
tf

Γιώργος 
Παπαγεωργίου 
«Δεν πιστεύω 
στα στερεότυπα»

σελ. 37

Η καλή τηλεόραση 
και πάλι 
στο επίκεντρο

σελ. 16-17

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #508         15/09/19         www.freesunday.gr                                    freesundaygr          freesundaygr           @freesundaygr          i

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ //ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

tf i

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ  
ΣΤΟΝ ΠΥΡΉΝΑ ΤΉΣ Ε.Ε.

σελ. 9

Β. Κορκίδης 
«Ο πρωθυπουργός απηύθυνε 
από το βήμα της ΔΕΘ  
ένα επενδυτικό προσκλητήριο 
προς την επιχειρηματική 
κοινότητα της χώρας»

Κ. Φίλης 
«Ως προς το προσφυγικό, 
η Ελλάδα πρέπει να 
κάνει περισσότερα 
απ’ όσα έκανε  
τα τελευταία χρόνια» 

σελ. 10-11
 σελ. 5

INSTAGRAM 
Από τα… φίλτρα 
των influencers 
στις συγκινητικές 
εξομολογήσεις 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Το μετρό  
των διχασμών 
αύξησε τον 
προϋπολογισμό του 
κατά 50% 

σελ. 22  σελ. 14

σελ. 6-8

σελ. 20-21

ΑΤΤΙΚΗ
«Ανάσα»  

από την αξιοποίηση  
του αστικού πρασίνου 

l   ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΟΥ Μ. ΣΧΟΙΝΑ  
ΣΕ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

l   Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΠΛΏΜΑΤΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

l   ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ «ΛΥΤΡΏΣΗ» 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΏΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ

         Γράφει ο Γ. Κύρτσος



02 περιεχόμενα

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 508η
15//09//19

FREE SUNDAΥ
ΕΚΔΌΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΌΣ  

ΚΥΡΤΣΌΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΌΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΌΣ ΚΥΡΤΣΌΣ
kyrtsos@freesunday.gr  

210-6754430

ΦΩΤΌΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΔΙΚΤΥΌΥ ΔΙΑΝΌΜΗΣ  

dianomi@freesunday.gr,  
 210-7230545

ΑΡΙΣΤΕΙΔΌΥ 6, ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ. 10559

ΤΗΛ: 210-6754430,  
FAX: 210-6729238 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS 
ΑΕΒΕ

Διανέμεται Δωρεάν
www.freesunday.gr

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

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!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

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

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

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

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

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 «Λεφτά 
υπάρχουν» για το «πρόγραμμα της 
Θεσσαλονίκης»
05 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΦΙΛΗΣ «Ως προς 
το προσφυγικό, η Ελλάδα πρέπει να κάνει 
περισσότερα»
06-08 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η Ελλάδα 
ξανά στον σκληρό πυρήνα της Ε.Ε.
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Β. ΚΟΡΚΙΔΗΣ  
«Ο πρωθυπουργός απηύθυνε από το βήμα της 
ΔΕΘ ένα επενδυτικό προσκλητήριο προς την 
επιχειρηματική κοινότητα της χώρας»
10 // ΑΠΟΨΗ Γ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Επαγγελματική ασφάλιση: Το μέλλον των 
εργαζομένων 
12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ  Έχεις πτυχίο; Είσαι άνεργος
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Το μετρό των διχασμών 
αύξησε τον προϋπολογισμό του κατά 50% (450 
εκατ. ευρώ)
16 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Νόμος, Θάνου και 
ηθική
17 // ΑΠΟΨΗ ΑΝΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Επιτέλους, θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία σε 
230.000 πτωχευμένους Έλληνες;
18-19 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Στα «χαρακώματα» για τα 
εργασιακά
20-21 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ «Ανάσα» στην Αττική από 
την αξιοποίηση του αστικού πρασίνου

22 // ΚΟΣΜΟΣ Instagram: Από τα… φίλτρα των 

influencers στις συγκινητικές εξομολογήσεις

24 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Φρένο στα ληξιπρόθεσμα 
μέσω… 120 δόσεων
25 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο «βραχνάς» της ΔΕΗ

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

FREE TIME
32 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώμενα της 
εβδομάδας
33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Σ. ΣΑΛΤΣΙΔΗ  
Η συμβολή της οπτικής επικοινωνίας στα 
πολιτιστικά γεγονότα με αφορμή το 1ο Διεθνές 
Ψυχαναλυτικό Συμπόσιο «Ο Φρόυντ στην 
Ακρόπολη»
34-35 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
«Θέατρο χωρίς κρίση δεν νοείται, είναι 
άχρηστο»
36 // CINEMA Τι θα δούμε στις 
κινηματογραφικές αίθουσες
37 // COOK FILES Επιστροφή στα θρανία – Μια 
πρόταση γεμάτη ενέργεια για το κολατσιό των 
παιδιών
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συμβουλές για καλύτερη ζωή

*ΑΠΑΓΌΡΕΥΕΤΑΙ 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, ΝΔ 3565/1956 και 
4254, 1962 και κανόνες του 
Διεθνούς Δικαίου.
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πολιτική

Τ
ο ιδανικό τοπίο για την ανάπτυξη του 
προεκλογικού τους λόγου έδωσε δύο 
φορές την τελευταία δεκαετία η Διε-
θνής Έκθεση Θεσσαλονίκης σε δύο αρ-
χηγούς της αντιπολίτευσης, οι οποίοι 
τρεις μήνες νωρίτερα είχαν κερδίσει με 
άνεση τις ευρωεκλογές και έδειχναν να 

καλπάζουν προς την εξουσία.
Η πρώτη φορά ήταν το 2009, λίγο μετά την προκήρυξη των εκλο-
γών, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου είπε τη φράση «λεφτά υπάρ-
χουν», που τον συνόδευσε σε όλο τον πολιτικό του βίο στη συ-
νέχεια.
Η δεύτερη ήταν πέντε χρόνια αργότερα, το 2014, όταν ο Αλέ-
ξης Τσίπρας παρουσίασε το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης», το 
οποίο υποτίθεται ότι θα αποτελούσε τη βάση για την κυβερνητική 
πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Παπανδρέου το 2009
Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του 2009 είχε δώσει στο 
ΠΑΣΟΚ την πρώτη νίκη μετά τις εθνικές εκλογές του 2000. 
Το κόμμα είχε πάρει προβάδισμα 4,35 μονάδων έναντι της ΝΔ 
(36,65% έναντι 32,3%) και ο αρχηγός του, Γιώργος Παπανδρέου, 
αφού είχε καταφέρει να επιβιώσει από την εσωτερική αμφισβή-
τηση που είχε προκαλέσει η ήττα του 2007, έδειχνε να καλπά-
ζει προς την εξουσία στις εκλογές που λίγες ημέρες νωρίτερα είχε 
προκηρύξει ο Κώστας Καραμανλής, επικαλούμενος την ανάγκη 
για δύσκολες αποφάσεις για την οικονομία.
Δεν χρειάστηκαν παρά μόλις λίγα δευτερόλεπτα στην πρώτη ερώ-
τηση που του έγινε στη συνέντευξη Τύπου για να δώσει την απά-
ντηση «λεφτά υπάρχουν».
Την προηγούμενη μέρα, στην ομιλία του στα εγκαίνια, είχε πα-
ρουσιάσει το Σχέδιο Εθνικής Ανάτασης, για τις πρώτες 100 ημέρες 
της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν ένα σχέδιο εξόδου 
από την οικονομική κρίση με τέσσερις βασικούς άξονες:
Α. Στήριξη του εισοδήματος για λόγους κοινωνικής συνοχής και 
ενίσχυσης της ζήτησης στην οικονομία με αυξήσεις πάνω από τον 
πληθωρισμό, ένα έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης, μέτρα προστα-
σίας των δανειοληπτών και των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, κα-
ταπολέμηση της ακρίβειας, πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ 
για έναν χρόνο, ριζική φορολογική μεταρρύθμιση που προωθεί 
την αναδιανομή.
Β. Αναθέρμανση της αγοράς και ενίσχυση της οικονομικής δρα-
στηριότητας με την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, μέτρα για 

Από τους «τέσσερις άξονες» του 
Σχεδίου Εθνικής Ανάτασης του 
Γιώργου Παπανδρέου στη ΔΕΘ του 
2009, στους «τέσσερις πυλώνες» του 
Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης 
του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ του 
2014.

ένεση ρευστότητας στην αγορά, αλλαγή του ΤΕΙΡΕΣΙΑ και πρω-
τοβουλίες για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Γ. Προστασία και ενίσχυση της απασχόλησης με την επιδότηση 
ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη νέων ανέργων, αύ-
ξηση του επιδόματος ανεργίας, μέτρα για την προστασία των ερ-
γαζομένων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, προγράμ-
ματα κοινωνικής εργασίας.
Δ. Νοικοκύρεμα στα δημόσια οικονομικά με ριζικές τομές για 
την καταπολέμηση της σπατάλης και την ενίσχυση των φορολο-
γικών εσόδων με πλήρη αναδιάρθρωση της φορολογικής διοίκη-
σης και των μηχανισμών ελέγχου.
«Η χώρα χρειάζεται αποφάσεις. Η οικονομία χρειάζεται αποφά-
σεις. Οι πολίτες χρειάζονται αποφάσεις. Αποφάσεις, όχι προφά-
σεις που επιχειρούν να δικαιολογήσουν τα σημερινά αδιέξοδα 
της χώρας» είχε πει στην ομιλία του ο κ. Παπανδρέου, ο οποίος 
είχε διαβεβαιώσει ότι ήταν έτοιμος γι’ αυτές τις αποφάσεις.
«Είμαι έτοιμος να πάρω αυτές τις αποφάσεις. Να αλλάξουμε μαζί 
τα πράγματα στη χώρα» είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου και είχε 
εκφράσει την πεποίθησή του ότι με συλλογική προσπάθεια η 
χώρα μπορεί να βγει από αυτή τη συνολική κρίση και η οικονο-
μία μπορεί να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης και να παραγάγει 
νέο πλούτο, που θα μοιράζεται δίκαια.
Εννέα μήνες μετά, τον Απρίλιο του 2010, υπέγραψε το πρώτο 
μνημόνιο.

Ο Τσίπρας το 2014
Το 2014 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε στη Θεσσαλονίκη με 
το φωτοστέφανο του πρώτου ηγέτη αριστερού κόμματος ο οποίος 
είχε κερδίσει εκλογές. Στις ευρωεκλογές του 2014 είχε πάρει 
26,56%, κερδίζοντας με διαφορά 3,54 μονάδων τη ΝΔ του τότε 
πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.
Όπως είχε γράψει στις 15 Σεπτεμβρίου η «Αυγή», «ο Αλέξης Τσί-
πρας στη ΔΕΘ παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης 
του ΣΥΡΙΖΑ», το οποίο κατά μια διαβολική σύμπτωση είχε τό-
σους «πυλώνες» όσους «άξονες» είχε το πρόγραμμα του Γιώργου 
Παπανδρέου, δηλαδή τέσσερις.
Ο στόχος του προγράμματος των τεσσάρων πυλώνων ήταν «για 
την αντιστροφή της κοινωνικής και οικονομικής αποδιάρθρωσης, 
την ανόρθωση της οικονομίας και την έξοδο από την κρίση» και 
συγκεκριμένα:
Α. Η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης
Β. Τα άμεσα μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας
Γ. Το εθνικό σχέδιο για την ανάκτηση της εργασίας
Δ. Ο θεσμικός και δημοκρατικός μετασχηματισμός του πολιτικού 
συστήματος
«Μόνος ρεαλισμός είναι η ανατροπή των μνημονίων στη χώρα και 
η διεκδίκηση ενός νέου ρόλου στην Ευρώπη» είχε πει ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε διαβεβαιώσει ότι «το πρόγραμμά μας 
είναι ρεαλιστικό και ανατρεπτικό» και είχε ζητήσει άμεση προ-
σφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία και ισχυρή εντολή διαπραγμάτευ-
σης με τους δανειστές.
Παράλληλα, είχε υποσχεθεί ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα κα-
ταργήσει τον ΕΝΦΙΑ, θα φορολογήσει τη μεγάλη ακίνητη περι-
ουσία, θα επαναφέρει το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, ενώ είχε 
προαναγγείλει μια νέα σεισάχθεια για την προστασία των δανει-
οληπτών και αποκατάσταση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ.
Την επόμενη μέρα, στη συνέντευξη Τύπου, όταν του τέθηκε το 
ζήτημα ότι την προηγουμένη είχε προαναγγείλει πολλές παροχές, 
είχε απαντήσει ότι «είναι προσβλητικό για τον κόσμο που υποφέ-
ρει να μιλάνε κάποιοι για παροχές».
«Είναι τρελοκομείο ο ΕΝΦΙΑ, έχει επικρατήσει παράνοια στον 
κόσμο, δεν έχει να πληρώσει. Είναι παροχή να καταργήσεις αυτόν 
τον νόμο;» είχε πει και είχε δηλώσει πως το ρεαλιστικό και κοστο-
λογημένο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης στην Ελλάδα, που είχε παρουσιάσει, «δεν μπορεί να απο-
τελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με κανέναν δανειστή».
Το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης» δεν εφαρμόστηκε ποτέ και δέκα 
μήνες μετά, τον Ιούλιο του 2015, υπέγραψε το δικό του μνημόνιο.

«ΛΕΦΤΆ 
ΥΠΆΡΧΟΥΝ» 
ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

 ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ



Είναι σαφές ότι το ζήτημα των 
προσφυγικών-μεταναστευτι-
κών ρευμάτων είναι ένα ερ-
γαλείο στα χέρια του Ερντογάν 
και όσο πιο αναποτελεσματική 
είναι η Ε.Ε. συνολικά για την 
αντιμετώπισή του, τόσο πιο 
εκτεθειμένη είναι έναντι του 
Ερντογάν.

Τ
α σχέδια και τους στόχους της τουρ-
κικής κυβέρνησης, μέσα από τη νέα 
αύξηση των προσφυγικών και με-
ταναστευτικών ροών προς την Ελ-
λάδα, αναλύει ο εκτελεστικός δι-
ευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών 

Σχέσεων και συγγραφέας του βιβλίου «Τουρκία, 
Ισλάμ, Ερντογάν», καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης, 
υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για με-
γαλύτερη αποτελεσματικότητα από την Ελλάδα και 
έμπρακτη αλληλεγγύη από την Ε.Ε.

Η Τουρκία ξανάρχισε να «κάνει παιχνίδια» με 
το προσφυγικό-μεταναστευτικό και με τη συμ-
φωνία με την Ε.Ε. Τι νομίζετε ότι επιδιώκει ο 
Ερντογάν;
Ο Ερντογάν επιδιώκει, πρώτον, να εγκαταστα-
θεί η Τουρκία στα ανατολικά του Ευφράτη με μια 
ζώνη ασφαλείας την οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει 
«αμυντικού χαρακτήρα». Το «καρότο» προς τους 
Ευρωπαίους κυρίως και λιγότερο προς τους Α-
μερικανούς είναι ότι θα επαναπατρίσει περίπου 
1 εκατομμύριο Σύρους σε αυτή τη ζώνη ασφα-
λείας, ωστόσο, στην πράξη, αυτό που θέλει να πε-
τύχει είναι να αλλοιώσει δημογραφικά το κουρ-
δικό στοιχείο και, κυρίως, να απομακρύνει τους 
Κούρδους της Συρίας από τη μεθόριο με την Τουρ-
κία. Δεύτερον, θέλει περισσότερα χρήματα και, 
ενδεχομένως, χρήματα που θα διαχειρίζεται η 
τουρκική κυβέρνηση και όχι ΜΚΟ, γιατί, πράγ-
ματι, ο αριθμός των προσφύγων στο εσωτερικό 
της Τουρκίας είναι τεράστιος και συνεπάγεται και 
μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Τρίτον, χρησιμο-
ποιεί το προσφυγικό ως μοχλό πίεσης προς την 
Ε.Ε. για να πετύχει και σε διάφορα άλλα επίπεδα 
τους στόχους του, όπως την αύξηση των ευρω-
παϊκών επενδύσεων στην Τουρκία, σε μια φάση 
που η οικονομία της χώρας έχει σοβαρές δυσκο-
λίες, μέχρι και το να κρατήσει υποχρεωτικά η Ε.Ε. 
μια πιο διακριτική στάση έναντι των παραβιά-
σεων που η Τουρκία κάνει στην κυπριακή ΑΟΖ.

Όλα αυτά δημιουργούν ιδιαίτερη πίεση προς 
την Ελλάδα. Πιστεύετε ότι μπορούν να αντιμε-
τωπιστούν χωρίς «ατυχήματα»;
Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρή 
πιθανότητα πρόκλησης «θερμού επεισοδίου» με 
την Τουρκία. Ως προς το προσφυγικό, η Ελλάδα 
θα πρέπει να κάνει περισσότερα απ’ όσα έκανε 
τα τελευταία χρόνια, δηλαδή να είναι πιο αποτε-
λεσματική και στην προστασία των θαλάσσιων 
συνόρων της –κατ’ επέκταση και ευρωπαϊκών 
συνόρων– σε συνεργασία με τον FRONTEX, αλλά 
και πολύ πιο αποτελεσματική και γρήγορη στην 
αντιμετώπιση των αιτημάτων ασύλου όσων αν-
θρώπων έρχονται στην Ελλάδα και δεν έχουν τα 
απαραίτητα έγγραφα. Προφανώς κάποιοι δικαιού-
νται προσφυγικό άσυλο, όμως η διαδικασία που 
ακολουθείται είναι αργή – πέραν της διαδικασίας 
ταυτοποίησης, που κι αυτή είναι προβληματική. Σε 
αυτό, εννοείται ότι υπάρχει και ευρωπαϊκή αβελ-
τηρία και προφανώς η Ε.Ε. θα έπρεπε να δώσει 
περισσότερα χρήματα και να στείλει περισσότε-
ρους ανθρώπους στην Ελλάδα. Επίσης, η Ελλάδα 
θα πρέπει να απαιτήσει (αλλά αφού πρώτα η ίδια 
είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της) τόσο την ε-
πίδειξη έμπρακτης αλληλεγγύης από τα υπόλοιπα 
κράτη-μέλη –και όποια δεν την επιδείξουν, εφό-
σον είναι εντός Σένγκεν, να έχουν συνέπειες– όσο 
και την αλλαγή του «Δουβλίνου», καθώς ο τρό-

Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι δίνει 
ιδιαίτερη βαρύτητα στο προσφυγικό-μετανα-
στευτικό. Έχετε καταλάβει προς ποια κατεύ-
θυνση θέλει να κινηθεί;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ιδέα για το τι θέλει 
να κάνει; Μακάρι να έχει και να τη δούμε να ε-
κτυλίσσεται! Για την ώρα, δεν έχω εικόνα ποιες 
είναι οι επιθυμίες της Επιτροπής για το θέμα και 
προς ποια κατεύθυνση, διότι, επειδή η Ε.Ε. είναι 
ένα σύνολο που σε κάποιες περιστάσεις και πε-
ριπτώσεις καταλήγει να γίνεται συνονθύλευμα, 
λόγω των διιστάμενων συμφερόντων και της α-
νάγκης να εξευρεθεί ένας συμβιβασμός, ο οποίος 
κάποιες φορές είναι λειτουργικός και άλλες ε-
ντελώς δυσλειτουργικός, αυτή τη στιγμή υπάρ-
χουν κάποιες τάσεις εντός Ε.Ε., όπως οι χώρες 
του Βίζεγκραντ, η Γερμανία, η Αυστρία, η Σουη-
δία και η Ολλανδία, που διαφωνούν στο να έχει 
η Ε.Ε. ανοιχτές πόρτες και αγκαλιά για πρόσφυ-
γες, πολλώ δε μάλλον για οικονομικούς μετα-

πος που λειτουργεί είναι ευθέως σε βάρος των 
χωρών πρώτης υποδοχής, όπως η Ελλάδα, η Ι-
ταλία και η Ισπανία, και δεν υπάρχει ενιαία ευ-
ρωπαϊκή γραμμή και κανόνες για την πολιτική α-
σύλου, κάτι που πρέπει να διορθωθεί πάραυτα.

Πόσο πιθανά τα βλέπετε όλα αυτά, δεδομένης 
και της… ιστορίας της Ε.Ε.;
Θεωρώ ότι, ανεξάρτητα από το αν είναι πιθανά ή 
αν θα πάρουν πολύ χρόνο, η Ελλάδα δεν έχει και 
πολλές επιλογές. Πρέπει να εστιάσει την προσοχή 
και τις προσπάθειές της σε αυτή την κατεύθυνση. 
Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για την Ελλάδα, 
είναι σαφές ότι το ζήτημα των προσφυγικών-με-
ταναστευτικών ρευμάτων είναι ένα εργαλείο στα 
χέρια του Ερντογάν και όσο πιο αναποτελεσμα-
τική είναι η Ε.Ε. συνολικά για την αντιμετώπισή 
του, τόσο πιο εκτεθειμένη είναι έναντι του Ερντο-
γάν. Πολλώ δε μάλλον η Ελλάδα, που είναι και 
πρώτη χώρα υποδοχής.

νάστες. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει 
με την αλλαγή προσώπων σε επίπεδο Ευρω-
παϊκής Επιτροπής και, εφόσον η νέα πρόεδρος 
δεν έχει ιδιαίτερα ισχυρή πλειοψηφία στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φοβάμαι ότι θα χρειαστεί 
να κάνει αρκετούς συμβιβασμούς και η γραμμή 
και η κυρίαρχη άποψη ως προς την αντιμετώ-
πιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού είναι 
σκληρή. Γι’ αυτό και είπα από την αρχή ότι η 
Ελλάδα πρέπει να κάνει με απόλυτη αποτελε-
σματικότητα το δικό της χρέος, για να έχει πε-
ρισσότερο διπλωματικό εκτόπισμα και λόγο για 
να ζητήσει να τηρήσουν στοιχειωδώς κάποιες 
από τις υποχρεώσεις τους. Κυρίως εστιάζω στο 
ζήτημα της μετεγκατάστασης και στο ζήτημα της 
αλληλεγγύης. Όμως, όταν ως κράτος η Ελλάδα 
δεν επιστρέφει στην Τουρκία παρά μόνο έναν 
μικρό αριθμό όσων δεν παίρνουν άσυλο στην 
Ελλάδα, νομιμοποιείται, τρόπον τινά, η Ουγγα-
ρία να λέει ότι αφού η Ελλάδα δεν τηρεί το δικό 
της μέρος της συμφωνίας με την Τουρκία, έτσι 
κι εγώ δεν θα δεχτώ πρόσφυγες και μετανά-
στες στην επικράτειά μου. Προσοχή, αυτά είναι 
προφάσεις εν αμαρτίαις, άλλοθι, και, θα έλεγα, 
έωλο, αλλά, δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματι-
κότητα σήμερα στην Ευρώπη.
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«Ως προς το προσφυγικό,  
η Ελλάδα πρέπει  

να κάνει περισσότερα»
 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Κωνσταντίνος Φίλης,  
εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων
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Μ
ια ματιά στα αποτελέσματα των 
τελευταίων δημοσκοπήσεων ο-
δηγεί στο συμπέρασμα ότι η ε-
πικράτηση Μητσοτάκη και ο 
σχηματισμός αυτοδύναμης κυ-
βέρνησης από τη ΝΔ άλλαξε την 
ψυχολογία των Ελλήνων, οι ο-

ποίοι πέρασαν από την ατελείωτη απαισιοδοξία στην αισιοδο-
ξία που στηρίζεται στη ρεαλιστική ελπίδα.

Δημοσκόπηση και θετικό σοκ
Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Metron Analysis για 
τον τηλεοπτικό Alpha οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ελληνική 
κοινωνία γνώρισε τους τελευταίους μήνες ένα θετικό πολιτικό 
σοκ.
Το 61% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται σε 
σωστό δρόμο, ενώ το 27% κρίνει ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο. 
Έχουμε να κάνουμε με την αντιστροφή των προεκλογικών πο-
σοστών.
Ικανοποίηση με τον τρόπο που ασκεί τα πρωθυπουργικά του 
καθήκοντα ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει το 74%, ενώ η δημοτικό-
τητα του κ. Τσίπρα περιορίζεται σε ένα αρκετά ισχνό 25%, 
με 60% αρνητικές γνώμες.
Τέλος, το 64% έχει θετική άποψη για την εμφάνιση 
Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με μόλις το 12% να έχει 
αρνητική άποψη.
Κατά την άποψή μου, δεν έχουμε να κά-
νουμε με τον παραδοσιακό δημοσκο-
πικό «μήνα του μέλιτος» της νέας κυ-
βέρνησης, αλλά με κάτι πιο σύνθετο. 
Ύστερα από μία δεκαετία οικονομι-
κής και κοινωνικής κρίσης, η ελλη-
νική κοινή γνώμη αξιοποίησε την 
ευκαιρία που της έδωσε ο Μητσο-
τάκης για να αλλάξει κυρίαρχη α-
ντίληψη. Δεν θέλουμε να είμα-
στε πια αυτοί που δεν μπορούμε 
να επιτύχουμε τους στόχους 
μας, τα θύματα των Βρυξελλών, 
οι περιθωριακοί «αντάρτες» της 
Ε.Ε.
Θέλουμε να είμαστε σίγουροι 
για τον εαυτό μας και την προο-
πτική μας, να λύνουμε τα προβλή-
ματα και να διαμορφώνουμε τις ε-
ξελίξεις σε εθνικό αλλά και ευρω-
παϊκό επίπεδο.
Η δημοτικότητα του Τσίπρα στο ξε-
κίνημα της πρωθυπουργικής περιόδου 
του δεν είχε –όπως αποδείχθηκε– στέ-
ρεες βάσεις, γιατί στηριζόταν σε ένα κυ-
βερνητικό πρόγραμμα που δεν είχε σχέση με 
την πραγματικότητα και την πολιτική που ακο-
λούθησε τελικά η κυβέρνηση Τσίπρα. Αντίθετα, η 
υψηλή δημοτικότητα του Μητσοτάκη και της κυβέρ-
νησης της ΝΔ στηρίζεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο πρό-
γραμμα, το οποίο εφαρμόζεται με αξιοπιστία και προσεκτικά, 
όπως και στην αλλαγή ψυχολογίας.
Τεράστιο ρόλο στη βελτίωση της πολιτικής και κοινωνικής δυ-
ναμικής παίζει η ενίσχυση του ευρωπαϊκού ρόλου της Ελλάδας. 
Ο πρωθυπουργός αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να αξιοποιεί σε 
όφελος της Ελλάδας τις γνώσεις και τις επαφές που έχει σε ένα 
δυναμικά μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Η έκπληξη Σχοινά
Η εκτόξευση του Μαργαρίτη Σχοινά σε θέση αντιπροέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής οφείλεται στις εξαιρετικές ικανότητές 
του, στην ισχυρή ευρωπαϊκή διασύνδεσή του, αλλά και στη με-
γάλη επιρροή που έχει ο Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό 
Κόμμα, σε πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και στους ευρωπα-

Η ΕΛΛΆΔΆ ΞΆΝΆ 
ΣΤΟΝ ΣΚΛΗΡΟ 

ΠΥΡΗΝΆ ΤΗΣ Ε.Ε.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η πολιτική 
Μητσοτάκη 
δημιουργεί νέες 
δυνατότητες.

Η δημοσκοπική απογείωση του 
πρωθυπουργού φαίνεται να έχει 
βαθύτερα αίτια.

ϊκούς θεσμούς στις Βρυξέλλες.
Ο Σχοινάς έχει περάσει με άριστα τις εξετάσεις ως ευρωβουλευ-
τής, ως στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ως εκπρόσωπος 
Τύπου και δεξί χέρι του απερχόμενου προέδρου της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, κ. Γιούνκερ. 
Η Ισπανίδα σύζυγός του, η οποία έχει διαπρέψει ως διευθύντρια 
του γραφείου του Βέμπερ, ο οποίος είναι επικεφαλής της πολι-
τικής ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρόσθεσε 
στην ευρωπαϊκή του διασύνδεση.
Η προώθησή του στηρίζεται και στη μεγάλη επιρροή Μητσο-
τάκη στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος της ΝΔ επένδυσε στις σχέσεις 
με τον Βέμπερ την κρίσιμη περίοδο που ήταν υποψήφιος για 
την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επένδυσε στις σχέ-
σεις με την καγκελάριο Μέρκελ και τους πρωταγωνιστές του 
ΕΛΚ και ανέπτυξε τη συνεργασία του με την τότε υπουργό Άμυ-
νας της Γερμανίας Φον ντερ Λάιεν, η οποία θα αντικαταστήσει 
τον δοκιμασμένο φίλο της Ελλάδας Γιούνκερ στην προεδρία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής από 1η Νοεμβρίου. 
Η σημασία του χαρτοφυλακίου του Μαργαρίτη Σχοινά επιβε-
βαιώθηκε από τις αντιδράσεις που προκάλεσε –κυρίως στον 
χώρο της Αριστεράς και των Πρασίνων– η απόφαση της Φον 
ντερ Λάιεν να του αναθέσει «την προστασία του ευρωπαϊκού 

τρόπου ζωής μας».
Στις αρμοδιότητες του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής περιλαμβάνονται, εκτός από τη μετανά-
στευση και τη διαχείριση των προσφυγικών ροών, η 

ασφάλεια, η απασχόληση, η εκπαίδευση, ο πολι-
τισμός και ο αθλητισμός. Ορισμένοι θεώρησαν 

ότι η προβολή της προστασίας του ευρωπα-
ϊκού τρόπου ζωής οδηγεί σε μια Ευρώπη-

φρούριο, κλειστή στα προσφυγικά ρεύ-
ματα, ακόμη και στην οργανωμένη με-
τανάστευση. Όσοι γνωρίζουν τον τρόπο 
που σκέφτονται η Μέρκελ και η Φον 
ντερ Λάιεν, ο Γιούνκερ και ο Σχοι-
νάς, απορρίπτουν τέτοιου είδους κα-
τασκευές.
Ανεξάρτητα, πάντως, από το πώς τε-
λικά θα «βαπτιστεί» το χαρτοφυλά-
κιο του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, όλοι αντιλαμβάνονται 
τη σημασία του και την αναβάθμιση 
του ρόλου της Ελλάδας στην Ε.Ε. μέσα 

από την εντυπωσιακή προώθηση του 
Σχοινά.

