµου που 
ψηφίστηκε προ δεκαετίας και µετά έγινε καπνός! 
Τρίτη κίνηση µατ, χαρακτηριστική των προθέσε-
ων και του µακρόπνοου σχεδίου της νέας ηγεσίας 
του υπουργείου Υγείας, είναι η επιστροφή στην 
κανονικότητα και η διακοπή της άτυπης διαµάχης 
µε τον ιατρικό κόσµο. Τη λήξη του άτυπου αυτού 
πολέµου, που είχε κηρύξει ο Παύλος Πολάκης, 
σήµανε η συνάντηση της ηγεσίας του υπουργείου 
Υγείας µε το νέο προεδρείο του Πανελλήνιου Ια-
τρικού Συλλόγου. Το είπε άλλωστε εξαρχής ο νέος 
υπουργός, πως η ηγεσία της Αριστοτέλους θα στα-

θεί δίπλα στους µικρούς ήρωες που στηρίζουν το 
σύστηµα υγείας και θα τους αποδώσει τα εύσηµα. 
Για τα αντανακλαστικά της, τον ανθρωποκεντρικό 
σχεδιασµό της και την υλοποίηση ενός προγράµ-
µατος ασθενοκεντρικού, µε στόχο τη µείωση της 
επιβάρυνσης του πολίτη και την προστασία της 
υγείας του, η κυβέρνηση έχει ήδη πάρει στο πλευ-
ρό της όλους τους επιστηµονικούς φορείς, που 
αναγνωρίζουν και επικροτούν τα πρώτα θετικά 
δείγµατα γραφής. Ο σεβασµός είναι αµοιβαίος, 

γιατί και το υπουργείο Υγείας καλεί τους φορείς 
να συµµετάσχουν ενεργά στον διάλογο, δίνοντας 
προτεραιότητα στους συλλόγους ασθενών, οι 
οποίοι παγκοσµίως συµµετέχουν στις επιτροπές 
της πολιτικής του φαρµάκου, µεταφέροντας τα λε-
γόµενα real-world data, δηλαδή τις πληροφορίες 
που συλλέγουν βιωµατικά όσοι άνθρωποι ζουν µε 
χρόνιες παθήσεις. Ο Βασίλης Κικίλιας και ο Βα-
σίλης Κοντοζαµάνης τους δίνουν βήµα ώστε να 
ακουστεί παντού η φωνή τους.

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Γ
ια τις διακοπές χρειαζό-
µαστε ελαφριά ρούχα, 
καπέλο, αντηλιακό, 
µαγιό, ένα καλό βιβλίο 
και καλή παρέα. Σωστά; 

«Λάθος» απαντά ο πρόεδρος του 
Φαρµακευτικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης, ∆ιονύσης Ευγενίδης, κατα-
γράφοντας τα προϊόντα που πρέπει 
να έχουµε µαζί µας για ξέγνοιαστες 
διακοπές. Αυτά περιλαµβάνουν φυ-
τικό εντοµοαπωθητικό, κρέµα, τζελ 
ή stick για τα τσιµπήµατα από κου-
νούπια και µέλισσες ή από επαφή µε 
µέδουσες και φυτά, αντηλιακό γαλά-
κτωµα σώµατος και καταπραϋντική 
κρέµα για τα ηλιακά εγκαύµατα. 
Επίσης, πρέπει να έχουµε µαζί µας 
βαµβάκι, οξυζενέ, ιώδιο και απο-
στειρωµένες γάζες, υποαλλεργικούς 
αυτοκόλλητους µικροεπιδέσµους, 
υποαλλεργικές αυτοκόλλητες ταινί-
ες, αντιβιοτική σκόνη και αλοιφή για 
την καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση 
πιθανών τραυµατισµών. Επιπλέον, 
χρήσιµα µπορεί να αποβούν τα παυ-
σίπονα ή αντιπυρετικά χάπια, ενώ αν 
έχουµε σκοπό να κάνουµε κάποιο 
µεγάλο ή/και δύσκολο ταξίδι, καλό 
είναι να ζητήσουµε από τον φαρµα-
κοποιό µας κάποιο σκεύασµα για 
τη ναυτία και για τη δυσκοιλιότητα. 
Τέλος, φροντίζουµε να έχουµε µαζί 
µας οφθαλµικές σταγόνες για τον 
ερεθισµό από τη θάλασσα ή το νερό 
της πισίνας και τσιµπιδάκι φρυδιών, 
το οποίο ενδεχοµένως να χρησιµο-
ποιήσουµε για να βγάλουµε αγκάθια 
από αχινούς ή κεντρί µέλισσας.

Το φαρµακείο 
των διακοπών 
έχει θέση στις 
αποσκευές µας

Τέλος το κάπνισ�α στο ∆η�όσιο και οι ουρές 
της ταλαιπωρίας για τους ασθενείς
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υγεία

Υπάρχουν πολλές περιοχές στην Ελλάδα όπου οι κάτοικοι δεν έχουν πρόσβαση σε δερ-
µατολόγο. Τέτοιες περιοχές είναι αρκετά ελληνικά νησιά. Για να µπορέσουν όλοι να 
έχουν την πρόληψη που τους αξίζει, η Avène έστειλε ειδική οµάδα τριών δερµατο-
λόγων, η οποία στο πλαίσιο της Εβδοµάδας Υπεύθυνης Συµπεριφοράς απέναντι στον 

Ήλιο εξέτασε τους κατοίκους τριών νησιών. Συγκεκριµένα, για το 2019 η οµάδα των γιατρών 
επισκέφθηκε τα Κουφονήσια, τη Σχοινούσα και την Ηρακλειά, όπου συνολικά εξετάστηκαν 
περισσότερα από 150 άτοµα. Ανάµεσα στους εξετασθέντες διαγνώστηκαν τέσσερα περιστατικά 
µε ύποπτες βλάβες, τα οποία χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. Η Avène δεσµεύτηκε ότι θα 
αναλάβει τη µεταφορά τους στο Νοσοκοµείο Αφροδισίων και ∆ερµατικών Νόσων «Ανδρέας 
Συγγρός» για τις περαιτέρω εξετάσεις, καλύπτοντας τα έξοδα µεταφοράς και διαµονής τους 
στην Αθήνα.

Η άµεση και καθολική 
εφαρµογή του 
αντικαπνιστικού νόµου 
µία δεκαετία µετά την 
ψήφισή του εκφράζει 
την επένδυση του νέου 
υπουργού Υγείας στην 
πρόληψη, η οποία 
στα χρόνια της κρίσης 
κατέστη «πολυτέλεια» 
για λίγους.

150 κάτοικοι µικρών νησιών εξετάστηκαν δωρεάν 
για καρκίνο του δέρµατος



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

Για µία ακόµη φορά το Betarades.gr και η FS σας προ-
σφέρουν τα προγνωστικά τους για τα παιχνίδια της 
εβδοµάδας. Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα, µικρό-
τερων και µεγαλύτερων κατηγοριών, µπαίνουν σιγά 
σιγά στο πρόγραµµα. Έτσι, το κουπόνι αρχίζει να γεµί-

ζει σταθερά κάθε Σαββατοκύριακο. Οι στοιχηµατικές επιλογές που 
προκύπτουν είναι πολύ ενδιαφέρουσες.
Οι προτάσεις στοιχήµατος της Κυριακής (28/07) ξεκινάνε από τη 
δεύτερη κατηγορία της Γερµανίας. Είναι η πρώτη αγωνιστική του 
συγκεκριµένου πρωταθλήµατος. Το Αµβούργο, λοιπόν, θα φιλοξε-
νήσει την Ντάρµσταντ. Οι δύο οµάδες δεν γνωρίζονται καλά, αφού 
είναι το πρώτο επίσηµο µατς της σεζόν. Οι γηπεδούχοι έχουν στόχο 
την άνοδο και θα µπουν µε ενθουσιασµό για τη νίκη. Έχουν την 
ποιότητα για να βρουν γκολ και λογικά θα τα καταφέρουν. Ωστόσο, 
αµυντικά δεν εµπνέουν σιγουριά και η Ντάρµσταντ είναι επικίν-
δυνη. Γενικά, περιµένουµε ένα θεαµατικό µατς µε τέρµατα εκα-
τέρωθεν. Το Goal/Goal εξάλλου επιβεβαιώθηκε στα πέντε από τα 
έξι τελευταία µεταξύ τους παιχνίδια. Κάτι ανάλογο αναµένουµε να 
συµβεί και απόψε. Έτσι, επιλέγουµε το Goal/Goal σε απόδοση 1.85.

Over στην Αυστρία
Μεταφερόµαστε στο πρωτάθληµα της Αυστρίας. Και σε αυτή την 
περίπτωση είναι η πρώτη αγωνιστική. Σε αυτό το πλαίσιο, η Μά-
τερσµπουργκ υποδέχεται τη Χάρτµπεργκ. Πρόκειται για δύο οµά-
δες που τα ονόµατά τους δεν λένε και πολλά στο ευρύ κοινό. Παρ’ 
όλα αυτά, έχουν να… δώσουν. Ειδικά αν δει κανείς τι συνέβη στα 
πιο πρόσφατα µεταξύ τους µατς, θα ενδιαφερθεί στοιχηµατικά για 
τον αγώνα. Οι τελευταίες έξι αναµετρήσεις ανάµεσα στη Μάτερ-
σµπουργκ και τη Χάρτµπεργκ είχαν τρία και περισσότερα τέρµατα. 
Μάλιστα, σε πέντε εξ αυτών επιβεβαιώθηκε το αµφίσκορο. Ένα 
ωραίο παιχνίδι περιµένουµε και σήµερα, λόγω και του ενθουσια-
σµού της πρεµιέρας. Αµφότερες δύσκολα κρατάνε το µηδέν στην 
άµυνα, ενώ επιθετικά βρίσκουν τις λύσεις. Πάµε µε το Over 2.5 σε 
απόδοση 1.80.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Πολλά γκολ σε Γερµανία 

και Αυστρία!

