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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; 
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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 
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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 ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Σαµαράς 2012 - 
Μητσοτάκης 2019: Από το Βερολίνο στα εγκαίνια 
της ∆ΕΘ
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΠΕΛΑΓΙ∆ΗΣ «Η ελληνική 
κοινωνία κατάπιε το δηλητήριο του ΣΥΡΙΖΑ σε 
υπολογίσιµο βαθµό»
8-10 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η ευρωπαϊκή 
«σχολή Τραµπ» δυσκολεύει την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων
12 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η αγορά ακινήτων ξεπερνά την 
κρίση
13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Αντίστροφη µέτρηση για την 
επιστροφή στα θρανία
14 // ΚΟΣΜΟΣ Brexit και δηµοκρατία
15 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆Ρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Τα 
Εξάρχεια θα αλλάξουν µόνο… ταυτόχρονα

16 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Πολίτευµα, κράτος, 
ηγεσία

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

FREE TIME
35 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
36-37 // ΠΡΟΣΕΧΩΣ Τι θα δούµε φέτος το 
φθινόπωρο
38 // COOK FILES Εύκολο δροσερό γλυκό ταψιού 
χωρίς ψήσιµο
39 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΟΥ «Είµαστε 
ικανοί για όλα. Εµείς διαλέγουµε»

*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.

αφιέρωµα
84η ∆ΕΘ

σελ. 17-29
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πολιτική

Τ
ην πρώτη του παρουσία στη Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης ως πρωθυπουρ-
γός πραγματοποιεί αυτό το Σαββατοκύ-
ριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Από τους επτά πρωθυπουργούς της πε-
ριόδου της κρίσης, οι τρεις –Παπαδή-
μος, Πικραμμένος και Θάνου– δεν έ-
καναν ποτέ εγκαίνια, δύο –Τσίπρας και 

Σαμαράς– εγκαινίασαν τη ΔΕΘ από τρεις φορές και ένας –ο Γιώρ-
γος Παπανδρέου– έκανε εγκαίνια δύο φορές.
Απ’ όλες αυτές τις τελετές από το 2010 και μετά, τα εγκαίνια από 
τον κ. Μητσοτάκη βρίσκονται να έχουν πολλές ομοιότητες με τα 
εγκαίνια από τον κ. Σαμαρά το 2012, καθώς η εκλογή και των δύο 
ήταν πρόσφατη και σηματοδότησε την απόφαση της Ελλάδας να 
αντιμετωπίσει διαφορετικά το πολιτικό και εθνικό της μέλλον.
Την ώρα των εγκαινίων του 2019 ο κ. Μητσοτάκης είναι πρωθυ-
πουργός εννέα εβδομάδων, ενώ το 2012 ο κ. Σαμαράς ήταν στο 
Μέγαρο Μαξίμου 12 εβδομάδες. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι η 
κυβέρνηση του 2012 ήταν κυβέρνηση συνασπισμού, γεγονός που 
περιόριζε πολύ τις κινήσεις του επικεφαλής της, ενώ η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη είναι αυτοδύναμη.
Όμως και οι δύο λίγο πριν από την Έκθεση επισκέφτηκαν το Βε-
ρολίνο. Ο κ. Σαμαράς στις 23 Αυγούστου 2012, ο κ. Μητσοτάκης 
στις 29 Αυγούστου 2019.

Ο Σαμαράς στο Βερολίνο
Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Σαμαράς –σε τηλεοπτική του συνέ-
ντευξη που προβλήθηκε στο 5ο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ 
«Ελληνική Χρεοκοπία» λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2019– 
κατά τη συνάντησή τους η Γερμανίδα καγκελάριος του πρότεινε 
ένα προσωρινό Grexit.
«Κοίταξε, θέλω να σου πω κάτι το οποίο θέλω να το ξέρεις από 
τώρα. Το ταξίδι που έχεις να κάνεις είναι πολύ δύσκολο. Εάν θέ-
λεις να βγει η Ελλάδα από το ευρώ, τότε να ξέρεις ότι εμείς έχουμε 
ένα δεύτερο πλάνο να σας βοηθήσουμε για ένα διάστημα, το οποίο 
θα το βρούμε» είπε η κ. Μέρκελ στον Έλληνα πρωθυπουργό, σε 
έναν κατ’ ιδίαν διάλογο, ο οποίος περιλαμβάνεται και στο βιβλίο 
«Τελευταία Μπλόφα» των Βαρβιτσιώτη-Δενδρινού.
«Αυτή την κουβέντα δεν την κάνουμε, δεν υπάρχει, δεν το δέ-
χομαι, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να δεχτώ να βγει η Ελλάδα 
από το ευρώ, αυτό ξέχασέ το» της απάντησε ο Σαμαράς, ο οποίος, 
όπως αναφέρεται στο βιβλίο, ζήτησε από τη Γερμανίδα καγκελά-
ριο «χρόνο».

Οι δύο τελευταίοι πρωθυπουργοί 
της ΝΔ, ο Αντώνης Σαμαράς και ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινίασαν 
την πρώτη ΔΕΘ της πρωθυπουργικής 
τους περιόδου λίγο μετά από μια 
επίσκεψη στο Βερολίνο.

«Είμαι βέβαιος ότι το σχέδιό μας, που βρίσκεται ήδη σε εφαρ-
μογή, θα αποδώσει σύντομα» είχε πει στις δηλώσεις του έξω από 
την καγκελαρία μετά τη συνάντηση με την κ. Μέρκελ.

Ο Σαμαράς στη Θεσσαλονίκη
Στα εγκαίνια της ΔΕΘ, περίπου δύο εβδομάδες αργότερα, στις 8 
Σεπτεμβρίου 2012, ο κ. Σαμαράς ενημέρωσε ανοιχτά ότι υπάρχει 
ένα «λόμπι δραχμής» εκτός Ελλάδας. Εκείνη τη στιγμή μόνο ο 
ίδιος γνώριζε ότι η πρόταση για Grexit είχε φτάσει να γίνεται και 
από την πιο ισχυρή πρωθυπουργό της Ε.Ε.
«Το εκτός Ελλάδας “λόμπι της δραχμής” φάνηκε προς στιγ-
μήν να κερδίζει τη μάχη. Κι αυτό οδηγούσε τη χώρα στην κα-
ταστροφή» ανέφερε στην ομιλία του ο τότε πρωθυπουργός, ο ο-
ποίος δεν έκανε καμία αναφορά στη συνάντησή του με την κα-
γκελάριο.
Παράλληλα, όμως, αναφέρθηκε στην ανάγκη να γίνει η χώρα α-
ξιόπιστη, λέγοντας ότι «για να αποτρέψουμε την καταστροφή, έ-
πρεπε να ανακτήσουμε την αξιοπιστία της Ελλάδας».
Ήταν κάτι το οποίο είχε πει και έξω από την καγκελαρία, όταν 
είχε διαβεβαιώσει ότι «αυτή τη στιγμή εξαλείφουμε ταυτόχρονα 
δύο ελλείμματα, το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας αλλά και 
το έλλειμμα αξιοπιστίας της χώρας μας».
Σε ό,τι αφορά, πάντως, τον «χρόνο» που είχε ζητήσει, μάλλον ε-
ξέφρασε τη βεβαιότητα ότι είχε πάρει λίγο απ’ όσον είχε ζητήσει. 

Ή τουλάχιστον αυτή την εντύπωση είχε: «Τις επόμενες έξι εβδο-
μάδες, ως τα τέλη Οκτωβρίου, θα κριθούν πολλά» είπε λίγο πριν 
κλείσει την ομιλία του.

Ο Μητσοτάκης στο Βερολίνο
Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βερολίνο περιλάμ-
βανε κι αυτή, όπως και οι επισκέψεις του κ. Τσίπρα, μία κατ’ ιδίαν 
συνάντηση με την κ. Μέρκελ.
Το τι συζητήθηκε σε αυτήν δεν έγινε επισήμως γνωστό και μόνο 
το φιλικό στον ΣΥΡΙΖΑ TVXS είχε… αποκλειστικές πληροφορίες 
για το τι ειπώθηκε μεταξύ των δύο. Σύμφωνα με αυτές, ο κ. Μη-
τσοτάκης «έδωσε τη διαβεβαίωση –τόσο δημοσίως όσο και στις 
κλειστές συζητήσεις– πως δεν θα βάλει στο τραπέζι ζήτημα μείω-
σης των πλεονασμάτων, έδωσε επίσης τη διαβεβαίωση ότι δεν θα 
φέρει εμπόδια στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών και, 
ακόμη, πως δεν θα κινηθεί εκτός ευρωπαϊκής γραμμής στο ζήτημα 
του προσφυγικού».
Όμως ο πρωθυπουργός στις δηλώσεις του εξέφρασε την αισιοδο-
ξία του ότι θα παρουσιάσει μαζί με την καγκελάριο, στις αρχές του 
χρόνου, «ένα φιλόδοξο σχέδιο επενδύσεων γύρω από την “πρά-
σινη οικονομία”, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη διαχείριση 
των απορριμμάτων, την ηλεκτροκίνηση, παραγωγικές δραστηριό-
τητες που είναι φιλικές προς το περιβάλλον».
Επτά χρόνια νωρίτερα, ξεκινώντας την τοποθέτησή της στις κοι-
νές δηλώσεις της με τον Αντώνη Σαμαρά στα μέσα ενημέρωσης, η 
κ. Μέρκελ είχε πει: «Όταν υπάρχουν στόχοι –όπως η ιδιωτικοποί-
ηση, ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού, οι διαρθρωτικές αλλα-
γές– όπου ζητηθεί η βοήθειά μας να την παράσχουμε και όπου 
μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε. Το έχουμε 
ήδη κάνει. Προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε, ιδιαίτερα τώρα που 
προσπαθείτε να αναδιαρθρώσετε το σύστημα υγείας σας. Το κά-
νουμε ήδη. Θα συνεχίσουμε και σε άλλα πλαίσια».
Περίπου είχε προσφερθεί να βοηθήσει σε μια σειρά θεμάτων (ι-
διωτικοποιήσεις, ισοσκελισμός προϋπολογισμού, διαρθρωτικές 
αλλαγές, υγεία) τα οποία σήμερα αποτελούν κύρια μέρη της κυ-
βερνητικής ατζέντας της ΝΔ, όπως επανέλαβε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση στην καγκελαρία: 
«Μετέφερα στην καγκελάριο την ειλικρινή μας διάθεση για βα-
θιές, διαρθρωτικές αλλαγές – που θα πάνε πιο γρήγορα και πιο 
βαθιά από τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που είχαν αναλη-
φθεί, είχαν επιβληθεί στη χώρα τις εποχές των μνημονίων. Αυτές 
οι αλλαγές θα γίνουν από εμάς, γιατί αφορούν πρωτίστως εμάς. 
Και σε αυτές τις αλλαγές θέλουμε τη Γερμανία ως σύμμαχο».

ΣΑΜΑΡΑΣ 2012 - ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 2019: 

ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΡΟΛΊΝΟ 
ΣΤΑ ΕΓΚΑΊΝΊΑ  
ΤΗΣ ΔΕΘ

 ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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συνέντευξη

Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει 
ένα-ένα όλα τα νοµοσχέδια του 
ΣΥΡΙΖΑ και να τα ανατρέψει. Και 
µετά να δώσει γη και ύδωρ για 
επενδύσεις. ∆ιαφορετικά, η Ελ-
λάδα θα γίνει µια τζάµπα χώρα 
διακοπών, η οποία κάθε χρόνο 
θα εκποιεί τα περιουσιακά της 
στοιχεία.

Σ
φοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο 
κατηγορεί ότι «κατέστρεψε τη µεσαία 
τάξη, κατέστρεψε επιχειρήσεις και τρά-
πεζες, υπερφορολόγησε και υπερει-
σφορολόγησε για να εξαγοράσει ψή-

φους κόβοντας τα πόδια της όποιας ανάπτυξης, 
βαφτίζοντας αυτόν τον εγκληµατικό ισοπεδωτι-
σµό “κοινωνική δικαιοσύνη”», εξαπολύει ο κα-
θηγητής στο Πανεπιστήµιο Πειραιά Θεόδωρος 
Πελαγίδης, καλώντας ταυτόχρονα τη νέα κυ-
βέρνηση να ανατρέψει όλα τα νοµοσχέδια της 
προηγούµενης και να µετατρέψει τη χώρα σε 
«επενδυτικό Ελντοράντο».

Κατ’ αρχάς, τι προσδοκάτε να ακούσετε από 
τον πρωθυπουργό από το βήµα της ∆ΕΘ;
Έχει ανακοινωθεί η κατάθεση πολυνοµοσχεδίου 
που θα περιλαµβάνει µια σειρά ρυθµίσεων και 
κινήτρων για την αγορά. Αυτό είναι πολύ σηµα-
ντικό, µένει οπωσδήποτε να δούµε τις πάντα πολύ 
σηµαντικές λεπτοµέρειες. Γενικότερα, σύντοµα 
θα φανεί εάν πράγµατι η ελληνική οικονοµία 
µπορεί πλέον να κάνει κάτι καλύτερο. Εννοώ τις 
επενδύσεις, την παραγωγικότητα και τους ρυθ-
µούς µεγέθυνσης. Έχω εξηγήσει πολλές φορές 
και διεθνώς ότι η ζηµιά που έχει γίνει είναι µε-
γάλη και βαθιά στον χρόνο. Υπάρχει επίσης ένα 
τεράστιο πολιτικό θέµα. Η ελληνική κοινωνία κα-
τάπιε το δηλητήριο του ΣΥΡΙΖΑ σε υπολογίσιµο 
βαθµό, επιστρέψαµε σε κοινωνικές νοοτροπίες 
του «να µην πειραχτεί τίποτα». Θα δούµε, λοι-
πόν, και τις πολιτικές αντοχές.

Τι παρέλαβε η νέα κυβέρνηση από την απελ-
θούσα στον τοµέα της οικονοµίας; Και ποιες 
είναι οι αναπτυξιακές προοπτικές της, κατά 
την άποψή σας;
Γίνεται µια συστηµατική προσπάθεια, µε τη µέ-
θοδο της «χαµηλόφωνης αντιπολίτευσης», α-
µνήστευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοαµνήστευσης, θα 
έλεγα, αν και βοηθούν και έξωθεν κύκλοι. Ότι 
δήθεν παρέδωσε µια οικονοµία µε κοµπόδεµα 
30 δισ., εκτός µνηµονίων, κ.λπ. Πρόκειται για τη 
χειρότερη επιχείρηση εξαπάτησης, που σκοπό 
έχει να επιταχύνει τη λήθη, ώστε γρήγορα να ε-
πανέλθει το 32% στο προσκήνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ κα-
τέστρεψε τη µεσαία τάξη, κατέστρεψε επιχει-
ρήσεις και τράπεζες, υπερφορολόγησε και υ-
περεισφορολόγησε για να εξαγοράσει ψήφους 
κόβοντας τα πόδια της όποιας ανάπτυξης, βα-
φτίζοντας αυτόν τον εγκληµατικό ισοπεδωτισµό 
«κοινωνική δικαιοσύνη». Έχουν το θράσος µε-
ρικοί να δηλώνουν ότι άφησε κεφαλαιακό µα-
ξιλάρι 30 δισ. ∆ηλαδή τα 15 δισ. των πιστωτών, 
τα ακριβά δανεικά που πήρε και κυρίως τα α-
ποθεµατικά των δηµόσιων οργανισµών που υ-
φάρπαξε. Και αυτά που σας λέω είναι το ελάχι-
στο σε σχέση µε την καταστροφή των σχολείων, 
την καταστροφή της έρευνας και των µεταπτυ-
χιακών, την ανωτατοποίηση τµηµάτων και φοι-
τητών µε τσαµπουκά και κοοπτάτσιες για να γί-
νουν στα χωριά και στα κοτέτσια πανεπιστηµι-
ακά τµήµατα για το παρκάρισµα εισακτέων µε 
τις γνωστές βαθµολογίες. Τι να πεις…

Ποιες θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι οι βα-
σικές προτεραιότητες της κυβέρνησης στην 
οικονοµία και την ανάπτυξη;
Να πάρει ένα-ένα όλα τα νοµοσχέδια του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και να τα ανατρέψει. Και µετά να δώσει 

νηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η ευηµερία των αριθµών 
αλλά όχι των ανθρώπων. Πώς νοµίζετε ότι 
µπορεί να το ξεπεράσει η κυβέρνηση της Ν∆;
Την ευηµερία την εξασφαλίζει η καλή λειτουρ-
γία των αγορών, εκεί παράγεται ο πλούτος. Η 
κυβέρνηση φτιάχνει το νοµικό πλαίσιο, τα κίνη-
τρα. Ασχολείται µε την αποδοτικότητα της εκπαί-
δευσης και των δικαστηρίων, την παροχή ικα-
νοποιητικής υγείας στους πολίτες. Αν και προ-
σωπικά πιστεύω, στην κατάσταση που είναι τα 
σχολεία, µε µια µικρή βοήθεια του κράτους, θα 
µπορούσαν οι γονείς, που ασφυκτιούν σήµερα, 
να αποκτήσουν τη δυνατότητα περισσότερων 
επιλογών. Αντί να πηγαίνουµε συνέχεια σε α-
χρείαστες προσλήψεις. 

Επειδή πολλά έχουν ακουστεί για το ζήτηµα 
της υπερφορολόγησης, υπάρχουν πραγµατι-
κές δυνατότητες µείωσης των φορολογικών 
βαρών χωρίς δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό;
Κοιτάξτε, πραγµατικά κανείς νιώθει πελαγωµέ-
νος µε τα δηµοσιονοµικά. Το κράτος χρωστά δισ. 

γη και ύδωρ για επενδύσεις. ∆ιαφορετικά, η 
Ελλάδα θα γίνει µια τζάµπα χώρα διακοπών, η 
οποία κάθε χρόνο θα εκποιεί τα περιουσιακά 
της στοιχεία. Εάν εδώ δεν γίνει «Ελντοράντο» 
επενδύσεων κάθε είδους, οι µισθοί θα συνεχί-
σουν να είναι τραγικοί για τους νέους, οι καλύ-
τεροι και οι ευκατάστατοι θα στέλνουν τα παι-
διά τους στο εξωτερικό κι εδώ θα µένουν ανει-
δίκευτοι «πτυχιούχοι» και ηλικιωµένοι µε την 
εθνική σύνταξη και αν.

Τι χώρο έχει η κυβέρνηση για δικές της πρω-
τοβουλίες στο πλαίσιο της µεταµνηµονιακής 
συµφωνίας της χώρας µε τους δανειστές της;
Ο λίγος χώρος µπορεί να είναι ζωτικός, αν κι-
νηθεί ευφάνταστα. Αυτή τη στιγµή, πάντως, πρέ-
πει να αφεθεί απερίσπαστη, σίγουρα µέχρι την 
ψήφιση του προϋπολογισµού, ώστε να έχει κα-
νείς µια πρώτη εκτίµηση. Μη ζητάµε τα πάντα 
σε δύο µήνες.

Ένα πρόβληµα που αντιµετώπισε και η κυβέρ-

στους ιδιώτες και οι τελευταίοι δεκάδες δισ. σε 
αυτό. Ανακαλύπτονται, δε, συνέχεια άσπρες και 
µαύρες τρύπες. Φέτος, παρά την κακοδιαχείριση 
µε τις παροχές που εκτροχίασαν, όπως ξέραµε, 
το δηµοσιονοµικό πλεόνασµα, τελικά φαίνεται ότι 
όλα ήταν µια χαρά (;). Λυπάµαι, αλλά δεν µπορώ 
να σας απαντήσω.

Θεωρείτε ότι το διεθνές περιβάλλον ευνοεί 
τις προσπάθειες για πραγµατική ανάπτυξη 
της οικονοµίας ή στήνει παγίδες;
Θα πρέπει να περιµένουµε τον Σεπτέµβριο, τα 
δεδοµένα δείχνουν σίγουρα µια αδιαµφισβή-
τητη επιβράδυνση που φαίνεται να συνεχίζε-
ται. Με ανησυχεί το γεγονός των αρνητικών ε-
πιτοκίων, µπορεί να αφαιρέσει στο τέλος χρή-
µατα από τους τραπεζικούς λογαριασµούς και, 
τελικά, την οικονοµία. Η διαρθρωτική στασιµό-
τητα, για την οποία µιλά από το 2014 ο καθηγη-
τής Λάρι Σάµερς, φαίνεται ότι εντείνεται, µε α-
νυπολόγιστες ίσως συνέπειες. ∆εν είναι εύκολο 
κανείς να πει τώρα.

Και µια τελευταία ερώτηση, που αφορά το ζή-
τηµα των τραπεζών. Πότε το χρηµατοπιστω-
τικό σύστηµα της χώρας θα είναι σε θέση να 
χρηµατοδοτήσει ξανά την επιχειρηµατικότητα;
1) Όταν επιτρέψουν τα κεφάλαια που λιµνάζουν 
σε ρευστό που κατακρατείται εκτός συστήµατος 
και 2) όταν τα κίνητρα δηµιουργήσουν τις συν-
θήκες ενσωµάτωσης µέρους της µαύρης οι-
κονοµίας στην επίσηµη. Και για τα δύο χρειά-
ζονται πολιτικές θαρραλέες, µερικές από τις ο-
ποίες τις λένε τα ίδια τα τραπεζικά στελέχη. Να 
επισηµάνω ότι εξαιτίας των αρνητικών ή πολύ 
χαµηλών επιτοκίων η ζήτηση χαρτονοµισµάτων 
ήδη αυξάνεται παντού στην Ε.Ε. Αυτή τη φορά 
η πολιτική της νοµισµατικής διευκόλυνσης της 
ΕΚΤ, πολύ φοβούµαι, αν και µάλλον αναγκαία, 
θα έχει περισσότερες, της προηγούµενης φοράς, 
αρνητικές επιπτώσεις. Ένα ακόµη παρεπόµενο 
µιας απότοµης πτώσης της διεθνούς οικονοµίας 
είναι η φυγή κεφαλαίων από τις αναδυόµενες 
και περιφερειακές αγορές. Αλλά ας είµαστε αι-
σιόδοξοι, η Ελλάδα έχει δυνατότητες επενδυτι-
κές και το πολιτικό κλίµα έχει βελτιωθεί. Ίδω-
µεν και στο θέµα αυτό.

«Η ελληνική κοινωνία 
κατάπιε το δηλητήριο 

του ΣΥΡΙΖΑ σε υπολογίσιµο 
βαθµό»

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Θεόδωρος 
Πελαγίδης, 

καθηγητής Οικονοµικής 
Ανάλυσης 

στο Πανεπιστήµιο 
Πειραιά
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επιστροφής, μόνο στο public.gr με χρήση του αρ. παραστατικού ως κωδικού κουπονιού. Δεν συνδυάζεται με άλλο κουπόνι.
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ανάλυση

Ο 
Πρόεδρος των ΗΠΑ, κ. Ντόναλντ 
Τραµπ, δηµιουργεί τεράστια προβλή-
µατα στην Ε.Ε. Πρωταγωνιστεί στη δι-
άλυση του µεταπολεµικού συστήµατος 
το οποίο γνωρίζαµε ως ∆ύση, ενώ έχει 
ιδιαίτερα αρνητική άποψη για την Ε.Ε. 
και την προοπτική της.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε µια περίοδο κατά την οποία η 
Ουάσινγκτον ανταγωνίζεται οικονοµικά, εµπορικά, τεχνολο-
γικά και στρατιωτικά την Κίνα για την παγκόσµια κυριαρχία, 
δεν δίνει ιδιαίτερη σηµασία στις σχέσεις µε τις Βρυξέλλες.
Στην αντίληψη του Προέδρου Τραµπ η Ε.Ε. του δηµιουρ-
γεί περισσότερα προβλήµατα από αυτά που µπορεί να του 
λύσει, γιατί έχει µια ειδίκευση στη διεθνή συνεργασία και 
στην επεξεργασία διεθνών κανόνων και συµφωνιών που τον 
ενοχλεί, εφόσον θέλει να κινηθεί αυτόνοµα, µε τη λογική 
«πρώτα η Αµερική».
Το χειρότερο είναι ότι δηµιουργείται στην Ε.Ε. πολιτική 
«σχολή Τραµπ», στην οποία συµµετέχουν ηγέτες που έχουν 
κοινά χαρακτηριστικά µε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.
∆ίνουν έµφαση σε αυτό που αντιλαµβάνονται ως εθνικό συµ-

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ «ΣΧΟΛΗ ΤΡΑΜΠ» 
∆ΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Οι ευρωσκεπτικιστές είναι ισχυροί, αλλά δεν 
συνεννοούνται µεταξύ τους και κάνουν µεγάλα λάθη.

Στη δική τους κατηγορία Κατσίνσκι 
και Όρµπαν.

φέρον, θεωρούν ότι η Ε.Ε. µπορεί, υπό προϋποθέσεις, να το 
απειλήσει, χαρακτηρίζονται από πολιτική εσωστρέφεια και 
έχουν µια ιδιαίτερα επιθετική επικοινωνιακή πολιτική, που 
µπορεί να φτάνει στη συστηµατική µείωση των αντιπάλων 
τους.
Η ευρωπαϊκή «σχολή Τραµπ» έχει τεράστιο κόστος για την 
Ε.Ε., γιατί το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα και η ολοκλήρωσή του 
στηρίζονται στην καλή πολιτική διάθεση, στις αµοιβαίες υπο-
χωρήσεις και στους συµβιβασµούς.
Οι δυνατότητες, όµως, των Ευρωπαίων «Τραµπ» περιορίζο-
νται εξαιτίας της ασυνεννοησίας που τους χαρακτηρίζει και 
των σοβαρών λαθών που κάνουν ορισµένοι από αυτούς.

Ο καλύτερος µαθητής
Ο καλύτερος µαθητής στην ευρωπαϊκή «σχολή Τραµπ» είναι 
ο πρωθυπουργός του Ηνωµένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον.
Προωθεί την πραγµατοποίηση του Brexit –το οποίο εγκρί-
θηκε µε δηµοψήφισµα τον Ιούνιο του 2016– µέχρι τις 31 Ο-
κτωβρίου. Θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την άµεση απο-
χώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ε.Ε. ακόµη και 
χωρίς συµφωνία.

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

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

Ο Μπόρις Τζόνσον αντιµετωπίζει πολλές προκλήσεις, έχει 
όµως σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι των ανταγωνιστών και 
αντιπάλων του.
Υιοθετώντας µια αδιάλλακτη στάση στο θέµα του Brexit, επι-
τυγχάνει τη µαζική επιστροφή απογοητευµένων ψηφοφόρων 
του Συντηρητικού Κόµµατος που έδωσαν στο Κόµµα Brexit 
του Φάρατζ την πρώτη θέση στις ευρωεκλογές του Μαΐου.
Ο συντηρητικός πρωθυπουργός αξιοποιεί επίσης τον διχα-
σµό των Εργατικών σε ό,τι αφορά το Brexit. Το τελευταίο δι-
άστηµα οι Φιλελεύθεροι –οι οποίοι υποστηρίζουν µε συνέ-
πεια την παραµονή του Ηνωµένου Βασιλείου στην Ε.Ε.– ανε-
βάζουν εντυπωσιακά τα δηµοσκοπικά ποσοστά τους σε βάρος 
του Εργατικού Κόµµατος.
Οι προειδοποιήσεις των ειδικών ότι το σκληρό Brexit το 
οποίο προωθεί ο Τζόνσον θα έχει µεγάλο κόστος για τη βρε-
τανική οικονοµία δεν φαίνεται να επηρεάζουν προς το παρόν 
την κοινή γνώµη. Πολλοί πολίτες καταλήγουν στο συµπέρα-
σµα ότι ενδεχόµενη επικράτηση του Εργατικού Κόµµατος 
υπό την ηγεσία του κ. Κόρµπιν θα έχει πολλαπλάσιο κόστος 
από το σκληρό Brexit. Ο τελευταίος προωθεί ένα φιλόδοξο 
πρόγραµµα κρατικοποιήσεων, θέλει να µοιράσει το 10% του 
µετοχικού κεφαλαίου των µεγάλων επιχειρήσεων στους εργα-
ζόµενους σε αυτές και να ενισχύσει τα δικαιώµατα των ενοί-
κων έναντι των ιδιοκτητών ακινήτων.
Τραµπ και Τζόνσον έχουν δηµιουργήσει µια καλή προσωπική 
σχέση και στηρίζουν πολιτικά ο ένας τον άλλον. Ο Αµερικα-
νός Πρόεδρος υπόσχεται την υπογραφή διµερών εµπορικών 
και οικονοµικών συµφωνιών αµέσως µετά το Brexit, χωρίς να 
είναι βέβαιο ότι µπορεί να πραγµατοποιήσει την υπόσχεσή 
του.
Ο Μπόρις Τζόνσον θέλει να φύγει το Ηνωµένο Βασίλειο από 
την Ε.Ε. ελπίζοντας ότι θα αναβιώσει, σε νέες συνθήκες, την 
ειδική σχέση µε τις ΗΠΑ για να περιορίσει το οικονοµικό κό-
στος του Brexit.
Κινδυνεύει να πέσει θύµα των υπερβολών του και των συνε-
χών ελιγµών του. Προκάλεσαν πολιτικό διαζύγιο µέχρι και µε 
τον αδερφό του, Τζο Τζόνσον, ο οποίος παραιτήθηκε από την 
κυβέρνηση.

Πολιτική αστοχία
Ένας άλλος ισχυρός εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής «σχολής 
Τραµπ» είναι ο ηγέτης της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι.
Ο Σαλβίνι ήταν µέχρι πρόσφατα αντιπρόεδρος και υπουρ-
γός Εσωτερικών της κυβέρνησης συνασπισµού µε το Κίνηµα 
Πέντε Αστέρων.
Το Κίνηµα Πέντε Αστέρων αναπτύχθηκε από τον λαϊκιστή 
πρώην κωµικό της τηλεόρασης Μπέπε Γκρίλο µε στοιχεία 
κοινωνικού ριζοσπαστισµού. Η Λέγκα ξεκίνησε σαν δυναµι-
κός εκπρόσωπος του αναπτυγµένου Βορρά της Ιταλίας, διεκ-
δικώντας µεγαλύτερη αυτονοµία από το «κράτος της Ρώµης». 
Απέκτησε εθνικό ακροατήριο µε τη βοήθεια του Σαλβίνι, ο ο-
ποίος έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στα ζητήµατα νόµου και τάξης 
και στον περιορισµό των προσφυγικών και µεταναστευτικών 
ροών, ιδιαίτερα από τη Βόρεια Αφρική.
Ο Σαλβίνι ενίσχυσε θεαµατικά τη θέση του στο εσωτερικό του 
κυβερνητικού συνασπισµού έναντι του ηγέτη του Κινήµατος 
Πέντε Αστέρων, Ντι Μάιο, και προκάλεσε κυβερνητική κρίση, 
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Πολλοί Ευρωπαίοι ακροδεξιοί 
έχουν κοινά χαρακτηριστικά µε 
Τραµπ, επενδύουν όµως και σε 
Πούτιν, ρωσικά συµφέροντα.