Οι επίτροποι έχουν ευρωπαϊκή λογική 
και αποστολή, αλλά η κατανομή των αρ-

μοδιοτήτων στέλνει μηνύματα για την επιρ-
ροή των κυβερνήσεων που τους προτείνουν.

Ιταλική έκπληξη
Κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει πριν από με-

ρικούς μήνες την ξαφνική και εντυπωσιακή ευρωπα-
ϊκή αναβάθμιση της Ιταλίας, η οποία προσφέρει νέες δυ-

νατότητες στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάδα.
Από την πολιτική κυριαρχία Σαλβίνι, ο οποίος μεθόδευε τη 
ρήξη Ρώμης - Βρυξελλών γύρω από τους κανόνες της Ευρωζώ-
νης, τον ιταλικό προϋπολογισμό, τη διαχείριση του χρέους του 
ιταλικού Δημοσίου και τη διαχείριση των προσφυγικών και με-
ταναστευτικών ροών, φαίνεται ότι περνάμε σε μια περίοδο ε-
νισχυμένης συνεργασίας και επιβεβαίωσης του παραδοσιακού 
πρωταγωνιστικού ρόλου της Ιταλίας στη διαδικασία της ευρω-
παϊκής ενοποίησης.
Ισχυρό μήνυμα φιλοευρωπαϊκής μεταστροφής έστειλαν οι ευ-
ρωβουλευτές του Κινήματος Πέντε Αστέρων υπερψηφίζοντας 
τη Φον ντερ Λάιεν, η οποία εγκρίθηκε με οριακή πλειοψηφία 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη θέση της προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ενώ ο Σαλβίνι είχε επιτύχει τη 
συρρίκνωση του κυβερνητικού του εταίρου υπέρ της Λέγκας, η 
οποία θριάμβευσε με ποσοστό 34% στις εκλογές, η αλαζονεία 
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Η Λαγκάρντ κινείται στον δρόμο που 
χάραξε ο Ντράγκι. 

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
θα αξιοποιήσει ό,τι άφησε 
ανεκμετάλλευτο η κυβέρνηση Τσίπρα.

του τον οδήγησε σε σοβαρά λάθη εκτίμησης.
Έριξε την κυβέρνηση Κινήματος Πέντε Αστέρων - Λέγκας για να 
προκαλέσει πρόωρες εκλογές που θα οδηγούσαν στην απόλυτη 
κυριαρχία του, αλλά τελικά προκάλεσε τη σύγκλιση του Κινήμα-
τος Πέντε Αστέρων με το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο εκφρά-
ζει τη φιλοευρωπαϊκή κεντροαριστερά.
Νέος υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας είναι ο Γκουαλτιέρι 
του Δημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν 
πρόεδρος στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υπο-
θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επιφανές μέλος, ως 
ευρωβουλευτής, του Ομίλου Σπινέλι, στον οποίο συμμετέχουμε 
ευρωπαϊστές με διαφορετική πολιτική προέλευση.
Η νέα κυβέρνηση Κόντε που σχηματίστηκε στην Ιταλία προτεί-
νει για επίτροπο τον Τζεντιλόνι, του Δημοκρατικού Κόμματος, ο 
οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της Ιταλίας την περίοδο 2016-
2018. Το εντυπωσιακό είναι ότι η Φον ντερ Λάιεν ανταποκρί-
θηκε στο ιταλικό άνοιγμα, αναθέτοντάς του τις αρμοδιότητες για 
τα οικονομικά και τα δημοσιονομικά που έχει στην Επιτροπή 
Γιούνκερ ο Μοσκοβισί. Δημιουργείται ένα ισχυρό φιλοευρω-
παϊκό δίδυμο Γκουαλτιέρι-Τζεντιλόνι που θα έχει ως βασικό 
στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της ιταλικής 
οικονομίας, τον σεβασμό των κανόνων της Ευρωζώνης για το έλ-
λειμμα και το χρέος, αλλά και την ελαστική ή και δημιουργική 
εφαρμογή τους προκειμένου να διευκολυνθούν η ιταλική και η 
ευρωπαϊκή οικονομία, που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ύφεσης.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η ιταλική κυβέρνηση και ο Ιταλός 
επίτροπος θα έχουν απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Η Φον ντερ 
Λάιεν φρόντισε να προσθέσει στους δύο εκτελεστικούς αντιπρο-
έδρους, τον Ολλανδό Τίμερμανς, που ανήκει στη Σοσιαλιστική 
Ομάδα, και τη Δανέζα Βεστάγκερ, που προέρχεται από τους Φι-
λελεύθερους, έναν τρίτο εκτελεστικό αντιπρόεδρο, τον Λετονό 
Ντομπρόβσκις του ΕΛΚ. Θα έχει την ευρύτερη αρμοδιότητα για 
το ευρώ και τα οικονομικά, όπως στην απερχόμενη Επιτροπή. 
Ο Ντομπρόβσκις θεωρείται της γερμανικής σχολής και θα λει-
τουργεί εξισορροπητικά προς τον Τζεντιλόνι.
Σημαντικό ρόλο στα οικονομικά θα παίξει ο Αυστριακός επίτρο-
πος, αρμόδιος αυτή τη φορά για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, 
Χαν και η Γαλλίδα επίτροπος Σιλβί Γκουλάρ, η αρμοδιότητα της 
οποίας καλύπτει τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανόμενης της α-
μυντικής, που μπορεί να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελ-
λάδα.
Υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο για μια ευρύτερη συνεννόηση 
που θα εξασφαλίσει νέες δυνατότητες για την ελληνική και την 
ιταλική οικονομία, χωρίς να σταματήσει η εφαρμογή του Συμ-
φώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 

Η γερμανική μέθοδος
Πολλά θα εξαρτηθούν από τη στάση που θα κρατήσει η Γερμα-
νία, η οικονομικά ισχυρότερη χώρα της Ευρωζώνης.
Ο αναπτυξιακός ρυθμός της γερμανικής οικονομίας υποχωρεί 
και εξαιτίας της πολιτικής Τραμπ σε ζητήματα διεθνούς εμπο-
ρικής συνεργασίας. Για το 2019 προβλέπεται ισχνή οικονομική 
ανάπτυξη 0,5%-0,6% για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρω-
ζώνης.
Σύμφωνα με τις ενδείξεις, η γερμανική ηγεσία θα ακολουθήσει 
μια ευέλικτη τακτική. Επισήμως, η καγκελάριος Μέρκελ δεν δι-
απραγματεύεται τη μεγάλη κατάκτηση της περιόδου Σόιμπλε 
στο υπουργείο Οικονομικών, που ήταν ο ισοσκελισμένος προ-
ϋπολογισμός και η σταθερή μείωση του χρέους του Δημοσίου.
Σχετικές διαβεβαιώσεις δίνει και ο σημερινός υπουργός Οικο-
νομικών, Σολτς, ο οποίος διεκδικεί την ηγεσία του Σοσιαλδη-
μοκρατικού Κόμματος. Επειδή όμως οι Σοσιαλδημοκράτες υπο-
χωρούν συνεχώς σε όφελος των Πρασίνων, ο υπουργός Οικονο-
μικών διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν πολλά δισεκατομμύρια που 
μπορούν να δαπανηθούν σε περίπτωση που ενισχυθούν τα φαι-
νόμενα ύφεσης. Υπογραμμίζει επίσης ότι οι Σοσιαλδημοκράτες 
θα ηγηθούν στην προσπάθεια μετάβασης στην πράσινη οικονο-
μία και θα φροντίσουν να υπάρξουν οι αναγκαίες δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις για τον σκοπό αυτόν.
Οι Χριστιανοδημοκράτες, οι οποίοι δέχονται κι αυτοί πίεση από 

τους Πράσινους, που καταλαμβάνουν στις δημοσκοπήσεις την 
πρώτη ή τη δεύτερη θέση σε εθνικό επίπεδο, τάσσονται υπέρ 
της χρηματοδότησης της πράσινης μετάβασης πέρα από το πρό-
γραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο κινείται στα 40 δισ. και 
κρίνεται από πολλούς ανεπαρκές, με τη δημιουργία οργανισμών 
και φορέων που θα προσελκύσουν την αναγκαία χρηματοδό-
τηση χωρίς να δημιουργούνται υποχρεώσεις που θα περάσουν 
στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.
Οι καλές σχέσεις Μητσοτάκη - Μέρκελ και η εικόνα της ελλη-
νικής κυβέρνησης, που δίνει προτεραιότητα στις μεταρρυθμί-
σεις και στην προσέλκυση επενδύσεων, διευκολύνουν τη συ-
νεννόηση Αθήνας - Βερολίνου στα διμερή και ευρωπαϊκά θέ-
ματα, όπως έδειξε και η πρόσφατη επίσκεψη Μητσοτάκη στο 
Βερολίνο.

Ελλάς - Γαλλία συμμαχία
Ο πρωθυπουργός συνεννοείται πολύ καλά και με τον Πρόεδρο 
της Γαλλίας, Μακρόν. Αν και ανήκουν σε διαφορετικές πολιτι-
κές οικογένειες, τους ενώνουν ο ευρωπαϊσμός και οι φιλελεύ-
θερες αντιλήψεις τους για την αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων.

Οι ευρωπαϊκές φιλοδοξίες Μακρόν –όπως ένας σημαντικός προ-
ϋπολογισμός για την Ευρωζώνη– ψαλιδίστηκαν από την πάντα 
προσεκτική και σε περιπτώσεις διστακτική Μέρκελ, αλλά είναι 
φανερό ότι ο Μακρόν επανέρχεται δριμύτερος στα ευρωπαϊκά 
θέματα, αφού ξεπέρασε στο εσωτερικό την αμφισβήτηση που 
προκάλεσε το κίνημα διαμαρτυρίας των «κίτρινων γιλέκων».
Με τον Μακρόν να θέλει να στηρίξει την Ελλάδα, τη Μέρκελ να 
καταλαβαίνει τις ιδιαίτερες ανάγκες μας και τον Κόντε στην Ιτα-
λία και τον Σάντσεθ στην Ισπανία να θέλουν να βοηθήσουν, το 
ευρωπαϊκό περιβάλλον είναι ευνοϊκό για την Ελλάδα.
Η μεγάλη δύναμη του Μητσοτάκη είναι ότι είναι γνώστης των 
θεμάτων, αναπτύσσει με ωραίο τρόπο την επιχειρηματολογία 
του και καταλαβαίνει τις δυνατότητες, αλλά και τους περιορι-
σμούς, των συνομιλητών του.
Στο «Ελλάς - Γαλλία συμμαχία» συμπεριλαμβάνεται και η στάση 
της Λαγκάρντ, η οποία θα αντικαταστήσει τον Ντράγκι στην προ-
εδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Λαγκάρντ εμφα-
νίζεται πρόθυμη να συνεχίσει τη χαλαρή νομισματική πολιτική 
που ανανέωσε ο Ντράγκι, προκειμένου να αποτραπεί η διαφαι-
νόμενη ύφεση στην Ευρωζώνη. Πήρε ήδη θέση υπέρ της μελλο-
ντικής μείωσης του πρωτογενούς δημοσιονομικού πλεονάσμα-
τος.
Η Λαγκάρντ στην ΕΚΤ θα είναι πολύ πιο κοντά στις ελληνικές 
θέσεις απ’ ό,τι η Λαγκάρντ στο ΔΝΤ, γιατί είναι εντελώς διαφο-
ρετικός ο ρόλος της. Η ανεξαρτησία της στην ΕΚΤ είναι κατοχυ-
ρωμένη, σίγουρα όμως την ενδιαφέρει η πορεία της οικονομίας 
της Ευρωζώνης και της ελληνικής οικονομίας, που εξακολουθεί 
να αποτελεί έναν από τους αδύναμους κρίκους.
Η καταβύθιση των επιτοκίων δανεισμού του ελληνικού Δημο-
σίου, η οποία οφείλεται στη χαλαρή νομισματική πολιτική της 
ΕΚΤ, αλλά και στην αξιοπιστία του Μητσοτάκη σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, προβλέπεται να συνεχιστεί. Μπορεί να γίνει ακόμη 
πιο εντυπωσιακή με τις κατάλληλες κινήσεις, αν σκεφτούμε ότι 
χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Ισπανία, οι οποίες 
αντιμετώπισαν μεγάλη κρίση και καταστάσεις ανάλογες με τη 
δική μας, δανείζονται με εξαιρετικά χαμηλά έως μηδενικά επι-
τόκια. Βοηθάει και ο «αποχαιρετισμός» Ντράγκι με μεγαλύτερο 
αρνητικό βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ και επανεκκίνηση του προ-
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γράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, το οποίο έδειχνε να έχει ολο-
κληρωθεί τον περασμένο Δεκέμβριο.
Δημιουργούνται νέες δυνατότητες για την κυβέρνηση Μητσο-
τάκη, από το να προχωρήσει στην εξόφληση του χρέους προς 
το ΔΝΤ, εφόσον τα δάνεια του διεθνούς οργανισμού έχουν τι-
μωρητικά επιτόκια, μέχρι να συμπιέσει το ετήσιο κόστος δια-
χείρισης του χρέους του Δημοσίου και να πάρει μέρος στο πρό-
γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, εξασφαλίζοντας αξιολό-
γηση επενδυτικής βαθμίδας για τα ελληνικά ομόλογα.
Ένα από τα «επιτεύγματα» της κυβέρνησης Τσίπρα ήταν να κρα-
τήσει την Ελλάδα εκτός του προγράμματος ποσοτικής χαλάρω-
σης που εφαρμόζει από το 2015 η ΕΚΤ μετά από πρωτοβου-
λία του Ντράγκι και χρηματοδότησε την ευρωπαϊκή οικονομία 
με2,6 τρισ. ευρώ!

Ισχυρό δίδυμο
Ο πρωθυπουργός φροντίζει να έχει καλές σχέσεις και με τους ε-
κτελεστικούς αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι ο-
ποίοι δεν προέρχονται από το ΕΛΚ.
Το Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο Ολλανδός Εργατι-
κός Τίμερμανς, ο οποίος έχει θέση αντιπροέδρου και στην Επι-
τροπή Γιούνκερ. Ήταν υποψήφιος των Σοσιαλιστών για τη θέση 
του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχασε τη μάχη από 
τον Βέμπερ του ΕΛΚ στις ευρωεκλογές, αλλά τελικά επιβλήθηκε 
με πρωτοβουλία Μέρκελ και Μακρόν το δίδυμο Φον ντερ Λάιεν 
- Λαγκάρντ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ.
Η θέση του Τίμερμανς ενισχύεται, εφόσον θα είναι ο μόνος που 
θα έχει δικαίωμα αντικατάστασης της Φον ντερ Λάιεν στα κα-
θήκοντά της. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για την πράσινη με-
τάβαση και τα σχετικά θέματα της ενέργειας, που έχουν τερά-
στια σημασία για την Ελλάδα. Η χώρα μας υποφέρει από υψηλό 
ενεργειακό κόστος, τα προβλήματα της ΔΕΗ και του σχεδίου 
δωρεάν ιδιωτικοποίησης του 50% του κύκλου εργασιών της και 
από έλλειψη επενδύσεων συμβατών με τη «Νέα Πράσινη Συμ-
φωνία» για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής και τη βιωσι-
μότητα.
Ο Τίμερμανς ανήκει στη μετριοπαθή πτέρυγα των Σοσιαλιστών 
και έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και μια ευρύτητα πνεύματος 
που διευκολύνουν τη συνεννόηση με τον Μητσοτάκη.
Μεγάλης σημασίας είναι και ο ρόλος της επίσης εκτελεστικής α-
ντιπροέδρου Βεστάγκερ. Στο χαρτοφυλάκιο του Ανταγωνισμού, 
που έχει στην Επιτροπή Γιούνκερ, προστέθηκε η ψηφιακή οι-
κονομία. Πρόκειται για λογική εξέλιξη για μια δυναμική επί-
τροπο, η οποία συγκρούεται με τους αμερικανικούς ψηφιακούς 
κολοσσούς που εκμεταλλεύονται την οικονομική, τεχνολογική 
ισχύ τους για να επιβάλλουν άδικες εμπορικές πρακτικές.

Τα λεπτά ζητήματα
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι σε θέση να αξιοποιήσει το υπό 
διαμόρφωση νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον και να δώσει αναπτυξι-
ακή ώθηση στην ελληνική οικονομία.
Υπάρχουν όμως δύο θέματα μεγάλης σημασίας, η διαχείριση 
των οποίων δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο στην οικονομική συ-
νεννόηση και στις θετικές οικονομικές εξελίξεις.
Το σημαντικότερο είναι οι προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές, 
οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν προτού δημιουργηθούν ανυπέρ-
βλητα κοινωνικά και περιφερειακά προβλήματα.
Η Φον ντερ Λάιεν κάνει συνεχώς δηλώσεις υπέρ της αναθεώρη-
σης της Συμφωνίας του Δουβλίνου, με την οποία επιβαρύνονται 
υπέρμετρα οι χώρες πρώτης υποδοχής προσφύγων και μετανα-
στών. Επιδιώκει επίσης τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των 
κρατών-μελών στα προγράμματα μετεγκατάστασης προσφύγων 
και μεταναστών από τις χώρες πρώτης υποδοχής.
Γνωρίζει ότι για να εξουδετερωθεί πλήρως ο επιθετικός λαϊκι-
σμός του Σαλβίνι στην Ιταλία, πρέπει να υπάρξουν ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες που θα οδηγούν στη δικαιότερη κατανομή των υ-
ποχρεώσεων. Γνωρίζει επίσης ότι η Ελλάδα δέχεται υπερβολική 
πίεση ως χώρα ουσιαστικού εγκλωβισμού προσφύγων και με-
ταναστών.
Οι καλές προθέσεις της Φον ντερ Λάιεν δεν οδηγούν αυτόματα 

στη λύση του προβλήματος. Οι κυβερνήσεις διαχειρίζονται το 
προσφυγικό-μεταναστευτικό με εθνικά πολιτικά κριτήρια και 
όχι στη βάση των ευρωπαϊκών αναγκών και της αλληλεγγύης.
Επιπλέον, πολλά εξαρτώνται από τη στρατηγική του πάντα α-
πρόβλεπτου Ερντογάν και από τη διάθεσή του να τηρήσει την 
άτυπη συμφωνία του Μαρτίου του 2016 με την Ε.Ε.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να βελτιώσει, στη βάση 
των ευρωπαϊκών αποφάσεων, τη διαχείριση των προσφυγικών-
μεταναστευτικών ροών και να έρθει σε συνεννόηση με τους Ευ-
ρωπαίους εταίρους. Κερδίζει πόντους με την υπεύθυνη στάση 
της, αλλά η πολιτική της κινδυνεύει από ένα αρνητικό σενάριο 
κλιμάκωσης των ροών με ευθύνη του τουρκικού κράτους και του 
παρακράτους.
Λεπτούς χειρισμούς επιβάλλει στην Αθήνα και η διεύρυνση 
προς τα Δυτικά Βαλκάνια, που ήταν ένας από τους στόχους που 
έθεσε η Επιτροπή Γιούνκερ και υιοθέτησαν το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προς το τέλος της πεντα-
ετίας, με το Brexit σε πλήρη εξέλιξη και την Τουρκία να απομα-
κρύνεται ολοένα και περισσότερο από την Ε.Ε.
Η θέση Μητσοτάκη, την οποία είχε διατυπώσει στην Ε.Ε. και 
στην Ελλάδα πριν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, είναι ότι η 
συμφωνία δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στην Ελλάδα και 
πως δεν έπρεπε να υπογραφεί από την κυβέρνηση Τσίπρα και 
να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, γιατί είναι δεσμευτική για τις 
επόμενες κυβερνήσεις.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση της Ελλάδας στο 
νέο πλαίσιο που δημιουργεί η Συμφωνία των Πρεσπών αξιοποι-
ώντας τις ευρωπαϊκές δυνατότητες που διαθέτει σε σχέση με την 
προσπάθεια των Σκοπίων να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγμα-
τεύσεις με τις Βρυξέλλες στο άμεσο μέλλον. Ανάλογες επιδιώ-
ξεις έχουν και τα Τίρανα.
Φαίνεται ότι ο ευρωπαϊκός ζήλος για άμεση προώθηση της δι-
εύρυνσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια έχει μετριαστεί. Η πρόταση 
της Φον ντερ Λάιεν να δοθεί ο φάκελος της διεύρυνσης στον 
Ούγγρο υποψήφιο επίτροπο Τροκσάνι, ο οποίος αποτελεί πολι-
τικό στόχο για πολλούς, εφόσον προέρχεται από το κόμμα του 
Όρμπαν, αφήνει να εννοηθεί ότι ο δρόμος της διεύρυνσης προς 
τα Δυτικά Βαλκάνια θα είναι πιθανότατα μακρύτερος απ’ ό,τι 
είχε εκτιμηθεί πριν από έναν χρόνο.

Η εντυπωσιακή αναβάθμιση 
του  Έλληνα επιτρόπου Σχοινά 
ισοδυναμεί με ευρωπαϊκή ψήφο 
εμπιστοσύνης στον Μητσοτάκη.



Είναι απαραίτητο να γίνει σύντομα 
αποδεκτό το ελληνικό μοντέλο για 
την απομείωση των κόκκινων δανεί-
ων κατά 20 δισ. ευρώ, που έχει κα-
τατεθεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού 
της Ε.Ε., ώστε οι τράπεζες να αρχί-
σουν ξανά να δίνουν τη ρευστότητα 
που χρειάζεται η αγορά.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Η υπερφορολόγηση μας  
έχει γονατίσει, ειδικά τους συνεπείς»

Τ
ην εκτίμηση ότι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη 
ΔΕΘ βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση για τις επιχειρή-
σεις στην Ελλάδα εξέφρασε ο πρόεδρος του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ), Βασί-
λης Κορκίδης.

Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας και τι αποκομίσατε από την ομιλία του 
πρωθυπουργού στη ΔΕΘ;
Θα πω ξεκάθαρα ότι ο πρωθυπουργός απηύθυνε από το βήμα της 
ΔΕΘ ένα επενδυτικό προσκλητήριο προς την επιχειρηματική κοινό-
τητα της χώρας. Δεσμεύτηκε ότι θα στηρίξει το επιχειρείν με οικονο-
μικά κίνητρα, αλλά ταυτόχρονα κάλεσε τον επιχειρηματικό κόσμο να 
επιδείξει κοινωνική εταιρική ευθύνη, δηλαδή δεσμεύτηκε και δέ-
σμευσε τις επιχειρήσεις να τηρούν τους νόμους, να ανταποκρίνονται 
στις υποχρεώσεις τους και να φροντίζουν τους εργαζόμενούς τους. Ο 
πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε τέσσερα συγκεκριμένα πεδία και δεν 
κάλυψε όλα τα θέματα που απασχολούν σήμερα την ελληνική οικο-
νομία και κοινωνία, καθώς αναφέρθηκε στο φορολογικό, στις επεν-
δύσεις, στα εργασιακά και στο ψηφιακό κράτος. Σε αυτά τα τέσσερα 
σημεία θεωρώ ότι η ομιλία του πρωθυπουργού και γενικά οι θέσεις 
της κυβέρνησης μας ικανοποιούν.

Από τα ζητήματα που «άνοιξε» ο πρωθυπουργός, ποια ήταν εκείνα 
που κίνησαν περισσότερο το ενδιαφέρον σας;
Θεωρώ ότι κυριάρχησε το ενδιαφέρον όλων μας στις μειώσεις των 
φόρων και γενικότερα των επιβαρύνσεων. Για τις επιχειρήσεις έχει 
ιδιαίτερη σημασία η μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 28% 

Νομίζω, λοιπόν, ότι αυτό που έκανε ο πρωθυπουργός ήταν να οριοθε-
τήσει ένα ετήσιο χρονοδιάγραμμα και να περιγράψει έναν οδικό χάρτη 
τετραετίας για την υιοθέτηση του οικονομικού προγράμματος, το οποίο 
είναι πιο κοντά στην επιχειρηματικότητα και γι’ αυτό και δημιουργεί κα-
λύτερο κλίμα. Επίσης, δείχνει σοβαρότητα και προς τους εταίρους μας 
στο εξωτερικό, αλλά και στις αγορές, και είδαμε τα επιτόκια του δεκα-
ετούς ομολόγου να είναι κάτω από το 1,6%, κάτι που μας δίνει δημοσι-
ονομικές ανάσες και μας επιτρέπει να δανειστούμε φθηνότερα από τα 
ακριβά δάνεια του ΔΝΤ που έχουμε και προσπαθούμε να εξοφλήσουμε 
νωρίτερα. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, γιατί αυτή τη στιγμή η 
χώρα μας αξιολογείται τέσσερις έως έξι βαθμίδες κάτω από την επεν-
δυτική. Πρέπει, λοιπόν, οι οίκοι αξιολόγησης να μας αναβαθμίσουν, για 
να έχουμε περισσότερες δυνατότητες και δυναμική στην προσέγγιση 
και ολοκλήρωση επενδύσεων στην Ελλάδα.

Αν είχατε τη δυνατότητα να ζητήσετε από τον πρωθυπουργό να υλο-
ποιήσει άμεσα ένα μέτρο, ποιο θα ήταν αυτό;
Θεωρώ ότι η υπερφορολόγηση μας έχει γονατίσει, ειδικά τους συνε-
πείς. Γι’ αυτό θα συνέδεα τη φορολόγηση με τη συνέπεια και θα έλεγα 
ότι όσοι «ματώσαμε» όλα αυτά τα χρόνια για να είμαστε συνεπείς στις 
φορολογικές και ασφαλιστικές μας υποχρεώσεις, στους προμηθευ-
τές μας και στις τράπεζες θα αξίζαμε, αν όχι επιβράβευση, τουλάχι-
στον μια αναγνώριση. Θα έλεγα, λοιπόν, δώστε τα κίνητρα στους συ-
νεπείς να γίνουν παράδειγμα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή. 
Και το λέω αυτό διότι η συνέπεια παλιότερα ήταν ο κανόνας. Όμως 
σήμερα αποδεικνύεται, με τα 104 δισ. ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημό-
σιο, τα 38 δισ. στα ασφαλιστικά ταμεία και τα περίπου 89 δισ. κόκκινα 
δάνεια στις τράπεζες, ότι η συνέπεια είναι η εξαίρεση στον κανόνα. 
Οπότε ο συνεπής θα μπορούσε να επιβραβευτεί με μια μονάδα μεί-
ωση των ασφαλιστικών εισφορών, με μια μονάδα μείωση των φο-
ρολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων, νωρίτερα απ’ όλους τους 
υπόλοιπους, όπως διαβάζουμε ότι δίνεται και κάποιο μπόνους για την 
προεξόφληση των 120 δόσεων.

Ποια είναι η εικόνα που έχετε από την αγορά;
Κινείται σε δύο ταχύτητες: για τους μικρούς και μεσαίους, κινείται 
ακόμη «μίζερα», με αρνητικό πρόσημο, καθώς συγκριτικά με το 2018 
το 2019 άρχισε με απώλειες. Για παράδειγμα, στο εμπόριο, ένα +4% 
που κερδίσαμε το 2018 το χάσαμε κατά το α΄ εξάμηνο του τρέχοντος 
έτους. Όμως, πάλι στο εμπόριο, οι μεγάλες επιχειρήσεις και ειδικά οι 
αλυσίδες είχαν αύξηση της τάξης του 2,3%. Άρα κάποιοι χάνουν, κά-
ποιοι κερδίζουν, η αγορά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Πού οφείλε-
ται αυτό; Στο γεγονός ότι τα μεγάλα καταστήματα, οι πολυεθνικές, οι 
αλυσίδες, έχουν γεμάτα ράφια, κι εμείς έπρεπε να προκαταβάλουμε 
την αξία των εμπορευμάτων για να γεμίσουμε τα ράφια μας. Κι αυτό 
προκλήθηκε από την επιβολή capital controls, από τα οποία απαλλα-
χθήκαμε οριστικά πριν από λίγες μέρες. Όμως η μικρή επιχείρηση, 
για να μπορέσει να ανταγωνιστεί τη μεγαλύτερη και να «μεγαλώσει» 
κι εκείνη, χρειάζεται ρευστότητα.