Κερδίζει η Κουόπιο
Από την Αυστρία στη Φινλανδία και στο πρωτάθληµα της πρώτης κα-
τηγορίας. Εδώ η Κόκολα θα παίξει µε την Κουόπιο για τη 17η αγωνι-
στική. Το µατς θα γίνει στην έδρα της πρώτης. Οι γηπεδούχοι, όµως, 
δεν είναι σε καθόλου καλή αγωνιστική κατάσταση. Η βαθµολογική 
τους θέση τα λέει όλα. Για την ακρίβεια, η Κόκολα εντοπίζεται στην 
προτελευταία θέση της κατάταξης. Η Κουόπιο, από την άλλη, είναι 
τρίτη και φλερτάρει µε τη δυάδα. ∆εν έχει χάσει σε κανένα από τα 
επτά τελευταία παιχνίδια της. Επιπλέον, έχει προκριθεί στον δεύ-
τερο προκριµατικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ, δείχνοντας κι εκεί την 

αξία της. Οι αποδόσεις θεωρούµε ότι αδικούν τους φιλοξενούµενους. 
Είναι εµφανώς καλύτερη οµάδα, και σε καλύτερη φόρµα. Το «διπλό» 
στο 2.02 αποτελεί αξιόλογη επιλογή.
Οι δύο επόµενες βασικές προτάσεις µας εστιάζουν στη δύναµη της 
έδρας. Αρχικά, στις 18:30, η Βάρµπεργκ θα υποδεχτεί την Έργκριτε 
για τη Β΄ Σουηδίας. Μετά από 16 αγωνιστικές, οι γηπεδούχοι είναι 
στην πρώτη θέση και αποτελούν την καλύτερη οµάδα της κατηγο-
ρίας. Θεωρούµε ότι θα συνεχίσουν στο ίδιο τέµπο και θα υποτάξουν 
και την Έργκριτε, εύκολα ή δύσκολα. «Άσος» σε απόδοση 2.00. Στις 
21:00 η Βιτορούλ φιλοξενεί τη Χέρµανσταντ στη Ρουµανία. Η Βιτο-
ρούλ έχει πραγµατοποιήσει εκρηκτικό ξεκίνηµα, µε δύο νίκες σε ι-
σάριθµες αγωνιστικές και 6-0 τέρµατα. Οι φιλοξενούµενοι µετράνε 
δύο ήττες και έχουν δεχτεί σε αυτά τα µατς έξι τέρµατα. Φαίνεται από 
τώρα ότι υπάρχει διαφορά δυναµικότητας ανάµεσα στις δύο οµάδες. 
Εµείς θα εµπιστευτούµε τη Βιτορούλ, που φαίνεται πιο ισχυρή και 
παίζει στο γήπεδό της. «Άσος» στο 1.65.
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 επι-
λέξετε! 

Σερί Tips

* Χόµπρο - Ράντερς (28/07, 15:00): Στην τρίτη αγωνιστική 
της ∆ανίας η Χόµπρο φιλοξενεί τη Ράντερς. Οι γηπεδούχοι 
χάνουν δύσκολα και συνηθίζουν να κλείνουν τα παιχνίδια τους. 
Ενδεικτικά, είναι αήττητοι εδώ και επτά µατς, ενώ το Under 2.5 
έχει παρουσιαστεί στις εννέα τελευταίες αναµετρήσεις τους! Με 
το Under 2.5 θα πάµε κι εµείς, σε απόδοση 1.70.

* Άρσεναλ Τούλα - Ροστόφ (28/07, 16:30): Στην Α΄ Ρωσίας 
η Άρσεναλ Τούλα υποδέχεται τη Ροστόφ. ∆ύο οµάδες που συµ-
µετέχουν κυρίως σε αγώνες µε πολλά γκολ θα συγκρουστούν 
απόψε. Οι φιλοξενούµενοι προέρχονται από πέντε συνεχόµενα 
µατς µε τρία και περισσότερα τέρµατα. Έτσι, το Over 2.5 στο 2.40 
µας φαίνεται ικανοποιητική επιλογή.

* Μίλαν - Μπενφίκα (28/07, 22:00): Στο International 
Champions Cup η Μίλαν θα αντιµετωπίσει την Μπενφίκα. ∆ύο 
οµάδες που φηµίζονται περισσότερο για τις επιθετικές αρετές 
τους θα αναµετρηθούν απόψε. Η Μπενφίκα, µάλιστα, µετράει 
οκτώ σερί Over 2.5 στα τελευταία παιχνίδια της. Αυτό το σηµείο 
επιλέγουµε και σήµερα, σε απόδοση 1.70.

Goal Tips

* Νόρτζελαντ - Έσµπιεργκ (28/07, 15:00): Στο πρωτάθληµα 
∆ανίας και πάλι, η Νόρτζελαντ παίζει εντός έδρας µε την Έσµπιεργκ. 
Είναι πολύ νωρίς για να βγουν συµπεράσµατα, αλλά φαίνεται ότι οι 
οµάδες έχουν προβλήµατα στην άµυνα. Από την άλλη, µπορούν να 
αποδειχθούν αποτελεσµατικές στην επίθεση. Το παιχνίδι έχει όλα τα 
φόντα για να επιβεβαιώσει το Over 2.5 σε απόδοση 1.66.

* Τζουργκάρντεν - Χάκεν (28/07, 16:00): Στην πρώτη κατηγορία 
της Σουηδίας έχουµε ένα σηµαντικό παιχνίδι. Τζουργκάρντεν και 
Χάκεν θέλουν πολύ τους βαθµούς και είναι υποχρεωµένες να προ-
σέξουν. Προβλέπουµε ότι τα ρίσκα θα είναι περιορισµένα σε αυτό το 
µατς, µε τη σκοπιµότητα να κυριαρχεί. Για τον λόγο αυτόν ποντάρου-
µε στο Under 2.5 σε απόδοση 1.72.

* Άαρχους - Μίντιλαντ (28/07, 17:00): Το πρωτάθληµα ∆ανίας 
µας δίνει άλλο ένα προγνωστικό µε θεµατική τα γκολ. Αυτό προκύ-
πτει από το µατς της Άαρχους µε τη Μίντιλαντ. Αµφότερες οι οµάδες 
θα κυνηγήσουν πολύ τη νίκη. Έχουν πολλούς τρόπους να σκορά-
ρουν, αλλά είναι επιρρεπείς στην άµυνα. Το αµφίσκορο είναι συχνό 
στους αγώνες τους. Πάµε µε το Goal/Goal σε απόδοση 1.61.

Head 2 Head

* Όρενµπουργκ - Ζενίτ (28/07, 14:00): Στο πρωτάθληµα Ρωσίας η 
Ζενίτ φιλοξενείται από την Όρενµπουργκ. Οι γηπεδούχοι έχουν δύο 
ήττες σε ισάριθµα µατς, ενώ οι φιλοξενούµενοι δύο νίκες. Επίσης, η 
Ζενίτ έχει τέσσερις σερί νίκες απέναντι στην Όρενµπουργκ. Πιστεύ-
ουµε θα τις κάνει πέντε και στηρίζουµε το «διπλό» στο 1.60.

* Έουπεν - Αντβέρπ (28/07, 20:00): Πρώτη αγωνιστική στο 
Βέλγιο και η Αντβέρπ δοκιµάζεται στην έδρα της Έουπεν. Η Αντβέρπ 
είναι πιο ποιοτικό σύνολο και αυτό φαίνεται και από τις αποδόσεις. 
Επιπλέον, µετράει έξι συνεχόµενες νίκες απέναντι στη σηµερινή της 
αντίπαλο. Έτσι, θα την εµπιστευτούµε και σήµερα. Επιλέγουµε το 
«διπλό» σε απόδοση 2.00.

* Σάντος - Αβάι (28/07, 21:00): Στη Βραζιλία η δεύτερη Σάντος 
θέλει να µείνει σε τροχιά κορυφής. Θεωρητικά, έχει εύκολο έργο 
απέναντι στην ουραγό Αβάι. Οι γηπεδούχοι είναι καλύτεροι, και 
αήττητοι στα έξι τελευταία µατς µε αυτόν τον αντίπαλο. Θεωρούµε ότι 
θα κερδίσουν εύκολα και σήµερα. Καταλήγουµε στο Σάντος -1 σε 
απόδοση 2.00.

28/07
14:30  Αµβούργο - Ντάρµσταντ   Goal/Goal  1.85
17:00  KPV Κόκολα - Κουόπιο   2  2.02
18:00  Μάτερσµπουργκ - Χάρτµπεργκ   Over 2.5  1.80
18:30  Βάρµπεργκ - Έργκριτε   1  2.00
21:00  Βιτορούλ - Χέρµανσταντ   1  1.65
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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
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Peugeot: Νέα κάθετη μονάδα στα βόρεια προάστια
ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ PEUGEOT ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΒΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ PEUGEOT 
BESIKOS A.E. ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2019.

Αυτή είναι η 8η γενιά της Corvette, η οποία μετά 
από 66 χρόνια (από το 1953 ο Zora Arkus-
Duntov, που είχε σχεδιάσει την αρχέτυπη, ήθελε 

το μοτέρ στο κέντρο) αλλάζει ρότα και ο κινητήρας 
της περνά πίσω από τις πλάτες των δύο επιβατών.
Ως κεντρομήχανη και πάντα πισωκίνητη, κινείται 
πλέον από έναν small-block ατμοσφαιρικό V8 LT2 
των 6,2 λίτρων που αποδίδει 502 άλογα και 637 Nm. 
Το μοτέρ (με μεταβλητό χρονισμό, απενεργοποίηση 
κυλίνδρων, αλουμινένιο μπλοκ) βρίσκεται πίσω από 
ένα διάφανο κάλυμμα, αποτελεί εξέλιξη του LT1, 
αλλά είναι ριζικά αναβαθμισμένο, όπως τονίζει η 
αμερικανική εταιρεία.
Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα αυτόματο διπλού συ-
μπλέκτη με 8 σχέσεις και paddles στο τιμόνι. Επίσης, 
υπάρχει και η ανάρτηση Magnetic Ride Control με τα 
μαγνητορροϊκής τεχνολογίας αμορτισέρ, ενώ στάνταρ 
είναι το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό.
Η Stingray είναι η βασική έκδοση, η οποία χρειάζε-
ται λιγότερα από 3 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώ-
σει τη διαδικασία των 0-60 μιλίων (0-96 χλμ./ώρα). 
Αργότερα θα δούμε αρκετές ισχυρότερες και σπέ-
σιαλ εκδόσεις.
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Αυτή είναι η νέα Chevrolet C8 Corvette Stingray

Η εταιρεία Besikos ιδρύθηκε το 1978 και από τότε δραστηριοποι-
είται στην εμπορία αυτοκινήτων, προσφέροντας υψηλής ποι-
ότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα σε 42 χρόνια εμπειρίας 
έχει χαράξει μια πορεία που χαρακτηρίζουν η αξιοπιστία, η σύγ-

χρονη αντίληψη, η εμπιστοσύνη και η συνέπεια προς τον καταναλωτή και 
επιπλέον η υψηλή εξειδίκευση στον τομέα των after-sales υπηρεσιών.
H Peugeot Besikos βρίσκεται στην Κηφισιά, επί της λεωφόρου Κηφι-
σίας 323, και διαθέτει μια υπερσύγχρονη κάθετη μονάδα με έκθεση, 
συνεργείο και φανοποιείο, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό της είναι ά-
ριστα καταρτισμένο και διακρίνεται για την υπευθυνότητα και τον ε-

παγγελματισμό του. Οι εγκαταστάσεις του νέου διανομέα της Peugeot 
φιλοξενούν όλα τα νέα μοντέλα της γαλλικής μάρκας, ενώ διατίθεται 
στόλος δοκιμαστικής οδήγησης και αυτοκινήτων αντικατάστασης για 
τους πελάτες της.
Οι αρχές που διέπουν την εταιρεία Peugeot Besikos A.E. ευθυγραμ-
μίζονται απόλυτα με τη φιλοσοφία του Ομίλου Συγγελίδη, επίσημου 
εισαγωγέα της Peugeot, που συνεχίζει ακατάπαυστα να στηρίζει την 
επέκταση της γαλλικής φίρμας στην Ελλάδα, καθιερώνοντας τη θέση 
της μάρκας στην κορυφή της ελληνικής αγοράς, αλλά και κερδίζοντας 
συνεχώς διεθνείς βραβεύσεις.