επιδιώκοντας τη διενέργεια πρόωρων εκλογών. Υπολόγισε ότι 
θα µπορούσε να περάσει από την πρωτιά στις ευρωεκλογές µε 
ποσοστό της τάξης του 34% στην αυτοδυναµία µε ένα εκλο-
γικό ποσοστό της τάξης του 40%.
Η επιθετική τακτική του και η προοπτική του εκλογικού θρι-
άµβου της Λέγκας οδήγησαν στη συνεννόηση του Κινήµατος 
Πέντε Αστέρων µε το κεντροαριστερό φιλοευρωπαϊκό ∆ηµο-
κρατικό Κόµµα για τον σχηµατισµό νέας κυβέρνησης µε τον 
ίδιο πρωθυπουργό, Κόντε.
Σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσκοπήσεις, τα ποσοστά της 
Λέγκας υποχωρούν –λόγω της αποτυχίας των χειρισµών του 
Σαλβίνι– προς το 30%.
Όλα δείχνουν ότι θα γίνει πιο εύκολη η συνεννόηση µεταξύ 
Ρώµης και Βρυξελλών για την αντιµετώπιση του προσφυγι-
κού-µεταναστευτικού και την τήρηση των κανόνων της Ευρω-
ζώνης σε ό,τι αφορά το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και τη στα-
διακή µείωση του χρέους του ιταλικού ∆ηµοσίου, το οποίο α-
ναλογεί στο 132% του ΑΕΠ και είναι το δεύτερο µεγαλύτερο 
στην Ευρωζώνη, µετά το ελληνικό, το οποίο κινείται γύρω στο 
180% του ΑΕΠ.
Η αποτυχία των σχεδίων του Σαλβίνι περιορίζει την κρίση ε-
µπιστοσύνης που είχε εκδηλωθεί σε βάρος της ιταλικής οι-
κονοµίας και συµβάλλει στην παραπέρα υποχώρηση των επι-
τοκίων στην Ιταλία και στην Ευρωζώνη, µε µεγάλα οφέλη για 
το υπερχρεωµένο ελληνικό ∆ηµόσιο και την ελληνική οικο-
νοµία.
Το κρίσιµο ερώτηµα είναι σε ποιον βαθµό θα µπορέσει η 
νέα κυβέρνηση να εγκαταλείψει την πολιτική του Σαλβίνι 
χωρίς να του προσφέρει νέες πολιτικές ευκαιρίες. Ο τε-
λευταίος, πάντως, υπερεκτίµησε τις δυνάµεις του και τώρα 

πληρώνει τον πολιτικό λογαριασµό.

Ο δίδυµος
Στην ευρωπαϊκή «σχολή Τραµπ» ανήκει και ο ισχυρός άνδρας 
της Πολωνίας, Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, ηγέτης του κυβερνώντος 
κόµµατος, Νόµος και ∆ικαιοσύνη (PiS).
Ο Κατσίνσκι έγινε διάσηµος, µαζί µε τον δίδυµο αδελφό του, 
Λεχ Κατσίνσκι, ως «παιδί-θαύµα» της πολωνικής τηλεόρασης 
επί κοµµουνισµού.
Τα δίδυµα αδέρφια αναδείχθηκαν πολιτικά µε σκληρές συ-
ντηρητικές θέσεις κατά την προηγούµενη δεκαετία. Ο Γιάρο-
σλαβ Κατσίνσκι ήταν πρωθυπουργός της Πολωνίας το 2006-
2007 και ο Λεχ Κατσίνσκι Πρόεδρος της χώρας από το 2005 
µέχρι το 2010, οπότε σκοτώθηκε µαζί µε την ακολουθία του 
σε αεροπορικό δυστύχηµα.

Από το 2007 µέχρι τις εκλογές του 2015 κυριάρχησε στην Πο-
λωνία η κεντροδεξιά υπό τον σηµερινό πρόεδρο του Ευρωπα-
ϊκού Συµβουλίου, Τουσκ, στη συνέχεια όµως το κόµµα Νόµος 
και ∆ικαιοσύνη επανήλθε δριµύτερο στην εξουσία.
Ο ισχυρός άνδρας της χώρας, Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, αρνείται 
τη συνεργασία για την αντιµετώπιση του προσφυγικού-µε-
ταναστευτικού, ενώ ακολουθεί µια αυστηρή πολιτική σε ό,τι 
αφορά τον τρόπο ζωής των πολιτών και τις επιλογές τους, α-
πόλυτα ευθυγραµµισµένος µε τη συντηρητική Καθολική Εκ-
κλησία της Πολωνίας. Παίρνει επίσης πρωτοβουλίες για τον 
έλεγχο της ∆ικαιοσύνης που προκαλούν την αντίδραση των 
Βρυξελλών, ενώ δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην ανάπτυξη 
της στρατιωτικής συνεργασίας και την προµήθεια οπλικών 
συστηµάτων από τις ΗΠΑ.
Ο Κατσίνσκι είναι οπαδός του δόγµατος «πρώτα η Πολωνία» 
ύστερα από µία ιστορική περίοδο κατά την οποία η Πολωνία 
ήταν στη γεωπολιτική πρέσα της Γερµανίας και της Ρωσίας - 
Σοβιετικής Ένωσης.
Η κυβέρνηση του κόµµατος Νόµος και ∆ικαιοσύνη συνεχί-
ζει τις εντυπωσιακές οικονοµικές επιδόσεις των προηγούµε-
νων κεντροδεξιών κυβερνήσεων. Εξασφαλίζει ετήσιους ρυθ-
µούς ανάπτυξης της τάξης του 4% και χρηµατοδοτεί προωθη-
µένες, για τα µέτρα της Πολωνίας, κοινωνικές πολιτικές χωρίς 
να χάνει τον δηµοσιονοµικό έλεγχο.
Το κόµµα του Κατσίνσκι ήρθε πρώτο µε διαφορά στις ευρωε-
κλογές και οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές προεξοφλούν 
την επικράτησή του στις βουλευτικές εκλογές της 13ης Οκτω-
βρίου µε ένα ποσοστό που θα ξεπερνά το 40%, ενώ η άλλοτε 
πανίσχυρη κεντροδεξιά δεν φαίνεται ικανή να ξεπεράσει το 
φράγµα του 30%, µε την Αριστερά να περιορίζεται στο 11%.

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2019

έκπτωση

Η δύναµη να ανοίγεις δρόµους και να προχωράς µπροστά. Η δύναµη να περνάς 
στην ψηφιακή εποχή, προσφέροντας ολοκληρωµένες και αξιόπιστες υπηρεσίες. 
Η δύναµη να βελτιώνεις τη ζωή των ανθρώπων, να επεκτείνεις το δίκτυό σου, για να 
στηρίζεις ακόµα περισσότερα νοικοκυριά. Η δύναµη να µοιράζεσαι τη γνώση και να δείχνεις
µε πράξεις τη φροντίδα σου για το περιβάλλον και την κοινωνία. Η δύναµη να στηρίζεις 
την πρόοδο και την ανάπτυξη, για να προσφέρεις στον τόπο και τους ανθρώπους.

οnlineΝέες οnline  υπηρεσίες
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Ο Μπόρις Τζόνσον του σκληρού 
Brexit καλύτερος μαθητής  
του Τραμπ.

Το πολιτικό αυτογκόλ του Σαλβίνι 
ενισχύει, προσωρινά τουλάχιστον, 
Ε.Ε. και Ευρωζώνη.

Το «μοντέλο» Όρμπαν
Στην κατηγορία των ισχυρών ηγετών που έχουν κοινά πολιτικά 
χαρακτηριστικά με τον Ντόναλντ Τραμπ ανήκει και ο πρωθυπουρ-
γός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.
Πρωταγωνιστής, ως νέος, στην εξέγερση κατά του σοβιετικού κομ-
μουνισμού, διετέλεσε πρωθυπουργός το 1998-2002, έχοντας μια 
φιλελεύθερη προσέγγιση στα περισσότερα θέματα. Ηττήθηκε 
στις εκλογές του 2002 και του 2006 με μικρή διαφορά από τους 
Σοσιαλιστές, που θεωρούσε ένα είδος συνέχειας του κομμουνιστι-
κού καθεστώτος.
Μετακινήθηκε προς τα δεξιά και επανήλθε δριμύτερος. Κέρδισε 
τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, το 2010, το 2014 και το 2018. Τα πο-
σοστά που επιτυγχάνει είναι πραγματικά εντυπωσιακά και κινού-
νται μεταξύ 48% και 53%.
Στις ευρωεκλογές του Μαΐου το κυβερνών κόμμα, Fidesz, εξασφά-
λισε 52,14% και τις 13 από τις 21 έδρες που αναλογούν στην Ουγ-
γαρία.
Ο Όρμπαν αναπτύσσει μια επιθετική ρητορική, ζητώντας να στα-
ματήσει η μετανάστευση –κυρίως μουσουλμανική– σε όλη την 
Ευρώπη, ενώ εμφανίζεται ως προστάτης της ευρωπαϊκής χριστια-
νικής κουλτούρας.
Η πολιτική του επιτυχία στηρίζεται στην οικονομική ανάπτυξη 
και στην άνοδο των πραγματικών μισθών και των συντάξεων στην 
Ουγγαρία από ένα χαμηλό επίπεδο, όπως στην περίπτωση της Πο-
λωνίας και των άλλων πρώην ανατολικών χωρών.
Ο υπερσυντηρητικός πρωθυπουργός της Ουγγαρίας κατηγορεί-
ται από τις Βρυξέλλες για προσπάθεια ελέγχου της Δικαιοσύνης 
και των ΜΜΕ στη χώρα του. Ο Μητσοτάκης υπήρξε από τα πρώτα 
ηγετικά στελέχη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) που 
στράφηκαν δυναμικά κατά του Όρμπαν, θεωρώντας ότι με την πο-
λιτική του –η οποία περιλαμβάνει το άγριο κυνηγητό των ΜΚΟ 
και ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου που ελέγχεται από τον όμιλο 
του Τζορτζ Σόρος– αποτελεί δυσφήμηση για την ευρωπαϊκή κε-
ντροδεξιά.
Το ΕΛΚ ανέστειλε τη συμμετοχή του Fidesz σε αυτό τον Μάρτιο 
του 2019 και ο Όρμπαν απάντησε «αδειάζοντας» τον υποψήφιο 
του ΕΛΚ για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βέμπερ.
Η Ουγγαρία έχει ένα δύσκολο ιστορικό παρελθόν, εφόσον είναι η 
χώρα που έχασε, αναλογικά, τα περισσότερα εδάφη και πληθυσμό 
στους δύο παγκόσμιους πολέμους. Ο Όρμπαν αισθάνεται την ανά-
γκη να παίζει το πατριωτικό και σε περιπτώσεις εθνικιστικό χαρτί, 
και το «προφίλ» του Τραμπ –κατά των προσφύγων και των μετα-
ναστών, «πρώτα η Αμερική» και προβολή της εικόνας ενός ισχυ-
ρού ηγέτη– του πηγαίνει πάρα πολύ. Σε αντίθεση με τον Κατσίν-
σκι, που ασκεί σκληρή κριτική στον Πούτιν και στην πολιτική της 
Ρωσίας, ο Όρμπαν έχει καλές σχέσεις με τον Πρόεδρο της Ρωσίας.
Παρά την αντίθεση σε πολλά ζητήματα με τη Μέρκελ και το Βε-
ρολίνο, ο Όρμπαν βρίσκεται διαρκώς σε συνεννόηση μαζί τους, 
ακόμη και για θέματα του ΕΛΚ. Δεν θέλει να αποξενώσει τους Γερ-
μανούς επενδυτές που έχουν δημιουργήσει έναν ευρύτερο οικο-
νομικό χώρο στις πρώην ανατολικές χώρες, ανάλογο με εκείνον 
που έχουν οι ΗΠΑ σε Καναδά και Μεξικό και η Κίνα σε δυναμι-
κές οικονομίες της Άπω Ανατολής.
Μπόρις Τζόνσον, Σαλβίνι, Κατσίνσκι και Όρμπαν είναι οι βασι-
κοί εκπρόσωποι της «σχολής Τραμπ» στην Ε.Ε. αλλά δεν είναι οι 
μόνοι. Υπάρχουν κι άλλοι πολιτικοί ηγέτες με ανάλογη προσέγ-
γιση.

Διαφορετικές προσεγγίσεις
Η Λεπέν προσπαθεί να περιορίσει τα ακροδεξιά χαρακτηριστικά 
του κόμματός της, για να αξιοποιήσει την κρίση της γαλλικής κε-
ντροδεξιάς και να διευρύνει το ακροατήριό της.
Δεν έχει πλέον σχέση με τον πατέρα της, ιδρυτή του Εθνικού Με-
τώπου, ενώ μετονόμασε το Εθνικό Μέτωπο σε Εθνικό Συναγερμό, 
παραπέμποντας στον Συναγερμό του Ντε Γκολ.
Ο Εθνικός Συναγερμός ήρθε πρώτος στις ευρωεκλογές, όπως το 
2014 το Εθνικό Μέτωπο, με δεύτερο, με μικρή διαφορά, το κόμμα 
του Προέδρου Μακρόν. Παρά την κάμψη στα δημοσκοπικά πο-
σοστά του, ο Μακρόν θεωρείται κυρίαρχος του παιχνιδιού, γιατί, 
όπως απέδειξε στις προεδρικές εκλογές, είναι σε θέση να επιτυγ-

χάνει εντυπωσιακή συσπείρωση των δημοκρατικών δυνάμεων για 
να κρατηθούν η άκρα Δεξιά και η Λεπέν σε απόσταση ασφαλείας 
από την εξουσία.
Σε γενικές γραμμές, η Λεπέν μοιράζεται βασικές θέσεις και το στιλ 
του ισχυρού ηγέτη με τον Τραμπ, αλλά έχει στενότερες σχέσεις με 
τον Πούτιν και τη Ρωσία και κατηγορείται για ρωσική χρηματοδό-
τηση της πολιτικής της προσπάθειας.
Εξαιτίας ενός σκανδάλου με ρωσική διάσταση υποχρεώθηκε σε 
παραίτηση ο ηγέτης του ακροδεξιού Κόμματος Ελευθερίας της 
Αυστρίας (FPO) και αντικαγκελάριος της χώρας, Χανς-Κρίστιαν 
Στράχε. Το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel» και η γερμανική 
εφημερίδα «Süddeutsche Zeitung» έδωσαν στη δημοσιότητα βί-
ντεο το οποίο δείχνει τον Στράχε να διαπραγματεύεται επενδύ-
σεις έναντι οικονομικής βοήθειας στο κόμμα του με μια Ρωσίδα 
που εμφανίστηκε σαν κόρη ολιγάρχη χωρίς να είναι.
Το βίντεο αφορά την περίοδο πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου 
2017, οι οποίες οδήγησαν στον σχηματισμό κυβερνητικού συνα-
σπισμού κεντροδεξιάς και άκρας Δεξιάς. Η δημοσιοποίησή του 
υποχρέωσε τον κεντροδεξιό καγκελάριο Κουρτς να διαλύσει τον 
κυβερνητικό συνασπισμό και να πάει τη χώρα σε πρόωρες εκλο-
γές, που θα πραγματοποιηθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου.
Ο 50χρονος Στράχε υποχρεώθηκε σε ταπεινωτική παραίτηση, 
αλλά φαίνεται ότι διατηρεί την επιρροή του στην αυστριακή άκρα 
Δεξιά, εφόσον η 31χρονη δεύτερη σύζυγός του είναι σε εκλόγιμη 
θέση στη λίστα του κόμματος στη Βιέννη.
Οι περιπέτειες του Στράχε ενίσχυσαν την εντύπωση ότι αρκε-
τοί υπερσυντηρητικοί και ακροδεξιοί ηγέτες χωρών της Ε.Ε., 
εκτός από εκφραστές της «σχολής Τραμπ», δίνουν προτεραι-
ότητα στην ανάπτυξη της συνεργασίας τους με τον Πούτιν και 
ρωσικά συμφέροντα.
Η ισχυρότερη προσωπικότητα του ακροδεξιού κόμματος Εναλλα-
κτική για τη Γερμανία είναι ο συμπρόεδρός του Αλεξάντερ Γκάου-
λαντ. Γεννήθηκε το 1941 σε περιοχή που μετά την ήττα του ναζι-
σμού έγινε τμήμα της κομμουνιστικής Ανατολικής Γερμανίας και 
έχει την πολιτική του βάση στο Βρανδεμβούργο.
Στις εκλογές που έγιναν την περασμένη Κυριακή για την ανάδειξη 

των κυβερνήσεων του Βρανδεμβούργου και της Σαξονίας η Εναλ-
λακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε δεύτερο κόμμα, με ποσο-
στά 24% και 27% αντίστοιχα. Η γερμανική ακροδεξιά είναι εξαι-
ρετικά ισχυρή στις ανατολικές περιοχές της Γερμανίας, όπου, παρά 
την εντυπωσιακή οικονομική και κοινωνική πρόοδο, πολλοί πολί-
τες θεωρούν ότι αδικούνται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ε-
πειδή το βιοτικό τους επίπεδο υπολείπεται του βιοτικού επιπέδου 
όσων ζουν στις περιοχές της πρώην Δυτικής Γερμανίας, ενώ δαπα-
νώνται σε ετήσια βάση 16-18 δισ. ευρώ για την ενσωμάτωση προ-
σφύγων και μεταναστών.
Η Εναλλακτική για τη Γερμανία ξεκίνησε την πορεία της αντιδρώ-
ντας στην απόφαση της καγκελαρίου Μέρκελ να στηρίξει με ση-
μαντικό δανεισμό την Ελλάδα και με βασικό αίτημα την έξοδο της 
Γερμανίας από το ευρώ. Το προφίλ της Εναλλακτικής για τη Γερ-
μανία έγινε πιο επιθετικό στη διάρκεια της προσφυγικής-μετανα-
στευτικής κρίσης του 2015-2016, οπότε και αξιοποίησε τις κοινω-
νικές εντάσεις για να πολλαπλασιάσει το εθνικό ποσοστό της.
Στις ανατολικές περιοχές της Γερμανίας η Εναλλακτική για τη 
Γερμανία εκφράζει την αντισυστημική ψήφο, γι’ αυτό η Αριστερά 
είδε τις δυνάμεις της να μειώνονται στο μισό στις περιφερειακές ε-
κλογές στο Βρανδεμβούργο και στη Σαξονία.
Φαίνεται όμως ότι έχει χάσει τον δυναμισμό της στο σύνολο της 
Γερμανίας, ίσως γιατί στις ανατολικές περιοχές, όπου είναι ιδιαί-
τερα ισχυρή, έχει επικρατήσει η πτέρυγα των «σκληρών» με τονι-
σμένα ακροδεξιά χαρακτηριστικά.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ αποδεικνύεται διπλό πρόβλημα για 
την Ε.Ε. Ακολουθεί μια αντιευρωπαϊκή, σε πολλές περιπτώσεις, 
στρατηγική και δεν προωθεί τη συνεργασία για την επίτευξη στό-
χων όπως είναι η αποτροπή της κλιματικής αλλαγής και η παρα-
πέρα ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Επιπλέον, έχοντας δημι-
ουργήσει πολιτική σχολή που στηρίζεται στην εσωστρέφεια, στην 
απόλυτη προτεραιότητα των εθνικών στόχων έναντι της διεθνούς 
συνεργασίας, στην επιθετική επιχειρηματολογία και στην έλλειψη 
καλής πολιτικής διάθεσης για την αναγκαία συνεννόηση και συμ-
βιβασμούς, δίνει το κακό παράδειγμα και δημιουργεί πρόσθετες 
δυσκολίες στην ευρωπαϊκή ενοποίηση.
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Α
ν κάτι χαρακτήρισε την 
περίοδο της κρίσης στη 
χώρα μας, είναι η με-
γάλη πτώση της κτημα-
τομεσιτικής αγοράς. Οι 
τιμές των ακινήτων γνώ-
ρισαν μεγάλη μείωση, 

ενώ τα πράγματα τα χειροτέρεψαν ο ΕΝΦΙΑ 
και η αύξηση των φόρων κληρονομιάς. Ω-
στόσο, η κατάσταση φαίνεται να έχει βελτι-
ωθεί σημαντικά, με την ανάκαμψη της ελλη-
νικής αγοράς ακινήτων να επιταχύνεται το β΄ 
τρίμηνο του 2019. Μάλιστα, οι τιμές σημείω-
σαν τη μεγαλύτερη αύξησή τους μέσα σε διά-
στημα άνω των 12 ετών, χάρη στην ανάπτυξη 
της οικονομίας και στην αύξηση του ενδιαφέ-
ροντος από το εξωτερικό.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμά-
των αυξήθηκαν κατά 7,7% στο β΄ τρίμηνο σε 
σχέση με το ίδιο τρίμηνο έναν χρόνο πριν. 
Αύξηση 11,1% σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος σημειώθηκε στην Αθήνα, όπου κερδί-
ζουν έδαφος οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας 
μίσθωσης ακινήτων, όπως το Airbnb, και το 
πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα», που προβλέπει 
ανανεώσιμη πενταετή άδεια διαμονής ως α-
ντάλλαγμα σε επενδύσεις ύψους 250.000 
ευρώ σε ακίνητα.
Υπενθυμίζεται πως οι τιμές των ακινήτων 
στην Ελλάδα σημείωσαν πτώση 42% μεταξύ 
του 2008 και του τέλους του 2017.

Απόβαση στην… Αθήνα
Κινέζοι, Ισραηλινοί, Άραβες, Τούρκοι, Αμε-
ρικανοί και Ευρωπαίοι αγοραστές κατέκλυ-
σαν και φέτος την ελληνική αγορά ακινήτων, 
αποκτώντας κάθε είδους κτίρια, από διαμερί-
σματα στο κέντρο της Αθήνας και πολυτελείς 

μεζονέτες στα νότια προάστια μέχρι πολυτε-
λείς βίλες στα νησιά των Κυκλάδων, ακόμα 
και ξενοδοχειακές μονάδες τόσο στην πρω-
τεύουσα όσο και σε δημοφιλείς παραθερι-
στικούς προορισμούς. Σύμφωνα μάλιστα με 
στελέχη της αγοράς ακινήτων, το 2019 ανα-
μένεται να αποτελέσει ακόμη ένα έτος κατά 
το οποίο θα καταγραφεί ιστορικό υψηλό εισ-
ροών ξένων κεφαλαίων για την απόκτηση α-
κινήτων.
Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα φαίνεται να συ-
γκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τόσο 
από τους Έλληνες όσο και από τους αλλοδα-
πούς αγοραστές. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 
κεφάλαια από ξένους επενδυτές στο α΄ εξάμηνο 
είναι αυξημένα κατά 49% σε σχέση με πέρυσι.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
ΤτΕ, η αύξηση των τιμών το β΄ τρίμηνο του 
2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2018 ήταν 7,7% για τα «νέα» διαμερίσματα (η-
λικίας έως 5 ετών) και 7,6% για τα «παλαιά» 
(ηλικίας άνω των 5 ετών). Με βάση τα αναθε-
ωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2019 ση-
μειώθηκε αύξηση των τιμών των «νέων» δια-
μερισμάτων κατά 5,1%, ενώ οι τιμές των «πα-
λαιών» διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 4,9% 
σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2018. Για το σύνολο του 2018, οι τιμές για τα 
«νέα» και τα «παλαιά» διαμερίσματα αυξήθη-
καν με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,9% και 1,6% α-
ντίστοιχα.
Είναι εμφανές ότι καταγράφεται σταθερά αυ-
ξητική τάση στα νεόδμητα ακίνητα, κόντρα 
στην τάση των τελευταίων ετών που ήθελε 
τις παλαιότερες κατοικίες πιο ελκυστικές, με 
δεδομένο ότι απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ 
24% που επιβαρύνει τις αγοραπωλησίες των 
νέων ακινήτων.
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεω-

γραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση 
των τιμών των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο 
του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του 2018 ήταν 11,1% στην Αθήνα, 7% στη Θεσ-
σαλονίκη, 4,1% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 
4,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Με 
βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία εκτιμάται 
ότι κατά το α΄ τρίμηνο του 2019 οι τιμές των 
διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,1% στην 
Αθήνα, 5,4% στη Θεσσαλονίκη, 2,5% στις 
άλλες μεγάλες πόλεις και 3,2% στις λοιπές 
περιοχές της χώρας σε σύγκριση με το α΄ τρί-
μηνο του 2018. Για το σύνολο του 2018, η αύ-
ξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση 
με το 2017 ήταν 2,7%, 1%, 0,8% και 1,1% α-
ντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστι-
κών περιοχών της χώρας, το β΄ τρίμηνο του 
2019 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν αυξη-
μένες κατά 8% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο 
του 2018. Με βάση τα αναθεωρημένα στοι-
χεία, το α΄ τρίμηνο του 2019 η αντίστοιχη αύ-
ξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις αστι-
κές περιοχές ήταν 5,2%, ενώ για το σύνολο 
του 2018 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώ-
θηκε στο 1,7%.

Κερδισμένοι και χαμένοι
Κερδισμένοι από τις εξελίξεις αυτές είναι 
φυσικά οι ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά και 
οι τράπεζες που έχουν αποκτήσει ακίνητα 
μέσω πλειστηριασμών, ενώ μεγάλοι χαμέ-
νοι είναι όσοι θέλουν να αγοράσουν ακί-
νητα, αλλά και οι ενοικιαστές, καθώς μόνο 
τον τελευταίο χρόνο τα ενοίκια σημείωσαν 
αύξηση έως 34%, με την αύξηση αυτή να 
είναι διψήφια στις περισσότερες περιοχές 
της χώρας.

Νέα ώθηση
Πάντως, εκτός της μείωσης του ΕΝΦΙΑ για 
τα φυσικά πρόσωπα που ήδη έχει εφαρμο-
στεί, η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει ει-
δική δέσμη φορολογικών παρεμβάσεων 
ώστε να δώσει περαιτέρω ώθηση στην κτη-
ματαγορά. Αρχικά «παγώνουν» για μία τρι-
ετία ο ΦΠΑ νεόδμητων και ο φόρος υπε-
ραξίας, παρέχοντας κίνητρα για στροφή σε 
νεότερα ακίνητα και αναθέρμανση της οικο-
δομικής δραστηριότητας, ενώ θα παρέχεται 
και έκπτωση 40% στη δαπάνη για την ανα-
βάθμιση των ακινήτων.

Σημάδια για ανάκαμψη από την κρίση παρουσιάζει 
η ελληνική αγορά ακινήτων, όπου έχουν κάνει 
απόβαση Κινέζοι, Ισραηλινοί, Άραβες, Τούρκοι, 
Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αγοραστές.

Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
ΞΕΠΕΡΝΆ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ

  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Σ
την πλήρωση των κενών θέσε-
ων για τη νέα σχολική χρονιά 
εστιάζει και φέτος το ενδιαφέρον 
της η εκπαιδευτική κοινότητα. Το 
υπουργείο Παιδείας, πάντως, εί-
ναι σε ετοιμότητα, προκειμένου 

να καλύψει όποια κενά προκύψουν. Την ίδια 
ώρα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα αποφάσισε να μην ανα-
γράφεται το θρήσκευμα και η ιθαγένεια στα 
σχολικά έγγραφα.

Συναντήσεις με εκπροσώπους
των εκπαιδευτικών
Τις προηγούμενες μέρες πραγματοποιήθηκαν 
συναντήσεις ανάμεσα στην ηγεσία του υπουρ-
γείου και στα προεδρεία της ΟΛΜΕ και της 
ΔΟΕ (Διδασκαλική Ομοσπονδία). Σύμφωνα με 
τις ομοσπονδίες, τα κενά εκπαιδευτικών στα 
σχολεία κυμαίνονται στα 30.000, περίπου στα 
ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ τα περισσότερα 
–γύρω στα 19.000– εντοπίζονται στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση.
Η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, 
στη συνάντηση που είχε με το προεδρείο της 
ΟΛΜΕ ανέφερε πως «η ηγεσία του υπουρ-
γείου επισπεύδει τις προσλήψεις 4.500 εκ-
παιδευτικών στην Ειδική Αγωγή, με στόχο να 
έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους».
Για το θέμα των διορισμών μόνιμων εκπαι-
δευτικών τόνισε πως «εξετάζονται τα κενά» 
και «εκπεφρασμένος στόχος της κυβέρνησης 
είναι να προχωρήσει κατά προτεραιότητα σε 
προσλήψεις σε τρεις ευαίσθητους τομείς: της 
παιδείας, της υγείας και της ασφάλειας».
Tο υπουργείο έχει υπολογίσει να κάνει γύρω 
στις 33.000 προσλήψεις, με το 70% αυτών να 
πραγματοποιείται άμεσα. Μάλιστα, την εβδο-
μάδα που προηγήθηκε, οι διευθύνσεις εκπαί-
δευσης θα προχωρούσαν στην καταγραφή 

των κενών και στη συνέχεια θα γίνονταν οι 
σχετικές εισηγήσεις.
Πάντως, η ΟΛΜΕ καλεί σε παράσταση διαμαρ-
τυρίας τους μόνιμους και αναπληρωτές εκ-
παιδευτικούς έξω από το υπουργείο Παιδείας 
την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου στη μία το μεσημέρι, 
ζητώντας «ουσιαστική επιτάχυνση της διαδι-
κασίας των μόνιμων διορισμών στην Ειδική 
Αγωγή και αναλογική κατανομή των θέσεων 
μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης με βάση το 
έτος 2018-2019, άμεση έναρξη της διαδικασί-
ας διορισμών στη Γενική Εκπαίδευση, άμεση 
κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών στα 
σχολεία με πρόσληψη αναπληρωτών σε μία 
και ολοκληρωμένη φάση και πραγματοποίηση 
της β΄ φάσης αποσπάσεων άμεσα».

Τέλος στην αναγραφή 
του θρησκεύματος
Την ίδια ώρα η Αρχή Προστασίας Δεδομέ-
νων Προσωπικού Χαρακτήρα προχώρησε σε 
μια απόφαση-σταθμό, καθώς ζήτησε από το 
υπουργείο Παιδείας να μην διατηρεί στοιχεία 
μαθητών σχετικά με το θρήσκευμα και την 
ιθαγένειά τους.
Η Αρχή έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η 
αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγέ-
νειας στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο, 
στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο πλη-
ροφοριακό σύστημα «myschool», αλλά και η 

δήλωση ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός 
Ορθόδοξος προκειμένου να απαλλαγεί από το 
μάθημα των Θρησκευτικών. Μάλιστα, καλεί το 
υπουργείο να συμμορφωθεί με τα νέα δεδο-
μένα και να «μεριμνήσει για την άμεση τροπο-
ποίηση των σχετικών ρυθμίσεων».
Αφορμή για τη συγκεκριμένη απόφαση της 
Αρχής στάθηκε η προσφυγή που είχαν ασκή-
σει η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) και η Ένωση Αθέων, 
υποστηρίζοντας ότι «είναι αντισυνταγματική 
και μη νόμιμη η αναγραφή του θρησκεύματος 
και της ιθαγένειας».