στο 24% για τη χρήση του 2019, η μείωση του εταιρικού φόρου μερι-
σμάτων από το 10% στο 5%, επίσης για τη χρήση του 2019, που είναι 
μια «ανάσα» περίπου 500 εκατ., την οποία, βεβαίως, οι επιχειρήσεις 
θα τη δούμε το 2020. Όμως, επιτέλους, μετά από χρόνια υπάρχει μια 
αισιοδοξία, υπάρχουν περισσότερες προσδοκίες, υπάρχει ένα κα-
λύτερο κλίμα, που μας επιτρέπει να ονειρευόμαστε για το μέλλον. 
Μιλάω με πολλούς συναδέλφους μου και όλοι κοιτάζουμε πώς να 
αναπτύξουμε τις επιχειρήσεις μας, κάτι που τα τελευταία εννέα χρό-
νια δεν το κάναμε, απλώς προσπαθούσαμε να προστατέψουμε αυτά 
που έχουμε και όχι να επεκταθούμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η αγορά 
είναι και χρήμα και κλίμα, ότι το θετικό κλίμα υπάρχει, αναζητείται το 
χρήμα – κι εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, εθνικό, θα το έλεγα, θέμα, 
που λέγεται εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος στη χώρα μας. 
Είναι απαραίτητο να γίνει σύντομα αποδεκτό το ελληνικό μοντέλο για 
την απομείωση των κόκκινων δανείων κατά 20 δισ. ευρώ, που έχει 
κατατεθεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ε.Ε., ώστε οι τράπεζες 
να αρχίσουν ξανά να δίνουν τη ρευστότητα που χρειάζεται η αγορά.

Το θετικό κλίμα πιστεύετε ότι οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη 
νέα κυβέρνηση ή είχε αρχίσει να φαίνεται νωρίτερα;
Θεωρώ ότι δεν πρέπει να απαξιώνουμε κανέναν και τίποτα. Άλλοι μπο-
ρούν να τα κάνουν καλά, άλλοι καλύτερα και άλλοι μέτρια, ωστόσο πι-
στεύω ότι όλοι προσπαθούν (για την υστεροφημία τους) να κάνουν ό,τι 
καλύτερο μπορούν. Σαφέστατα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις 
στην οικονομία, ωστόσο θεωρώ ότι η προσέγγιση της νέας κυβέρνησης 
είναι πιο φιλοεπενδυτική, πιο φιλοεπιχειρηματική και πρέπει να είναι και 
πιο φιλεργατική, για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε τα πράγματα. 
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συνέντευξη

Βασίλης 
Κορκίδης, 

πρόεδρος του ΕΒΕΠ



3. Ξεκάθαρο, σύγχρονο, αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο λει-
τουργίας, εναρμονισμένο με αυτό της Ε.Ε.
Τα επαγγελματικά ταμεία έχουν ως σκοπό να παρέχουν στα 
μέλη τους επιπλέον κάλυψη, πέρα από αυτήν που παρέχει 

Στην Ε.Ε. και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες υ-
πάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες-πυλώνες συ-
νταξιοδοτικών παροχών, κοινωνικής ασφάλι-
σης. Οι τρεις πυλώνες περιλαμβάνουν:
1. Την κρατική υποχρεωτική ασφάλιση. Παρέ-

χεται σε διάφορες μορφές από το κράτος.
2. Την επαγγελματική-επικουρική ασφάλιση, σύνταξη. Πα-
ρέχεται από τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης στους ερ-
γαζόμενους που συμμετέχουν.
3. Τα αμιγώς ιδιωτικά σχήματα σε διάφορες μορφές, που 
προέρχονται κυρίως από ασφαλιστικές εταιρείες.
Η συνεχής μείωση των συντάξεων που χορηγεί το κράτος 
(1ος πυλώνας, κρατική υποχρεωτική ασφάλιση) δημιουργεί 
νέες ανάγκες. Οι εργαζόμενοι πρέπει να εξασφαλίσουν αξιο-
πρεπή επαγγελματική-επικουρική σύνταξη, προκειμένου να 
έχουν ποιότητα ζωής όταν θα είναι συνταξιούχοι.
Η δημιουργία και λειτουργία επαγγελματικών ταμείων (2ος 
πυλώνας, επαγγελματική ασφάλιση) οδηγεί στην εφαρμογή 
ενός νέου μοντέλου κοινωνικής ασφάλισης, λίγο πιο σύνθε-
του, αλλά περισσότερο αποτελεσματικού. Περιθώρια για α-
ποτυχία και αστοχίες δεν υπάρχουν. Η επαγγελματική α-
σφάλιση έχει, εδώ και δεκαετίες, δοκιμαστεί με επιτυχία σε 
άλλες αναπτυγμένες χώρες. Προϋποθέσεις σημαντικές για να 
λειτουργήσει με αποτέλεσμα και επιτυχία είναι:
1. Να εξασφαλίζεται ο διαχωρισμός από τους άλλους δύο πυ-
λώνες. Να μην υπάρχουν περιθώρια αλληλεπιδράσεων και ε-
ξαρτήσεων, αλλά ξεκάθαροι διαφορετικοί ρόλοι και λειτουρ-
γίες.
2. Η ανεξαρτησία από το κράτος και τις παρεμβάσεις του. Η 
μόνη παρέμβαση θα περιορίζεται στην εποπτεία του υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στον έλεγχο 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Αναλογιστική 
Αρχή.

η κρατική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Λειτουργούν με 
βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και όχι το αναδιανεμη-
τικό, με βάση το οποίο λειτουργεί η κρατική υποχρεωτική α-
σφάλιση. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας έχει ως όφελος τα τα-
μεία επαγγελματικής ασφάλισης να αποτελούν μια μορφή 
μακροχρόνιας και με καλές αποδόσεις αποταμίευσης. Τα χρή-
ματα παραμένουν στο επαγγελματικό ταμείο και επενδύονται 
για να εξυπηρετήσουν τον συγκεκριμένο σκοπό και δεν υπάρ-
χει διασπάθιση σε άλλες δράσεις και ανάγκες.
Στα πλεονεκτήματα των υποχρεωτικών επαγγελματικών τα-
μείων είναι η διαφάνεια, η ενημέρωση, η διασφάλιση των δι-
καιωμάτων των ασφαλισμένων και η ασφάλεια των επενδύ-
σεων με ικανοποιητικές αποδόσεις. Υπάρχει συνεχής έλεγ-
χος. Είναι υποχρεωμένα να δημοσιεύουν τις οικονομικές 
καταστάσεις, τους προϋπολογισμούς, τις αναλογιστικές μελέ-
τες, καθώς και την πορεία των επενδύσεων.
Η επενδυτική πολιτική που ακολουθούν οριοθετείται από συ-
γκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, ενώ αυστηρές κυρώσεις 
εγγυώνται την ορθή διαχείριση των ταμείων.
Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν με επιτυχία από τον Μάρ-
τιο του 2013 τέσσερα ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής 
ασφάλισης. Υπήρξε μετατροπή τους από επικουρικά ταμεία 
ΝΠΔΔ σε επαγγελματικά ΝΠΙΔ.
Καλύπτουν τους κλάδους των εργαζομένων στο φάρμακο (ΤΕ-
ΑΥΦΕ), των υπαλλήλων εμπορίου τροφίμων Αττικής (ΤΕ-
ΑΥΕΤ), του προσωπικού εταιρειών πετρελαιοειδών και των 
ασφαλιστών και προσωπικού ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
(ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ).
Έχουν συστήσει την Ένωση Επαγγελματικών Ταμείων, προ-
κειμένου να υπάρχει συνεχής συνεργασία, ανταλλαγή ιδεών, 
σκέψεων και ενημέρωση μεταξύ τους στα θέματα της επαγγελ-
ματικής ασφάλισης, ώστε να εξυπηρετούν αποτελεσματικά τα 
συμφέροντα των ασφαλισμένων τους.
Η λειτουργία των τεσσάρων επαγγελματικών ταμείων υποχρε-
ωτικής ασφάλισης κρίθηκε θετική από την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟPA), μετά 
από δειγματοληπτική αξιολόγηση το 2017.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το οικονομικό περιβάλλον, και όχι 
μόνο, των τελευταίων χρόνων υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολο. Τα 
τέσσερα ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης κα-
τάφεραν να αυξήσουν την περιουσία τους, να διασφαλίσουν τα 
συμφέροντα των ασφαλισμένων τους και να ισχυροποιήσουν 
τη θέση τους.
Αυτό το πέτυχαν γιατί αντιμετώπισαν τις δύσκολες καταστά-
σεις με σύνεση, προσοχή και επαγγελματισμό. Με συνεχή εκ-
συγχρονισμό της μηχανοργάνωσης, των πληροφοριακών συ-
στημάτων τους και βελτίωσή τους. Η αυτοτελής και αυτόνομη 
λειτουργία τους και η αυτοδιαχείριση της περιουσίας τους γί-
νεται σύμφωνα με τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνη-
σης. Με επενδυτικές επιτροπές, διαχειριστές περιουσίας και 
αναλογιστές ανεξάρτητους εξωτερικούς συνεργάτες. Σε όλα 
τα επίπεδα λειτουργίας τους εφαρμόζουν κανόνες και κανονι-
σμούς (Εσωτερικής Λειτουργίας, Εσωτερικού Ελέγχου, Επεν-
δύσεων, Παροχών κ.ά.), ενώ λειτουργούν υπό την εποπτεία 
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τον 
έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς.
Τα επαγγελματικά ταμεία είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα. Η περιουσία που δημιουργούν από τις εισφορές των 
ασφαλισμένων και τις επενδύσεις των χρημάτων τους έχει ως 
κύριο σκοπό την πληρωμή των συντάξεών τους. Ορισμένα ση-
μαντικά σημεία που πρέπει το επόμενο διάστημα να έρθουν 
προς συζήτηση με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Α-
σφάλισης είναι η μείωση του κόστους λειτουργίας τους, η φο-
ρολογία, η παροχή κινήτρων και διευκόλυνση των επενδύ-
σεων, η επιλογή και η συμμετοχή των νέων ασφαλισμένων τα 
επόμενα έτη, η εφαρμογή του υποχρεωτικού χαρακτήρα.

*Ο Γιάννης Ανδριόπουλος, MSc. Ph.D., είναι μέλος Δ.Σ. ΤΕ-
ΑΥΦΕ, μέλος Δ.Σ. ΠΟΙΕ και αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΙΕΑΙΤ.

Τα ταμεία επαγγελματικής 
ασφάλισης αποτελούν 
μια μορφή μακροχρόνιας 
και με καλές αποδόσεις 
αποταμίευσης. Τα 
χρήματα παραμένουν στο 
επαγγελματικό ταμείο 
και επενδύονται για 
να εξυπηρετήσουν τον 
συγκεκριμένο σκοπό και δεν 
υπάρχει διασπάθιση σε άλλες 
δράσεις και ανάγκες.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΑΣΦΑΛΙΣΉ:  
ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ  

ΤΩΝ ΈΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ
 ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΆΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ*





Α
κόμη μία έρευνα έρχε-
ται να επιβεβαιώσει ότι 
η Ελλάδα κατέχει την 
πρωτιά ανάμεσα στις 
28 χώρες-μέλη της Ε.Ε. 
στους άνεργους πτυχι-
ούχους. Η πρόσφατη 

μελέτη του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ σχετικά με την 
απασχόληση στη χώρα δείχνει ότι το ποσοστό 
αυτό φτάνει το 20%. Την ίδια ώρα καταγράφο-
νται και οι στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας.

Πρώτη θέση σε μακροχρόνια 
άνεργους πτυχιούχους
Συγκεκριμένα, το ΚΑΝΕΠ επισημαίνει ότι η 
χώρα μας καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε μα-
κροχρόνια άνεργους πτυχιούχους έως 29 ετών, 
με ποσοστό 19,6%, επίσης την πρώτη θέση (πο-
σοστό 20,5%) σε πτυχιούχους που τελούν σε κα-
τάσταση φτώχειας (κοινωνική και οικονομική 
αποστέρηση, όπως αναφέρει η μελέτη), την τε-
λευταία θέση σε ποσοστό απασχόλησης αποφοί-
των ανώτατης (69,6%), αλλά και ανώτερης δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης (55,3%) έως 34 ετών 
και τη δεύτερη θέση μεταξύ των μελών της Ε.Ε. 
σε νέους έως 34 ετών που βρίσκονται εκτός ερ-
γασίας και, ταυτόχρονα, εκτός εκπαίδευσης και 
κατάρτισης.
Δεν πρόκειται όμως για τη μοναδική αρνητική 
πρωτιά, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευ-
ταίες θέσεις σε ό,τι αφορά το μέσο καθαρό ει-
σόδημα των ατόμων ηλικίας 18-64 ετών χαμη-
λού (23η θέση) και μέσου (25η θέση) όσο και υ-
ψηλού (25η θέση) μορφωτικού επιπέδου για το 
έτος 2018.
Επιπλέον, η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση 
στην Ε.Ε., με ποσοστό 33,9%, «στην ΚΑΘΕΤΗ 
αναντιστοιχία προσόντων και δεξιοτήτων σε ερ-
γαζόμενους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης η θέση εργασίας των οποίων υπολείπεται 
του μορφωτικού τους επιπέδου, με το χάσμα να 
διευρύνεται σημαντικά την περίοδο εντός κρί-
σης (2010-2018)». 

Το πλήγμα που υπέστησαν 
οι επιχειρήσεις
Όπως σημειώνεται στην έρευνα, «εκτιμάται ότι 

το 2019 οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα θα αντιστοιχούν στο 99,7% του συ-
νόλου των επιχειρήσεων, θα απασχολούν το 
78,2% του συνόλου των εργαζομένων στις ελ-
ληνικές επιχειρήσεις και θα παράγουν το 46,6% 
της συνολικής προστιθέμενης αξίας (σε κόστος 
συντελεστών παραγωγής) που παράγει το σύ-
νολο του μη οικονομικού και ασφαλιστικού 
κλάδου των ιδιωτικών επιχειρήσεων στη χώρα. 
Ας σημειωθεί ότι το 2016 η ετήσια συνολική 
δαπάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) των 
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Ελ-
λάδα αντιστοιχούσε μόλις στο 11,7% (83,6 εκατ. 
ευρώ) της συνολικής δαπάνης του επιχειρηματι-
κού τομέα της οικονομίας στη χώρα (740,4 εκατ. 
ευρώ)».
Την περίοδο 2008-2014 οι πολύ μικρές και μι-
κρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα υπέστησαν ι-
σχυρότατο πλήγμα από την οικονομική κρίση. 
Συγκεκριμένα, «το 2014, έναντι του 2008, έχα-
σαν το 1/5 της δυναμικής τους (175.844 επιχει-
ρήσεις), οδήγησαν στην ανεργία το 25% των ερ-
γαζομένων τους (498.486 εργαζόμενους) και α-
πώλεσαν το 35,3% της προστιθέμενης αξίας τους 
(14,7 δισ. ευρώ)».
Ας σημειωθεί ότι «στην κατηγορία των πολύ μι-
κρών και μικρών επιχειρήσεων ανήκουν οι και-
νοφανείς επιχειρήσεις έντασης γνώσης, οι νεο-
φυείς επιχειρήσεις (startup) και οι τεχνοβλα-
στοί (spin-offs), αλλά και ευρύτερα η νεανική 
επιχειρηματικότητα, καθώς και το σύνολο των 
φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικο-
νομίας στη χώρα».

Χωρίς αντίκρισμα 
η τεχνολογική εξειδίκευση
Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο της μελέτης 
έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα «δεν α-
νταμείβει το επίπεδο τεχνολογικής εξειδί-
κευσης των αποφοίτων της εκπαίδευσης, που 
είναι προσανατολισμένο σε σύγχρονα επιστη-
μονικά πεδία σπουδών. Άτυπα, όμως, έχει υιο-
θετήσει ένα μοντέλο που προκρίνει ως ικανο-
ποιητικά προσόντα εργασίας τον μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών, τη γνώση της Αγγλικής σε επί-
πεδο Proficiency (αναγνωρισμένο δίπλωμα ε-
πάρκειας για διδασκαλία της Αγγλικής) και την 
τριετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο. Ωστόσο, 

συνήθως το αντικείμενο εργασίας που προσφέ-
ρεται αντιστοιχεί σε εξειδικευμένο απόφοιτο 
Επαγγελματικού Λυκείου και IEK, ενώ η προ-
σφερόμενη εργασία αμείβεται με μισθό κατώ-
τερο του αποφοίτου Γυμνασίου (ανειδίκευτου 
εργαζόμενου)».
Όπως επισημαίνεται, η συγκεκριμένη τάση διο-
γκώνει τα φαινόμενα του brain drain (διαρροή 
εγκεφάλων στο εξωτερικό) και brain waist (σπα-
τάλη εγκεφάλων στην αγορά – αναντιστοιχία δε-
ξιοτήτων), που ισχυροποιούνται κυρίως στις πε-
ριπτώσεις όπου το επίπεδο τεχνολογικής εξειδί-
κευσης της επιχείρησης (και τελικά του κλάδου 
και της αγοράς) είναι χαμηλότερο της προσφε-
ρόμενης.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με 
τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, κυρίως ο δημόσιος το-
μέας της οικονομίας στην Ελλάδα (στον οποίο 
εντάσσεται και η τριτοβάθμια εκπαίδευση) ε-
πενδύει στην Έρευνα και Ανάπτυξη, ενώ το α-
ντίστοιχο μερίδιο του ιδιωτικού τομέα είναι χα-
μηλότερο. «Η αγορά φαίνεται να “αμύνεται” 
ακόμα για μια οικονομία έντασης εργασίας έ-
ναντι μιας οικονομίας έντασης γνώσης» προ-
σθέτουν οι ερευνητές, κάνοντας λόγο για «αδυ-
ναμία της οικονομίας να δημιουργήσει υψηλής 
προστιθέμενης αξίας θέσεις εργασίας, ενώ ταυ-
τοχρόνως η μεγάλη έκταση του φαινομένου δι-
αμορφώνει συνθήκες περαιτέρω εγκλωβισμού 
της οικονομίας στον αρνητικό της κύκλο».
Συγκεκριμένα, «η μεγάλη πλειονότητα των θέ-
σεων εργασίας δημιουργείται σε κλάδους και ε-
παγγέλματα χαμηλής προστιθέμενης αξίας, που 
απαιτούν μεσαία και χαμηλά εκπαιδευτικά προ-
σόντα και δεξιότητες, όταν είναι γενικά αποδε-
κτό ότι η χώρα, για να βγει με ασφάλεια από την 

κρίση, χρειάζεται να δημιουργηθούν θέσεις ερ-
γασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, με υψηλά 
εκπαιδευτικά προσόντα και δεξιότητες». Αυτό 
δηλαδή που συνιστά το ΚΑΝΕΠ είναι «να δη-
μιουργηθούν διαφορετικές θέσεις εργασίας από 
αυτές που δημιουργούνται».

Απαραίτητη η θέσπιση στήριξης 
της διά βίου μάθησης
Βάσει των παραπάνω, η έρευνα προτείνει «να 
αυξηθεί η δημόσια και ιδιωτική επένδυση στην 
ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων του εργατι-
κού δυναμικού της χώρας, να θεσπιστεί ένα ολο-
κληρωμένο πλαίσιο για τη στήριξη της διά βίου 
μάθησης, που θα περιλαμβάνει μια ισχυρότερη 
και καλύτερα χρηματοδοτούμενη επαγγελμα-
τική κατάρτιση σε σύνδεση με την αγορά εργα-
σίας και διευρυμένες δημόσιες υπηρεσίες απα-
σχόλησης, και να επανασχεδιαστεί το σύστημα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ως σύστημα δια-
σφάλισης της ποιότητας και με κυρίαρχο ρόλο 
των κοινωνικών εταίρων».
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να «επανιδρυθεί 
και να αναβαθμιστεί ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ 
(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσό-
ντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού) ως 
ο κατεξοχήν οργανισμός πιστοποίησης της ε-
παγγελματικής κατάρτισης (προσόντα, δεξιότη-
τες, δομές, εκπαιδευτές κ.λπ.), να επανασχεδια-
στεί το σύστημα πιστοποίησης των φορέων κα-
τάρτισης εντάσσοντας ουσιαστικά, ποιοτικά και 
εκπαιδευτικά κριτήρια αξιολόγησης και να δι-
ασυνδεθεί η Επαγγελματική Κατάρτιση με τον 
μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς 
εργασίας, επαγγελμάτων, ειδικοτήτων και δεξι-
οτήτων».

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε 
μακροχρόνια άνεργους πτυχιούχους έως 29 ετών, 
με ποσοστό 19,6%.

ΈΧΈΙΣ 
ΠΤΥΧΙΟ; 
ΕΊΣΑΊ 
ΑΝΕΡΓΟΣ

  ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ
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Μ
ια σειρά από βαθιά χάσματα και διχα-
σμούς έχει αφήσει το μετρό στην κοι-
νωνία της Θεσσαλονίκης από την πρώτη 
φορά που δημιουργήθηκε το θέμα, κατά 
την προεκλογική περίοδο των δημοτικών 
εκλογών του 1986, μέχρι και σήμερα, που 

έχουν περάσει 30 χρόνια και μετά βίας η κατασκευή του έχει ξεπεράσει 
το 50%. Ας τα δούμε αναλυτικά…

Το μετρό των μεγαλοεργολάβων ή το λαϊκό τραμ
Η εκλογή του Σωτήρη Κούβελα στη δημαρχία της Θεσσαλονίκης ανέ-
τρεψε μια πολιτική παράδοση που ήθελε τον δήμαρχο του κεντρικού 
δήμου της πόλης να προέρχεται και να εκλέγεται με τη στήριξη της κε-
ντροαριστεράς ήδη από το 1964.
Η ατζέντα του το 1986, έναν χρόνο μετά τους εορτασμούς για τα 2.300 
χρόνια της πόλης, ήταν εξαιρετικά φιλόδοξη και γοήτευσε τους Θεσσα-
λονικείς, που είχαν στο DNA τους το αίσθημα του αδικημένου.
Τα βασικά προτάγματα του αφηγήματος της δημαρχίας Κούβελα ήταν η 
δημιουργία μη ελεγχόμενων από το κράτος ραδιοτηλεοπτικών μέσων, 
η επέκταση της παλιάς παραλίας με μια υποθαλάσσια αρτηρία να περνά 
από κάτω και η κατασκευή μετρό.
Στην επιθετική πολιτικά ατζέντα Κούβελα η Αριστερά απάντησε με το 
σχέδιο του πρωτοεμφανιζόμενου τότε συγκοινωνιολόγου Σπύρου Βού-
για, ο οποίος αντέτεινε ως λύση για τα συγκοινωνιακά προβλήματα της 
Θεσσαλονίκης την κατασκευή τραμ.
Στο μεταξύ, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης είχε τεράστια α-
κροαματικότητα και υψηλά έσοδα, σε βαθμό που ο Κούβελας είχε δια-
βεβαιώσει ότι το μετρό θα χρηματοδοτηθεί από αυτά.
Από τις αρχές του 1990, όταν πλέον ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σχη-
μάτισε κυβέρνηση με τον Κούβελα υπουργό Δημοσίων Έργων, η Αρι-
στερά υιοθέτησε το σύνθημα «όχι στο μετρό των μεγαλοεργολάβων».
Ο μεγαλοεργολάβος ήταν ο Πρόδρομος Εμφιετζόγλου της κραταιάς 
τότε Μηχανικής, ο οποίος είχε πολιτικούς δεσμούς με την κυβέρνηση 
και τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Ιδιωτικό ή δημόσιο έργο
Πολύ σύντομα αποδείχθηκε ότι η κατασκευή μετρό με χρηματοδό-
τηση από ένα μέσο ενημέρωσης δεν μπορούσε να παραγάγει κάτι άλλο 
πέρα από μια τρύπα μπροστά στη ΔΕΘ, για την οποία είχε διατεθεί 1 
δισ. δραχμές(3 εκατ. ευρώ) και πέρασε στην ιστορία ως «η τρύπα του 

Έχοντας ολοκληρωθεί το 50% του 
έργου σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Αττικό Μετρό, το κόστος του έχει 
αυξηθεί κατά 50% και από τα 900 
εκατ. ευρώ έχει φτάσει τα 1,35 δισ. 
ευρώ. Και έπεται συνέχεια.

Κούβελα».
Το έργο προκηρύχθηκε και το ανέλαβε ο γαλλικός όμιλος της Μπούικ, 
ο οποίος σκόπευε να πάρει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Όμως οι τεχνοκράτες της ΕΤΕπ είχαν διαφορετική άποψη, παρά το γε-
γονός ότι η πρόταση είχε την υποστήριξη του τότε αντιπροέδρου της 
ΕΤΕπ, Παναγιώτη Γεννηματά.
Η ΕΤΕπ εξέφραζε σοβαρές ενστάσεις για το κατά πόσο το έργο θα μπο-
ρούσε να είναι βιώσιμο μετά την κατασκευή του, για να μπορέσει ο ι-
διοκτήτης, η εταιρεία δηλαδή, να αποπληρώσει τα δάνεια που θα του 
είχαν χορηγηθεί.
Τέτοια δυνατότητα δεν προέκυψε, παρά το γεγονός ότι παρουσιάστηκε 
και σχέδιο, το οποίο υπέτασσε τις λεωφορειακές γραμμές στην εξυπη-
ρέτηση της αύξησης της επιβατικής κίνησης του μετρό.
Όταν, μετά την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο Κώστας Λαλιώτης ανέλαβε 
τα δημόσια έργα, στην κυβέρνηση Παπανδρέου το 1993, πρότεινε την 
κατάργηση του έργου, αλλά το τοπικό ΠΑΣΟΚ απέρριψε κάθε τέτοια 
σκέψη, γιατί θεωρούσε ότι αν πήγαινε το κόμμα στις δημοτικές του 
1994 έχοντας καταργήσει το σχέδιο για το μετρό, θα υφίστατο πανω-
λεθρία. Η ιστορία δεν κατέγραψε τι θα γινόταν αν είχε καταργηθεί το 
έργο, όμως ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ συνετρίβη με διαφορά 20 μονά-
δων στις δημοτικές εκλογές.
Έτσι, ο Λαλιώτης συνέχισε την προσπάθεια να πειστεί η ΕΤΕπ για όλο 
το υπόλοιπο της δεκαετίας, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Μετά τη μετακίνηση του Λαλιώτη στη γραμματεία του ΠΑΣΟΚ το 2002, 
η διάδοχός του, η κ. Βάσω Παπανδρέου, λίγο πριν από τις εκλογές του 
2004 και ενώ οι κάτοικοι της πόλης είχαν αγανακτήσει με τις διαρκείς α-
ναβολές, επαναπροκήρυξε το μετρό, ως δημόσιο έργο πλέον.
Σύμφωνα με τα τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ήταν ο μόνος τρόπος να 
μπορέσουν οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ να εμφανιστούν στη Θεσσαλο-
νίκη.
Για να προλάβει το κόμμα να πάει στις εκλογές με το μετρό υπό μάλης, η 
προκήρυξη έγινε με τη μέθοδο της μελέτης κατασκευής, δηλαδή «βλέ-
ποντας και κάνοντας», χωρίς να σώσει το ΠΑΣΟΚ από μια βαριά ήττα 
στη Θεσσαλονίκη.
Η μετατροπή του μετρό σε δημόσιο έργο έλυσε το πρόβλημα της χρη-
ματοδότησης της κατασκευής, αλλά δεν απάντησε στο βασικό πρό-
βλημα που είχε αναδείξει η ΕΤΕπ, δηλαδή τη βιωσιμότητα από πλευ-
ράς επιβατικής κίνησης.

Πτωχευμένοι εργολάβοι ή απρόθυμο κράτος
Την προκήρυξη της κ. Παπανδρέου υλοποίησε ο διάδοχός της επί κυ-
βερνήσεων Καραμανλή, Γιώργος Σουφλιάς. Το έργο ανατέθηκε έναντι 
900 εκατ. ευρώ στην ΑΕΓΕΚ, ο ιδιοκτήτης οποίας επίσης φερόταν ως 
πολιτικός φίλος της κυβέρνησης. Ο ίδιος ο υπουργός έφερε στη Θεσ-
σαλονίκη τους μετροπόντικες, τους οποίους ονόμασε Κωστίκα και Γιω-
ρίκα, και ετέθη ως στόχος η Θεσσαλονίκη να έχει μετρό τον Οκτώβριο 
του 2012, που θα γιόρταζε τα 100 χρόνια της ένταξής της στην ελληνική 
επικράτεια.
Όμως πολύ σύντομα η εταιρεία κατέρρευσε και για να συνεχίσει το έργο 
χρειάστηκε πολλές ενέσεις ρευστότητας, ενώ έθετε και θέμα αναπρο-
σαρμογής του τιμήματος, καθώς η μελέτη που προηγούνταν της κατα-
σκευής δημιουργούσε διαρκώς απρόβλεπτες δαπάνες.
Η εταιρεία τελικά δεν άντεξε και αναγκάστηκε να παραχωρήσει την κα-
τασκευή του έργου στην ΑΚΤΩΡ, η οποία είχε έρθει δεύτερη στον δι-
αγωνισμό.
Αλλά δεν ήταν μόνο η εταιρεία που είχε προβλήματα. Περίπου την 
εποχή που θα έπρεπε να παραδίδεται το έργο προς χρήση, το Δημό-
σιο είχε παραχωρήσει λιγότερους από τους μισούς σταθμούς για να δου-
λεύει η εταιρεία.
Παράλληλα, οι απαλλοτριώσεις, που ήταν αναγκαίες, προκάλεσαν κα-
θυστερήσεις και κερδοσκοπικές διαθέσεις σε ιδιοκτήτες γης, ενώ η 
πρόσληψη εποχικών υπαλλήλων για τις ανασκαφές του μετρό είχε γίνει 
σπορ για τους τοπικούς βουλευτές. Η αρχική πρόβλεψη, που ήταν για 
δαπάνες 15 εκατ. ευρώ για τις ανασκαφές, είχε εξαπλασιαστεί, για να 
φτάσει τελικά τα 135 εκατ. ευρώ
Ο εργολάβος έπρεπε να περιμένει ανασκαφές και απαλλοτριώσεις, με α-
ποτέλεσμα να καθυστερεί.

