
tf

Γιώργος 
Παπαγεωργίου 
«Δεν πιστεύω 
στα στερεότυπα»
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Η καλή τηλεόραση 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ  
ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

�   ΤΟ ΧΤΎΠΗΜΑ ΣΤΗ ΣΑΟΎΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΕΝΙΣΧΎΕΙ  
ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

�   Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΔΗΜΙΟΎΡΓΕΙ 
ΕΎΚΑΙΡΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΎΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ

σελ. 9 σελ. 11

Π. Γερουλάνος 
«Οι πρώτες μέρες του  
κ. Μητσοτάκη φαντάζουν θετικές 
διότι ανατρέπουν την αδράνεια 
του κ. Τσίπρα. «Κανείς όμως δεν 
ρωτάει "για πού το βάλαμε;"» 

Ν. Μαραβέγιας 
«Η προσπάθεια της νέας 
κυβέρνησης να αλλάξει το 
μείγμα της πολιτικής μπορεί 
να έχει αποτελέσματα»

Αλ. Χαρίτσης 
«Ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει 
ένα συνεκτικό και 
ολοκληρωμένο σχέδιο  
για την ανάπτυξη,  
για όλες και όλους» 
σελ. 10-11
σελ. 7

σελ. 35

Στ. Κόκοτας 
«Η φιλία είναι 

το ήμισυ 
του παντός» 

σελ. 4-6

Η... διαστημική 
άνοδος 
και πτώση 
της Ελένης 
Αντωνιάδου 

σελ. 20-21

Γράφει ο Γιώργος Κύρτσος
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΌΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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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

4-6 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Δοκιμασία με 
πετρέλαιο και πράσινη ανάπτυξη
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛ. ΧΑΡΙΤΣΗΣ «Ο ΣΥΡΙΖΑ 
διαθέτει ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο 
σχέδιο για την ανάπτυξη, για όλες και όλους»
08 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κεντροαριστερό ραντεβού 
Τσίπρα-Μπουτάρη στα αρχαία της Βενιζέλου
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ «Η 
κεντροαριστερά χρειάζεται να χτίσει όραμα για 
τους Έλληνες»
10 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Novartis: Δύο 
σκάνδαλα και ένα «σκάνδαλο»
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ «Η 
προσπάθεια της νέας κυβέρνησης να αλλάξει 
το μείγμα της πολιτικής μπορεί να έχει 
αποτελέσματα»
12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Φόροι και δασμοί το 70% της 
τιμής της βενζίνης
14 // ΑΠΟΨΗ ΑΝΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο 
Τσίπρας αντιπολιτεύεται με τα… έτοιμα των 
άλλων
16 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΠΑΠΠΑΣ «Οι σπουδές 
δεν είναι μια στείρα απόκτηση τεχνικών 
γνώσεων. Είναι μια εμπειρία που αλλάζει τη 
ζωή των ανθρώπων»
18 // ΑΠΟΨΗ Γ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Σύγχρονη 
και βιώσιμη επαγγελματική ασφάλιση – 
Προϋποθέσεις
19 // IdEF Αναγνωρισμένες σπουδές στις 
Επιστήμες & Τεχνικές Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού του 13ου Πανεπιστημίου της 
Σορβόννης
20-21 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η… διαστημική άνοδος 
και η μιντιακή πτώση της Ελένης Αντωνιάδου
22 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ιστορικός συμβιβασμός στην 
εξόρυξη χρυσού
23 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τροχάδην για 
ιδιωτικοποιήσεις
24 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η Ευρώπη χτυπάει τους 
διαδικτυακούς πειρατές – Έφοδοι και στην 
Ελλάδα
25 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Αντιδρούν οι φαρμακοποιοί 
στη δωρεάν διανομή ακριβών φαρμάκων

SPORTS
29 // ΤΕΝΙΣ Μεγάλη επιτυχία της Εθνικής 
Ελλάδος στο Davis Cup
32 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις από το 
Betarades.gr

FREE TIME
33 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώμενα της 
εβδομάδας
34 // CINEMA Τι θα δούμε στις 
κινηματογραφικές αίθουσες
35 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤ. ΚΟΚΟΤΑΣ «Η φιλία 
είναι το ήμισυ του παντός»
37 // COOK FILES Μεξικάνικο μπέργκερ
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.



Τα καυσόξυλα 

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ 
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

η εξέλιξη στα καυσόξυλα...

Το πρώτο εργοστάσιο αποξήρανσης καυσόξυλων στην Ελλάδα

   έχουν υποστεί επεξεργασία 
ξήρανσης

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

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

   δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον 
με καπνό και αιθαλομίχλη

Ανάμεικτα  
Big Bag  Eλιά - Οξιά

NEW

115x115x100

1,30m3

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

Η τιμή διάθεσης των 
καυσόξυλων της PYROXIL 

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

χαρακτηριστικά, την 
διπλάσια θερμαντική αξία 
και την μηδενική εκπομπή 

ρύπων στο περιβάλλον μέσα 
και έξω από το σπίτι.
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ανάλυση

Τ
α νέα για την ελληνική οικονομία είναι ιδι-
αίτερα καλά. Οι έρευνες δείχνουν ενίσχυση 
του κλίματος εμπιστοσύνης, ορισμένες με-
γάλες επενδύσεις προωθούνται με πρωτο-
βουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ενώ 
συνεχίζεται η θεαματική υποχώρηση των 

επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων με τη βοήθεια της νέας 
ποσοτικής χαλάρωσης που αποφάσισε ο Ντράγκι στην ΕΚΤ.
Το πρόβλημα όμως είναι ότι αντιμετωπίζουμε νέες προκλή-
σεις, στον τομέα των καυσίμων και της ενέργειας, που δεί-
χνουν πόσο πίσω είμαστε και την απόσταση που πρέπει να 
καλύψουμε για να αποφύγουμε νέες οικονομικές περιπέ-
τειες εξαιτίας της μεγάλης εξάρτησής μας από το εισαγόμενο 
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και τις δυσκολίες μας να πα-
ρακολουθήσουμε την εντυπωσιακή πράσινη στροφή στην 
πολιτική της Γερμανίας και της Ε.Ε.
Εάν δεν κινηθούμε σωστά και δεν μας διευκολύνουν οι διε-
θνείς συνθήκες, θα βρεθούμε σε μια οικονομική πρέσα που 
από τη μια πλευρά θα έχει το κόστος μιας «παραδοσιακής» 
πετρελαϊκής κρίσης που μπορεί να ξεκινήσει με την επίθεση 
που δέχτηκαν οι υπερσύγχρονες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Κινδυνεύουμε με παλαιού τύπου πετρελαϊκή κρίση, 
ενώ πιεζόμαστε για γρήγορη πράσινη μετάβαση.

Μετά το χτύπημα στη Σαουδική 
Αραβία κίνδυνος διεθνοπολιτικού 
ντόμινο που θα οδηγήσει σε 
ακριβότερο πετρέλαιο.

της Σαουδικής Αραβίας και από την άλλη τον λογαριασμό 
μιας γρήγορης, αναγκαστικής πράσινης μετάβασης σε συνθή-
κες δημοσιονομικής στενότητας.
Για να αποτρέψουμε τις διαφαινόμενες νέες οικονομικές πε-
ριπέτειες πρέπει να αφήσουμε οριστικά πίσω μας την αδυνα-
μία προσαρμογής στις νέες συνθήκες και να χαράξουμε νέα 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

στρατηγική για τα καύσιμα και την ενέργεια, σε στενή συνερ-
γασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις πρωτεύουσες των 
οικονομικά ισχυρότερων χωρών της Ευρωζώνης.

Το χτύπημα στη Σαουδική Αραβία
Η εβδομάδα ξεκίνησε με την αγορά πετρελαίου να αντιδρά 
νευρικά στο εντυπωσιακό χτύπημα στις υπερσύγχρονες εγκα-
ταστάσεις εξόρυξης και διύλισης πετρελαίου της Σαουδικής 
Αραβίας.
Μέσα σε μία ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έκαναν 
ένα άλμα της τάξης του 15%, το οποίο παρέπεμπε σε μεγάλες 
πετρελαϊκές κρίσεις του παρελθόντος, αλλά στη συνέχεια η 
αγορά απορρόφησε με ευκολία το σοκ.
Το χτύπημα ήταν εντυπωσιακό και έθεσε εκτός παραγωγής 
και διύλισης περίπου το 50% του δυναμικού της Σαουδικής 
Αραβίας για διάστημα μερικών μηνών.
Η Σαουδική Αραβία είναι στις τρεις μεγαλύτερες χώρες πα-
ραγωγούς στον κόσμο και πρώτη σε εξαγωγές. Έχει αλλάξει 
όμως ο διεθνής χάρτης της παραγωγής πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου και αυτό διευκολύνει την αντιμετώπιση των συνε-
πειών της επίθεσης.
Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει την παραγωγή πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου αξιοποιώντας τα σχιστολιθικά 
πετρώματα και έχουν περιορίσει δραστικά τις εισαγωγές πε-
τρελαίου, από τις οποίες μόνο το 12% προέρχεται από τη Σα-
ουδική Αραβία. Γύρω στα τρία τέταρτα των εξαγωγών της Σα-
ουδικής Αραβίας πραγματοποιούνται προς χώρες της Ασίας, 
γεγονός που αναδεικνύει και τη μετατόπιση του κέντρου βά-
ρους της παγκόσμιας οικονομίας.
Το χτύπημα στη Σαουδική Αραβία είναι εξαιρετικά σημα-
ντικό γιατί κλονίζει και την αξιοπιστία της Aramco, του πε-
τρελαϊκού κολοσσού, στη μετοχοποίηση της οποίας στηρίζει 
η βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας τη χρηματο-
δότηση του εκσυγχρονισμού της οικονομίας και των επενδύ-
σεων που θα φέρουν τη μερική απεξάρτηση από το πετρέλαιο.
Στόχος των αρχών της Σαουδικής Αραβίας είναι να φτάσουν 
τη μετοχική αξία της Aramco, με τη βοήθεια ισχυρών διεθνών 
συμβούλων, στα 2 τρισ. δολάρια. Το 95% των μετοχών θα πα-
ραμείνει, σε πρώτη φάση, υπό τον έλεγχο του Δημοσίου, αλλά 
η διάθεση ενός ποσοστού της τάξης του 5% έναντι τουλάχι-
στον 100 δισ. θα εξασφαλίσει σημαντικούς οικονομικούς πό-
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ανάλυση

Η κυβέρνηση Μέρκελ υιοθετεί φιλόδοξο πρόγραμμα πράσινης μετάβασης 
χωρίς σημαντική χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής.

ρους και θα στείλει τα κατάλληλα μηνύματα.
Το παιχνίδι είναι σκληρό, όπως δείχνει και το χαρακτηριστικό 
πρωτοσέλιδο των «Financial Times» (Παρασκευή 20 Σεπτεμ-
βρίου): «Η Σαουδική Αραβία κάνει bullying στις πλούσιες οι-
κογένειες για να βάλουν ρευστό στη δημόσια προσφορά των 
μετοχών της Aramco».
Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για έναρξη της διαδικασίας μετο-
χοποίησης στα τέλη του ’19 - αρχές του ’20, αλλά τώρα οι πε-
ρισσότεροι αναλυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η με-
τοχοποίηση θα ξεκινήσει στη διάρκεια του επόμενου δωδε-
καμήνου.
Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν καθησυχαστικά σε ό,τι 
αφορά την αγορά πετρελαίου παρά το χτύπημα που δέχτηκε 
η Σαουδική Αραβία. Όμως οι διεθνοπολιτικές εξελίξεις μπο-
ρεί να οδηγήσουν σε εκρηκτικές καταστάσεις.

Ο κίνδυνος του ντόμινο
Το χτύπημα στη Σαουδική Αραβία διεκδίκησαν με ανακοί-
νωσή τους οι αντάρτες Χούτι της Υεμένης.
Η Αραβική Άνοιξη και η καταπίεσή της οδήγησαν σε εμφύ-
λιο στην Υεμένη, με τους αντάρτες Χούτι, που είναι σιίτες και 
έχουν στενές σχέσεις με το σιιτικό Ιράν, να κερδίζουν το πλε-
ονέκτημα.
Το 2015 η Σαουδική Αραβία έκρινε αναγκαίο να επέμβει ε-
πικεφαλής ενός συνασπισμού αραβικών δυνάμεων κατά των 
Χούτι. Ξεκίνησε ανηλεείς βομβαρδισμούς και τον αποκλει-
σμό των πόλεων και των περιοχών που ελέγχουν οι αντάρτες.
Από τότε ο εμφύλιος στην Υεμένη έχει προκαλέσει τον θά-
νατο πάνω από 100.000 ατόμων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια 
φοβερή ανθρωπιστική καταστροφή. Στο ξεκίνημα της σαου-
δαραβικής επέμβασης υπουργός Άμυνας ήταν ο πρίγκιπας 
Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος είναι και διάδοχος του θρό-
νου. Θεωρείται δυναμική προσωπικότητα, αλλά στην προσπά-
θεια να επιτύχει τους στόχους του δεν σέβεται κανέναν περι-
ορισμό. Μεταξύ των άλλων, θεωρείται και υπεύθυνος για τη 
δολοφονία με φρικτό τρόπο του αντικαθεστωτικού δημοσιο-
γράφου Κασόγκι.
Οι Χούτι εξακολουθούν να ελέγχουν τα σημαντικότερα α-
στικά κέντρα της Υεμένης και έχουν αρχίσει έναν πόλεμο α-
ντιποίνων σε βάρος της Σαουδικής Αραβίας. Στόχοι τους κατά 
τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου ήταν το αεροδρόμιο του 
Ριάντ και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
Μέχρι το τελευταίο χτύπημα, δεν είχαν μεγάλες επιτυχίες. Η 
Σαουδική Αραβία είναι ο πρώτος εισαγωγέας οπλικών συστη-
μάτων στον κόσμο, έχει εξαιρετικά εξελιγμένη αντιαεροπο-
ρική άμυνα και ξένους ειδικούς που συμβάλλουν στη διαχεί-
ριση των οπλικών συστημάτων.
Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η επί-
θεση που αχρήστευσε προσωρινά το 50% του παραγωγικού 
δυναμικού της Σαουδικής Αραβίας στον τομέα του πετρε-
λαίου έγινε με έναν συνδυασμό drones και πυραύλων.
Η Σαουδική Αραβία επιμένει ότι οι αντάρτες Χούτι δεν έχουν 
τέτοιες δυνατότητες και πως τα οπλικά συστήματα που χρησι-
μοποιήθηκαν έχουν κατασκευαστεί στο Ιράν και εκτοξεύθη-
καν από αυτό.
Πιο μετρημένες, οι αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι τα 
οπλικά συστήματα είναι ιρανικής προέλευσης και μπορεί να 
εκτοξεύθηκαν κατά των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων από πε-
ριοχή του Ιράκ που ελέγχεται από σιιτική πολιτοφυλακή. Η 
εκτίμηση, πάντως, αυτή απορρίπτεται επισήμως από την κυ-
βέρνηση του Ιράκ.
Η Σαουδική Αραβία και το Ιράν είναι οι δύο μεγάλες περι-
φερειακές δυνάμεις που συγκρούονται διεκδικώντας μεγαλύ-
τερη επιρροή στην περιοχή. Η οικονομική υπεροχή της Σα-
ουδικής Αραβίας είναι τεράστια, όμως το Ιράν έχει αποκτήσει 
ισχυρούς συμμάχους.
Στον Λίβανο συνεργάζεται με τη Χεζμπολάχ –πολλοί υποστη-
ρίζουν ότι και την ελέγχει–, η οποία είναι στρατιωτικά ισχυρή. 
Στη Συρία οι στρατιωτικές δυνάμεις που ελέγχονται από το 
Ιράν αποτελούν βασικό στήριγμα του καθεστώτος Άσαντ και 

συνέβαλαν στην επικράτησή του στον εμφύλιο που ξεκίνησε 
από την προσπάθεια των αντικαθεστωτικών δυνάμεων να α-
παλλαγούν από το τυραννικό καθεστώς. 
Τεράστια είναι η επιρροή του Ιράν και στο Ιράκ, το οποίο έχει 
σιιτική πλειοψηφία. Οι πολιτοφυλακές που ελέγχονται από 
τους σιίτες δεν υπακούουν στη Βαγδάτη. Ένα από τα βασικά 
λάθη στρατηγικής των δυτικών δυνάμεων ήταν η εξόντωση 
του Σαντάμ Χουσεΐν χωρίς την ανάδειξη δυνάμεων που θα πε-
ριόριζαν την επιρροή της Τεχεράνης στις εξελίξεις στο Ιράκ.
Η ισχυρή παρουσία του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή έχει τε-
ράστιο ανθρώπινο και οικονομικό κόστος. Το καθεστώς βρί-
σκεται στην ανάγκη να σκληραίνει κάθε τόσο την πολιτική 
του για να εξουδετερώσει τις λαϊκές αντιδράσεις στις επιλο-
γές του.
Την κατάσταση περιπλέκουν οι εξαιρετικά αυστηρές οικονο-
μικές κυρώσεις που εφαρμόζονται με πρωτοβουλία των ΗΠΑ 
και στέκονται, μεταξύ των άλλων, εμπόδιο στην πλήρη αξιο-
ποίηση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της χώρας και στην αύ-
ξηση των εξαγωγών πετρελαίου.
Η οικονομία είχε βελτιωθεί μετά τη συμφωνία του 2015, που 
έβαλε τέλος στις φιλοδοξίες της Τεχεράνης να αποκτήσει ατο-
μική βόμβα. Το 2018, όμως, οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν μονομερώς 
από τη συμφωνία, την οποία προσπαθούν να συντηρήσουν με 
διάφορους τρόπους οι Ευρωπαίοι.
Ενδεικτική η πρωτοβουλία που πήρε ο Πρόεδρος Μακρόν 
στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των «7» στο Μπιαρίτς της 
Γαλλίας για να δοθούν πιστώσεις 15 δισ. ευρώ στο Ιράν, χωρίς 
να υπάρξει αντίδραση των ΗΠΑ.
Ο Τραμπ φάνηκε να ταλαντεύεται μεταξύ της συνέχισης μιας 
πολιτικής που έχει στόχο την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν 

και μιας πολιτικής με κάποια στοιχεία μετριοπάθειας που θα 
δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για μελλοντική συνεννό-
ηση. Άφηνε μάλιστα να εννοηθεί ότι υπήρχε σοβαρή πιθανό-
τητα να συναντηθεί με την ηγεσία του Ιράν στα τέλη Σεπτεμ-
βρίου στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ. Η απομάκρυνση, με πρωτοβουλία του Προέδρου 
Τραμπ, του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, Μπόλτον, θεω-
ρήθηκε μία ακόμη ένδειξη ότι ο Τραμπ σκεφτόταν να υιοθε-
τήσει πιο συγκρατημένη πολιτική έναντι της Τεχεράνης. Ο 
Μπόλτον ήταν από τους «σκληρούς» και υποστήριζε την αλ-
λαγή καθεστώτος στο Ιράν.
Κι ενώ όλα έδειχναν ότι μπορούσε να υπάρξει αποκλιμάκωση 
της έντασης, ήρθε το μεγάλο χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκα-
ταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας να αλλάξει την πολιτική δυ-
ναμική.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ
Τώρα όλοι περιμένουν να δουν πώς θα αντιδράσει η Ουάσιν-
γκτον στο χτύπημα που δέχτηκε η Σαουδική Αραβία.
Δεν είναι ξεκάθαρες οι επιδιώξεις του Προέδρου Τραμπ, δεν 
δείχνει πάντως αποφασισμένος να πατήσει το κουμπί για ένα 
ισχυρό πλήγμα κατά του Ιράν.
Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, το καθεστώς του Ιράν 
δεν έχει τίποτα να χάσει από την κλιμάκωση της κρίσης. Α-
ντίθετα, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ως το τέλειο άλλοθι για 
τις οικονομικές στερήσεις και τη σκληρή καταπίεση όσων το 
αμφισβητούν.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Τραμπ πηγαίνει σε προε-
δρικές εκλογές το 2020 και είναι λογικό να θέλει την αμερι-
κανική οικονομία σε αρκετά καλή κατάσταση, ενώ δεν έχει 
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ανάλυση

Η συνέχιση του πολέμου στην 
Υεμένη φέρνει ανθρωπιστική 
καταστροφή και κίνδυνο 
γενικευμένης αστάθειας.