Δίχρονη προσχολική αγωγή
Τη φετινή σχολική χρονιά η δίχρονη προσχο-
λική αγωγή θα λειτουργήσει σε 103 δήμους, 
ενώ για 13 δήμους μετατέθηκε η εφαρμογή 
του μέτρου το επόμενο σχολικό έτος (2020-
2021).
Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, και 
η υφυπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, επέρριψαν 
ευθύνες στην απελθούσα κυβέρνηση, λέγο-
ντας χαρακτηριστικά: «Εξαρχής ταχθήκαμε 
υπέρ της καθιέρωσης δίχρονης υποχρεωτι-
κής προσχολικής εκπαίδευσης, από την ηλι-
κία των 4 ετών. Στηλιτεύσαμε, ωστόσο, ως 
υπεύθυνη αντιπολίτευση τότε, το γεγονός ότι 
δεν είχε ληφθεί μέριμνα για την επίλυση πρα-
κτικών ζητημάτων, όπως ζητήματα υποδο-
μών, τα οποία θα έκριναν και την επιτυχία του 

εγχειρήματος. Η απελθούσα κυβέρνηση δεν 
έδινε απαντήσεις και, όπως αποδείχθηκε, δεν 
είχε προβλέψει τρόπους επίλυσης των πρα-
κτικών προβλημάτων που θα ανέκυπταν από 
την εφαρμογή της ρύθμισης».
Με την ανάληψη της νέας ηγεσίας του υπουρ-
γείου, η αρμόδια υπηρεσία ενημέρωσε ότι 52 
από τους 116 δήμους, οι οποίοι θα εφάρμοζαν 
το πρόγραμμα της δίχρονης προσχολικής εκ-
παίδευσης για πρώτη φορά κατά το σχολικό 
έτος 2019-2020, εξέφραζαν αδυναμία εφαρ-
μογής του μέτρου λόγω έλλειψης υποδομών.
Ωστόσο, μετά από πολλές προσπάθειες από 
τους 52 δήμους που είχαν αρχικά δηλώσει 
αδυναμία, μόνο 13 δήμοι εκφράζουν πλέον, 
μερικώς ή ολικώς, την αδυναμία αυτή. Μάλι-
στα, όπως ανακοίνωσαν, και «για τους δήμους 
αυτούς, δεδομένου ότι πλέον η ένταξή τους 
στην υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκ-
παίδευση μετατέθηκε το διδακτικό έτος 2020-
2021, έχει ήδη ληφθεί μέριμνα, σε συνεργασία 
με τα υπουργεία Εσωτερικών, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου παι-
διά που διαμένουν σε αυτούς να ενταχθούν 
το φετινό διδακτικό έτος, κατά το δυνατόν, σε 
δομές προσχολικής αγωγής με την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς».

Κανονικά θα χτυπάει 
το πρώτο κουδούνι
«Δεν θα αλλάξει τίποτα στο ωράριο λειτουρ-
γίας των δημοτικών, των γυμνασίων και των 
λυκείων και θα ανοίγουν κανονικά στις 8.15 το 
πρωί» είχε ξεκαθαρίσει από καιρό η κ. Κερα-
μέως. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη ηγε-
σία του υπουργείου είχε αποφασίσει να βάλει 
τέλος στο πρωινό ξύπνημα των μαθητών, 
επικαλούμενη πόρισμα αρμόδιας επιτροπής 
που έκανε λόγο για όφελος των μαθητών αν 
τα μαθήματα άρχιζαν στις 9 το πρωί.

 ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ
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ρεπορτάζ 

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα ζητά από το υπουργείο Παιδείας να μη 
διατηρεί στοιχεία μαθητών σχετικά με το θρήσκευμα 
και την ιθαγένειά τους.

Αντίστροφη μέτρηση  
για την επιστροφή  
στα θρανία



Οι προκλήσεις για τη δημοκρατία 
είναι μεγάλες και ζητήματα όπως το 
Brexit μάς υπενθυμίζουν ποια είναι 
η μεγαλύτερη ίσως αρετή του πολι-
τεύματος. Η αρχαία τέχνη του συμβι-
βασμού είναι τόσο σημαντική όσο και 
η ίδια η αντιπαράθεση μπροστά σε 
τέτοια κρίσιμα γεγονότα.

 ΤΟΥ ΦΆΝΗ ΒΆΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ*

Brexit και δημοκρατία

Η 
συνάντηση έλαβε χώρα τον Οκτώ-
βριο του 2017 σε μία από τις μεγά-
λες αίθουσες της Ντάουνινγκ Στριτ. 
Το ασυνήθιστο για την εποχή ψύχος 
στο Λονδίνο έδενε απόλυτα με το 
παγωμένο βλέμμα ορισμένων εκ των 
ισχυρότερων ανθρώπων στη γη. Αγα-

νακτισμένοι από την έλλειψη αποφασιστικότητας και σοβαρής 
στρατηγικής ενάμιση χρόνο μετά το κρίσιμο δημοψήφισμα για 
το Brexit, οι εκπρόσωποι των μεγαλύτερων χρηματοοικονομι-
κών οργανισμών ακούν έντρομοι την πρωθυπουργό να προ-
βάλλει πολιτικά επιχειρήματα που ανέδυαν έναν στρατηγικό 
ντιλεταντισμό. Στα όρια της απελπισίας και υπό την πίεση δι-
οικητικών συμβουλίων, μεγαλομετόχων και ελεγκτικών οργα-
νισμών, οι κολοσσοί του Σίτι θα λάβουν την απόφαση κατά τις 
επόμενες εβδομάδες να προετοιμαστούν για το χειρότερο δυ-
νατό σενάριο, επωμιζόμενοι το ανάλογο κόστος. Μετά από δε-
καετίες αν όχι αιώνες παρουσίας στο Λονδίνο, οι έδρες τους και 
σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων τους θα μεταφερθούν 
σε διάφορες χώρες της Γηραιάς Ηπείρου, για να προστατευ-
τούν από ένα σκληρό Brexit.
Το παράδοξο με το Brexit είναι ότι έχει προκαλέσει σημα-
ντική ζημιά στην αγγλική οικονομία ανεξαρτήτως αποτελέ-
σματος. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι το κόστος μέχρι σήμερα 
είναι 2,4% του ΑΕΠ εξαιτίας της παρατεταμένης αβεβαιότητας. 
H ίδια η κυβέρνηση προέβλεψε τον Νοέμβριο ότι σε βάθος δε-
καπενταετίας το κόστος μπορεί να φτάσει το 8% του ΑΕΠ, αν 

πίεση. Υπό αυτή την έννοια, φαινόμενα όπως η αδυναμία συμ-
φωνίας στη Βουλή των Κοινοτήτων είναι δείγμα επιτυχίας της 
δημοκρατίας και όχι πρόβλημα. Στην Ουάσινγκτον κυκλοφο-
ρεί από παλιά το ανέκδοτο ότι το πρόβλημα του Κογκρέσου 
είναι ότι λειτουργεί άρτια. Για πόσο όμως; Όταν οργανώθηκαν 
αυτά τα συστήματα διακυβέρνησης, ο κόσμος ήταν μικρότε-
ρος, απλούστερος και πολύ πιο αργός. Ήδη σήμερα πολλές ε-
πιχειρήσεις επιλέγουν να δραστηριοποιούνται σε χώρες όπως 
η Κίνα, λόγω της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας του καθε-
στώτος, ακόμα κι αν στερούνται εμπεδωμένες στη Δύση ελευ-
θερίες. Το ένα μετά το άλλο τα Κοινοβούλια αδυνατούν να δί-
νουν λύσεις σε καίρια ερωτήματα. Η αξιοθαύμαστη αντοχή της 
Ε.Ε. σε ζητήματα όπως το Brexit έχει καταστεί δυνατή μόνο ε-
πειδή όλες οι εκτελεστικές εξουσίες βρίσκονται στους επιτρό-
πους υπό την καθοδήγηση του Συμβουλίου Αρχηγών, με το 
Ευρωκοινοβούλιο να έχει έναν περιορισμένο αναλογικά ρόλο.
Η ευκολία με την οποία οι πιο ακραίοι ηγέτες λαμβάνουν σημα-
ντική υποστήριξη από τον κόσμο τούς δίνει αυτοπεποίθηση να 
ωθούν την κατάσταση στα άκρα, μέσα και έξω από το Κοινοβού-
λιο, με πλήρως αδιάλλακτες στάσεις. Ένα κομμάτι του εκλογι-
κού σώματος αμφισβητεί έμμεσα την ποιότητα της ψήφου και η 
δημοκρατία βιώνεται ως ένα κλυδωνιζόμενο πολίτευμα.
Αυτός ο φαύλος κύκλος θα ενδυναμωθεί με τη συνεχή άνοδο 
του λαϊκισμού και την επερχόμενη παγκόσμια οικονομική 
επιβράδυνση. H δημοκρατία, ωστόσο, εμποτισμένη στο 
πνεύμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν προβλέπει διακρί-
σεις σε αυτή τη βάση. Αυτό οδηγεί την κοινωνία σε μια οξύ-
μωρη στάση, όπου όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα, αλλά με-
γάλο μέρος του εκλογικού σώματος, όπως οι υποστηρικτές του 
Brexit στη Βρετανία, θεωρείται γραφικό ή αποπλανημένο. Το 
Κόμμα του Brexit, του οποίου ηγέτης είναι ο Φάρατζ, έλαβε 
32% στις ευρωεκλογές, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει σημα-
ντικό μέρος του πληθυσμού αμετακίνητο στην άποψή του για 
μία ολοκληρωτικά ανεξάρτητη Βρετανία, ενάντια στην κοινή 
λογική των οικονομικών προβλέψεων.
Η ακαμψία του Βρετανικού Κοινοβουλίου είναι, λοιπόν, σωστή 
θεσμικά, στη θεωρία τουλάχιστον, αλλά η συντριπτική πλειο-
ψηφία του παραγωγικού και πνευματικού κόσμου θα επιθυ-
μούσε επαναφορά της κοινής λογικής και παραμονή ή στενή 
σχέση με την Ένωση. Οι προκλήσεις για τη δημοκρατία είναι 
μεγάλες και ζητήματα όπως το Brexit μάς υπενθυμίζουν ποια 
είναι η μεγαλύτερη ίσως αρετή του πολιτεύματος. Η αρχαία 
τέχνη του συμβιβασμού είναι τόσο σημαντική όσο και η ίδια η 
αντιπαράθεση μπροστά σε τέτοια κρίσιμα γεγονότα.

*Ο Φάνης Βαρτζόπουλος εργάζεται ως χρηματοοικο-
νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων στο Λονδίνο. E-mail: 
fvartzopoulos@yahoo.gr.

δεν επιτευχθεί συμφωνία. Οι φανατικοί υποστηρικτές του ανα-
τρέχουν σε μια ιδεολογία ανεξαρτησίας, οικονομικής μακρο-
πρόθεσμα ευημερίας και αυθαίρετης ιστορικά ερμηνείας, βα-
σιζόμενοι ανερυθρίαστα σε θεωρίες και φληναφήματα.
Οι περισσότεροι Βρετανοί θεωρούν τη δημοκρατία τους δεδο-
μένη. Η δύναμη των θεσμών αποτελούσε πάντοτε το συγκρι-
τικό τους πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα έθνη-κράτη και πολι-
τισμούς. Μοναρχία, αυτοκρατορία, κοινοβούλιο, ανεξιθρησκία, 
κοινοπολιτεία, ανεκτικότητα, ισότητα απέναντι στον νόμο, πα-
νεπιστήμια, ελεύθερο εμπόριο και συντεχνίες αποτελούν αυ-
τονόητες έννοιες εδώ και αιώνες. Ενόσω η υπόλοιπη Ευρώπη 
κυλιόταν σε επαναστάσεις, αναταραχή και ολοκληρωτισμό, η 
Βρετανία συνέχιζε τον κατανυκτικό της δρόμο υπό το καθε-
στώς της Βουλής των Κοινοτήτων με την ηθική συμπαράσταση 
και ιστορική νομιμοποίηση του αγγλικού θρόνου.
Υπάρχουν, ωστόσο, στην Ιστορία στιγμές που η στιβαρότητα 
των θεσμών μπορεί να στραφεί ενάντια στο έθνος που υπηρε-
τούν, όταν αυτοί αδυνατούν να προσαρμοστούν σε έναν κόσμο 
που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ. Στο κρίσιμο δημοψήφι-
σμα της δραχμής η λαϊκή ετυμηγορία αγνοήθηκε χωρίς την πα-
ραμικρή αντίδραση. Για ένα νέο κράτος, όπως το ελληνικό, ο 
ρόλος των θεσμών είναι ακόμη εύπλαστος και ανοιχτός σε ερ-
μηνείες. Αυτό όμως δεν ισχύει στις παλιές δημοκρατίες.
Όπως έχει παρατηρηθεί και στις ΗΠΑ με το κλείσιμο της κυ-
βέρνησης κάθε φορά που γίνεται η συζήτηση για τον νέο προ-
ϋπολογισμό, έτσι και στη Βρετανία η δημοκρατία έχει δικλεί-
δες ασφαλείας, ώστε όλες οι πλευρές να μπορούν να ασκήσουν 
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Α
ς βάλουµε τη φαντασία µας 
να δουλέψει: Ξαφνικά δεκά-
δες συνεργεία ξεκινούν ταυ-
τόχρονα διάφορες εργασίες 
αναπλάσεων στα Εξάρχεια*. 
Ασφαλτοστρώσεις, πράσινο, 
βαψίµατα όλων των προσό-

ψεων κτιρίων, νέες πεζοδροµήσεις, κίνητρα στους ι-
διοκτήτες των νεοκλασικών κτιρίων να τα αξιοποιή-
σουν. Τι νοµίζετε ότι θα συµβεί; Απλό: η πάσης φύ-
σεως παραβατικότητα θα αποχωρήσει για άλλες 
γειτονιές, τα Εξάρχεια σε χρόνο ρεκόρ θα είναι µια 
ΑΛΛΗ, πανέµορφη περιοχή πια.
Πώς θα επιτευχθεί αυτό; Με ένα ευρύ σχέδιο ανά-
πλασης, που είναι έτοιµο και πρέπει να ξεκινήσει 
άµεσα. Ούτε συγκρούσεις στους δρόµους ούτε αστυ-
νοµικό κράτος. Η αισθητική θα κατατροπώσει την α-
σχήµια. Και γιατί αυτό δεν έγινε µέχρι τώρα; Γιατί 
η προηγούµενη κυβέρνηση ποτέ δεν σχεδίασε τί-
ποτα (όχι µόνο για τα Εξάρχεια αλλά για τη χώρα ο-

λόκληρη), αρκούµενη στο να βγάζει λόγους.
Η σύγκριση θα είναι συντριπτική. Με την προηγού-
µενη κυβέρνηση-θεατή, χάος, παρακµή, απώλειες 
περιουσιών, ευτέλεια και οργή. Με τη σηµερινή κυ-
βέρνηση της πράξης και του ρεαλισµού, συνολική α-
ποκατάσταση της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής, 
αλλά και της αισθητικής.
Η συντριπτική αυτή σύγκριση θα περιγράφει το 
απλό: οι προηγούµενοι δεν κυβερνούσαν, έβγαζαν 
µόνο λόγους, οι σηµερινοί σχεδιάζουν και κυβερ-
νούν, αλλάζοντας ό,τι είναι δυνατόν.
Υπάρχει, ωστόσο, µια «µαγική» λέξη που πρέπει να 
ληφθεί υπ’ όψιν αν θέλουν οι της κυβέρνησης να α-
πελευθερώσουν τα Εξάρχεια από τη βρόµα και την 
παραβατικότητα. Η λέξη είναι «ταυτόχρονα».
Μόνο αν επέµβει το κράτος στα Εξάρχεια ταυτό-
χρονα µε το πλήθος των διαφορετικών δράσεων 
που περιγράψαµε –ασφαλτοστρώσεις, βάψιµο κτι-
ρίων, επέκταση πρασίνου, αποκατάσταση πεζοδρο-
µίων κ.ά.– θα επιβληθεί και θα συντελεστεί µε οµαλό 

τρόπο η θετική ανατροπή στην πολύπαθη αυτή γει-
τονιά.
Η πρόσφατη απόφαση των αρχών να εισέλθουν σε 
τέσσερα κτίρια ιδιωτών όπου ζούσαν σαν τα ποντίκια 
µετανάστες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, είναι ασφα-
λώς σωστή, αλλά δείτε: επειδή ήταν αποσπασµατική, 
ήταν πολύ εύκολο να υπάρξουν και αντιδράσεις µε 
µολότοφ, πανό, σπρέι ακόµα και σε εκκλησίες κ.ο.κ.
Οι αντιδράσεις αυτές, µε τη βοήθεια της τηλεοπτικής 
εικόνας, µεγιστοποιούνται και τελικά περνούν στους 
πολίτες το µήνυµα της καχυποψίας και της απόρρι-
ψης («ούτε τώρα θα γίνει τίποτα»).
Αφού, λοιπόν, η κυβέρνηση, σε συνεργασία µε τον 
∆ήµο Αθηναίων, έχει ένα σχέδιο για ταυτόχρονη ε-
πέµβαση στα Εξάρχεια, ας µην το καθυστερεί, γιατί 
είναι η ίδια που δηµιούργησε τις µεγάλες προσδο-
κίες γι’ αυτή τη µεγάλη µεταβολή στην πανέµορφη 
αυτή γειτονιά.
Επιπλέον, απελευθερώνοντας τα Εξάρχεια από την 
πολλαπλή ασχήµια, θα έχουµε ένα υψηλού συµβο-
λισµού δείγµα γραφής. Η χώρα µπορεί να αποκτήσει 

κανονικότητα και να διορθώνει τις ασχήµιες της και 
πως υπάρχει µια κυβέρνηση διαφορετική από αυτές 
του παρελθόντος. ∆υστυχώς, οι αποσπασµατικές, α-
στυνοµικού τύπου επεµβάσεις δεν φαίνεται διορθώ-
νουν ούτε τη γειτονιά ούτε την κυβερνητική εικόνα.

*Στα Εξάρχεια υπάρχουν 179 διατηρητέα κτίρια. Λει-
τουργούν τέσσερα δηµοτικά σχολεία, δύο βρεφονη-
πιακοί σταθµοί, 53 εκδοτικοί οίκοι, τέσσερις γκα-
λερί, τρεις κινηµατόγραφοι και µία τράπεζα. ∆ύο 
ξενοδοχεία που υπήρχαν στην περιοχή έχουν κλεί-
σει, φαινόµενο που συναντάται και στις όµορες γει-
τονιές, στις οποίες βρίσκονται άλλα 19 κλειστά ξενο-
δοχεία. Στα Εξάρχεια υπάρχουν 15 καταλήψεις κτι-
ρίων από τις συνολικά 23 στην ευρύτερη περιοχή, µε 
τις 12 να αφορούν κατάληψη για φιλοξενία προσφύ-
γων και στις υπόλοιπες 11 να διαµένουν διάφορες ο-
µάδες ατόµων.

**Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δηµοσιογράφος 
και συγγραφέας.

Μόνο αν επέµβει το κράτος στα Εξάρχεια ταυτόχρονα µε το πλήθος των 
διαφορετικών δράσεων που περιγράψαµε –ασφαλτοστρώσεις, βάψιµο κτιρίων, 
επέκταση πρασίνου, αποκατάσταση πεζοδροµίων κ.ά.– θα επιβληθεί και θα 
συντελεστεί µε οµαλό τρόπο η θετική ανατροπή στην πολύπαθη αυτή γειτονιά.

ΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ 
ΜΟΝΟ... 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ
 ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ**
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τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



λειτουργήσει η Δικαιοσύνη, μέχρι ένα σημείο όμως, μια και ανώ-
τατο συνταγματικό δικαστήριο δεν έχουμε και η ηγεσία της ορί-
ζεται από την κυβέρνηση.
Ένα άλλο ουσιαστικό αντίβαρο στην πράξη είναι η κοινοτική νο-
μοθεσία. Η ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, ήδη Ευρωπαϊκή Ένωση, 
αναγκάζει διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις να κάνουν προσαρ-
μογές, τις οποίες διαφορετικά είναι αμφίβολο αν θα τις άγγιζαν.
Η παρούσα Βουλή είναι αναθεωρητική. Στην προηγούμενη, όταν 
συζητούνταν τα προς αναθεώρηση άρθρα, τα συγκεκριμένα θέ-
ματα δεν εθίγησαν. Προφανώς η θεσμοθετημένη παντοδυναμία 
του πρωθυπουργού και η έλλειψη εξισορροπητικών μηχανισμών 

Ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης το έλεγε, αλλά 
δεν τον πίστευε κανείς. Θα επιδιώ-
ξουμε, ακόμη και με αυτοδυναμία, ευρύ-
τερες συναινέσεις και θα εφαρμόσουμε 
το πρόγραμμά μας. Είναι περίπου δεδο-
μένο ότι το πρόγραμμα της ΝΔ δεν το 
είχε διαβάσει, ολόκληρο, κανείς. Οι πε-

ρισσότεροι είχαν υπόψη τους τα κεφαλαία, όπως τα μετέδιδαν 
οι ειδήσεις. Έτσι ήμασταν μαθημένοι. Άλλωστε κανένα κόμμα 
από το 1974 και μετά δεν εφάρμοσε συγκροτημένο πλήρες πρό-
γραμμα. Στην καλύτερη περίπτωση, εφάρμοσε συγκεκριμένες α-
ποσπασματικές πολιτικές. Η απελθούσα κυβέρνηση –συνεργα-
σίας, ας μην το ξεχνάμε– στην πρώτη της εκδοχή συγκροτήθηκε 
για να σκίσει τα μνημόνια (και έφερε το τρίτο) και στη δεύτερη 
για να «καθαρίσει» τη χώρα από αυτούς που τη χρεοκόπησαν (και 
μας έφερε Novartis, Πετσίτη, Καλογρίτσα και Θάνου). Προγραμ-
ματική συμφωνία δεν ανακοινώθηκε, διότι δεν κρίθηκε αναγκαίο 
να υπάρξει. Προτιμήθηκε το βλέποντας και κάνοντας στα πλαίσια 
μιας απολύτως συμφωνημένης δήθεν αντίθεσης των εταίρων σε 
θέματα που ο καθένας έκρινε ότι τον συμφέρουν. Κάτι σαν δού-
λεμα δηλαδή.
Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι προεδρευόμενη κοινοβουλευ-
τική δημοκρατία. Το οποίο σημαίνει πρωθυπουργοκεντρική σε 
απόλυτο βαθμό. Κάθε τέσσερα χρόνια εκλέγουμε έναν μικρό μο-
νάρχη, τις αποφάσεις του οποίου ελάχιστα και ελάχιστοι μπο-
ρούν να αμφισβητήσουν. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ου-
σιαστικά μηδενικές εξουσίες. Οι ελάχιστες αρμοδιότητες που του 
απονέμονται από το Σύνταγμα είναι απολύτως προσδιορισμένες 
και δεν έχει καμία δυνατότητα να αποκλίνει.
Η κυβέρνηση, στηριζόμενη σε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, 
ενός ή περισσότερων κομμάτων, ελάχιστα έως καθόλου «κινδυ-
νεύει» από την αντιπολίτευση. Ο πρωθυπουργός, ως αρχηγός 
κόμματος, ελέγχει μέσω αυτού απόλυτα την κοινοβουλευτική 
ομάδα και ταυτόχρονα την κυβέρνηση. Σε τούτο συμβάλλει κα-
θοριστικά και το γεγονός ότι στην πράξη τα ελληνικά κόμματα 
είναι από καθόλου έως ελάχιστα οργανωμένα και δομημένα, με 
αποτέλεσμα άπαντες να γίνονται, εντέλει, έρμαια των διαθέ-
σεων του αρχηγού-πρωθυπουργού και του στενού του περιβάλ-
λοντος, το οποίο δεν έχει, πρακτικά, καμία δημοκρατική νομι-
μοποίηση.
Ως αντίβαρο στην παντοδυναμία του πρωθυπουργού μπορεί να 

δεν ενοχλούν κανέναν. Κάποιες προτάσεις της τότε αντιπολίτευσης 
για βελτίωση του τρόπου ανάδειξης της ηγεσίας της Δικαιοσύνης 
και δημιουργίας συνταγματικού δικαστηρίου απορρίφθηκαν μετά 
πολλών επαίνων από τους υπόλοιπους. Ουσιαστική τροποποίηση 
του πολιτεύματός μας, όμως, δεν προτάθηκε από κανέναν.
Στην ίδια, πρωθυπουργοκεντρική λογική κινείται και το περίφημο 
νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος. Οργανώνει την εξουσία του 
πρωθυπουργού, χωρίς να την αμφισβητεί. Επιδιώκει να βελτιώσει 
τη λειτουργικότητά της, χωρίς να αμφισβητεί τον πυρήνα της ύ-
παρξής της. Πλην όμως, η πηγή του κακού ήταν και θα παραμείνει 
η απουσία οποιουδήποτε μηχανισμού που θα εκλογίκευε τη μο-
νοκρατορία. Ας μη μας διαφύγει ότι η παντοκρατορία του πρωθυ-
πουργού ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ακόμη και από τις κυβερνή-
σεις συνεργασίας του πρόσφατου παρελθόντος. Οι μικρότεροι αρ-
χηγίσκοι άσκησαν (προσπάθησαν) παίγνια εκβιασμών και με τον 
έναν ή τον άλλον τρόπο ηττήθηκαν και εξαφανίστηκαν.
Πλέον μας απέμεινε η εκδοχή της φωτισμένης ηγεσίας, εμπλουτι-
σμένης με τη «σοφία» της κρίσης.
Εντυπωσιάστηκαν άπαντες από την εξαιρετική ετοιμότητα που ε-
πέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναλαμβάνοντας την πρωθυ-
πουργία. Πολλοί δεν πιστεύουν ακόμη ότι πράγματι έχει έτοιμα 
νομοσχέδια που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα που είχε προε-
κλογικά εξαγγελθεί. Στην πραγματικότητα, δεν πιστεύουμε ότι 
συμβαίνει αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Ασχέτως του αν 
μας αρέσει ή όχι το πρόγραμμα της ΝΔ, εφόσον συνεχιστεί με συ-
νέπεια αυτό που άρχισε, θα κρίνουμε στο τέλος τα αποτελέσματά 
του. Αν αυτά μας αρέσουν έχει καλώς, θα τον ξαναψηφίσουμε. Αν 
μας αρέσουν και έχουν προέλθει από υψηλού βαθμού υλοποίηση 
του προγράμματος, θα τον ξαναψηφίσουμε με ικανοποίηση. Αρκεί 
όμως να έχει… πρόγραμμα και για μετά! Θα έχουμε καλομάθει και 
θα είμαστε απαιτητικοί. Με ανάλογους όρους, βέβαια, θα κριθεί 
και η μερική ή ολική αποτυχία.
Ο ίδιος πήχης, σχεδόν αυτόματα, μπήκε και για την αντιπολίτευση, 
αξιωματική και άλλη. Δεν είναι πλέον αρκετό για τον ΣΥΡΙΖΑ να 
καταγγείλει τα πεπραγμένα της ΝΔ του Μητσοτάκη. Πρέπει να ο-
ρίζει και την εναλλακτική. Να διατυπώνει τη δική του προγραμμα-
τική θέση. Για να μπορούν να γίνουν συγκρίσεις. Τα ίδια ισχύουν 
και για τα υπόλοιπα κόμματα. Πλέον, στην πολιτική ζωή της χώρας 
δεν υπάρχει αναμάρτητος. Όλοι πέρασαν από την κυβέρνηση και 
τα πεπραγμένα (αποτελέσματα) τους καθορίζουν. Ακόμη κι αν θε-
λήσει ο ψηφοφόρος να παραμυθιαστεί, το κυβερνητικό παρελθόν 
εκάστου και οι συγκρίσεις θα τον επαναφέρουν στην πραγματικό-
τητα.
Παρ’ όλα αυτά, η βασική παθολογία του ελληνικού πολιτεύματος 
παραμένει. Θεσμικά, η δημοκρατική μας οργάνωση είναι ατελής, 
η δε δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων περίπου ανύπαρκτη. 
Τούτο σημαίνει ότι η ομαλή ζωή της χώρας εξαρτάται πρωτίστως 
από τη διάθεση αυτοπεριορισμού των πολιτικών προσώπων και 
την προσήλωσή τους σε αρχές ήθους και δεοντολογίας. Δηλαδή… 
στον πατριωτισμό των Ελλήνων που τους ψηφίζουν!
Πρέπει να ωριμάσει μέσα μας η ιδέα ότι οι θεσμοί μας πρέπει να 
οργανωθούν έτσι ώστε όλοι και όλα να αλληλοελέγχονται και να ε-
ξισορροπούν, ασχέτως συγκυριών, και ότι όλοι πρέπει να σεβόμα-
στε τους κανόνες του παιχνιδιού (= τους δημοκρατικούς κανόνες) 
υποχρεωτικά και όχι κατά βούληση. Ότι όποιος προσπαθήσει να α-
ποκλίνει, θα βρει αντιστάσεις μέσα από το ίδιο το πλέγμα των κα-
τεστημένων εξουσιών. Ότι δεν θα ξυπνήσουμε ένα πρωί εκτός Ε.Ε. 
και ευρώ διότι το αποφάσισε ένας. Προς το παρόν, μπορούμε να α-
νησυχούμε προκαταβολικά για το τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές 
με την απλή αναλογική.
Πρέπει να αποφασίσουμε μέσα μας να κατατάξουμε οριστικά τη 
χώρα μας στις φιλελεύθερες δυτικές δημοκρατίες και, αφού το ε-
μπεδώσουμε, να αποφασίσουμε να το σεβαστούμε και να προσαρ-
μοστούμε, δημιουργώντας τις κατάλληλες δομές και κατανέμοντας 
αναλογικά τις εξουσίες. Μέχρι να φτιάξουμε στιβαρό πολίτευμα 
και κατ’ επέκταση κράτος, οι «φωτισμένες» ηγεσίες είναι το καλύ-
τερο που μπορούμε να προσδοκούμε για την καλή μας τύχη. Αν και 
όποτε τις ψηφίζουμε βέβαια.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος. 