Απόσπαση ή διατήρηση των αρχαίων
Ανάμεσα στις αναμονές ήταν και η αναμονή για την απόφαση για τον 
σταθμό Βενιζέλου, όπου βρέθηκαν αρχαιότητες από τη ρωμαϊκή περί-
οδο της Θεσσαλονίκης κι έτσι έκλεισε, καθιστώντας αδύνατο για τον ερ-
γολάβο να δουλέψει. Για το θέμα του σταθμού Βενιζέλου έχει αποφα-
σίσει δυο-τρεις φορές το ΚΑΣ και δυο-τρεις υπουργοί Πολιτισμού και 
άλλοι τόσοι Υποδομών. Η Θεσσαλονίκη διχάστηκε στο αν έπρεπε να 
παραμείνουν τα αρχαία στη θέση τους και να συνεχιστεί με άλλον τρόπο 
η κατασκευή του σταθμού ή να αποσπαστούν για να γίνει ο σταθμός και 
να επανατοποθετηθούν μόλις ολοκληρωθεί.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην έναρξη του πολιτικού μέλιτος με τον δή-
μαρχο Μπουτάρη επέλεξε τη διατήρηση των αρχαιοτήτων, οι κυβερνή-
σεις Σαμαρά και Μητσοτάκη προτιμούν την απόσπαση και επανατοπο-
θέτηση.
Το θέμα των διεκδικήσεων του εργολάβου με απόφαση Σπίρτζη πα-
ραπέμφθηκε στη διαιτησία, στην οποία προήδρευσε η κ. Θάνου. Συνο-
λικά εγκρίθηκαν αποζημιώσεις που άγγιζαν τα 250 εκατ. ευρώ στον ερ-
γολάβο.
Έτσι, μέχρι στιγμής, στα 900 εκατ. ευρώ του αρχικού κόστους του έργου 
πρέπει να προστεθούν τα 200 τουλάχιστον των αποζημιώσεων, τα 135 
των ανασκαφών και τα περίπου 50 εκατ. ευρώ των απαλλοτριώσεων.
Δηλαδή, έχοντας ολοκληρωθεί το 50% του έργου σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Αττικό Μετρό, το κόστος του έχει αυξηθεί κατά 50% και από τα 
900 εκατ. ευρώ έχει φτάσει τα 1,35 δισ. ευρώ.
Και έπεται συνέχεια.

ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΔΙΧΑΣΜΩΝ  
ΑΎΞΗΣΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΎ  

ΚΑΤΑ 50% (450 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)
 ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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καίου, με τη σύγχρονη εκδοχή του.
Η κ. Βασιλική Θάνου τοποθετήθηκε πρόεδρος της Επιτροπής Α-
νταγωνισμού νόμιμα. Τηρήθηκαν οι κείμενες διατάξεις. Νόμιμα 
τοποθετήθηκε ως αντιπρόεδρος της ίδιας αρχής υψηλόβαθμο 
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης νόμιμα τοποθετήθηκε δι-
ευθυντής της αρχής έτερο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τρεις στους 
τρεις «σεσημασμένοι» Συριζαίοι, νόμιμα πάντα. Έτερο κομμα-
τικό στέλεχος ορίστηκε εισηγητής. Πρακτικά, τέσσερις από τους 
οκτώ που θα έπαιρναν αποφάσεις, συν ο διευθυντής, συνδέο-
νταν ευθέως με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επιπλέον, σε θέσεις εισηγητών το-
ποθετήθηκαν και υπάλληλοι της αρχής, οι οποίοι θα βρίσκονταν 
σε υπηρεσιακή εξάρτηση από τους τρεις προηγούμενους.
Το συνολικό αποτέλεσμα, όπως διαμορφώθηκε, σας φαίνεται 
«νόμιμο»;
Τυπικά, μπορεί να είναι νόμιμο. Τηρήθηκαν οι κείμενες διατά-
ξεις. Ουσιαστικά, πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση της δη-
μοκρατικής αρχής, όπως και καταπάτηση κάθε έννοιας κράτους 
δικαίου.

Σ
τις σύγχρονες δημοκρατίες ο νόμος που ψη-
φίζεται από το κοινοβούλιο (υποτίθεται ότι) 
εκφράζει τη μέση αντίληψη για το θέμα που 
ρυθμίζει ή, έστω, την κυρίαρχη. Αν ο νόμος 
εκφράζει, πράγματι, τη μέση αντίληψη, θα 
αντέξει στον χρόνο. Σε αντίθετη περίπτωση, 
θα τροποποιηθεί ή θα καταργηθεί από την 

επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Είναι γεγονός ότι ο νόμος στην κοινοβουλευτική δημοκρατία υ-
λοποιεί την αντίληψη της πλειοψηφίας, όπως αυτή τεκμαίρεται 
ότι εκφράζεται από τους βουλευτές. Τούτο δεν σημαίνει ότι η ε-
κάστοτε πλειοψηφία μπορεί να νομοθετεί ό,τι και όπως νομίζει.
Στη δημοκρατία ενός κράτους δικαίου η νομοθέτηση (πρέπει 
να) κατοχυρώνει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα στην αντίθετη 
άποψη, τα δικαιώματα της μειοψηφίας και φυσικά την ελευθε-
ρία έκφρασης και δράσης του ατόμου υπό τον όρο ότι δεν θί-
γονται οι υπόλοιποι. Διαφορετικά, δεν πρόκειται για κράτος δι-
καίου, ούτε για ουσιαστική δημοκρατία. Ο νόμος, εντέλει, δεν 
αρκεί να υπάρχει και να εφαρμόζεται για να επιτύχει, αλλά πρέ-
πει να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένους δεοντολογικούς κα-
νόνες, που υπάρχουν έξω από αυτόν.
Ένας τρόπος για να λειτουργήσει καλύτερα η δημοκρατία θεω-
ρήθηκε ότι είναι η οργάνωση και λειτουργία των ανεξάρτητων 
αρχών εποπτείας συγκεκριμένων τομέων της οικονομικής και 
κοινωνικής ζωής. Οι ανεξάρτητες αρχές (υποτίθεται ότι) έχουν 
οργανωτική αυτονομία, ιδιαίτερο τρόπο επιλογής των στελεχών 
και κατά συνέπεια αυξημένο κύρος, ώστε να επεμβαίνουν και να 
ρυθμίζουν τον τομέα της αρμοδιότητάς τους με τρόπο κοινώς α-
ποδεκτό και αμερόληπτο.
Η λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών ρυθμίζεται σε μεγάλο πο-
σοστό από την (εκάστοτε) κυβέρνηση και υπόκειται (φυσικά) 
στον έλεγχο της Δικαιοσύνης.
Ειδικά στο επίπεδο της στελέχωσης, η επιλογή προσώπων εξει-
δικευμένων στο αντικείμενο, αυξημένου κύρους και διακομμα-
τικής αποδοχής τεκμαίρεται ότι προσδίδει κύρος στην αρχή.
«Σκληρός νόμος, αλλά νόμος» έλεγαν οι Ρωμαίοι, αλλά αυτοί 
δεν είχαν δημοκρατία. Πολύ περισσότερο, δεν είχαν κράτος δι-

Ό,τι είναι νόμιμο δεν καταλήγει να είναι και ηθικό. Πολύ περισ-
σότερο, δεν καταλήγει να είναι δημοκρατικό. Έχει μεγάλη σημα-
σία το τι σκέφτεται και αισθάνεται ο εφαρμοστής. Αν αυτός δεν 
πιστεύει στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου, περιορίζεται (ή 
επιδιώκει!) στο να τηρεί μια τυπική νομιμότητα, προκειμένου να 
επιβάλει τη δική του άποψη, περιφρονώντας κάθε αντίθετη, αλλά 
κυρίως καταστρατηγώντας το πνεύμα λειτουργίας των θεσμών και 
τσαλακώνοντας την ουσία για την οποία υπάρχουν.
Ειδικά στο θέμα της Αρχής Ανταγωνισμού και του ξηλώματος της κ. 
Θάνου και των λοιπών, η κριτική εστιάστηκε από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ 
σε ζητήματα τήρησης της νομιμότητας. Λογικό. Δεοντολογικά, δεν 
έχουν να πουν τίποτα. Ηθικά, είναι απόλυτα εκτεθειμένοι. Επικα-
λούνται τον νόμο, διότι, όπως οι Ρωμαίοι δεν είχαν, τούτοι εδώ δεν 
πιστεύουν στην πραγματική δημοκρατία. «Εμείς ή αυτοί».
Η Αριστερά της ιδεολογίας, του ανθρωπισμού και των ιδανικών 
απέμεινε να επικαλείται την τυπική τήρηση του νόμου, έχοντας 
προηγουμένως η ίδια παραβιάσει τις θεμελιώδεις αρχές και τη φι-
λοσοφία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Αποδεικνύο-
ντας, για άλλη μια φορά, ότι Αριστερά σημαίνει, εντέλει, κομμου-
νισμός, ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση πιστεύει στην ολιγαρ-
χία. Καλοί είναι μόνο οι δικοί μας.
Η υπόθεση της Αρχής Ανταγωνισμού δείχνει με καθαρό τρόπο 
τη βασική αδυναμία της Αριστεράς στη χώρα μας: ανέκαθεν θεω-
ρούσε εαυτήν αυθεντία, άσπιλη και αμόλυντη. Με αυτό το «ηθικό 
πλεονέκτημα» κορόιδευε ανοιχτά κάθε αντίθετη άποψη, θέση και 
ιδεολογία. Της διέφυγε(;) το γεγονός ότι περιφρονώντας ιδεολο-
γίες περιφρονούσε ανθρώπους και ότι αργά ή γρήγορα, όταν ερ-
χόταν η ώρα να κυβερνήσει, θα συγκρουόταν με την πραγματικό-
τητα: με τους άλλους ανθρώπους!
Κανένας λογικός άνθρωπος δεν είναι ευχαριστημένος όταν έρχε-
ται ο «άσπιλος και ο αμόλυντος» αφ’ υψηλού να τον περιφρονή-
σει και να παραβιάσει, με τον χειρότερο τρόπο, τη δημοκρατική 
αρχή.
Η κ. Θάνου τοποθετήθηκε το 2015 πρόεδρος του Αρείου Πάγου 
με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 3 το πρωί. Νό-
μιμα. Ουδείς απαγορεύει στο Υπουργικό Συμβούλιο να συνεδρι-
άζει ξημερώματα.
Νόμιμα, την ίδια στιγμή, έμειναν κενές οι θέσεις των προέδρων 
των άλλων δύο ανώτατων δικαστηρίων. Ως συνέπεια, η κ. Θάνου 
έγινε στη συνέχεια υπηρεσιακή πρωθυπουργός και στο μεταξύ 
διενεργήθηκε το δημοψήφισμα.
Το συνολικό αποτέλεσμα σας φαίνεται «νόμιμο»;
Παρενθετικά, ας θυμηθούμε ότι… νόμιμα και ο κ. Πολάκης και 
ο κ. Καμμένος είχαν επιδιώξει και είχαν πετύχει, παλιότερα, για 
τους εαυτούς τους την προστασία του νόμου περί ευθύνης υπουρ-
γών, τον οποίο οι ίδιοι θεωρούσαν «κατάπτυστο», διότι, κραύγα-
ζαν τότε, έδινε ασυλία «σε αυτούς που κατέστρεψαν τη χώρα».
Κάποτε, η μη πληρωμή οφειλών στο Δημόσιο ύψους 3.001 ευρώ 
ήταν ποινικό αδίκημα. Αργότερα, το όριο ανέβηκε στα 5.001 
ευρώ, κατόπιν στα 20.001 ευρώ και πλέον βρίσκεται στα 100.001 
ευρώ. Κατά συνέπεια, αν δεν πληρώσω φόρους ύψους 100.000 
ευρώ στο Δημόσιο, δεν διώκομαι ποινικά… νόμιμα. Μήπως αυτό 
σημαίνει ότι δεν είμαι φοροφυγάς;
Εν ολίγοις, το να διορίσεις αποκλειστικά δικούς σου σε μια «ανε-
ξάρτητη αρχή», τυπικά νόμιμα, δεν σημαίνει ότι υπηρέτησες τη 
δημοκρατία. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι την παραβίασες και δημι-
ούργησες μια έκτακτη κατάσταση.
Εκ των πραγμάτων, η έκτακτη κατάσταση αντιμετωπίζεται με έ-
κτακτα μέτρα. Πέρα από την τυπική νομιμότητα, στην περίπτωση 
της κατάχρησης των δυνατοτήτων του νόμου (διότι περί αυτού 
πρόκειται) δεοντολογίας προέχει η ουσιαστική αποκατάσταση 
της δημοκρατικής αρχής. Οι σφετεριστές πρέπει να εξοστρακίζο-
νται. Η αποκατάσταση της ουσιαστικής νομιμότητας προέχει.
Το ότι ελέγχοντας κανείς την Αρχή Ανταγωνισμού, κατ’ ελάχιστον, 
επηρεάζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του επιχειρηματικού γίγνε-
σθαι και μπορεί να βάλει και τρικλοποδιές στην κυβερνητική πολι-
τική ας το αφήσουμε προς το παρόν ασχολίαστο. Κάθε «έγκλημα», 
ωστόσο, προϋποθέτει και ένα, καθόλου ευγενές, κίνητρο.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Το να διορίσεις αποκλειστικά 
δικούς σου σε μια «ανεξάρτητη 
αρχή», τυπικά νόμιμα, δεν 
σημαίνει ότι υπηρέτησες τη 
δημοκρατία. Το αποτέλεσμα 
δείχνει ότι την παραβίασες 
και δημιούργησες μια έκτακτη 
κατάσταση.
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ΝΌΜΌΣ, ΘΆΝΟΥ ΚΆΙ ΗΘΙΚΗ
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*



Σ
την Ελλάδα έχουμε διαχρο-
νικά έναν σκληρό ιδιότυπο 
κρατισμό, όπου η εκάστοτε κυ-
βέρνηση ελέγχει ασφυκτικά τα 
πάντα και «αποφασίζει και δι-
ατάζει» για οτιδήποτε. Θα πε-

ρίμενε κανείς μέσα από αυτόν τον ηγεμονισμό 
να επιλύονται πανεύκολα προβλήματα της κοι-
νωνίας.
Κι όμως: Όχι μόνο δεν επιλύονται αλλά όλα γί-
νονται χειρότερα, με χιλιάδες τροπολογίες, νο-
μοθετήματα, εξαιρέσεις, φωτογραφικές διατά-
ξεις κ.ο.κ. Έτσι, ο ιδιότυπος κρατισμός δημιούρ-
γησε το ελληνικό χάος. Έναν λαβύρινθο, διώκτη 
τελικά των πολιτών, που δύσκολα μπορούν να 
βρουν το δίκιο τους.
Οι πολιτικοί που συντηρούν τον κρατισμό δεν 
λειτουργούν μέσα στην κοινωνία, αλλά στο ρε-
τιρέ της. Δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στο πεζο-
δρόμιο. Και από το ρετιρέ δεν μπορούν να δί-
νουν τις πρέπουσες λύσεις, μπορούν μόνο να 
ρουσφετολογούν.
Ακούω, λοιπόν, ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο 
πτωχευτικό νόμο. Έχω ακούσει τον κ. Μητσο-
τάκη να λέει πως το πτωχευτικό δίκαιο στη χώρα 
«είναι υπέρμετρα άδικο και σκληρό», αφού εί-
μαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν δίνει 
δεύτερη ευκαιρία σε έναν άνθρωπο που τον κα-
τέστρεψε, ας πούμε, ακόμη και ένας σεισμός.
Έχω γράψει επίσης για το αίσχος όλων των προ-
ηγούμενων κυβερνήσεων να μην εκσυγχρονί-
ζουν το πτωχευτικό δίκαιο με δεύτερη ευκαιρία, 

παρά τις επίμονες πιέσεις των Ευρωπαίων. Απί-
στευτη γαϊδουριά, αλλά είπαμε: στο ρετιρέ δεν 
ξέρουν τι γίνεται στο πεζοδρόμιο.
Τελευταίο κρούσμα γαϊδουριάς, ο δήθεν νόμος 
δεύτερης ευκαιρίας που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και 
ήταν ένα έκτρωμα, κατευθείαν για τα σκουπίδια. 
Ο νομικός κόσμος έμεινε αποσβολωμένος από 
αυτό το τερατούργημα, που δεν το χρησιμοποί-
ησε τελικά ούτε ένας Έλληνας. Θα μου πείτε, λο-
γοδοτεί κανείς για το αίσχος; Όχι, γιατί είπαμε: 
έχουμε ιδιότυπο κρατισμό του ρετιρέ.
Τώρα είναι η σειρά του κ. Μητσοτάκη να νομο-
θετήσει. Θα τολμήσει; Περίπου 230.000 Έλ-
ληνες χωρίς περιουσία, χωρίς εισοδήματα και 
χωρίς πια δικαστικές εκκρεμότητες είναι μονί-
μως πτωχευμένοι εδώ και 10, 20, 30, 40 χρόνια. 
Δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε ένα ποδήλατο, 
πόσο μάλλον να πουλάνε κάστανα σε ένα πεζο-
δρόμιο για να ζήσουν.
Θα έρθει, λοιπόν, το σωστό πτωχευτικό δίκαιο 
ή εκεί στο ρετιρέ του ιδιότυπου κρατισμού δεν 
ξέρουν ούτε και σήμερα τι γίνεται κάτω στο πε-
ζοδρόμιο; Γιατί διαβάζω ότι αλλάζει το πτωχευ-
τικό δίκαιο για τα φυσικά πρόσωπα «με στόχο 
την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών». 
Όμως αυτός είναι το μοναδικό πρόβλημα; Να 
προχωρά γρήγορα ο νόμος Κατσέλη; Δεν είναι η 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ για χιλιάδες ανθρώπους 
που τη δικαιούνται;

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιογρά-
φος και συγγραφέας.

Περίπου 230.000 Έλληνες χωρίς περιουσία, χωρίς 
εισοδήματα και χωρίς πια δικαστικές εκκρεμότητες 
είναι μονίμως πτωχευμένοι εδώ και 10, 20, 30, 
40 χρόνια. Δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε ένα 
ποδήλατο, πόσο μάλλον να πουλάνε κάστανα σε 
ένα πεζοδρόμιο για να ζήσουν.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ,  ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
ΔΕΎΤΕΡΗ ΕΎΚΑΙΡΙΑ  
ΣΕ 230.000 ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΟΥΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ;

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

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

www.gethealthier.gr
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 Έ
να πρώτο μείζον «πεδίο 
μάχης» για την κυβέρνηση 
και την αντιπολίτευση φαί-
νεται ότι αποτελεί ο νέος 
αναπτυξιακός νόμος, ο ο-
ποίος τέθηκε σε δημόσια 

διαβούλευση και περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές 
στο τοπίο των εργασιακών και συνδικαλιστικών δι-
καιωμάτων. Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων έρχεται μετά την παρουσία 
του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, απ’ όπου ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης έκανε λόγο για ανάγκη «ευελιξίας» 
στην αγορά εργασίας, και ήδη έχει πυροδοτήσει 
σκληρή αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κα-
τηγορεί την κυβέρνηση για απόπειρα επιστροφής 
των εργασιακών στην περίοδο 2010-2014.

Τι προβλέπεται
Το εύρος των διατάξεων που το νομοσχέδιο περι-
λαμβάνει για τα εργασιακά ζητήματα είναι μεγάλο 
και καλύπτει διάφορα θέματα. Έτσι, όσον αφορά τις 
συλλογικές συμβάσεις, το σχέδιο νόμου προβλέ-
πει ότι «οι εθνικές και τοπικές ομοιοεπαγγελματι-
κές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις είναι δυνα-
τόν να θεσπίζουν ειδικούς όρους ή να εξαιρούν από 
την εφαρμογή συγκεκριμένων όρων τους εργαζομέ-
νους που απασχολούνται σε ειδικής κατηγορίας ε-
πιχειρήσεις, όπως επιχειρήσεις κοινωνικής οικονο-
μίας, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού 
και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικο-
νομικά προβλήματα, όπως κατεξοχήν επιχειρήσεις 
σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή 
πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδι-
καστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης», ενώ θα πρέ-
πει να σημειωθεί ότι η εξειδίκευση των κριτηρίων 
των εξαιρέσεων θα γίνεται με υπουργική απόφαση. 
Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η επιχει-
ρησιακή σύμβαση υπερισχύει της κλαδικής «κατ’ ε-

ξαίρεση στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που αντι-
μετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και 
βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παρα-
πτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλ-
λαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή οικονομι-
κής εξυγίανσης».

Περί διαιτησίας
Αλλάζουν όμως τα δεδομένα και για την προσφυγή 
στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας 
(ΟΜΕΔ), καθώς προβλέπεται ότι «η προσφυγή στη 
διαιτησία μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο 
των διαπραγματεύσεων με συμφωνία των μερών», 
ενώ μονομερής προσφυγή στον ΟΜΕΔ επιτρέπε-
ται μόνο «εάν η συλλογική διαφορά αφορά επιχει-
ρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας και 
εάν η συλλογική διαφορά αφορά στη σύναψη συλ-
λογικής σύμβασης εργασίας και αποτύχουν ορι-
στικά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών και η 
επίλυσή της επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο γενικό-
τερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος, συνδε-
όμενο με τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. 
Οριστική αποτυχία των διαπραγματεύσεων θα θε-
ωρείται ότι υπάρχει εφόσον σωρευτικά (i) έληξε η 
κανονιστική ισχύς τυχόν υπάρχουσας συλλογικής 
σύμβασης εργασίας και (ii) έχει εξαντληθεί κάθε 
άλλο μέσο συνεννόησης και συνδικαλιστικής δρά-
σης, ενώ το μέρος που προσφεύγει μονομερώς στη 
διαιτησία συμμετείχε στη διαδικασία μεσολάβησης 
και αποδέχθηκε την πρόταση μεσολάβησης. Μάλι-
στα, μια απόφαση του ΟΜΕΔ θα θεωρείται άκυρη ε-
φόσον «δεν περιέχει και πλήρη αιτιολογία σχετικά 
με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που δικαιολο-
γούν τη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία».

Έλεγχος στη μερική και αδήλωτη 
απασχόληση
Από την άλλη, το σχέδιο νόμου επιχειρεί να βάλει 
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ΣΤΑ «ΧΑΡΑΚΏΜΑΤΑ» 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΌΠΌΥΛΌΣ

Νέα Υπηρεσία 
Next Day 
Delivery 
Σχολικών 
ειδών από  
το Public

Σε λιγότερο από 24 ώρες τα σχολικά 
σου είναι στον τόπο παράδοσης που 
επιθυμείς με την υπηρεσία Next Day 
Delivery εντός Αττικής.

Η σχολική χρονιά ξεκινάει και το Public σου 
λύνει τα χέρια με την νέα υπηρεσία Δωρεάν 
Next Day Delivery.
Με τη νέα υπηρεσία Next Day Delivery πα-
ραλαμβάνεις όλα τα προϊόντα* στην πόρτα 
σου σε λιγότερο από 24 ώρες, χωρίς καμία 
επιπλέον χρέωση, με 3 απλά βήματα:
Επισκέψου το pubic.gr ή επικοινώνησε τηλε-
φωνικά στο 2108181333.
Διάλεξε τα σχολικά είδη που χρειάζεσαι με το 
εύκολο wizard.

Tα προϊόντα σου φτάνουν σε λιγότερο από 24 
ώρες** στη διεύθυνση που επιθυμείς εντός 
Αττικής*** και για όλες τις παραγγελίες σου 
μέχρι και τα μεσάνυχτα!
Γιατί τα Public φροντίζουν να γίνει η παραλα-
βή των σχολικών σου πιο εύκολη από κάθε 
άλλη φορά. Και φυσικά με κάθε αγορά σχο-
λικών άνω των 50€ κερδίζεις 20% επιστροφή 
της αξίας των αγορών σου, για προϊόντα τε-
χνολογίας στο public.gr.

Γιατί φέτος για σχολικά επιλέγεις με διαφορά 
τα καταστήματα Public και το public.gr!
#για_όλα_τα_σχολικά_Public

* Ισχύει για συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία φέρουν την ειδική σήμανση
**Ισχύει για παραγγελίες οι οποίες γίνονται εργάσιμες ημέρες έως και τις 00:00 
***Ισχύει για παραδόσεις σε σπίτι και γραφείο και για συγκεκριμένους Τ.Κ. στην Αττική
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Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων έρχεται μετά την παρουσία του πρωθυπουργού 
στη ΔΕΘ, απ’ όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο 
για ανάγκη «ευελιξίας» στην αγορά εργασίας, και ήδη έχει 
πυροδοτήσει σκληρή αντιπαράθεση.

τάξη στο πεδίο της μερικής απασχόλησης, καθώς 
προβλέπει ότι κατά την κατάρτιση της σύμβασης ερ-
γασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μι-
σθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να 
συμφωνήσουν ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπεν-
θήμερη ή μηνιαία εργασία, για ορισμένο ή αόριστο 
χρόνο, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από 
την κανονική. Αν η συμφωνία αυτή δεν καταρτι-
στεί εγγράφως ή δεν γνωστοποιηθεί εντός οκτώ η-
μερών από την κατάρτισή της στην οικεία επιθεώ-
ρηση εργασίας, τεκμαίρεται η πλήρης απασχόληση 
του μισθωτού. Παράλληλα, προβλέπεται ότι αν πα-
ρασχεθεί εργασία πέραν της συμφωνημένης, ο μερι-
κώς απασχολούμενος δικαιούται αντίστοιχη αμοιβή 
με προσαύξηση 12% επί της συμφωνηθείσας αμοι-
βής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας που θα παρά-
σχει. Επίσης, ο μερικώς απασχολούμενος, επί προ-
σφοράς εργασίας με ίσους όρους από μισθωτούς της 
ίδιας κατηγορίας, έχει δικαίωμα προτεραιότητας για 
πρόσληψη σε θέση εργασίας πλήρους απασχόλη-
σης στην ίδια επιχείρηση. Ο χρόνος της μερικής α-
πασχόλησης λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος προϋπη-
ρεσίας, όπως και για τον συγκρίσιμο εργαζόμενο. Για 
τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αυτής, μερική α-
πασχόληση που αντιστοιχεί στον κανονικό (νόμιμο 
ή συμβατικό) ημερήσιο χρόνο του συγκρίσιμου ερ-
γαζομένου αντιστοιχεί σε μία ημέρα προϋπηρεσίας. 
Όσον αφορά τη «μαύρη» εργασία, το νομοσχέδιο 
αναφέρει ότι «Ειδικός Επιθεωρητής Εργασιακών 
Σχέσεων ή Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή ε-

της καθυστέρησης καταβολής δεδουλευμένων το 
νομοσχέδιο προβλέπει ότι «θεωρείται μονομερής 
βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η καθυστέ-
ρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του 
εργαζομένου πέραν των 2 μηνών από τον εργοδότη, 
ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης».