Νέα προσφορά, 
νέες τιμές για το 
Volkswagen Polo  
από €12.950

Το νέο Volkswagen Polo, με τον κινητήρα 1.0 MPI EVO 
80 PS και μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 5 σχέσεων, στην 
έκδοση Trendline, θα είναι διαθέσιμο στην προτεινόμενη 

τιμή λιανικής των €12.950 για περιορισμένο χρονικό διάστημα 
και αριθμό αυτοκινήτων. Με πλήρη εξοπλισμό, που περιλαμ-
βάνει σύστημα πολυμέσων/Infotainment Composition Colour 
με έγχρωμη οθόνη αφής 6,5 ιντσών και όλα τα σύγχρονα συ-
στήματα άνεσης και υποβοήθησης οδηγού. Προσφέρεται και 
δυνατότητα χρηματοδότησης με το πρόγραμμα «Volkswagen 
4all» και μηνιαία δόση €143. Περισσότερες πληροφορίες στο 
δίκτυο επίσημων εμπόρων της Kosmocar-Volkswagen ή 
στο www.volkswagen.gr.

Διαθέσιμα  
τα νέα Ford Focus ST

Μέχρι να δούμε την έκδοση RS, τα ST είναι τα ταχύ-
τερα Focus της νέας γενιάς. Σε δύο εκδόσεις βενζί-
νης και πετρελαίου. Η diesel έκδοση είναι στα 2.000 

κ.εκ., αποδίδει 190 ίππους και 400 Nm και συνδυάζεται απο-
κλειστικά με μηχανικό εξάρι σασμάν. Η έκδοση 2.3 EcoBoost 
έχει έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα με 280 ίππους και 
430 Nm, 0-100 χλμ./ώρα σε 5,7", τελική ταχύτητα στα 250 
χλμ./ώρα, ενώ συνδυάζεται τόσο με χειροκίνητο κιβώτιο 6 
σχέσεων όσο και με 7άρι αυτόματο.
Η top έκδοση των 280 ίππων ξεκινά από €37.593 (SW από 
€42.576) με το εξοπλισμό επιπέδου ST2, ενώ για το ST3 η 
τιμή διαμορφώνεται στα €43.589 (SW από €45.391). Το diesel 
Focus ST κοστίζει από €33.735 και εξοπλισμό επιπέδου SΤ2, 
ενώ με εξοπλισμό ST3 ανεβαίνει στα €36.946. Οι αντίστοι-
χες τιμές για το στέισον είναι €36.025 και €40.840 αντίστοιχα.
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ΚΥΡΑΜΑΡΓΙΟΣ - ΚΟΝΤΟ∆ΗΜΑ - ΚΟΤΣΙΡΑΣ
Τη ∆ευτέρα 29 Ιουλίου o Παντελής Κυραµαργιός και 
η Αθηνά Κοντοδήµα θα βρεθούν για µία µοναδική 
συναυλία στα Λιπάσµατα ∆ραπετσώνας, στο πλαίσιο 
του φεστιβάλ Λιπάσµατα 2019 - Φεστιβάλ στη 
θάλασσα, µε τη συµµετοχή του κορυφαίου ερµηνευ-
τή Γιάννη Κότσιρα. Σε µια υπέροχη τοποθεσία θα 
ακουστούν τραγούδια του Παντελή Κυραµαργιού, 
αλλά και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί µέσα από τη 
φωνή και τις ερµηνείες του Γιάννη Κότσιρα. Φυσικά 
δεν θα παραλείψουν να ερµηνεύσουν µαζί τις «∆υο 
Σπιθαµές», το τραγούδι που τους συνδέει.

ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΑΛΒΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟ
Οι «∆αναΐδες» αποκτούν τη δική τους φωνή και µας 
εξηγούν «Τι κάνει ο Κάλβος στην Επίδαυρο». Για 
πρώτη φορά το ποιητικό κείµενο του Ανδρέα Κάλβου 
θα απελευθερωθεί και θα εµπνεύσει ελεύθερα, στο Μι-
κρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, δίπλα στο αρχαίο 
τείχος της πόλεως, µερικά µέτρα από τη θάλασσα, στις 
2 και 3 Αυγούστου.

ΟΙ HΕRBALISER ΣΤΟ GAZARTE
O Ollie Teeba και ο Jake Wherry, η ψυχή των 
Herbaliser, της µπάντας που δικαιωµατικά διεκ-
δικεί τον τίτλο «groove master», έρχονται στη 
χώρα µας για να δηµιουργήσουν µια συναρπαστική 
ατµόσφαιρα και να ξεσηκώσουν την ταράτσα του 
Gazarte το Σάββατο 27 Ιουλίου. Εφευρετικοί, 
καινοτόµοι και πρωτοπόροι, από τον πρώτο τους 
δίσκο, στις αρχές των ’90s, έως σήµερα, φηµίζονται 
για τον συνδυασµό της δηµιουργικότητας και της 
έντασης στα DJ sets τους. Οι Herbaliser παντρεύ-
ουν µε έναν τρόπο µοναδικό και άκρως εκρηκτικό 
τη funk, την jazz και τη hip-hop, προσθέτοντας 
µοντέρνα breakbeat και trip-hop στοιχεία, κάτι 
που τους κάνει να ξεχωρίζουν στη σύγχρονη beat 
σκηνή.

«ΤΡΑΒΙΑΤΑ» 
ΣΤΟ ΗΡΩ∆ΕΙΟ

Η ΛΥΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

∆εύτερη καλοκαιρινή παραγωγή της Εθνι-
κής Λυρικής Σκηνής για το 2019 είναι η 
δηµοφιλέστατη «Τραβιάτα» του Τζουζέπε 
Βέρντι, η οποία παρουσιάζεται για πρώτη 

φορά στο Ηρώδειο. Ο άτυχος έρωτας της «Κυρίας µε 
τις καµέλιες» για τον Αλφρέντο Ζερµόν, όπως τον ε-
µπνεύστηκε και τον µελοποίησε ο Τζουζέπε Βέρντι 
µέσα από µελωδίες µοναδικής δύναµης, οι οποίες 
γράφονται ανεξίτηλα στο µυαλό και στην καρδιά, θα 
ζωντανέψει σε µια νέα παραγωγή, σε µουσική διεύ-
θυνση Λουκά Καρυτινού και σκηνοθεσία Κωνσταντί-
νου Ρήγου. 27, 28, 30 και 31 Ιουλίου.



καταπίεση και ρατσισµό. Αρκεί να κοιτάξουµε όλα τα α-
συνόδευτα παιδιά που φτάνουν σήµερα στην Ελλάδα, θύ-
µατα της εγκληµατικής συµπεριφοράς του πολιτισµένου 
κόσµου. Και η γυναίκα ανέκαθεν ήταν ένα ανυπεράσπι-
στο θύµα µέσα σε αυτή τη βία. Και τουλάχιστον το ’60 δεν 
είχε ούτε µόρφωση ούτε οικονοµική ανεξαρτησία. Αυτό την 
έκανε εκµεταλλεύσιµη και βορά σε έναν αδίστακτο πόλεµο 
εξόντωσης: του ισχυρού προς τον αδύνατο. Αυτή η συµπε-
ριφορά συνεχίζεται έως σήµερα κεκαλυµµένα κάτω από 
τα πολλά δικαιώµατα για τις γυναίκες, ενώ υφέρπει η εκµε-
τάλλευση και ο ρατσισµός.

Από τη δεκαετία του ’60, που συµβαίνουν τα γεγονότα στο 
βιβλίο σας, µέχρι σήµερα έχουν µεσολαβήσει έξι δεκα-
ετίες. Σε αυτό το διάστηµα η –δυτική– γυναίκα διαµαρ-
τυρήθηκε, εναντιώθηκε, κατέκτησε. Υπάρχει, όµως, ισό-
τητα ή έχουµε ακόµη δρόµο;
Το ξέρετε κι εσείς και όλοι µας ότι ισότητα σε όλους τους το-
µείς της ζωής χρειάζεται ακόµα πολύ δρόµο. Ειδικά όταν 
µιλάµε για γενικευµένη ισότητα και όχι µόνο για τις γυναί-
κες του αναπτυγµένου δυτικού κόσµου. Όταν µιλάµε για 
τις γυναίκες χωρών που δεν φηµίζονται για τις δηµο-
κρατικές τους ευαισθησίες απέναντί τους. Όχι, η ισό-
τητα είναι µια πολυτέλεια που χρειάζεται ελευθερία, 
δηµοκρατία και πολιτισµό για να ανθίσει.
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Και η γυναίκα ανέκαθεν ήταν ένα ανυπεράσπιστο θύµα 
µέσα σε αυτή τη βία. Και τουλάχιστον το ’60 δεν είχε 
ούτε µόρφωση ούτε οικονοµική ανεξαρτησία. Αυτό την 
έκανε εκµεταλλεύσιµη και βορά σε έναν αδίστακτο 
πόλεµο εξόντωσης: του ισχυρού προς τον αδύνατο. Αυτή η 
συµπεριφορά συνεχίζεται έως σήµερα κεκαλυµµένα κάτω 
από τα πολλά δικαιώµατα για τις γυναίκες, ενώ υφέρπει η 
εκµετάλλευση και ο ρατσισµός.