Πρέπει να αποφασίσουμε 
μέσα μας να κατατάξουμε 
οριστικά τη χώρα μας 
στις φιλελεύθερες 
δυτικές δημοκρατίες και, 
αφού το εμπεδώσουμε, 
να αποφασίσουμε να 
το σεβαστούμε και 
να προσαρμοστούμε, 
δημιουργώντας τις 
κατάλληλες δομές και 
κατανέμοντας αναλογικά τις 
εξουσίες.
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ΠΟΛΊΤΕΥΜΑ, ΚΡΑΤΟΣ, ΗΓΕΣΊΑ
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αφιέρωµα //84η ∆ΕΘ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η ξεχωριστή σηµασία της 84ης ∆ΕΘ
Η 84η ∆ΕΘ έχει για τη χώρα και την οικονοµία ξεχωριστή σηµασία. Μετά από χρόνια κρίσης, στα οποία η Ελλάδα πάλευε να µείνει στην 
«επιφάνεια» και στη διάρκεια των οποίων οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν απλώς να στείλουν µηνύµατα αισιοδοξίας, το φετινό περιβάλλον 
είναι σηµαντικά διαφορετικό.
Η νέα κυβέρνηση της Ν∆ έχει καθαρή λαϊκή εντολή να εφαρµόσει το πρόγραµµά της. Η χώρα µοιάζει να αφήνει οριστικά πίσω της τα 
χρόνια της κρίσης. Οι αγορές βλέπουν µε θετικό µάτι το περιβάλλον που διαµορφώνεται, κάτι που αντικατοπτρίζεται στα ιστορικά χαµηλά 
του κόστους δανεισµού της Ελλάδας.
Πλέον, το στοίχηµα είναι η χώρα να αξιοποιήσει την ευνοϊκή συγκυρία και να προχωρήσει µε αποφασιστικότητα και ταχύτητα στην 
αλλαγή παραδείγµατος όσον αφορά το αναπτυξιακό µοντέλο της, δηµιουργώντας περιβάλλον που θα ευνοεί τις επενδύσεις, στηρίζοντας 
την εγχώρια παραγωγή υψηλής προστιθέµενης αξίας, προχωρώντας σε γενναία φορολογική µεταρρύθµιση και στέλνοντας µήνυµα προς 
όλες τις κατευθύνσεις ότι η Ελλάδα ανακτά την αξιοπιστία της.
Η 84η ∆ΕΘ θα αποτελέσει το βήµα από το οποίο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα περιγράψει µε λεπτοµέρειες την 
οικονοµική πολιτική που η κυβέρνηση θα ακολουθήσει, στο πλαίσιο της µεταµνηµονιακής συµφωνίας µε τους δανειστές. Ταυτόχρονα, 
εκατοντάδες εκθέτες θα στείλουν το µήνυµα της παραγωγικής Ελλάδας προς όλο τον κόσµο. Τέλος, το γεγονός ότι φέτος τιµώµενη χώρα 
στη ∆ΕΘ είναι η Ινδία, αποτελεί µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για συνεργασίες και συνέργειες που θα δώσουν αναπτυξιακή ώθηση.
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Αθανάσιος Σαββάκης, 
πρόεδρος του Συνδέσµου 
Βιοµηχανιών Ελλάδος

«Η έξοδος 
από τα �νη�όνια 
και η άσκηση 
φιλοεπενδυτικής πολιτικής 
θα οδηγήσουν 
στην επαναβιο�ηχάνιση 
της Βόρειας Ελλάδας»

Π
ρωτοβουλίες 
από την κυ-
βέρνηση για 
τη βελτίωση 
του περιβάλ-
λοντος δρα-
στηριοποί-
ησης των ε-
πιχειρήσεων 

αναµένει ο πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµη-
χανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Αθανάσιος Σαββάκης, 
στο πλαίσιο της παρουσίας του πρωθυπουρ-
γού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ∆ΕΘ. Παράλ-
ληλα, καταθέτει τις εκτιµήσεις του σχετικά µε 
την υλοποίηση της Συµφωνίας των Πρεσπών 
όσον αφορά την κατοχύρωση των προϊόντων 
της Μακεδονίας.

Κατ’ αρχάς, τι προσδοκάτε να ακού-
σετε από τον πρωθυπουργό από το 
βήµα της ∆ΕΘ;
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) 
ως ισότιµος εθνικός κοινωνικός εταίρος α-
ναµένει από τον πρωθυπουργό να εξαγγεί-
λει από το βήµα της ∆ΕΘ τη λήψη αποφά-
σεων που θα έχουν ως άµεσο αποτέλεσµα τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποί-
ησης των επιχειρήσεων, την αύξηση των πα-
ραγωγικών επενδύσεων και, εντέλει, την α-
νάπτυξη της χώρας και τη δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.
Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στον εξορ-
θολογισµό του ισχύοντος φορολογικού και α-
σφαλιστικού καθεστώτος, τα οποία, εξαιτίας 
του ύψους τους, µειώνουν την ανταγωνιστι-
κότητα της εγχώριας βιοµηχανίας.
Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική µικροµεσαία 
µεταποιητική επιχείρηση µε έδρα την ελληνική 
περιφέρεια αναµένει από τον πρωθυπουργό από 
το βήµα της ∆ΕΘ να υπάρξουν άµεσες αποφά-
σεις που θα συµβάλουν στην ενίσχυση της α-
νταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιοµη-
χανίας, στην υποβοήθηση της εξωστρεφούς 
τους δραστηριότητας και στην παραγωγή µέσω 
καινοτοµιών και µεταφοράς τεχνολογίας διε-
θνώς ανταγωνιστικών προϊόντων.

Για τον ΣΒΕ, ποιες θα πρέπει να 
είναι οι βασικές προτεραιότητες 
της νέας κυβέρνησης;
Για να ενισχυθεί στην πράξη η ανταγωνιστι-
κότητα των µεταποιητικών επιχειρήσεων της 
χώρας, και ειδικά όσων είναι εγκατεστηµένες 
στην περιφέρεια, ο ΣΒΕ αναµένει από τη νέα 
κυβέρνηση να ληφθούν άµεσα αποφάσεις για 
να επιλυθούν το ταχύτερο δυνατό χρονίζο-
ντα προβλήµατα της εγχώριας βιοµηχανίας.
Πέντε από αυτά, τα οποία πρέπει να αποτελέ-
σουν προτεραιότητα για τη νέα κυβέρνηση, 
είναι:
•  Μείωση µη µισθολογικού κόστους και εξορ-

θολογισµός στη φορολογία φυσικών και νο-
µικών προσώπων.

•  Ριζική αναµόρφωση του επενδυτικού νόµου 
και εφαρµογή του µέσω µη κερδοσκοπικών 
φορέων επενδύσεων, µε έµφαση στη στήριξη 
λιγότερο αναπτυγµένων περιοχών.

•  Αποσβέσεις για επενδύσεις υψηλής τεχνο-
λογίας σε 2 έτη και περαιτέρω αύξηση του 
συντελεστή αποσβέσεων στο 200%, µε στόχο 

την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων.
•  Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης 

στη µέση και υψηλή τάση για βιοµηχανική 
χρήση στο 50% της σηµερινής τιµής, σε 
βάθος διετίας.

•  Κατάργηση τελών, χαρτοσήµων και επιβα-
ρύνσεων σε βάθος πενταετίας (εισφορά του 
ποσοστού 0,6% της ΑΝΕ 128 στα δάνεια, χαρ-
τοσήµανση µε 3,6% των ταµειακών διευκο-
λύνσεων που παρέχουν οι µέτοχοι στις επι-
χειρήσεις όπου συµµετέχουν κ.λπ.).

Ειδικά για τα ζητήµατα που άπτο-
νται της Συµφωνίας των Πρεσπών, 
τι έχει γίνει ως τώρα και τι θεω-
ρείτε ότι πρέπει να γίνει από τούδε;
Θεωρώ ότι έχουν γίνει µικρά βήµατα για την υ-
λοποίηση του περιεχοµένου της Συµφωνίας των 
Πρεσπών. Αναµένουµε τις σχετικές πρωτοβουλίες 
του υπουργείου Εξωτερικών και κυρίως αυτές που 
αφορούν τη λειτουργία των επιτροπών για την 
προστασία των µακεδονικών προϊόντων.

Πόσο διασφαλισµένα είναι τα προ-
ϊόντα της Μακεδονίας από τον α-

νταγωνισµό µε τη ∆ηµοκρατία της 
Βόρειας Μακεδονίας;
Σας θυµίζω ότι ο ΣΒΕ ανέλαβε πρωτοβουλία 
υποβοήθησης κάθε ενδιαφερόµενης ελληνι-
κής επιχείρησης η οποία θα ήθελε να κατοχυ-
ρώσει το εµπορικό της σήµα στο οποίο περιέ-
χεται ο όρος «Μακεδονία». Η κατοχύρωση του 
ονόµατος επιµένουµε ότι είναι ο ενδεδειγµέ-
νος τρόπος για την προστασία των ελληνικών 
προϊόντων που φέρουν το όνοµα «Μακεδο-
νία» από πρακτικές αθέµιτου ανταγωνισµού.

Μένοντας στο ζήτηµα της ανάπτυ-
ξης της Βόρειας Ελλάδας, αρχικά 
θα ήθελα να µου πείτε σε ποια κα-
τάσταση βρισκόµαστε σήµερα.
Ο ΣΒΕ σε πρόσφατη µελέτη του κατέγραψε 
σηµαντικά ποσοστά αποβιοµηχάνισης και 
στις τέσσερις περιφέρειες της Βόρειας Ελ-
λάδας. Ευελπιστούµε ότι η έξοδος της χώρας 
από τα µνηµόνια και η άσκηση φιλοεπενδυ-
τικής πολιτικής από τη νέα κυβέρνηση θα ο-
δηγήσουν στην υλοποίηση παραγωγικών ε-
πενδύσεων και στην επαναβιοµηχάνιση της 
Βόρειας Ελλάδας.

Ποιες πρωτοβουλίες θεωρείτε ότι 
θα πρέπει να αναλάβει η κυβέρ-
νηση ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη 
αυτής της ιδιαίτερα σηµαντικής για 
τη χώρα και ευαίσθητης περιοχής;
Κατά την πρόσφατη συνάντηση της διοίκη-
σης του ΣΒΕ µε τον πρωθυπουργό προτεί-
ναµε στον κ. Μητσοτάκη την υλοποίηση ει-
δικού προγράµµατος ανάπτυξης της Θράκης 
και συνολικά της παραµεθόριας περιοχής. Πι-
στεύουµε ακράδαντα ότι ένα τέτοιο σχέδιο, 
που θα καταρτιστεί µε ρεαλιστικό τρόπο, είναι 
δυνατόν να αναζωογονήσει τη συγκεκριµένη 
περιοχή, να εισφέρει θετικά στην περιφερει-
ακή ανάπτυξη και να δηµιουργήσει νέες θέ-
σεις εργασίας.

Από τη δική σας πλευρά, ως ΣΒΕ, 
τι θα ζητούσατε να γίνει άµεσα από 
τον πρωθυπουργό;
Ο ΣΒΕ, ως εθνικός κοινωνικός εταίρος που εκ-
προσωπεί τη µικροµεσαία µεταποιητική επι-
χείρηση µε έδρα την ελληνική περιφέρεια, θε-
ωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριµένα 
µέτρα βιοµηχανικής πολιτικής που θα συµβά-
λουν άµεσα στην ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας των επιχειρήσεων της περιφέρειας.

Η χώρα βγαίνει σταδιακά από την 
κρίση. Θεωρείτε ότι υπάρχει ανα-
πτυξιακό µοντέλο για την επόµενη 
µέρα;
Θεωρώ ότι όλοι µαζί, µε συναινετικό τρόπο, 
δηλαδή πολιτικό σύστηµα, δηµόσια διοίκηση 
και επιχειρήσεις, πρέπει να συµφωνήσουµε 
στο καταλληλότερο αναπτυξιακό µοντέλο για 
την πατρίδα µας. Μετά από δέκα χρόνια σκλη-
ρής δηµοσιονοµικής προσαρµογής, απώλειας 
πλήθους επιχειρήσεων και χιλιάδων θέσεων 
εργασίας, η τρέχουσα χρονική περίοδος δεν 
προσφέρεται για πειραµατισµούς, ούτε για 
λάθος κατευθύνσεις οικονοµικής πολιτικής.

Στον ∆ηµήτρη Χρυσικόπουλο

Η ελληνική µικροµεσαία µεταποιητική επιχείρηση µε 
έδρα την ελληνική περιφέρεια αναµένει από τον πρω-
θυπουργό από το βήµα της ∆ΕΘ να υπάρξουν άµεσες 
αποφάσεις που θα συµβάλουν στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιοµηχανίας.
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Εύα Καϊλή, 
ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ

«Όταν κάτι δεν το θέλουν 
οι τράπεζες και οι εκπρόσωποι 
των παραδοσιακών οργανισ�ών 
πλούτου, �άλλον κάτι καλό  
θα πρέπει να είναι»

Σ
τη σηµασία των κρυπτονοµι-
σµάτων και της τεχνολογίας 
blockchain για το µέλλον της 
παγκόσµιας οικονοµίας ανα-
φέρεται η ευρωβουλευτής του 
ΚΙΝΑΛ Εύα Καϊλή.

Κατ’ αρχάς, δεδοµένου ότι έχετε ασχολη-
θεί ενδελεχώς µε το αντικείµενο, τι είναι 
τα κρυπτονοµίσµατα και ποιον ρόλο µπο-
ρούν να έχουν στη σύγχρονη οικονοµία;
Το χρήµα αλλάζει µορφές µέσα στον χρόνο. Οι αλ-
λαγές προκύπτουν από τις τεχνολογικές υπερβά-
σεις και τις ανάγκες της αγοράς. Το κρυπτογραφη-
µένο νόµισµα δεν είναι παρά µια εξέλιξη του χρή-
µατος. Σύντοµα η οικονοµία µας θα λειτουργεί µε 
εκτεταµένη χρήση των «έξυπνων συµβολαίων» και 
των εφαρµογών του Internet of Things. Επιπλέον, 
τα δεδοµένα που παράγουµε ψηφιακά πλέον θα 
µπορούµε να τα εκµεταλλευόµαστε οι ίδιοι και να 
έχουµε ένα παθητικό εισόδηµα από αυτά. Οι πλη-
ρωµές σε αυτές τις εφαρµογές µπορεί να γίνονται µε 
κρυπτογραφηµένες µάρκες (tokens), τα κρυπτονο-
µίσµατα. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι οποιοσδήποτε 
µπορεί να φτιάξει το δικό του νόµισµα –πρόσφατα 
είχαµε το παράδειγµα του Facebook µε το Libra– 
και οι κεντρικές τράπεζες χάνουν σταδιακά το µο-
νοπώλιο δηµιουργίας χρήµατος. Πλέον µπαίνουµε 
σε µια νέα εποχή για τη ρευστότητα, νέα εποχή για 
τη νοµισµατική πολιτική και σε µια νέα εξέλιξη της 
µακροοικονοµίας, όπου το χρήµα εκδηµοκρατίζε-
ται και παύει να είναι προνόµιο των λίγων.

Ποια η σηµασία της τεχνολογίας blockchain 
για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονο-
µίας στους τοµείς της τεχνολογίας και όχι 
µόνο;
Λανθασµένα η τεχνολογία αυτή έχει ταυτιστεί µε 
τα κρυπτονοµίσµατα, που είναι απλώς µία από τις 
εφαρµογές της. Ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου για την τεχνολογία blockchain ανέπτυξα 
το πλαίσιο χρήσης για εφαρµογές στην ενέργεια, 
στη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων, στη δηµόσια δι-
οίκηση, στις εκλογικές διαδικασίες, στη συµβολαι-
ογραφία, στα πνευµατικά δικαιώµατα και τις δηµι-
ουργικές βιοµηχανίες στο διεθνές εµπόριο, και στις 
πιστοποιήσεις προϊόντων. Με την τεχνολογία αυτήν 
αλλάζει τελείως το πλαίσιο εµπιστοσύνης στις συ-
ναλλαγές και στην ανταλλαγή αξιών. ∆εν υπάρχει 
λόγος να αναλύσουµε τεχνολογικά γιατί συµβαίνει 
αυτό, αλλά είναι απαραίτητο οι επιχειρήσεις και η 
δηµόσια διοίκηση να αναπτύξουν αµέσως σχετικές 
δυνατότητες, ώστε να µειώσουν το κόστος συναλ-
λαγών για τους πολίτες και να αυξήσουν τη βεβαιό-
τητα και την ποιότητα υπηρεσιών. Με τις παρεµβά-
σεις µας, η Ε.Ε. αποτελεί πρωτοπόρο στην καινοτο-
µία του blockchain και υπάρχουν ήδη πετυχηµένες 
εφαρµογές χρήσης, όπου, σηµειωτέον, ελληνικές ε-
πιχειρήσεις έχουν πρωταρχικό ρόλο.

Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε πριν από 
µερικούς µήνες τον κανονισµό για το 
crowdfunding. Τι είναι και πώς µπορεί να 
βοηθήσει την επιχειρηµατικότητα και στην 
Ελλάδα;
Είχα την τιµή να είµαι η εισηγήτρια του κανονισµού 
για το Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα. Είναι µία καινο-
τόµος χρήση της τεχνολογίας των ψηφιακών πλατ-
φορµών. Οι επιχειρήσεις ή µια startup έχουν τη δυ-
νατότητα να ανεβάσουν σε µια πλατφόρµα την ιδέα, 

το πρότζεκτ τους, και να διεκδικήσουν χρηµατοδό-
τηση σε µορφή δανεισµού ή µερισµάτων από τους 
πολίτες (το πλήθος = crowd), έχοντας πλέον πρό-
σβαση σε δεξαµενές χρήµατος σε όλη την Ευρώπη. 
Η πρόσβαση σε κεφάλαια µπορεί να είναι περίπου 
στα 9 εκατ. ευρώ, πράγµα που σηµαίνει ότι κεφά-
λαια είναι διαθέσιµα για κάθε στάδιο ανάπτυξης της 
επιχειρηµατικότητας.

Ποιος είναι ο ρόλος της Επιτροπής Τεχνο-
λογίας και Μέλλοντος (STOA) του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, της οποίας ήσασταν 
πρόεδρος;
Η Επιτροπή Επιστήµης και Τεχνολογίας για το Μέλ-
λον αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα όργανα της 
Ευρωβουλής, καθώς είναι επιφορτισµένη µε το έργο 
της επιστηµονικής αρωγής των ευρωβουλευτών σχε-
τικά µε το πώς οι νέες τεχνολογίες θα επηρεάσουν 
το µέλλον των κοινωνιών µας. Αποτελείται από 25 
ευρωβουλευτές που εκπροσωπούν εννέα µόνιµες 
επιτροπές. Τα µέλη αυτά αξιολογούν όλες τις ερευ-
νητικές προτάσεις που µπορεί να καταθέσει καθέ-
νας από τους 751 ευρωβουλευτές για οποιοδήποτε 
θέµα κρίνει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη εµβάθυνση στις 
επιπτώσεις που θα επιφέρει στις µελλοντικές κοι-
νωνίες µας, από τη νανοροµποτική και την τεχνητή 
νοηµοσύνη µέχρι τη µικροβιολογία και τη γονιδι-
ακή επεξεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, η STOA διορ-
γανώνει επιστηµονικά συνέδρια στα οποία συµµε-
τέχουν επιστήµονες παγκοσµίου φήµης, όπως π.χ. 
ο κάτοχος του Νόµπελ Φυσικής Κονσταντίν Νοβο-
σέλοφ το 2015, αλλά και διάσηµοι καθηγητές, όπως 

ο Στίβεν Πίνκερ και πολλοί άλλοι. Ο στόχος αυτών 
των συνεδρίων είναι η βελτίωση της συνεργασίας 
µεταξύ των πολιτικών και των επιστηµόνων για πιο 
εµπεριστατωµένη νοµοπαρασκευή.

Πόσο διαδεδοµένες είναι στην Ελλάδα οι 
τεχνολογίες αυτές και, κατά την προσωπική 
σας αντίληψη, πόσο ενδιαφέρον υπάρχει;
∆υστυχώς, δεν είναι διαδεδοµένες όσο θα έπρεπε και 
η Ελλάδα είναι από τα τελευταία κράτη-µέλη στην 
έρευνα και χρήση νέων τεχνολογιών. Αυτό συµβαί-
νει διότι το σύστηµα technology transfer στην Ελ-
λάδα είναι απαρχαιωµένο και αρτηριοσκληρωτικό. 
Είναι όµως απαραίτητο να γίνουν µεγάλα βήµατα 
ψηφιοποίησης στην παραγωγή και µετάβασης στα 
επιχειρηµατικά µοντέλα της 4ης Βιοµηχανικής Ε-
πανάστασης. Κατά τα πέντε προηγούµενα χρόνια 
δηµιουργήσαµε µε το γραφείο µου στο Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο, σε συνεργασία µε την Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και οργανισµούς όπως ο 
ΕΙΤ, εργαλεία µετάβασης για τις ελληνικές επιχει-
ρήσεις που δεν ήταν ως τότε διαθέσιµα. Είµαστε 
στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου που χρειάζεται 
κατεύθυνση για την ανάπτυξη της επιχείρησής του.

Υπάρχουν πολλοί οικονοµολόγοι ανά τον 
κόσµο που εκφράζουν σοβαρές επιφυλά-
ξεις όσον αφορά τα κρυπτονοµίσµατα και 
την τεχνολογία blockchain. Το σχόλιό σας;
Λέω συχνά ότι όταν κάτι δεν το θέλουν οι τράπε-
ζες και οι εκπρόσωποι των παραδοσιακών οργα-
νισµών πλούτου, µάλλον κάτι καλό θα πρέπει να 

είναι. Πράγµατι, µια τεχνολογία για να γίνει απο-
δεκτή περνάει από πολλά στάδια. Είναι γνωστή η 
«καµπύλη S» του Rogers. Τα κρυπτονοµίσµατα δεν 
αποτελούν εξαίρεση. Σαφώς και υπάρχουν σηµα-
ντικά ζητήµατα, καθώς ένα νόµισµα που χρησιµο-
ποιούν εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατοµµύρια χρή-
στες αποκτά συστηµικά χαρακτηριστικά και επο-
µένως ο χρήστης πρέπει να είναι προστατευµένος 
από χρηµατοοικονοµικά και τεχνολογικά ρίσκα. 
Αυτό σηµαίνει ότι οι κεντρικές τράπεζες και οι οι-
κονοµικοί οργανισµοί πρέπει να επιταχύνουν τη 
µετάβαση στη νέα µορφή νοµισµάτων και όχι να 
προσποιηθούν ότι δεν υπάρχουν, βάζοντας το ζή-
τηµα κάτω από το χαλί. Το παράδειγµα της Ελβε-
τίας, µιας παραδοσιακής και συντηρητικής οικο-
νοµικής δύναµης, µπορεί να είναι παράδειγµα για 
όλους µας στον σχεδιασµό πολιτικής, καθώς ήδη 
αναγνώρισε και οριοθέτησε τις χρήσεις αυτής της 
ανατρεπτικής τεχνολογίας.

Ένα από τα κορυφαία ζητήµατα της Ε.Ε. αυτή 
τη στιγµή είναι το Brexit. Πόσο νοµίζετε ότι 
θα επηρεάσει την οικονοµία των νέων τε-
χνολογιών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα;
Το θέµα του Brexit αποτελεί ένα από τα πιο µελανά 
σηµεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης και δείχνει ξε-
κάθαρα τι συµβαίνει όταν δηµαγωγοί χρησιµοποι-
ούν εκτενώς ψευδείς ειδήσεις για να πετύχουν έναν 
καταστροφικό στόχο. Είναι η πρώτη φορά στην ι-
στορία που κράτος-µέλος ζητάει την αποχώρησή 
του από την Ένωση. Όταν όµως ο πρωθυπουργός 
µίας από τις γηραιότερες κοινοβουλευτικές δηµο-
κρατίες προσπαθεί να κλείσει το Κοινοβούλιο για 
να επισπεύσει τον σκοπό του, καταλαβαίνουµε όλοι 
τη σοβαρότητα της κατάστασης για την ίδια τη βρε-
τανική δηµοκρατία και συµπεραίνουµε ότι ο σκο-
πός αυτός δεν µπορεί να είναι επωφελής για τους 
πολίτες. Στο θέµα των νέων τεχνολογιών και της έ-
ρευνας, απλώς να σας πω ότι τα βρετανικά πανεπι-
στήµια βρίσκονται σε µεγάλη ανησυχία για το τι θα 
γίνει µε την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση και την ε-
λεύθερη συνεργασία που απολάµβαναν µέχρι τώρα 
µε την επιστηµονική κοινότητα της υπόλοιπης Ευ-
ρώπης. Ελπίζω ότι ακόµα και στην περίπτωση ενός 
«σκληρού» Brexit µε περιορισµούς στην ελεύθερη 
µετακίνηση πολιτών –που ήδη έχουν διαµηνυθεί 
από τη βρετανική πλευρά– θα υπάρξουν εξαιρέσεις, 
παρ’ όλα αυτά, για την επιστηµονική κοινότητα, για 
τους φοιτητές και τα δίδακτρά τους.

Στην Αφροδίτη Παπακαλού

Το κρυπτογραφηµένο νόµισµα δεν είναι παρά µια εξέλι-
ξη του χρήµατος. Σύντοµα η οικονοµία µας θα λειτουρ-
γεί µε εκτεταµένη χρήση των «έξυπνων συµβολαίων» 
και των εφαρµογών του Internet of Things. Οι πληρω-
µές σε αυτές τις εφαρµογές µπορεί να γίνονται µε κρυ-
πτογραφηµένες µάρκες (tokens), τα κρυπτονοµίσµατα.
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Νέες δυνατότητες 
για την κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, 
αλλά και 
εγάλες 
εκκρε
ότητες
Πού θα κριθεί η πορεία 
της οικονο
ίας.

Η 
φετινή ∆ΕΘ 
έχει ξεχωρι-
στή σηµασία. 
Ο Μητσοτά-
κης πηγαί-
νει στη Θεσ-
σαλονίκη µε 
τρία βασικά 
πλεονεκτή-

µατα έναντι των προηγούµενων πρωθυπουργών.
Πρώτον, ηγείται µονοκοµµατικής κυβέρνη-
σης, εφόσον η Ν∆ κατέκτησε την αυτοδυνα-
µία, κάτι που είχε να συµβεί από την εποχή 
της επικράτησης του Γ. Παπανδρέου και του 
ΠΑΣΟΚ.
∆εύτερον, η δυναµική της οικονοµίας είναι 
θετική παρά τα σηµαντικά προβλήµατα.
Τρίτον, έχει περιγράψει µε ακρίβεια την πο-
λιτική που θα εφαρµόσει και έχει κερδίσει 
τις εκλογές στη βάση αυτών που πιθανότατα 
θα γίνουν και όχι αυτών που ήταν πρακτικά 
αδύνατο να γίνουν, όπως το 2015 ο Τσίπρας.
Τα ζητήµατα της οικονοµίας, τα οποία τις πε-
ρισσότερες φορές κρίνουν τις πολιτικές εξελί-
ξεις, αξιολογούνται µε βάση το αποτέλεσµα.

Πρώτα το δηµοσιονοµικό
Η δηµοσιονοµική σταθερότητα είναι το ση-
µαντικότερο κριτήριο αποτελεσµατικότητας 
για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως για κάθε 
κυβέρνηση µετά την κρίση του 2009-2010.
Οι Ευρωπαίοι εταίροι έχουν χρηµατοδοτήσει 
τη διαχείριση του χρέους του ελληνικού ∆ηµο-
σίου και δεν δέχονται µεγάλες δηµοσιονοµι-
κές αποκλίσεις που µπορεί να τους εκθέσουν 
πολιτικά στην κοινή γνώµη της χώρας τους.
Τα καλά νέα είναι ότι ο κρατικός προϋπολο-
γισµός εκτελείται εντός των στόχων, σύµφωνα 
µε τα στοιχεία του πρώτου επταµήνου. Παρα-
τηρείται µάλιστα µια υπέρβαση στα έσοδα, 
η οποία διευκολύνει κάπως τους χειρισµούς 
της κυβέρνησης.
Ο Σεπτέµβριος θεωρείται κρίσιµος µήνας για 
την εκτέλεση του προϋπολογισµού, εφόσον 
οι φορολογούµενοι θα πρέπει να καταβάλουν 
την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ, τη δεύτερη δόση 
του φόρου εισοδήµατος και θα φανεί πόσοι 
θα ανταποκριθούν στην κυβερνητική πρόταση 
για ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών σε 
έως και 120 δόσεις.
Το τελευταίο τετράµηνο του έτους είναι πολύ 
βαρύ από άποψη φορολογικών υποχρεώσεων, 
γι’ αυτό έχει τεράστια σηµασία η επίδοση του 
Σεπτεµβρίου.
Υπάρχουν σηµαντικές εκκρεµότητες, τις ο-
ποίες πρέπει να αντιµετωπίσει το οικονοµικό 

επιτελείο της κυβέρνησης µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο.
Η φοροδιαφυγή χτυπάει ρεκόρ και έχει χα-
ρακτηριστικά κοινωνικού φαινοµένου. Σύµ-
φωνα µε τους υπολογισµούς της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, οι απώλειες ΦΠΑ στην Ε.Ε. 
έφτασαν το 2017 τα 137 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα, 
µε «διαρροή» ΦΠΑ 33,6%, η οποία µεταφρά-
ζεται σε 7,4 δισ. ευρώ, έχει τη δεύτερη χειρό-
τερη φορολογική συµµόρφωση µεταξύ των 
«28», µετά τη Ρουµανία.
Άλλη απόδειξη της εκτεταµένης φοροδιαφυ-

γής είναι η στασιµότητα των δηλωθέντων εισο-
δηµάτων το 2018. Τα δηλωθέντα εισοδήµατα 
αυξήθηκαν µόλις 0,5% σε µια χρονιά κατά την 
οποία η ανάπτυξη ήταν της τάξης του 1,9%. Το 
82% των εισοδηµάτων δηλώνουν οι µισθωτοί 
και οι συνταξιούχοι, ενώ το 2011 δήλωναν το 
75,4% των εισοδηµάτων.
Το εκπληκτικό είναι ότι επαγγελµατίες δια-
φόρων κλάδων διαµαρτύρονται για την υπερ-
φορολόγηση ενώ φοροδιαφεύγουν συστηµα-
τικά, ακόµη και όταν µειώνεται η φορολογία, 
µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την εστίαση.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει φιλόδοξους 
στόχους σε ό,τι αφορά τη µείωση των δαπα-
νών. Υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη που υ-
ποστηρίζουν ότι µπορεί να υπάρξει όφελος, 
µέσα σε έναν χρόνο, από τη συρρίκνωση των 
καταναλωτικών δαπανών και τη βελτίωση των 
αποτελεσµάτων των ∆ΕΚΟ, της τάξης των 600 
εκατ. ευρώ ή 0,3% του ΑΕΠ.
Αυτό βέβαια µένει να αποδειχθεί στην πράξη, 
γιατί είναι γνωστό ότι η εξοικονόµηση δαπα-
νών στο ∆ηµόσιο εύκολα περιγράφεται και 
δύσκολα εφαρµόζεται.
Άλλα «αγκάθια» για το οικονοµικό επιτελείο 
είναι τα ληξιπρόθεσµα χρέη του ∆ηµοσίου, 

που ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για 
τα χρέη που δεν εξοφλήθηκαν µετά την πα-
ρέλευση 90 ηµερών από την ηµεροµηνία ο-
φειλής. Υπάρχουν και άλλου είδους εκκρε-
µείς επιστροφές από τα τελωνεία για ΕΦΚ 
και ΦΠΑ που δεν συµπεριλαµβάνονται στις 
ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αναµονή των απο-
φάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας για 
τη συνταγµατικότητα ή µη των περικοπών των 
συντάξεων και την κατάργηση των δώρων. Α-
νάλογα µε την απόφαση, η κυβέρνηση µπο-
ρεί να βρεθεί αντιµέτωπη µε επιστροφές της 
τάξης των 4 έως 12 δισ. ευρώ, τις οποίες προ-
τίθεται να πραγµατοποιήσει σε βάθος πεντα-
ετίας. Η απόφαση του ΣτΕ σε σχέση µε τη συ-
νταγµατικότητα ή µη του νόµου Κατρούγκαλου 
θα εκδοθεί πιθανότατα εντός του Οκτωβρίου 
και θα δείξει στην κυβέρνηση τη δηµοσιονο-
µική απόσταση που πρέπει να καλύψει για 
να αποφύγει παρεξηγήσεις µε τους εταίρους.