Σφοδρές αντιδράσεις
Όπως ήταν φυσικό, οι αλλαγές στα εργασιακά που 
προωθεί η κυβέρνηση προκάλεσαν τη σφοδρή αντί-
δραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποστήριξε ότι «έναν 
χρόνο μετά την επαναφορά των συλλογικών συμ-
βάσεων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των όρων ερ-
γασίας για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, η 
κυβέρνηση της ΝΔ με το νέο “αναπτυξιακό” νομο-

λεγκτής των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων 
Ασφάλισης ή αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ που 
διαπιστώνει τη μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύ-
οντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον ερ-
γοδότη επιβάλλει στον εργοδότη πρόστιμο ποσού 
10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, κατά δέ-
σμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή 
του για παροχή εξηγήσεων. Σε περίπτωση υποτρο-
πής του εργοδότη, η οποία διαπιστώνεται εντός 3 
ετών από τον πρώτο έλεγχο, το πρόστιμο, ανά εργα-
ζόμενο, επιβάλλεται προσαυξημένο ως εξής: α) κατά 
100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση και 
β) κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση, 
που διαπιστώνεται σε έλεγχο διενεργούμενο σε δι-
αφορετική ημερομηνία». Επίσης, για το φαινόμενο 

σχέδιο γυρίζει τα εργασιακά δικαιώματα πίσω ολο-
ταχώς, στην περίοδο 2010-2014, όταν καταργούσαν 
τις βασικές αρχές των συλλογικών συμβάσεων ερ-
γασίας», προσθέτοντας ότι το νομοσχέδιο «δίνει τη 
δυνατότητα σε επιχειρήσεις να εξαιρούνται από τις 
κλαδικές συμβάσεις εργασίας και να υπερισχύει η 
επιχειρησιακή ακόμα και αν έχει δυσμενέστερους 
όρους για τους εργαζόμενους. Συγχρόνως, με την υ-
πογραφή τοπικών συμβάσεων θα μπορούν να μειώ-
νονται τοπικά οι μισθοί των εθνικών κλαδικών συμ-
βάσεων, περιορίζει τη δυνατότητα επεκτασιμότη-
τας των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων θέτοντας 
όρους και προϋποθέσεις που την καθιστούν ιδιαί-
τερα δύσκολη και κάνει ουσιαστικά αδύνατη τη μο-
νομερή προσφυγή των συνδικάτων στη διαιτησία, 
στις περιπτώσεις που οι εργοδότες δεν συμφωνούν 
στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης».
Από την πλευρά του, το ΚΙΝΑΛ υποστήριξε ότι «τα 
άρθρα του νομοσχεδίου που αφορούν ιδιαίτερα τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις επαναφέρουν τη λο-
γική της εσωτερικής υποτίμησης, μειώνουν δρα-
στικά τα δικαιώματα και τις αμοιβές των εργαζομέ-
νων», ενώ το ΚΚΕ υπογράμμισε ότι «η κατάργηση 
των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, με τις δυνα-
τότητες που δίνονται στους εργοδότες να μην τις ε-
φαρμόζουν και το παραπέρα χτύπημα των συνδικα-
λιστικών δικαιωμάτων, σε συνδυασμό με τα νέα προ-
κλητικά προνόμια στο κεφάλαιο, που περιλαμβάνει 
το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, καταρρίπτουν τον μύθο 
ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι για όλους».

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



Μ
ια πολύπλευρη συνερ-
γασία, προς όφελος 
της πόλης, των κατοί-
κων, των επισκεπτών 
αλλά και του συνόλου 
της ακαδημαϊκής κοι-
νότητας του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΕΚΠΑ), εγκαινίασαν σε συνάντηση που είχαν 
στο Δημαρχιακό Μέγαρο ο δήμαρχος Αθηναί-
ων, Κώστας Μπακογιάννης, και ο πρύτανης 
του ιδρύματος, Θάνος Δημόπουλος. Όπως 
ανακοίνωσαν, ο ιστορικός Βοτανικός Κήπος 
του ΕΚΠΑ ανοίγει για τον κόσμο. 

Ένας κήπος από το 1835
Ο Βοτανικός Κήπος του ΕΚΠΑ ιδρύθηκε το 
1835 σε μια έκταση 12 εκταρίων του κτήματος 
Χασεκή της Ιεράς Οδού. Αρχικά λειτούργη-
σε ως δενδρώνας, μετατράπηκε σε βοτανικό 
κήπο το 1838 και αναδιοργανώθηκε μετά το 
1851, με την εποπτεία του Θεόδωρου Ορφα-
νίδη και του Theodor von Heldreich, καθηγητή 
και επιμελητή, αντίστοιχα, του πανεπιστημίου. 
Την περίοδο αυτή ο Κήπος εμπλουτίστηκε με 
περίπου 2.500 φυτά απ’ όλο τον κόσμο, κυρί-
ως μέσω ανταλλαγών σπερμάτων. Δημιουρ-
γήθηκαν δύο μικρά θερμοκήπια (γνωστά ως 
«θερμαστήρια»), μία κεντρική δεξαμενή για 
την καλλιέργεια υδρόβιων φυτών και ένα 
σπορείο. Ο Βοτανικός Κήπος αναγνωρίστηκε 
ως επιστημονικό τμήμα του Πανεπιστημίου 
Αθηνών το 1867. Μεταξύ του 1888 και του 
1915 ο Κήπος περιορίστηκε σε έκταση και 
τμήμα του δόθηκε για τις ανάγκες στέγασης 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η αναμόρφωση του Κήπου
Με προγραμματική συμφωνία η οποία θα 
υπογραφεί το επόμενο διάστημα, ο Δήμος 
Αθηναίων και το ΕΚΠΑ θα συνεργαστούν 
προκειμένου ο Κήπος, έκτασης 7 στρεμμάτων, 
που βρίσκεται στην περιοχή του Βοτανικού και 
δεν ήταν προσβάσιμος στο κοινό, να αναμορ-
φωθεί και να ανοίξει τις πύλες του για όλους.
Σήμερα, τα περισσότερα από τα 200 είδη φυ-
τών που καλλιεργούνταν στον Κήπο και τα 
μεγάλα δέντρα ιστορικής σημασίας, ορισμένα 
ηλικίας μεγαλύτερης του αιώνα, όπως π.χ. 
παλαιά κυπαρίσσια, φοίνικες των Καναρίων 
κ.ά., με τον κατάλληλο σχεδιασμό και με τις 
παρεμβάσεις που θα γίνουν θα καταστήσουν 
τον Βοτανικό Κήπο έναν νέο κήπο για όλους, 
μια ανάσα ζωής για την Αθήνα και τους αν-
θρώπους της.
«Εγκαινιάζουμε μια συνεργασία με το ιστορι-
κότερο πανεπιστήμιο της χώρας που είμαι βέ-
βαιος ότι θα ωφελήσει σημαντικά την Αθήνα, 
τους κατοίκους και τους επισκέπτες της, αλλά 
πιστεύω και το ίδιο το ίδρυμα, στο οποίο θα 
είμαστε συνεχώς δίπλα του. Το άνοιγμα του 
Βοτανικού Κήπου στους πολίτες, που θα γίνει 
σύντομα, είναι μόνο η αρχή. Σχεδιάζουμε να 

κάνουμε πολλά ακόμα με σημείο αναφοράς 
την πόλη και τους ανθρώπους της» τόνισε 
μετά τη συνάντηση ο δήμαρχος Αθηναίων.
Από την πλευρά του, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ 
επισήμανε ότι «το μεγαλύτερο τμήμα της 
δραστηριότητας του ιδρύματος παραδοσιακά 
αναπτύσσεται στην Αθήνα και με σημείο ανα-
φοράς την πόλη της Αθήνας. Το πανεπιστήμιό 
μας, όχι μόνο με το εκπαιδευτικό, το ερευνη-
τικό και το κλινικό έργο του αλλά και με το 
ευρύτερο πολιτιστικό και κοινωνικό έργο του, 
βρίσκεται μέσα στην πόλη της Αθήνας και θα 
σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια αναβάθ-
μισης της ποιότητας ζωής στην πόλη μας. Ο δε 
ρόλος του Δήμου Αθηναίων σχεδόν σε όλες 
τις πτυχές των δραστηριοτήτων, και κατ’ επέ-
κταση η αρωγή του στους φορείς της πόλης, 
είναι καταλυτικός και αναγκαίος».

Κάτι αλλάζει στο Πεδίον του Άρεως
Την ίδια ώρα ακόμα ένας πνεύμονας πρασί-
νου στο κέντρο της Αθήνας φαίνεται ότι «επι-
στρέφει» στους κατοίκους του. Το πολύπαθο 
Πεδίον του Άρεως, ένα από τα μεγαλύτερα 
πάρκα της πρωτεύουσας, παίρνει επιτέλους 
ανάσα. 
Η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο. Για 
παράδειγμα, το Green Park δεν θύμιζε σε τί-
ποτα την αίγλη που είχε ζήσει τα προηγούμενα 
χρόνια, καθώς είχε μετατραπεί σε στέκι διακί-
νησης ναρκωτικών.
Μέλη της επιτροπής κατοίκων «Επιμένου-
με Πεδίον του Άρεως» τα τελευταία χρόνια 
έδωσαν πολλούς αγώνες.«Δεν ζητάμε χάρες 
από κανέναν και απαιτούμε απ’ όλους αυτούς 
που εκλέγονται από εμάς και πληρώνονται 
από τους φόρους μας να κάνουν επιτέλους τη 
δουλειά τους» είχαν αναφέρει σε μία από τις 
αμέτρητες συγκεντρώσεις τους.

Στο επίκεντρο είχε βρεθεί και η οδός Μαυρομ-
ματαίων. «Απαιτούμε η οδός Μαυρομματαίων 
να γίνει η γειτονιά που ήταν κάποτε. Απαιτού-
με ένα Πεδίον του Άρεως ελεύθερο, δημόσιο, 
πράσινο, καθαρό και λειτουργικό. Δεν θα κά-
νουμε ένα βήμα πίσω μέχρι να το κερδίσου-
με» τόνιζαν τα μέλη της επιτροπής.
Τα φαινόμενα παραβατικότητας αυξάνονταν 
διαρκώς. Το βράδυ, που οι πόρτες του πάρ-
κου έκλειναν, το καθεστώς της ανομίας μετα-
φερόταν στους γύρω δρόμους. Ναρκωτικά, 
πορνεία, βανδαλισμοί, ήταν καθημερινό φαι-
νόμενο. Όπως είχαν τονίσει σε προηγούμενα 
ρεπορτάζ της FS κάτοικοι της περιοχής, κυρι-
αρχούσε το αίσθημα της ανασφάλειας. Έκαναν 
λόγο για πάρκο - υγειονομική βόμβα, που είχε 
μετατραπεί σε γκέτο παρανομίας και εγκλη-
ματικότητας. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της 
ημέρας, μπροστά στα μάτια περαστικών, γινό-
ταν διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Ωστόσο, είναι εμφανές ότι κάτι αλλάζει. Η επι-
χείρηση της αστυνομίας τον Αύγουστο του 
2018, όπου είχε προχωρήσει σε 21 συλλήψεις, 
αποτέλεσε την αρχή για την καταστολή της 
παραβατικότητας στην περιοχή. Συγκεκριμέ-
να, τον Αύγουστο του 2018 ελέγχθηκαν 1.689 
άτομα και προσήχθησαν 1.513, εκ των οποίων 
συνελήφθησαν τα 21. Τα τρία για παράβαση 
του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών, 15 για 
παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών, ένα 
άτομο για παράβαση του νόμου περί λαθρε-

μπορίου και άλλα δύο για διωκτικά έγγραφα 
και για διάφορα άλλα αδικήματα.

Νέα δεδομένα
Στο Πεδίον του Άρεως υπάρχουν συνολικά 280 
στρέμματα πρασίνου. Το 2008, στο πλαίσιο των 
εργασιών ριζικής ανάπλασης, είχαν φυτευτεί 
1.200 δένδρα, 50.000 ανθόφυτα, 7.500 θάμνοι 
και 2.500 τριανταφυλλιές, ενώ είχαν προστεθεί 
9 στρέμματα χλοοτάπητα και 8 στρέμματα με 
φυτά εδαφοκάλυψης.
Ωστόσο, η επανίδρυση του θερινού άλσους, 
χωρητικότητας 2.000 θέσεων, αλλά και του 
χειμερινού –ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν 
στο τιμόνι–, φαίνεται ότι έδωσε την τελειωτική 
ώθηση στην προσπάθεια ανάπλασης.
Όπως υποστηρίζουν κάτοικοι στην FS, «η ει-
κόνα είναι πολύ καλύτερη από αυτήν που 
είχαμε συνηθίσει την τελευταία τριετία». Ση-
μειώνουν όμως ότι χρειάζεται ακόμα μεγάλη 
προσπάθεια, «καθώς η πιάτσα των ναρκω-
τικών έχει μεταφερθεί στην οδό Δροσοπού-
λου». Και αναρωτιούνται: «Μήπως έχει αρχί-
σει να αποκτά πρόβλημα η Κυψέλη;».
Πάντως, το περασμένο Σάββατο αστυνομικοί 
της ομάδας ΔΙΑΣ πέρασαν χειροπέδες σε έναν 
25χρονο από το Μπανγκλαντές, καθώς στην 
κατοχή του βρέθηκαν πέντε κιλά και 265 γραμ-
μάρια κάνναβης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 
25χρονο ενώ κινούνταν επί της λεωφόρου 
Αλεξάνδρας, έξω από το Πεδίον του Άρεως.

 ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

 Δήμος Αθηναίων και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αναβάθμιση της 
πόλης.

Ανοίγει  
ο Βοτανικός Κήπος
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Εικόνες εγκατάλειψης
Τη διαβεβαίωση ότι θα δοθεί άμεση και κα-
θαρή λύση για το πάρκο Τρίτση έδωσε τον 
περασμένο μήνα ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, μετά 
από επίσκεψή του στο μητροπολιτικό πάρκο, 
προκειμένου να σχηματίσει ιδία άποψη για τα 
προβλήματά του.
Όπως είπε «το Μητροπολιτικό Πάρκο “Αντώ-
νης Τρίτσης” θα μπορούσε να είναι ένας 
πνεύμονας πρασίνου και αναψυχής για όλη 
τη Δυτική Αττική. Χωρίς διάθεση υποτίμησης 
των προσπαθειών που έχουν γίνει τα τελευ-
ταία χρόνια –πολύ περισσότερο των προσπα-
θειών του προσωπικού–, η κατάσταση δεν 
είναι καθόλου ανεκτή. Οι εγκαταλελειμμένες 
λίμνες με τα ψόφια ψάρια, η δυσοσμία από τα 
κανάλια που έχουν στερέψει, οι σπασμένες 
λάμπες, η απουσία φύλαξης, οι “συλλογικότη-
τες” που έχουν κάνει κατάληψη σε τμήμα του 
πάρκου, συνθέτουν μια αρνητική εικόνα, όχι 
αντάξια όσων το οραματίστηκαν».
Είχε προηγηθεί επιστολή του δημάρχου Ιλίου, 
Νίκου Ζενέτου, στον κ. Χατζηδάκη, μέσω της 
οποίας ζητούσε λήψη άμεσων μέτρων για το 
πάρκο. 
Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, εντός του Σε-
πτεμβρίου «θα δοθεί μια άμεση και καθαρή 
λύση. Τελικός σκοπός είναι να υιοθετηθεί ένα 
απλό και αποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης 
του πάρκου, προκειμένου να φανεί η διαφο-

ρά στα μάτια των πολιτών χωρίς καθυστερή-
σεις».
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Χατζηδάκης πραγματο-
ποίησε την περασμένη Πέμπτη συνάντηση με 
τον περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη, 
τον δήμαρχο Ιλίου, Νίκο Ζενέτο, και τον δή-
μαρχο Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Σταύ-
ρο Τσίρμπα.

Ανάπλαση και στο Τατόι
Η ιστορία με το Τατόι, έναν ακόμη πνεύμονα 
πρασίνου, που βρίσκεται μόλις 15 χιλιόμετρα 
βόρεια του κέντρου της Αθήνας, είναι γνωστή. 
Το Τατόι, που πέρασε στο ελληνικό Δημόσιο το 
2003, είναι συνώνυμο της εγκατάλειψης.
Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριά-
κος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια των προ-
γραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, 
«το Βασιλικό Κτήμα στο Τατόι μετατρέπεται σε 
αγροδιατροφική μονάδα με περιπατητικές δι-
αδρομές, ανοιχτό σε όλους τους επισκέπτες».
Άλλωστε, η αξιοποίηση του πρώην Βασιλικού 
Κτήματος στο Τατόι και η επέκταση του Αρχαι-
ολογικού Μουσείου με την προοπτική ενοποί-
ησής του με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
ήταν τα δύο θέματα της συνάντησης που είχε 
στο Μέγαρο Μαξίμου ο κ. Μητσοτάκης με την 
υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Ο πρω-
θυπουργός ανέθεσε στο υπουργείο τον συντο-
νισμό και για τα δύο αυτά εμβληματικά έργα.
Όπως συμφωνήθηκε στη συνάντηση τον πε-

ρασμένο Ιούλιο, κεντρικός στόχος της παρέμ-
βασης στο Τατόι είναι να αναδειχθεί το πρώην 
Βασιλικό Κτήμα ως ενιαία πολιτιστική οντότη-
τα με τη χρήση των ανακτόρων ως μουσείου, 
την ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας των 
υπόλοιπων κτιρίων και την επίλυση των θε-
σμικών ζητημάτων, ώστε να ρυθμιστούν οι 
χρήσεις γης.
Με τον τρόπο αυτόν, ο συγκεκριμένος χώρος 
θα γίνει για πρώτη φορά πόλος έλξης όχι μόνο 
για τους Αθηναίους αλλά και για τους ξένους 
επισκέπτες, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί 

για την προστασία του δάσους, που αποτελεί 
μοναδικό πνεύμονα για την Αττική.
Τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Κτήματος Τατο-
ΐου σε ανακοίνωσή τους εξέφρασαν τη χαρά 
και την ικανοποίησή τους για τις εξαγγελίες 
του πρωθυπουργού και τη βούληση της κυ-
βέρνησης να προχωρήσει άμεσα στην αξιο-
ποίηση του πρώην Βασιλικού Κτήματος.
Σημειώνεται ότι η Δεκέλεια, όπως είναι το 
αρχαίο επίσημο όνομα της περιοχής, εκτείνε-
ται σε 42.000 στρέμματα στους πρόποδες της 
Πάρνηθας.



Α
πό το 2010, που έκανε για πρώ-
τη φορά την εμφάνισή του στο 
διαδίκτυο, μέχρι και σήμερα, το 
Instagram αριθμεί πάνω από 1 
δισεκατομμύριο εγγεγραμμένους 

χρήστες. Σκοπός των δημιουργών του, Κέβιν 
Σίστρομ και Μάικ Κρίγκερ, ήταν να διαμορ-
φώσουν μια πλατφόρμα παγκόσμιας εμβέλει-
ας όπου κάθε χρήστης θα οπτικοποιούσε μια 
σπουδαία στιγμή που βίωνε. Ένα τοπίο, ένα 
φαγητό, ένα θέαμα, που γινόταν ακόμη πιο 
θελκτικό χάρη στα δημοφιλή φίλτρα, τα οποία 
δημιουργούν σχεδόν επαγγελματικές φωτο-
γραφίες.
Το Instagram έγινε το αγαπημένο κοινωνικό 
δίκτυο των νέων γυναικών που κατοικούν ως 
επί το πλείστον στα μεγάλα αστικά κέντρα των 
δυτικών κοινωνιών. Το 68% των χρηστών του 
είναι γυναίκες, ενώ το 90% των ενεργών χρη-
στών του βρίσκεται ηλικιακά κάτω από τα 40 
έτη.

Η απόκρυψη των likes
Η πλατφόρμα ενίσχυσε την οπτική επικοινω-
νία σε τέτοιον βαθμό που μεταξύ των προφίλ 
προέκυψαν χιλιάδες visual blogs από όμορ-
φες γυναίκες που εισέβαλαν δυναμικά στον 
αγώνα συγκέντρωσης ακολούθων και likes. 
Οι εμπορικοί κολοσσοί δεν έμειναν άπραγοι, 
δημιούργησαν ειδικά τμήματα μάρκετινγκ στις 
εταιρείες τους αναζητώντας χρήστες με εκα-
τοντάδες χιλιάδες followers για να δημιουργή-
σουν post με κάποιο προϊόν τους. Από το 2015 
και μετά, οπότε εκτοξεύτηκε η δημοτικότητα 
του Instagram, οι επονομαζόμενοι influencers 
άλωσαν το κοινωνικό δίκτυο και κάπου χάθη-
κε το νόημα της δημιουργίας του. Τα τοπία και 
οι αποτυπώσεις της στιγμής έδωσαν τη θέση 
τους σε σχεδόν επαγγελματικές φωτογραφίες 
μοντέλων και μια επίπλαστη πραγματικότητα. 
Πολλές influencers δεν δίσταζαν να πληρώ-
νουν για να αγοράζουν followers, προκειμέ-
νου να προσεγγίζονται από εμπορικούς κο-
λοσσούς για την προώθηση των προϊόντων 
τους.
Η φρενίτιδα έφτασε σε τέτοιο σημείο που τον 
περασμένο Ιούλιο το Instagram ανακοίνωσε 
ότι θα αρχίσει σταδιακά να κρύβει τα likes –
θα είναι φανερά μόνο στον χρήστη που έχει το 
προφίλ και όχι στους followers–, με σκοπό τα 
αντιμετωπίσει την επιζήμια για τη φιλοσοφία 
του εμπορευματοποίηση. Το εγχείρημα ξεκί-
νησε πιλοτικά σε έξι χώρες, μεταξύ των οποί-
ων η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και ο Κανα-
δάς, με βασική αιτιολογία για την απόκρυψη 
των likes τον διαδικτυακό εκφοβισμό και την 
απώλεια του αυθορμητισμού των χρηστών 
στις φωτογραφίες. Τους επόμενους μήνες θα 
εφαρμοστεί σε ακόμα περισσότερες χώρες, με 
τις απανταχού influencers να έχουν ξεσηκω-
θεί, θεωρώντας ότι ακυρώνεται η διαδικτυακή 

τους αξία, που μετριέται βάσει των likes.

Από τις influencers  
στις captionfluencers
Η απόκρυψη, ωστόσο, των likes δεν αποτελεί 
το μοναδικό πλήγμα για τις σέξι και όμορφες 
influencers, αφού μια νέα τάση που κατακτά 
το κοινωνικό δίκτυο έρχεται να αποδείξει ότι 
η ονειρική οπτική επικοινωνία του Instagram 
χάνει έδαφος και οι influencers αντικαθίστα-
νται από τις captionfluencers, σύμφωνα με 
πρόσφατο ρεπορτάζ των «New York Times». 
Με τον όρο «captionfluencers» αναφέρονται 
οι χρήστες οι οποίοι ασκούν επιρροή όχι με τη 
φωτογραφία, αλλά με τη μακροσκελή λεζάντα 
που συνήθως συνοδεύει τη φωτογραφία.
Το Instagram αναδεικνύεται ως η σημαντικό-
τερη αφηγηματική πλατφόρμα του διαδικτύου, 
ως μια δημόσια σφαίρα για εξομολογήσεις και 
έκφραση συναισθημάτων, για σχόλια με πολι-
τική χροιά, ακόμη και για κείμενα ημερολογί-
ου που παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίζουν οι χρήστες τους χωρισμούς 
τους και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις, επι-
σημαίνουν οι NYT.
«Το Instagram είναι το νέο WordPress» ση-
μειώνει ο Χάρλινγκ Ρος, αρχισυντάκτης της 
δημοφιλούς ιστοσελίδας Man Repeller, ενώ 
ο καθηγητής Δημοσιογραφίας του Πανεπι-
στημίου Κολούμπια, δρ. Μέσνερ, αναφέ-
ρει ότι οι μακροσκελείς εξομολογήσεις των 
captionfluencers, συνοδευόμενες από ρεα-
λιστικές φωτογραφίες, δημιουργούν μεγα-
λύτερη ταύτιση με το κοινό. Όταν το κείμενο 
κυριαρχεί έναντι της φωτογραφίας, ενισχύεται 
το διαδικτυακό engagement και με αυτόν τον 
τρόπο δημιουργείται ένα πιο ισχυρό, σκληρο-
πυρηνικό κοινό, το οποίο ήρθε για να μείνει 
στο προφίλ.
Στην ερώτηση «γιατί κάποιος να γράφει κεί-
μενα στο Instagram;» οι αναλυτές των NYT 
απαντούν με σαφήνεια: η δημοτικότητα του 
κοινωνικού δικτύου, η ανάγκη ταύτισης με 
κάτι πιο ουσιώδες από τα ψεύτικα σημεία του 
σώματος μιας πλασματικής καλλονής και το 
γεγονός ότι σαν άνθρωποι θέλουμε μεν να 
είμαστε εμφανείς και οπτικά άρτιοι στις φωτο-
γραφίες, αλλά ταυτόχρονα έχουμε την ανάγκη 
να ακουστούμε μέσα από τον λόγο μας.

Η πιο διάσημη captionfluencer
Τελευταία μονοπωλεί τη συζήτηση στα 
ξένα μέσα ενημέρωσης η περίπτωση μιας 
captionfluencer του Instagram που επιχεί-
ρησε να αναδειχθεί ως συγγραφέας από το 
κοινωνικό δίκτυο, χρησιμοποιώντας όμως 
μια φίλη της για να γράφει τα posts. Ο λόγος 
για την Αμερικανίδα Κάρολιν Κάλογουεϊ, μια 
27χρονη κοπέλα η οποία διαθέτει 795.000 
ακολούθους, τους οποίους απέκτησε σταδια-
κά από το 2015, οπότε δημιούργησε λογαρια-

σμό στο Instagram με σκοπό να εξιστορεί τις 
περιπέτειές της από τις σπουδές της στη Βρε-
τανία.
Νέα και όμορφη, καλλιεργημένη, χωρίς υπερ-
βολές στην εμφάνιση, αναδείκνυε το προφίλ 
του κοριτσιού της διπλανής πόρτας, μια ήρε-
μη και ταυτόχρονα δυναμική προσωπικότητα 
που δεν είχε ανάγκη να ποστάρει σέξι φωτο-
γραφίες για να συγκεντρώσει likes, καθώς η 
δύναμη του λόγου της ήταν εξίσου ισχυρή με 
τη δύναμη της εμφάνισης. Η Κάλογουεϊ έχει 
μοιραστεί με τους ακολούθους της όλα αυτά τα 
χρόνια τα συναισθήματα από τον χωρισμό της, 
τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τον πατέρα 
της, τις απλές δυσάρεστες στιγμές της που κα-
θόρισαν την πορεία της, τις αποτυχίες της κ.λπ. 
Το προφίλ της φαινομενικά είναι συμβατικό, οι 
φωτογραφίες δεν κρύβουν τίποτα το ιδιαίτε-
ρο, σε ένα δεύτερο επίπεδο όμως η κατάθεση 
ψυχής που κάνει σε κάθε post είναι ιδιαίτερα 
συγκινητική.
Οι ακόλουθοι ανοίγουν συζήτηση μαζί της, 
εξομολογούνται και οι ίδιοι πράγματα, η δέ-
σμευσή τους στο προφίλ της είναι πολύ πιο 
ισχυρή και ουσιαστική από τη δέσμευση κά-
ποιου που ακολουθεί μια influencer για να 
θαυμάσει το κορμί της.

Ghost writer στο Instagram
Η Κάλογουεϊ, ωστόσο, έπεσε στην παγίδα. 
Η ανάγκη να είναι συνεπής απέναντι στους 
followers και να γράφει καθημερινά συναι-
σθηματικά κείμενα την οδήγησε στο να εμπι-
στευτεί μια φίλη της από το πανεπιστήμιο, η 
οποία τα τελευταία χρόνια πληρωνόταν για να 
γράφει για λογαριασμό της. Με τη δημοτικότη-
τά της στα ύψη και το πρόγραμμά της γεμάτο, 
η Κάλογουεϊ δεν προλάβαινε, η δουλειά όμως 
έπρεπε να γίνει. Έτσι, προσέλαβε μια ghost 

writer, τη φίλη της. Η τελευταία ενίσχυσε το 
προφίλ της, της εξασφάλισε μέχρι και μια χρυ-
σή συμφωνία για συγγραφή βιβλίου, δεν άντε-
ξε όμως να βρίσκεται στη σκιά της και πριν 
από περίπου μία εβδομάδα σε άρθρο της στο 
περιοδικό «The Cut» της Νέας Υόρκης αποκά-
λυψε πως η κατάθεση ψυχής της Κάλογουεϊ 
φέρει τελικά άλλη υπογραφή, τη δική της. Οι 
δυο κοπέλες είναι στα μαχαίρια και διασταυ-
ρώνουν τα ξίφη τους σε τηλεοπτικές εκπο-
μπές και έντυπα μέσα.
Και οι δύο διεκδικούν τα πνευματικά δικαιώ-
ματα του γραπτού περιεχομένου του προφίλ 
της Κάλογουεϊ. Τουλάχιστον τρεις εκδοτι-
κοί οίκοι ζητούν να μεταφέρουν στις σελίδες 
τους την ιστορία και των δύο με μπόνους τα 
posts στο Instagram και κάπως έτσι αρ-
χίζει να διαμορφώνεται η κυριαρχία των 
captionfluencers, με ένα σκάνδαλο και έναν 
διαδικτυακό καβγά που πρωταγωνιστεί ακόμα 
και στις σελίδες των NYT και του «Guardian». 
Γιατί, όπως εξηγεί η Άλιξ Γκόρμαν, δημοσι-
ογράφος του «Guardian», για κάποιον που η 
ζωή του έχει κοινά με τη ζωή της Κάλογου-
εϊ ή της φίλης της, είναι πιο σημαντικό να 
δει ένα post από αυτές παρά μια χαρούμενη 
influencer που απολαμβάνει την υγιεινή δια-
τροφή της σε ένα πανάκριβο εξωτικό μέρος 
στο οποίο εκείνος δεν μπορεί να πάει.
Η αφηγηματική διάσταση του Instagram μπο-
ρεί να προσφέρει ψυχική λύτρωση, ακόμα και 
μια μικρή λογοτεχνική αξία, ωστόσο ενέχει 
κινδύνους και αυτοί δεν είναι άλλοι από τον 
πολιτικό λαϊκισμό, την προώθηση της ρητορι-
κής του μίσους, ακόμα και τα fake news, που 
Facebook και Twitter απέτυχαν παταγωδώς να 
ελέγξουν. Γιατί, μαζί με τους captionfluencers, 
την πόρτα του κοινωνικού δικτύου θα χτυπή-
σουν, δυστυχώς, και τα πολιτικά τρολ.