Σήλια Νικολαΐδου

«Η ισότητα είναι 
µια πολυτέλεια»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Α
πό τις εκδόσεις Οσελότος κυκλοφο-
ρεί το νέο βιβλίο της Σήλιας Νικολα-
ΐδου «Οι µέρες µας, οι νύχτες µας». 
Θέµα του, η πραγµατική ιστορία της 
συγγραφέως, όταν µετά από κρατική 
πρωτοβουλία βρέθηκε στο Αναµορ-
φωτήριο Θηλέων (ΑΚΑΘ), προκειµέ-

νου να µυήσει τις τροφίµους του στο πνεύµα του οδη-
γισµού. Η Σήλια Νικολαΐδου µας εξηγεί πώς βρέθηκαν 
αυτές οι γυναίκες κρατούµενες και γιατί ακόµα και σή-
µερα δεν υπάρχει ισότητα ανάµεσα στα δύο φύλα.

Πώς προέκυψε αυτό το βιβλίο;
Το µυθιστόρηµα «Οι µέρες µας, οι νύχτες µας» αποτε-
λεί µια προσωπική βιωµατική εµπειρία που διαδρα-
µατίστηκε στο Αναµορφωτήριο Θηλέων (ΑΚΑΘ) στα 
µέσα της δεκαετίας του ’60 και αφορά τις έγκλειστες, 
ανήλικες κοπέλες, από 12 έως 20 χρονών, που είχαν 
εγκαταλειφθεί από τις οικογένειές τους και είχαν τι-
µωρηθεί από την ελληνική κοινωνία, που θεωρούσε 
ουσιαστικά τον τόπο αναµόρφωσής τους ως φυλακή. 
Λόγω µιας γενικευµένης κατακραυγής για τον εγκλει-
σµό τους, το υπουργείο ∆ικαιοσύνης αποφάσισε το 
1965, σε συνεργασία µε το Σώµα Ελληνίδων Οδηγών, 
να δηµιουργήσει µε τις κοπέλες µια οδηγική οµάδα 
εντός αναµορφωτηρίου. Το βιβλίο προέκυψε από την 
ανάγκη µου να διηγηθώ τις συγκεντρώσεις της οδη-
γικής αυτής οµάδας, µοναδικής στην ιστορία του ελ-
ληνικού οδηγισµού, που είχαν στόχο να εµπνεύσουν 
στις κοπέλες τη συνεργασία και το ευ αγωνίζεσθαι. Η 
ιονεσκική πραγµατι κότητα µου έδωσε την έµπνευση 
για να διηγηθώ πραγµατικά γεγονότα µε µυθιστορη-
µατικό τρόπο.

Πού σταµατάει η αλήθεια και πού ξεκινάει το µυθιστό-
ρηµα;
Συχνά η αλήθεια ξεπερνά και την πιο δυνατή φαντασία. Έτσι 
κι εδώ, η φαντασία παίζει δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση µε 
τα πραγµατικά γεγονότα. Στο βιβλίο, επίσης, περιλαµβά-
νονται και περιγράφονται και γεγονότα της εποχής, όπως 
οι συνοµιλίες µου για το αναµορφωτήριο µε τον πρωθυ-
πουργό της Ελλάδος Γεώργιο Παπανδρέου, η γνωριµία µου 
µε τον Αντώνη Σαµαράκη, τον Φαίδωνα Γεωργίτση κ.ά. Θα 
µπορούσα να ζητήσω από τους αναγνώστες σας να διακρί-
νουν αυτή τη λεπτή γραµµή που συνδέει τη φαντασία µε την 
πραγµατικότητα και όσοι ανταποκριθούν στην πρόκληση να 
λάβουν ένα αντίτυπο του βιβλίου µου µε αφιέρωση.

∆ιατηρήσατε επαφή µε κάποια από αυτές τις γυναίκες 
που γνωρίσατε;
∆ιατήρησα επαφή για µία εικοσαετία µε την αρχηγό τους, 
την Έλλη, ηρωίδα του βιβλίου, και µερικές κοπέλες που 
µετά την αποφυλάκισή τους έµειναν για λίγο στην Αθήνα. 
Μετά όλες χάθηκαν – χάθηκα κι εγώ, γιατί έφυγα στο εξω-
τερικό για σπουδές.

Το βιβλίο περιγράφει την καταπίεση και τον ρατσισµό 
που βίωσαν οι τρόφιµοι του ΑΚΑΘ. Τέτοιες ιστορίες αδι-
κίας και καταπάτησης των δικαιωµάτων τους οι γυναίκες 
έχουµε βιώσει σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστο-
ρίας. Γιατί, πιστεύετε, συνέβη αυτό; Γιατί προσπάθησαν 
να φιµώσουν µε τόση βία τη γυναίκα;
Στο αναµορφωτήριο εκείνη την εποχή φυλάκιζαν παιδιά 
και αυτό είναι το πιο τραγικό. Η καταπίεση των παιδιών, δυ-
στυχώς, συνεχίζεται έως σήµερα. Και αυτό είναι το θλιβε-
ρότερο γεγονός της ανθρωπότητας. Όσα παιδιά δεν προ-
στατεύονται από τις οικογένειές τους βιώνουν ως θύµατα 
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Πάτµος, Λειψοί, Αρκιοί 

Η αιγαιοπελαγίτικη 
Πολυνησία «αποκάλυψη»

Ε
ίναι γνωστή στα πέρατα του 
κόσµου ως «το νησί της Απο-
κάλυψης», καθώς, σύµφωνα 
µε τη χριστιανική παράδοση, 
στο Ιερό Σπήλαιο που βρίσκε-
ται µεταξύ λιµανιού και Χώρας 
ο Θεός µίλησε στον ευαγγελι-

στή Ιωάννη και του υπαγόρευσε το βιβλίο της Α-
ποκάλυψης. Όµως η Πάτµος είναι αποκάλυψη απ’ 
όποια πλευρά κι αν το δεις. Πέρα από τη θρησκευ-
τική της ιστορία, έχει αµέτρητες κρυφές και φανε-
ρές οµορφιές, που περιλαµβάνουν το επιβλητικό 
κάστρο, τη µαγική Χώρα, τις δαντελωτές παραλίες, 
τον απάνεµο όρµο του Κάµπου, την Πέτρα, τον οι-
κισµό του Γροίκου και τη φιλόξενη Σκάλα, το λι-
µάνι.
Η γαστρονοµική παράδοση της Πάτµου, οι γρα-
φικοί της οικισµοί και το αιώνιο φλερτ της µε 
celebrities του Χόλιγουντ που έχουν αγοράσει 
σπίτια στο νησί, όπως ο Λεονάρντο ντι Κάπριο και 
ο Τοµ Χανκς, προσελκύουν τους τουρίστες από 

κάθε γωνιά του πλανήτη και σε καλούν να ανακα-
λύψεις ό,τι δεν έχει ακόµα αποκαλυφθεί.
Το ταξίδι στο νησί της Αποκάλυψης ξεκινάει από 
τη Σκάλα, εκεί όπου δένει το πλοίο. Μια γραφική 
περατζάδα δίπλα στα καρνάγια σε οδηγεί σε ένα 
από τα πιο χαριτωµένα οικογενειακά ξενοδοχεία, 
το «Ελληνίς», όπου τρως το πρωινό σου δίπλα στη 
θάλασσα, στη σκιά µιας κατακόκκινης βουκαµβί-
λιας.
Ανηφορίζοντας από τη Σκάλα µε τα πόδια από το 
καταπράσινο µονοπάτι που κόβει δρόµο µέσα από 
τα λιβάδια φτάνεις στη Χώρα, αφού κάνεις την κα-
θιερωµένη στάση για να επισκεφτείς το Ιερό Σπή-
λαιο. Στη Χώρα σε περιµένει η απόλυτη µαγεία 
κάτω από το κάστρο της Πάτµου και το µοναστήρι. 
Ένα παζλ από λευκά ασβεστωµένα και πέτρινα αρ-
χοντικά µε γαλάζια καφασωτά και βουκαµβίλιες 
συνθέτουν το ιδανικό τοπίο για µια ειδυλλιακή α-
πογευµατινή βόλτα, καθώς ο ήλιος ετοιµάζεται να 
βουτήξει στο Αιγαίο. Παρέα στην απογευµατινή 
σου βόλτα οι γάτες της Χώρας που περιφέρονται 
νωχελικά στα ασβεστωµένα λιθόστρωτα σοκάκια, 
τα οποία κάνουν κύκλο. Απ’ όπου κι αν ξεκινήσεις, 
θα φτάσεις ξανά στη αφετηρία του περιπάτου σου. 
Αργότερα, η βραδινή τσάρκα θα σε φέρει στο διά-
σηµο µπαρ-εστιατόριο Αστοιβή, που έχει γράψει 
ένδοξη ιστορία στο πατινιώτικο nightlife.
Το επόµενο πρωί θα επισκεφτείς τον όρµο του Κά-
µπου. Είναι ο ιδανικός προορισµός για οικογέ-
νειες, αλλά και το µέρος όπου συντελείται ένα εκ-
παιδευτικό θαύµα στο µικρό δηµοτικό σχολείο, µε 
ενορχηστρωτή τη νηπιαγωγό Κατερίνα Καµίτση.
Μετά την αµµουδιά του Κάµπου η εικόνα αλλά-
ζει αν πας προς την παραλία της Πέτρας, όνοµα 
και πράµα, µε ένα εκπληκτικό τοπίο, τον τεράστιο 
βράχο να δεσπόζει στην άκρη της ακτογραµµής και 
τη µυρωδιά από τους ψητούς ψαροµεζέδες στα τα-

βερνάκια του Γροίκου να σου σπάει τη µύτη.
Για τους απανταχού σκαφάτους η Πάτµος έχει 
σήµα κατατεθέν της τον Ταρσανά. Πρόκειται για 
έναν αληθινό ταρσανά, εκεί όπου ένα µεγάλο ι-
στιοπλοϊκό έχει µετατραπεί σε coffee, food and 
beverage deck.