Η Ελλάδα εγκλωβισμένη στο 
πετρελαϊκό παρελθόν. Πρέπει να 
τρέξουμε για να προλάβουμε τις 
αρνητικές εξελίξεις.

διάθεση για μια νέα πετρελαϊκή κρίση, που θα μπορούσε να 
προκαλέσει μεγάλες δυσκολίες στα νοικοκυριά και στις επι-
χειρήσεις. Αυτά λέει η πολιτική ανάλυση, αλλά ο Τραμπ θεω-
ρείται ισχυρή και απρόβλεπτη προσωπικότητα, που μπορεί να 
κινηθεί σε άλλη κατεύθυνση.
Έχει περάσει πάντως ο καιρός που μπορούσαν οι ΗΠΑ και 
οι σύμμαχοί τους να οργανώνουν πολεμικές επιχειρήσεις επι-
διώκοντας αλλαγή καθεστώτος ή την επιβολή κάποιου δημο-
κρατικού μοντέλου σε χώρες χωρίς δημοκρατική παράδοση.
Τα αποτελέσματα τέτοιων επεμβάσεων, μεγάλης ή μικρής κλί-
μακας, θεωρούνται πλέον καταστροφικά με βάση όσα συνέβη-
σαν στο Ιράκ, στη Συρία και στη Λιβύη. Ακόμη και τα προσφυ-
γικά-μεταναστευτικά ρεύματα που δοκιμάζουν την αντοχή 
και τη συνοχή της Ε.Ε. έχουν σχέση με τέτοιου είδους «αστο-
χίες» των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων τους.
Σε αυτές τις συνθήκες αναδεικνύεται ο περιφερειακός ρόλος 
του Ισραήλ για να μην ξεφύγουν εντελώς από τον έλεγχο το 
Ιράν και οι σύμμαχοί του. Εδώ και καιρό η ισραηλινή αερο-
πορία πλήττει στόχους στη Συρία, στον Λίβανο και στο Ιράκ, 
για να περιορίσει το δυναμικό συμμαχικών προς το Ιράν δυ-
νάμεων και τη δυνατότητα παρέμβασής τους στην ευρύτερη 
περιοχή.
Το Ισραήλ έχει μια σταθερή και σκληρή πολιτική σε αυτά τα 
ζητήματα, η οποία δεν πρόκειται να επηρεαστεί από το αποτέ-
λεσμα των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών. Θα χρειαστούν, 
πιθανότατα, μήνες για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπι-
σμού, αλλά αυτό δεν πρόκειται να θέσει σε αμφισβήτηση τη 
συναίνεση που υπάρχει μεταξύ των κομμάτων –με εξαίρεση 
αυτό που εκφράζει την αραβική μειοψηφία– για τα θέματα α-
σφάλειας και στρατηγικής.

Άλμα στο πράσινο μέλλον
Κι ενώ όλα αυτά μοιάζουν σύγχρονες εκδοχές παλαιότερων 
πετρελαϊκών κρίσεων, η κυβέρνηση Μέρκελ επιχειρεί ένα οι-
κονομικό και πολιτικό άλμα στο πράσινο μέλλον, πιεζόμενη 
από τους Πράσινους, οι οποίοι αναδείχθηκαν σε δεύτερο 
κόμμα στις ευρωεκλογές του Μαΐου.
Η καγκελάριος Μέρκελ και ο σοσιαλδημοκράτης υπουργός 
Οικονομικών Σολτς, ο οποίος διεκδικεί την ηγεσία του Σο-
σιαλδημοκρατικού Κόμματος, συμφωνούν σε μια θεαματική 
στροφή της πολιτικής που εφαρμόζεται για να απαντηθεί, στο 
μέτρο του δυνατού, η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και 
να αντιμετωπιστεί η άνοδος των Πρασίνων. Ιδιαίτερα οι Σοσι-
αλδημοκράτες υφίστανται τεράστιες απώλειες σε όφελος των 
Πρασίνων, με αποτέλεσμα τα δημοσκοπικά ποσοστά τους να 
κινούνται σταθερά κάτω από το 15%.
Η πράσινη στροφή της κυβέρνησης Μέρκελ επηρεάζει, όπως 
θα περίμενε κανείς, και το πρόγραμμα της νέας Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής υπό την πρώην υπουργό Άμυνας της Γερμανίας 
Φον ντερ Λάιεν, η οποία θα αντικαταστήσει την Επιτροπή Γι-
ούνκερ την 1η Νοεμβρίου.
Η μεγάλη επιτυχία της Επιτροπής Γιούνκερ ήταν η συμβολή 
της στην αντιμετώπιση της κρίσης της ευρωπαϊκής οικονομίας 
και του ευρώ. Σε αυτό το θέμα βαθμολογείται με λίαν καλώς. 
Απέτυχε, όμως, όπως οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην αντιμετώπιση της πρόκλησης του 
Brexit, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση, σε επίπεδο στρα-
τηγικής, της Ε.Ε.
Οι προτεραιότητες είναι τώρα διαφορετικές και έχουν σχέση 
με την πράσινη μετάβαση και την εφαρμογή μιας εντελώς δι-
αφορετικής ενεργειακής στρατηγικής.
Το εντυπωσιακό είναι ότι το Βερολίνο προσπαθεί να συνδυ-
άσει τη δημοσιονομική ορθοδοξία, που απαιτεί τη συνέχιση 
των πλεονασματικών προϋπολογισμών, με την αναγκαία πρό-
σθετη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης.
Ο στενός συνεργάτης της καγκελαρίου Μέρκελ, υπουργός Οι-
κονομίας, Αλτμάιερ, προωθεί την ιδέα της έκδοσης ενός «πρά-
σινου» ομολόγου, το οποίο θα συμβάλει στη χρηματοδότηση 
της πράσινης μετάβασης.
Με βάση όσα υποστηρίζει ο Αλτμάιερ, η έκδοση του ομολό-

γου δεν θα επιβαρύνει το χρέος, εφόσον θα γίνει από έναν ι-
διωτικό οργανισμό ειδικού σκοπού, ο οποίος θα ενισχυθεί με 
5 δισ. δημόσιου χρήματος και ετήσια επιδότηση 1 δισ., όλα 
στα πλαίσια των προγραμματισμένων ομοσπονδιακών προϋ-
πολογισμών.
Το ομόλογο αυτό θα έχει εγγυημένη ετήσια απόδοση 2%, η 
οποία θα είναι ιδιαίτερα ελκυστική σε ένα περιβάλλον αρνη-
τικών επιτοκίων.
Με την πρόταση αυτή, η οποία δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί σε 
κυβερνητικό επίπεδο, η Μέρκελ και οι συνεργάτες της προ-
σπαθούν να παρακάμψουν τους συνταγματικούς περιορι-
σμούς που προβλέπουν διαρθρωτικό έλλειμμα στον ομοσπον-
διακό προϋπολογισμό μέχρι 0,35% του ΑΕΠ και απαγορεύ-
ουν στις κυβερνήσεις των 16 κρατιδίων της Ομοσπονδιακής 
Γερμανίας να έχουν ελλειμματικούς προϋπολογισμούς.
Το μείγμα της πολιτικής που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση 
Μέρκελ θα περιλαμβάνει την επέκταση του εμπορίου ρύπων 
σε τομείς όπως είναι οι μεταφορές και η θέρμανση των κτι-
ρίων, σημαντικές επιδοτήσεις για την ηλεκτροκίνηση των αυ-
τοκινήτων, μείωση του ΦΠΑ στα εισιτήρια των τρένων και α-
νάπτυξη των δημόσιων συγκοινωνιών.
Εκτιμάται ότι το πρόσθετο κόστος της νέας πολιτικής για την 
επίτευξη των στόχων για τη μείωση των αερίων του θερμοκη-
πίου μέχρι το 2030 θα είναι της τάξης των 8-10 δισ. τον χρόνο 
μέχρι το 2023 και στη συνέχεια θα αυξηθεί ανάλογα με τις 
νέες δυνατότητες χρηματοδότησης.

Διπλή πρόκληση
Στις συνθήκες που δημιουργούνται, η Ελλάδα αντιμετωπίζει 
μια διπλή πρόκληση.
Πρώτον, πρέπει να αποφύγουμε μια παραδοσιακού τύπου πε-

τρελαϊκή κρίση, η οποία θα πάει πολύ πίσω την οικονομία μας.
Δεύτερον, πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε στην πράσινη μετά-
βαση –τα μηνύματα από τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο είναι 
σαφή– γιατί διαφορετικά θα εμφανιστούν νέες οικονομικές 
δυσλειτουργίες και δυσκολίες χρηματοδότησης της ελληνι-
κής οικονομίας, εφόσον θα βρεθούμε σε πολλά θέματα εκτός 
ευρωπαϊκού πλαισίου.
Το σημείο εκκίνησης δεν είναι καλό – αρκεί να σκεφτούμε ότι 
έχουμε από τα υψηλότερα ποσοστά εξάρτησης από το εισα-
γόμενο πετρέλαιο, της τάξης του 98%. Η εγχώρια παραγωγή 
πετρελαίου είναι εξαιρετικά περιορισμένη και η ανάπτυξή 
της θα είναι πολύ δύσκολο να χρηματοδοτηθεί από ευρωπα-
ϊκούς πόρους, εφόσον αλλάζουν οι προτεραιότητες. Η Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μετατραπεί σε μεγάλο βαθμό 
σε Πράσινη Τράπεζα.
Στον τομέα της παραγωγής ενέργειας υπάρχουν ενθαρρυντι-
κές εξελίξεις, εφόσον αυξάνεται το ποσοστό της ηλεκτροπα-
ραγωγής που στηρίζεται στις ΑΠΕ και προωθείται η υποκα-
τάσταση του λιγνίτη από το φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα να 
περιορίζονται οι σχετικοί ατμοσφαιρικοί ρύποι σε ποσοστό 
50%-60%.
Υπάρχουν όμως τεράστια εκκρεμή ζητήματα, που έχουν 
σχέση με τη μερική απεξάρτηση από το εισαγόμενο πετρέ-
λαιο και το φυσικό αέριο, την προώθηση των επενδύσεων στις 
ΑΠΕ, τον ενεργειακό εκσυγχρονισμό με τη λογική της περισ-
σότερης ενέργειας για μεγαλύτερη ανάπτυξη αλλά με μικρό-
τερους ρύπους, την επέκταση του εμπορίου ρύπων σε άλλους 
κλάδους της οικονομίας, την προσαρμογή των αεροπορικών 
συγκοινωνιών και των ναυτιλιακών μεταφορών, την προσαρ-
μογή στους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες και τις νέες προτε-
ραιότητες για να ενισχυθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας μας και να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την 
ευρωπαϊκή χρηματοδότησή της.
Δείχνουμε εγκλωβισμένοι σε ένα ενεργειακό παρελθόν ξεπε-
ρασμένο από τις εξελίξεις –ενδεικτική η τεράστια οικονομική 
επιβάρυνση της ΔΕΗ από το εμπόριο ρύπων–, ενώ όλα αλλά-
ζουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο με εντυπωσιακή ταχύτητα και ε-
νισχύεται το σενάριο –μετά το χτύπημα στη Σαουδική Αρα-
βία– για ένα γεωπολιτικό ντόμινο που μπορεί να κάνει το πε-
τρέλαιο και το φυσικό αέριο ακριβότερα και να δημιουργήσει 
κλίμα διεθνοπολιτικής αστάθειας.
Οι προγνώσεις για την πορεία της διεθνούς οικονομίας και ει-
δικά της Ευρωζώνης δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Ανα-
φέρω ενδεικτικά ότι το ΑΕΠ της Γερμανίας αναμένεται να αυ-
ξηθεί μόλις 0,5% το 2019, της Ιταλίας να παραμείνει ουσια-
στικά στάσιμο και της Γαλλίας να πάει κάπως καλύτερα, με 
αύξηση 1,2%.
Το ΔΝΤ και ο ΟΟΣΑ ψαλιδίζουν συνεχώς τις εκτιμήσεις τους 
για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, οι οποίες είναι 
πλέον οι χειρότερες από το 2008. Σε αυτό το δύσκολο περι-
βάλλον πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά, 
για να αξιοποιήσουμε την ενίσχυση της θέσης μας σε σχέση 
με το δύσκολο οικονομικό παρελθόν μας και κυρίως για να α-
παντήσουμε στις νέες προκλήσεις που εμφανίζονται από την 
περιοχή του Κόλπου μέχρι τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο.
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συνέντευξη

Χαμογελάω κάθε φορά που δια-
βάζω για «κρίση» στον ΣΥΡΙΖΑ, 
όταν γνωρίζω ότι η δική μας 
συλλογική παράδοση είναι αυτή 
της ζωντανής συζήτησης και της 
παραγωγικής σύνθεσης.

Κ
ριτική στον τρόπο με τον οποίο πο-
λιτεύεται έως σήμερα η κυβέρνηση 
της ΝΔ ασκεί ο Αλέξης Χαρίτσης, 
εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ 
και βουλευτής Μεσσηνίας.

Μετά τις παρουσίες του πρωθυπουργού και του 
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, ποιες είναι οι ε-
ντυπώσεις σας για τον καθέναν;
Στη ΔΕΘ παρουσιάστηκαν δύο αντιπαραθετικά πο-
λιτικά σχέδια. Από τη μια, η ομιλία του κ. Μητσοτάκη 
θύμιζε μια καλογραμμένη έκθεση ιδεών απ’ όπου έ-
λειπε με εντυπωσιακό τρόπο οποιαδήποτε συγκεκρι-
μένη αναφορά σε μέτρα κοινωνικής πολιτικής, ενώ 
ήταν σαφής η παραπομπή των περίφημων φοροε-
λαφρύνσεων στο αόριστο μέλλον. Από την άλλη, ο Α-
λέξης Τσίπρας προχώρησε σε συγκεκριμένη αποτί-
μηση της κυβερνητικής εμπειρίας του ΣΥΡΙΖΑ, σκι-
αγράφησε την αντιπολιτευτική μας στρατηγική και, 
κυρίως, κατέδειξε τη δυνατότητα για ένα διαφορε-
τικό πολιτικό σχέδιο, με έμφαση στις μεγάλες προ-
οπτικές που δημιουργεί η αποδέσμευση της χώρας 
από τη μνημονιακή επιτήρηση. Προοπτικές που η 
κυβέρνηση κατασπαταλά. Αν ήθελα να συνοψίσω, 
θα έλεγα ότι αντιπαρατέθηκαν η «ανάπτυξη δίχως 
κανόνες για τους φίλους της κυβέρνησης» και η «α-
νάπτυξη για όλους, με κανόνες για όλους και σεβα-
σμό των δικαιωμάτων των πολλών».