Η µάχη για το πλεόνασµα
Οι καλές δηµοσιονοµικές επιδόσεις χωρίς ση-
µαντικές αποκλίσεις από τα συµφωνηθέντα α-
ποτελούν βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση 

Του ευρωβουλευτή της Ν∆ Γιώργου Κύρτσου

Η καθίζηση των επενδύσεων την περίοδο της κρίσης πήρε 
διαστάσεις εθνικής καταστροφής. Προτεραιότητα της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη η σηµαντική αύξηση των επενδύσεων.
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της αξιοπιστίας της κυβέρνησης, τη δηµιουρ-
γία κλίµατος εµπιστοσύνης και τη συνεννό-
ηση µε τους εταίρους για τη µελλοντική µεί-
ωση του πρωτογενούς δηµοσιονοµικού πλε-
ονάσµατος, ώστε να υπάρξουν περισσότερες 
δυνατότητες για τη στήριξη της ανάπτυξης.
Η ίδια η εφαρµογή του προγράµµατος που 
έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, κ. Μητσο-
τάκης, και θα παρουσιάσει αναλυτικά από το 
βήµα της ∆ΕΘ στηρίζεται στην επίτευξη των 
δηµοσιονοµικών στόχων.
Ο φορολογικός συντελεστής στα επιχειρηµα-
τικά κέρδη του 2019 µειώνεται από 28% στο 
24%. Στη συνέχεια προβλέπεται µείωση του 
συντελεστή στο 20% για τα κέρδη του 2020.
Μειώνεται ο φόρος στα διανεµόµενα κέρδη 
από 10% στο 5%.
Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ κατά 20% για το 2019 
και προβλέπεται νέα µείωση 10% για το 2020.
Αναστέλλονται ο ΦΠΑ στην οικοδοµική δρα-
στηριότητα για τρία χρόνια και ο φόρος υπε-
ραξίας για ακόµη τρία χρόνια.
Παρέχεται έκπτωση του 40% των δαπανών ε-
νεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής α-
ναβάθµισης των ακινήτων από το φορολογη-
τέο εισόδηµα.
Προετοιµάζεται η µείωση του ΦΠΑ σε όλο 
το τουριστικό πακέτο στο 13%.
Όλα αυτά τα µέτρα υπέρ της οικονοµικής ανά-
πτυξης στηρίζονται στη σωστή εκτέλεση του 
κρατικού προϋπολογισµού χωρίς σηµαντι-
κές αποκλίσεις και στην εκτίµηση των εταί-
ρων ότι θα πιάσουµε το 2019 και το 2020 τον 
φιλόδοξο στόχο για πρωτογενές δηµοσιονο-
µικό πλεόνασµα της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ.
Ο κ. Μητσοτάκης διεκδικεί τη µελλοντική µεί-
ωση του πρωτογενούς δηµοσιονοµικού πλεο-
νάσµατος µέσα από µια µεθοδική οικονοµική 
διπλωµατία κορυφής. Εξήγησε τις θέσεις του 
στον Μακρόν, στη Μέρκελ και στον Ρούτε, 
ενώ, αν κρίνουµε από τις δηλώσεις που µας 
έκανε η Λαγκάρντ στην Επιτροπή Οικονοµι-
κών και Νοµισµατικών Υποθέσεων του Ευρω-
κοινοβουλίου, θα έχει την υποστήριξή της σε 
αυτό το θέµα από 1ης Νοεµβρίου, οπότε ανα-
µένεται να αντικαταστήσει τον Μάριο Ντρά-
γκι στην προεδρία της ΕΚΤ.
Τα νέα είναι ενθαρρυντικά για την κυβέρνηση 
και την ελληνική οικονοµία, εφόσον η Φον 
ντερ Λάιεν, η οποία θα αναλάβει την προε-
δρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Γι-
ούνκερ, κινείται στη γραµµή Βέµπερ και τάσ-
σεται υπέρ της δηµοσιονοµικής διευκόλυν-
σης της Ελλάδας. Η εφηµερίδα «Financial 
Times» δηµοσίευσε αποκλειστικό ρεπορτάζ 
(∆ευτέρα 26 Αυγούστου 2019) σύµφωνα µε το 
οποίο οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής προετοιµάζουν πρόταση για χαλάρωση 
της εφαρµογής του Συµφώνου Σταθερότη-
τας και Ανάπτυξης, η οποία θα περιλαµβάνει 
τη βραδύτερη µείωση του χρέους των υπερ-
χρεωµένων χωρών της Ευρωζώνης, µε το σκε-
πτικό ότι πρέπει να υποστηριχθούν σε περι-
βάλλον αναιµικής ανάπτυξης και εξαιρετικά 
χαµηλού πληθωρισµού.
Θετικά µηνύµατα φτάνουν και σε ό,τι αφορά 
την εγγραφή των ετήσιων επιστροφών των 
κερδών των κεντρικών τραπεζών της Ευρωζώ-
νης από τα οµόλογα του ελληνικού ∆ηµοσίου 
(SMPs και ANFAs) στα έσοδα του προϋπολο-

γισµού. Αν συµβεί αυτό, το πρωτογενές δηµο-
σιονοµικό πλεόνασµα θα µειωθεί από 3,5% 
του ΑΕΠ σε κάτι λιγότερο από 3% του ΑΕΠ.
Όλα θα κριθούν σε πολιτικό επίπεδο, γι’ αυτό 
η εφαρµογή των όσων έχουν συµφωνηθεί και 
η ενίσχυση της αξιοπιστίας της ελληνικής κυ-
βέρνησης έχουν τεράστια σηµασία.

Η σηµασία της ψυχολογίας
Η ψυχολογία επηρεάζει την πορεία της οικο-
νοµίας και σε αυτό το ζήτηµα η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη καταγράφει µεγάλες επιτυχίες.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής, ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος για 
την Ελλάδα ανέβηκε τον Αύγουστο στις 108,4 
µονάδες, από 105,3 τον Ιούλιο και 101 µονά-
δες τον Ιούνιο.
Η τάση ήταν συγκρατηµένα ανοδική τον Αύ-
γουστο για την Ευρωζώνη και η Ελλάδα ξε-
χώρισε µε τις εντυπωσιακές επιδόσεις της. 
Ύστερα από πολλά χρόνια ο δείκτης οικονο-
µικού κλίµατος στην Ελλάδα είναι σηµαντικά 
υψηλότερος από τον µέσο όρο των χωρών της 
Ευρωζώνης. Κινείται στα υψηλότερα επίπεδα 
των τελευταίων 12 ετών. Το κλίµα διαφορο-
ποιείται ανάλογα µε τον κλάδο της οικονο-
µίας, αλλά η γενική εικόνα είναι εξαιρετικά 
ενθαρρυντική.

Το κλίµα εµπιστοσύνης αντανακλάται και στην 
κάθετη πτώση των επιτοκίων δανεισµού του 
ελληνικού ∆ηµοσίου.
Το επιτόκιο στο δεκαετές οµόλογο του ελ-
ληνικού ∆ηµοσίου έχει κάνει βουτιά προς το 
1,5%, ενώ στο ξεκίνηµα της χρονιάς ήταν στο 
4,2% και µέχρι τον Μάιο στο 3,3%.
Η επικράτηση Μητσοτάκη και ο σχηµατισµός 
αυτοδύναµης κυβέρνησης στη βάση συγκεκρι-
µένου προγράµµατος βοήθησαν την Ελλάδα 
να αξιοποιήσει τη µεγάλη πτώση των επιτο-
κίων που φέρνει στην Ευρωζώνη η πολιτική 
της ΕΚΤ και τις ευκαιρίες από την εκτόνωση 
της ιταλικής κρίσης µε την πολιτική εξουδε-
τέρωση του Σαλβίνι και τον σχηµατισµό κυ-
βέρνησης συνασπισµού Κινήµατος Πέντε Α-
στέρων και ∆ηµοκρατικού Κόµµατος µε φι-
λοευρωπαϊκό προσανατολισµό.
Με το επιτόκιο του δεκαετούς οµολόγου του 
ελληνικού ∆ηµοσίου κοντά στο 1,5% και του 
πενταετούς στην περιοχή του 0,9% δηµιουρ-
γούνται νέες δυνατότητες για τη µείωση του 
ετήσιου κόστους διαχείρισης του χρέους του 
ελληνικού ∆ηµοσίου, ενώ αλλάζουν δραστικά 
και οι υπολογισµοί στους οποίους στηρίζονται 
οι µελέτες βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους.
Η µείωση των επιτοκίων έχει σχέση µε την 
προσπάθεια των κεντρικών τραπεζών να προ-

λάβουν, µε µία εξαιρετικά χαλαρή νοµισµα-
τική πολιτική, τη διαφαινόµενη ύφεση της δι-
εθνούς οικονοµίας. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρ-
χουν συγκεκριµένα οφέλη και πιθανότατα θα 
υπάρξουν και διευκολύνσεις για την ελληνική 
κυβέρνηση, αλλά µε τον οικονοµικό ορίζοντα 
να είναι γκρίζος.

Μάχη µε τον χρόνο
Το οικονοµικό επιτελείο είναι υποχρεωµένο 
να δώσει µάχη µε τον χρόνο και να εκµεταλ-
λευτεί την καλή ψυχολογία και τις ευκαιρίες 
που του προσφέρονται προτού επιδεινωθεί 
το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον. Η επιδεί-
νωση δεν είναι µαθηµατικά βέβαιη, αλλά είναι 
το βασικό σενάριο, στη βάση του οποίου προ-
ετοιµάζονται οι πρωταγωνιστές της διεθνούς 
πολιτικής και της οικονοµίας.
Το πρώτο πρόβληµα που έχει να αντιµετω-
πίσει η κυβέρνηση είναι οι σχετικά χαµηλοί 
ρυθµοί ανάπτυξης της οικονοµίας.
Το πρώτο τρίµηνο του 2019 η οικονοµία ανα-
πτύχθηκε µόλις 1,1% σε σχέση µε το πρώτο τρί-
µηνο του 2018, ενώ το δεύτερο τρίµηνο του 
2019 το ΑΕΠ αυξήθηκε 1,9% σε σχέση µε το 
δεύτερο τρίµηνο του 2018.
Η ανάπτυξη είναι καλοδεχούµενη σε µια χώρα 
που έχασε 23% του ΑΕΠ στη διάρκεια της κρί-
σης, κινείται όµως πολύ χαµηλότερα από τον 
ετήσιο ρυθµό 2,3% στον οποίο στηρίζεται ο 
προϋπολογισµός του 2019.
Η εικόνα της οικονοµίας είναι µεικτή και υ-
πάρχει ένα στοιχείο αβεβαιότητας. Οι εξαγω-
γές παρουσίασαν µείωση 9% τον Ιούνιο, αλλά 
αυξήθηκαν κατά 2,2% το πρώτο εξάµηνο του 
2019. Εµφανίζουν µια κόπωση σε ό,τι αφορά 
την αύξησή τους και µεγάλη εξάρτηση από τις 
εισαγωγές πετρελαίου, που µετατρέπονται σε 
εξαγωγές πετρελαιοειδών.
Στον τουρισµό υπάρχει ένα κλίµα ανησυχίας 
ότι δεν θα συνεχιστούν τα ρεκόρ των τελευ-
ταίων ετών. Σύµφωνα, πάντως, µε τα στοιχεία 

Η σωστή εκτέλεση του προϋπολογισµού βασική προϋ-
πόθεση για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και τη συνεν-
νόηση µε τους εταίρους.
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της Τράπεζας της Ελλάδος, το πρώτο εξάµηνο 
αυξήθηκαν τα τουριστικά έσοδα κατά 15,3%, 
αύξηση που στηρίχτηκε στη µεγαλύτερη κατά 
κεφαλήν τουριστική δαπάνη.
Η ναυτιλία επιβεβαιώνεται ως ο πιο παγκο-
σµιοποιηµένος και επιτυχηµένος κλάδος της 
ελληνικής οικονοµίας, πρέπει όµως να γίνουν 
πολλά για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα 
του ελληνικού νηολογίου και να αποτραπεί η 
συρρίκνωσή του, και να συνδεθεί καλύτερα ε-
πιχειρηµατικά η ναυτιλία µε τους άλλους κλά-
δους της οικονοµίας.
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των κονδυλίων 
ΕΣΠΑ, περάσαµε από τη θριαµβολογία για 
τα ρεκόρ απορρόφησης της προηγούµενης 
κυβέρνησης στην προειδοποίηση του επι-
τρόπου για την περιφερειακή πολιτική, Χαν, 
ότι κινδυνεύουµε να χάσουµε ευρωπαϊκά 
κονδύλια άνω των 2 δισ. ευρώ εξαιτίας κα-
θυστερήσεων στην υλοποίηση προγραµµά-
των όπως το «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον ΙΙ», των 
λαθών στη διαχείριση των αστικών απορριµ-
µάτων, των αστοχιών σε έργα ψηφιακής υ-
ποδοµής της δηµόσιας διοίκησης και στον 
κλάδο αποθήκευσης µεταφορών εµπορευ-
µάτων (logistics).
Σύµφωνα µε ορισµένες εκτιµήσεις («Καθηµε-
ρινή», 24 Αυγούστου 2019), η απορρόφηση 
των κονδυλίων του ΕΣΠΑ κινείται µόλις στο 
25% και από τα 19,7 δισ. ευρώ της περιόδου 
2014-2020 έχουν εκταµιευτεί τα 4,9 δισ. ευρώ.
Σε µελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία 
δόθηκε πρόσφατα στη δηµοσιότητα («Ναυτε-
µπορική», 22 Αυγούστου 2019) επισηµαίνεται 
ότι η ελληνική οικονοµία κατέγραψε την πε-
ρίοδο 2008-2018 τον υψηλότερο ρυθµό µεί-
ωσης της συνολικής επενδυτικής δαπάνης (13 
ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ) µεταξύ των 
28 κρατών-µελών της Ε.Ε. Η µείωση αυτή ο-
φείλεται στην πτώση των ιδιωτικών επενδύ-
σεων κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ 
και των δηµόσιων επενδύσεων κατά 3 µονά-
δες του ΑΕΠ.
Τα τελευταία χρόνια η συµπίεση του Προ-
γράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων σε βάρος 
της οικονοµικής ανάπτυξης συνέβαλε στη δη-
µιουργία των λεγόµενων υπερπλεονασµάτων.
Με βάση τις εκτιµήσεις της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, εάν οι δηµόσιες επενδύσεις είχαν αυ-
ξηθεί το 2018 κατά 1 ποσοστιαία µονάδα του 
ΑΕΠ σε σχέση µε το 2017, ο ρυθµός αύξησης 
του ΑΕΠ το 2018 θα ήταν κατά 0,79% υψηλό-
τερος, ενώ ακόµη εντυπωσιακότερα θα ήταν 
τα αποτελέσµατα σε βάθος δεκαετίας και µα-
κροπρόθεσµα.
Ο βαθµός δυσκολίας στην εφαρµογή µιας 
επιτυχηµένης αναπτυξιακής πολιτικής µε-
γαλώνει και εξαιτίας των τεράστιων οικονο-
µικών προβληµάτων της ∆ΕΗ και των νέων 
ευρωπαϊκών κανόνων και περιορισµών στο 
πλαίσιο της γρήγορης µετάβασης σε µια πιο 
«πράσινη» οικονοµία.
Η κυβέρνηση πήρε δύσκολα, για τους κα-
ταναλωτές, µέτρα προκειµένου να αποτρα-
πεί η πλήρης οικονοµική αποσταθεροποί-
ηση της ∆ΕΗ. Το υψηλό ενεργειακό κόστος 
λειτουργεί σε πολλές περιπτώσεις ως αντι-
κίνητρο στις επενδύσεις στη χώρα µας. Από 
την άλλη πλευρά, η αύξηση των τιµολογίων 
της ∆ΕΗ και φυσικά των ανταγωνιστών της 

µπορεί, µε τις κατάλληλες κινήσεις, να οδη-
γήσει σε σηµαντικές επενδύσεις στην παρα-
γωγή ενέργειας στη βάση των νέων ευρωπα-
ϊκών προδιαγραφών.
Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι η κυβέρ-
νηση δίνει µάχη µε τον χρόνο για τη δηµι-
ουργία αναπτυξιακής δυναµικής που δεν θα 
επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από ενδεχό-
µενες αρνητικές διεθνείς οικονοµικές εξε-
λίξεις. Ο πρωθυπουργός δεν αφήνει τίποτα 
στην τύχη και οι υπουργοί προσπαθούν να 
βρουν γρήγορες και καλές λύσεις σε πλήθος 
προβληµάτων.

Η χρηµατοδότηση της οικονοµίας
Ένα από τα συγκριτικά µειονεκτήµατα που 
πρέπει να υπερβεί το οικονοµικό επιτελείο 
της κυβέρνησης για να στηρίξει την ανάπτυξη 
είναι η κακή κατάσταση του τραπεζικού συ-
στήµατος. Η άρση των capital controls µε 
πρωτοβουλία Μητσοτάκη ενισχύει την α-
ξιοπιστία και βελτιώνει τη δυναµική, αλλά 

πρέπει να γίνουν πολλά για να υπάρξει ε-
παρκής χρηµατοδότηση της οικονοµίας µε 
ανταγωνιστικούς όρους.
Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια της κρί-
σης του 2015 έφυγαν από τις τράπεζες κατα-
θέσεις ύψους 45 δισ. ευρώ, από τις οποίες ε-
πέστρεψαν σταδιακά γύρω στα 17 δισ. ευρώ.
Η Πορτογαλία, µια οικονοµία µε συγκρί-
σιµα µεγέθη µε την ελληνική, έχει τρα-
πεζικές καταθέσεις που ξεπερνούν τις ελ-
ληνικές κατά… 90-100 δισ. ευρώ. Παράλ-
ληλα, το µέσο επιτόκιο στα δάνεια κάτω των 
250.000 ευρώ είναι στην Ελλάδα 4,9%, ενώ 
ο µέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 2,06%. 
Για τις µικρές επιχειρήσεις το κόστος δα-
νεισµού –σε περίπτωση που µπορέσουν να 
εξασφαλίσουν τραπεζικό δανεισµό– είναι 
2,5 φορές πάνω από το αντίστοιχο κόστος 
στην Ευρωζώνη.
Έχουµε ένα διπλό πρόβληµα. Το τραπεζικό 
σύστηµα βρίσκεται σε κακή κατάσταση εξαι-
τίας της κρίσης του 2015 και προσπαθεί να 

βγει από τη δύσκολη θέση µεταφέροντας 
ένα µέρος του λογαριασµού στην οικονο-
µία και στην κοινωνία.
Για να µειώσει το ύψος των κόκκινων δα-
νείων, να ενισχύσει το τραπεζικό σύστηµα 
και να εξασφαλίσει µεγαλύτερες δυνατότητες 
χρηµατοδότησης της οικονοµίας, η κυβέρ-
νηση προωθεί τη λύση που εισηγήθηκε το 
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 
και βασίζεται στο µοντέλο παρέµβασης στο 
ιταλικό τραπεζικό σύστηµα το 2018.
Οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες θα µεταφέ-
ρουν κόκκινα δάνεια της τάξης των 20 δισ. 
ευρώ στο Σχήµα Προστασίας Ενεργητικού 
(Asset Protection Scheme – APS) που ανα-
µένεται να ενεργοποιηθεί στο άµεσο µέλλον.
Με βάση αυτή τη µέθοδο, οι τράπεζες θα 
τιτλοποιήσουν κόκκινα δάνεια και το ∆η-
µόσιο θα εγγυηθεί το τµήµα των δανείων 
που έχουν τις µεγαλύτερες πιθανότητες να 
εξοφληθούν και τα οποία θα παραµείνουν 
στους ισολογισµούς των τραπεζών. Πρόκει-
ται για το 40%-50% των δανείων που θα τιτ-
λοποιηθούν.
Για την παροχή της εγγύησης οι τράπεζες θα 
καταβάλλουν ένα είδος προµήθειας στο ∆η-
µόσιο, η οποία θα υπολογίζεται µε αναφορά 
στα ασφάλιστρα κινδύνου (CDs).
Σε ερώτηση που έκανα στην Επιτροπή Οικο-
νοµικών και Νοµισµατικών Υποθέσεων του 
Ευρωκοινοβουλίου, στον επικεφαλής του Ε-
ποπτικού Μηχανισµού της ΕΚΤ (SSM), Ενρία, 
διευκρίνισε ότι στηρίζει αυτή την προσπά-
θεια, υπογραµµίζοντας ότι πρέπει να καλυ-
φθεί τεράστια απόσταση για να µειωθούν τα 
µη εξυπηρετούµενα δάνεια των ελληνικών 
τραπεζών σε ευρωπαϊκά επίπεδα.

Η διαχείριση των κόκκινων δανείων των τραπεζών 
µπαίνει σε κρίσιµη φάση για τις τράπεζες, την οικονο-
µία και την κοινωνία.



Η 
θεσσαλική εταιρεία αναπτύσσεται δυναμικά τα τε-
λευταία χρόνια, τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο 
και στις αγορές του εξωτερικού, καθώς τα προϊόντα 
της εξάγονται σε 47 χώρες σε αρκετές εκ των οποί-
ων η ίδια έχει αναπτύξει δικές της εμπορικές εται-
ρείες αντιπροσώπευσης.

Τα αγνά και υψηλής ποιότητας προϊόντα, η τόνωση της απασχόλησης 
στην Ελλάδα, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και η δημιουργία 
μιας σύγχρονης αντίληψης για την πρωτογενή παραγωγή βασισμένη 
σε ελληνικές αξίες, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της φιλοσο-
φίας της ΟΛΥΜΠΟΣ. 
Η εταιρία διατηρούσε ανέκαθεν μια ιδιαίτερη σχέση με την ελληνική 
φύση, δείχνοντας σεβασμό στη μάνα γη και τα γεννήματά της.
Η βαθιά και ακλόνητη πεποίθηση πως πίσω από κάθε τι καλό 
υπάρχει κάτι ακόμη καλύτερο και η πάγια φιλοσοφία για παρα-
γωγή αγνών, γευστικών και ποιοτικών προϊόντων, οδηγεί την 
ΟΛΥΜΠΟΣ στην αναζήτηση των κορυφαίων πρώτων υλών, με-
ριμνώντας όχι μόνο για το ποιοτικότερο αλλά και για το ασφαλέ-
στερο αποτέλεσμα.
Άλλωστε η “εμμονή” στην ποιότητα καθορίζεται από τους ίδιους τους 
ανθρώπους της οι οποίοι εδώ και χρόνια με πείσμα, μεράκι και αφο-
σίωση φροντίζουν διαρκώς για το καλύτερο.
Η ΟΛΥΜΠΟΣ υπηρετώντας τη φιλοσοφία για χρήση ελληνικών πρώ-
των υλών, συνεργάζεται με 2.200 Έλληνες παραγωγούς εισκομί-
ζοντας συνολικά τη μεγαλύτερη ποσότητα ελληνικού γάλακτος στη 
χώρα μας.
Η επιχείρηση είναι περήφανη για τους συνεργάτες - παραγωγούς 
της και μάλιστα φέτος αποφάσισε να επιβραβεύσει εκείνους που 
διακρίθηκαν για τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του γάλα-
κτος που παράγουν.  
Η ΟΛΥΜΠΟΣ δικαιούται να υπερηφανεύεται για πολλές πρωτιές της. 
Μία από αυτές είναι ότι πίστεψε πρώτη στην αξία των βιολογικών 
προϊόντων ενισχύοντας τον Έλληνα κτηνοτρόφο και αναπτύσσοντας 
την ελληνική βιολογική κτηνοτροφία.
Θεμελίωσε μακροχρόνιες συνεργασίες, οικοδομώντας αμοιβαία 
εμπιστοσύνη, υλοποιώντας προγράμματα συμβολαιακής κτηνοτρο-
φίας και εισάγοντας νέες κατηγορίες ξεχωριστών προϊόντων υψη-
λής διατροφικής αξίας όπως εκείνα του κατσικίσιου γάλακτος, τα 
οποία προσέδωσαν νέα ώθηση στην ανάπτυξη της ελληνικής πρω-
τογενούς παραγωγής.

Παράλληλα η εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες 
στους κτηνοτρόφους με απώτερο στόχο την βελτίωση της 
ποιότητας, και την απόδοση της κτηνοτροφικής μονάδας.
Επιπροσθέτως, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη των και-
ρών, ανέλαβε έγκαιρα τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, 
για αξιόπιστες λύσεις στην παραγωγή ελληνικών καθα-
ρών ζωοτροφών. Περιόρισε τις εισαγωγές και χρηματο-
δότησε προγράμματα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, με στόχο τη μελέτη της καλλιέργειας μη τρο-
ποποιημένων γενετικά πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών 
φυτών για την αντικατάσταση της σόγιας στο σιτηρέσιο 
των ζώων.
Ειδικά για το κατσικίσιο γάλα, του οποίου η ποιότητά 
ως πρώτη ύλη διαφοροποιείται ανάλογα με το αν προ-
ορίζεται για τυροκόμηση ή για εμφιάλωση, απαιτήθηκε 
επίμονη προσπάθεια, και στήριξη των κτηνοτρόφων για 
την κατάκτηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας, ώστε να 
παράγεται ένα ποιοτικό, θρεπτικό και ασφαλές προϊόν. 
Παράλληλα, ενισχύθηκε σε σημαντικό βαθμό η ανάπτυ-
ξη της αιγοτροφίας στην Ελλάδα εξασφαλίζοντας εργασία 
σε πολυάριθμες αγροτικές οικογένειες των ορεινών πε-
ριοχών του τόπου μας.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ είναι επίσης η πρώτη ελληνική εταιρεία τρο-
φίμων που προσαρμόστηκε στις διατροφικές ανάγκες των 
καταναλωτών, αναζητώντας εναλλακτικά προϊόντα όπως τα 
ροφήματα ξηρών καρπών από αμύγδαλο, φιστίκι και κα-
ρύδι. Επένδυσε στην παραγωγή τους και συνεργάζεται με 
Έλληνες καλλιεργητές, πιστή στη φιλοσοφία της για την αξία 
των προϊόντων της ελληνικής γης. 
Την ίδια φιλοσοφία ακολουθεί και στην παραγωγή των φυ-
σικών χυμών. Η συνεργασία με ελληνικά περιβόλια και η 
υψηλή της τεχνογνωσία προσφέρουν χυμούς από 100% 
φρέσκα φρούτα νέας εσοδείας. 
Με πανελλήνια δραστηριότητα η ΟΛΥΜΠΟΣ αποτελεί μια 
δυναμικά αναπτυσσόμενη και εξωστρεφή εταιρεία που 
δραστηριοποιείται πλέον με ιδιαίτερη επιτυχία και στις δι-
εθνείς αγορές. Σήμερα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές 
σε 47 χώρες του κόσμου ανακαλύπτουν και απολαμβάνουν 
τις αξίες της ελληνικής μεσογειακής διατροφής. 
Βασικοί πυλώνες της ανάπτυξης των εξαγωγών δεν θα 
μπορούσαν παρά να είναι το αυθεντικό στραγγιστό γιαούρτι 
και η φέτα, που αποτελούν τους πιο αντιπροσωπευτικούς 
διατροφικούς πρεσβευτές τη χώρας μας στα ράφια των με-
γάλων αλυσίδων. 

 
Ο πλούτος της Ελληνικής γης στο τραπέζι μας

 H ΟΛΥΜΠΟΣ είναι μια πρωτοπόρος Ελληνική επιχείρηση στο χώρο των τροφίμων που στηρίζει έμπρακτα την ελληνική πρωτογενή παραγωγή και την 
Ελληνική οικονομία μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες και δράσεις, καθώς και από την ανάπτυξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας τα 

αγαθά που απλόχερα προσφέρει η ελληνική φύση. 
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Άγγελος Ιατρίδης, 
οινοποιός - συνιδρυτής του Κτήµατος ΑΛΦΑ

«Η Ελλάδα βγάζει �οναδικά 
και αυθεντικά κρασιά»

Μ
ε τους «New York 
Times» να χαρακτη-
ρίζουν το Ξινόµαυρο 
του Κτήµατος ΑΛΦΑ 
«το καλύτερο ελλη-
νικό κρασί», είναι 
προφανές ότι οι ι-

δρυτές του οινοποιείου στο Αµύνταιο της Φλώ-
ρινας αισθάνονται δικαίως περήφανοι. Ο ένας 
από τους δύο, ο χηµικός-οινολόγος Άγγελος Ι-
ατρίδης, µίλησε στην FS για τις προοπτικές του 
Κτήµατος, αλλά και για τις δυσκολίες που αντι-
µετωπίζει η οινοποιία στην Ελλάδα, καθώς και 
για τις προσδοκίες του για κινήσεις στήριξης 
των οινοποιών από την κυβέρνηση.

Αν και η ερώτηση είναι µάλλον αναµενό-
µενη, πώς «γεννήθηκε» το Κτήµα ΑΛΦΑ;
Γεννήθηκε µέσα από ένα χαρµάνι δηµιουργικής 
έκφρασης τόσο του συνεταίρου µου Μάκη Μαυ-
ρίδη, που είναι δεύτερης γενιάς αµπελουργός, 
όσο και της δικής µου, έπειτα από τις σχετικές 
σπουδές µου σε Ελλάδα και Γαλλία γύρω από 
την οινική έκφραση του αµπελώνα Αµυνταίου.

Πόσο εύκολο είναι να δηµιουργήσει κα-
νείς ένα οινοποιείο και ποιες οι βασικές 
δυσκολίες που αντιµετωπίσατε στην α-
νάπτυξή του;
Το επιχειρείν στην Ελλάδα είναι από µόνο του 
ένα δύσκολο εγχείρηµα. ∆εν θέλει πολλή σκέψη, 
γιατί αν σκεφτείς πολύ τι έχεις να αντιµετωπίσεις, 
στο τέλος δεν το επιχειρείς καν. Θέλει λίγο τρέλα 
και, ευτυχώς, υπήρχαν αποθέµατα και στους δυο 
µας. Η πιο µεγάλη δυσκολία αναµφίβολα ήταν 
το στήσιµο του αµπελώνα. Κατακερµατισµένη 
γη, το ίδιο οικόπεδο µε καµιά δεκαριά ιδιοκτή-
τες, οι περισσότεροι εξ αυτών διάσπαρτοι στα 
µήκη και τα πλάτη της γης. Και µε όλους αυτούς 
να συνεννοηθείς για να κάνεις συµβόλαιο… δεν 
το λες και το πιο εύκολο πράγµα στον κόσµο. 
Καλείσαι ουσιαστικά να κάνεις αναδασµό. Αυτό 
που θα έπρεπε, δηλαδή, να κάνει το κράτος, εδώ 
και πολλά χρόνια, για να ετοιµάσει κατάλληλα 
τον πρωτογενή τοµέα, ώστε να αντιµετωπίσει τις 
προκλήσεις της επόµενης 50ετίας.