Πολυνησία της Πάτµου, 
προορισµός για Ροβινσώνες
Με αφετηρία την Πάτµο, καΐκια, λάντζες και 
σκάφη που µπορείς να νοικιάσεις σε οδηγούν στην 
Πολυνησία του Αιγαίου, που αποτελείται από τους 
Λειψούς, τους Αρκιούς, το Μαράθι και τα Τηγα-
νάκια. Οι Λειψοί (µόνο στο όνοµα) σε κερδίζουν 
µε τον µικρό λευκό οικισµό και την παραλία Πλα-
τύς Γιαλός, που θυµίζει Μαλδίβες. Στους Αρκιούς 
–το νησί µε τους 30 µόνιµους κατοίκους και τον 
µοναδικό µαθητή του ∆ηµοτικού Σχολείου, τον 
10χρονο Χρήστο Καµπόσο, που έχει µείνει µόνος 
του να σηκώνει στις παρελάσεις τη σηµαία και να 
λέει στον τηλεοπτικό φακό ότι θέλει να γίνει δά-
σκαλος, σαν τη δασκάλα του, Μαρία Τσιαλέρα, και 
να διοριστεί σαν κι εκείνη σε ακριτικό νησί– τα 
τιρκουάζ νερά στο λιµάνι σε κάνουν να νοµίζεις ότι 
βρίσκεσαι στη Χαβάη. Μόλις πατήσεις το πόδι σου 
στη στεριά, σε υποδέχεται η ταβέρνα του Τρύπα 
και νιώθεις σαν την Αλίκη που φτάνει στη Χώρα 
των Θαυµάτων. Μια βαρκάδα από το λιµάνι σε φέρ-
νει στο Μαράθι και στα Τηγανάκια, δυο µικρούς 
παράδεισους που ζουν κυρίως από τον σκαφο-του-
ρισµό. Νερά σαν ηµιπολύτιµος λίθος Blue Topaz, 
µία ταβέρνα, λίγα ιστιοπλοϊκά αραγµένα αρόδο και 
τα καΐκια των ψαράδων να λικνίζονται δεµένα στον 
ντόκο. Κοιτάς τον βυθό µετρώντας τα κοχύλια και 
τα ψάρια, πατάς delete σε όλα αυτά που σε στρέ-
σαραν τον χειµώνα και θέλεις να µείνεις εκεί, σαν 
σύγχρονος Ροβινσώνας, για πάντα…

  ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ
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∆έκα ταξιδιωτικά µυστικά 

για τα ελληνικά νησιά

1Ταξιδέψτε light. ∆εν θέλετε να είστε εκείνος/-η ο/η καηµένος/-η που στο 
πλοίο/αεροπλάνο κουβαλάει όλα τα υπάρχοντά του/της. Άλλωστε, ας είµαστε 

ειλικρινείς, χρειάζεστε στο νησί για δέκα µέρες περισσότερα από τρία ζευγάρια 
παπούτσια;

2Φροντίστε, ανάλογα µε τον προορισµό σας, να έχετε τη σωστή βαλίτσα. Εκεί-
νες µε τις ρόδες είναι καλές για όσους ταξιδεύουν µε αεροπλάνο. Στην ανι-

σόπεδη, όµως, προβλήτα των νησιών της άγονης γραµµής δεν διευκολύνουν κα-
νέναν.

3 Εµπιστευτείτε τις κριτικές των χρηστών social media. ∆εν έχουµε όλοι τα ίδια 
γούστα, ωστόσο, καθώς το φαγητό στις διακοπές είναι κατ’ αρχάς διασκέ-

δαση, το να βρίσκεται η ταβέρνα πάνω στο κύµα δεν είναι πάντα ο καλύτερος ο-
δηγός. Ευτυχώς, υπάρχει το TripAdvisor, το Google Business και τα social media, 
όπου οι χρήστες αναρτούν εντυπώσεις για το σέρβις και την ποιότητα του φαγη-
τού. Και ακολουθήστε το παράδειγµά τους, αφήνοντας κατόπιν το δικό σας –ειλι-
κρινές– σχόλιο.

4 ∆εν σας αρέσει η πολυκοσµία, αλλά άδεια πέρα από τέλη Ιουλίου - αρχές Αυ-
γούστου δεν έχετε. ∆εν ήρθε το τέλος του κόσµου. Ακόµα και στη Μύκονο 

και στη Σαντορίνη µπορείς να βρεις ήρεµες παραλίες και ήσυχα εστιατόρια όπου 
δεν θα χρειαστεί να περιµένεις 35 λεπτά για µια µερίδα καλαµαράκια. Αρκεί, φυ-
σικά, να ενηµερωθείς. ∆ιάβασε, ψάξε, ρώτα. Πάντα υπάρχει ένα απάνεµο λιµα-
νάκι για τους ήσυχους.

5 Ναι, διακοπές σηµαίνει ξεκούραση, αλλά η προοπτική να αφήσεις το απο-
τύπωµά σου στη σεζλόνγκ δεν εγγυάται αναδόµηση και επαναφόρτιση. 

Η αναζήτηση και εξερεύνηση, όµως, ναι. Στα περισσότερα ελληνικά νησιά θα 
βρείτε στο λιµάνι µικρά πλοία που αναλαµβάνουν να σας ξεναγήσουν σε σπη-
λιές, αποµονωµένες παραλίες και ακατοίκητα νησάκια. Οι Έλληνες τα σνοµπά-
ρουµε ως µέρος του φολκλόρ που προσφέρεται στους Ευρωπαίους τουρίστες. 

Η αλήθεια είναι πως θα ανακαλύψετε σπάνιες οµορφιές και εικόνες που θα 
κουβαλάτε για πάντα.

6 Περιποιηθείτε τον εαυτό σας. Στην πόλη ποτέ δεν προλαβαίνετε να κάνετε 
αυτό το µασάζ που τόσο έχει ανάγκη το κορµί σας. Στο νησί έχετε χρόνο όµως. 

Ακόµα κι αν µένετε σε ένα ταπεινό room-to-let, υπάρχουν ξενοδοχειακές µονά-
δες µε περιποιήσεις spa, αλλά και ιδιώτες που αναλαµβάνουν τη χαλάρωσή σας. 
Και όχι, δεν είναι τόσο ακριβά όσο νοµίζετε.

7 Όσοι κάνετε διακοπές µε παιδιά µάλλον δεν ξεκουράζεστε ποτέ. Αντίθετα, 
κουβαλάτε πετσέτες, αντηλιακά, φουσκωτά. Τρώτε αφού φάνε τα παιδιά. 

Κοιµάστε αφού κοιµηθούν τα παιδιά. Κολυµπάτε όταν θέλουν εκείνα. Χρυσές 
συµβουλές εδώ δεν υπάρχουν. Προσπαθήστε ίσως να κοινωνικοποιηθείτε. 
Ακολουθήστε το παράδειγµα των παιδιών σας και γνωρίστε τους γονείς των 
νέων φίλων των παιδιών σας. ∆εν θα µειωθεί η κούραση, αλλά τουλάχιστον 
θα έχετε απέναντί σας κάποιον να σας καταλαβαίνει.

8 Ανακαλύψτε την ιστορία του µέρους που επισκέπτεστε. Ποιος πάει σε 
µουσεία καλοκαιριάτικα αν δεν είναι Ελβετός; Κι όµως, ακόµα και οι µη 

φιλοµαθείς δύσκολα θα βαρεθούν στα αρχαιολογικά και λαογραφικά µουσεία 
των ελληνικών νησιών. Αφενός γιατί συνήθως είναι µικρά και εύκολα στην 
ξενάγησή τους και αφετέρου γιατί ανασύρουν και ενισχύουν γνώσεις που δεν 
απαιτούν πτυχία και µεταπτυχιακά.

9Με µέτρο οι selfies. Μη χαλάσετε όλες τις διακοπές σας βγάζοντας selfies και 
ποστάροντας. Σας λέµε εγγυηµένα ότι οι followers σας µπορούν να ζήσουν 

και µε λιγότερα posts. Όπως κι εσείς.

10Μην πάρετε µαζί σας βιβλία. Κατ’ αρχάς θα  πιάσουν χώρο στη βαλίτσα σας. 
Προτιµήστε να επισκεφτείτε ένα τοπικό βιβλιοπωλείο, αφού έχετε µείνει 

µία µέρα στο νησί και έχετε καταλάβει ποια ακριβώς είναι η διάθεσή σας.

Με τα εισιτήρια στο χέρι και τις βαλίτσες σχεδόν έτοιµες ξεκινάτε για τις διακοπές του καλοκαιριού. 
Όσο υπέροχα, όµως, υποσχόµενα κι αν είναι η θάλασσα, ο ήλιος και το ουζάκι, δεν είναι αρκετές 

εγγυήσεις. Κρατήστε σηµειώσεις, λοιπόν, πριν σαλπάρετε.
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Πρώτα ετοιµάζουµε τη ζύµη: Σε ένα µπολ βάζουµε το 
αλεύρι και το αλάτι και ανακατεύουµε καλά. Ρίχνουµε 
σε κυβάκια το παγωµένο βούτυρο και δουλεύουµε τα 
υλικά µέχρι το µείγµα µας να µοιάζει µε τρίµµα ψωµιού. 
Προσθέτουµε το παγωµένο νερό και ζυµώνουµε γρή-
γορα µέχρι να σχηµατιστεί µια λεία ζύµη (δεν κουράζου-
µε πολύ τη ζύµη), τυλίγουµε µε µεµβράνη και αφήνουµε 
στο ψυγείο για 25 λεπτά.

• Ετοιµάζουµε το πέστο: Σε ένα µπλέντερ βάζουµε τα 
κουκουνάρια (αφού έχουν κρυώσει καλά) και τα δου-
λεύουµε για λίγο µέχρι να κοπούν χοντρά. Προσθέτουµε 
το σκόρδο( χωρίς τη φλούδα) και δουλεύουµε τα υλικά 
µαζί. Μετά ρίχνουµε τον βασιλικό και δουλεύουµε τα 
υλικά για περίπου 1 λεπτό. Κατόπιν, όπως δουλεύει το 
µπλέντερ, ρίχνουµε σιγά σιγά το ελαιόλαδο και στο τέλος 
την παρµεζάνα. Τα δουλεύουµε όλα µαζί µέχρι να γίνει 
ένα µείγµα.

• Βγάζουµε τη ζύµη από το ψυγείο και την αφήνουµε 
για 5 λεπτά. Μετά, πάνω σε µια λαδόκολλα που έχουµε 
πασπαλίσει µε αλεύρι, ανοίγουµε ένα στρογγυλό φύλ-

λο, πάχους περίπου µισού πόντου. Μεταφέρουµε σε 
µια ταρτιέρα 11 ιντσών. Με ένα πιρούνι κάνουµε πολλές 
τρύπες στη βάση. Καλύπτουµε τη βάση µε µια µεµβρά-
νη και πάνω στη µεµβράνη τοποθετούµε φασόλια ή ρύζι 
ωµό (για να µη µας φουσκώσει). Ψήνουµε σε προθερ-
µασµένο φούρνο στους 190 βαθµούς για 20 λεπτά. Βγά-
ζουµε από τον φούρνο, αφαιρούµε τη µεµβράνη µαζί µε 
το ρύζι ή τα φασόλια και ξαναβάζουµε στον φούρνο για 
5 λεπτά. Κατόπιν αποσύρουµε από τον φούρνο και αφή-
νουµε στην άκρη µέχρι να ετοιµάσουµε τη γέµιση.