Η κυβέρνηση, διά στόματος του κ. Πέτσα, κατηγό-
ρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι εμφανίστηκε «κουρα-
σμένος ακόμα και στα ψέματα». Η απάντησή σας;
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μάλλον δεν παρακο-
λούθησε τη συνέντευξη Τύπου. Δεν θα μπω σε μια 
κοκορομαχία όπως αυτή στην οποία μας καλεί δι-
αρκώς το ύφος των κυβερνητικών ανακοινώσεων. 
Από κει και πέρα, επειδή η κατηγορία του ψεύδους 
είναι σοβαρή, θα ήθελα να επιμείνω σε κάτι: ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ δοκιμάστηκε σε σοβαρές συνθήκες και προφα-
νώς η πολιτική μας είχε λάθη και υστερήσεις. Δεν εί-
παμε όμως ψέματα. Ακόμα και όταν αναγκαστήκαμε 
να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις, το είπαμε ανοιχτά 
και δηλώσαμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να 
αντιστρέψουμε την κατάσταση. Και το καταφέραμε. 
Η ΝΔ μέσα σε δύο μήνες έχει «ξεχάσει» τις κύριες 
υποσχέσεις της: η εξαΰλωση της συζήτησης για το 
πλεόνασμα είναι η πλέον χαρακτηριστική. Ποιος λέει 
ψέματα, λοιπόν;

Επίσης, σας κατηγορεί ότι το θέμα του καταπιστευ-
τικού λογαριασμού για τη μείωση του ύψους του 
πλεονάσματος δεν είχε συζητηθεί με τους Ευρω-
παίους δανειστές και δεν το ανέφερε ο κ. Τσακα-
λώτος, κατά την παράδοση του ΥΠΟΙΚ, στον κ. Στα-
ϊκούρα. Τι ακριβώς συνέβη;
Να τελειώνουμε μια και καλή με αυτό το θέμα. Η ΝΔ 
ανακάλυψε τη διάσταση αυτή ως απάντηση στην α-
μηχανία που της δημιουργεί η επιλογή της να παρα-
πέμψει τη μείωση των πλεονασμάτων στο απώτερο 
μέλλον. Δυστυχώς γι’ αυτήν, όμως, η μείωση των 
πλεονασμάτων δεν είναι μια αόριστη υπόθεση που 
αφορά μόνο τους οικονομολόγους και τα στατιστικά. 
Αφορά τη δυνατότητα που έχει η ελληνική οικονομία 
να λάβει μέτρα ελάφρυνσης. Η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη απεμπολεί τη δυνατότητα αυτή, ακριβώς γιατί 
στο επίκεντρο της πολιτικής της είναι η λιτότητα και η 
στήριξη των λίγων και οικονομικά ισχυρών. Από κει 
και πέρα, ας γυρίσουμε στα κουτσομπολιά της ΝΔ. 
Η κυβέρνησή μας είχε εξασφαλίσει τη μη παραβί-
αση της συμφωνίας με τους δανειστές. Και, ακόμη, 

μονιακή πολιτική χωρίς μνημόνιο, ωστόσο, για την 
ώρα, η κυβέρνηση κάνει φοροελαφρύνσεις, π.χ. 
στον ΕΝΦΙΑ. Πώς συμβαδίζουν αυτά τα δύο;
Θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμά σας. Στον ΕΝΦΙΑ 
η μείωση ήταν προγραμματισμένη από τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Με μια μικρή –αλλά σημαντική– λεπτομέρεια: εμείς 
ποτέ, το επαναλαμβάνω ποτέ, δεν θα μειώναμε τον 
ΕΝΦΙΑ για περιουσίες άνω των 500.000 ευρώ. Αυτή 
η μείωση, στην οποία προχώρησε η ΝΔ, ικανοποιεί 
το 3% των φορολογουμένων και επιβαρύνει με εκα-
τοντάδες εκατομμύρια ευρώ το υπόλοιπο 97%. Αυτός 
είναι ο πυρήνας της μνημονιακής πολιτικής της ΝΔ.

Επίσης, τελικά τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει για την 
υπόθεση Novartis;
Το έχουμε πει ξεκάθαρα πολλές φορές. Για εμάς το 
ζητούμενο είναι να έρθουν όλα στο φως γύρω από 
αυτό το σκάνδαλο, ένα από τα σοβαρότερα σκάνδαλα 
της Μεταπολίτευσης όσον αφορά τη ζημία έναντι του 
Δημοσίου και τη διαφθορά του πολιτικού συστήμα-
τος. Σας θυμίζω, εξάλλου, ότι η διερεύνηση της υπό-
θεσης αυτής, που στοίχισε στον ελληνικό λαό δισε-
κατομμύρια ευρώ, ξεκίνησε επί διακυβέρνησης του 
ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ακόμη και όταν ξεκίνησε η έρευνα, η 
τότε αξιωματική αντιπολίτευση της ΝΔ καταφερόταν 
συστηματικά εναντίον του καθεστώτος των «προστα-
τευόμενων μαρτύρων», η συμβολή των οποίων σε 
ΗΠΑ και Ελλάδα ήταν σημαντική στην εκκίνηση και 
την πορεία της έρευνας για τη Novartis. Να σας θυ-
μίσω ότι οι ευρωβουλευτές της ΝΔ υπερψήφισαν 
τροπολογίες στις Βρυξέλλες που δυσχέραιναν το κα-

είχαμε διασφαλίσει ότι ο επιπλέον δημοσιονομικός 
χώρος του 1% που θα προέκυπτε από τη μείωση των 
πλεονασμάτων θα αξιοποιούνταν με θετικά μέτρα για 
την κοινωνική πλειοψηφία. Δεδομένου ότι δεν πα-
ραβιάζαμε τη συμφωνία με τους δανειστές αφενός, 
και αφετέρου είχαμε βγει από τα μνημόνια, υπήρχαν 
όλες οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε χωρίς 
περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Αν δεν αρκεί αυτό στη 
ΝΔ, ας διαβάσει τη σχετική ανακοίνωση του Ευκλείδη 
Τσακαλώτου και ίσως τότε σταματήσει να αναπαρά-
γει αυτή τη φημολογία. 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «εποικο-
δομητική», αλλά και «μαχητική» αντιπολίτευση. 
Πρακτικά, πώς μεταφράζεται αυτό;
Η δική μας αντιπολίτευση είναι προγραμματική και 
τεκμηριωμένη, βασισμένη στην εμπειρία μας από τη 
διακυβέρνηση της χώρας, αλλά και βασισμένη συγ-
χρόνως στην ανάγκη να υπερασπιστούμε όσα κατέ-
κτησαν οι συμπολίτες μας με τις θυσίες τους. Ταυτό-
χρονα, παλεύουμε για να προωθήσουμε προοδευ-
τικές αλλαγές τις οποίες έχει ανάγκη ο τόπος μας σε 
ένα διεθνές περιβάλλον αστάθειας. Είμαστε και θα 
είμαστε απέναντι σε κάθε προσπάθεια καταπίεσης 
των ασθενέστερων στρωμάτων, όπως συμβαίνει 
με την κατάργηση του κοινωνικού μερίσματος ή με 
τις αντεργατικές τροπολογίες Βρούτση, και σε κάθε 
προσπάθεια θεσμικής εκτροπής, όπως συνέβη με 
την ΕΥΠ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Επιμένετε ότι η ΝΔ προτίθεται να ακολουθήσει μνη-

θεστώς προστασίας των πρώτων; Όπως έπραξαν και 
οι φίλοι τους στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Για να 
έρθουμε στο προκείμενο, όμως, η Δικαιοσύνη πρέ-
πει να κάνει τη δουλειά της. Όσες κινήσεις αντιπερι-
σπασμού κι αν κάνει η κυβέρνηση, όσες σκευωρίες 
κι αν προσπαθήσει να στήσει, ο ελληνικός λαός δι-
καιούται και θα μάθει την αλήθεια. Η απόδοση ευθυ-
νών σε αυτούς που ζημίωσαν το Δημόσιο και πλή-
γωσαν το αίσθημα δικαίου είναι απαραίτητη, για να 
αφήσουμε πίσω μας όχι μόνο την οικονομική αλλά 
και την ηθική κρίση στην οποία μας οδήγησε το παλιό 
πολιτικό σύστημα.

Σε γενικότερο επίπεδο, από δω και πέρα, ποιο είναι 
το μέλλον για τον ΣΥΡΙΖΑ;
Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από τις συλλογικές του διαδικασίες 
και μέσα από τις συμμαχίες που επιδιώκει, προχω-
ράει στη διεύρυνσή του – οργανωτική, ποσοτική, δη-
λαδή, αλλά και ποιοτική. Μια διαδικασία αναγκαία 
για να μπορέσει να εκφραστεί όλη η κοινωνική δυ-
ναμική που τάσσεται ενάντια στις πολιτικές λιτότη-
τας και που διεκδικεί μια προοδευτική πορεία για τη 
χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις 7 Ιουλίου επισφράγισε ότι συ-
νιστά τον αριστερό και προοδευτικό πόλο του πολι-
τικού συστήματος. Τώρα θέλουμε να είναι ο ανάλο-
γος πόλος σε κοινωνικό επίπεδο. Για να γίνει αυτό, 
πρέπει να ακούσουμε και να συνομιλήσουμε με τις 
πολλές και τους πολλούς που αναγνωρίζουν –ανε-
ξαρτήτως επιμέρους διαφωνιών στον ΣΥΡΙΖΑ– τη 
μοναδική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί πολιτικές 
και κοινωνικές μεταβολές προς όφελος της εργαζό-
μενης πλειοψηφίας.

Το κόμμα βρίσκεται σε περίοδο ζυμώσεων και δι-
εύρυνσης. Τι σημαίνει αυτό για τον χαρακτήρα του;
Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και παραμένει ένα ζωντανό κόμμα. 
Και ομολογώ ότι χαμογελάω κάθε φορά που δια-
βάζω για «κρίση» στον ΣΥΡΙΖΑ, όταν γνωρίζω ότι η 
δική μας συλλογική παράδοση είναι αυτή της ζω-
ντανής συζήτησης και της παραγωγικής σύνθεσης. 
Αυτό το στοιχείο βρίσκεται στον πυρήνα της συγκρό-
τησής μας και δεν θα αλλάξει. Αυτό που θέλουμε να 
αλλάξουμε είναι να μετατρέψουμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα 
κόμμα υπόδειγμα για τον τρόπο της πολιτικής συμμε-
τοχής στον 21ο αιώνα. Να καταστήσουμε το κόμμα 
μας ένα ανοιχτό και δυναμικό πεδίο συνάντησης δι-
αφορετικών καταβολών που συγκλίνουν στον στρα-
τηγικό στόχο της ανάδυσης ενός νέου κοινωνικού και 
οικονομικού υποδείγματος στην ελληνική κοινωνία, 
της καταπολέμησης της άκρας Δεξιάς και του νεο-
φιλελευθερισμού, της ενδυνάμωσης της δημοκρα-
τικής συμμετοχής, της άρσης των συνθηκών που 
παράγουν και εντείνουν τις κοινωνικές ανισότητες.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει ένα  
συνεκτικό και ολοκληρωμένο 

σχέδιο για την ανάπτυξη,  
για όλες και όλους»

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Αλέξης 
Χαρίτσης, 

εκπρόσωπος Τύπου 
του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής 

Μεσσηνίας
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πολιτική

Α
ντικυβερνητικά μέτωπα σε δευτερεύοντα πο-
λιτικά θέματα, τα οποία μπορούν να συνεισφέ-
ρουν στην ενδυνάμωση των παρεμβάσεων του 
ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία, προσπαθεί να οικοδο-
μήσει ο κ. Τσίπρας, όπως φάνηκε απ’ όσα είπε 
στην παρουσία του στη ΔΕΘ.

Το πρώτο τέτοιο θέμα προέκυψε από τη διαχείριση του σταθμού 
Βενιζέλου, όπου προσπάθησε να αναθερμάνει τη σχέση του με τον 
πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη.
Το ειδύλλιο του κ. Τσίπρα με τον κ. Μπουτάρη είχε ξεκινήσει τον 
Μάιο του 2018, όταν ο τότε δήμαρχος Θεσσαλονίκης είχε δεχτεί ε-
πίθεση κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μνήμης για τη γενοκτονία των 
Ποντίων.
Ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τον ισχυρό συμβολι-
σμό και πρότεινε στον κ. Μπουτάρη να ηγηθεί του μετώπου, προ-
σπαθώντας μάλιστα να προεξοφλήσει την αποδοχή του, λέγοντάς 
του «τώρα έμπλεξες». Εκείνος είχε δεχτεί, αλλά στη συνέχεια έκανε 
πίσω, όταν διαπίστωσε ότι η επιλογή του απείχε πολύ από το να 
είναι νικηφόρα.
Στην προεκλογική περίοδο των δημοτικών εκλογών, στις οποίες δεν 
ήταν υποψήφιος, ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης δεν ήταν φει-
δωλός στις θετικές γνώμες για την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ, Κατε-
ρίνα Νοτοπούλου, αλλά δεν πήρε σαφή δημόσια θέση για την υπο-
στήριξή της.
Όμως στον δεύτερο γύρο οι θέσεις του κ. Μπουτάρη και του ΣΥ-
ΡΙΖΑ ήταν σιωπηλά αντίθετες. Ο κ. Μπουτάρης φέρεται να στήριξε 
τον υποψήφιο της ΝΔ, Νίκο Ταχιάο, για να εκφράσει τη δυσαρέ-
σκειά του στον Κωνσταντίνο Ζέρβα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σιωπηλά στή-
ριξε τον κ. Ζέρβα, για να υποστεί ήττα ο υποψήφιος της ΝΔ.
Η επανασύνδεση του κ. Μπουτάρη με τον ΣΥΡΙΖΑ –και τον κ. Τσί-
πρα προσωπικά– επετεύχθη χάρη στην κυβερνητική απόφαση για 
απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στο μετρό της 
Θεσσαλονίκης.
Η θέση του πρώην δημάρχου κατά της απόσπασης και υπέρ της δι-
ατήρησής τους «κατά χώρα», υπέρ της οποίας συνέστησε και σχε-
τική κίνηση πολιτών, συνέπιπτε τόσο με τη θέση του καθηγητή Μυ-
λόπουλου, προέδρου της Αττικό Μετρό επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, 
όσο και με τη θέση των αρχαιολόγων, οι οποίοι είναι μάλλον επιφυ-
λακτικοί σε συντηρητικές πολιτικές επιλογές, όπως αυτή της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη.
Ουσιαστικά, για δεύτερη φορά, ο κ. Τσίπρας άρπαζε την ευκαιρία 
που του πρόσφερε ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης να απευθυν-
θεί και να συμπορευτεί με ευρύτερα ακροατήρια, τα οποία θα μπο-
ρούσαν να συμβολίζουν τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ του 33%, που κατά 
τον κ. Τσίπρα ασφυκτιά στον κομματικό μηχανισμό του 3%.

Η αντιπαράθεση για τα αρχαία της 
Βενιζέλου έδωσε στον Αλέξη Τσίπρα 
την ευκαιρία να επαναπροσεγγίσει τον 
πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης, όχι 
ως υποψήφιο, αλλά ως δυνάμει εταίρο 
στο νέο δημοκρατικό ριζοσπαστικό 
κόμμα που σχεδιάζει ο πρώην 
πρωθυπουργός.

Αυτή τη φορά, όμως, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ πιο προ-
σεκτικός στην προσέγγιση του πρώην δημάρχου, για τον οποίο 
είπε ότι «δεν έχει καμία αξία να θέλει κανείς να τον εντάξει σε πλαί-
σια, γιατί, και να ήθελε, δεν εντάσσεται σε πλαίσια ο Μπουτάρης».
Όμως κατέστησε σαφές ότι επιθυμεί τη συμμετοχή του κ. Μπου-
τάρη «σε μια προσπάθεια να χτίσουμε ένα ριζοσπαστικό, δημο-
κρατικό κόμμα, που θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις στα μεγάλα 
προβλήματα της εποχής μας».
«Με ενδιαφέρει να συμβάλουν με τις απόψεις και τις θέσεις τους, 
ακόμα κι αν δεν ενταχθούν στο νέο σχήμα» είπε ο κ. Τσίπρας.

Ραντεβού στο Μέγαρο
Σε ό,τι αφορά το θέμα των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου, οι οποίες 
αποτελούν την πρόφαση της νέας πολιτικής συνάντησης Τσίπρα-
Μπουτάρη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρέσχε πλήρη κάλυψη 
στις επιδιώξεις του πρώην δημάρχου. «Εμείς θα αντισταθούμε και 
μέσα και έξω από τη Βουλή για να μην περάσει αυτή η εξέλιξη» 
είπε αναφερόμενος στην κυβερνητική απόφαση για απόσπαση 
και επανατοποθέτηση.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι τα μέσα 
ενημέρωσης του εργολάβου του μετρό ήταν φιλικά στον ΣΥΡΙΖΑ, 
χωρίς όμως να σχολιάσει ότι ήταν εξαιρετικά φιλικά και στον κ. 
Μπουτάρη και στις δύο εκλογές που κέρδισε.
Το βασικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, όμως, και του κ. Τσίπρα προ-
σωπικά, είναι ότι εκτός του κ. Μπουτάρη δεν έχει άλλους συνομι-

λητές από την κοινωνία.
Στο πλαίσιο αυτό, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η συνά-
ντηση Τσίπρα-Μπουτάρη έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλο-
νίκης, ίσως τον τελευταίο φορέα στην πόλη που έχει φιλική στον 
ΣΥΡΙΖΑ διοίκηση, καθώς δεν έχει αντικατασταθεί –ακόμη τουλά-
χιστον– ο αδελφός του προέδρου της Αττικό Μετρό, καθηγητής Νι-
κήτας Μυλόπουλος, στην προεδρία του οργανισμού.
Η επιλογή του κ. Τσίπρα να αναγάγει σε προνομιακό συνομιλητή 
του στη Θεσσαλονίκη τον κ. Μπουτάρη επιβεβαίωσε την πλήρη 
ρήξη του με τον νυν δήμαρχο, Κωνσταντίνο Ζέρβα, τον οποίο στον 
ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζουν πλέον ως δομικό κομμάτι της κυβερνητι-
κής πλειοψηφίας.
Ο κ. Τσίπρας προτίμησε να συναντηθεί με τον κ. Ζέρβα μετά τη συ-
νάντηση με τον κ. Μπουτάρη, χωρίς να γίνουν κοινές δηλώσεις, ενώ 
το κλίμα απέναντί του συνόψισε η βουλευτής –πλέον– Κατερίνα 
Νοτοπούλου, η οποία από βήματος δημοτικού συμβουλίου τον κα-
τηγόρησε ότι είναι εκπρόσωπος των εργολάβων.
Ήταν η δεύτερη οξύτατη δήλωση της κ. Νοτοπούλου, στην οποία 
είχε καταλογιστεί «αμετροέπεια» και όταν είχε κατηγορήσει τον κ. 
Μητσοτάκη ότι ως νέος Έλγιν κλέβει τις αρχαιότητες της πόλης.
Όμως ο πρωταγωνιστικός ρόλος που επιφυλάσσει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω 
του κ. Μπουτάρη και των φίλων του στα πράγματα της Θεσσαλονί-
κης δεν δείχνει να περνάει στην κοινωνία της πόλης, όπως προκύ-
πτει από την τελευταία, ειδική για το θέμα των αρχαιοτήτων, δημο-
σκόπηση.