Ποιες είναι πλέον οι προοπτικές του 
Κτήµατος ΑΛΦΑ;
Καλούµαστε να εκπροσωπήσουµε τον ελληνικό 
αµπελώνα και τον ελληνικό οίνο σε όλη την υ-
φήλιο. Αυτή την πρόκληση θέλουµε να αντι-
µετωπίσουµε και να επιτύχουµε στον µέγιστο 
δυνατό βαθµό. Θέλει ακόµη πάρα πολλή δου-
λειά, τόσο στην πρωτογενή παραγωγή όσο και 
στη µεταποίηση, αλλά και µέχρι την τελική ε-
πικοινωνία µε τον καταναλωτή. Υπάρχουν προ-
οπτικές, αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουµε το 
γεγονός ότι ο ανταγωνισµός είναι παγκόσµιος 
και σίγουρα όχι στατικός. Καθηµερινά νέες οι-
νοπαραγωγικές χώρες µπαίνουν στο παιχνίδι 
και απαιτούν κοµµάτι της πίτας. Το πόσο θα 
είσαι έτοιµος να ανταποκριθείς στις συνεχό-
µενα µεταβαλλόµενες συνθήκες του παγκό-
σµιου εµπορίου εξαρτάται αποκλειστικά από 
σένα και την οµάδα σου.

Τα ελληνικά κρασιά θεωρούνται από τα 
καλύτερα στον κόσµο. Εσείς, ως παραγω-
γοί που εξάγουν, το έχετε διαπιστώσει;
Αν θέλετε να επαναδιατυπώσω λίγο διαφορε-

τικά το ερώτηµά σας, θα έλεγα ότι «τα ελληνικά 
κρασιά είναι τα µοναδικά ελληνικά κρασιά στον 
κόσµο». Και επιτρέψτε µου αυτή την υπερβολή 
στον λόγο, γιατί έτσι πρέπει να το δούµε. Η 
Ελλάδα βγάζει µοναδικά και αυθεντικά κρα-
σιά που εµπεριέχουν το σύνολο της ιστορίας 
και της κληρονοµιάς της σε κάθε φιάλη. Έχει 
ελληνικές ποικιλίες οι οποίες µπορούν να εκ-

προσωπήσουν επάξια την Εµπειρία της Ελλη-
νικής Ευζωίας στο σύνολο της υφηλίου. Για να 
θεωρούµαστε και να είµαστε από τα καλύτερα 
κρασιά στον κόσµο απαιτούνται καµιά… δεκα-
ριά γενιές απόλυτα προσηλωµένης δουλειάς και 
επαγγελµατισµού και µετά… βλέπουµε. Είµαι 
όµως απόλυτα βέβαιος ότι επιτέλους µπήκαµε 
στον σωστό δρόµο.

Σε γενικότερο επίπεδο, ποια είναι τα 
προβλήµατα της ελληνικής οινοποιίας;
Όταν πουλάς ένα ελληνικό κρασί στα 10-50 
ευρώ, έχεις να αντιµετωπίσεις τεράστιο α-
νταγωνισµό απ’ όλο τον κόσµο. Αναγκάζε-
σαι, για να διακριθείς ανάµεσα στο πλήθος 
των επιλογών, να διατηρείς πολύ χαµηλά τα 
προσδοκώµενα έσοδά σου, όταν χώρες µε α-
ντίστοιχη ποιότητα αλλά µεγαλύτερη οινική 
ιστορία µπορούν πολύ εύκολα για το ίδιο προ-
ϊόν να εισπράξουν δύο και τρεις φορές µεγα-
λύτερα έσοδα. Γιατί; Έχουν δουλέψει εδώ 
και δεκαετίες –µην πω εκατονταετίες– στο 
οινικό branding της χώρας τους, δηµιουρ-
γώντας στον καταναλωτή µεγαλύτερη σιγου-
ριά για το τελικό προϊόν. Να σας πω µόνο ότι 
σήµερα οι ελληνικοί οίνοι είναι ιδιαίτερα οι-
κονοµικοί σε σχέση µε το επίπεδο της ποιό-
τητας που προσφέρουν. Αυτό αναγνωρίζουν 
ολοένα και περισσότεροι οινόφιλοι στον 
κόσµο, όπως έγινε και τις προάλλες µε τον 
Eric Asimov, οινοδηµοσιογράφο των «New 
York Times», ο οποίος εκθείασε τα ελληνικά 
κρασιά, στην κορυφή των οποίων έθεσε το Ξι-
νόµαυρο του Κτήµατος ΑΛΦΑ από τον αµπε-
λώνα «Σκαντζόχοιρο» (https://www.nytimes.
com/2019/08/22/dining/drinks/wine-review-
greek-reds.html?searchResultPosition=1).

Πριν από λίγο καιρό είχε γίνει πολύς 
θόρυβος µε έναν φόρο που είχε επι-
βληθεί από την προηγούµενη κυβέρ-
νηση στο κρασί. Θεωρείτε ότι ήταν δι-
καιολογηµένος;
Οποιοδήποτε µέτρο δεν ενισχύει τον υγιή α-
νταγωνισµό, ενώ, αντίθετα, συµβάλλει στο πα-
ρεµπόριο και στη διάθεση αµφιβόλου ποιότη-
τας χύµα οινικού προϊόντος, είναι λογικό να µας 
βρίσκει απέναντι. Ναι, ήταν δικαιολογηµένος 
ο θόρυβος, γιατί ούτε τα αναµενόµενα µακρο-
οικονοµικά αποτελέσµατα έφερε, ενώ, από την 
άλλη, αύξησε επιπλέον τη γραφειοκρατία, άρα 
το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης και άρα 
κατέστησε το επώνυµο εµφιαλωµένο κρασί λι-
γότερο ανταγωνιστικό.

Τι θα θέλατε να ακούσετε ως οινοποιός 
από τη νέα κυβέρνηση σχετικά µε την 
πολιτική για το κρασί;
Θα ήθελα να ακούσω ότι η νέα κυβέρνηση θέλει 
να ακούσει τον κλάδο. Αυτός που νοµοθετεί χρει-
άζεται εξαρχής να ακούει. Και µετά να πράττει 
και να νοµοθετεί.

Στον ∆ηµήτρη Χρυσικόπουλο

Σήµερα οι ελληνικοί οίνοι είναι ιδιαίτερα οικονοµικοί σε 
σχέση µε το επίπεδο της ποιότητας που προσφέρουν. 
Αυτό αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότεροι οινόφιλοι 
στον κόσµο, όπως έγινε και τις προάλλες µε τον Eric 
Asimov, οινοδηµοσιογράφο των «New York Times», ο 
οποίος εκθείασε τα ελληνικά κρασιά, στην κορυφή των 
οποίων έθεσε το Ξινόµαυρο του Κτήµατος ΑΛΦΑ.



Η ΟΛΘ Α.Ε. και η κοινοπραξία HILL INTERNATIONAL N.V. – ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. έβαλαν τις υπογραφές τους στη 
σύμβαση με αντικείμενο την «Επικαιροποίηση Μελέτης και Διαχείριση Έργου (Project Management) της Επέκτασης της Λιμενικής 

Υποδομής του 6ου Προβλήτα».

Με γοργούς ρυθμούς η επέκταση  
του 6ου προβλήτα στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Πιο αναλυτικά, το έργο αποτελεί μέρος 
των υποχρεωτικών επενδύσεων, συνο-
λικού ύψους 180 εκατ. ευρώ, που έχει 
αναλάβει η ΟΛΘ Α.Ε. και περιλαμβάνει 

την κατασκευή:
• Νέου πρόσθετου κρηπιδώματος μήκους 460 μέ-
τρων με ωφέλιμο βάθος -17,6 μέτρα τουλάχιστον
• Πρόσθετης χερσαίας ζώνης, πλάτους τουλάχι-
στον 300 μέτρων, κατά μήκος του παραπάνω νέου 
κρηπιδώματος
• Όλων των συμπληρωματικών έργων υποδομής 
που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της πλήρους 
λειτουργικότητας του νέου κρηπιδώματος και της 
αντίστοιχης χερσαίας ζώνης
Σύμφωνα με τη σύμβαση, η διάρκεια του έργου 
είναι 46 μήνες και η κοινοπραξία θα παρέχει, υπό 
την εποπτεία και τελική έγκριση της ΟΛΘ Α.Ε., τις 
ακόλουθες υπηρεσίες:
• Προετοιμασία και εκπόνηση του Σχεδίου Ορι-
στικής Μελέτης για την «Επέκταση της Λιμενικής 
Υποδομής του 6ου Προβλήτα», συμπεριλαμβανο-
μένων των τευχών δημοπράτησης για την ανάθε-
ση της κατασκευής του έργου
• Διαχείριση Έργου (Project Management) και 
επίβλεψη της κατασκευής του παραπάνω έργου
Το έργο αυτό είναι το βασικότερο όλων των υπο-

χρεωτικών επενδύσεων που υπήρχαν στους 
όρους για την πώληση του λιμανιού από το Δη-
μόσιο στον ιδιώτη. Σύμφωνα με πρόχειρους υπο-
λογισμούς, το κόστος του έργου επέκτασης του 
προβλήτα μπορεί να φτάσει –ακόμα και να ξεπε-
ράσει– τα 130 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, το γεγονός ότι 
στη σύμβαση που υπεγράφη αναφέρεται ότι η δι-
άρκεια του έργου είναι 46 μήνες (δηλαδή λιγότερα 
από τέσσερα χρόνια) σημαίνει ότι στις προθέσεις 
των ιδιοκτητών είναι το έργο να έχει κατασκευα-
στεί πολύ νωρίτερα από τα πέντε έτη, χρόνος που 
οριζόταν στις συμβατικές υποχρεώσεις του νέου 
ιδιοκτήτη.
Η επέκταση του προβλήτα 6, προκειμένου αυτός 
να μπορεί να εξυπηρετεί μεγαλύτερα πλοία μετα-
φοράς εμπορευματοκιβωτίων, είναι μία από τις 
σημαντικότερες επενδύσεις που έχει αναλάβει να 
υλοποιήσει η νέα διοίκηση του Οργανισμού Λιμέ-
να Θεσσαλονίκης. Το έργο θεωρείται κομβικό για 
να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του λιμανιού 
της Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ 
Ευρώπης.
«Η ΟΛΘ Α.Ε. προχωρά με γρήγορους ρυθμούς 
στην υλοποίηση του προγράμματος υποχρεωτι-
κών επενδύσεων με έργο αιχμής την επέκταση 
του 6ου προβλήτα. Στόχος μας είναι η έναρξη της 

κατασκευής του έργου το συντομότερο δυνατό, 
προκειμένου το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να δι-
αθέτει τις απαραίτητες υποδομές ώστε να εξελι-
χθεί σε μεταφορικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας 
για τη ΝΑ Ευρώπη και τη Βαλκανική, συμβάλ-
λοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικο-
νομίας της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης 
περιοχής» δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας, 
Σωτήρης Θεοφάνης. «Παράλληλα, υλοποιείται 
το πρόγραμμα αναβάθμισης του εξοπλισμού της 
εταιρείας, καθώς η βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και του επιπέδου εξυπηρέτησης 
αποτελεί στρατηγικό στόχο για την ΟΛΘ Α.Ε.» 
πρόσθεσε.
Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της HILL 
και διευθύνων σύμβουλος Νότιας Ευρώπης, 

Μανώλης Σιγάλας, υπογράμμισε ότι η αναβάθ-
μιση των υποδομών του λιμανιού «είναι μία 
άμεση επένδυση ιδιαίτερης σπουδαιότητας για 
την πόλη της Θεσσαλονίκης που συγχρόνως 
προωθεί τις διασυνοριακές συνέργειες στην 
περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, ενισχύοντας ουσια-
στικά την προοπτική ανάπτυξης στην ευρύτερη 
περιοχή».
«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για όλους εμάς στη 
HILL INTERNATIONAL η συμμετοχή μας σε ένα 
έργο τέτοιας δυναμικής και μαζί με τα υπόλοιπα 
μέλη της κοινοπραξίας είμαστε έτοιμοι να εργα-
στούμε σκληρά, σε συνεργασία με τα στελέχη 
της ΟΛΘ Α.Ε. και όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς, για την επιτυχή υλοποίηση του έργου» 
σημείωσε.
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Νίκος ∆ούκας, 
γενικός διευθυντής της Ιπποφαές Ελλάς Α.Ε.

«Η πρωτογενής παραγωγή παράγει 
πραγ�ατικό πλούτο για τη χώρα �ας»

Σ
τις αναγκαίες παρεµβάσεις 
στην πρωτογενή παραγωγή, 
ώστε να αποτελέσει ισχυρό 
αναπτυξιακό εργαλείο για τη 
χώρα, αναφέρεται ο επιχει-
ρηµατίας στον χώρο της α-
γροτικής παραγωγής και υ-
ποψήφιος ευρωβουλευτής 

µε τη Ν∆, Νίκος ∆ούκας.

Κατ’ αρχάς, τι περιµένετε να ακούσετε από 
τον πρωθυπουργό από το βήµα της ∆ΕΘ;
Επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας, ανάπτυξη 
για όλους. Πιστεύω ότι αυτά θα είναι τα κύρια µηνύ-
µατα που θα στείλει ο πρωθυπουργός από τη ∆ΕΘ, 
βασιζόµενος σε πραγµατικές συνθήκες της ελληνι-
κής οικονοµίας. Ανάπτυξη των δυνατοτήτων που υ-
πάρχουν για την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και 
στη στήριξη της παραγωγής πλούτου σε όλα τα επί-
πεδα. Θα αναφερθεί στις φορολογικές ελαφρύνσεις 
που σχεδιάζει η κυβέρνηση στη βάση των προγραµ-
µατικών της δηλώσεων και βέβαια για την άρση των 
εµποδίων στην ανάπτυξη και την προσέλκυση των 
επενδύσεων που φέρνουν νέο πλούτο στη χώρα και 
περισσότερες δουλειές για τους Έλληνες.

Ειδικά για τον τοµέα της πρωτογενούς πα-
ραγωγής, ποιες είναι οι προσδοκίες σας 
από τη νέα κυβέρνηση;
Κατά την άποψή µου, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει 
να αντιµετωπίσει ριζικά τα χρόνια προβλήµατα της 
ελληνικής αγροτικής οικονοµίας, αλλά και τα ζη-
τήµατα που προέκυψαν τα χρόνια της οικονοµικής 
κρίσης. Το υψηλό κόστος παραγωγής, τα ζητήµατα 
ρευστότητας και η έλλειψη διαπραγµατευτικής ι-
κανότητας, η ενίσχυση της φήµης των ελληνικών 
προϊόντων, είναι για µένα τα σηµαντικότερα. Το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξ ης προχωράει προς 
τη σωστή κατεύθυνση, εκτός των άλλων και µε τη 
σηµαντικότατη συµφωνία που υπογράφηκε για 
τη δηµιουργία του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, που θα συµβάλει τα µέγιστα στη 
δυνατότητα ρευστότητας των Ελλήνων παραγωγών.

∆ραστηριοποιείστε για χρόνια στην αγρο-
τική επιχειρηµατικότητα (δηµιουργήσατε 
την οµάδα παραγωγών Ιπποφαές Ελλάς). 
Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι δυνατότητες 
της χώρας στην ανάπτυξη της επιχειρη-
µατικότητας αυτής;
Έχω την ισχυρή πεποίθηση ότι η ελληνική αγρο-
τική και κτηνοτροφική παραγωγή µπορούν να α-
ποτελέσουν σηµαντικό πυλώνα ανάπτυξης της ελ-
ληνικής οικονοµίας. Η πεποίθησή µου αυτή προ-
έρχεται από τις εξαιρετικές δυνατότητες που µας 
δίνουν οι ελληνικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες 
για την παραγωγή υψηλής ποιότητας και ποικι-
λίας προϊόντων. Πιστεύω, λοιπόν, ότι µε την αντι-
µετώπιση των ανταγωνιστικών ζητηµάτων αυτής 
της οικονοµίας ανοίγονται σηµαντικές προοπτι-
κές επιχειρηµατικότητας και για τους υφιστάµε-
νους παραγωγούς αλλά και για επενδυτικές προ-
σεγγίσεις. Ήδη στην Ιπποφαές Ελλάς, για παρά-
δειγµα, συµµετέχουν όχι µόνο αγρότες και φυσικά 
πρόσωπα αλλά και εταιρείες που επένδυσαν στη 
συγκεκριµένη καλλιέργεια.

Πόσο εύκολο είναι να δραστηριοποιηθεί 
κάποιος στην αγροτική επιχειρηµατικό-
τητα στη χώρα µας;
Όταν µιλάµε για κάποιον που δεν έχει καµία σχέση 

µε τον αγροτικό τοµέα, υπάρχουν δύο προσεγγί-
σεις. Η πρώτη είναι η επενδυτική προσέγγιση, όπου 
ο ενδιαφερόµενος αντιµετωπίζει την καλλιέργεια 
επιχειρηµατικά, χρηµατοδοτώντας το απαραίτητο 
κεφάλαιο και οργανώνοντας τις απαραίτητες υπο-
δοµές (κτήµα, εφόδια, εργάτες κ.λπ.). Σε αυτή την 
περίπτωση, µε την καθοδήγηση των επαγγελµα-
τιών του χώρου, οποιοσδήποτε µπορεί να ασχολη-
θεί. Η δεύτερη αφορά έναν άνθρωπο που θέλει ο 
ίδιος να ασχοληθεί µε την καλλιέργεια µε φυσική 
παρουσία στο κτήµα. Τότε, θα πρέπει να διασφαλί-
σει ότι µπορεί να αντεπεξέλθει στις αγροτικές ερ-
γασίες και στην επένδυση, ώστε να έχει αποτέλε-
σµα. Σε κάθε περίπτωση, η σωστή αξιολόγηση των 
απαιτήσεων σε σχέση µε το αποτέλεσµα είναι απα-
ραίτητη πριν γίνει οποιαδήποτε κίνηση.

Απ’ όσο θυµάµαι τον εαυτό µου, κάθε κυ-
βέρνηση υπογραµµίζει τη σηµασία της πρω-
τογενούς παραγωγής για τη χώρα. Έχετε 
δει απτά δείγµατα πρωτοβουλιών ενίσχυ-
σής της;
Η πρωτογενής παραγωγή παράγει πραγµατικό 
πλούτο για τη χώρα µας µε τεράστιες δυνατότη-
τες και αφορά ένα µεγάλο κοµµάτι του ελληνικού 
πληθυσµού, οπότε είναι φυσιολογικό να υπογραµ-
µίζεται η σηµασία της. Όµως, πέρα από τις εξαγγε-
λίες και τα ευχολόγια, πρέπει να περάσουµε στην 
πράξη. Οι συνήθεις προσεγγίσεις των προηγούµε-
νων κυβερνήσεων ήταν απλά µια συντήρηση των 
ισορροπιών, µε πολύ µικρά δείγµατα πραγµατικού 
εκσυγχρονισµού. Είµαι όµως βέβαιος, ιδίως µετά 
τα θετικά πρώτα δείγµατα γραφής της νέας ηγεσίας 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι πλέον τα 
βήµατα θα είναι άµεσα και αποτελεσµατικά, χωρίς 
αυτό να σηµαίνει ότι µπορούν γρήγορα να λυθούν 

χρόνια ζητήµατα. Ας ξεκινήσουµε όµως.

Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι αδυναµίες της 
χώρας στον αγροτικό τοµέα και πώς νοµί-
ζετε ότι µπορούν να ξεπεραστούν;
Οι συνθήκες έλλειψης ανταγωνιστικότητας, το 
µεγάλο κόστος παραγωγής, η έλλειψη σύγχρονων 
συνθηκών ανάπτυξης στον αγροτικό και κτηνο-
τροφικό τοµέα και η έλλειψη διαπραγµατευτικής 
ικανότητας κυρίως λόγω µικρού κλήρου έχουν ο-
δηγήσει τα εξαιρετικά προϊόντα που παράγουµε 
στην Ελλάδα να µην έχουν τα απαραίτητα οικο-
νοµικά αποτελέσµατα για τους Έλληνες παραγω-
γούς. Πρέπει, λοιπόν, να οδηγηθούµε σε ένα συ-
νολικό στρατηγικό σχέδιο εκσυγχρονισµού της 
αγροτικής οικονοµίας, το οποίο αφορά από τη 
µια πλευρά τις κυβερνητικές παρεµβάσεις προς 
αυτή την κατεύθυνση και από την άλλη την αντα-
πόκριση και την αλλαγή νοοτροπίας των παρα-
γωγών, ώστε να οδηγηθούν σε πιο σύγχρονες και 
περισσότερο συνεργατικές δοµές, που µειώνουν 
το κόστος και αυξάνουν την ποιότητα. Καθοδή-
γηση και εκπαίδευση και από το κράτος για τη 
δηµιουργία σύγχρονων δοµών, όπως οι έξυπνες 
και σωστά δοµηµένες οµάδες παραγωγών και 
διεπαγγελµατικών ενώσεων, ώστε ο παραγωγός 
να αυξήσει τη διαπραγµατευτική του ικανότητα 
και να οδηγηθεί σε οικονοµίες κλίµακας. Σηµα-
ντική συµβολή στη µείωση του κόστους παρα-
γωγής θα επιφέρει και η µεγαλύτερη χρήση της 
τεχνολογίας στις καλλιέργειές µας. Η ψηφιακή 
γεωργία. Να συνδέσουµε εντονότερα τα πανε-
πιστηµιακά ιδρύµατα και την έρευνα µε την πα-
ραγωγή. Τέλος, το κράτος πρέπει να συµβάλει 
δραστικά στην ανάπτυξη της φήµης (branding) 
των ελληνικών προϊόντων.

Υπάρχουν κάποια προϊόντα που θα µπο-
ρούσαν να αποτελέσουν «ατµοµηχανές» 
για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα 
της χώρας;
Όπως ανέφερα, η χώρα µας έχει τη δυνατότητα 
παραγωγής µεγάλου εύρους και πολύ υψηλής 
ποιότητας αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊ-
όντων και το κάνει. Εκσυγχρονίζοντας τις δοµές 
και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα µπορούν 
αυτά τα προϊόντα να αποτελέσουν ατµοµηχανές 
ανάπτυξης ανάλογα µε την περιοχή και την πα-
ράδοσή της. Φωτεινά παραδείγµατα η ελιά και 
το ελαιόλαδο, το γάλα και η φέτα, το µέλι κ.ά. 
Οι καταναλωτές αγαπάνε την αυθεντικότητα και 
την παράδοση και σε αυτή την κατεύθυνση µπο-
ρούµε να τους προσφέρουµε πολλά. Από την 
άλλη, πρέπει να εστιάσουµε στη διαφοροποίηση 

και σε νέα προϊόντα, που µπορούν να µας προ-
σφέρουν σηµαντική ενίσχυση της κερδοφορίας. 
Ένα παράδειγµα είναι το Ιπποφαές, που εµείς 
καλλιεργούµε, το οποίο είναι απόλυτα διαφορο-
ποιηµένο από την παγκόσµια παραγωγή, έχει ι-
διαίτερη σχέση µε την ελληνική παράδοση και 
προσφέρει πολύ υψηλές κερδοφορίες.

Ποιος νοµίζετε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος 
της Ε.Ε. στην ανάπτυξη του πρωτογενούς 
τοµέα και στην Ελλάδα;
Είναι πλέον γνωστό ότι στην Ε.Ε. αποφασίζονται 
σε σηµαντικό βαθµό οι στρατηγικές πολιτικές που 
ακολουθούν τα κράτη-µέλη, ιδίως σε οικονοµικό 
επίπεδο. Αυτό φυσικά περιλαµβάνει και τον πρω-
τογενή τοµέα, όπου οι γενικές κατευθύνσεις δί-
δονται µέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο 
ρόλος της Ε.Ε., λοιπόν, είναι και πρέπει να είναι 
επιτελικός και στρατηγικός, µια και οι αρµόδιοι 
έχουν συνολική εικόνα των δυνατοτήτων και της 
ιδιαιτερότητας των κρατών-µελλών. Αυτό που είναι 
σηµαντικό για τη χώρα µας είναι η δηµιουργία 
ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης στον αγρο-
τικό τοµέα µε συγκεκριµένες κατευθύνσεις και ε-
πιδιωκόµενα αποτελέσµατα, το οποίο θα πρέπει 
να τεθεί στους εταίρους µας. Να θέσουµε προτε-
ραιότητα τις εθνικές µας ανάγκες και ιδιαιτερότη-
τες και όχι να λειτουργούµε ως δορυφόροι άλλων 
χωρών. Θα πρέπει να δηµιουργήσουµε ξεκάθαρες 
πολιτικές ανάπτυξης ως εθνικό σχέδιο που δεν 
θα πρέπει να απειλείται ούτε από τις εκάστοτε 
κυβερνητικές αλλαγές. Φυσικά, είναι σηµαντικό 
µέσω της διαπραγµάτευσης και των συνεργειών 
να προσελκύσουµε και ισχυρούς συµµάχους για 
την επίτευξη των στόχων µας.

Στον ∆ηµήτρη Χρυσικόπουλο

Πρέπει να οδηγηθούµε σε ένα συνολικό στρατηγικό σχέ-
διο εκσυγχρονισµού της αγροτικής οικονοµίας, το οποίο 
αφορά από τη µια πλευρά τις κυβερνητικές παρεµβάσεις 
προς αυτή την κατεύθυνση και από την άλλη την ανταπό-
κριση και την αλλαγή νοοτροπίας των παραγωγών.



Τα καυσόξυλα 

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ 
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

η εξέλιξη στα καυσόξυλα...

Το πρώτο εργοστάσιο αποξήρανσης καυσόξυλων στην Ελλάδα

   έχουν υποστεί επεξεργασία 
ξήρανσης

   είναι πιστοποιημένα σύμφωνα 
με τα πρότυπα DIN51718, 
ASTM D 1102-84, CEN/TS 
14918:2005 Τμήμα Σχεδιασμού 
και Τεχνολογίας Ξύλου και 
Επίπλου-Εργαστήριο Ποιοτικού 
Ελέγχου

  έχουν πλούσια καύση
   δε μολύνουν την ατμόσφαιρα 
στο σπίτι σας και τη διατηρούν 
υγιεινή και καθαρή.

   δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον 
με καπνό και αιθαλομίχλη

Ανάμεικτα  
Big Bag  Eλιά - Οξιά

NEW

115x115x100

1,30m3

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.kafsoxilo.gr. Eναλλακτικά  μπορείτε να καλέσετε στο 210 3466996  
(09:00-18:00)

Η τιμή διάθεσης των 
καυσόξυλων της PYROXIL 

είναι σχεδόν ίδια με τις τιμές 
των άλλων καυσόξυλων 
της αγοράς, με επιπλέον 

χαρακτηριστικά, την 
διπλάσια θερμαντική αξία 
και την μηδενική εκπομπή 

ρύπων στο περιβάλλον μέσα 
και έξω από το σπίτι.



 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

Τ
ο κουδούνι έναρξης της σχολικής 
χρονιάς χτυπά σε λίγες μέρες για 
μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών 
σχολείων. Η πρώτη μέρα του σχο-
λείου, όμως, είναι δυσκολότερη για 

τα παιδιά που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο 
δημοτικό. Πολλά από τα «πρωτάκια» δεν αντιμε-
τωπίζουν την πρώτη φορά στο δημοτικό σχολείο 
με χαρά, αλλά με φόβο και άρνηση.
Η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό 
δεν είναι για όλα τα παιδιά εύκολη και σε πολ-
λές περιπτώσεις οι γονείς πρέπει να κάνουν 
υπερπροσπάθεια προκειμένου να πείσουν το 
παιδί ότι όλα θα πάνε καλά και ότι δεν πρέπει να 
φοβάται. Πολύ συχνό φαινόμενο είναι τα παιδιά 
που για πρώτη φορά εισέρχονται στο δημοτι-
κό σχολείο να εκδηλώνουν σχολική άρνηση. 
Πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο 
απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, καθώς η φο-
βία αυτή πάρα πολλές φορές συνοδεύεται από 
ψυχοσωματικά προβλήματα, εμετούς, ναυτίες, 
διάρροιες, πόνους στο στήθος, έντονο θυμό και 
κλάματα.
Για τους λόγους αυτούς οι γονείς πρέπει να δεί-
χνουν κατανόηση στα παιδιά, να μην κρατούν 
αυστηρή στάση και, εάν χρειαστεί, να ζητήσουν 

τη γνώμη ενός ειδικού, με στόχο να βοηθήσει 
το παιδί να επιστρέψει όσο το δυνατόν συντο-
μότερα στο σχολείο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πείσουν το 
παιδί να πηγαίνει καθημερινά στο σχολείο και 
να μην κάνει απουσίες, διότι μετά θα δυσκο-
λευτεί πολύ να επιστρέψει στο σχολικό περι-
βάλλον.
Στη συνέχεια δίνονται δέκα συμβουλές ώστε τα 
παιδιά να προσαρμοστούν εύκολα, η σχολική 
χρονιά να κυλήσει ομαλά και οι μικροί μαθητές 
να αγαπήσουν το σχολείο:

1Ένα πρώτο βήμα είναι να «συστήσουν» λίγο 
νωρίτερα οι γονείς στο παιδί το σχολείο του. 

Μερικές επισκέψεις στο σχολείο πριν από την 
έναρξη των μαθημάτων θα βοηθήσουν πολύ το 
παιδί να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον.

2 Να βρουν βιβλία, ιστορίες, παραμύθια με 
θέμα το «μεγάλο σχολείο» και να κουβε-

ντιάζουν με τα παιδιά για τη νέα κατάσταση που 
θα αντιμετωπίσουν.

3 Να φέρουν το παιδί τους σε επαφή με άλλα 
παιδιά της ηλικίας του από τη γειτονιά ή το 

νηπιαγωγείο, ώστε την πρώτη μέρα στο σχο-
λείο να βλέπει γύρω του γνωστά και φιλικά 
πρόσωπα.

4 Να εξηγήσουν στο παιδί ότι κάποια πράγ-
ματα θα αλλάξουν στους κανόνες του νέου 

σχολείου και πως θα είναι μέσα στη σχολική 
τάξη συγκριτικά με το νηπιαγωγείο.

5 Να αποφεύγουν εκφράσεις που δημιουρ-
γούν φόβο και ανησυχία, όπως «τέρμα τα 

αστεία, τώρα αρχίζουν τα σοβαρά», «να δούμε 
τώρα, θα τα καταφέρεις;» κ.ά.

6 Τα ψώνια για τα σχολικά είναι καλή και δι-
ασκεδαστική διαδικασία ένταξης στη σχο-

λική ζωή. Αφήστε τα παιδιά να διαλέξουν μόνα 
τους τα τετράδια, τις τσάντες και τα μολύβια 
τους.

7 Οι γονείς πρέπει να βάλουν σε πρόγραμμα 
τα παιδιά πριν ανοίξουν τα σχολεία. Να ση-

κώνονται νωρίς και να κοιμούνται νωρίς. Να 
γίνει και μια μικρή μαθησιακή προετοιμασία με 
χρώματα και αριθμούς, ώστε τα παιδιά να εξοι-
κειωθούν με τη διαδικασία μάθησης.