• Σε ένα µπολ ανακατεύουµε τις ντοµάτες µαζί µε το 
λάδι, ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι και ξίδι. Στη βάση της τάρτας 
απλώνουµε το πέστο, από πάνω στρώνουµε το τυρί και 
τέλος βάζουµε τα ντοµατίνια µας, τα οποία απλώνουµε 
σε όλη την επιφάνεια. Ψήνουµε για 20 λεπτά ή µέχρι να 
δούµε ότι οι ντοµάτες έχουν µαλακώσει και έχουν πάρει 
ένα ελαφρύ χρώµα.

• Βγάζουµε την τάρτα από τον φούρνο και αφήνουµε 
στην άκρη για 15 λεπτά να κρυώσει λίγο. Μετά πασπαλί-
ζουµε µε φρέσκο βασιλικό και σερβίρουµε.

Καλοκαιρινή τάρτα 
µε χρωµατιστά ντοµατίνια, πέστο 

βασιλικού και φρέσκια µοτσαρέλα
• Μία δόση ζύµη για τάρτα
•  400 γρ. ντοµατίνια 
χρωµατιστά (αν δεν βρίσκετε, 
µόνο κόκκινα) κοµµένα στη 
µέση
•  2 κ.σ. έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο
•  1 φλιτζάνι πέστο βασιλικού
•  1 φλιτζάνι φρέσκια 
µοτσαρέλα χοντροκοµµένη
• 1/2 φλιτζάνι φρέσκος 
πλατύφυλλος βασιλικός
•  αλάτι
•  φρέσκο τριµµένο πιπέρι
•  1 κ.γλ. ζάχαρη
•  1 κ.γλ. ξίδι

Για τη ζύµη:
•  2 1/2 φλιτζάνια αλεύρι
•  250 γρ. αγελαδινό βούτυρο
•  1/2 κ.γλ. αλάτι

•  3-5 κ.σ. πολύ παγωµένο νερό

Για το πέστο βασιλικού:
•  2 φλιτζάνια φρέσκος 
βασιλικός
•  1/2 φλιτζάνι παρµεζάνα 
τριµµένη
•  1/2 φλιτζάνι έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο
• 1/3 φλιτζάνι κουκουνάρια 
καβουρντισµένα
•  3 κ.γλ. ψηµένο σκόρδο 
λιωµένο (το σκόρδο θα το 
έχουµε ψήσει µαζί µε τη 
φλούδα του στον φούρνο µε 
λίγο ελαιόλαδο και λίγο αλάτι 
µέχρι να µαλακώσει και να 
πάρει ελαφρύ χρώµα)
•  1/4 κ.γλ. αλάτι
•  1/8 κ.γλ. φρέσκο τριµµένο 
πιπέρι
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Στο κατάστηµα Αlthemis, στο κέντρο της Αθήνας 
(Πανεπιστηµίου 39, εντός στοάς Πεσµαζόγλου), 
καθώς και σε επιλεγµένα σηµεία διανοµής, θα βρείτε 
όλα τα καλλυντικά προϊόντα γυναικείας και ανδρικής 
περιποίησης της εταιρείας Αlthemis, αλλά και 
«ψαγµένα» φυσικά και φυτικά προϊόντα απ’ όλο τον 
κόσµο. https://althemis.gr/

Η φύση στο δέρµα σας
Η εταιρεία φυσικών προϊόντων Αlthemis και το tanning oil µε χαµηλό δείκτη προστασίας 

(SPF 6-8) είναι ο καλύτερος σύµµαχός σας για ένα βαθύ σοκολατένιο µαύρισµα µε εύκολο, 
γρήγορο και πάνω απ’ όλα φυσικό τρόπο. Επιπλέον, τα µοναδικά έλαια που περιέχουν τα λάδια 

µαυρίσµατος Αlthemis ενυδατώνουν και προστατεύουν φυσικά την επιδερµίδα.

� ΕΛΑΙΟ ΚΑΡΟΤΟΥ: Αρχαίο µυστικό µε ιστορία, αναγεννά την ταλαι-
πωρηµένη και κουρασµένη επιδερµίδα. Το καροτέλαιο δεν είναι µόνο 
εξαίσιο αντηλιακό αλλά έχει και σπουδαία αντιγηραντική δράση. Τον χει-
µώνα µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε και ως self tan. Σε συνδυασµό µε 
τα έλαια avocado, jojoba και σιτέλαιο δίνει άριστα αποτελέσµατα µαυρί-
σµατος και ενυδάτωσης της επιδερµίδας όλο τον χρόνο.

� ΕΛΑΙΟ AVOCADO: Ή, αλλιώς, το φυσικό ελιξίριο οµορφιάς. Πλούσιο σε 
βιταµίνες B, C, D και Ε, φυλλικό οξύ και λουτεΐνη (αποδεδειγµένη αντιοξει-
δωτική και αντικαρκινική δράση), είναι ο καλύτερος σύµµαχος του ξηρού 
και ταλαιπωρηµένου δέρµατος. Έχει επίσης εξαιρετικές αντιγηραντικές ιδι-
ότητες και εφαρµόζεται σε κάθε τύπο δέρµατος. Λειτουργεί σαν φίλτρο για 
την ηλιακή ακτινοβολία, είναι υποαλλεργικό και έχει την ιδιότητα να εισχω-
ρεί βαθιά στην επιδερµίδα, ενυδατώνοντας και τις κατώτερες στοιβάδες.

� ΕΛΑΙΟ JOJOBA: Το έλαιο jojoba έχει το εξής ιδιαίτερο χαρακτηρι-
στικό: η οργανική του σύνθεση είναι πολύ κοντά στη σύνθεση του σµήγ-
µατος της ανθρώπινης επιδερµίδας. Έτσι, όταν έρθει σε επαφή µε αυτήν 
«µιµείται» το φυσικό κολλαγόνο του δέρµατος, γι’ αυτό και απορροφάται 
χωρίς να αφήνει αίσθηση λιπαρότητας. Είναι ιδιαίτερα ενυδατικό, θρέ-

φει και προστατεύει την επιδερµίδα, διατηρεί την ελαστικότητά της, ενώ 
παράλληλα συγκρατεί την υγρασία στους ιστούς και επιβραδύνει τη δι-
αδικασία της γήρανσης. Είναι πλούσιο σε βιταµίνες Α, Β, Β1, Β2, Β6 και 
Ε. Έχει φυσικό δείκτη προστασίας SPF 5 και περιέχει µυριστικό οξύ, το 
οποίο έχει αντιφλεγµονώδη δράση, επουλώνοντας ρυτίδες και ακµή. 
∆ρα ως ο απόλυτος ρυθµιστής του δέρµατος και αποτελεί ένα ολοκλη-
ρωµένο έλαιο σώµατος για µασάζ, κυτταρίτιδα, ραγάδες, σύσφιξη και 
σηµάδια εγκυµοσύνης.

� ΣΙΤΕΛΑΙΟ: Μαγικό λάδι αναδόµησης της επιδερµίδας, απαραίτητο 
συστατικό κάθε καλλυντικού που σέβεται τον εαυτό του. «∆ένει» τους 
συνδετικούς ιστούς, µε αποτέλεσµα να εξαφανί ζει τις ραγάδες, και προ-
σφέρει πραγµατικά φρέσκια και εφηβική επιδερµίδα. Είναι ιδιαίτερα 
πλούσιο σε βιταµίνη Ε και διαθέτει κι αυτό φυσικούς αντηλιακούς πα-
ράγοντες.

Η µοναδική σύσταση του tanning oil της Althemis ολοκληρώνεται µε 
το φυσικό άρωµα από βανίλια, καρύδα και καραµέλα που φτιάχνει µε-
µιάς την καλοκαιρινή σου διάθεση και σε µεταφέρει σε τροπικούς προ-
ορισµούς! 
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1 Antonio Ferrari, Το Μυστικό – 
Η αληθινή ιστορία της απαγωγής 
του Άλντο Μόρο, εκδ. Κέδρος

Μάρτιος 1978: Στο ξενοδοχείο Μάριοτ στην 
Ουάσινγκτον εξυφαίνεται µία από τις µεγαλύτερες 
διεθνείς µεταπολεµικές συνωµοσίες, όπου διακυ-
βεύεται το πολιτικό µέλλον της Ιταλίας και οι σχέσεις 
της µε τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση. Ο σκοπός 
είναι ένας: να ανακοπεί µε κάθε τρόπο η είσοδος 
του ΚΚΙ στην κυβέρνηση, ακόµη κι αν χρειαστεί να 
αναµειχθούν οι Ερυθρές Ταξιαρχίες. Ο αδίστακτος 
Αµερικανός µυστικός πράκτορας Ρον Τ. Στιούαρτ 
θα κινηθεί ανάµεσα στην Πράγα, στο Παρίσι, στο 
διαιρεµένο από το Τείχος Βερολίνο, στο Μιλάνο 
και στη Γένοβα, και σε συνεννόηση µε άλλους 
πράκτορες, ανατολικούς και δυτικούς, θα εισχωρήσει 
στην οµάδα των τροµοκρατών για να τους βοηθήσει 
στην ανατρεπτική και αποσταθεροποιητική κίνηση µε 
στόχο τον πολιτικό αρχηγό της Ιταλίας Άλντο Μόρο. 
Ένα συνταρακτικό µυθιστόρηµα, γραµµένο µε θάρρος 
από τον κορυφαίο αρθρογράφο της «Corriere della 
Sera» Αντόνιο Φεράρι. Το χειρόγραφο ήταν ανέκδοτο 
για χρόνια. Κάποιοι, µάλιστα, έκαναν τα πάντα ώστε 
το βιβλίο να παραµείνει στην αφάνεια. Ο Φεράρι 
έγραψε αυτά που γνώριζε αλλά δεν µπορούσε να 
τεκµηριώσει, αφού δεν είχε αποδείξεις. Τα γεγονότα 
επιβεβαιώθηκαν αργότερα, τόσο από νεότερες µαρ-
τυρίες όσο και από την επιτροπή έρευνας γύρω από 
την υπόθεση δολοφονίας του Άλντο Μόρο.