Μειοψηφική επιλογή
Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης δηλώνουν ότι για την ολοκλήρωση 
του έργου τούς εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μια κυβέρνηση 
ΝΔ με πρωθυπουργό Μητσοτάκη (65%) παρά μια κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ με πρωθυπουργό Τσίπρα (15%), ενώ μόνο το 22% δηλώνει 
ότι πιστεύει ότι με την κυβέρνηση Τσίπρα το έργο θα παραδιδόταν 
χωρίς τον σταθμό Βενιζέλου μέσα στο 2020.
Η πιο ενδιαφέρουσα για τον ΣΥΡΙΖΑ απάντηση είναι ότι, ενώ το 
38% θα ήθελε οι αρχαιότητες να παραμείνουν στον χώρο όπου α-
ναδείχθηκαν (έναντι 51% που τάσσεται υπέρ της λύσης απόσπασης 
και επανατοποθέτησης), το 72% ζητά να προχωρήσει η λύση που α-
νακοίνωσε η κυβέρνηση.
Το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία με-
τώπου αντιδράσεων είναι, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, μόλις το 
18% των Θεσσαλονικέων, ποσοστό που υπολείπεται κατά πολύ των 
ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη.
Όμως και η κυβέρνηση έχει απέναντί της ένα πολύ ισχυρό ποσο-
στό επιφυλάξεων, καθώς ένας στους τέσσερις Θεσσαλονικείς δεν 
διστάζει να εκφράσει την άποψη ότι το μετρό δεν θα γίνει ποτέ.

ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΟ 
ΡΑΝΤΕΒΟΎ  
ΤΣΙΠΡΑ-ΜΠΟΎΤΑΡΗ  
ΣΤΑ ΑΡΧΑΊΑ  
ΤΗΣ ΒΕΝΊΖΕΛΟΥ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ



Οι πρώτες μέρες του κ. Μητσοτάκη φαντά-
ζουν θετικές διότι ανατρέπουν την αδράνεια 
του κ. Τσίπρα. Κανείς όμως δεν ρωτάει «για 
πού το βάλαμε;» κι έτσι επιβάλλεται η λογική 
του «ανοίξαμε για δουλειές και σας περιμέ-
νουμε». Η αντιπολίτευση, δυστυχώς, παρα-
κολουθεί ανήμπορη τις εξελίξεις.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Η κεντροαριστερά χρειάζεται  
να χτίσει όραμα για τους  Έλληνες»

Τ
ις προοπτικές του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΝΑΛ, αλλά και γενι-
κότερα της κεντροαριστεράς, μέσα στο σκηνικό που δι-
αμορφώνεται μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου αναλύει ο 
Παύλος Γερουλάνος, επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδι-
οικητικό Κίνημα» στην ΚΕΔΕ και της δημοτικής παράταξης 
«Αθήνα Είσαι Εσύ» και μέλος του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΝΑΛ.

Για αρχή, θα ήθελα να πάμε περίπου δύο μήνες πίσω, στις εκλογές της 
7ης Ιουλίου, οι οποίες αναδιαμόρφωσαν το πολιτικό σκηνικό στη χώρα. 
Εσείς πώς προσλάβατε/αναλύσατε το εκλογικό αποτέλεσμα;
Tο πολιτικό σκηνικό αναδιαμορφώνεται όταν ένα νέο όραμα επιβάλλεται 
σε μια κατεστημένη λογική. Τέτοιο όραμα δεν εκφράστηκε από κανένα 
κόμμα. Αντίθετα, σε μια εποχή που η κοινωνία μας μεταβάλλεται δρα-
στικά, οι πολιτικοί μένουν στοιχειωμένοι από τη λογική των μνημονίων, 
πιστοί σε ένα συγκεντρωτικό κράτος που θέλει να ελέγχει τα πάντα. Πι-
στεύω βαθιά, και το έχω γράψει στο πολιτικό κείμενο «Αναγέννηση: Μια 
νέα Σοσιαλιστική Πρόταση για την Απελευθέρωση του Έλληνα», σε ένα 
σχέδιο αποσυγκέντρωσης της εξουσίας και απελευθέρωσης των δημι-
ουργικών δυνάμεων της χώρας, ώστε να χτίσουμε ξανά μια στιβαρή και 
δυναμική μεσαία τάξη.

Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις σας από την κυβέρνηση της ΝΔ και 
ποιες από την αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ;
Οι πρώτες μέρες του κ. Μητσοτάκη φαντάζουν θετικές διότι ανατρέ-
πουν την αδράνεια του κ. Τσίπρα. Κανείς όμως δεν ρωτάει «για πού 
το βάλαμε;» κι έτσι επιβάλλεται η λογική του «ανοίξαμε για δουλειές 

του ΚΙΝΑΛ;
Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα στην Ελλάδα που εξέφρασε ένα καθαρό 
πολιτικό όραμα για τη δημιουργία και ενδυνάμωση της μεσαίας τάξης και 
το μόνο που έμεινε πιστό σε αυτό το όραμα, παρά τα λάθη που έχει κάνει. 
Αυτό του δίνει πολιτική αξία και αποτελεί μια στιβαρή βάση για το μέλλον. 
Για να το κάνω λιανά: Βασική αρχή της δημιουργίας μιας δυναμικής με-
σαίας τάξης είναι η δημοκρατία και η αποσυγκέντρωση της εξουσίας, το 
δικαίωμά μας να διαμορφώνουμε και να συνδιαμορφώνουμε το ατομικό 
και συλλογικό μας μέλλον. Η ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, και 
άρα της τοπικής κοινωνίας που αποφασίζει δημοκρατικά το μέλλον της, 
ήταν πάντα όραμα του ΠΑΣΟΚ και αυτό πρέπει να γίνει κορμός του ορά-
ματος μιας νέας κεντροαριστεράς.

Ενόψει συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ δηλώνετε «παρών» για τη διεκδίκηση της 
ηγεσίας του κόμματος. Γιατί; Και ποιο είναι το όραμά σας για το κόμμα;
Πιστεύω ότι η δημοκρατία θα αναγεννήσει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κί-
νημα και θα δώσει φτερά στο Κίνημα Αλλαγής. Ότι μια ειλικρινής διάθεση 
σύνθεσης απόψεων και τάσεων είναι η μόνη διαδικασία που μπορεί να 
δώσει στον χώρο δύναμη. Το όραμα, λοιπόν, για το ΠΑΣΟΚ είναι να αξι-
οποιήσει τις αρχές και αξίες του για να κάνει πάλι την κεντροαριστερά την 
έκφραση των συλλογικών και ατομικών προσδοκιών μας. Δουλειά μας, 
να μεταφράσουμε αυτές τις αρχές και αξίες σε θέσεις και προτάσεις που 
αφορούν την Ελλάδα και τον Έλληνα σήμερα. Άρα πρέπει να προχωρή-
σουμε σε ένα πραγματικό, ανοιχτό, δημοκρατικό συνέδριο, το οποίο να 
δουλέψει σοβαρά τη στρατηγική, τις θέσεις και το καταστατικό του κόμ-
ματος. Αν τα πράγματα προχωρήσουν έτσι, η αλλαγή ηγεσίας μπορεί να 
περιμένει. Αν όχι, εδώ και καιρό έχω δηλώσει «παρών» για να κάνω 
πράξη αυτά που πιστεύω.

Εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα έχουμε διάφορες ζυμώσεις στον 
χώρο της κεντροαριστεράς. Γιατί δεν φαίνεται να καρποφορούν;
Διότι βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Και δεν το λέω τώρα, το λέω 
εδώ και έξι χρόνια. Τόσο καιρό συζητάμε περισσότερο για τα σύμβολα και 
τα ονόματα παρά για το τι λέμε για τις ζωές των Ελλήνων. Περισσότερο για 
το ποιες «προσωπικότητες» θα ενωθούν σε ένα σχήμα παρά για το πώς 
θα ενώσουμε ξανά τους Έλληνες κάτω από ένα νέο κοινό όραμα. Αυτή 
η τακτική έδειξε τα όριά της. Το ερώτημα του κόσμου είναι απλό: «Γιατί 
με αφορά αυτό που κάνετε εσείς εκεί στην κεντροαριστερά;» Όσο η απά-
ντηση δεν είναι άμεση και ειλικρινής, εμπεριστατωμένη και κατανοητή, ο 
κόσμος θα απογοητεύεται.

Για να αλλάξουμε κεφάλαιο, τι περιμένετε να δείτε από τη νέα δημο-
τική αρχή στην Αθήνα;
Έχουμε κάνει ένα αρκετά καλό ξεκίνημα, με διάθεση συνεργασίας απ’ 
όλες τις πλευρές. Κι αυτό είναι απαραίτητο αν θέλουμε να κερδίσουμε το 
στοίχημα της απλής αναλογικής. Στην ΚΕΔΕ έχω την τιμή να είμαι επικε-
φαλής του «Αυτοδιοικητικού Κινήματος». Στόχος μας να αναδείξουμε μια 
νέα, ριζοσπαστική ατζέντα, που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο της πο-
λιτικής, όπως επιβάλλει η ιστορία και η παράδοσή μας, μια ατζέντα που α-
πελευθερώνει τους δήμους από τον ασφυκτικό έλεγχο της κεντρικής πο-
λιτικής εξουσίας. Στην Αθήνα βάλαμε σε πρώτη προτεραιότητα τα καυτά 
ζητήματα της προσβασιμότητας και των θέσεων στάθμευσης.

και σας περιμένουμε». Άρα βάζουμε την οικονομία πάνω από τον Άν-
θρωπο και τη διεκπεραίωση πάνω από την πολιτική. Μιλάμε για το 
άσυλο αντί για το πώς θα αναβαθμιστεί το πανεπιστήμιο, μιλάμε για 
την κυβερνησιμότητα των δήμων αντί να μιλάμε για την αποσυγκέ-
ντρωση της εξουσίας και την εμβάθυνση της δημοκρατίας, μιλάμε για 
την προσέλκυση ξένων επενδυτών αντί να μιλάμε για το πώς εμείς οι 
Έλληνες θα εμπιστευτούμε την οικονομία μας, πώς εμείς θα επενδύ-
σουμε στη χώρα και στα παιδιά μας. Η αντιπολίτευση, δυστυχώς, πα-
ρακολουθεί ανήμπορη τις εξελίξεις. Ίσως είναι νωρίς.

Κατά την άποψή σας, ποιο μήνυμα έστειλαν μέσω της κάλπης οι ψη-
φοφόροι στο ΚΙΝΑΛ;
Ήταν ψήφος επιβίωσης. Πολλοί νιώθουν ότι χωρίς το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό 
φέρνει τις ψήφους στο ΚΙΝΑΛ, η προοπτική σοβαρής και δημιουργικής 
κεντροαριστεράς θα πάψει να υφίσταται. Μας έδωσαν, λοιπόν, αρκετές 
ψήφους για να επιβιώσουμε, αλλά όχι αρκετές για να συνεχίσουμε όπως 
ήμασταν. Προφανώς, ήρθε η ώρα να σοβαρευτούμε και να σηκώσουμε 
τα μανίκια. Να κάνουμε τη δουλειά που χρειάζεται ώστε να παρουσιά-
σουμε στην ελληνική κοινωνία, σε κάθε Έλληνα πολίτη, μια νέα πρόταση 
στρατηγικής, νέες προοδευτικές θέσεις και προτάσεις για τη ζωή του. Η 
κούρσα μεταξύ ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος θα εκφράσει την κεντρο-
αριστερά θα κριθεί από το ποιος θα παρουσιάσει όραμα που αφορά τον 
Έλληνα και το μέλλον της χώρας και όχι από το ποιος ρίχνει τις καλύτε-
ρες ατάκες στη Βουλή.

Θεωρείτε ότι το brand name του ΠΑΣΟΚ είναι ισχυρότερο από αυτό 

Παύλος Γερουλάνος, 
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ρητή αναφορά της κ. Ράικου για εντοπισμό συγκεκριμένης ροής 
χρήματος, άλλες εξελίξεις δεν ανακοινώθηκαν έκτοτε.
Τον Φεβρουάριο του 2018, την επομένη του συλλαλητηρίου για 
το Σκοπιανό, ξέσπασε το «σκάνδαλο»: υποτίθεται ότι δέκα κορυ-
φαίοι πολιτικοί της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ είχαν λαδωθεί από τη 
Novartis. Η εξέλιξη είχε προαναγγελθεί από τον τότε κυβερνη-

Μ
άρτιος του 2017 και η τότε εισαγ-
γελέας Διαφθοράς Ελένη Ράικου 
παραιτείται, μετά από δημοσί-
ευμα του «Documento» το οποίο 
της απέδιδε υπηρεσιακή ανεπάρ-
κεια, με βάση αναφορά άλλης ανα-
κρίτριας. Στην αναφορά παραίτη-

σής της η κ. εισαγγελέας αναφέρει ότι ερεύνησε για τη Novartis 
και ότι εντόπισε ροή χρήματος προς κρατικούς αξιωματούχους 
και γιατρούς, και μάλιστα προσδιόρισε το ποσό στο ύψος των 28 
εκατ. ευρώ.
Κατά κοινή παραδοχή, η οποία όμως πρέπει να τεκμηριωθεί και 
δικαστικά, οι φαρμακευτικές εταιρείες προωθούσαν τα σκευά-
σματά τους «πληρώνοντας» κρατικούς αξιωματούχους και κυ-
ρίως γιατρούς, για να συνταγογραφούν τα δικά τους φάρμακα, 
είτε σε μεγάλες ποσότητες είτε κατά προτίμηση έναντι του αντα-
γωνισμού. Ενδεχομένως «πλήρωναν» και για τον καθορισμό της 
τιμής ή για την ένταξη του φαρμάκου στις λίστες του ΕΟΠΥΥ. 
Η κ. Ράικου παραιτούμενη δήλωσε ουσιαστικά ότι τεκμηρίωσε 
το σκάνδαλο.
Η θητεία της κ. Ράικου έληγε έτσι κι αλλιώς λίγες ημέρες μετά 
και πιθανότατα δεν θα ανανεωνόταν. Είχε ήδη δύο θητείες στη 
θέση. Η θορυβώδης παραίτηση, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη 
της θητείας, προφανώς αποσκοπούσε στο να δημοσιοποιηθούν 
τα βασικά στοιχεία του φαρμακευτικού σκανδάλου. Ποιος ο 
λόγος; Αμέσως εμφανίστηκαν στον Τύπο αναφορές σε επικεί-
μενη εμπλοκή με το θέμα πολιτικών της ΝΔ. Λίγο αργότερα «κύ-
κλοι» της κ. Ράικου αναφέρθηκαν για πρώτη φορά στον «Ρα-
σπούτιν», δηλαδή σε κυβερνητικό αξιωματούχο που επιχει-
ρούσε να παρέμβει στο έργο της Δικαιοσύνης.
Την κ. Ράικου διαδέχτηκε η κ. Ελένη Τουλουπάκη, με διετή θη-
τεία, η οποία ανανεώθηκε φέτος για έναν ακόμη χρόνο. Παρά τη 