Instagram: 

Από τα... φίλτρα των influencers  
στις συγκινητικές εξομολογήσεις
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Θ
ετικά είναι τα μηνύματα που έρχονται από 
το μέτωπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, 
καθώς μπαίνει φρένο στον ρυθμό αύξησής 
τους, εξέλιξη που έχει άμεση σχέση με τη 
ρύθμιση των 120 δόσεων και την υποχρέ-
ωση ο φορολογούμενος να καλύπτει τις 
τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις του 

για να μη «χάσει» τη ρύθμιση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Ε-
σόδων (ΑΑΔΕ), το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος που δημιούργη-
σαν οι φορολογούμενοι από την 1η Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου 
ήταν αυξημένο κατά 320 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 3,929 
δισ. ευρώ, ενώ έναν μήνα νωρίτερα η αύξηση είχε φτάσει τα 473 
εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο η ΑΑΔΕ πάτησε γκάζι και στην επι-
βολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Συγκεκριμένα, τον Ιού-
λιο πραγματοποιήθηκαν 6.551 νέες κατασχέσεις, έναντι 4.213 τον 
προηγούμενο μήνα.
Με δεδομένο, πάντως, ότι για να μη χάσει κανείς τις 120 δόσεις 
θα πρέπει να εκπληρώνει στο ακέραιο τις τρέχουσες φορολογικές 
υποχρεώσεις του, εκτιμάται ότι το «φρένο» των νέων ληξιπρόθε-
σμων θα συνεχιστεί.
Άλλο ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για 
τον μήνα Ιούλιο είναι ότι οι στοχευμένες «έφοδοι» των Υπηρε-
σιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) έ-
βγαλαν «λαβράκι» σε πολύ μεγάλο ποσοστό: επί συνόλου 13.405 
τέτοιων ελέγχων, στις 8.345 περιπτώσεις (ποσοστό 62%) διαπι-
στώθηκαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Αναφορικά με τον αριθμό των οφειλετών, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ 
δείχνουν ότι διευρύνθηκε κατά 269.155 άτομα και επιχειρήσεις 
τον Ιούλιο, φτάνοντας τους 4.019.350. Εξ αυτών, αναγκαστικά 
μέτρα είσπραξης μπορούν να επιβληθούν σε 1.819.142 οφειλέ-
τες, έναντι 1.764.551 τον Ιούνιο. Κατασχέσεις μισθών, ακινήτων 
και τραπεζικών λογαριασμών έχουν ήδη υποβληθεί στο επτάμηνο 
του έτους σε 1.222.306 οφειλέτες ή 67,19% του συνόλου, έναντι 
1.215.755 οφειλετών στο πρώτο εξάμηνο.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, η μείωση του ρυθμού αύξησης των λη-
ξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών δίνει «όπλα» στο οικονομικό 

επιτελείο, καθώς αποδυναμώνονται τα επιχειρήματα των θεσμών 
για δημιουργία δημοσιονομικού κενού, ενώ η κυβέρνηση απο-
κτά πρόσθετο επιχείρημα υπέρ της αναγκαιότητας μείωσης των 
φόρων και των πρωτογενών πλεονασμάτων, αφού η οικονομία υ-
περαποδίδει δημοσιονομικά.
Πάντως, φαίνεται ότι μετά τις εκλογές και τα πρώτα μέτρα της κυ-
βέρνησης το κλίμα στην οικονομία έχει βελτιωθεί, κάτι που επι-
βεβαιώνεται και από το γεγονός ότι, σύμφωνα με προσωρινά στοι-
χεία, τα καθαρά έσοδα μετά τις επιστροφές φόρων κατά το δίμηνο 
Ιουλίου-Αυγούστου ήταν αυξημένα έναντι του στόχου κατά 410 
εκατ. ευρώ. Και, όπως είναι γνωστό, η πορεία των εσόδων εντός 
των στόχων αποτελεί βασικό κριτήριο αξιοπιστίας μιας χώρας 
προς τους Ευρωπαίους εταίρους και φυσικά προς τους πιστωτές 
της.

Ανάσα για επαγγελματίες
Η ρύθμιση των 120 δόσεων δίνει ανάσα και σε εκατοντάδες χιλιά-
δες επαγγελματίες, καθώς για πρώτη φορά μπορούν να ενταχθούν 
σε αυτήν και επιχειρήσεις που χρωστούν μέχρι 1 εκατ. ευρώ. Μά-
λιστα, με βάση τα πρώτα στοιχεία, που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυ-
ντικά, οι αρμόδιοι του υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν ότι 
όταν λήξει η προθεσμία μπορεί να έχουν ενταχθεί σε αυτήν έως 
και 500.000 φορολογούμενοι.

Βασικό κίνητρο είναι η αποδέσμευση των λογαριασμών όταν ο 
επαγγελματίας ενταχθεί στη ρύθμιση και καταβάλει την πρώτη 
δόση. Έτσι, θα έχει τη δυνατότητα να πληρώσει προσωπικό, να α-
γοράσει προϊόντα και γενικά να κινήσει την επιχείρησή του.

Τα «μυστικά»
Τα σημεία-κλειδιά που πρέπει να προσέξουν οι οφειλέτες σχε-
τικά με τη ρύθμιση των 120 δόσεων εντοπίζονται στα εξής:
1. Μείωση επιτοκίου από 5% στο 3% (υπολογίζεται αυτόματα για 
όσους έχουν ενταχθεί)
2. Μείωση ελάχιστης δόσης από 30 ευρώ σε 20 ευρώ (με αίτηση 
για νέο υπολογισμό)
3. Ένταξη νομικών προσώπων με οφειλές έως 1 εκατ. ευρώ
4. Αναστολή τραπεζικών κατασχέσεων (ηλεκτρονική αίτηση για 
βεβαίωση αποδέσμευσης την οποία ο οφειλέτης προσκομίζει 
εντός μηνός στην τράπεζα ή σε όποιον έχει την απαίτηση κατά-
σχεσης).
Όσον αφορά τις μειώσεις προσαυξήσεων και τόκων, διαμορφώνο-
νται σε ποσοστά ως εξής:
• 100% με εφάπαξ αποπληρωμή
• 95% με αποπληρωμή σε 2 έως 4 δόσεις
• 85% με αποπληρωμή σε 5 έως 12 δόσεις
• 80% με αποπληρωμή σε 13 έως 24 δόσεις
• 75% με αποπληρωμή σε 25 έως 36 δόσεις
• 45% με αποπληρωμή σε 37 έως 48 δόσεις
• 30% με αποπληρωμή σε 49 έως 60 δόσεις
• 20% με αποπληρωμή σε 61 έως 72 δόσεις
• 15% με αποπληρωμή σε 73 έως 96 δόσεις
• 10% με αποπληρωμή σε 97 έως 120 δόσεις
Αξίζει να σημειωθεί ότι με την απώλεια της ρύθμισης χάνεται το 
δικαίωμα του ακατάσχετου λογαριασμού και επανέρχονται οι 
προσαυξήσεις. Απώλεια επέρχεται στις περιπτώσεις: μη πληρω-
μής 2 δόσεων, δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων και μη υποβο-
λής δηλώσεων.
Η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση λήγει στις 30 Σεπτεμ-
βρίου, ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση μετά 
τα σχετικά αιτήματα των φοροτεχνικών.

Η προθεσμία για την υπαγωγή 
στη ρύθμιση των 120 δόσεων 
λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

ΦΡΈΝΟ ΣΤΑ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΈΣΜΑ 
ΜΈΣΩ…  
120 ΔΟΣΈΩΝ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ
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Έ
να από τα μεγάλα στοιχήματα της κυβέρνησης 
είναι η εξυγίανση της ΔΕΗ, ώστε να γίνει ξανά 
μια κερδοφόρα επιχείρηση και κατά συνέπεια 
πιο ελκυστική στους επενδυτές.
Εντός του Οκτωβρίου θα κατατεθεί νομοσχέ-
διο που θα απαλλάξει τη ΔΕΗ από τους περιο-
ρισμούς που έχουν οι ΔΕΚΟ (προμήθειες, τα-

χύτητα προσλήψεων κ.λπ.), για να μπορεί να λειτουργεί ως εισηγ-
μένη εταιρεία και εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό. «Η ΔΕΗ δεν 
είναι σαν τις αστικές συγκοινωνίες, που μπορούν να πηγαίνουν με 
κάποια συγκεκριμένη διαδικασία του νόμου περί ΔΕΚΟ. Η ΔΕΗ 
έχει ανταγωνιστές. Οι ανταγωνιστές της αποφασίζουν σε δευτερό-
λεπτα. Η ΔΕΗ πρέπει να κινηθεί με τον αραμπά. Λοιπόν, αυτό θέ-
λουμε να αλλάξουμε μεταξύ των άλλων» τόνισε πρόσφατα ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης.
Ορόσημο για την επόμενη μέρα της ΔΕΗ χαρακτηρίζεται η έκθεση 
του ορκωτού λογιστή Ernst & Young, που αναμένεται να δημοσιευ-
τεί στις 24 Σεπτεμβρίου, καθώς ενδεχόμενο «αρνητικών» διατυπώ-
σεων και συμπερασμάτων προεξοφλεί την εφαρμογή βίαιων μέτρων 
για τη διάσωση της ΔΕΗ και την αναστροφή της μέχρι τώρα πορείας.

Αύξηση τιμολογίων
Στα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για τη διάσωση της 
ΔΕΗ είναι:
•  Αύξηση των τιμολογίων από 9 λεπτά στα 11 λεπτά η κιλοβατώρα 

από 1ης Σεπτεμβρίου
• Μείωση 50% στην έκπτωση συνέπειας
• Μείωση ΦΠΑ και ΕΤΜΕΑΡ (που σχεδόν ισορροπεί την αύξηση)
• Μείωση 50% στο Κοινωνικό Τιμολόγιο των αναπήρων
• Κατάργηση εκπτώσεων στο 30% από 75% για τους εργαζόμενους
Έπειτα κι από αυτές τις αναπροσαρμογές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζουν τα στοιχεία για τον τρέχοντα μήνα που παρουσίασε στη 
ΔΕΘ η Ρυθμική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), όπου η ΔΕΗ διατηρεί την 
πρωτοκαθεδρία στις υψηλότερες ανταγωνιστικές χρεώσεις –τόσο 
στα οικιακά όσο και στα επαγγελματικά τιμολόγια χαμηλής τάσης– 
ανάμεσα σε 17 προμηθευτές ρεύματος. Όπως προκύπτει, τα νοικο-
κυριά μπορούν να βρουν φθηνότερη κιλοβατώρα μέχρι και 20% και 
οι επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις με εγκατεστημένη ισχύ 
έως 25 kWh έως και 27%. Στις τιμοληψίες της ΡΑΕ έχουν συμπερι-
ληφθεί και οι εκπτώσεις συνέπειας που εφαρμόζει ο κάθε προμη-
θευτής ηλεκτρικής ενέργειας.

Όσον αφορά τα οικιακά τιμολόγια, συνυπολογίζοντας την έκπτωση 
συνέπειας, η ΔΕΗ έχει τιμολόγιο στο ανταγωνιστικό σκέλος 89,87 
ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ ο φθηνότερος προμηθευτής –ανάμεσα 
σε 17– κινείται στα 72,80 ευρώ. Επομένως, η διαφορά τους ανέρχεται 
σε 17,07 ευρώ ανά MWh. Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των 
χρεώσεων των ανεξάρτητων προμηθευτών, τέσσερις εταιρείες τιμο-
λογούν με εύρος τιμών από 83,97 έως 85,81 ευρώ ανά μεγαβατώρα, 
επτά με εύρος από 81,45 μέχρι 81,90 ευρώ ανά μεγαβατώρα και τέσ-
σερις από 77,35 μέχρι 78,26 ευρώ ανά μεγαβατώρα το τετράμηνο.
Στα επαγγελματικά τιμολόγια χαμηλής τάσης η ΔΕΗ χρεώνει 
96,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ η φθηνότερη χρέωση ιδιωτικής 
εταιρείας είναι στα 69,75 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Κατά συνέπεια, η 
μέγιστη διαφορά στα επαγγελματικά τιμολόγια χαμηλής τάσης αγ-
γίζει τα 26 ευρώ ανά MWh.

Εθελουσία έξοδος 2.000 εργαζομένων
Από την άλλη, η κυβέρνηση σχεδιάζει πρόγραμμα εθελουσίας εξό-
δου 2.000 εργαζομένων, οι οποίοι θα προέρχονται από το υποστηρι-
κτικό προσωπικό και όχι από τεχνικούς και από την εμπορία.
Το πρόβλημα, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΗ, είναι το κόστος, 
το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί, καθώς τα οικονομικά αποτελέ-
σματα της Επιχείρησης δεν επιτρέπουν τις άμεσες αποζημιώσεις. Το 
άλλο πρόβλημα ονομάζεται «απουσία διαδοχής» και οφείλεται στο 
γεγονός ότι το προσωπικό της ΔΕΗ έχει πάψει να ανανεώνεται μα-
ζικά με προσλήψεις, επομένως οι 30άρηδες, οι 35άρηδες, οι 40άρη-
δες και οι 45άρηδες είναι λίγοι.

Οι μετακινήσεις πελατών
Έντεκα χρόνια μετά την απελευθέρωση της λιανικής αγοράς ρεύ-
ματος, το μερίδιο της ΔEH κινείται στα επίπεδα του 80%, ποσοστό 
που, όπως προβλέπεται στο μνημόνιο, πρέπει να μειωθεί δραστικά. 
Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ εκπροσωπεί το 73,52% της συνολικής κα-
τανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη χαμηλή και μέση τάση, αλλά 
έχει το 88,25% του συνολικού αριθμού των παροχών. Την ίδια πε-
ρίοδο οι προμηθευτές εκτινάχθηκαν στους 25, ενώ χαμηλά είναι τα 
ποσοστά κινητικότητας, δηλαδή του αριθμού των πελατών που με-
τακινούνται από προμηθευτή σε προμηθευτή. Σύμφωνα με στοιχεία 
της ΡΑΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2019, στο σύνολο των καταναλω-
τών της χαμηλής και μέσης τάσης (6.756.881) του διασυνδεδεμένου 
δικτύου (εκτός νησιών) μόλις 226.779 άλλαξαν προμηθευτή. Έτσι, το 
ποσοστό κινητικότητας ήταν μόλις 3,35%.
Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, τα εμπόδια για το περαιτέρω άνοιγμα της λια-
νικής ρεύματος είναι:
•  η αδράνεια των καταναλωτών και ενδοιασμοί για τη μετακίνηση σε 

εναλλακτικούς προμηθευτές,
•  η συσσώρευση παραπόνων καταναλωτών αναφορικά με μη ορθή 

προσυμβατική ενημέρωση, με αποτέλεσμα την απόκλιση της 
τιμής μεταξύ του συμβατικού σταδίου και του σταδίου της έκδο-
σης λογαριασμού,

•  τα παράπονα προμηθευτών αναφορικά με δυσλειτουργία και κα-
θυστερήσεις στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες στην εξυπηρέτηση 
αιτημάτων τους από τον Διαχειριστή Δικτύου,

•  εμπόδια στο άνοιγμα της αγοράς προμήθειας των μη διασυνδεδε-
μένων νησιών λόγω έλλειψης μέτρων και εργαλείων αντιστάθμι-
σης ρίσκου.

Ορόσημο για την 
επόμενη μέρα της ΔΕΗ 
χαρακτηρίζεται η έκθεση 
του ορκωτού λογιστή Ernst 
& Young, που αναμένεται 
να δημοσιευτεί στις 24 
Σεπτεμβρίου, καθώς 
ενδεχόμενο «αρνητικών» 
διατυπώσεων και 
συμπερασμάτων προεξοφλεί 
την εφαρμογή βίαιων μέτρων 
για τη διάσωση της ΔΕΗ.

Ο «ΒΡΑΧΝΑΣ»  
ΤΗΣ ΔΕΗ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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δεδομένων, χωρίς το ενεργειακό κόστος και τα έξοδα συντή-
ρησης των σκληρών δίσκων.
Η ιδέα της αποθήκευσης δεδομένων σε DNA γεννήθηκε τη 
δεκαετία του ’60 από τον Ρώσο φυσικό Mikhail Neiman. Για 
πολλά χρόνια υπήρχε περιορισμένη πρόοδος, μέχρι που το 
2012 μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Χάρ-
βαρντ αποθήκευσε ένα βιβλίο σε DNA μικροτσίπ, ενώ στη 
συνέχεια μια διεθνής ερευνητική ομάδα αποθήκευσε σε 
αυτό το μέσο τα σονέτα του Σαίξπηρ, μια ηχητική καταγραφή 
από τον λόγο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, εικόνες και έναν ε-
πεξηγηματικό φάκελο.
Παρόλο που η χρήση του DNA για αποθήκευση πληροφο-
ρίας αποδείχθηκε εφικτή, η αυτοματοποίηση της διαδικα-
σίας εγγραφής και ανάγνωσης δεδομένων δεν είχε επιλυθεί. 
Με τη συγκεκριμένη τεχνολογία, ένας χρήστης θα έπρεπε να 
διαβάσει όλη την αποθηκευμένη πληροφορία (με τη σειρά 
που έχει γραφτεί) μέχρι να βρει αυτό που ψάχνει. Μια ερευ-
νητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, σε συ-
νεργασία με τη Microsoft, δημιούργησε το 2016 ένα αυτο-
ματοποιημένο σύστημα (απεικονίζεται παραπάνω). Μια τέ-
τοια συσκευή, αν και σε σχετικά απλή μορφή, επιτρέπει σε 
έναν χρήστη να τη χρησιμοποιεί ακριβώς όπως έναν σκληρό 
δίσκο.
Η μεγαλύτερη πρόκληση που παραμένει είναι το κόστος 

Κ
άθε φορά που ανεβάζουμε μια φωτο-
γραφία στα social media, στέλνουμε 
ένα email ή διαβάζουμε τις ειδήσεις 
από το κινητό μας, δημιουργούμε μια 
πληθώρα ψηφιακών δεδομένων. Η 
συντριπτική πλειονότητα των δεδο-
μένων αυτών αποθηκεύεται σε εξει-

δικευμένα data centers, τα οποία είναι ουσιαστικά τεράστια 
κτίρια γεμάτα σκληρούς δίσκους.
Σύμφωνα με υπολογισμούς, τα data centers καταναλώνουν 
το 1% της παγκόσμιας ενέργειας και ευθύνονται για το 0,3% 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα ποσοστά αυτά 
είναι ήδη αρκετά μεγάλα και αναμένεται να εκτιναχθούν στα 
επόμενα χρόνια. Για να γίνει η αποθήκευση των όλο και αυ-
ξανόμενων δεδομένων βιώσιμη, υπάρχει ανάγκη υιοθεσίας 
μιας νέας τεχνολογίας. Και η λύση ίσως είναι γραμμένη στο 
DNA μας.
Το DNA είναι ένα εξαιρετικό μέσο αποθήκευσης πληροφο-
ρίας, όπως υποδεικνύει η καθολική χρήση του για την απο-
θήκευση του γενετικού κώδικα. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό 
(έχει βρεθεί άθικτο μετά από 20.000 χρόνια), έχει από τη 
φύση του την ικανότητα κωδικοποίησης και είναι εξαιρετικά 
πυκνό σε πληροφορία: λίγα γραμμάρια DNA μπορούν να α-
ποθηκεύσουν όλες τις πληροφορίες ενός μεγάλου κέντρου 

σύνθεσης του DNA. Παρόλο που το κόστος αυτό έχει μειω-
θεί εντυπωσιακά τα τελευταία τέσσερα-πέντε χρόνια, η χη-
μική σύνθεση που χρησιμοποιείται βιομηχανικά είναι ακα-
τάλληλη για να καλύψει τέτοιες εφαρμογές. Η λύση που ε-
ξετάζεται προέρχεται και πάλι από τη φύση. Τα κύτταρά μας 
συνθέτουν και ανακυκλώνουν τεράστιες ποσότητες DNA και 
RNA με πολύ λίγες πρώτες ύλες και ελάχιστο ενεργειακό κό-
στος. Πώς το καταφέρνουν αυτό; Με τη χρήση ενζύμων. Εξει-
δικευμένες πρωτεΐνες διευκολύνουν και επιταχύνουν τις απα-
ραίτητες αντιδράσεις.
Η ένταξη των ενζύμων στη σύνθεση DNA για αποθήκευση δε-
δομένων ίσως εξαλείψει το τελευταίο τεχνολογικό εμπόδιο 
για την ανάπτυξη βιώσιμων εφαρμογών. Ειδικοί εκτιμούν ότι 
ίσως αρχίσουμε να βλέπουμε εφαρμογές μέσα στα επόμενα 
λίγα χρόνια. Σε πρώτη φάση το DNA θα χρησιμοποιηθεί για 
να αποθηκεύει δεδομένα αρχείου που απλώς παραμένουν α-
ποθηκευμένα χωρίς πρόσβαση για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Αλλά με τους ρυθμούς που η τεχνολογία εξελίσσεται, ας μην 
απορήσουμε αν σε λίγο καιρό οι υπολογιστές μας ή τα κινητά 
μας έχουν το δικό τους DNA.

*Ο δρ. Κωνσταντίνος Βαβίτσας είναι μεταδιδακτορικός ερευ-
νητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με αντικείμενο τη βιοτεχνο-
λογία φωτοσυνθετικών μικροοργανισμών.

Το DNA είναι ένα εξαιρετικό 
μέσο αποθήκευσης 
πληροφορίας, όπως 
υποδεικνύει η καθολική 
χρήση του για την 
αποθήκευση του γενετικού 
κώδικα. Είναι εξαιρετικά 
ανθεκτικό (έχει βρεθεί άθικτο 
μετά από 20.000 χρόνια), 
έχει από τη φύση του την 
ικανότητα κωδικοποίησης 
και είναι εξαιρετικά πυκνό σε 
πληροφορία.

www.freesunday.gr26 15.09.2019

άρθρο

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΟ DNA  
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Εικόνα από Takahashi et al, 2019, Scientific reports (CC BY 4.0)



Σ
τη φαρέτρα των επιστημόνων 
που μάχονται τις σπάνιες ασθέ-
νειες εισέρχονται πλέον μετά 
από πολυετείς έρευνες οι γονι-
διακές θεραπείες. Οι νέες αυ-
τές θεραπείες δεν αποτελούν 
κάποιο φάρμακο με την κλασι-

κή έννοια του όρου, αλλά επί της ουσίας διορ-
θώνουν κάποιο «κατεστραμμένο» γονίδιο το 
οποίο ευθύνεται για την εμφάνιση της νόσου. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκει το voretigene 
neparvovec, μια εφάπαξ γονιδιακή θεραπεία 
για ασθενείς με απώλεια όρασης λόγω γενε-
τικής μετάλλαξης και στα δύο αντίγραφα του 
γονιδίου RPE65 οι οποίοι έχουν επαρκή βιώ-
σιμα αμφιβληστροειδικά κύτταρα.
Τα άτομα που γεννιούνται με μεταλλάξεις και 
στα δύο αντίγραφα του γονιδίου RPE65 μπορεί 
να εμφανίσουν εκτενή απώλεια όρασης από 
μικρή ηλικία, ενώ η πλειονότητα των ασθενών 
εμφανίζει εξέλιξη σε ολική τύφλωση. Η έρευνα 
δείχνει ότι η διαταραχή της όρασης και η τύ-
φλωση στα παιδιά συχνά προκαλεί κοινωνική 
απομόνωση, συναισθηματικό στρες, απώλεια 
της ανεξαρτησίας ή κινδύνους όπως πτώσεις 
και τραυματισμούς. Το λειτουργικό αντίγραφο 
του γονιδίου RPE65 που παρέχει το voretigene 
neparvovec μπορεί να αποκαταστήσει και να 
βελτιώσει την όραση σε παιδιά και ενήλικες με 

επαρκή βιώσιμα αμφιβληστροειδικά κύτταρα.
Σχεδόν 60% των ασθενών έχουν βαριές μορ-
φές της νόσου, με τη σοβαρή οπτική βλάβη να 
εμφανίζεται σε μικρό χρονικό διάστημα μετά τη 
γέννηση.
Οι κληρονομικές αμφιβληστροειδοπάθειες εί-
ναι μια ομάδα σπάνιων διαταραχών τύφλωσης 
που προκαλούνται από περισσότερα από 250 
διαφορετικά γονίδια και συχνά προσβάλλουν 
δυσανάλογα τα παιδιά και τους νεαρούς ενή-

λικες. Οι μεταλλάξεις και στα δύο αντίγραφα 
του γονιδίου RPE65 προσβάλλουν περίπου 1 
στα 200.000 άτομα. «Υπολογίζεται πως 50% των 
ασθενών με τη συγκεκριμένη μετάλλαξη θα εί-
ναι τυφλοί (τουλάχιστον με βάση τη νομική δι-
άσταση του όρου) έως την ηλικία των 18 ετών» 
τόνισε ο Νικόλαος Τριπόδης, Global Business 
Franchise Head Ophthalmology της εταιρείας 
Novartis, στο πλαίσιο της ενημέρωσης δημο-
σιογράφων υγείας στο R&D Media Day που 

πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά της εταιρείας 
στη Βασιλεία της Ελβετίας. «Για να το πούμε 
πιο κατανοητά, πρόκειται για ένα νόσημα που 
προκαλεί μεγάλη δυσκολία προσαρμογής του 
ματιού στη διαφορετική ένταση φωτός» εξήγη-
σε. Στα πρώιμα στάδια της νόσου οι ασθενείς 
συνήθως πάσχουν από απώλεια της νυχτερι-
νής όρασης (νυκταλωπία), απώλεια της φωτο-
ευαισθησίας, απώλεια της περιφερικής όρα-
σης, απώλεια της οξύτητας ή της διαύγειας της 
όρασης, διαταραχή της προσαρμογής στο σκο-
τάδι και επαναλαμβανόμενες μη ελεγχόμενες 
κινήσεις των οφθαλμών (νυσταγμός).
Τα αποτελέσματα της φάσης 3 της κλινικής δο-
κιμής με voretigene neparvovec, σύμφωνα με 
τον κ. Τριπόδη, έδειξαν:
• Στον έναν χρόνο 90% των ασθενών είχαν 
βελτιωμένη όραση.
• Μετά από έναν χρόνο 72% των ασθενών μπο-
ρούσαν να ολοκληρώσουν το τεστ εκτίμησης 
της όρασης (MLMT – multi-luminance mobility 
test) με χαμηλότερο φωτισμό.
• Στα 4+ χρόνια οι ασθενείς που έλαβαν τη συ-
γκεκριμένη θεραπεία συνέχισαν να δείχνουν 
σταθερή βελτίωση στη λειτουργική τους όραση.
Ως εφάπαξ θεραπεία, το voretigene neparvovec 
αποκαθιστά και βελτιώνει την όραση στα παι-
διά και στους ενήλικες με σταθερό αποτέλεσμα 
και ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Γονιδιακές θεραπείες στη μάχη κατά των σπάνιων ασθενειών
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υγεία

Νέα επαναστατική μέθοδος γλιτώνει από την 
τύφλωση άτομα που γεννήθηκαν με κληρονομική 
αμφιβληστροειδοπάθεια.

Πρόκειται για μια κατάσταση που 
απασχολεί άτομα κάθε ηλικί-
ας, άντρες και κυρίως γυναίκες, 
ακόμα και παιδιά καμιά φορά. Η 

ημικρανία εμφανίζεται με οξύ πόνο που κα-
θηλώνει τον ασθενή, εμποδίζοντάς τον να 
εργαστεί, ακόμα και να αντεπεξέλθει σε κά-
ποιες απλές καθημερινές δραστηριότητες. 
Εκτιμάται ότι ένας στους επτά συνανθρώ-
πους μας πάσχει από αυτήν.
Όπως ανέφερε σε πρόσφατη εκδήλωση 
για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποί-
ησης για την Ημικρανία (12 Σεπτεμβρίου) 
ο δρ. Μανώλης Δερμιτζάκης, νευρολόγος, 
διδάκτωρ του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, 
επιστημονικός σύμβουλος του Συλλόγου 
Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία 
Ελλάδος, έχουν αναπτυχθεί και αναμένε-
ται να κυκλοφορήσουν τα λεγόμενα μικρά 
χημικά μόρια, μια κατηγορία φαρμάκων 
που θα ονομάζονται Gepants και δεν θα 
είναι μονοκλωνικά αντισώματα. Δύο από 
αυτά θα είναι για την αντιμετώπιση του 
πόνου και ένα για την προληπτική χρήση. 