8 Την πρώτη μέρα να μην αργήσουν καθό-
λου στο σχολείο. Να πάνε νωρίς, να μιλή-

σουν με τη δασκάλα και να συστήσουν το παιδί, 
ώστε να μη νιώσει ότι το αφήνουν με μια άγνω-
στη γυναίκα, και να μη φύγουν από το σχολείο 
χωρίς να το καταλάβει το παιδί.

9 Την ώρα της παραλαβής οι γονείς πρέπει να 
είναι νωρίτερα στο σχολείο, ώστε το παιδί 

μόλις βγει από την αίθουσα να δει αμέσως τον 
μπαμπά ή τη μαμά του και να νιώσει ασφάλεια.

10 Στο σπίτι πρέπει, ειδικά την πρώτη μέρα, 
να υπάρχει ευχάριστο κλίμα και ένα φα-

γητό ή και γλυκό που αρέσει στο παιδί. Οι ερωτή-
σεις που θα του κάνουν οι γονείς για το σχολείο 
πρέπει να είναι συγκεκριμένες και όχι αόριστες.

Γονείς και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να θυμούνται 
πως δεν διαχειρίζονται όλα τα παιδιά με τον ίδιο 
τρόπο τη μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δη-
μοτικό. Κάποιοι από τους μικρούς μαθητές μας 
χρειάζονται χρόνο και υποστήριξη για να έχουν 
μια ομαλή μετάβαση.

Δέκα συμβουλές  
για να αγαπήσουν  

τα «πρωτάκια»  
το σχολείο
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Πολύ συχνό φαινόμενο είναι τα παιδιά που 
για πρώτη φορά εισέρχονται στο δημοτικό 
σχολείο να εκδηλώνουν σχολική άρνηση. 
Πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα το 
οποίο απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια προκει-
μένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.“



Για σχολικά στο Public  
και στο public.gr με κέρδος 20% 
επιστροφή σε αγορές τεχνολογίας

Τ α σχολεία ανοίγουν και η επιστροφή στα θρανία γίνεται… παιχνί-
δι στο Public. Mε μια βόλτα σε ένα από τα καταστήματα Public ή 
στο public.gr μικροί και μεγάλοι μπορούν να βρουν όλα όσα χρει-
άζονται για να ξεκινήσουν τη νέα χρονιά, μέσα από τη μεγαλύτερη 

ποικιλία επώνυμων σχολικών ειδών, στις καλύτερες τιμές.

Όμως φέτος οι αγορές σχολικών ειδών έχουν και κέρδος, καθώς με αγο-
ρές άνω των 50 ευρώ οι καταναλωτές κερδίζουν 20% επιστροφή της αξίας 
των αγορών τους για προϊόντα τεχνολογίας στο public.gr (ισχύει για επό-
μενη αγορά laptop, tablet, smartphone, TV).

Με μια βόλτα στα καταστήματα Public ή στο public.gr θα ανακαλύψετε:
•  Το schoolpack, ένα έτοιμο πακέτο με όλα τα σχολικά βιβλία ανά τάξη, 

ντυμένα με προστατευτικό κάλυμμα
•  Περισσότερες από 1.000 επώνυμες σχολικές τσάντες για όλες τις τάξεις, 

σε πολλά διαφορετικά χρώματα, με αγαπημένους ήρωες και πρωτότυπα 
σχέδια, μόνο από 4,99 ευρώ

•  Πάνω από 500 απίθανες κασετίνες από 0,99 ευρώ σε μοναδικά σχέδια 
και χρώματα

•  Αποκλειστικά σχέδια σε τετράδια, μπλοκ και σημειωματάρια για μαθητές 
και φοιτητές

• Σχολικά βοηθήματα για όλες τις τάξεις του σχολείου
•  Βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και λεξικά σε δεκάδες γλώσσες, 

όπως αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιαπωνικά, ρωσικά, κινέζικα, αρα-
βικά και πολλά ακόμη

• Μεγάλη ποικιλία σε βιβλία για ιδιωτικά σχολεία και κολέγια
• Απίστευτη ποικιλία σε είδη γραφικής ύλης
•  Είδη αρχειοθέτησης για καθηγητές, δασκάλους, εργαζόμενους, φοιτητές 

και μαθητές, για να τα βάλετε όλα σε τάξη
•  Είδη οργάνωσης γραφείου, όπως post-it, ψαλίδια, συρραπτικά, αριθμο-

μηχανές, κόλλες κ.ά.
•  Μεγάλη γκάμα ειδών ζωγραφικής για μικρούς και μεγάλους καλλιτέ-

χνες και είδη χειροτεχνίας για υπέροχες δημιουργίες
•  Φαγητοδοχεία και παγούρια για το σχολείο, αλλά και τις εκδρομές, με 

τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών
•  Και βέβαια, όλα τα τελευταία προϊόντα τεχνολογίας, όπως κορυφαία 

laptops, επιτραπέζιους υπολογιστές, smartphones, οθόνες, πολυμηχα-
νήματα και περιφερειακά

Και, φυσικά, τον Σεπτέμβριο δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι μοναδι-
κές εκδηλώσεις που διοργανώνει το Public για τους μικρούς του φίλους, 
για να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

#για_όλα_τα_σχολικά_Public



Μ
πορεί ο καιρός και η θερµο-
κρασία να µας κρατούν σε 
καλοκαιρινή διάθεση, όµως 
αυτό δεν θα πρέπει να µας 
κάνει να ξεχνάµε ότι πρέπει 
να προετοιµαζόµαστε για τον 

ερχοµό των ψυχρών µηνών του έτους και κυρί-
ως για τις ασθένειες που παρουσιάζουν έξαρση 
την περίοδο αυτήν. Βασική µέριµνα αποτελεί η 
θωράκιση του οργανισµού απέναντι στο ενδε-
χόµενο να νοσήσει από γρίπη. Μπορεί, λοιπόν, 
το ηµερολόγιο να γράφει αρχές Σεπτεµβρίου, 
αλλά οι γιατροί επισηµαίνουν ότι τώρα είναι η 
κατάλληλη στιγµή για να εµβολιαστούµε, ώστε 
να µειώσουµε δραστικά το ενδεχόµενο να «κολ-
λήσουµε» γρίπη το επόµενο διάστηµα.
Σύµφωνα µε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, 
είναι επιτακτική η ανάγκη του αντιγριπικού εµ-
βολιασµού, αλλά και της επαγρύπνησης για τη 
νόσο, δεδοµένου ότι ξεκινά η περίοδος εµφάνι-
σης του ιού και στη χώρα µας. ∆υστυχώς, παρά 
τις προειδοποιήσεις από τους γιατρούς και τα 
άπειρα µηνύµατα, στην Ελλάδα η εµβολιαστική 
κάλυψη συνεχίζει να κινείται σε χαµηλά επίπε-
δα, τόσο στον γενικό πληθυσµό όσο και στους 
επαγγελµατίες υγείας, αν και διαπιστώνεται µια 
σχετική βελτίωση τα τελευταία χρόνια.
Σύµφωνα µε τα επιδηµιολογικά δεδοµένα του 

Εθνικού Οργανισµού ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΟ∆Υ, 
πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ), κατά την περίοδο επιτήρη-
σης της γρίπης 2018-2019 έχασαν τη ζωή τους 
154 άνθρωποι από λοίµωξη που προήλθε από 
τον ιό της γρίπης. Παράλληλα, εξαιτίας της ίδιας 
λοίµωξης, 374 νοσηλεύτηκαν σε µονάδες εντα-
τικής θεραπείας.
Στο πλαίσιο αντιµετώπισης της διασποράς της 
γρίπης, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) 

εκδίδει ετήσια έκθεση, στην οποία αναφέρει 
ποιες είναι οι οµάδες υψηλής προτεραιότητας 
εµβολιασµού. Τα άτοµα που συστήνεται να εµ-
βολιαστούν για την εποχική γρίπη είναι οι έγκυ-
ες γυναίκες, τα παιδιά ηλικίας 6 µηνών και άνω, 
οι ηλικιωµένοι, τα άτοµα µε χρόνιες παθήσεις 
και οι επαγγελµατίες υγείας.
Όσον αφορά τους εργαζόµενους σε χώρους 
υγείας, η εµβολιαστική κάλυψη για τη γρίπη πα-

γκοσµίως αγγίζει το 66%, ενώ στη χώρα  µας εί-
ναι κάτω από 30%.Ο στόχος, δε, σύµφωνα µε τον 
ΠΟΥ, είναι να εµβολιάζεται τουλάχιστον το 75% 
και η σύσταση του Οργανισµού είναι ανοσοποί-
ηση µε µία δόση εµβολίου ετησίως.
Ταυτόχρονα στη χώρα µας διαπιστώνεται ότι η 
εµβολιαστική κάλυψη, µε βάση τα διεθνή πρό-
τυπα, ακόµη και στους ηλικιωµένους, που ανή-
κουν στις οµάδες υψηλού κινδύνου, είναι ανε-
παρκής. Χαρακτηριστικά να σηµειώσουµε πως, 
σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του υπουργεί-
ου Υγείας, ένας στους τέσσερις (26,3%) ηλικιω-
µένους άνω των 75 ετών δεν έχει εµβολιαστεί 
ποτέ. Το ποσοστό αυτό δεν είναι καθόλου µικρό, 
καθώς όλοι οι άνθρωποι σε αυτή την ηλικία πα-
ρουσιάζουν σηµαντική ευαισθησία στη νόσο και 
κυρίως στις επιπλοκές που µπορεί να επιφέρει 
(ακόµη και τον θάνατο).

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Θωρακίστε τον οργανισ�ό σας απέναντι στη γρίπη!
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Ο Σεπτέµβριος 
θεωρείται ο πιο 
κατάλληλος µήνας 
για να κάνουµε το 
αντιγριπικό εµβόλιο.

Είναι γνωστό ότι η σωστή διατροφή και η άσκηση αποτε-
λούν τους βασικούς συµµάχους για τη διατήρηση ενός 
υγιούς οργανισµού και ειδικότερα για τη διατήρηση της 
υγείας της καρδιάς. Οι δύο αυτές παράµετροι αναλύθηκαν 

ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του πρόσφατου επιστηµονικού συνεδρίου 
της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, που έγινε στο Παρίσι. Ειδι-
κότερα, πέρα από τις τελευταίες επιστηµονικές εξελίξεις από το πεδίο 
των θεραπειών, στο συνέδριο έγινε λόγος για την αξία των ξηρών 
καρπών αλλά και της άσκησης ως προϋποθέσεων για την καλύτερη 
λειτουργία της καρδιάς και του αγγειακού συστήµατος.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τους επιστήµονες, η κατανάλωση µιας χούφτας 
ξηρών καρπών τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα θα µπορούσε 

να αποτρέψει έναν στους έξι θανάτους από καρδιαγγειακές παθήσεις. 
Όπως επισηµαίνουν, οι ξηροί καρποί αποτελούν µια καλή πηγή ακό-
ρεστων λιπαρών που περιέχουν πολυφαινόλες, οι οποίες βοηθούν 
στην πρόληψη καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων.
Συγκεκριµένα, µελετώντας τα αποτελέσµατα έρευνας στην οποία 
συµµετείχαν περισσότεροι από 5.000 ενήλικες, ηλικίας 35 ετών και 
άνω, χωρίς ιστορικό καρδιακών παθήσεων και οι οποίοι παρακολου-
θούνταν σταθερά για 12 χρόνια, διαπιστώθηκε ότι όσοι κατανάλωναν 
τουλάχιστον δύο µερίδες ξηρών καρπών την εβδοµάδα είχαν 17% χα-
µηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακές παθήσεις σε σύγκρι-
ση µε εκείνους που έτρωγαν µόνο µία µερίδα ανά δεκαπενθήµερο. Οι 
ξηροί καρποί που καταναλώθηκαν περιλάµβαναν καρύδια, αµύγδαλα, 
φιστίκια, φουντούκια και σπόρους.
Σηµείωσαν ότι οι ξηροί καρποί φαίνεται πως προσφέρουν ιδιαίτερα 
οφέλη λόγω του συνδυασµού των θρεπτικών ουσιών που περιέχουν, 
συµπεριλαµβανοµένων των πολυφαινολών, που µειώνουν την πίεση 
στην καρδιά, και των φυτοστερολών, που µειώνουν τη χοληστερόλη.
Ο συγγραφέας της µελέτης, δρ. Noushin Mohammadifard, του Ιν-
στιτούτου Καρδιαγγειακών Ερευνών Isfahan του Ιράν, δήλωσε: «Οι 
ξηροί καρποί είναι µια καλή πηγή ακόρεστου λίπους, περιέχουν λίγα 
κορεσµένα λιπαρά και έχουν πρωτεΐνες, µέταλλα, βιταµίνες, φυτικές 
ίνες, φυτοστερόλες και πολυφαινόλες». Επισήµανε, δε, ότι είναι καλύ-
τερο να τους καταναλώνουµε ωµούς.
Πέρα όµως από τη διατροφή, «θεραπευτική» αξία έχει και η άσκηση. 
Στο πλαίσιο του συνεδρίου οι επιστήµονες παρουσίασαν στοιχεία για 
να επιβεβαιώσουν τα οφέλη της άσκησης στην υγεία, σε µια προσπά-
θεια να παρακινήσουν τους λάτρεις του καναπέ να ελαττώσουν τις 
ώρες του καθισιού τους.
Όπως είδαν, µελετώντας πάνω από 23.000 ενήλικες για πάνω από 
δύο δεκαετίες, το «καθισιό» διπλασιάζει τις πιθανότητες πρόωρου 

θανάτου. Ειδικότερα, όσοι έκαναν καθιστική ζωή καθ’ όλη την περί-
οδο που διήρκεσε η µελέτη είδαν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου να 
αυξάνεται κατά 99%.
Η πιθανότητα µιας θανατηφόρου καρδιακής προσβολής ή ενός εγκε-
φαλικού επεισοδίου ήταν 168% µεγαλύτερη απ’ ό,τι στα άτοµα που 
ασκούνταν τουλάχιστον ένα δίωρο την εβδοµάδα.
Εκείνοι που δεν γυµνάζονταν καθόλου στην αρχή της µελέτης, αλλά 
αργότερα έβαλαν την άσκηση στη ζωή τους, κατάφεραν να µειώσουν 
τον κίνδυνο να πεθάνουν πρόωρα περίπου στο µισό.
Η επικεφαλής ερευνήτρια, δρ. Trine Moholdt, από το Πανεπιστήµιο 
Επιστήµης και Τεχνολογίας στο Trondheim της Νορβηγίας, δήλωσε 
σχετικά: «Η σωµατική δραστηριότητα µας βοηθά να ζούµε περισσό-
τερο και καλύτερα. Τα ευρήµατά µας υποδηλώνουν ότι για να έχουµε 
τα µέγιστα οφέλη για την υγεία µας από τη σωµατική δραστηριότητα 
–όσον αφορά την προστασία απ’ όλες τις αιτίες πρόωρου θανάτου, 
συµπεριλαµβανοµένου του καρδιαγγειακού θανάτου– πρέπει να συ-
νεχίσουµε να είµαστε σωµατικά ενεργοί. Μπορούµε, επίσης, να µει-
ώσουµε τον κίνδυνο ξεκινώντας να ασκούµαστε αργότερα στη ζωή, 
ακόµη κι αν δεν το κάναµε πριν».
Όπως είπαν επίσης οι ερευνητές, παρουσιάζοντας τα συµπεράσµατά 
τους στο συνέδριο, άσκηση κάτω από δύο ώρες την εβδοµάδα αυ-
ξάνει κατά 60% τις πιθανότητες να πεθάνει κάποιος νέος. Μάλιστα 
σηµείωσαν ότι η καλή φυσική κατάσταση είναι πιο σηµαντική από την 
άσκηση.
«Ασχοληθείτε µε δραστηριότητες που σας αρέσουν και βάλτε περισ-
σότερη κίνηση στην καθηµερινή σας ζωή. Για παράδειγµα, πηγαίνετε 
στα µαγαζιά µε τα πόδια αντί µε το αυτοκίνητο, κατεβείτε από το µετρό 
µία στάση πριν από τον προορισµό σας, χρησιµοποιήστε σκάλες αντί 
για ανελκυστήρα. Και δύο φορές την εβδοµάδα γυµναστείτε µέχρι να 
χάσετε την αναπνοή σας» είπαν χαρακτηριστικά.

Ξηροί καρποί και άσκηση: 
Ισχυρά φάρµακα 
για την καρδιά



Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργα-
σία 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 προ-
γνωστικά τους για 

τα παιχνίδια της εβδοµάδας. 
Τα µεγάλα ευρωπαϊκά πρω-
ταθλήµατα κάνουν µια µικρή 
παύση λόγω των αγώνων των ε-
θνικών οµάδων, παρ’ όλα αυτά 
οι δεύτερες κατηγορίες και… 
κάτω συνεχίζουν κανονικά τη 
δράση τους. Πάµε, λοιπόν, να 
δούµε ποια είναι τα προγνω-
στικά µας για σήµερα.
Οι προτάσεις στοιχήµατος 
της Κυριακής ξεκινάνε από 
τα προκριµατικά του Euro 
2020. Συγκεκριµένα, από 
τον αγώνα της εθνικής Ελ-
λάδος µε την αντίστοιχη του 
Λιχτενστάιν. Το µατς γίνε-
ται στην έδρα µας και οφεί-
λουµε να το πάρουµε πάση 
θυσία. Θα είναι µάλιστα το 
πρώτο µε τον Φαν Σιπ στον 
πάγκο της Εθνικής. Η Ελ-
λάδα είναι πολύ ανώτερη από 
το Λιχτενστάιν και θα επιδι-
ώξει να τελειώσει νωρίς την 
υπόθεση «νίκη». Θέλουν να 
δώσουν απαντήσεις οι Έλλη-
νες παίκτες και να αφήσουν 
πίσω τους τις κακές εµφανί-
σεις. Οι φιλοξενούµενοι είναι 
αδύναµοι στην άµυνα και η 
Ελλάδα έχει τα φόντα για να 
το εκµεταλλευτεί αυτό. Θεω-
ρούµε ότι οι διεθνείς µας θα 
πραγµατοποιήσουν µια δυ-
νατή εµφάνιση από το ξεκί-
νηµα του αγώνα. Θα πάµε µε 
τα γκολ και ειδικότερα µε το 

Over 1.5 στο πρώτο ηµίχρονο, 
σε απόδοση 2.00.

Κερδίζει η Ουέσκα
Μεταφερόµαστε στην Ισπα-
νία και στο πρωτάθληµα της 
Segunda Division. Η διοργά-
νωση βρίσκεται στην τέταρτη 
αγωνιστική της. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η Ουέσκα υποδέ-
χεται σήµερα τη Σπόρτινγκ 
Χιχόν. Οι γηπεδούχοι έχουν 
κάνει καλό ξεκίνηµα και είναι 
έναν πόντο πάνω από τους φι-
λοξενούµενους στη βαθµολο-
γία. Θέλουν να επιστρέψουν 
στις νίκες και έχουν σοβαρές 
πιθανότητες να το καταφέ-
ρουν. Μπροστά στον κόσµο 
τους, αποκτούν άλλη δυνα-
µική και είναι άξιοι εµπιστο-
σύνης. Η Σπόρτινγκ Χιχόν 
είναι ακόµα αήττητη, αλλά 
απόψε έχει δύσκολη δοκι-
µασία. Μάλλον ήρθε η ώρα 
να χάσει κι αυτή στο πρωτά-
θληµα. Άλλωστε δεν έχει ε-
ντυπωσιάσει ακόµα µε τις 
εµφανίσεις της. Από αυτό το 
µατς, λοιπόν, κρατάµε τον 
«άσο», σε απόδοση 2.00.

Αντέχει η Φόλενταµ
Το πρωτάθληµα της Β΄ Ολ-
λανδίας έχει φτάσει στην πέ-
µπτη αγωνιστική του. Σή-
µερα το µατς που ξεχωρί-
ζει είναι της Άλµερε Σίτι µε 
τη Φόλενταµ. Οι γηπεδούχοι 
δεν είναι σε πολύ καλή αγω-
νιστική κατάσταση. Ειδικά α-
µυντικά, αντιµετωπίζουν προ-
βλήµατα και προέρχονται από 

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR

Με τα γκολ στο Ελλάδα - Λιχτενστάιν!

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

8/9
13:00 Ουέσκα - Χιχόν 1  2.00
17:45 Άλµερε Σίτι - Φόλενταµ  X2  1.80
18:00 Ρίο Άβε - Γκιµαράες 1  1.95
21:45 Ελλάδα - Λιχτενστάιν Over 1.5 Ηµ.  2.00
22:00  Μποταφόγκο - Ατλέτικο Μινέιρο   2 (DNB)  1.92
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1o ΔΙΕΘΝΕΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 
ΣΥΜΠΟΣΙΟ

“  Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ”

“ Ο ΦΡΟΥΝΤ 
  ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ”

28-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

Lectus adv.

Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωση Υποστηρικτής

Χορηγοί επικοινωνίας

την ήττα µε 3-2 από τους νέους 
του Άγιαξ. Η Φόλενταµ, από 
την άλλη, είναι καλύτερη έως 
τώρα και εντοπίζεται πιο ψηλά 
στη βαθµολογία. Την περα-
σµένη αγωνιστική πήρε ση-
µαντική νίκη επί της Μπρέ-
ντα και έδειξε ότι δεν… αστει-
εύεται. Οι bookmakers δίνουν 
φαβορί τους γηπεδούχους στη 
σηµερινή αναµέτρηση. Εµείς, 
όµως, θα στηρίξουµε τους φι-
λοξενούµενους. ∆είχνουν πιο 
σοβαροί και µπορούν να αντέ-
ξουν στην πίεση. Επιλογή µας 
είναι το Χ2 σε απόδοση 1.80.
Τα δύο επόµενα προγνωστικά 
µας προέρχονται από την Πορ-
τογαλία και τη Βραζιλία. Στο 
πρωτάθληµα Πορτογαλίας η 
Ρίο Άβε υποδέχεται την Γκι-
µαράες. Οι γηπεδούχοι έχουν 
κάνει καλό ξεκίνηµα, σε α-
ντίθεση µε τους φιλοξενού-
µενους, που βρίσκονται λίγο 
πάνω από τη ζώνη του υποβι-
βασµού. Εύκολα ή δύσκολα, η 
Ρίο Άβε µπορεί να πάρει αυτή 
τη νίκη. Ο «άσος» εντοπίζεται 
στο 1.95 και αποτελεί αξιόλογη 
επιλογή. Στη Βραζιλία, τώρα, η 
Μποταφόγκο φιλοξενεί την Ατ-
λέτικο Μινέιρο. Οι φιλοξενού-
µενοι είναι ανώτερο σύνολο 
και βρίσκονται και σε πιο καλή 
φόρµα. Θα προσπαθήσουν για 
το «διπλό» σήµερα, γνωρίζο-
ντας ότι έχουν ελπίδες να το κα-
τακτήσουν. Εµείς θα εµπιστευ-
τούµε την Ατλέτικο Μινέιρο µε 
κάλυψη. Πάµε µε το 2 DNB (το 
ποντάρισµα επιστρέφεται σε 
περίπτωση ισοπαλίας) στο 1.92.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του 
Betarades.gr για µία ακόµη ε-
βδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε 
ότι στο κορυφαίο ενηµερωτικό 
site για το στοίχηµα µπορείτε 
να βρίσκετε επιλογές για live 
betting σε όλη τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου, αλλά και 
τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υ-
πάρχει έντονη στοιχηµατική 
δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και 
αν επιλέξετε!
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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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Επίσηµα το νέο Hyundai i10
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΟΙ ΚΟΡΕΑΤΕΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ i10, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2020.

Στην έκθεση της Φρανκφούρτης θα παρουσιαστεί η νέα Monte 
Carlo έκδοση του Scala µε την πολύ ενδιαφέρουσα σχεδί-
αση, η οποία διακρίνεται από διάφορες οπτικές και αισθητι-

κές αναβαθµίσεις στο πλαίσιο της αναφοράς στην αγωνιστική πα-
ράδοση της µάρκας.
Το Scala στην έκδοση Monte Carlo ξεχωρίζει από τη διαφοροποιη-
µένη µάσκα, τα πλαϊνά skirts, τα µαύρα καλύµµατα στους καθρέπτες, 
τον διαχύτη στο πίσω µέρος, τη διακριτική αεροτοµή, το περίγραµµα 
στα παράθυρα, τους στάνταρ τροχούς 17" (προαιρετικοί οι 18") κ.ά.
Στο εσωτερικό υπάρχουν διάφορα σηµεία και λεπτοµέρειες σε κόκ-
κινο χρώµα, δερµάτινο τιµόνι, LED εσωτερικός φωτισµός, χρώµιο 
στους αεραγωγούς, φιµέ τζάµια, µια µεγάλη πανοραµική οροφή, 
ειδικά πατάκια κ.ά. Η έκδοση Monte Carlo θα είναι διαθέσιµη µε 
όλους τους κινητήρες.
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Νέα σπορ έκδοση 
Skoda Scala Monte Carlo

∆
ιατηρώντας την ελκυστική φόρµα του απερχόµενου µο-
ντέλου, το νέο i10 ξεχωρίζει από την µπροστινή ολοκαί-
νουρια µάσκα µε τα LED προβολάκια και τους µεγαλύ-
τερους προβολείς µε το νέο ντιζάιν. Το πίσω µέρος είναι 
εξίσου όµορφο, ενώ από το πλάι το πίσω µέρος κάθε 

πόρτας ανασηκώνεται ως την τελευταία κολόνα και ως στοιχείο α-
ναγνωρισιµότητας.
Οι διαστάσεις είναι περίπου ίδιες µε του τωρινού i10 (µήκος στα 3.670 
χιλιοστά) µε εξαίρεση το πλάτος, που έχει µεγαλώσει κατά 20 χιλιοστά 
(συνολικό 1,680 µέτρα), ενώ αντίθετα η οροφή έχει χαµηλώσει κατά 
επίσης 20 χιλιοστά (συνολικό ύψος 1,480 µέτρα). Ο αεροδυναµικός 
συντελεστής έχει µειωθεί από το 0,32 στο 0,31. Ο χώρος αποσκευών 
είναι στα 252 λίτρα και το µεταξόνιο στα 2.425 χιλιοστά.
Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν η υπερυψωµένη οθόνη αφής 8" και το 

ταµπλό, που αγκαλιάζουν µαζί τον πίνακα οργάνων. ∆ιακρίνονται οι 
περισσότεροι χώροι για µικροαντικείµενα, µε τους Κορεάτες να κά-
νουν λόγο για πλήρη συνδεσιµότητα µε smartphone, καθώς και για 
πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισµό, περιλαµβάνοντας συστήµατα όπως το 
Forward Collision - Avoidance Assist µε ραντάρ στον εµπρός προφυ-
λακτήρα, Driver Attention και Lane Keep Assist, τα οποία θα είναι και 
στάνταρ. Θα υπάρχουν µέχρι ασύρµατη φόρτιση smartphone, κάµερα 
οπισθοπορείας, αυτόµατη ρύθµιση προβολέων µεγάλης «σκάλας» κ.ά.
Το νέο Hyundai i10 θα είναι διαθέσιµο µε δύο κινητήρες, την τρικύ-
λινδρη έκδοση 1.0 MPi µε 67 ίππους και 96 Nm και τη µεγαλύτερη, 
τετρακύλινδρη 1.2 MPi µε 84 ίππους και 118 Nm. Και οι δύο εκδό-
σεις συνδυάζονται µε µηχανικό ή αυτοµατοποιηµένο κιβώτιο 5 σχέ-
σεων. Στάνταρ είναι το σύστηµα start/stop (ISG). Αργότερα ίσως δούµε 
κι άλλες εκδόσεις µε crossover στιλ, turbo χιλιάρη ή έκδοση LPG.

Audi Q3 Sportback 
Από €34.960 
στην Ελλάδα

Η νέα και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδοχή του Q3 µε τα 
κουπέ χαρακτηριστικά και το πιο δυναµικό design θα 
ξεκινήσει να διατίθεται στη χώρα µας προς τα τέλη 

Νοεµβρίου, σε δύο εκδόσεις κινητήρων σε αρχική φάση.
Οι δύο πρώτες αφορούν τον 1. 5 TSI µε τους 150 ίππους, ο ο-
ποίος θα προσφέρεται σε δύο εκδοχές. Η πρώτη θα είναι µε 
µηχανικό κιβώτιο και η τιµή της θα ξεκινά από τα €34.960. Η 
δεύτερη έκδο ση του Q3 Sportback θα εφοδιάζεται µε το δι-
πλόδισκο DSG και mild υβριδικό σύστηµα 48V µε λειτουρ-
γία boost για 10 δευτερόλεπτα και θα κοστίζει από €37.000.
Την γκάµα προς το παρόν θα ολοκληρώνει το δίλιτρο TDI µε 
τους 150 ίππους και στάνταρ το DSG, το οποίο θα ξεκινά από 
τα €44.800. Το τελευταίο θα ξεκινήσει να διατίθεται στην Ελ-
λάδα λίγο νωρίτερα από τις εκδόσεις µε τους βενζινοκινη-
τήρες, µέσα στον Οκτώβριο.



FR
EE

TI
M

E
CALENDAR
07-13/09

Η ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
ΠΑΠΑΓΟΥ
Η Ρένα Μόρφη γύρισε την πρώτη κινηµατογραφική 
της ταινία, έβγαλε το νέο της gran éxito / ντουέτο µε 
τον Μάρκο Κούµαρη των Locomondo, πήγε το ταξι-
δάκι της στη Λατινική Αµερική να µαζέψει µουσική, 
ξεκίνησε την καλοκαιρινή της περιοδεία απ’ άκρη σ’ 
άκρη της Ελλάδας και επιστρέφει στην Αθήνα για µια 
δροσερότατη συναυλία στο Κηποθέατρο Παπάγου το 
Σάββατο 7 Σεπτεµβρίου.

ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗ 
ΣΤΟ ΗΡΩ∆ΕΙΟ
Παρατείνεται µέχρι αυτή την Κυριακή, 8 Σεπτεµβρίου, 
η µοναδική προσφορά για τη συναυλία του Σταµάτη 
Σπανουδάκη στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού µε τίτλο «Πάµε 
γι’ άλλες πολιτείες!» (Τρίτη 1 Οκτωβρίου). Συγκεκριµένα, 
µπορείτε να αποκτήσετε τα εισιτήριά σας από €20 και 
µε εκπτώσεις µέχρι 33%! Από τα έσοδα της συναυλίας 
θα ενισχυθούν τα παιδικά ιδρύµατα της Ιεράς Μητρόπο-
λης Σιγκαπούρης και Νοτίου Ασίας. Συγκεκριµένα, θα 
δοθούν για την εκπαίδευση, τη στέγαση και την ιατρική 
περίθαλψη 1.000 παιδιών στο Μεντάν της Ινδονησίας, 
όπου η Ιερά Μητρόπολη λειτουργεί 5 σχολεία (νηπιαγω-
γείο, δηµοτικό, γυµνάσιο, λύκειο, πολυτεχνική σχολή), 
οικοτροφείο και νοσοκοµείο. ∆ιάθεση εισιτηρίων: viva.gr, 
τηλ. 11876.