2 Tara Westover, Μορφωµένη, 
εκδ. Ίκαρος

Η Τάρα Γουέστοβερ στη «Μορφωµένη» αφηγείται την προ-
σωπική της ιστορία και καταφέρνει µε αξιοθαύµαστο τρόπο 
να εµπνεύσει κάθε αναγνώστη. Το βιβλίο ξεχώρισε από 
αναγνώστες και κριτικούς και µεταφράστηκε σε 22 χώρες. 
Ψηφίστηκε ως Best Memoir στα βραβεία του Goodreads 
2018 και βρέθηκε στη λίστα µε τα 10 καλύτερα βιβλία του 
2018 των «New York Times». Θεωρείται ένα από τα πιο ση-
µαντικά βιβλία της χρονιάς σύµφωνα µε το BBC, την «Daily 
Express», τη «Library Journal» και το «Entertainment 
Weekly», ενώ συµπεριλήφθηκε και στις αναγνωστικές 
προτάσεις του Μπαράκ Οµπάµα. Γεννηµένη στα βουνά του 
Αϊντάχο, η Τάρα Γουέστοβερ µεγάλωσε κοντά στη φύση 
υπακούοντας στους νόµους που θέσπισε ο πατέρας της, 
ένας φονταµενταλιστής µορµόνος, πεπεισµένος ότι έρχεται 
το τέλος του κόσµου. Η Τάρα και τα αδέρφια της δεν πη-
γαίνουν στο σχολείο, ούτε στον γιατρό όταν αρρωσταίνουν, 
δουλεύουν µε τον πατέρα τους, ενώ η µητέρα τους είναι 
πρακτική θεραπεύτρια και η µοναδική µαία της περιοχής. 
Η Τάρα έχει ένα ταλέντο, το τραγούδι, αλλά και µια εµµονή, 
τη γνώση. Μπαίνει για πρώτη φορά σε σχολική τάξη στα 17 
της χρόνια: δεν γνωρίζει ότι έγιναν δύο παγκόσµιοι πόλεµοι, 
ούτε όµως και την ακριβή ηµεροµηνία της γέννησής της. 
Σύντοµα ανακαλύπτει πως η µόρφωση είναι ο µόνος τρόπος 
για να ξεφύγει από το σπίτι της. Ξεκινάει από το µηδέν, 
συγκεντρώνει τις απαραίτητες δυνάµεις και προετοιµάζεται 
για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήµιο, διασχίζει 
ωκεανούς και ηπείρους και αποφοιτά από το Κέµπριτζ. Στην 
πορεία της αυτή δοκιµάζονται, ξανά και ξανά, οι δεσµοί που 
τη συνδέουν µε την οικογένειά της.

3Νίκος Βατόπουλος, Περπατώντας 
στην Αθήνα, εκδ. Μεταίχµιο

Οι εκδόσεις Μεταίχµιο µετά τη µεγάλη επιτυχία 
του βιβλίου του Νίκου Βατόπουλου «Περπατώντας 
στην Αθήνα» το επανεκδίδουν στα αγγλικά µε τίτλο 
«Walking in Athens» σε µετάφραση Joshua Barley. 
Πρόκειται για µια σειρά περιηγητικών κειµένων σε 
γειτονιές αλλά και στο κέντρο της πρωτεύουσας, τα 
οποία δηµοσιεύτηκαν για πρώτη φορά στην εφηµερίδα 
«Καθηµερινή» και δίνουν στον αναγνώστη τη δυνατό-
τητα να γνωρίσει καλύτερα την Αθήνα και να περιπλα-
νηθεί στις γειτονιές της. Ο Νίκος Βατόπουλος, γνωστός 
και ως αθηναιογράφος, µέσα από αυτό το συγγραφικό 
εγχείρηµα επιχειρεί την ακτινογράφηση της αφανούς 
Αθήνας, µε ένα υποκειµενικό βλέµµα που συνθέτει την 
ιστορία, την αρχιτεκτονική, την ποιητική του τοπίου, 
την αισθητική και την ψυχική ανάγκη σύνδεσης µε 
το παλίµψηστο της Αθήνας. Ένα βιβλίο που βοηθάει 
τους κατοίκους της πρωτεύουσας να κατανοήσουν 
καλύτερα την πόλη τους, αλλά και τους επισκέπτες 
να νιώσουν τον παλµό της Αθήνας και να ανακαλύ-
ψουν την αθέατη πλευρά της. Το «Περπατώντας στην 
Αθήνα» βραβεύτηκε πρόσφατα µε το Βραβείο Κοινού 
του Public στην κατηγορία «non-fiction».

4 Γιάννης Σπανδωνής, Τα χρόνια της 
φωτιάς, εκδ. Ωκεανίδα

Από το Σαράγιεβο του 1914 ως την Αθήνα του 1967, 
τα χρόνια που πέρασαν ήταν χρόνια της φωτιάς για 
την Ελλάδα – και τον κόσµο ολόκληρο. Το 1914 
δολοφονείται ο αρχιδούκας της Αυστρίας και η 
Ευρώπη αρχίζει να σπαράσσεται από έναν τροµα-
κτικό πόλεµο. Στην Ελλάδα, µέσα στις φλόγες του Α΄ 
Παγκοσµίου Πολέµου, δυο παιδιά, ο Κωνσταντίνος 
και η Ελένη, ερωτεύονται τρυφερά µα και παρά-
φορα. Ο Εθνικός ∆ιχασµός θα τους χωρίσει, αλλά 
θα ξανασµίξουν στις παραµονές του Β΄ Παγκοσµίου 
Πολέµου, που δεν θα αργήσει να ξεσπάσει. Όταν ο 
Κωνσταντίνος φύγει από τούτον τον κόσµο, η Ελένη 
θα αναθρέψει µόνη της τον µοναχογιό τους. Κι 
εκείνος, παλικαρόπουλο πια, θα ζήσει τη δαιµονική 
δεκαετία του ’60, που σηµάδεψε ∆ύση και Ανατολή 
– και την Ελλάδα. Μέχρι να φτάσει το 1967. Και τα 
χρόνια της φωτιάς να συνεχιστούν…

βιβλία 
για τις διακοπές µας8
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5Κατερίνα Μπέη, Το τελευταίο 
reunion, εκδ. Key Books

Η Τίνα, συγγραφέας σε δηµιουργικό αδιέξοδο, 
αποφασίζει να παραιτηθεί από τις προσωπικές 
της φιλοδοξίες και να σώσει τον γάµο της. Η 
Ρέα είναι επιτυχηµένη ηθοποιός, εγκλωβισµένη 
σε µια σαδοµαζοχιστική σχέση και η Φάνια, 
έχοντας καταφέρει να αποµακρυνθεί από την 
τυραννική οικογένειά της, νιώθει πως επιτέλους 
έχει βρει την ευτυχία στην αγκαλιά του Παύλου. 
Οι τρεις γυναίκες θα συναντηθούν µετά από 20 
χρόνια, σε ένα σχολικό reunion. Προσδοκίες 
και ψευδαισθήσεις θα αναµετρηθούν µε την 
πραγµατικότητα, φοβίες και ελπίδες θα αναζω-
πυρωθούν, ενώ αναµνήσεις και κρυφά πάθη θα 
ξαναζωντανέψουν. Μια σειρά από συµπτώσεις 
θα φέρει κοντά τις ζωές τους. Με ανατρεπτικό 
χιούµορ, τρυφερότητα και σαρκασµό θα αντι-
µετωπίσουν τις επίπονες αλήθειες αλλάζοντας 
για πάντα.

6 Frank Miller, Xerxes, 
εκδ. Anubis

Μετά τη µάχη του Μαραθώνα και τον θάνατο του πα-
τέρα του, ∆αρείου, ο Ξέρξης αναλαµβάνει τον θρόνο. 
Το µίσος του για τους Έλληνες παραµένει ζωντανό 
και του δίνει το κίνητρο να χτίσει µια αυτοκρατορία 
που όµοιά της ο κόσµος δεν είχε ξαναδεί. Ο Ξέρξης, 
ακολουθώντας το όραµά του, απλώνει την επιρροή 
του µέχρι την Αίγυπτο. Μα όταν το σκήπτρο θα πε-
ράσει στα χέρια του γιου του, ∆αρείου Γ΄, η Περσική 
Αυτοκρατορία θα έρθει αντιµέτωπη µε µια δύναµη 
που όµοιά της δεν είχε ξαναδεί ο κόσµος: τον Μέγα 
Αλέξανδρο και τον στρατό του, που κατατροπώνει ό,τι 
βρει στο διάβα του προς τον δρόµο για τη δική του 
αυτοκρατορία. Ο διάσηµος δηµιουργός Φρανκ Μίλερ 
επιστρέφει µετά από χρόνια στον κόσµο του «300» 
για να συνεχίσει το ιστορικό του έπος, µε την ακµή 
και την πτώση της Περσικής Αυτοκρατορίας και την 
άνοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

7 Ruth Ware, Ο θάνατος της 
κυρίας Γουεσταγουέι, 
εκδ. Κλειδάριθµος

Η Χάριετ χρειάζεται λεφτά και γρήγορα – χρω-
στάει σε έναν τοκογλύφο που γίνεται όλο και 
πιο πιεστικός και απειλητικός. Όταν παίρνει ένα 
γράµµα που της αναγγέλλει ότι κληρονόµησε 
ένα µεγάλο ποσό από τη γιαγιά της, νιώθει σαν 
να εισακούστηκαν οι προσευχές της. Υπάρχει 
µόνο ένα πρόβληµα: η γιαγιά της έχει πεθάνει 
εδώ και 20 χρόνια. Το γράµµα στάλθηκε 
προφανώς σε λάθος άτοµο… Σκέφτεται ότι 
µπορεί να εξαπατήσει τους άλλους συγγενείς 
για να πάρει τα χρήµατα και κάνει µια επιλογή 
που θα αλλάξει τη ζωή της. Όµως στην πορεία 
ανακαλύπτει ότι δεν υπάρχει επιστροφή και 
κινδυνεύει να χάσει τα πάντα, ακόµα και την 
ίδια της τη ζωή…

8Mary Lynn Bracht, Λευκό 
Χρυσάνθεµο, εκδ. Λιβάνη

Κορέα, 1943. Η Χάνα έζησε ολόκληρη τη ζωή της υπό 
ιαπωνική κατοχή – ως χενιό, γυναίκα δύτης. Μέχρι 
την ηµέρα που η Χάνα σώζει τη µικρότερη αδερφή 
της, Έµι, από έναν Ιάπωνα στρατιώτη και η ίδια συλ-
λαµβάνεται και µεταφέρεται στη Μαντζουρία, όπου 
αναγκάζεται να γίνει µια «γυναίκα ανακούφισης» σε 
πορνείο του ιαπωνικού στρατού. Αλλά οι χενιό είναι 
γυναίκες της δύναµης και της αντοχής. Η Χάνα θα 
βρει τον δρόµο της επιστροφής; Νότια Κορέα, 2011. 
Η Έµι πέρασε πάνω από 60 χρόνια προσπαθώντας 
να ξεχάσει τη θυσία που έκανε η αδερφή της, αλλά 
πρέπει να αντιµετωπίσει το παρελθόν για να βρει τη 
γαλήνη. Μπορεί η Έµι να συµφιλιωθεί µε το παρελ-
θόν της και να προχωρήσει;
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Οι µύθοι 
της παραλίας

FREETIME38
ΕΥ
ΕΞ
ΙΑ

Λίγο προτού ετοιµάσουµε βαλίτσες 
για τις διακοπές, ας ξεδιαλύνουµε 
τους µύθους που αφορούν 
το µπουντουάρ της 
παραλίας.