Τα νέα αυτά μόρια έδειξαν αποτελεσματι-
κότητα στις μελέτες, με σημαντική μείωση 
των ημερών με ημικρανία τον μήνα. Αυτή 
η μείωση αφορούσε και ασθενείς που 
δεν λάμβαναν και ασθενείς που λάμβα-
ναν προληπτική αγωγή για την ημικρανία. 
Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται 
να κυκλοφορήσουν κι άλλα καινούργια 
φάρμακα για την αντιμετώπιση του ημι-
κρανικού πόνου την ώρα της κρίσης, τα 
λεγόμενα Ditans, που επίσης δεν είναι 
αντισώματα.
Από την άλλη, ο κ. Μιχάλης Βικελής, νευ-
ρολόγος, επιστημονικός σύμβουλος του 
Συλλόγου Ασθενών με Ημικρανία και Κε-
φαλαλγία Ελλάδος, θεωρεί ότι αποτελε-
σματική λύση για την ημικρανία είναι τα 
μονοκλωνικά αντισώματα. Οι υπάρχουσες 
φαρμακευτικές επιλογές έχουν διάφορα 
μειονεκτήματα, όπως ανεπαρκή αποτελε-
σματικότητα, ενδεχόμενες παρενέργειες 
και μη στοχευμένη δράση στην ημικρανία. 
Το θεραπευτικό αυτό κενό καλύπτεται από 
μια νέα γενιά αντι-ημικρανικών φαρμάκων. 

Τα νέα αυτά φάρμακα δημιουργήθηκαν 
μετά την ανακάλυψη ότι μια χημική ουσία 
του οργανισμού που ονομάζεται CGRP εί-
ναι κομβική στη δημιουργία κρίσεων ημι-
κρανίας. Τα φάρμακα αυτά χορηγούνται με 

τη μορφή υποδόριας ένεσης μία φορά τον 
μήνα ή το τρίμηνο, γεγονός που καθιστά τη 
λήψη εύκολη και συνεπή και, με βάση τα 
μέχρι τώρα στοιχεία, έχουν μικρό ποσοστό 
εμφάνισης παρενεργειών.

Έρχονται νέες σημαντικές  
θεραπείες για την ημικρανία

Από αριστερά προς τα δεξιά: Μιχάλης Βικελής, νευρολόγος, Κωνσταντίνος Μπίλιας, γ.γ. Συλλόγου Ασθε-
νών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος, Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ, επιχειρηματίας, Βίκυ Μαραγκάκη, 
ηθοποιός, Μανώλης Δερμιτζάκης, νευρολόγος





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

Για μία ακόμη φορά το Betarades.gr και η FS σας προ-
σφέρουν τα προγνωστικά τους για τα παιχνίδια της ε-
βδομάδας. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ε-
πιστρέφουν στη δράση και γεμίζουν το κουπόνι του 
στοιχήματος. Οι αγώνες είναι πολλοί, σημαντικοί και 

έχουν μεγάλο στοιχηματικό ενδιαφέρον. Φυσικά, το Betarades.gr 
μελέτησε λεπτομερώς το κουπόνι και είναι εδώ με δυνατά προγνω-
στικά. Πέντε είναι οι βασικές μας επιλογές για σήμερα, Κυριακή 
(15/9). Ειδικότερα, θα παίξουμε… μπάλα σε Αγγλία, Γαλλία, Ιτα-
λία, Ισπανία και στην ελληνική Σούπερ Λιγκ. Η αγωνιστική δράση 
κορυφώνεται στην Ευρώπη και αυτό μας αρέσει. Πάμε, λοιπόν, να 
δούμε τι έχουμε κρατήσει από το σημερινό κουπόνι.
Οι προτάσεις στοιχήματος της Κυριακής ξεκινάνε από την ελλη-
νική Σούπερ Λιγκ. Συγκεκριμένα, από το κρίσιμο ματς του Άρη με 
τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι γηπεδούχοι γίνο-
νται… άλλη ομάδα στην έδρα τους. Η διακοπή μάλλον έκανε καλό 
στον Άρη, που δεν έχει πλέον και τον Παντελίδη στον πάγκο. Το 
γήπεδο αναμένεται να έχει πολύ κόσμο και η ατμόσφαιρα θα είναι 
καυτή. Ο Παναθηναϊκός ήταν σε τραγική αγωνιστική κατάσταση 
πριν από τη διακοπή και είναι αμφίβολο αν συνήλθε. Οι «κιτρινό-
μαυροι» έχουν καλύτερη εικόνα έως τώρα, παρά τα αποτελέσματα. 
Μοιάζουν να είναι καλύτερο σύνολο και μπορούν να εκμεταλλευ-
τούν τις αδυναμίες του «τριφυλλιού». Εμπιστευόμαστε τον Άρη και 
πάμε με τον «άσο» σε απόδοση 2.02.

Με τα γκολ στη Serie A
Μεταφερόμαστε στην Ιταλία και στο ΣΠΑΛ - Λάτσιο. Πρόκειται για 
την τρίτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος. Η διαφορά δυ-
ναμικότητας των δύο ομάδων είναι μεγάλη και αποτυπώνεται από 
τώρα στη βαθμολογία. Η Λάτσιο φιγουράρει στις υψηλές θέσεις, 
ενώ η ΣΠΑΛ βρίσκεται πολύ χαμηλά. Οι φιλοξενούμενοι θα ψά-
ξουν το «διπλό» και μόνο. Διαθέτουν μεγάλη ποιότητα από τη μέση 
και μπροστά. Ωστόσο, πίσω δεν είναι και η πιο σταθερή ομάδα. Δέ-
χονται με σχετική άνεση γκολ και η μαχητική ΣΠΑΛ έχει τα φόντα 
να της δημιουργήσει προβλήματα. Γενικά, αμφότεροι οι αντίπα-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Κερδίζει τον Παναθηναϊκό  

ο Άρης!
λοι προέρχονται από αγώνες με πολλά γκολ. Και βάζουν, και… τρώνε. 
Κάτι τέτοιο περιμένουμε να συμβεί και σήμερα. Επιλέγουμε το Goal/
Goal σε απόδοση 1.85.

«Στήριγμα» η Θέλτα
Στη La Liga, τώρα, βρισκόμαστε στην τέταρτη αγωνιστική. Σε αυτό 
το πλαίσιο η Θέλτα υποδέχεται σήμερα τη Γρανάδα. Όπως φαίνεται 
και από τις αποδόσεις στις στοιχηματικές ιστοσελίδες, οι γηπεδού-
χοι είναι το φαβορί για τη νίκη. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες μέχρι 
τώρα. Όμως η Θέλτα είχε και πολύ δύσκολο πρόγραμμα, στο οποίο α-
νταπεξήλθε. Κέρδισε τη Βαλένθια και άντεξε στην έδρα της Σεβίλλης 
(1-1). Επιπλέον, έχει μαζί της την παράδοση στο σημερινό ματς. Οι 
γηπεδούχοι μετράνε τέσσερις συνεχόμενες νίκες στα τελευταία παι-

χνίδια με τη Γρανάδα, ενώ είναι αήττητοι στα εννέα πιο πρόσφατα με-
ταξύ τους! Οι φιλοξενούμενοι θα το παλέψουν, αλλά δεν είναι βέβαιο 
ότι μπορούν να πάρουν αποτέλεσμα. Η Θέλτα είναι ανώτερη και πι-
στεύουμε θα βγάλει τον «άσο» στο 1.90.
Τα δύο επόμενα προγνωστικά μας προέρχονται από την Αγγλία και 
τη Γαλλία. Στην Πρέμιερ Λιγκ, αρχικά, έχουμε λονδρέζικο ντέρμπι. 
Η Γουότφορντ υποδέχεται την Άρσεναλ στις 18:30. Οι φιλοξενούμε-
νοι διαθέτουν πολύ καλύτερο ρόστερ και θέλουν μόνο τη νίκη. Θε-
ωρούμε ότι θα αποδείξουν την ανωτερότητά τους και θα φύγουν με 
τους τρεις βαθμούς. «Διπλό», λοιπόν, σε απόδοση 2.00. Στη Ligue 1 η 
Μονακό φιλοξενεί τη Μαρσέιγ σε ένα επίσης σημαντικό ματς. Πρό-
κειται για δύο φύσει επιθετικές ομάδες, που δεν δίνουν μεγάλη ση-
μασία στα αμυντικά τους καθήκοντα. Παρ’ όλα αυτά, επιθετικά κά-
νουν… ωραία πράγματα και βρίσκουν διαρκώς δίχτυα. Με «όπλο» 
το επιθετικό τους ταλέντο θα διεκδικήσουν κάτι θετικό απόψε. Το 
Goal/Goal στο 1.70 μοιάζει αξιόλογη επιλογή.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για μία ακόμη εβδομάδα. 
Εσείς μην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενημερωτικό site για το στοί-
χημα μπορείτε να βρίσκετε επιλογές για live betting σε όλη τη δι-
άρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες, όταν 
υπάρχει έντονη στοιχηματική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επι-
λέξετε!

Σερί Tips

* Μπόρνμουθ - Έβερτον (15/9, 16:00): Στην Πρέμιερ Λιγκ 
η Έβερτον δοκιμάζεται στην έδρα της Μπόρνμουθ. Οι γηπεδού-
χοι δέχονται τουλάχιστον ένα γκολ εδώ και πέντε σερί ματς. 
Οι φιλοξενούμενοι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την 
αμυντική αδυναμία των γηπεδούχων. Πάμε με το Έβερτον Over 
1.5 σε απόδοση 2.80.

* ΑΕΚ - Λαμία (15/9, 19:15): Ξεκάθαρο φαβορί της αναμέ-
τρησης είναι η ΑΕΚ. Εξάλλου οι «κιτρινόμαυροι» έχουν πάρει 
τον αέρα της Λαμίας. Είναι έντεκα σερί ματς αήττητοι κόντρα σε 
αυτή την ομάδα, με την πλειονότητα των αποτελεσμάτων να τους 
χαροποιεί. Και σήμερα η ΑΕΚ έχει το πάνω χέρι και μπορεί να 
επικρατήσει εύκολα. ΑΕΚ -1 σε απόδοση 1.75.

* Μπέτις - Χετάφε (15/9, 22:00): Οι γηπεδούχοι ενισχύθηκαν 
σημαντικά στις μεταγραφές και έχουν φτιάξει ένα δυνατό σύνο-
λο. Επιπλέον, η Χετάφε αγνοεί τη νίκη εδώ και τρία παιχνίδια, 
ενώ δέχεται γκολ εδώ και τέσσερα. Πιστεύουμε ότι η Μπέτις θα 
επιβληθεί, με βάση και την ποιότητά της. Ο «άσος» στο 2.15 είναι 
ιδιαίτερα αξιόλογος.

Goal Tips

* Εϊμπάρ - Εσπανιόλ (15/9, 13:00): Αμφότερες οι ομάδες έχουν 
εμφανίσει αμυντικά κενά σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές της La 
Liga. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από 5/7 Over 2.5 και οι φιλοξε-
νούμενοι από 8/10! Αυτό το σημείο είναι που μας ενδιαφέρει και 
σήμερα. Το βρήκαμε σε απόδοση 2.20.

* Πάρμα - Κάλιαρι (15/9, 16:00): Τα αμυντικά προβλήματα 
των δύο αντιπάλων είναι εμφανή και τους στερούν βαθμούς. Αν 
κοιτάξουμε και τη φόρμα τους, θα δούμε ότι και σκοράρουν, αλλά 
και δέχονται τέρματα. Θα κυνηγήσουν τη νίκη και το ματς μπορεί να 
έχει γκολ. Ωστόσο, θα υπάρχει και… εγκράτεια, αφού κάθε πόντος 
μετράει. Πάμε με το 2-3 γκολ στο 1.95.

* Βερόνα - Μίλαν (15/9, 21:45): Η Μίλαν αυτή τη στιγμή ενδι-
αφέρεται μόνο για τους βαθμούς. Το καλό ποδόσφαιρο περνάει σε 
δεύτερη μοίρα. Αναμένεται να παίξει κλειστά, για να μην κινδυνέψει, 
και να ψάξει τη νίκη. Το ίδιο όμως θα πράξει και η Βερόνα, συνεπώς 
το ματς προμηνύεται συντηρητικό. Καταλήγουμε στο Under 2.5 σε 
απόδοση 1.80.

Head 2 Head

* Αλαβές - Σεβίλλη (15/9, 15:00): Τα παιχνίδια μεταξύ των δύο 
ομάδων είναι ιδιαίτερα κλειστά τελευταία. Ειδικότερα, τα πέντε 
πιο πρόσφατα, ενδεικτικά, έληξαν με δύο γκολ και κάτω. Ανάλογο 
παιχνίδι περιμένουμε και απόψε, με τη σκοπιμότητα να κυριαρχεί. 
Επιλέγουμε Under 2.5 σε απόδοση 1.70.

* Χόφενχαϊμ - Φράιμπουργκ (15/9, 19:00): Στα τελευταία δέκα 
παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες επιβεβαιώθηκε το αμφίσκορο. 
Ο τρόπος παιχνιδιού τους και φέτος μας οδηγεί ξανά σε αυτή την 
επιλογή. Χόφενχαϊμ και Φράιμπουργκ αρέσκονται στο επιθετικό 
ποδόσφαιρο. Επομένως, το Goal/Goal & Over 2.5 σε απόδοση 2.00 
αξίζει.

* Ρόμα - Σασουόλο (15/9, 19:00): Ενδιαφέρον ματς στη Serie 
A, με τη Ρόμα να είναι το φαβορί. Οι Ρωμαίοι δεν έχουν χάσει σε 
κανένα από τα 12 τελευταία παιχνίδια με αντίπαλο τη Σασουόλο. 
Είναι ανώτερη ομάδα και μπροστά στον κόσμο τους μπορούν να 
πάρουν αυτή τη σημαντική νίκη. Το combo 1 & Over 1.5 εντοπίζεται 
σε απόδοση 2.10 και αποτελεί καλή επιλογή.

15/9
16:00  ΣΠΑΛ 2013 - Λάτσιο   Goal/Goal  1.85
17:00  Θέλτα - Γρανάδα   1  1.90
18:30  Γουότφορντ - Άρσεναλ   2  2.00
21:00  Άρης - Παναθηναϊκός   1  2.02
22:00  Μονακό - Μαρσέιγ   Goal/Goal  1.70
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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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To ID.3 είναι το πρώτο Volkswagen που έχει 
σχεδιαστεί ευθύς εξαρχής ως ηλεκτρικό

Η Peugeot προσφέρει ένα νέο προνομιακό και άκρως 
ανταγωνιστικό πρόγραμμα απόκτησης αυτοκινήτου, 
με το όνομα «Peugeot 5 Plus», αποκλειστικά και μόνο 

για το πολυβραβευμένο SUV Peugeot 3008, που διατίθεται 
στο επίσημο πανελλαδικό δίκτυο διανομέων της Peugeot με 
μια μοναδική προσφορά: 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 
5 χρόνια πλήρες σέρβις δωρεάν!
Το SUV 3008, με το πρωτοποριακό εσωτερικό i-Cockpit και 
το 4-Μοde Grip Control νέας γενιάς, διατίθεται ετοιμοπαρά-
δοτο με πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό σε πληθώρα εκδόσεων. 
Όλες οι εκδόσεις του μοντέλου εξοπλίζονται με Best-in-Class 
οικονομικούς κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου υψηλής α-
πόδοσης, οι οποίοι τηρούν τις πιο σύγχρονες και αυστηρές 
προδιαγραφές ρύπων και τεχνολογίας, καθώς και με νέα αυ-
τόματα κιβώτια 8 ταχυτήτων ΕΑΤ8.
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Peugeot: Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για το 3008 με 5 χρόνια δωρεάν σέρβις

Γ
ια τη VW, το ID.3 είναι τόσο σημαντικό όσο σημαντικά 
μέχρι στιγμής ήταν ο Σκαραβαίος και το Golf. Πρόκειται 
για το πρώτο που χρησιμοποιεί το ειδικά εξελιγμένο για 
ηλεκτρικά μοντέλα πλαίσιο MEB, ενώ οι διαστάσεις του α-
μαξώματος είναι περίπου ίδιες με αυτές του Golf (μήκος 

4,261 μέτρα). Το μεταξόνιό του, όμως, είναι σημαντικά μεγαλύτερο 
(2.765 χιλιοστά), κάτι που εξασφαλίζει απίστευτους χώρους για τους 
επιβάτες. Μεγάλο είναι και το πορτμπαγκάζ, που έχει ελάχιστη χω-
ρητικότητα 385 λίτρα.
Σχεδιαστικά, φέρνει μια καινούργια αισθητική στη VW, με ενδιαφέρου-
σες αναλογίες και γραμμές που δεν ξενίζουν. Αντίστοιχη είναι η προ-
σέγγιση στο σαλόνι, με μια μάλλον μινιμαλιστική σχεδίαση, η οποία βα-
σίζεται σε δύο οθόνες, μία εμπρός από τον οδηγό που χρησιμεύει ως 
πίνακας οργάνων και μία 10 ιντσών στο κέντρο της κονσόλας. Χαρα-
κτηριστικό είναι ότι όλοι οι φυσικοί διακόπτες έχουν αντικατασταθεί με 
διακόπτες αφής.
Σε ό,τι αφορά το σύστημα κίνησης, θα υπάρχουν τρεις εκδόσεις. Μία 
βασική με μπαταρία 45 kWh που εξασφαλίζει αυτονομία 330 χλμ., μία 
μεσαία των 58 kWh με αυτονομία 420 χλμ. και μία κορυφαία 77 kWh 

με αυτονομία 550 χλμ. Στη μικρή έκδοση θα υπάρχει ένας ηλεκτροκι-
νητήρας 150 ίππων και 310 Nm στον πίσω άξονα, ενώ οι δύο μεγαλύ-
τερες θα έχουν 204 ίππους με την ίδια και πάλι ροπή. Σε όλες η τελική 
ταχύτητα θα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 160 χλμ./ώρα.
Η φόρτιση θα γίνεται σε φορτιστές έως και 50 kW για τη μικρή έκδοση 
και από 100 έως και 125 kW για τις δύο μεγαλύτερες. Ενδεικτικά, με 
φόρτιση 30 λεπτών η μεσαία έκδοση θα μπορεί να καλύψει μέχρι και 
250 χιλιόμετρα.
Η παραγωγή του ID.3 θα ξεκινήσει πριν από το τέλος της χρονιάς και η 
πρώτη του έκδοση, η 1st, θα διαθέτει τη μεσαία μπαταρία, ενσωματω-
μένο σύστημα πλοήγησης, DAB+ ψηφιακό ραδιόφωνο, θερμαινόμενα 
καθίσματα και τιμόνι, και τροχούς 18 ιντσών. Πάνω από αυτήν θα υ-
πάρχουν οι εκδόσεις 1st Plus και 1st Max, με πλουσιότερο εξοπλισμό, 
όπως κάμερα οπισθοπορείας, Adaptive Cruise Control, HUD επαυξη-
μένης πραγματικότητας κ.ά.
Η τιμή που έχει ανακοινωθεί θα ξεκινά κάτω από το ψυχολογικό όριο 
των €30.000 για τη βασική έκδοση με τη μικρή μπαταρία. Για τους α-
γοραστές της συγκεκριμένης έκδοσης θα υπάρχει δωρεάν παροχή η-
λεκτρικής ενέργειας για έναν χρόνο με όριο τις 2.000 kWh.

Η Skoda  
στην 68η Διεθνή 
Έκθεση Αυτοκινήτου 
της Φρανκφούρτης

Η Skoda παρουσιάζει στην 68η Διεθνή Έκθεση Αυτοκι-
νήτου της Φρανκφούρτης ηλεκτρικές και plug-in υ-
βριδικές εκδόσεις μοντέλων της. Κυρίαρχη θέση στο 

περίπτερό της κατέχουν τα νέα CITIGOe iV και SUPERB iV, με 
την ένδειξη iV να υποδηλώνει την αφοσίωση της Skoda στη 
σφαιρική προσέγγιση της ηλεκτροκίνησης.
Και ενώ τα δύο ηλεκτρικά/υβριδικά μοντέλα απέχουν μόλις 
λίγες εβδομάδες από την έναρξη της παραγωγής τους, οι 
εκδόσεις Monte Carlo των ολοκαίνουριων Scala και Kamiq 
έχουν αντίστοιχα εμφατική παρουσία στο περίπτερο της μάρ-
κας. Με έντονες σπορ πινελιές, δίνουν υπόσχεση για συγκι-
νήσεις και απολαυστικές διαδρομές.
Τέλος, το περίπτερο της Skoda φιλοξενεί και G-TEC εκδό-
σεις διαφόρων μοντέλων της μάρκας, που χρησιμοποιούν 
το φυσικό αέριο ως καύσιμο, προφέροντας οικονομική οδή-
γηση χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην οδηγική απόλαυση 
ή στην πρακτικότητα.
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Ο ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 
ΣΤΟ ΩΔΕΊΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΊΚΟΥ
Στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού την Τρίτη 1 Οκτωβρίου, 
ώρα 9.00 μ.μ., ο Σταμάτης Σπανουδάκης θα δώσει 
συναυλία με τίτλο «Πάμε γι’ άλλες πολιτείες!». Από 
τα έσοδα της συναυλίας θα ενισχυθούν τα παιδικά 
ιδρύματα της Ιεράς Μητρόπολης 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.

ΦΕΣΤΊΒΑΛ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ
Tο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «Compartments 
Dance Project», το μοναδικό παγκοσμίως σε βαγόνια 
τρένου, παρουσιάζει η Αμαξοστοιχία-Θέατρο Το Τρέ-
νο Στο Ρουφ και η Τατιάνα Λύγαρη από την Κυριακή 
15 έως και την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου. Χορογράφοι, 
χορευτές και χορευτικές ομάδες εμπνέονται από την 
«ιδιωτική» ατμόσφαιρα του New Wagon και τα 12 
«διαμερισματάκια» του (compartments) και δημιουρ-
γούν τις προσωπικές τους performances, σύντομης 
διάρκειας, 10-30 λεπτών. Χορευτικές performances 
φιλοξενούνται και φέτος στο νέο υπαίθριο stage με 
αναβαθμισμένο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Όλες οι 
performances παρουσιάζονται καθημερινά μεταξύ 
19:30 και 23:00.

ΑΛΚΗΣΤΊΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΣΤΟ ΒΕΑΚΕΊΟ
Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, μετά από ένα δυνατό 
καλλιτεχνικό καλοκαίρι, με στάσεις σε όλη την 
Ελλάδα και μία συγκλονιστική εμφάνιση στο κα-
τάμεστο ΚΠΙΣΝ στο πλαίσιο του Summer Nostos 
Festival, επιστρέφει τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 
στο Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο για μια συναυλία 
υπό το φως της πανσελήνου του Σεπτεμβρίου. «Σε 
απευθείας σύνδεση» με το κοινό της, η διαχρονική 
ερμηνεύτρια, μαζί με πέντε ταλαντούχους σολίστες 
μουσικούς, θα μοιραστεί μαζί μας μία από τις πιο 
επιτυχημένες φετινές παραστάσεις.

Οι βασιλιάδες του ρυθμού έρχονται στην Αθήνα για δύο μοναδικές πα-
ραστάσεις, στο Θέατρο Βράχων 17 και 18 Σεπτεμβρίου και στη Θεσσα-
λονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής, στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου, για να πα-
ρουσιάσουν ένα θέαμα εντελώς ξεχωριστό. Οι STOMP καταργούν τον 

διαχωρισμό υψηλής και λαϊκής τέχνης, προκαλούν αβίαστα το γέλιο και είναι φο-
βερά ευρηματικοί. Χρησιμοποιούν παλιά, άχρηστα αντικείμενα οικιακής ή βιομη-
χανικής χρήσης, τα οποία θέτουν στην υπηρεσία μιας ιδιότυπης θεατρικής λογι-
κής. Με μια «μαγική» δύναμη, αξιοποιώντας την ιδιότητα κάθε σώματος να παρά-
γει ήχους, μεταμορφώνουν τα καθημερινά αυτά αντικείμενα σε πηγή εκρηκτικού, 
ασταμάτητου και μεταδοτικού ρυθμού. Τα μέλη της ομάδας είναι ταυτόχρονα η-
θοποιοί, μουσικοί και χορευτές και μέσα από την εναρμονισμένη συνύπαρξή τους 
στη σκηνή καταφέρνουν να δημιουργούν ένα μοναδικό οπτικοακουστικό θέαμα.

STOMP  
ΓΙΑ 4  

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ



Ποιος είναι ο στόχος του συμποσίου;
Στόχος της Lectus adv. και της Άερτον είναι να μεταφέ-
ρουμε τη συμβολή του ελληνικού πολιτισμού πέρα από τα 
σύνορα της χώρας μας. Να επικοινωνήσουμε τη σύνδεση 
που έχει καταγράψει ο ίδιος ο Φρόυντ με την Ακρόπολη, 
αλλά και την έμπνευση που έχει αντλήσει από την αρχαία 
Ελλάδα. Θέλουμε να κάνουμε το συμπόσιο ένα σημείο α-
ναφοράς, για να ταξιδέψουν στη χώρα μας άνθρωποι απ’ 
όλο τον πλανήτη και να αντιληφθούν το μέγεθος του πολι-
τισμού μας. Να καταλάβουν ότι στη σύγχρονη Ελλάδα δεν 
έχουμε μόνο ήλιο και θάλασσα αλλά και σημαντικούς επι-
στήμονες.

Θεωρείτε ότι και άλλες εταιρείες θα πρέπει να αναλαμ-
βάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες;
Φυσικά! Μάλιστα, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνι-
κής ευθύνης, οι εταιρείες δείχνουν την ευαισθητοποίησή 
τους, καθώς γίνονται αρωγοί σε τέτοιες ενέργειες, παρέ-
χοντας έμπρακτα την υποστήριξή τους με χορηγίες. Να α-
ναφέρω εδώ τη σημαντική συμβολή της κ. Χριστίνας Βα-
ντόλα, managing director της lmw, που, παρά τους χαμη-
λούς τόνους που θέλει να κρατήσει, εκείνη μας μετέφερε 
τον ενθουσιασμό, διακρίνοντας την πολύπλευρη σημασία 
του συμποσίου μας.

Τι να περιμένει κάποιος που θα παρακολουθήσει το συ-
μπόσιο;
Υπάρχει διήμερο πρόγραμμα με ομιλίες, συζητήσεις σε ελ-
ληνικά και αγγλικά, από επιφανείς Έλληνες και σημαντι-
κούς ξένους ψυχαναλυτές, και βιωματική επίσκεψη στον 
βράχο της Ακρόπολης.
Η θεματολογία του συμποσίου περιλαμβάνει σύγχρονα θέ-
ματα, όπως:
• Η σχέση της ψυχανάλυσης με την αρχαιολογία, τη μυθο-
λογία και την ιστορία της Ελλάδας
• Η ελληνική γλώσσα στην ψυχαναλυτική ορολογία
• Συμβολισμοί και αναφορές στην ψυχανάλυση από τους 
αρχαίους ελληνικούς μύθους.

INFO
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συμπόσιο μπορείτε να 

επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα www.freudontheacropolis.

com., όπως και τα social media της διοργάνωσης:

Facebook: Freud On The Acropolis

Instagram: @freud.on.the.acropolis
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ντλώντας έμπνευση από την επίσκεψη του 
Φρόυντ στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 
1904, που τον σημάδεψε βαθιά και απο-
τέλεσε αντικείμενο εκτενούς μελέτης στα 
έργα του, η εταιρεία οπτικής επικοινωνίας 
Lectus adv. με επιστημονικό φορέα την Ά-

ερτον - Ψυχολογικές Υπηρεσίες διοργανώνει το 1ο Διεθνές 
Ψυχαναλυτικό Συμπόσιο «Ο Φρόυντ στην Ακρόπολη» στις 

28 & 29 Σεπτεμβρίου 2019 στο Μουσείο της Ακρόπολης. Το 
συμπόσιο αποτελεί μια αφορμή για να προβληθεί παγκο-
σμίως η πολιτιστική μας κληρονομιά με έναν επιστημονικό 
τρόπο, δίνοντας έμφαση στο εύρος της συμβολής του ελ-
ληνικού πολιτισμού στην επιστημονική κοινότητα.

Τι είναι αυτό που σας ενέπνευσε, ως managing director 
της Lectus adv., κ. Σαλτσίδη, ώστε να αναλάβετε τη δι-
οργάνωση του 1ου Διεθνούς Ψυχαναλυτικού Συμποσίου 
«Ο Φρόυντ στην Ακρόπολη»;
Ό,τι αφορά την ανάδειξη των αξιών και της συμβολής της 
χώρας μας στη διαμόρφωση του σύγχρονου πολιτισμού 
παγκοσμίως πιστεύω ότι θέλουμε και οφείλουμε να το 
υποστηρίζουμε όλοι. Ο καθένας με τις δυνάμεις του. Έ-
νιωσα, λοιπόν, τη δύναμη που έχει η οπτική επικοινωνία, 
που είναι το αντικείμενο της Lectus adv., και αποφάσισα 
ότι εάν ενώσουμε τις δυνάμεις μας με έναν επιστημονικό 
φορέα που σέβομαι και εκτιμώ, την Άερτον, θα μπορού-
σαμε να βάλουμε ένα λιθαράκι στην ανάδειξη της πολιτι-
στικής μας κληρονομιάς και στην εξωστρέφεια της χώρας 
μας.