Η ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΤΡΑΓΟΥ∆ΑΕΙ ΣΤΟ ΜΑΤΙ
Το Σάββατο 7 Σεπτεµβρίου ο ∆εσµός και η Άννα Βίσση 
διοργανώνουν µια συναυλία ανοιχτή σε όλους στον 
Ναυτικό Αθλητικό Όµιλο στο Μάτι (ΝΑΟΜΑ). Το µη κερ-
δοσκοπικό σωµατείο ∆εσµός βρέθηκε την εποµένη της 
καταστροφικής πυρκαγιάς στην περιοχή και µε δωρεές 
που συγκέντρωσε βοήθησε τους κατοίκους να καλύψουν 
επείγουσες ανάγκες σε τρόφιµα, φάρµακα, καύσιµα και 
άλλα απαραίτητα αγαθά. Στη συνέχεια σχεδίασε και 
υλοποίησε αναπλάσεις παιδικών χαρών και γηπέδων. Από 
την άλλη, ο ΝΑΟΜΑ είναι ένας χώρος-σύµβολο για την 
περιοχή, αφού εκεί βρήκαν καταφύγιο περισσότεροι από 
700 άνθρωποι την τραγική ηµέρα της πυρκαγιάς, ενώ 
αποτέλεσε το κοµβικότερο εθελοντικό hot spot, προσφέ-
ροντας ανακούφιση και διασύνδεση στους πυρόπληκτους 
για τους πρώτους δύο µήνες µετά την καταστροφή.

O ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΑΡΟΥΛΗΣ 
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ

 Αφού χορέψαµε και γιορτάσαµε 
σε νησιά, σε θέατρα, κάτω από 
τα δέντρα και δίπλα σε ποτάµια, 
ο Γιάννης Χαρούλης έρχεται µε 

την παρέα του στο κέντρο της Αθήνας και 
µας καλεί να ανοίξουµε τις καρδιές µας στην 
αγάπη. Ο Γιάννης Χαρούλης µετά τα µουσικά 
του ταξίδια σε όλη την Ελλάδα έρχεται να α-
ποχαιρετήσει το καλοκαίρι µε δύο µαγικές 
βραδιές, την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Σε-
πτεµβρίου, στην Τεχνόπολη του ∆ήµου Αθη-
ναίων.
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Σ Τι θα δούμε φέτος  
το φθινόπωρο
Callas in Concert – The Hologram Tour
Η θρυλική ντίβα της όπερας Μαρία Κάλ-
λας «επιστρέφει» στη σκηνή 45 χρόνια 
μετά, μέσω της σύγχρονης ολογραφικής 
ψηφιακής τεχνολογίας, και το κοινό έχει 
την ευκαιρία να ζήσει μια πρωτόγνωρη 
εμπειρία: να απολαύσει τη μοναδική 
Μαρία Κάλλας «ζωντανά» σε συναυλία! 
Τον Νοέμβριο του 2019, στο πλαίσιο της 
δεύτερης περιοδείας της στην Ευρώπη, 
η μοναδική αυτή εμπειρία θεάματος έρ-
χεται και στην Αθήνα, για δύο ξεχωριστές 
βραδιές που θα συγκινήσουν και θα μα-
γέψουν το κοινό. Η παράσταση «Callas in 
Concert» προσφέρει στον θεατή του σή-
μερα τη δυνατότητα να παρακολουθήσει 
μια αναπαράσταση της μοναδικής ερμη-
νείας της Κάλλας επί σκηνής, αυτής που 
την ανέδειξε σε θρύλο της όπερας. Όλα 
αυτά με συνοδεία ζωντανής μουσικής από την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής, που πλαισιώνει την παράσταση της μεγάλης ερμηνεύτριας, υπό τη δι-
εύθυνση της μαέστρου Eimear Noone, στις 11 & 12 Νοεμβρίου στην Αθήνα, στο 
«Θέατρον» (Αίθουσα Αντιγόνη) του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Ο Ara Malikian με την ορχήστρα του 
στο Θέατρο Παλλάς
Ο Ara Malikian έρχεται να κατακτήσει και 
το ελληνικό κοινό με το απαράμιλλο τα-
περαμέντο του την Παρασκευή 27 Σε-
πτεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς. Η παγκό-
σμια περιοδεία του χαρισματικού βιο-
λονίστα με τίτλο «Royal Garage World 
Tour» ξεκίνησε με αφορμή το νέο του 
άλμπουμ και ταξιδεύει σε πάνω από 50 
χώρες, με τουλάχιστον 220 sold-out πα-
ραστάσεις σε εμβληματικές μουσικές 
σκηνές, όπως το Royal Albert Hall του 
Λονδίνου, το Carnegie Hall της Νέας Υ-
όρκης, το Tempodrom στο Βερολίνο, τη 
Volkswagen Arena στην Κωνσταντινού-
πολη, το National Auditorium στο Μεξικό 
και το Olympia στο Παρίσι. Η ουσία της 
μουσικής του είναι σφυρηλατημένη από 
τα ταξίδια του στον κόσμο. Γεννημένος το 
1968 στον Λίβανο, αρμενικής καταγωγής, έδωσε το πρώτο του κονσέρτο στην η-
λικία των 12 ετών, επιλέχτηκε να σπουδάσει μουσική στη Γερμανία και αργότερα 
στο Λονδίνο, ενώ εδώ και πολλά χρόνια ζει στην Ισπανία. Με την ακαταμάχητη 
προσωπικότητα και τη μεταδοτική του ενέργεια, ο Ara Malikian έχει ηχογραφήσει 
πάνω από 40 άλμπουμ και έχει κερδίσει πολυάριθμα διεθνή βραβεία.

Ο Mario Biondi στο Ηρώδειο
Ο σαγηνευτικός Mario 
Biondi επιστρέφει στην 
Αθήνα το Σάββατο 28 Σε-
πτεμβρίου με τις σημα-
ντικότερες soul ιστορίες 
του, που θα ακουστούν 
για πρώτη φορά στον επι-
βλητικό χώρο του Ηρω-
δείου, για μια νύχτα κάτω 
από τα αστέρια, μαγική από 
το πρώτο έως το τελευταίο 
λεπτό, γεμάτη πάθος και 
συναίσθημα, στη σκιά της 
Ακρόπολης. Με τη βαθιά 
και αισθαντική χροιά του θα 
μας ταξιδέψει στην εποχή 
των μεγάλων music halls, 
διατηρώντας παράλληλα το 
σύγχρονο στοιχείο αλλά και το «ιταλικό» ταμπεραμέντο του. Είτε τραγουδάει jazz 
είτε soul standards, η ιδιαίτερη χροιά της φωνής του, οι πλούσιες ενορχηστρώ-
σεις και μελωδίες, καθώς και το απαράμιλλο στιλ του, δημιουργούν ένα σύνολο 
που μαγνητίζει.

Η Κατερίνα Βρανά στο θέατρο 
Αριστοτέλειον στη Θεσσαλονίκη
Στην καινούργια της παρά-
σταση «Staying Alive (Σχεδόν 
Πέθανα)» η Κατερίνα Βρανά 
διακωμωδεί τη θυελλώδη πε-
ριπέτεια της υγείας της με τον 
πιο αστείο τρόπο. Ήταν Απρί-
λιος του 2017 όταν η αγαπη-
μένη stand-up κωμικός, το Πιο 
Αστείο Κορίτσι Στον Κόσμο (και 
με τη βούλα), ήταν περιοδεία 
στη Μαλαισία για παραστάσεις 
και αρρώστησε τόσο βαριά, 
που έφτασε σε σημείο να κιν-
δυνέψει η ζωή της. Η Κατερίνα 
σώθηκε, αλλά ακόμη αντιμε-
τωπίζει προβλήματα με την κί-
νηση, την όραση και την ομιλία 
της. Αυτό όμως δεν τη σταματά 
από το να ανέβει στη σκηνή. 
Γιατί το χιούμορ της έμεινε α-
λώβητο. Σάββατο 7 και Κυ-
ριακή 8 Σεπτεμβρίου στο θέα-
τρο Αριστοτέλειον.

Η πολιτιστική ατζέντα κάνει τη μετάβαση στην πόλη ευκολότερη.
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Η Ελευθερία Αρβανιτάκη 
στο Barbican Centre στο Λονδίνο
Η Ελευθερία Αρβα-
νιτάκη συνεχίζει α-
κούραστη να μας τα-
ξιδεύει στις παραστά-
σεις της στην Ελλάδα, 
και όχι μόνο, και μετά 
την αξέχαστη συναυ-
λία της στο Southbank 
τον Μάιο του 2017, ε-
πιστρέφει στο Λον-
δίνο τον Σεπτέμβριο 
του 2019 με μια μο-
ναδική συναυλία στο 
Barbican Centre, στο 
πλαίσιο του «Dynata 
Tour 2019», που πα-
ρουσίασε σε Γερμα-
νία, Ολλανδία, Βέλ-
γιο, Σουηδία και Ι-
σπανία. Στο Barbican 
Centre έχει εμφανι-
στεί και στο παρελ-
θόν, σε προσωπική 
της συναυλία τον Ο-
κτώβριο του 2008 και 
παλιότερα το 2002, αλλά και σε συνεργασία με τον Philip Glass για το project του 
«Orion» το 2004. Η Αρβανιτάκη επιστρέφει στο Barbican στις 24 Σεπτεμβρίου.

Micro μ Festival: Ταυτόχρονα σε δώδεκα 
πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού

Το Micro μ Festival είναι ένα ετήσιο διαγωνιστικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μή-
κους, όπου μοναδικός κριτής είναι το κοινό. Ο σχεδιασμός του φεστιβάλ περι-
λαμβάνει την ταυτόχρονη διεξαγωγή του στην Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλά-
δας και του εξωτερικού κάθε φθινόπωρο. Στόχος του φεστιβάλ είναι η διάδοση 
της ταινίας μικρού μήκους και η προβολή της αξιόλογης δουλειάς νέων Ελλήνων 
κινηματογραφιστών του είδους στην ελληνική περιφέρεια και στο εξωτερικό. Το 
MμF βασίζει την ιδιαιτερότητά του σε μια σημαντική καινοτομία: είναι το μονα-
δικό φεστιβάλ πανευρωπαϊκά που προβάλλει 15 ταινίες μικρού μήκους την ίδια 
ημέρα και ώρα σε πολλές πόλεις ταυτόχρονα, με «ζωντανή» αναμετάδοση των 
αποτελεσμάτων. Φέτος τον Οκτώβριο το MμF θα φιλοξενήσει μια ιδιαίτερη ενό-
τητα, με θέμα «Έρευνα και καινοτομία» και τίτλο «Micro Future: Η τεχνολογία του 
αύριο». Η ενότητα αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμμα-
τος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς 
πόρους. Πρόκειται ουσιαστικά για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που α-
σχολείται με την εκπαίδευση και την απασχόληση.

Η ζωή της Μαρίκας Κοτοπούλη 
σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια
Η Νένα Μεντή και ο Πέτρος Ζούλιας, 
μετά την «Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου» 
και τις «Γυναίκες του Παπαδιαμάντη», με 
έναν θίασο 10 ταλαντούχων ηθοποιών, 
συναντούν επί σκηνής τη Μαρίκα Κο-
τοπούλη και ταξιδεύουν στον πολυδιά-
στατο και αντιφατικό κόσμο της. Η «Μα-
ρίκα» είναι μια παράσταση εμπνευσμένη 
από τη μυθιστορηματική ζωή και το έργο 
της Μαρίκας Κοτοπούλη, μιας αμφιλε-
γόμενης γυναίκας που κατάφερε να α-
φήσει ανεξίτηλα το στίγμα της στην ιστο-
ρία της νεότερης Ελλάδας, όχι μόνο ως 
μια σπάνια καλλιτέχνιδα αλλά και ως 
μια πανίσχυρη προσωπικότητα, με ε-
νεργή συμμετοχή στο πολιτικό, πνευμα-
τικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της εποχής 
της. Η ζωή της χαρακτηρίστηκε από α-
κραία πάθη, τρελούς έρωτες και θανάτους. Λατρεύτηκε σαν βασίλισσα και κυ-
νηγήθηκε σαν χαμίνι. Το κείμενο του Πέτρου Ζούλια δημιουργήθηκε μετά από 
βαθιά έρευνα σε κείμενα, βιβλία, συνεντεύξεις και διηγήσεις γύρω από περιστα-
τικά της επεισοδιακής ζωής της. Άλλοτε αστεία και άλλοτε δραματικά, τα γεγονότα 
δημιουργούν μια σκηνική αφήγηση που ακροβατεί μεταξύ κωμωδίας και δρά-
ματος. Η παράσταση ξεκινά από αυτά που πράγματι συνέβησαν, για να φύγει με 
τα φτερά της μυθοπλασίας σε μια σκηνική αναδημιουργία του πλούσιου υλικού 
της βιογραφίας της Μαρίκας Κοτοπούλη. Η πρεμιέρα θα γίνει στη Θεσσαλονίκη 
τον Νοέμβριο και στη συνέχεια θα παιχτεί στο θέατρο Olvio της Αθήνας.

H Σμαράγδα Καρύδη σκηνοθετεί
Στις 23 Οκτωβρίου, στο 
Νέο Θέατρο Κατερίνα 
Βασιλάκου, η Σμαράγδα 
Καρύδη κάνει το σκη-
νοθετικό της ντεμπούτο 
με την εμβληματική κω-
μωδία του Αλέξανδρου 
Ρίζου Ραγκαβή «Του 
Κουτρούλη ο γάμος». Ε-
πίσης, πρωταγωνιστεί 
στην παράσταση, μαζί 
με τον Νίκο Κουρή στον 
ρόλο του Κουτρούλη. Η 
υπόθεση του έργου είναι 
η εξής: Ο Μανόλης Κου-
τρούλης, ένας ευκατά-
στατος ράφτης από τη 
Σύρο, φτάνει μαζί με τον 
υπηρέτη του Στροβίλη 
στην Αθήνα για να ζητή-
σει σε γάμο τη φιλόδοξη 
Ανθούσα, κόρη του ξε-
νοδόχου Σπύρου, που 
έχει ερωτευτεί. Η Ανθούσα έχει κρυφά από τον πατέρα της σχέση με τον Λεω-
νίδα Ξανθούλη, έναν νεαρό αστυνομικό γραφέα ο οποίος είναι επίσης πολύ ερω-
τευμένος μαζί της, και προκειμένου να αποφύγει τον γάμο με τον Κουτρούλη, του 
θέτει έναν όρο: για να γίνει γυναίκα του, πρέπει ο ταπεινής καταγωγής και αμόρ-
φωτος ράφτης να εγκαταλείψει τη ραπτική και να γίνει υπουργός. Ο Κουτρούλης 
με τη βοήθεια του υπηρέτη του προσπαθεί με κάθε μέσο να πετύχει την υπουρ-
γοποίησή του και καταφέρνει να πείσει τους πάντες πως πραγματικά το έχει πε-
τύχει. Έτσι, η μεγαλομανής Ανθούσα γρήγορα τον παντρεύεται. Όλα δείχνουν να 
πηγαίνουν καλά, μέχρι να αποκαλυφθεί η απάτη και το ψέμα και να επέμβει η Δι-
καιοσύνη.



www.freesunday.gr
08.09.201938 FREETIME

C
O

O
K 

FIL
ES

  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εύκολο δροσερό γλυκό ταψιού 
χωρίς ψήσιµο

Εκτέλεση
ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ:
• Σε ένα µπολ ανακατεύουµε µπισκότα, ζάχαρη και αλάτι. Έπειτα 
ρίχνουµε το βούτυρο και ανακατεύουµε καλά. Περνάµε µε το 
ηλιέλαιο ένα πιρέξ 9x13 ιντσών και µετά στρώνουµε το µείγµα 
οµοιόµορφα στη βάση του. Βάζουµε στο ψυγείο για 15 λεπτά.

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ:
• Σε ένα µπολ χτυπάµε µε µίξερ χειρός το τυρί κρέµα, µετά 
ρίχνουµε το γιαούρτι και συνεχίζουµε να χτυπάµε µέχρι να 
αφρατέψει το µείγµα.

• Σε ένα άλλο µπολ χτυπάµε την κρέµα γάλακτος µαζί µε τη 
ζάχαρη µέχρι να γίνει σαντιγί.

• Με µια σπάτουλα σιλικόνης ανακατεύουµε καλά τη 
σαντιγί µε το µείγµα τυριού, ενώ ρίχνουµε και τη βανίλια 
όσο ανακατεύουµε.

• Ρίχνουµε τη µισή ποσότητα κρέµας πάνω στη βάση του 
µπισκότου. Κατόπιν στρώνουµε οµοιόµορφα όλα τα φρούτα 
πάνω στην κρέµα. Στη συνέχεια στρώνουµε το υπόλοιπο 
µείγµα πάνω από τα φρούτα και βάζουµε το ταψί στο ψυγείο 
για τουλάχιστον 4 ώρες.

• Προτού σερβίρουµε, πασπαλίζουµε την επιφάνεια µε τα 
καρύδια, το σιρόπι σοκολάτας, τις τρούφες και τα κεράσια.

Μερίδες: 12-14
Μερίδες: 12-14
Μερίδες: 12-14
Μερίδες: 12-14
Χρόνος προετοιµασίας: 
Χρόνος προετοιµασίας: 
Χρόνος προετοιµασίας: 20 λεπτά20 λεπτά20 λεπτά20 λεπτά20 λεπτά

Βαθµός δυσκολίας: εύκολο
Βαθµός δυσκολίας: εύκολο
Βαθµός δυσκολίας: εύκολο
Βαθµός δυσκολίας: εύκολο

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

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

στους 50 του 
«Master Chef».

Instagram: abirwazzan, 
Facebook: AbirWazzan

Για τη βάση:
•  1 κ.σ. ηλιέλαιο
•  2 φλιτζάνια τριµµένο µπισκότο Digestive
•   125 γρ. βούτυρο σε θερµοκρασία 

δωµατίου
•  2 κ.σ. ζάχαρη
•  µια πρέζα αλάτι

Για τη γέµιση:
•  250 γρ. τυρί κρέµα
•  250 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
•  250 γρ. κρέµα γάλακτος 35%
•  1/2 φλιτζάνι ζάχαρη άχνη
•  1 κ.γλ. βανίλια υγρή
•  3 µπανάνες κοµµένες σε λεπτές ροδέλες
•   400 γρ. ανανάς σε κονσέρβα 

χοντροκοµµένος
•  400 γρ. φράουλες κοµµένες σε φέτες
•  1/2 φλιτζάνι καρύδια χοντροκοµµένα
•  σιρόπι σοκολάτας (προαιρετικά)
•  χρωµατιστές τρούφες (προαιρετικά)
•  κεράσια Maraschino 

Υλικά

TIPS
• Αντί για σιρόπι 

σοκολάτας µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε µέλι.

• Αντί για Maraschino 

µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε φρέσκα 

κεράσια.
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Ο άνθρωπος έχει 
κάνει πολλά 
πράγµατα στα 
λίγα χρόνια που 
υπάρχει στη γη. 
Αν κοιτάξουµε τα 
µεγέθη σε σχέση 
µε τη δηµιουργία 
του Σύµπαντος, 
ο χρόνος που 
είµαστε στη γη 
είναι ελάχιστος. 
Και νοµίζω πως τα 
επιτεύγµατα είναι 
πολλά και µεγάλα 
και σπουδαία σε 
όλους τους τοµείς 
και προς όλες τις 
κατευθύνσεις. 
Είµαστε ικανοί 
για όλα. Για τον 
παράδεισο και την 
κόλαση.

Τ
ο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν και 
η Εθνική Λυρική Σκηνή εγκαινιάζουν 
τη συνεργασία τους µε την παρουσί-
αση, στις 9 Σεπτεµβρίου στο Ηρώδειο, 
της παράστασης «Εκκλησιάζουσες – 
Η λαϊκή οπερέτα», σε µετάφραση - λι-

µπρέτο - µουσική Σταµάτη Κραουνάκη και σκηνοθε-
σία Μαριάννας Κάλµπαρη. Η παράσταση, µε πολύ 
χιούµορ και µέσα από τον µουσικό κώδικα, θίγει τα 
σηµαντικότερα πολιτικά ζητήµατα που συνεχίζουν να 
µας απασχολούν από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. H 
Σοφία Φιλιππίδου είναι η Πραξαγόρα και εξηγεί γιατί.

Μιλήστε µας για την παράσταση… Είναι διασκευή;
∆εν είναι διασκευή, όχι. Έγινε µετάφραση από τον 
Σταµάτη Κραουνάκη και µετά γράφτηκε το λιµπρέτο 
από τον ίδιο. Κάποια πράγµατα «θυσιάστηκαν» για 
χάρη της παράστασης, όµως το νέο έργο που θα δείτε 
είναι οι κλασικές «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη 
σε µετάφραση - λιµπρέτο - µουσική Σταµάτη Κραου-
νάκη.

Μιλήστε µας για την Πραξαγόρα, την ηρωίδα που υ-
ποδύεστε.
Η Πραξαγόρα είναι έξυπνη, διορατική, αγαπάει την 
πόλη, έχει ηγετικά χαρίσµατα, έχει χιούµορ και κατά 
κάποιον τρόπο είναι «ποιήτρια», γιατί έχει όραµα. 
Καµία άλλη γυναίκα απ’ όσες µεταµφιέζονται άντρες 
για να πάνε στη Βουλή δεν έχει τη δική της ρητορική 
δεινότητα, την ευφράδεια, την εξυπνάδα, την καπα-
τσοσύνη, την ισχύ, την πειθώ και τη βούληση να αλλά-
ξει τα πράγµατα. Είναι µια σύγχρονη ηγέτιδα και είναι 
να απορείς και να θαυµάζεις την επιτυχία της. Είναι 
γνωστό ότι ο Αριστοφάνης φτιάχνει ουτοπίες. Κατα-
σκευάζει κόσµους και καταστάσεις ακραία κωµικές 
και ταυτόχρονα λυρικές. Προσφέρει κάτι που θα µπο-
ρούσε να γίνει –µια διέξοδο, λύση ή σωτηρία–, αλλά 
µε τη σάτιρά του το αναιρεί και το κάνει ανέφικτο, γιατί 
επί της ουσίας θέλει να καυτηριάσει και να χλευάσει 
αυτό που υπάρχει. Όλα είναι ποίηση, όµως όλα πα-
τάνε γερά στους ανθρώπινους χαρακτήρες και στην 
πραγµατικότητα. Η Πραξαγόρα ως πρωθυπουργός, 
αφού µε τέχνασµα κλέβει την εξουσία, ευαγγελίζεται 
µια νέα ζωή «κοινή τοις πάσι». Κοινοκτηµοσύνη! Όλα 
θα τα έχουν όλοι από το κοινό ταµείο… και αφού όλα 
θα είναι κοινά, θα είναι και η απόλαυση κοινή. Η απο-
γείωση της τρέλας! Η Πραξαγόρα ψηφίζει τον πιο «ε-

παναστατικό» νόµο ισότητας και δικαιοσύνης: οι νέοι 
πρέπει πρώτα να πηγαίνουν µε τις γριές, διότι αυτό 
είναι σωστό και δίκαιο, και ο Αριστοφάνης γράφει 
την πιο κωµικοτραγική σκηνή στην ιστορία του θεά-
τρου. Η Πραξαγόρα είναι ποιήτρια –ο ύµνος στο λυ-
χνάρι είναι ένα αριστούργηµα– και στην παράστασή 
µας, και χάριν της µουσικής και του στίχου του Στα-
µάτη Κραουνάκη, γίνεται µια λαϊκή ερµηνεύτρια, πού 
και πού, δε, µια ροκ σταρ!

Έχει άλλη αξία που για τη δηµοκρατία, την εξουσία 
και τις ίσες ευκαιρίες µιλάει µια γυναίκα. Και τι ση-
µασία έχει να ακούµε αυτούς τους διαλόγους την 
εποχή του #metoo!
Έχει µεγάλη αξία, ναι, γιατί τα λέει «σωστά, αντρίκια 
και µετρηµένα». Είναι γνωστό πως οι γυναίκες δεν 
είχαν θέση στην πολιτική σκηνή της εποχής που γρά-
φτηκε το έργο, ενώ έχει καταλυθεί η δηµοκρατία και 
κυβερνάνε οι τριάκοντα τύραννοι (4ος αιώνας π.Χ.). 
Είναι επίσης γνωστό πως ο Αριστοφάνης είναι συ-
ντηρητικός και δεν φηµίζεται για την αγάπη του στις 
γυναίκες. Γράφει όµως για την Πραξαγόρα σαν να τη 
γνωρίζει καλά. Μοιάζει σαν να γράφει για µια υπαρ-
κτή, ζωντανή, αληθινή πρωταγωνίστρια. Είναι πολύ 
σοβαρό να µιλάει µια γυναίκα έτσι όπως η Πραξα-
γόρα και είναι ταπεινωτικό να «κοιµούνται» οι άντρες 
όταν αυτή καταστρώνει το σχέδιο υφαρπαγής της ε-
ξουσίας. Η Πραξαγόρα, πάντως, δεν ηγείται φεµινι-
στικού κινήµατος, ούτε µιλάει για τη βία ή τη σεξου-
αλική κακοποίηση. Μιλάει για την εξουσία και µιλάει 
για όλους: για άντρες και γυναίκες, νέους και γέρους. 
∆ιεκδικεί δικαιώµατα και τα παίρνει µε την αξία της, ε-
πειδή υπάρχει κενό και επειδή οι άντρες είναι «λίγοι», 
«ηττηµένοι» και δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. 
Εδώ τα βέλη στρέφονται σ’ εκείνους που άφησαν τη 
δηµοκρατία να καταρρεύσει, ώστε εύκολα και µε γε-

λοίο τρόπο –µέσα στα άγρια χαράµατα– να την αρπά-
ξουν οι γυναίκες. Φυσικά, αυτό που φτιάχνει η Πρα-
ξαγόρα, δηλαδή η ακραία κοινοκτηµοσύνη, είναι µια 
παρωδία «κουµµουνισµού» για γέλια και για κλά-
µατα.

Από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα φαίνεται να µας 
απασχολούν τα ίδια πολιτικά ζητήµατα. Τόσο λίγο έ-
χουµε εξελιχθεί ή αυτή είναι η ανθρώπινη φύση, 
όσοι αιώνες κι αν περάσουν;
Ο άνθρωπος έχει κάνει πολλά πράγµατα στα λίγα χρό-
νια που υπάρχει στη γη. Αν κοιτάξουµε τα µεγέθη σε 
σχέση µε τη δηµιουργία του Σύµπαντος, ο χρόνος που 
είµαστε στη γη είναι ελάχιστος. Και νοµίζω πως τα ε-
πιτεύγµατα είναι πολλά και µεγάλα και σπουδαία σε 
όλους τους τοµείς και προς όλες τις κατευθύνσεις. Εί-
µαστε ικανοί για όλα. Για τον παράδεισο και την κό-
λαση. Εµείς διαλέγουµε. Όσο για τα πολιτικά ζητήµατα, 
ναι, αυτά είναι. Οι άνθρωποι θα κυβερνιούνται δηµο-
κρατικά, λιγότερο ή περισσότερο, ανάλογα µε την παι-
δεία, την εξυπνάδα τους, τα χαρίσµατά τους, τις ανάγκες 
τους και τα συµφέροντά τους. Ο άνθρωπος κατά τον Α-
ριστοτέλη είναι «πολιτικό ζώον», όµως «δεν αναζητάει 
από τη φύση του την κοινωνία αυτή καθαυτήν, αλλά ε-
πειδή είναι δυνατό να λάβει τιµή ή κέρδος από αυτήν».

Η παράσταση χαρακτηρίζεται «λαϊκή οπερέτα». Θέ-
λετε να µας εξηγήσετε τον όρο;
Η οπερέτα είναι εξελιγµένο είδος του κωµειδυλλίου, 
που είναι ηθογραφική κωµωδία και έχει εκτός από 
το κείµενο και πολλά τραγούδια. Είναι ένα θεατρικό 
είδος που γεννήθηκε στην Αθήνα τη δεκαετία του 
1880 και το οποίο στις αρχές της δεκαετίας του 1900 
εξελίχθηκε στην ελληνική οπερέτα: ένα είδος όπερας 
σε µικρότερη και απλούστερη µορφή, ελαφριά από-
δοση και µε περισσότερο κωµικό χαρακτήρα.

Πώς ήταν η συνεργασία σας µε τον Σταµάτη Κραου-
νάκη και τη Μαριάννα Κάλµπαρη;
Με τον Σταµάτη Κραουνάκη υπάρχει από παλιά θαυ-
µασµός, εκτίµηση, κατανόηση και αγάπη. Εκτός από 
χαρισµατικός τραγουδοποιός µε τεράστιο ταλέντο, α-
γαπάει το θέατρο σε βάθος και το τιµάει και νοµίζω 
πως και το θέατρο τον χρειάζεται. Η συνεργασία µας 
είχε ένταση, αγάπη και πάθος για δηµιουργία. Το ίδιο 
και µε τη Μαριάννα Κάλµπαρη (που το έργο της ως 
διευθύντριας του Θεάτρου Τέχνης είναι δύσκολο και 
απαιτεί θυσίες), η οποία µε τις «Εκκλησιάζουσες» νο-
µίζω πως βάζει ψηλά τον πήχη, επειδή στοχεύει σε 
µια σύγχρονη, µοντέρνα παράσταση που µπορεί να α-
πευθυνθεί σε όλο τον κόσµο εντός και εκτός Ελλάδας.

Και µετά την παράσταση στο Ηρώδειο στις 9 Σε-
πτεµβρίου, πού θα δούµε τις «Εκκλησιάζουσες»;
Στις 16 Σεπτέµβριου θα παρουσιάσουµε τη δουλειά 
µας στο Θέατρο ∆άσους Θεσσαλονίκης. Ακόµη, θα 
µας δείτε στην Ελευσίνα, στο Φεστιβάλ Αρχαίου ∆ρά-
µατος, και αργότερα στο Θέατρο της οδού Φρυνίχου. 
Αυτά προς το παρόν, επειδή έπονται φιλόδοξα σχέδια 
που εύχοµαι να πραγµατοποιηθούν.

INFO

Το έργο του Αριστοφάνη σε µια πρωτότυπη εκδοχή σύγχρονης λαϊκής οπερέτας
Μετάφραση - λιµπρέτο - µουσική: Σταµάτης Κραουνάκης
Σκηνοθεσία: Μαριάννα Κάλµπαρη
Παίζουν: Σοφία Φιλιππίδου, Χριστόφορος Σταµπόγλης, Σταµάτης Κραουνάκης, Χρήστος Γεροντίδης, Σάκης Καραθανάσης, 
Ιωάννα Μαυρέα, Κώστας Μπουγιώτης
Ηρώδειο, 9 Σεπτεµβρίου

Εκκλησιάζουσες – Η λαϊκή οπερέτα

Σοφία Φιλιππίδου

«Εµείς 
διαλέγουµε»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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