τικό Τύπο. Τα τότε κυβερνητικά στελέχη σε δημόσιες δηλώσεις 
τους δεν έκρυβαν ότι γνώριζαν το περιεχόμενο της έρευνας της 
Εισαγγελίας Διαφθοράς. Η υπόθεση πήγε στη Βουλή, η κυβέρ-
νηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μεθόδευσε τη δημόσια διαπόμπευση 
των δέκα και έστειλε τον φάκελο πίσω στην Εισαγγελία Διαφθο-
ράς για… συνέχιση της έρευνας! Η έρευνα αρχειοθετήθηκε ήδη 
για τους επτά, αναμένεται η αρχειοθέτηση για τους άλλους δύο 
και για έναν ασκήθηκε δίωξη για δωροδοκία, όχι όμως για ξέ-
πλυμα. Ήδη η υπόθεση ξεφούσκωσε με πάταγο και οφείλουμε να 
ομολογήσουμε πως το αποτέλεσμα της έρευνας δεν τιμά τους… ε-
ρευνητές!
Κάθε εισαγγελέας εξ ορισμού πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός 
όταν ασκεί δίωξη κατά οποιουδήποτε πολίτη. Όταν ερευνά εις 
βάρος δέκα κορυφαίων πολιτικών, γνωρίζει ότι μπορεί να ανατι-
νάξει τη χώρα. Οι ενέργειες πρέπει να είναι ακλόνητες. Στην πε-
ρίπτωση των δέκα, το έως τώρα αποτέλεσμα δείχνει από μόνο του 
πολύ κακή δουλειά (επιεικώς) από τους εισαγγελείς και σπουδή 
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Αυτό είναι το «σκάνδαλο». Η λέξη τίθεται σε εισαγωγικά διότι ως 
τέτοιο το παρουσίασαν μόνο οι τότε κυβερνητικοί και αποδεί-
χθηκε μια (ακόμη) προσπάθεια ηθικού διασυρμού των πολιτικών 
αντιπάλων και χειραγώγησης της Δικαιοσύνης. Όταν, δε, ρωτού-
νται για το θέμα, απαντούν με δήθεν αφέλεια «μα δεν υπάρχει 
σκάνδαλο;», αναφερόμενοι βέβαια στη φαρμακευτική δαπάνη και 
όχι στον χρηματισμό πολιτικών. Ο δήθεν χρηματισμός πολιτικών 
τείνει να αποδειχθεί και επισήμως σκευωρία.
Έλεγε ο κ. Τσίπρας στο Ζάππειο τον Αύγουστο του 2018, στη φιέ-
στα της γραβάτας: «Γι’ αυτό, Πάνο, να ξέρεις, έχουμε ακόμη δρόμο 
μπροστά μας. Έχουμε να δώσουμε ακόμη πολλές μάχες για να 
αποδοθεί δικαιοσύνη, κάθαρση, και θα αποδοθεί, για να καθα-
ρίσουμε τη χώρα από τη διαφθορά. Κάποιοι άλλοι στέκονται με 
φόβο, γιατί αν η έξοδος από τα μνημόνια ήταν ο πρώτος στόχος 
αυτής της συμμαχίας, ο δεύτερος στόχος ήταν και είναι αυτός της 
κάθαρσης και της δικαιοσύνης. Έχουμε ακόμα μπροστά μας 15 ο-
λόκληρους μήνες για να πετύχουμε τον δεύτερο μεγάλο στόχο της 
κυβέρνησής μας και θα τον πετύχουμε». Τότε ακόμη το «σκάν-
δαλο» ήταν ζωντανό και οι κυβερνητικοί δεν δίσταζαν να απειλή-
σουν δημόσια. Σήμερα κάνουν τον ανήξερο.
Το δεύτερο σκάνδαλο («η σκευωρία») εξελίσσεται πλέον με βάση 
την αντίδραση της ίδιας της Δικαιοσύνης. Ήταν ο αντεισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου κ. Αγγελής που μήνυσε την εισαγγελέα Δια-
φθοράς για κατάχρηση εξουσίας, δηλαδή για το ότι προσπαθούσε 
να καταστήσει αθώους ως ενόχους. Ο ίδιος (δεύτερος δικαστικός 
μετά την κ. Ράικου και μάλιστα ανώτερος αυτής) φωτογράφισε ε-
πίσης τον Ρασπούτιν. Η κατηγορία βαριά, πολύ περισσότερο που 
προέρχεται από τον επόπτη της εισαγγελέως Διαφθοράς. Ο ίδιος 
αντεισαγγελέας ανέσυρε από το αρχείο τις μηνύσεις Σαμαρά, Βε-
νιζέλου, Αβραμόπουλου, ενώ ήταν ο ίδιος που τις είχε αρχειοθε-
τήσει. Είτε κάτι συνέβη στο ενδιάμεσο και θορυβήθηκε είτε αρ-
χειοθέτησε αρχικά, προκειμένου ορισμένοι να αισθανθούν ασφά-
λεια και στη συνέχεια να εκτεθούν. Θα δείξει. Η μήνυση Αγγελή 
είχε αποκρυφθεί όταν υποβλήθηκε, τον Ιανουάριο του 2019, και 
αποκαλύφθηκε από δημοσιεύματα στον Τύπο. Μόνο ύστερα από 
αυτά η τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διέταξε ποινική έ-
ρευνα.
Πλέον ως Ρασπούτιν κατονομάζεται ρητά από τον κ. Σαμαρά ο 
πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπου-
λος, ο οποίος φέρεται να επενέβαινε στο έργο της Εισαγγελίας Δι-
αφθοράς, και η δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή. Τα σκάγια 
παίρνουν και τον τότε πρωθυπουργό, ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχει 
αντικειμενική ευθύνη για τις πράξεις των υπουργών του… πέρα 
απ’ όσα δήλωνε πομπωδώς στο Ζάππειο.
Παραμένει αναπάντητο το τι απέγινε η έρευνα για την κατάληξη 
των 28 εκατ. ευρώ προς γιατρούς που είχε δημοσιοποιήσει η κ. Ρά-
ικου. Το μόνο που έγινε από τότε ήταν να ασκηθεί εντελώς πρό-
σφατα δίωξη για δωροδοκία σε αξιωματούχους της Novartis. Δωρο-
δοκηθέντες ακόμη δεν ανακαλύφθηκαν. Ίσως στο μέλλον. Στο με-
ταξύ, τα χρόνια περνούν και πολλά πράγματα… παραγράφονται.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Παραμένει αναπάντητο 
το τι απέγινε η έρευνα για 
την κατάληξη των 28 εκατ. 
ευρώ προς γιατρούς που είχε 
δημοσιοποιήσει η κ. Ράικου. 
Το μόνο που έγινε από τότε 
ήταν να ασκηθεί εντελώς 
πρόσφατα δίωξη για δωροδοκία 
σε αξιωματούχους της Novartis. 
Δωροδοκηθέντες ακόμη δεν 
ανακαλύφθηκαν.
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ΚΆΙ ΈΝΆ «ΣΚΆΝΔΆΛΟ»

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*



Η προσπάθεια της νέας κυβέρνησης 
να ακολουθήσει μια πολιτική απελευ-
θέρωσης των δημιουργικών δυνάμε-
ων της χώρας θεωρώ ότι έχει πολύ 
μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, 
ιδίως μάλιστα σε συνθήκες ύφεσης.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Η προσπάθεια της νέας κυβέρνησης 
να αλλάξει το μείγμα της πολιτικής  
μπορεί να έχει αποτελέσματα»

Τ
ην εκτίμηση ότι η αλλαγή οικονομικής πολιτικής που 
προωθεί η νέα κυβέρνηση της χώρας μπορεί να έχει 
–υπό προϋποθέσεις– καλύτερα αποτελέσματα κάνει 
ο καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Ναπολέων Μαραβέγιας, ο οποίος πρόσφατα εξέδωσε 
το νέο βιβλίο του, με τον υπαινικτικό τίτλο «Χωρίς βαρ-

βάρους…» (εκδόσεις Κριτική).

Κατ’ αρχάς, τι σας «έμεινε» από τις διαδοχικές παρουσίες του πρω-
θυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη φε-
τινή ΔΕΘ;
Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε ως νέος δυναμικός ηγέτης της κυ-
βέρνησης και της χώρας με μετριοπαθείς θέσεις, που είχαν στόχο να 
ικανοποιήσουν όχι μόνο ψηφοφόρους του αλλά και ένα ευρύτερο α-
κροατήριο. Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι αυτός ο στόχος 
επετεύχθη. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε κρι-
τική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης για τους δύο μήνες που είναι 
στην εξουσία και κυρίως για τις πιθανές προθέσεις της, με αιχμή τα 
εργασιακά και την κοινωνική πολιτική.

Διαπιστώσατε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην οι-
κονομική πολιτική που επιδιώκει να εφαρμόσει η παρούσα κυβέρ-
νηση και σε αυτήν που ακολουθούσε η προηγούμενη;
Είναι γεγονός ότι σε καθεστώς «ενισχυμένης εποπτείας» από τους Ευ-
ρωπαίους εταίρους και δανειστές μας, τα περιθώρια μιας πολύ διαφο-
ρετικής οικονομικής πολιτικής είναι περιορισμένα. Ο δημοσιονομικός 
στόχος για το 3,5% του ΑΕΠ ως πρωτογενές πλεόνασμα εξακολουθεί 
να ισχύει και περιορίζει τις μεγάλες αλλαγές στη δημοσιονομική πο-
λιτική, είτε στο σκέλος των φορολογικών εσόδων είτε στο σκέλος των 
δημοσίων δαπανών. Ωστόσο, η προσπάθεια της νέας κυβέρνησης να 
αλλάξει το μείγμα της πολιτικής μπορεί να έχει αποτελέσματα, παρά 
τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Μέσω της μείωσης της φορο-
λογίας, επιδιώκεται η απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων 
της χώρας. Προσδοκάται, έτσι, ότι με τη δημιουργία φιλοεπενδυτικού 
κλίματος θα αυξηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και συνεπώς το ΑΕΠ, 
ώστε να μη μειωθούν τα συνολικά φορολογικά έσοδα και να επιτευ-
χθεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος. Γενικότερα, η οικο-
νομική πολιτική της νέας κυβέρνησης εμπνέεται περισσότερο από 

όσο περισσότερο αυξάνεται το ΑΕΠ της χώρας, τόσο καλύτερα είναι 
για την απαλλαγή μας από την τόσο «ασφυκτική εποπτεία», με την ελ-
πίδα πάντοτε ότι καμία κυβέρνηση δεν θα υποκύψει στους «πειρα-
σμούς» που στο πρόσφατο παρελθόν οδήγησαν τη χώρα μας στην 
κρίση. Η σημερινή κυβέρνηση, εφαρμόζοντας μια πολιτική ενίσχυ-
σης της προσφοράς και προωθώντας διαρθρωτικές αλλαγές για την 
προσέλκυση επενδύσεων, ελπίζει ότι στα αμέσως επόμενα χρόνια 
θα κατορθώσει να μειώσει το πρωτογενές πλεόνασμα και συνεπώς 
θα έχει μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια να μειώσει τους φό-
ρους, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις δημόσιες δαπάνες για την παιδεία 
και την υγεία. Αν συμβεί αυτό, θα είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία.

Κι επειδή γίνεται πολύς λόγος για το μεταμνημονιακό μοντέλο ανά-
πτυξης της χώρας, ποιες παράμετροι θεωρείτε ότι θα πρέπει να το 
καθορίσουν;
Η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει την πρόθεση να ακολουθήσει ένα πρό-
τυπο ανάπτυξης της χώρας με λιγότερο κράτος και περισσότερη εμπι-
στοσύνη και ελευθερία στους πολίτες. Χωρίς ασφυκτικούς ελέγχους 
τόσο για τους παραγωγούς πλούτου (επιχειρηματίες και εργαζόμε-
νους) όσο και για τους παραγωγούς γνώσης (δηλαδή την ακαδη-
μαϊκή κοινότητα), προσδοκά με τον τρόπο αυτόν να δοθεί η δυνα-
τότητα σε όλους να αναπτύξουν απρόσκοπτα τις δημιουργικές τους 
δυνάμεις. Πρόκειται για ένα πρότυπο ανάπτυξης που απαιτεί σοβα-
ρότητα και υπευθυνότητα απ’ όλους, κυβερνώντες και κυβερνώμε-
νους, κράτος και πολίτες.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο σας βιβλίο, με τίτλο «Χωρίς βαρβά-
ρους…». Ποιοι είναι οι «βάρβαροι» και «τώρα τι θα γενούμε χωρίς 
βαρβάρους»;
Το βιβλίο μου με τον τίτλο «Χωρίς βαρβάρους…» προσπαθεί να α-
παντήσει στο προηγούμενο ερώτημά σας, δηλαδή ποιο θα έπρεπε να 
είναι το μεταμνημονιακό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας. Όπως γράφω 
στην εισαγωγή, ο τίτλος του βιβλίου παραπέμπει στους στίχους του ε-
ξαίρετου ποιήματος του Καβάφη «τώρα τι θα γενούμε χωρίς βαρβά-
ρους;», υπονοώντας, προφανώς, τι θα κάνει η χώρα μας τώρα που 
δεν υπάρχουν πλέον τα ασφυκτικά πλαίσια οικονομικής διαχείρισης 
που έθεταν τα μνημόνια.

Η Ελλάδα προχωρά προς την έξοδο από την κρίση. Στο βιβλίο σας 
πώς περιγράφετε αυτή την πορεία;
Μια πρώτη απάντηση για το τι θα έπρεπε να γίνει στην Ελλάδα μετά 
την έξοδο από την κρίση δίνεται από την επιλογή του εξωφύλλου του 
βιβλίου, με την εικαστική απεικόνιση του Ίκαρου από τον γνωστό 
μύθο. Είναι προφανής ο συμβολισμός μεταξύ της «επιπολαιότητας» 
που έδειξε ο Ίκαρος καίγοντας τα φτερά του, με αποτέλεσμα να πέσει 
στη θάλασσα, και της «επιπολαιότητας» του πολιτικού συστήματος της 
χώρας μας, που οδήγησε την Ελλάδα στην πιο βαθιά οικονομική κρίση 
της ιστορίας της. Το μήνυμα του βιβλίου, συνεπώς, είναι ότι η χώρα 
μας στη μεταμνημονιακή πορεία της «Χωρίς βαρβάρους…» (δηλαδή 
χωρίς μνημόνια), πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της υπευθυνό-
τητας και της σωφροσύνης.

τον φιλελευθερισμό και τα λεγόμενα «οικονομικά της προσφοράς», 
ενώ, αντίθετα, η οικονομική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, 
μετά την έξοδο από τα μνημόνια, είχε αρκετά κεϊνσιανά στοιχεία. Θεω-
ρούσε, δηλαδή, ότι προηγείται η ζήτηση με δημοσιονομική επέκταση, 
εισοδηματικές αυξήσεις και κρατικές παρεμβάσεις, προκειμένου να 
αυξηθεί η οικονομική δραστηριότητα. Η πολιτική αυτή έδειξε τα όριά 
της διεθνώς σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης. Η νέα κυβέρνηση θεω-
ρεί ότι προηγείται η προσφορά, δηλαδή η αύξηση της παραγωγής με 
διαρθρωτικά μέτρα, όπως με απελευθέρωση της αγοράς, αποκρατι-
κοποιήσεις, μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών κ.λπ., 
προκειμένου να γίνουν επενδύσεις και να αυξηθεί η οικονομική δρα-
στηριότητα. Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται, με παραλλαγές, σχεδόν σε 
ολόκληρο τον κόσμο και έχει αποτελέσματα, με υπαρκτούς, βέβαια, 
κινδύνους λόγω της απουσίας ισχυρών κρατικών ρυθμίσεων, ιδίως 
στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ως καθηγητής Μακροοικονομικής Ανάλυσης, τι θα περιμένατε να 
δείτε από την παρούσα κυβέρνηση;
Όπως προαναφέρθηκε, η κεϊνσιανής έμπνευσης οικονομική πολιτική 
δεν έχει αποτέλεσμα σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, με ανοιχτά σύ-
νορα για προϊόντα, υπηρεσίες και κεφάλαια. Έτσι, η προσπάθεια της 
νέας κυβέρνησης να ακολουθήσει μια πολιτική απελευθέρωσης των 
δημιουργικών δυνάμεων της χώρας θεωρώ ότι έχει πολύ μεγαλύτερες 
πιθανότητες επιτυχίας, ιδίως μάλιστα σε συνθήκες ύφεσης, μετά από 
μία δεκαετία βαθιάς οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, μια τέτοια πολιτική 
χρειάζεται περισσότερη υπευθυνότητα από τους πολίτες και μεγαλύ-
τερη αυστηρότητα από το κράτος στους παραβάτες των κανόνων που 
αφορούν κυρίως την προστασία του περιβάλλοντος και της εργασίας.

Η χώρα βρίσκεται εδώ και λίγο παραπάνω από έναν χρόνο εκτός μνη-
μονίου. Τι βαθμό ελευθερίας δίνει το γεγονός αυτό όσον αφορά την 
οικονομική πολιτική;
Είναι γεγονός ότι τα περιθώρια άσκησης «εθνικής» οικονομικής πο-
λιτικής είναι περιορισμένα, παρ’ ότι έχει περάσει ένας χρόνος από την 
έξοδο της χώρας μας από τα μνημόνια. Η «ενισχυμένη εποπτεία» θα 
συνεχίσει να υπάρχει μέχρι το χρέος της χώρας να φτάσει στο 60% του 
ΑΕΠ, πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρχει για πολλά χρόνια ακόμη, 
καθώς σήμερα το χρέος μας βρίσκεται στο 180% του ΑΕΠ. Βεβαίως, 
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συνέντευξη

Ναπολέων  
Μαραβέγιας,  

καθηγητής Οικονομικών 
στο ΕΚΠΑ,  

πρώην υπουργός



Υ
π’ ατμόν βρίσκεται το 
οικονομικό επιτελείο 
της κυβέρνησης, που 
γράφει και σβήνει υ-
πολογισμούς και σχέ-
δια ώστε να μην προλά-
βει η αύξηση των τιμών 

του πετρελαίου να φτάσει στις αντλίες των πρα-
τηρίων. Μάλιστα, το timing της κρίσης που προ-
κλήθηκε από την επίθεση στο εργοστάσιο της 
Aramco στη Σαουδική Αραβία προκαλεί έντονο 
προβληματισμό, καθώς σε περίπου έναν μήνα θα 
αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
Στον απόηχο της επίθεσης, η τιμή του πετρε-
λαίου εκτοξεύτηκε κατά 20%, υπερβαίνοντας τα 
70 δολάρια το βαρέλι, ενώ τις επόμενες ημέρες, 
μετά τα καθησυχαστικά μηνύματα τόσο από τις 
ΗΠΑ όσο και από τη Σαουδική Αραβία, η άνο-
δος περιορίστηκε. Αυτό που φοβούνται παρά-
γοντες της αγοράς είναι τελικά η τιμή του πετρε-
λαίου να «κάτσει» στα 70 δολάρια το βαρέλι, ε-
ξέλιξη που θα σημάνει και αύξηση στην τιμή της 
βενζίνης.
Μάλιστα, στην περίπτωση της Ελλάδας το πρό-
βλημα θα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς είναι 
κατεξοχήν χώρα εισαγωγής καυσίμων. Και όλα 
αυτά τη στιγμή που η «ελληνική» βενζίνη συ-
γκαταλέγεται στις ακριβότερες του κόσμου. Βα-
σικός λόγος είναι οι φόροι και οι δασμοί, που α-
ντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% της τελικής 
τιμής και περιλαμβάνουν: 
• Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε σταθερό 
ποσό (ευρώ ανά 1.000 λίτρα): βενζίνη 700 ευρώ, 
πετρέλαιο κίνησης 410 ευρώ, πετρέλαιο θέρμαν-
σης 280 ευρώ, υγραέριο κίνησης 430 ευρώ, υ-
γραέριο οικιακό 60 ευρώ, υγραέριο βιομηχανίας 
120 ευρώ
• Τον ΦΠΑ 24%
• Τα ΔΕΤΕ 0,05%
• Την ειδική εισφορά 1,2% (του ν. 3054/2002)
• Το τέλος της ΡΑΕ 0,20 ευρώ/λίτρο
Οι λιανικές τιμές, και άρα το μεικτό περιθώριο 

κέρδους εταιρειών και πρατηρίων, πέρα από το 
κόστος του προϊόντος, περιλαμβάνουν:
•  Το κόστος μεταφοράς (βυτιοφόρων αυτοκινή-

των)
•  Χρηματοοικονομικά έξοδα (κόστος αποθεμά-

των, πιστώσεις, επενδύσεις κ.λπ.)
•  Το κόστος εμπορίας (εκτελωνισμού, αποθή-

κευσης και διακίνησης κ.λπ.)
Στο πλαίσιο αυτό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων ζητά μεί-
ωση της φορολογίας στα καύσιμα, επισημαί-
νοντας ότι η υψηλή φορολογία που επιβάλ-
λεται σήμερα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο 
κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προ-
ϊόντων, καθώς και στη θέρμανση των νοικο-
κυριών. Όπως αναφέρει, από την αύξηση του 
ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα μειώθηκαν 
τα δημόσια έσοδα, ενώ ευνοήθηκαν η παρά-
νομη διακίνηση και η δασμοφοροδιαφυγή, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα δημόσια έσοδα 
του κράτους. Εξάλλου η χώρα μας ως προς την 
τιμή διάθεσης της αμόλυβδης είναι τρίτη ακρι-
βότερη στην Ε.Ε. και πέμπτη ακριβότερη στο 
πετρέλαιο κίνησης.