Ποια είναι, λοιπόν, η δύναμη της οπτικής επικοινωνίας; 
Τι ρόλο έχει στη σύγχρονη κοινωνία;
Η οπτική επικοινωνία είναι η πρώτη εντύπωση, γι’ αυτό 
και είναι τόσο σημαντική. Είναι ο τρόπος για να επικοινω-
νεί κάθε project, κάθε προϊόν ή κάθε εταιρεία με το κοινό 
στο οποίο απευθύνεται. Είναι το μέσο για να διεισδύει το 
μήνυμα στο target group που στοχεύει. Δηλαδή να προ-
σελκύσει την προσοχή και στη συνέχεια να κάνει ευκολό-
τερη την αναγνωρισιμότητα. Είναι η αρχή ενός διαλόγου με 
το κοινό, μεταφέρει τις αξίες, την ποιότητα και τη συνέπεια.

Πώς λειτουργεί η οπτική επικοινωνία στο συμπόσιο;
Δημιουργήσαμε το λογότυπο και την ταυτότητα του 1ου Δι-
εθνούς Ψυχαναλυτικού Συμποσίου «Ο Φρόυντ στην Ακρό-
πολη». Στη συνέχεια μελετήσαμε όλες τις εφαρμογές. Σχε-
διάσαμε την ιστοσελίδα, τα social media και άλλα υλικά 
προβολής, όπως έντυπα, αφίσες, καταχωρίσεις κ.λπ. Όλες 
οι εφαρμογές έχουν συνέχεια και συνέπεια. Το κοινό συ-
ναντά την ίδια οπτική ταυτότητα σε όλα τα μέσα –ηλεκτρο-
νικά και μη–, τη μαθαίνει σιγά σιγά και τελικά την αναγνω-
ρίζει, τη διακρίνει, την ακολουθεί. Αυτό που λέμε «μια ει-
κόνα, χίλιες λέξεις». Η εικόνα πρέπει να αντιπροσωπεύει 
το κύρος του συμποσίου και της θεματολογίας του. Αυτή 
είναι η ευθύνη μας.

ΣΟΝΙΑ ΣΑΛΤΣΙΔΗ, MANAGING 
DIRECTOR ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ LECTUS ADV.

Η συμβολή της 
οπτικής επικοινωνίας 
στα πολιτιστικά 
γεγονότα με αφορμή 
το 1ο Διεθνές 
Ψυχαναλυτικό 
Συμπόσιο «Ο Φρόυντ 
στην Ακρόπολη»

  ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΠΑ

Lectus adv.

Lectus adv.



www.freesunday.gr
15.09.201934 FREETIME

IN
TE

R
VI

EW

Ο 
Θανάσης Παπαγεωργίου μετά 
από μία διετία στο θέατρο Στοά, 
όπου απέσπασε διθυραμβικές 
κριτικές για τον μονόλογο «Εγώ, ο 
Μάρκος Βαμβακάρης», παρουσι-
άζει την παράσταση στο Δημοτικό 
Θέατρο Πειραιά από 24 Σεπτεμ-

βρίου για έξι μοναδικές παραστάσεις. Στην FS μι-
λάει για τον Μάρκο, το ρεμπέτικο τραγούδι και το 
θέατρο στην Ελλάδα της κρίσης.

Πώς προέκυψε το έργο της Νάνσης Τουμπα-
κάρη που είναι βασισμένο στην αυτοβιογραφία 
του Βαμβακάρη σύμφωνα με το βιβλίο της Αγγε-
λικής Βέλλου-Κάιλ; Και πώς τελικά το έργο αυτό 
έφτασε στα χέρια σας;
Η Νάνση σκέφτηκε πριν από χρόνια να μετατρέψει 
σε θεατρικό μονόλογο την αυτοβιογραφία που είχε 
γράψει η Κάιλ. Το είχε δώσει και σε κάποιους η-
θοποιούς να το δούνε. Στα χέρια μου έφτασε μετά 
από οκτώ χρόνια, αν θυμάμαι καλά, σε μια εντε-
λώς τυχαία συνάντηση που είχα μαζί της, όπου και 
την πρωτογνώρισα. Το διάβασα το ίδιο βράδυ που 
μου το έστειλε και το άλλο πρωί της ανακοίνωσα 
την απόφασή μου να το ανεβάσω.

Η παράσταση είναι ένας μονόλογος σε πρώτο 
πρόσωπο. Τι, νομίζετε, ώθησε τον Βαμβακάρη 
να αφηγηθεί την αυτοβιογραφία του;
Απ’ ό,τι λέει και ο ίδιος, είχε μεγάλη ανάγκη να «ε-
ξομολογηθεί» γι’ αυτά που οι άλλοι ονόμαζαν α-
μαρτίες, προκειμένου να αποδείξει ότι ήταν απόρ-
ροια μιας βασανισμένης ζωής. Ο Μάρκος δεν πι-
στεύει ότι έκανε τίποτα κακό στη ζωή του. Τα μόνα 
του αμαρτήματα, λέει, ήταν το χασίσι, οι γυναίκες 
και το μπουζούκι, αλλά αυτά δεν θεωρούνται α-
μαρτήματα και γι’ αυτό ζητά την κατανόησή μας, 
πιστεύοντας ότι κάθε άνθρωπος στη θέση του τα 
ίδια θα έκανε.

Στο παρασκήνιο της ζωής του Μάρκου παρακο-
λουθούμε ταυτόχρονα τη διαδρομή της Ελλάδας, 
τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν τη 
χώρα. Πόσο τον επηρεάζει το γενικότερο πολι-

τικό πλαίσιο στο οποίο ζει;
Κανέναν μας δεν αφήνει ανεπηρέαστο η κοινω-
νικοπολιτική κατάσταση της εποχής που ζούμε. 
Όλοι μας είμαστε δέκτες και πομποί του πλατύ-
τερου κοινωνικού μας περίγυρου, που επηρεά-
ζεται ολοκληρωτικά από την πολιτική κατάσταση. 
Ένα παιδί που μεγαλώνει μέσα στον πόλεμο δεν 
μπορεί να έχει καμία σχέση με ένα παιδί που δεν 
τον γνώρισε ποτέ. Ακούγοντας τη ζωή του Μάρκου 
παρακολουθούμε αναγκαστικά τις περιόδους που 
τα έζησε. Κι αυτές δεν είναι καθόλου ασήμαντες: 
δύο δικτατορίες, δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, η κατα-
στροφή του 1922 και το κύμα των προσφύγων(που 
σφράγισε τα μουσικά του ακούσματα), η γερμα-
νική κατοχή, ο εμφύλιος. Νομίζω ότι έζησε μέσα 
στη χειρότερη περίοδο αυτής της χώρας.

Ο Πειραιάς τι ρόλο παίζει στη ζωή και στο έργο 
του;
Ο Μάρκος μπορεί να γεννήθηκε στη Σύρα και να 
του καρφιτσώσανε το προσωνύμιο «το συριανάκι», 
αλλά είναι παιδί του Πειραιά. Πήγε εκεί λαθρεπι-
βάτης από τα 13 του περίπου και άρχισε να κάνει 
όλες τις δουλειές για να ζήσει. Χαμάλης στο λιμάνι, 
εργάτης στα καράβια, εκδορέας και πολλές άλλες 
δουλειές του ποδαριού για να «τη βγάλει». Εκεί 
γνώρισε το μπουζούκι, εκεί πρωτοπήγε σε τεκέ, 
εκεί γνώρισε τις γυναίκες όλων των ειδών, εκεί έ-
στησε μαγαζί, εκεί παντρεύτηκε, όλα τα έκανε εκεί. 
Πρέπει να δεχτούμε ότι η Σύρος είναι μόνο η γε-
νέτειρα και το μέρος όπου πρωτογνώρισε τη φτώ-

χεια και τη μιζέρια, που δεν του πήγαινε καθόλου.

Πολλοί λένε πως το ρεμπέτικο είναι για την Ελ-
λάδα ό,τι η τζαζ για τις ΗΠΑ. Η «περιθωριακή» 
μουσική που τελικά έγινε ο εθνικός ύμνος μιας 
χώρας. Τι είναι για σας το ρεμπέτικο; Τι συμβο-
λίζει το είδος και οι εκπρόσωποί του;
Αλήθεια είναι και δεν είναι τυχαίο ότι ο Στέλιος 
Βαμβακάρης συνέθεσε μπλουζ με το μπουζούκι 
του και μάλιστα με ενδιαφέροντα αποτελέσματα. 
Το ρεμπέτικο, μαζί με το δημοτικό, είναι η μουσική 
και το τραγούδι του λαού, η μουσική που πηγάζει 
από τα αισθήματα του λαού και μιλάει για τα προ-
βλήματα που τον καίνε. Φυσικό είναι, λοιπόν, να 
συμβολίζει τον λαό, που αναδεικνύει αυτούς τους 
συνθέτες και τραγουδιστές σαν ραψωδούς του. 
Κάθε χώρα και κάθε λαός διαθέτει μια τέτοια μου-
σική, είτε λέγεται ρεμπέτικο είτε μπλουζ, φάδος ή 
αμανές.

Αν αύριο ερχόταν το τέλος του κόσμου και σας 
ζητούσαν να διαλέξετε τρία τραγούδια του Βαμ-
βακάρη, ώστε να διαφυλαχτούν σε μια πολιτι-
σμική κάψουλα, ποια θα ήταν αυτά;
Δεν υπάρχει πιο δύσκολη απάντηση. Μπορεί να 
υπάρχουν κάποια που δεν θα με πείραζε να χα-
θούν, αλλά τα υπόλοιπα είναι τόσο πολλά, που δύ-
σκολα επιλέγεις τρία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν 
θα διάλεγα τραγούδια από τα πολύ γνωστά του, τα 
πιασάρικα, αυτά που προωθούν οι δισκογραφικές 
εταιρείες για να πουλήσουν. Υπάρχουν αριστουρ-

«Θέατρο  
χωρίς κρίση  
δεν νοείται,  

είναι άχρηστο»

INFO

Σκηνοθεσία - ερμηνεία: Θανάσης Παπαγεωργίου
Σκηνικό & ενδυματολογική επιμέλεια: Λέα Κούση

24-29 Σεπτεμβρίου
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 

«Εγώ, ο Μάρκος Βαμβακάρης» της Νάνσης Τουμπακάρη

Θανάσης Παπαγεωργίου

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Κανέναν μας δεν αφήνει ανεπηρέαστο η κοινωνικοπολιτική 
κατάσταση της εποχής που ζούμε. Όλοι μας είμαστε δέκτες 
και πομποί του πλατύτερου κοινωνικού μας περίγυρου, που 
επηρεάζεται ολοκληρωτικά από την πολιτική κατάσταση. Ένα παιδί 
που μεγαλώνει μέσα στον πόλεμο δεν μπορεί να έχει καμία σχέση 
με ένα παιδί που δεν τον γνώρισε ποτέ.

γήματα λιγότερο γνωστά στο πλατύ κοινό, 
από αυτά που έχουν βγει από τα βάθη της 
καρδιάς του. Εντελώς πρόχειρα: «Ψεύτικος 
είναι ο ντουνιάς και ψεύτικ’ η ζωή μας», 
«Ώρες με θρέφει ο λουλάς κι ώρες αδυ-
νατάω» και ο μοναδικός αμανές που είπε 
«Είναι πικρός ο θάνατος».

Στα σημερινά ρεμπετάδικα συχνάζουν νέα 
παιδιά. Πώς το εξηγείτε;
Παρηγοριά ότι δεν θα χαθεί τίποτα. Δεν συ-
χνάζουν απλώς, τα ακούω και παίζουν το 
όργανο, ξέρουν πολλά τραγούδια ρεμπέτικα 
και τα λένε σωστά και με πάθος. Συναντιέ-
μαι στου Ζωγράφου με μια παρέα εικοσά-
ρηδες φοιτητές που έχουν τεράστιο ρεπερ-

τόριο. Ήταν από τους πρώτους θεατές της 
παράστασης…

Έτυχε να γνωρίσετε τον Βαμβακάρη. Τι ει-
κόνες σάς έχουν μείνει από αυτές τις δύο 
συναντήσεις – την πρώτη, που ήσασταν 
ακόμη παιδί, αλλά και αργότερα, όταν τον 
συναντήσατε σε μεγαλύτερη ηλικία;
Από την πρώτη δεν θυμάμαι τίποτα πε-
ρισσότερο από κάποιους ανεβασμένους 
πάνω σε μια έδρα, σαν του σχολείου, κι 
ένα πιάνο στο βάθος, όπου ο πιανίστας 
μάς είχε γυρισμένη την πλάτη κι αυτό μου 
είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Από τη δεύ-
τερη, έναν γλυκύτατο γέροντα, κουρα-
σμένο, καταδεχτικό, που με πολλή αγάπη 

δέχτηκε την πρότασή μου να μας γράψει μουσική και με έ-
στειλε στον Στέλιο, τον γιο του, επειδή ο ίδιος αδυνατούσε.

Εσείς πως «γνωρίσατε» το ρεμπέτικο τραγούδι;
Τα χρόνια της Κατοχής στην Καισαριανή ο πατέρας μου είχε 
έναν φίλο που του χτύπαγε τα μεσάνυχτα το παράθυρο –τότε 
υπήρχε υποχρεωτική συσκότιση– και του έβαζε να ακούει 
τραγούδια σε ένα γραμμόφωνο που κουβαλούσε μαζί του. 
Ένα βράδυ ξύπνησα και τον είδα κι εγώ. Κρατούσε ένα γραμ-
μόφωνο με χωνί και είχε έναν τρόπο που όταν μεγάλωσα 
έμαθα ότι λέγεται μεράκλωμα. Θυμάμαι και το τραγούδι: «Ό,τι 
κι αν πω, δεν σε ξεχνώ». Αργότερα, μετά το 1948, πήγαμε οι-
κογενειακώς σε μια «οικογενειακή ταβέρνα» –έτσι λέγανε 
τότε τα ρεμπετομάγαζα–, στου «Καλαματιανού», στις Τζιτζι-
φιές, όπου χωρίς να το ξέρω άκουσα από κοντά τον Μάρκο, 
τον Παπαϊωάννου, τον Χατζηχρήστο, τον Καρίπη…

Σαράντα οκτώ χρόνια στο θέατρο Στοά. Υπάρχει σοβαρό θέ-
ατρο στην Ελλάδα της κρίσης;
Όταν έχει μεράκι, μπορεί να κάνει. Σοβαρό θέατρο στην Ελ-
λάδα υπάρχει, απλώς δεν προβάλλεται, γιατί δεν συμφέρει, 
όπως πάντα. Αυτά που προβάλλονται είναι εκείνα στα οποία 
σπρώχνουν τον πολύ τον κόσμο για ευνόητους λόγους. Κι 
εμείς, όταν ξεκινήσαμε, όλη η γενιά του 1970, και ο Κουν πριν 
από μας, και ο Ροντήρης, και ο Ρώτας πιο πριν, και άλλοι πολ-
λοί, όλοι σηκώσαμε κεφάλι μέσα σε καιρούς κρίσης. Θέα-
τρο χωρίς κρίση δεν νοείται, είναι άχρηστο. Το θέατρο υπάρ-
χει όπου υπάρχει ανισότητα, καταδίωξη και αδικία. Εξαρτάται 
πού ανήκεις. Από δω ή από κει.

Πάμε
γιʹ άλλες
πολιτείες

ΩΔΕΙο ηρΩΔοΥ ΑΤΤΙΚοΥ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

1 /10   9 μμ.

Παραγωγή: 

ΜΕγΑΣ χορηγοΣ

χορηγοΙ ΕΠΙΚοΙΝΩΝΙΑΣ
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Η κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυ-
μου μυθιστορήματος της Ντόνα Ταρτ, που 
κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ και διαβά-
στηκε από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο 

τον κόσμο, είναι σίγουρα μία από τις πολυαναμενόμενες 
ταινίες της χρονιάς. Η οσκαρικών προθέσεων και προδι-
αγραφών παραγωγή διαθέτει το απαραίτητο οπλοστάσιο 
μπροστά και πίσω από τις κάμερες για να αποδώσει ιδανι-
κά τη μαγική ατμόσφαιρα μιας συγκινητικής, σύγχρονης 
οδύσσειας ενοχών και εξιλέωσης. Υπόθεση: Την τελευ-

ταία φορά που ο 13χρονος Θίο Ντέκερ είδε τη μητέρα 
του εκείνη γλιστρούσε μακριά του, σε μία από τις αίθου-
σες του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης. 
Δευτερόλεπτα μετά, μια βόμβα τρομοκρατικής επίθεσης 
εκρήγνυται, καταστρέφοντας ανεκτίμητα έργα τέχνης και 
την ίδια τη ζωή του Θίο. Τα επόμενα τρικυμιώδη χρόνια, 
ενώ ο Θίο ενηλικιώνεται, παραμένει αγκιστρωμένος σε 
ένα πολύτιμο αντικείμενο –τη μόνη απτή σύνδεση με τη 
μητέρα του, που έχασε εκείνη τη φριχτή μέρα–, έναν πί-
νακα ανεκτίμητης αξίας, την «Καρδερίνα».

Μετά την πολύμηνη σχέση τους, η Γκρέις 
(Σαμάρα Γουίβινγκ) και ο Άλεξ (Μαρκ 
Ο’Μπράιαν) ολοκληρώνουν τον δεσμό 
τους με μια εντυπωσιακή γαμήλια τε-

λετή στο πατρικό του γαμπρού. Ο γάμος πραγματοποι-
είται δίχως πρόβλημα, αλλά η εκκεντρική οικογένεια 
του Άλεξ έχει κάποιες παραδόσεις και ετοιμάζεται να 

δεχτεί τη νύφη με έναν ασυνήθιστο τρόπο. Το βράδυ 
του γάμου τους θα παίξουν ένα οικογενειακό παιχνί-
δι που θα φέρει τα πάνω κάτω στο νεαρό ζευγάρι. Η 
Γκρέις θα προσπαθήσει να επιβιώσει από τις σκοτει-
νές και παράξενες διαθέσεις της οικογένειας του Άλεξ, 
ακόμα και αν χρειαστεί να ανατρέψει τους κανόνες 
του παιχνιδιού μια για πάντα.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ματ Μπετινέλι-Όλπιν, Τάιλερ Γκίλετ ΣΕΝΑΡΙΟ: Γκάι Μπούσικ, Ρ. Κρίστοφερ Μέρφι 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Σαμάρα Γουίβινγκ, Άνταμ Μπρόντι, Μαρκ Ο’Μπράιαν, Χένρι Τσέρνι, Άντι Μακ Ντάουελ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζον Κρόουλι ΣΕΝΑΡΙΟ: Πίτερ Στρον (βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ντόνα Ταρτ) 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Άνσελ Έλγκορτ, Νικόλ Κίντμαν, Σάρα Πόλσον, Τζέφρι Ράιτ, Φιν Γούλφχαρντ, Όουκς Φέγκλεϊ, Λουκ Γουίλσον, Ανερίν 
Μπάρναρντ

Ο ΦΥΛΑΚΑΣ  
ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΕΣΕ 
ANGEL HAS 
FALLEN

Η ΚΑΡΔΕΡΙΝΑ 
THE GOLDFINCH

Ύστερα από μια συγκλονιστι-
κή απόπειρα δολοφονίας του 
Αμερικανού Προέδρου Άλαν 
Τράμπουλ (Μόργκαν Φρίμαν) 

ο έμπιστός του μυστικός πράκτορας Μάικ 
Μπάνινγκ (Τζέραρντ Μπάτλερ) κατηγορείται 
αδίκως και τίθεται υπό κράτηση. Αφού δρα-
πετεύσει, σύντομα θα βρεθεί μόνος του και 
θα χρειαστεί να αποφύγει την υπηρεσία του 
και να ξεγελάσει το FBI, ώστε να εντοπίσει 
ποιος απειλεί τον Πρόεδρο. Απεγνωσμένος 
να βρει την αλήθεια, ο Μπάνινγκ στρέφεται 
σε ξένους συμμάχους με σκοπό να διατηρή-
σουν το όνομά του καθαρό, να προστατέψουν 
την οικογένειά του από το κακό και να σώ-
σουν τη χώρα από τον επικείμενο κίνδυνο. Σε 
έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ρόλους 
του, ο Τζέραρντ Μπάτλερ αυτή τη φορά δεί-
χνει μια διαφορετική και σκοτεινή πλευρά 
του χαρακτήρα που υποδύεται.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ρικ Ρόμαν Γουό 
ΣΕΝΑΡΙΟ: Ρόμπερτ Μαρκ Κάμεν, Ματ Κουκ, Ρικ 
Ρόμαν Γουό 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέραρντ Μπάτλερ, Μόργκαν Φρίμαν, 
Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, Λανς Ρέντικ, Τιμ Μπλέικ Νέλ-
σον, Πάιπερ Περάμπο, Νικ Νόλτε, Ντάνι Χιούστον

ΕΙΣΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ; 
READY OR NOT
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
ΓΙΑ ΤΟ SMOOTHIE:
• Βάζουμε όλα τα υλικά μαζί στο μπλέντερ και 
χτυπάμε καλά. Μοιράζουμε σε ποτήρια.

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ:
• Ανοίγουμε τις φραντζόλες ψωμί, απλώνουμε 
το βούτυρο μέσα-έξω και μοιράζουμε το τυρί, το 
νουά και την ντομάτα. Ψήνουμε στην τοστιέρα 
μέχρι να λιώσει το τυρί. Τα βγάζουμε, προσθέ-
τουμε το μαρούλι και σερβίρουμε.

ΓΙΑ ΤΑ MUFFINS:
• Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα στερεά υλι-
κά με ένα σύρμα, εκτός από τη μαύρη ζάχαρη, το 
ξύσμα λεμονιού και τα μύρτιλα.

• Στο μπλέντερ ανακατεύουμε όλα τα υγρά  
υλικά.

• Ρίχνουμε τα υγρά υλικά πάνω στα στερεά και 
ανακατεύουμε με σύρμα. Στη συνέχεια ρίχνου-
με τα μύρτιλα και το ξύσμα λεμονιού και ανακα-
τεύουμε με σπάτουλα. Δεν το παρακάνουμε με 
το ανακάτεμα.

• Σε μια μαφινιέρα βάζουμε χαρτάκια και μοιρά-
ζουμε το μείγμα. Κάθε θήκη πρέπει να τη γεμί-
ζουμε μέχρι τα 3/4 (περίπου ένα δάχτυλο κάτω 
από το χείλος). Πασπαλίζουμε την επιφάνεια με 
τη μαύρη ζάχαρη και ψήνουμε σε προθερμα-
σμένο φούρνο στους 200°C για 15-20 λεπτά.

Χρόνος προετοιμασίας:  50 λεπτά
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

Υλικά
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Επιστροφή στα θρανία
Μια πρόταση γεμάτη ενέργεια για το κολατσιό  

των παιδιών.

Για το smoothie  
(για 2 άτομα):
•  1/2 παντζάρι 

χοντροκομμένο
•  1/3 φλιτζάνι γιαούρτι
•  1/3 φλιτζάνι γάλα 

καρύδας
•  1 μπανάνα
•  1 φλιτζάνι φρούτα του 

δάσους κατεψυγμένα

Για τα σάντουιτς (για 2 
άτομα):
•  2 φραντζόλες ψωμί
•  8 λεπτοκομμένες 

φέτες νουά
•  4 μέτρια κομμένες 

φέτες τσένταρ
•  4 φέτες ντομάτα
•  1 φλιτζάνι 

ψιλοκομμένο μαρούλι

•  2 κ.γλ. βούτυρο

Για τα muffins (10 
κομμάτια):
•  1 1/2 φλιτζάνια 

αλεύρι
•  3/4 φλιτζάνι ζάχαρη
•  1 κ.σ. μαύρη ζάχαρη
•  1/4 κ.γλ. αλάτι
•  2 κ.γλ. μπέικιν 

πάουντερ
•  1/3 φλιτζάνι ηλιέλαιο
•  1 μεγάλο αυγό
•  1/2 φλιτζάνι γάλα 

αμυγδάλου χωρίς 
ζάχαρη

•  1 1/2 κ.γλ. υγρή 
βανίλια

•  1 φλιτζάνι φρέσκα ή 
κατεψυγμένα μύρτιλα

•  1 κ.γλ. ξύσμα λεμονιού
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Πώς να 
απαλλαγείτε  
από τα σπυράκια  
με φυσικό τρόπο

FREETIME38
ΕΥ

ΕΞ
ΙΑ Α

ν έχετε λιπαρό δέρμα, το πιθανότερο 
είναι να παράγετε ανεπιθύμητα 
σπυράκια. Περιορίστε την εμφάνισή 
τους χρησιμοποιώντας λεμόνι και μέλι.
Το λεμόνι περιέχει κιτρικό οξύ, το 

οποίο μπορεί να ρυθμίσει την έκκριση σμήγματος 
του λιπαρού δέρματος και να μειώσει τα σπυράκια 
αποτελεσματικά. Το κιτρικό οξύ βοηθάει επίσης 
στην καταπολέμηση της ακμής, σκοτώνοντας τα 
επιβλαβή βακτήρια, καθώς και στη μείωση των 
σημαδιών της ακμής.
Το μέλι έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες και 
ενυδατώνει την επιδερμίδα, αφήνοντάς τη 
λαμπερή.
•  Ανακατέψτε σε ένα μπολάκι ένα κουτάλι της 

σούπας χυμό λεμονιού με την ίδια ποσότητα 
μελιού. Θα έχετε μια παχύρρευστη πάστα.

•  Απλώστε το μείγμα με βαμβάκι σε καθαρό 
πρόσωπο και λαιμό.

• Αφήστε το να δράσει για 15-20 λεπτά.
•  Ξεπλύνετε με κρύο νερό.

Κάνοντας αυτή τη θεραπεία δύο φορές την 
εβδομάδα, θα περιορίσετε αισθητά τα σπυράκια.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai



Εσύ ήπιες όλο το νερό σου από το 
μπουκαλάκι σου; Μην το πετάξεις! 
Χρησιμοποίησέ το έξυπνα! Πώς; Γέμισέ το 
με άμμο και κάν’ το βαράκι γυμναστικής, 

όπως σου δείχνει παρακάτω η καθηγήτρια Φυσικής 
Αγωγής Χριστίνα Μαυρίδου.

 1. ΓΎΜΝΑΣΕ ΔΙΚΕΦΑΛΟ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟ
Κάνε προβολή μπροστά με το ένα πόδι σχηματίζοντας 
δύο ορθές γωνίες και συγχρόνως λύγισε αγκώνες με 
τα μπουκαλάκια στις παλάμες, προς τα επάνω, όπως 
στη φωτογραφία. Κάνε 10 επαναλήψεις.

2. ΓΎΜΝΑΣΕ ΤΡΙΚΕΦΑΛΟ
Λύγισε το ένα πόδι προς τα εμπρός, γείρε λίγο 
τον κορμό μπροστά με ίσια πλάτη χωρίς να 
καμπουριάζεις και σφίξε πολύ καλά κοιλιακούς και 
ραχιαίους, για να στηρίξεις τον κορμό σου. Τέντωσε 
τα χέρια σου με τα μπουκαλάκια προς τα πίσω ούτως 
ώστε να είναι σχεδόν παράλληλα με το έδαφος. 
Εισπνέοντας λυγίζεις χέρια μέχρι να σχηματίσει ο 
αγκώνας ορθή γωνία και εκπνέοντας τα τεντώνεις 
προς τα πίσω, όπως στη φωτογραφία. Κάνε 10 
επαναλήψεις.

3. ΓΎΜΝΑΣΕ ΏΜΟΎΣ
Τέντωσε τα χέρια σου στο πλάι και κάνε μικρές 
κυκλικές κινήσεις προς τα πίσω. Έχε ίσια την πλάτη 
σου και κάτω τους ώμους σου, για να μη σε πονέσει ο 
αυχένας. Κάνε 20 επαναλήψεις.

4. ΓΎΜΝΑΣΕ ΠΛΑΤΗ
Έχοντας πάλι γείρει τον κορμό προς τα εμπρός με 
λυγισμένο το ένα πόδι, τέντωσε τα χέρια σου στο πλάι 
και πήγαινέ τα προς τα πίσω, μέχρι να κλείνουν οι 
ωμοπλάτες σου. Διατήρησε τους ώμους σου κάτω 
και πίσω, για να είναι στη σωστή θέση. Εκπνοή 
μπροστά και εισπνοή πίσω. Κάνε 15 επαναλήψεις.

5. ΓΎΜΝΑΣΕ ΓΛΟΎΤΟΎΣ, ΏΜΟΎΣ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΎΣ – 
ΕΝΔΎΝΑΜΏΣΕ ΤΗ ΜΕΣΗ ΣΟΎ
Στηρίξου στα γόνατα και στις παλάμες. 
Τοποθέτησε το ένα μπουκαλάκι-βαράκι πίσω 
από το ένα γόνατο και το άλλο στο αντίθετο χέρι. 
Κατά την εισπνοή κατεβάζεις το πόδι και το χέρι 
και κατά την εκπνοή τα ανεβάζεις συγχρόνως. 
Κάνε 10 επαναλήψεις σε κάθε γόνατο και 
χέρι. Μείνε στην τελική θέση στην τελευταία 
επανάληψη για 10 δευτερόλεπτα.

Κάν’ το όπως η Christy!
Της Χριστίνας Μαυρίδου

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