Αφού πήρα χρώµα, γιατί να φοράω 
αντηλιακό;
Ακόµα κι αν το δέρµα σας έχει αποκτήσει 
τροπικό χρώµα ή ακόµα κι αν από 
φυσικού σας έχετε σκουρόχρωµη 
επιδερµίδα, δεν σηµαίνει ότι πρέπει να 
µείνετε απροστάτευτες από την ηλιακή 
ακτινοβολία. Η αυξηµένη ποσότητα 
µελανίνης πράγµατι προστατεύει από 
το έγκαυµα, αλλά όχι και από τις άλλες 
αρνητικές επιπτώσεις του ήλιου, όπως 
η φωτογήρανση και ο καρκίνος του 
δέρµατος.

Μια επάλειψη µε αντηλιακό υψηλού 
δείκτη είναι αρκετή
Το αντηλιακό χάνει τη δραστικότητά του 
µε τον ιδρώτα, την τριβή, το νερό και τη 
θερµότητα, όσο υψηλό δείκτη αντηλιακής 
προστασίας (SPF) κι αν έχει. Γενικότερα, 
εφαρµόστε το αντηλιακό σας 20 λεπτά 
πριν από την έκθεση στον ήλιο. Με αυτόν 
τον τρόπο η επιδερµίδα προλαβαίνει 
να απορροφήσει το προϊόν και να 
ενεργοποιήσει τις άµυνές της.

Όσο περισσότερες φορές βάζω αντηλιακό, 
τόσο λιγότερο θα «καώ»
Το αντηλιακό, ακόµη κι εκείνο µε 
πολύ υψηλό δείκτη, είναι µια µέθοδος 
προστασίας. Ένα όπλο, όχι ασπίδα. 
Αν επιλέγετε να κάθεστε στον ήλιο τις 
απαγορευµένες ώρες, τίποτα δεν µπορεί να 
σας βοηθήσει αποτελεσµατικά.

Το αντηλιακό µπορεί να επιδεινώσει την 
ακµή
Είναι ένας µεγάλος µύθος. Ωστόσο, όπως 
όλα τα καλλυντικά, έτσι και τα αντηλιακά 
µπορούν να δηµιουργήσουν π.χ. αλλεργίες 
ή δερµατικές αντιδράσεις. Επίσης, καλό 
είναι να µην εµπιστεύεστε τα περσινά σας 
αντηλιακά. Αν έχετε ακµή στο πρόσωπο 
και στην πλάτη ή λιπαρό δέρµα µε τάση 
ακµής, θα πρέπει να αποφεύγετε τις πολύ 
λιπαρές κρεµώδεις ή ελαιώδεις συνθέσεις 
και τα αντηλιακά µε φυσικά φίλτρα. 
Ένα αντηλιακό τζελ ή σπρέι µε διάφανη 
υφή είναι προτιµότερο. Για το πρόσωπο 
προτιµήστε ένα λεπτόρρευστο προϊόν που 
θα αναγράφει επιπλέον ότι είναι «oil free» 
και «non comedogenic», κατάλληλο για 
λιπαρές ή µε τάση ακµής επιδερµίδες.

Το αλάτι είναι καλό να µένει πάνω στην 
επιδερµίδα
∆υστυχώς, ισχύει το αντίθετο, ακόµα 
κι αν η αίσθηση που έχουµε πολλές 
φορές είναι ευχάριστη. Το αλάτι ξηραίνει 
και αφυδατώνει την επιδερµίδα σε 
µεγάλο βαθµό. Καλό θα είναι, λοιπόν, 
να σκουπίζεστε µόλις βγαίνετε από τη 
θάλασσα και ακόµα καλύτερα να ξεπλένετε 
το σώµα σας µε άφθονο νερό. Στο σπίτι 
το αφρόλουτρο κρίνεται απαραίτητο. 
Αποφύγετε το ζεστό νερό, που προκαλεί 
αφυδάτωση, και τη χρήση λούφας ή άλλου 
σκληρού προϊόντος, που θα αποµακρύνει τα 
ελαφρώς «µπρούντζινα» κύτταρα που µόλις 
δηµιουργήθηκαν. Εφαρµόστε όσο είναι 
ακόµη υγρή η επιδερµίδα καλό, ενυδατικό 
after sun και µείνετε για λίγο γυµνή, µέχρι η 
επιδερµίδα σας να απορροφήσει το υλικό.

∆εν θα µαυρίσω αν φοράω αντηλιακό
Το πόσο βαθύ µαύρισµα θα αποκτήσουµε 
έχει να κάνει µε τον προσωπικό 
φωτότυπο της καθεµιάς µας. Αν ανήκετε 
στον φωτότυπο 1 ή 2 (ανοιχτόχρωµη 
επιδερµίδα), δεν θα µαυρίσετε ό,τι κι αν 
κάνετε, καθώς η επιδερµίδα σας εκκρίνει 
µικρή ποσότητα µελανίνης. Χωρίς 
αντηλιακό, το µόνο που θα καταφέρετε 
είναι εγκαύµατα και κοκκινίλες, δερµατικές 
αντιδράσεις που θα σας προκαλέσουν 
δυσφορία αλλά και αισθητικά προβλήµατα.

Η κοκκινίλα στο δέρµα θα γίνει µαύρισµα
Το κοκκίνισµα σηµαίνει «κάψιµο». ∆εν 
είναι ο προάγγελος κάποιου τροπικού 
µαυρίσµατος. Μάλιστα, η κοκκινίλα πρέπει 
να αντιµετωπιστεί άµεσα, συχνά όχι απλώς 
µε after-sun ενυδατικές λοσιόν αλλά 
ενδεχοµένως και µε φαρµακευτικά προϊόντα.

Το θαλασσινό νερό ευνοεί το styling των 
µαλλιών
Πραγµατικά, τα µαλλιά µε το θαλασσινό 
αλάτι παίρνουν ένα φυσικό στιλ, που δίνει 
όγκο στις φυσικές µπούκλες και κίνηση 
στα ίσια µαλλιά. Όµως το αλάτι αφυδατώνει 
την τρίχα και σε συνδυασµό µε την ηλιακή 
ακτινοβολία τα αποτελέσµατα είναι ολέθρια 
για την υγεία των µαλλιών. Να ξεβγάζετε 
τα µαλλιά σας µετά τις βουτιές, να φοράτε 
καπέλο ή µπαντάνα, ενώ τα αντηλιακά 
σπρέι ή τζελ έχουν κριθεί αποτελεσµατικά.

Stealing beauty
Για ακαταµάχητο βλέµµα µε µια κίνηση καλω-
σορίστε τη νέα µάσκαρα ΧΧL Carbon Black. Πε-
ριέχει τρία ενεργά συστατικά µε αντιοξειδωτική 
και επανορθωτική δράση που βοηθούν στην 
ανάπτυξη των βλεφαρίδων. Με καινοτόµο σύν-
θεση για έντονο µαύρο φινίρισµα και µοναδικό 
βουρτσάκι που διαµορφώνει τις βλεφαρίδες, 
έχετε όλα όσα θέλετε από µια µάσκαρα.

Για σταθερό µακιγιάζ το νέο Fixing Spray All in 
One προσφέρει 3 επιλογές σε 1 προϊόν.
Prime: Πριν από το µακιγιάζ, για να ενυδατώ-
σετε και να προετοιµάσετε την επιδερµίδα σας.
Fix: Μετά το µακιγιάζ, για να διατηρηθεί αναλ-
λοίωτο το look σας όλη µέρα.
Refresh: Κατά τη διάρκεια της ηµέρας για φρε-
σκάρισµα, αφήνοντας µοναδική αίσθηση δρο-
σιάς και βαθιάς ενυδάτωσης στο δέρµα.

Για καλοκαιρινή λάµψη τις λαµπερές σταγόνες 
Sparkling Drops. Είναι το ιδανικό highlighter 
σε υγρή µορφή, καθώς χαρίζει φωτεινή και 
λαµπερή εµφάνιση στη στιγµή. Χάρη στην υψη-
λή περιεκτικότητά τους σε ιριδίζοντα στοιχεία 
αντανακλούν το φως δίνοντας λαµπερή όψη 
στην επιδερµίδα. Για φυσικό αποτέλεσµα µε 
διακριτική λάµψη αναµείξτε µερικές σταγόνες 
στο foundation ή στην ενυδατική σας.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΚΑΛ ΟΚΑΙΡΙ Η MD PROFESSIONNEL ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:



∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 
Μπορεί να θεωρούνται καλή λύση για να σου δώσουν ενέργεια για την 
προπόνηση, αλλά πρέπει να ελέγχεις την ποσότητα ζάχαρης που περιέχουν, 
καθώς τα περισσότερα, σχεδόν όλα, περιέχουν πολλή ζάχαρη, την οποία 
πολύ πιθανόν να χρησιµοποιήσει µόνο αυτήν το σώµα σου ως πηγή 
ενέργειας και όχι το περίσσιο λίπος.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
Το σώµα σου χρειάζεται τα λαχανικά, αλλά όχι πριν από τη γυµναστική, 
καθώς περιέχουν πολλές φυτικές ίνες, οι οποίες θα σε «φουσκώσουν», µε 
αποτέλεσµα να µην µπορείς να γυµναστείς. Προτίµησε, αν θες να φας, πολύ 
καλά βρασµένα σπαράγγια ή πατάτα.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 
Τα περισσότερα γιαούρτια περιέχουν αρκετά λιπαρά ή ζάχαρη, ειδικά όσα 
γράφουν στην ετικέτα «επιδόρπιο γιαουρτιού». Ακόµα όµως κι αυτά που 
δεν είναι επιδόρπια γιαουρτιού περιέχουν λακτόζη και άλλα περιέχουν 
προβιοτικά, τα οποία προκαλούν «φούσκωµα» στο έντερο, µε αποτέλεσµα 
να µην µπορείς να γυµναστείς καλά. Είναι µια καλή επιλογή για µετά την 
προπόνηση.

Τι δεν πρέπει ποτέ να φας 
πριν από τη γυµναστική
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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