Ο… κίνδυνος
Τα καύσιμα δεν ήταν δυνατό να ξεφύγουν από 
τη φορολαίλαπα κατά την τετραετία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, που εκμεταλλευόμενος τις «καλές» τιμές 
του πετρελαίου αύξησε τους φόρους. Εκείνη 
την περίοδο το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε και 
τέλος πάντων οι Έλληνες καταναλωτές έμαθαν 
να ζουν με αυτό. Τώρα, όμως, εάν οι φόβοι για 
άνοδο των τιμών του πετρελαίου επιβεβαιωθούν 
και τελικά φτάσουν στις αντλίες των πρατηρίων, 
η τελική αύξηση στη λιανική τιμή, που είναι ήδη 
επιβαρυμένη από τους φόρους, θα είναι πολύ 
μεγαλύτερη.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι μέχρι το 2014 
η τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως έφτανε ή ξε-
περνούσε τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ από το 
2015 μέχρι το 2017 η τιμή του πετρελαίου έπεσε 

παγκοσμίως έως 50% ή και 60% (κάτω και από 
40 δολάρια το βαρέλι). Έχοντας νωπές τις μνή-
μες του 2014 και τους θανάτους από τα αναμμένα 
μαγκάλια –κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ 
από τη θέση της αντιπολίτευσης τότε–, η κυβέρ-
νηση εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να 
προχωρήσει σε αλλαγές στο επίδομα θέρμαν-
σης, ώστε περισσότεροι να πάρουν περισσότερα.
Για την ιστορία, σημειώνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι 
μόνο αύξησε τους φόρους στα καύσιμα αλλά μεί-
ωσε στο ελάχιστο τόσο το επίδομα θέρμανσης 
όσο και τους δικαιούχους του. Είναι χαρακτη-
ριστικό πως ενώ το 2014 το υπουργείο Οικονο-
μικών είχε εξασφαλίσει κονδύλι 210 εκατ. ευρώ 
ετησίως για να επιδοτούνται οι δικαιούχοι που 
το είχαν ανάγκη, πλέον το κονδύλι όχι μόνο δεν 
ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ ετησίως αλλά ούτε το 
ποσό αυτό φτάνει ολόκληρο σε όσους το έχουν 
ανάγκη.

Το επίδομα θέρμανσης
Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικο-
νομικών, «αρχές Νοεμβρίου θα μπορούν να λη-
φθούν με ασφάλεια αποφάσεις για το αν μπορεί 
να δοθεί αύξηση στο επίδομα πετρελαίου θέρ-
μανσης», καθώς τότε θα γίνει «ταμείο» για να 
δουν τα περιθώρια που θα έχουν. Σε κάθε περί-
πτωση, οι αποφάσεις για αλλαγές θα ληφθούν 
μετά τις 15 Οκτωβρίου, που ξεκινά η διάθεση 
του πετρελαίου με μειωμένο φόρο 0,28 λεπτά 
ανά λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν περισ-

σότερο ανάγκη την επιδότηση θα πρέπει να πε-
ριμένουν να ξεκαθαρίσουν τα δεδομένα ή να πο-
ντάρουν στο ότι θα βελτιωθούν τα ήδη ισχύοντα.
Πάντως, με βάση όλες τις ενδείξεις, οι ανατιμη-
τικές πιέσεις δεν αναμένεται να εκδηλωθούν 
στις λιανικές τιμές πώλησης στη χώρα μας, του-
λάχιστον όχι πριν από τα Χριστούγεννα, κάτι 
που δίνει ένα περιθώριο χρόνου για αποφά-
σεις.
Με βάση τα σημερινά δεδομένα, για να λάβουν 
το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τα νοικοκυ-
ριά θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:
•  Άγαμος: Ετήσιο εισόδημα (τεκμαρτό ή πραγ-

ματικό) έως 12.000 ευρώ – Αξία ακίνητης περι-
ουσίας έως 100.000 ευρώ

•  Έγγαμος χωρίς παιδιά: Εισόδημα έως 20.000 
ευρώ – Αξία ακίνητης περιουσίας έως 200.000 
ευρώ

•  Έγγαμος με 1 παιδί: Εισόδημα έως 22.000 
ευρώ – Αξία ακίνητης περιουσίας έως 200.000 
ευρώ

•  Έγγαμος με 2 παιδιά: Εισόδημα έως 24.000 
ευρώ – Αξία ακίνητης περιουσίας έως 200.000 
ευρώ

•  Έγγαμος με 3 παιδιά και άνω: Εισόδημα έως 
26.000 ευρώ – Αξία ακίνητης περιουσίας έως 
200.000 ευρώ

•  Μονογονεϊκές οικογένειες: Εισόδημα έως 
22.000 ευρώ συν 2.000 ευρώ για κάθε παιδί 
πέραν του πρώτου, με αντικειμενική αξία ακί-
νητης περιουσίας έως 200.000 ευρώ.

Η «ελληνική» βενζίνη συγκαταλέγεται στις 
ακριβότερες του κόσμου.

ΦΌΡΌΙ  
ΚΑΙ ΔΑΣΜΌΙ  
ΤΟ 70%  
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  

ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Ανακάλυψε τον κόσμο της Dr.Bronner’s σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα. 
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Have courage and smile, my friend.

Think and act 10 years ahead!
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Ο κ. Τσίπρας για μία ακόμη 
φορά προσπάθησε να οι-
κειοποιηθεί τη δουλειά των 
άλλων και να την εμφανίσει 
ως δική του. Παραμένει ένας 

πολιτικός που στηρίζεται αποκλειστικά στον 
λόγο, μη έχοντας στην πράξη τίποτα το ση-
μαντικό να υπενθυμίσει. Μιλώντας, λοιπόν, 
στη ΔΕΘ, είπε ότι η νέα κυβέρνηση «τρώει 
από τα έτοιμα», εννοώντας ότι ο κ. Μητσο-
τάκης βρήκε «λίπος» από τη δική του κυβέρ-
νηση και μπορεί να παίρνει θετικά μέτρα.
Ψέμα. Η κυβέρνηση Τσίπρα, μη έχοντας 
ποτέ κανένα σχέδιο για οτιδήποτε, το μόνο 
που έκανε ήταν να εφαρμόσει το τρίτο, δικό 
της μνημόνιο. Επιπλέον, σε μια επίδειξη πλή-
ρους υποταγής στην επάρατη τρόικα, δέχτηκε 
να εφαρμόσει και όλα τα υπόλοιπα μέτρα των 
δύο πρώτων μνημονίων που εσκεμμένα δεν 
τόλμησαν να κάνουν πράξη οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις.
Η χώρα βγήκε μερικώς από την κρίση ε-
πειδή επιτέλους εφάρμοσε τα μνημόνια, όχι 
γιατί υπήρχε κάποιο σχέδιο της κυβέρνη-
σης Τσίπρα. Συνεπώς εδώ ο κ. Τσίπρας παίρ-
νει τα έτοιμα των δανειστών και τα παρουσι-
άζει για δικά του. Αυτοί μας έβγαλαν από την 
κρίση με την απαίτηση να εφαρμοστούν συ-
γκεκριμένα σκληρά μέτρα και όχι γιατί η κυ-
βέρνησή του εφάρμοσε ποτέ κάποιο σχέδιο. 
Σχέδιο δεν υπήρξε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρ-
μοζε μόνο ευρωπαϊκές εντολές.
Ο ισχυρισμός του επίσης ότι «αυτά θα τα κά-
ναμε κι εμείς αν κερδίζαμε τις εκλογές» είναι 
ένα δεύτερο τερατώδες ψέμα. Αν πράγματι 
το πίστευαν αυτό, δεν θα προχωρούσαν σε 
πρόωρες εκλογές στις 7 Ιουλίου αλλά θα εξα-

ντλούσαν την τετραετία.
Σήμερα που μιλάμε θα ήταν ακόμη κυβέρ-
νηση (οι εκλογές θα γίνονταν τέλη Οκτω-
βρίου), οπότε θα είχαν πάρει τα θετικά μέτρα 
που δήθεν δεν πρόλαβαν και με αέρα στα 
πανιά τους θα διεκδικούσαν –υποτίθεται– 
ακόμη και την εκλογική νίκη. Επειδή ποτέ 
δεν σκέφτηκαν τίποτε απ’ όλα αυτά, παρα-
σύρθηκαν σε πρόωρες εκλογές και ηττήθη-
καν για τρίτη φορά. Εδώ ο Τσίπρας προσπα-
θεί να κερδίσει από τα έτοιμα του Μητσο-
τάκη. Την πολιτική του την εμφανίζει για 
δική του.
Δεν ξάφνιασε ο κ. Τσίπρας. Στην πράξη, είναι 
ένας αδύναμος πολιτικός που δεν μπορεί να 
σχεδιάσει τίποτα. Είναι υπερτιμημένος, γι’ 
αυτό και απέτυχε στην εξουσία (την έχασε 
χωρίς μάχη) και θα αποτύχει και στην αντι-
πολίτευση (ποτέ δεν θα έχει κάτι να προτεί-
νει για τη χώρα).
Επί τεσσεράμισι χρόνια βλέπαμε τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ να οικειοποιείται αριθμούς που άλλες 
αιτίες τούς μεγάλωναν –παράδειγμα η αύ-
ξηση στον τουρισμό– και να τους παρουσι-
άζει για δικούς του. Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ, 
χωρίς οι ίδιοι να έχουν την ελάχιστη συμμε-
τοχή σε κανένα αποτέλεσμα, δεν είχαν κα-
νένα πρόβλημα να το εμφανίζουν για δικό 
τους.
Τώρα εμφανίζουν σαν δικά τους την αποτε-
λεσματικότητα των επάρατων μνημονίων και 
την ταχύτητα των θετικών μέτρων Μητσο-
τάκη. Παραμένουν ίδιοι και αδιόρθωτοι.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιογρά-
φος και συγγραφέας.

Επί τεσσεράμισι χρόνια βλέπαμε τον ΣΥΡΙΖΑ 
να οικειοποιείται αριθμούς που άλλες αιτίες τούς 
μεγάλωναν –παράδειγμα η αύξηση στον τουρισμό– 
και να τους παρουσιάζει για δικούς του.

Ο ΤΣΊΠΡΑΣ 
ΑΝΤΊΠΟΛΊΤΕΎΕΤΑΊ  
ΜΕ ΤΑ… ΕΤΟΙΜΑ  
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

www.freesunday.gr14 άρθρο

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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Η επιτυχία βασίζεται και στο ότι από την πρώτη 
ημέρα σπουδών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 
οι σπουδαστές μας εκπαιδεύονται στην επιστή-
μη της Ψυχολογίας, με την προσοχή τους όμως 
να είναι εστιασμένη στην αγορά εργασίας και 
στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.

 ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΠΑ

To πρώτο αναγνωρισμένο  
πτυχίo Ψυχολογίας στο ICPS

Τ
ο μυστικό της επιτυχίας της 30ετούς παρουσίας του Κολ-
λεγίου Ανθρωπιστικών Σπουδών – ICPS, με μακρά εξει-
δίκευση στον τομέα της Ψυχολογίας, αλλά και τις μεγάλες 
δυνατότητες που οι σπουδές στον τομέα αυτόν παρέχουν 
στους αποφοίτους, αναλύει ο γενικός διευθυντής του Κολ-
λεγίου, Κωνσταντίνος Παππάς.

Κύριε Παππά, το Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών – ICPS κλείνει 
φέτος 30 χρόνια λειτουργίας. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας σας;
Μοναδική εξειδίκευση, σοβαρότητα, ενδιαφέρον για τον σπουδαστή, α-
σφαλές πλαίσιο ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Αυτά 
θα έλεγα ότι είναι τα κυρίαρχα συστατικά του οργανισμού μας, από το 1989 
έως σήμερα. Στο ICPS όλοι οι εργαζόμενοι, είτε βρίσκονται σε ακαδημαϊκή 
είτε σε διοικητική θέση, βιώνουν ένα Όραμα που ορίσαμε με τους αείμνη-
στους ιδρυτές του οργανισμού, την ψυχοθεραπεύτρια Πόλλυ Ιωσηφίδη και 
τον παθολογοανατόμο, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ι-
ούλιο Ιωσηφίδη. Το όραμα αυτό έχει στο επίκεντρό του την παροχή ποιο-
τικών σπουδών, διεθνών προδιαγραφών, στους τομείς της Ψυχολογίας, 
της Συμβουλευτικής, της Ψυχοθεραπείας, του Coaching και γενικότερα στις 
ανθρωπιστικές επιστήμες. Αυτό το βίωμα, αυτή 
η πίστη στο όραμα, περνάει στους σπουδαστές 
μας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι σπουδές δεν είναι 
μια στείρα απόκτηση τεχνικών γνώσεων. Είναι 
μια εμπειρία που αλλάζει τη ζωή των ανθρώ-

τους όμως να είναι εστιασμένη στην αγορά εργασίας και στην επαγγελμα-
τική τους αποκατάσταση. Οι επαγγελματικές δεξιότητες, στις οποίες τους 
εκπαιδεύουμε, έχουν εξίσου μεγάλη βαρύτητα για εμάς. Η διασύνδεση 
με τους σημαντικότερους φορείς του χώρου στην Ελλάδα επιτυγχάνεται 
κατά τη διάρκεια των σπουδών και ανοίγει δρόμους για συνεργασίες και 
κατόπιν της αποφοίτησης.

Προσφέρετε και άλλα προπτυχιακά προγράμματα;
Είμαστε το μόνο κολλέγιο στην Ελλάδα με 5 εξειδικευμένα Bachelors στην 
Ψυχολογία. Προσφέρουμε το Bachelor Ψυχολογίας, που αποτελεί τη γε-
νική κατεύθυνση, καθώς και Bachelor Ψυχολογίας με Ψυχοθεραπεία και 
Συμβουλευτική, Bachelor Κλινικής Ψυχολογίας, Bachelor Εγκληματολο-
γικής Ψυχολογίας, καθώς και Bachelor Ψυχολογίας Υγείας.

Έχει τόση ζήτηση ο τομέας της Ψυχολογίας;
Θα έλεγα ότι είναι από τους περιζήτητους τομείς, όχι μόνο στην Ελλάδα 
αλλά και στο εξωτερικό. Ο λόγος είναι απλός. Στη σημερινή αγορά εργα-
σίας, προκειμένου να επιτύχεις, δεν αρκεί η τεχνική κατάρτιση σε όποιο α-
ντικείμενο επιλέξεις. Αν δεν συνδυαστεί αυτή η κατάρτιση με την ικανότητα 
αναγνώρισης, κατανόησης και πρόβλεψης της ανθρώπινης συμπεριφο-
ράς, γνώσεις που σου δίνει ένα πτυχίο στην Ψυχολογία, τότε το πιο πιθανό 
είναι η επαγγελματική επιτυχία να αργήσει ή να μην έρθει ποτέ. Το βλέ-
πουμε πολύ συχνά με επαγγελματίες από διάφορους κλάδους (π.χ. δικη-
γόροι, καθηγητές, μηχανικοί) που εγγράφονται στα προγράμματά μας, α-
κριβώς επειδή διαπιστώνουν ότι χρειάζονται δεξιότητες στην επαφή τους 
με άλλους. Εξάλλου, ένα πτυχίο Ψυχολογίας είναι ένα ευέλικτο πολυερ-
γαλείο. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα πρέπει κάποιος να ασκήσει το ε-
πάγγελμα του ψυχολόγου μετά. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις αν-
θρώπων που αφού αποφοιτήσουν επιλέγουν εξειδικεύσεις στη διαφήμιση, 
στο management, στο marketing, στους υπολογιστές, σε νομικά θέματα 
κ.α. Το πτυχίο της Ψυχολογίας σού μαθαίνει έναν τρόπο σκέψης και διε-
ρεύνησης των όσων συμβαίνουν γύρω σου. Σε εξοπλίζει, πέραν των γνώ-
σεων Ψυχολογίας, με δεξιότητες έρευνας, στατιστικής, επικοινωνίας, πει-
θούς, παρουσιάσεων, διαπραγματεύσεων, ομαδικής εργασίας και άλλες.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, έχετε κι άλλες ειδικότητες;
Το Κολλέγιο εξειδικεύεται αποκλειστικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Για 
το 2019-2020 προσφέρουμε πλέον 11 μεταπτυχιακά προγράμματα:
• Το μοναδικό στην Ελλάδα Μεταπτυχιακό Εγκληματολογικής Ψυχολογίας, 
που επικεντρώνεται στο profiling των παραβατών, στην ανίχνευση απάτης 
και ψεύδους, στην αναγνώριση συναισθημάτων μέσω των εκφράσεων του 
προσώπου και πολλά άλλα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε αστυ-
νομικές ταινίες μέχρι τώρα.
• Το Μεταπτυχιακό στην Ψυχοσεξουαλική Θεραπεία.
• Το Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Κλινική Ψυχολογία.
• Το Μεταπτυχιακό στην Παιδοψυχολογία.
• Το Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Υγείας.
• Το Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία (Conversion), που είναι ένα ιδιαίτερο 
πρόγραμμα, καθώς επιτρέπει σε κάποιον που έχει σπουδάσει κάτι διαφο-
ρετικό από Ψυχολογία να «μετατρέψει» ουσιαστικά το πτυχίο του και να εγ-
γραφεί στον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων.
• Το Μεταπτυχιακό στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Ψυχο-
θεραπεία, που υπήρξε και το πρώτο στο αντικείμενο στην Ελλάδα, με έ-
ναρξη το 1994!
• Και τα Μεταπτυχιακά στην Ψυχοθεραπεία με εξειδίκευση 1) στη Θετική 
Ψυχοθεραπεία, 2) στη Συστημική Ψυχοθεραπεία, 3) στην Προσωποκε-
ντρική Ψυχοθεραπεία και 4) στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία.

πων! Κάθε πρόγραμμά μας είναι έτσι φτιαγμένο, με τόσο μεράκι και προ-
σοχή, με τόση προσωπική επαφή με τους σπουδαστές μας, με τόση έγνοια 
για την εξέλιξή τους, που παρόμοια εμπειρία πολύ δύσκολα θα βρει κά-
ποιος στην Ελλάδα. Έχουμε φέρει τις βέλτιστες πρακτικές από μερικά από 
τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και, μαζί με τα 30 χρόνια εμπειρίας 
που κλείνουμε φέτος στην εκπαίδευση, προσφέρουμε ένα περιβάλλον μο-
ναδικό. Δεν είναι τυχαίο ότι τα πανεπιστήμια με τα οποία συνεργαζόμαστε 
μιλούν για «αμφίδρομη σχέση». Μαθαίνουν, δηλαδή, και αυτά από εμάς 
και εφαρμόζουν και αυτά δικές μας διαδικασίες! Ούτε βέβαια είναι τυχαίο 
ότι η μεγαλύτερη πηγή νέων ενδιαφερόμενων για σπουδές είναι οι καλές 
κριτικές που έχουν ακούσει από αποφοίτους μας.

Καταλαβαίνω ότι αυτές τις ημέρες ανακοινώσατε και μια μεγάλη επιτυ-
χία σας για το προπτυχιακό πρόγραμμα Ψυχολογίας που προσφέρετε. 
Ποια ακριβώς είναι αυτή;
Το Bachelor Ψυχολογίας που προσφέρουμε, σε συνεργασία με το 5ο με-
γαλύτερο πανεπιστήμιο της Αγγλίας, αναγνωρίστηκε από το Συμβούλιο 
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων ως επαγγελματικά ισοδύ-
ναμο των αντίστοιχων προγραμμάτων που προσφέρονται στα ελληνικά 

δημόσια πανεπιστήμια και οδήγησε τους αποφοί-
τους μας στην απόκτηση της άδειας άσκησης επαγ-
γέλματος ψυχολόγου στην Ελλάδα. Πρόκειται για 
μια πολύ σημαντική στιγμή, καθώς επιβραβεύεται 
όχι μόνο ο κόπος και η προσπάθεια των σπουδα-
στών μας, αλλά και η δική μας επιμονή στην προ-
σφορά ενός ποιοτικού, πλουραλιστικού και ιδιαί-
τερου προγράμματος σπουδών, σε συνεργασία 
πάντα με το University of Central Lancashire, το 
οποίο διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες Σχολές 
Ψυχολογίας στην Αγγλία. Ο ενδιαφερόμενος που 
δεν επιθυμεί ή δεν έχει την οικονομική δυνατό-
τητα να σπουδάσει στο εξωτερικό μπορεί πλέον 
να σπουδάσει στην Ελλάδα και να επιδιώξει την 
επαγγελματική του εδραίωση χωρίς να ξενιτευ-
τεί. Η επιτυχία, όμως, βασίζεται και στο ότι από 
την πρώτη ημέρα σπουδών στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα οι σπουδαστές μας εκπαιδεύονται 
στην επιστήμη της Ψυχολογίας, με την προσοχή 

Κωνσταντίνος Παππάς, 
γενικός διευθυντής του Κολλεγίου Ανθρωπιστικών Επιστημών – ICPS
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πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Απουσία παρέμβασης του κράτους, είτε με πρακτικές υπο-
χρεωτικών συνενώσεων, είτε με οικονομικό-διοικητικό πα-
ρεμβατισμό, είτε με νομοθετικές ασάφειες, καθυστερήσεις και 
διακρίσεις. Ο κρατικός συγκεντρωτισμός απλώς θα οδηγήσει 
σε δυσκίνητα σχήματα ετερόκλητα, ανομοιόμορφα. Αποτέλε-
σμα, πολύ πιθανόν, η απουσία στρατηγικού σχεδιασμού και 
καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται πολύ γρήγορα.

H 
επαγγελματική ασφάλιση στην Ελ-
λάδα θεσπίστηκε με τα άρθρα 7 και 
8 του ν. 3029/2002. Με βάση τον ν. 
4052/2012 και με διαδοχικά ΦΕΚ 
που υπέγραψε ο υπουργός Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ι-
ωάννης Βρούτσης, ιδρύθηκαν τα 

τέσσερα ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης, 
ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: των εργαζομένων 
στο φάρμακο (ΤΕΑΥΦΕ), των υπαλλήλων εμπορίου τροφί-
μων Αττικής (ΤΕΑΥΕΤ), του προσωπικού εταιρειών πετρε-
λαιοειδών και των ασφαλιστών και προσωπικού ασφαλιστι-
κών επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ).
Με τη λειτουργία των επαγγελματικών-επικουρικών τα-
μείων (δεύτερος πυλώνας, επαγγελματική ασφάλιση) δίνεται 
στους εργαζόμενους η ευκαιρία και το δικαίωμα να πάρουν 
στα χέρια τους την τύχη τους, να διαχειριστούν οι ίδιοι τις ει-
σφορές και τα χρήματά τους. Να πετύχουν να εξασφαλίσουν 
επαγγελματική σύνταξη ανάλογη των εισφορών τους και να 
έχουν ποιότητα ζωής όταν θα είναι συνταξιούχοι.
Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν, 
είναι επιτακτική η ανάγκη της επαγγελματικής ασφάλισης 
στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό πλεονέκτημα του θεσμού 
είναι η απουσία οικονομικής επιβάρυνσης του κράτους. Με 
αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας, όσα ταμεία αντέχουν οι-
κονομικά και έχουν τις προδιαγραφές, να αυτονομηθούν.
Ορισμένες από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να λει-
τουργήσει αποτελεσματικά, αποδοτικά και με ασφάλεια ο θε-
σμός είναι:
1. Διοικητική αυτοτέλεια και αυτονομία, με αποκλειστική 
συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση, ακόμη και εκ-
προσώπου των εργοδοτών. Έτσι, εξασφαλίζεται ο εσωτερι-
κός έλεγχος και η συμμετοχή στη διοίκηση με την εφαρμογή 

3. Ανεξαρτησία της επαγγελματικής ασφάλισης και καμία ανά-
μειξη με τον πρώτο πυλώνα ασφάλισης (κρατική κοινωνική α-
σφάλιση), καθώς ο κίνδυνος να χαθούν οι περιουσίες των ε-
παγγελματικών ταμείων στα κρατικά ελλείμματα θα είναι σο-
βαρός.
4. Ανεξαρτησία από τον τρίτο πυλώνα ασφάλισης, τις διάφορες 
μορφές ιδιωτικής ασφάλισης, γιατί πάντα θα υπάρχει ο κίνδυ-
νος μεταφοράς χρημάτων των ασφαλισμένων και χρησιμοποί-
ησής τους για σκοπούς διαφορετικούς από τον σκοπό των τα-
μείων επαγγελματικής ασφάλισης (ΤΕΑ).
5. Φορολογικές απαλλαγές στα κέρδη από κινητές αξίες των 
ΤΕΑ. Τα χρήματα, τα όποια κέρδη και η περιουσία των ΤΕΑ 
είναι από τις κρατήσεις των ασφαλισμένων και προορίζονται 
να καλύψουν μελλοντικές τους ανάγκες. Η φορολόγησή τους 
είναι μάλλον υπερβολική. Άλλωστε φορολογούνται όταν απο-
δίδονται με τη μορφή σύνταξης στους ασφαλισμένους.
6. Συνεχής εισροή και συμμετοχή των νέων ασφαλισμένων τα 
επόμενα έτη στα ΤΕΑ όπου ανήκουν και εφαρμογή του υπο-
χρεωτικού τους χαρακτήρα. Η πορεία των τεσσάρων ταμείων 
υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης με τις αναλογιστι-
κές μελέτες τους και την έως τώρα αποτελεσματική και πετυ-
χημένη διαχείριση είναι βιώσιμη. Η ένταξη των νέων ασφα-
λισμένων στα επαγγελματικά ταμεία όπου ανήκουν λόγω ε-
παγγελματικής ή επιστημονικής ιδιότητας είναι η καλύτερη, 
ασφαλέστερη και πιο αποδοτική επιλογή για τους ίδιους, τα 
ταμεία, αλλά και το κράτος.
7. Απλοποίηση του τρόπου ελέγχου των ΤΕΑ. Η άσκηση έλεγ-
χου από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
την Ανεξάρτητη Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς (σύνολο 3) κοστίζει σε χρόνο, χρήμα και εργα-
τοώρες. Ακόμη, έλεγχος γίνεται και από ανεξάρτητους φορείς 
(ορκωτοί ελεγκτές, εσωτερικοί ελεγκτές) υπό αυστηρό νομο-
θετικό πλαίσιο, εναρμονισμένο πλήρως με τις ευρωπαϊκές ο-
δηγίες.
Στην Ελλάδα η εποπτεία των ΤΕΑ ασκείται από τον υ-
πουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το Αυτοτε-
λές Τμήμα Επαγγελματικής Ασφάλισης. Αφορά την τήρηση 
του νόμου, την προστασία των συμφερόντων των ασφαλι-
σμένων και τη φερεγγυότητα των ΤΕΑ. Συναρμόδια για την 
εποπτεία και των έλεγχο των ΤΕΑ είναι και η Ανεξάρτητη Ε-
θνική Αναλογιστική Αρχή. Ο έλεγχος της Εθνικής Αναλογι-
στικής Αρχής γίνεται στην οικονομική λειτουργία και βιω-
σιμότητα των ταμείων σε σχέση με το πρόγραμμα παροχών 
και επενδύσεων. Από το 2014, για τον έλεγχο των ΤΕΑ ορί-
στηκε και μια δεύτερη ανεξάρτητη αρχή, η Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς, η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον 
έλεγχο της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας, όπως ισχύει, 
ιδιαίτερα δε για την τήρηση των προβλεπόμενων ορίων ε-
πενδύσεων, την τήρηση των κανονισμών επενδύσεων των 
ΤΕΑ και τον ορισμό θεματοφύλακα ή/και εταιρείας διαχεί-
ρισης, εφόσον το TEA δεν διαχειρίζεται το ίδιο τις επενδύ-
σεις του.
Τα ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης, ΝΠΙΔ 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αναφορικά με τον τρόπο που 
προστατεύουν και επενδύουν τις εισφορές των ασφαλισμέ-
νων, λειτουργούν με τη συμπεριφορά θεσμικών επενδυ-
τών. Επενδύουν τα κεφάλαιά τους με γνώμονα την κάλυψη 
των συντάξεων των ασφαλισμένων τους. Αποτελούν έτσι μια 
μορφή μακροχρόνιας και με καλές αποδόσεις αποταμίευσης. 
Γίνεται κατανοητό ότι η λειτουργία των ΤΕΑ χαρακτηρίζεται 
από συνετή διαχείριση και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορί-
ζοντα, με σκοπό να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους τους 
με επιτυχία.

*Ο Γιάννης Ανδριόπουλος εργάζεται στον χώρο της υγείας. Είναι 
κάτοχος Μεταπτυχιακού στο μάνατζμεντ και Διδακτορικού στην εκ-
παίδευση και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Έχει διδάξει στο Πανε-
πιστήμιο Πελοποννήσου με καθήκοντα λέκτορα, ενώ έχει εργαστεί 
και σε εταιρείες του χρηματιστηριακού κλάδου. Είναι μέλος Δ.Σ. 
ΤΕΑΥΦΕ, μέλος Δ.Σ. ΠΟΙΕ και αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΙΕΑΙΤ.

Με τη λειτουργία των 
επαγγελματικών-επικουρικών 
ταμείων δίνεται στους 
εργαζόμενους η ευκαιρία και 
το δικαίωμα να πάρουν στα 
χέρια τους την τύχη τους, 
να διαχειριστούν οι ίδιοι τις 
εισφορές και τα χρήματά 
τους.
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Μ
ετά την επιτυχη-
μένη πρώτη χρο-
νιά του προγράμ-
ματος, το Γαλλικό 
Κολλέγιο IdEF και 
το Δημόσιο Γαλ-
λικό Πανεπιστήμιο 

Paris 13 Sorbonne Paris Cité ανακοινώνουν την έ-
ναρξη της δεύτερης σειράς του προπτυχιακού προ-
γράμματος «Επιστήμες & Τεχνικές Φυσικής Αγω-
γής και Αθλητισμού» (STAPS) για το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020.

Νέο πρόγραμμα σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν οι 
φοιτητές στην Αθήνα είναι το ίδιο με το πρόγραμμα 
που παρακολουθούν οι συμφοιτητές τους στο Πα-
ρίσι. Με αυτόν τον τρόπο το πτυχίο που απονέμει το 
Πανεπιστήμιο στους Έλληνες φοιτητές είναι το ίδιο 
με αυτό που απονέμεται στους Γάλλους φοιτητές και 
αναγνωρίζεται έτσι σε όλη την Ευρώπη ως πτυχίο 
της Σορβόννης.
Τα θεωρητικά μαθήματα διδάσκονται στις εγκατα-
στάσεις του Γαλλικού Κολλεγίου στην Αθήνα και τα 
πρακτικά μαθήματα διενεργούνται δύο φορές την ε-
βδομάδα σε συνεργαζόμενους αθλητικούς συλλό-
γους. Η διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων γί-
νεται από άρτια καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό 
με ακαδημαϊκή, επαγγελματική και ερευνητική ε-
μπειρία, ενώ τα πρακτικά μαθήματα από καταξιωμέ-
νους επαγγελματίες-προπονητές με μεγάλη επαγ-
γελματική πορεία στον χώρο του αθλητισμού και 
της προπονητικής.

Οργάνωση και διάρθρωση  
του προγράμματος
Οι σπουδές στο τμήμα Επιστημών & Τεχνικών Φυ-
σικής Αγωγής και Αθλητισμού προσφέρουν ένα 
υψηλό και σύγχρονο επίπεδο ακαδημαϊκής γνώ-
σης και πρακτικής εφαρμογής για εκείνους που ε-
πιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον τομέα της α-
θλητικής αγωγής και εκπαίδευσης. Τα μαθήματα 
διδάσκονται στα ελληνικά και οι φοιτητές είναι εγ-
γεγραμμένοι στο Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο 

Paris 13 Sorbonne Paris Cité και έχουν την ίδια φοι-
τητική κάρτα και την ίδια φοιτητική ιδιότητα με τους 
φοιτητές που σπουδάζουν στη Γαλλία.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των τριών ετών φοίτη-
σης, απονέμεται στους φοιτητές το πτυχίο Licence 
«Επιστήμες & Τεχνικές Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισμού» από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο 
Paris 13 Sorbonne Paris Cité. Οι κάτοχοι του τριε-
τούς πτυχίου Licence (180 ECTS) έχουν τη δυνα-
τότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο 4ο έτος 
και να ολοκληρώσουν τον τετραετή κύκλο σπουδών 
(240 ECTS), όπως ακριβώς είναι και το πρόγραμμα 
σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων.

Αναγνώριση όλων των πτυχίων και μετα-
πτυχιακών που ήδη έχουν απονεμηθεί
Τα πτυχία και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 
του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 
Sorbonne Paris Cité με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF 
έχουν αναγνωριστεί επισήμως από το υπουργείο 
Παιδείας, μέσω του ΣΑΕΠ, ως επαγγελματικά ισο-
δύναμα προς τα πτυχία των ελληνικών πανεπιστη-
μίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πτυχίο Οικονομίας 
& Διοίκησης του Paris 13 - IdEF είναι το πρώτο πτυ-
χίο αδειοδοτημένου κολλεγίου που αναγνωρίστηκε 
από το ΣΑΕΠ το 2010, αλλά και ότι οι ελληνικοί δι-
κηγορικοί σύλλογοι εγγράφουν ήδη από το 2016 
τους κατόχους των ως άνω πτυχίων Νομικής στα μη-
τρώα ασκουμένων.
Έτσι, το Κολλέγιο IdEF είναι το μοναδικό κολλέ-
γιο με πτυχιούχους εγγεγραμμένους στους δικηγο-
ρικούς συλλόγους Ελλάδας, που δικηγορούν στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, είναι το μονα-
δικό κολλέγιο για το οποίο το υπουργείο Παιδείας 
αναγνώρισε ότι το πτυχίο Νομικής που απονέμε-
ται από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 
13 Sorbonne Paris Cité είναι επαγγελματικά ισοδύ-
ναμο προς τα πτυχία Νομικής των ελληνικών ΑΕΙ, 
χωρίς επιπρόσθετες εξετάσεις.

Επίσημος συνεργάτης  
της Γαλλικής Πρεσβείας 
Ταυτόχρονα, το Κολλέγιο IdEF είναι αναγνωρισμέ-
νος συνεργάτης της Γαλλικής Πρεσβείας και του 

Γαλλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα και συμμετέχει 
ενεργά στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση 
των επίσημων εξετάσεων γαλλικής γλώσσας (CIEP, 
DELF-DALF, Sorbonne, CCI). Στο πλαίσιο αυτής 
της συνεργασίας, το IdEF γίνεται επίσημος «πρε-
σβευτής» της γαλλοφωνίας στη χώρα και ενισχύει 
ακόμα περισσότερο το δίκτυο διάχυσης της γαλλο-
φωνίας στην Ελλάδα.

Ακαδημαϊκός συνεργάτης 
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
Το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF και το Πανεπιστήμιο 

Paris 13 της Σορβόννης είναι επίσημοι ακαδημα-
ϊκοί συνεργάτες στις ολυμπιακές δράσεις που θα 
διοργανωθούν στο πλαίσιο της προετοιμασίας 
των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024». Είναι 
επίσης ακαδημαϊκός συνεργάτης της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής και υποστηρικτής της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας.

Καινοτομία στις σπουδές 
και στις υποτροφίες 
Ταυτόχρονα, μέσω του προγράμματος υποτρο-
φιών αριστείας «Ζω στην Αθήνα - ΣπουδάΖω 
στην Αθήνα», το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF συνει-
σφέρει στο να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
ευρωπαϊκές σπουδές, επισήμως αναγνωρισμένες 
στην Ελλάδα, όλοι οι υποψήφιοι, χωρίς να χρει-
άζεται να φεύγουν στο εξωτερικό για σπουδές.
Συγκεκριμένα, απόφοιτοι Λυκείου 2019, ανά-
λογα με τον αριθμό των μορίων που έχουν συ-
γκεντρώσει στις Πανελλαδικές, μπορούν να δι-
εκδικήσουν υποτροφία αριστείας από 25% μέχρι 
και 75% των διδάκτρων για όλες τις ειδικότητες. 
Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
συμμετάσχουν στα προγράμματα υποτροφιών 
λόγω κοινωνικών κριτηρίων και στα προγράμ-
ματα υποτροφιών για αθλητές με διακρίσεις.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου IdEF.

Οι σπουδές στο τμήμα Επιστημών & Τεχνικών 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού προσφέρουν 
ένα υψηλό και σύγχρονο επίπεδο ακαδημαϊκής 
γνώσης και πρακτικής εφαρμογής για εκείνους που 
επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον τομέα της 
αθλητικής αγωγής και εκπαίδευσης.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΈΝΈΣ ΣΠΟΥΔΈΣ ΣΤΙΣ ΈΠΙΣΤΉΜΈΣ  
& ΤΈΧΝΙΚΈΣ ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΑΘΛΉΤΙΣΜΟΥ  

ΤΟΥ 13ΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ
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Η 
Ελένη Αντωνιάδου, 
Ελληνίδα ερευνήτρια 
που φέρεται να δια-
πρέπει στο εξωτερικό 
και ειδικότερα στον 
τομέα της Αναγεννη-
τικής Ιατρικής στη 

NASA, είναι το πρόσωπο που απασχόλησε τα μί-
ντια κατά τις προηγούμενες ημέρες.
Διάσημη στη χώρα μας ως ένα από τα ταλέντα του 
brain drain, που εργάζεται στην αμερικανική Υ-
πηρεσία Διαστήματος(NASA), που κατασκεύασε 
την πρώτη τεχνητή τραχεία και συμμετείχε σε ε-
πέμβαση μεταμόσχευσής της, που έχει κάνει λα-
μπρές σπουδές τις οποίες διαρκώς εξελίσσει, που 
έχει βραβευτεί πολλές φορές ως μία από τις καλύ-
τερες επιστήμονες της γενιάς της, που έγινε κού-
κλα Barbie σύμβολο της γνώσης και της αφοπλι-
στικής ομορφιάς ταυτόχρονα. Όλα τα παραπάνω 
αμφισβητήθηκαν την περασμένη εβδομάδα με α-
φορμή τη βράβευση της κ. Αντωνιάδου από τα Ε-
πιχειρηματικά Βραβεία «Θαλής ο Μιλήσιος». Το 
βραβείο της απένειμε η υπουργός Παιδείας, Νίκη 
Κεραμέως.

Η εργασία στη NASA 
και το summer camp
Κάπως έτσι άνοιξε ο ασκός του Αιόλου για την 
Ελένη Αντωνιάδου. Μια ανάρτηση του βοη-
θού καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Paris Diderot 
Κώστα Μπουγιούκου ξεσήκωσε θύελλα αντι-
δράσεων εναντίον της κ. Αντωνιάδου. Ο καθηγη-
τής στην ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει 
εν ολίγοις πως η Ελένη Αντωνιάδου δεν έχει ερ-
γαστεί ποτέ για τη NASA, απλώς παρακολούθησε 
ένα summer camp που προσφέρεται κάθε χρόνο 
σε φοιτητές, δεν έχει βραβευτεί από την Υπηρε-
σία Διαστήματος των ΗΠΑ, δεν είναι υπεύθυνη 
για την κατασκευή της τραχείας που μεταμοσχεύ-
θηκε ανεπιτυχώς σε άνθρωπο, δεν έχει ολοκλη-
ρώσει κανένα διδακτορικό δίπλωμα, ενώ εναντι-
ώθηκε και στην υπουργό Παιδείας που απένειμε 
βραβείο σε μια λαμπρή επιστήμονα –η οποία δεν 
είναι λαμπρή επιστήμονας–, δίνοντας πολιτική δι-

άσταση στο γεγονός. 
Η συνέχεια της ιστορίας είναι γνωστή, καθώς τα 
μίντια, που εξύψωσαν τα τελευταία χρόνια την 
ωραία Ελένη και την τοποθέτησαν στους κορυ-
φαίους επιστήμονες, βάλθηκαν να την απομυ-
θοποιήσουν. Η ανθρωποφαγία συνεχίστηκε για 
μέρες, με την Ελένη Αντωνιάδου να μοιάζει ανή-
μπορη να τη διαχειριστεί, αφού τήρησε σιγή α-
συρμάτου, αρνούμενη να κάνει δηλώσεις σε ελλη-
νικά ή ξένα μέσα.
Ας δούμε όμως τι ισχύει και τι όχι βάσει των ρε-
πορτάζ που δημοσιεύτηκαν επί του θέματος τις 
τελευταίες ημέρες.
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η Ελένη 
Αντωνιάδου είναι μια αξιόλογη επιστήμονας με 
τυπικά προσόντα που αποδεικνύουν του λόγου το 
αληθές. Όπως αναφέρεται στο βιογραφικό της στο 
Handbook 2019 του Frontier Development Lab –
πρόκειται για τον φορέα ερευνών της NASA, όπου 
η κ. Αντωνιάδου αναγράφεται ως ερευνήτρια–, τε-
λείωσε το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές 
στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελ-
λάδας (νυν Θεσσαλίας), έχει Master of Science 
στη Νανοτεχνολογία και στην Αναγεννητική Ια-
τρική και Master of Science στη Βιοτεχνολογία. 
Το εν λόγω βιογραφικό, που μπορεί κανείς να 
βρει στο site frontierdevelopmentlab.org, αναφέ-
ρει ότι η έρευνα για τη διδακτορική της διατριβή 
αφορά στα βλαστοκύτταρα και τις εφαρμογές τους 
στην Αναγεννητική Ιατρική. Δεν είναι κάτοχος δι-
δακτορικού διπλώματος, ούτε εργάζεται απευ-
θείας για τη NASA (γεγονός που επιβεβαίωσε και 
εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαστήματος στην ε-
φημερίδα «Telegraph» την περασμένη Πέμπτη), 
δεν μπορούμε όμως να απαξιώσουμε το ακαδη-
μαϊκό της προφίλ με τον τρόπο που έχουν επι-
χειρήσει να το κάνουν πολλοί τις τελευταίες ημέ-
ρες, καθώς οι σπουδές της και η πορεία της κάθε 
άλλο παρά αμελητέες είναι. Υπάρχει ένα στοιχείο 
υπερβολής το οποίο εξέθρεψαν τα ελληνικά μέσα 
ενημέρωσης και η κ. Αντωνιάδου δεν αποσαφή-
νισε ή δεν διαχειρίστηκε σωστά, ως εκ τούτου η 
ευθύνη ανήκει και στους δύο.
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πα-

ντελής Μπάγκος, του οποίου η κ. Αντωνιάδου ήταν 
φοιτήτρια, έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του 
στο Facebook: «Η κυρία Ελένη Αντωνιάδου ήταν 
φοιτήτριά μου στο Τμήμα Πληροφορικής με Ε-
φαρμογές στη Βιοϊατρική του (τότε) Πανεπιστη-
μίου Στερεάς Ελλάδας. Ήταν πολύ καλή φοιτήτρια 
και απ’ όσο θυμάμαι της είχα δώσει συστατική ε-
πιστολή τόσο για να παρακολουθήσει κάποια συ-
νέδρια όσο και για τις μεταπτυχιακές της σπουδές. 
Αυτά έγιναν το 2009. Το 2010 και το 2011 είδα ότι έ-
βγαλε δύο ενδιαφέρουσες εργασίες σε διεθνές συ-
νέδριο της ΙΕΕΕ (Conf Proc IEEE Eng Med Biol 
Soc), οι οποίες και οι δύο είχαν σχέση με την Ανα-
γεννητική Ιατρική. Δεν είχα επικοινωνία μαζί της 
(πέραν του Facebook), αλλά θεώρησα ότι μάλλον 
ήταν από τα αποτελέσματα της διδακτορικής της δι-
ατριβής. Εκείνη την εποχή άρχισαν και τα δημοσι-
εύματα για τη NASA, όσο και για τις μεταμοσχεύ-
σεις. Για τη NASA τα πράγματα είναι απλά, πήγε 
μάλλον σε κάποιο summer camp, όπως πάνε δε-
κάδες άλλοι αξιόλογοι φοιτητές απ’ όλο τον κόσμο, 
πέρασε μια δύσκολη επιλογή, έκανε ένα μικρό πρό-
τζεκτ, κάτι τέτοιο. Ίσως να ασχολήθηκε ξανά και σε 
κάποιο άλλο πρότζεκτ, δεν ξέρω. Φυσικά όμως δεν 
εργάζεται εκεί ως ερευνήτρια, όπως αφήνουν να εν-
νοηθεί τα ΜΜΕ, με την έννοια ότι δεν έχει μόνιμη 
σχέση εργασίας και καθώς δεν έχει (απ’ όσο ξέρω) 
ακόμα διδακτορικό, δύσκολα θα μπορούσε να θεω-
ρηθεί “ερευνητής” με την ακαδημαϊκή έννοια του 
όρου».
Οι περισσότεροι καθηγητές της αναφέρουν ότι η 
κ. Αντωνιάδου ήταν μία αριστούχος φοιτήτρια. Η 
ομότιμη καθηγήτρια Μικροβιολογίας του Βιολο-
γικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Α-
μαλία Καραγκούνη, η οποία, την περίοδο που η κ. 
Αντωνιάδου φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο Στερεάς 
Ελλάδας ως προπτυχιακή φοιτήτρια, ήταν πρόε-
δρος του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμο-
γές στη Βιοϊατρική και μέλος της Διοικούσας Ε-
πιτροπής του πανεπιστημίου, αναφέρει πως η συ-
νεργασία που είχε μαζί της ήταν άψογη και πως η 
Ελένη Αντωνιάδου, ως προς τον χαρακτήρα και το 
φοιτητικό της προφίλ, ήταν εξαιρετική.
Και, πράγματι, το βιογραφικό της δεν είναι φτωχό 
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και μπορεί να έκανε ένα απλό summer camp στη 
NASA και όχι να εργάζεται απευθείας για τον δι-
αστημικό οργανισμό εκπαιδεύοντας αστροναύτες, 
σίγουρα όμως χρειάζονται προσόντα και ιδιαίτε-
ρες δεξιότητες για να επιλεγεί κάποιος γι’ αυτό. Το 
λάθος της κ. Αντωνιάδου έγκειται στο ότι παρα-
σύρθηκε από την υπέρμετρη δημοσιότητα και την 
ελληνική νοοτροπία του «ό,τι δηλώσεις είσαι».

Η έρευνα από τα ellinika hoaxes
Το ellinikahoaxes.gr, η ιστοσελίδα που ερευνά 
κυρίως τα fake news στο διαδίκτυο, δημοσιεύει 
σε εκτενές άρθρο, χρησιμοποιώντας επαληθεύσι-
μες πηγές, την αλήθεια αναφορικά με το βιογρα-
φικό της Ελένης Αντωνιάδου. Σύμφωνα με το site, 
η τελευταία δεν είναι η επιστήμονας που δημι-
ούργησε την πρώτη τεχνητή τραχεία από βλαστο-
κύτταρα η οποία μεταμοσχεύθηκε σε ασθενή. Το 
2010 ο καθηγητής Αλεξάντερ Σεϊφάλιαν εργαζό-
ταν με τη διδακτορική του φοιτήτρια Κλερ Κρά-
ουλι για να κατασκευαστεί η συγκεκριμένη τρα-
χεία, η οποία μεταμοσχεύθηκε σε έναν Ισλανδό 
ασθενή. Την εγχείρηση πραγματοποίησε ο για-
τρός Πάολο Μακιαρίνι, που εργαζόταν στο Ιν-
στιτούτο Καρολίνσκα, τον οργανισμό που απονέ-
μει τα βραβεία Νόμπελ. Ο ασθενής εγχειρίστηκε 
στις 9/6/2011 και απεβίωσε στις 30/1/2014 από 
επιπλοκές. Ανάλογες επεμβάσεις έγιναν αρκε-
τές, κρίθηκαν όμως αποτυχημένες, καθώς απεβί-
ωσαν όλοι οι ασθενείς. Μακιαρίνι και Σεϊφάλιαν 
απολύθηκαν ως βασικοί υπαίτιοι ενός από τα με-
γαλύτερα σκάνδαλα της ιατρικής επιστήμης. Στην 
ομάδα του Σεϊφάλιαν συμμετείχε και η Ελένη Α-
ντωνιάδου στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπου-
δών της, όπως αναφέρουν τα ellinika hoaxes (κά-
νουν λόγο για απλή συμμετοχή). Η τελευταία 
εμφανίστηκε στις 12/3/2014 σε εκπομπή της Τα-
τιάνας Στεφανίδου ως η Ελληνίδα ερευνήτρια 
που κατασκεύασε την τεχνητή τραχεία μαζί με 
μια συμφοιτήτριά της, δίνοντας ζωή σε έναν κατα-
δικασμένο ασθενή, μόνο που ο ασθενής είχε απο-
βιώσει τη στιγμή που γινόταν η συνέντευξη και η 
κ. Αντωνιάδου έγνεφε καταφατικά στην ερώτηση 
της Τατιάνας Στεφανίδου αν ο ασθενής ζει πλέον 

Η... ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ 
ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ  
Η ΜΙΝΤΙΑΚΗ 

ΠΤΏΣΗ  
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

  ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ



www.freesunday.gr 2122.09.2019

ρεπορτάζ

Η νεαρή επιστήμονας 
πλήρωσε ακριβά 
το τίμημα της 
δημοσιότητας, 
επιτρέποντας 
στα ΜΜΕ να 
«φουσκώσουν» 
το βιογραφικό της 
κι έπειτα να την 
κανιβαλίσουν.

μια φυσιολογική ζωή!

Για την τεχνητή τραχεία και τη NASA
Τα ellinika hoaxes θεωρούν τη συμμετοχή της κ. 
Αντωνιάδου στην κατασκευή της τεχνητής τρα-
χείας αμελητέα, όπως αναφέρουν: «Η συμβολή 
ενός επιστήμονα στο εκάστοτε ερευνητικό έργο 
αποδεικνύεται από τη συμμετοχή και τη σειρά 
εμφάνισης στην ομάδα συγγραφέων του άρθρου. 
Η κ. Αντωνιάδου είναι απούσα από τη συγγρα-
φική ομάδα, ενώ δεν αναφέρεται ούτε στο σημείο 
“Acknowledgements” της σχετικής μελέτης, στο 
οποίο πολλές φορές αναφέρονται εξωτερικοί συ-
νεργάτες». Και συνεχίζουν: «Επιπλέον, μια απλή 
αναζήτηση στο PubMed, τη μεγαλύτερη μηχανή 
αναζήτησης επιστημονικών άρθρων, με τις λέξεις 
κλειδιά “trachea” και “Antoniadou” δεν δίνει κα-
νένα αποτέλεσμα».
Όσον αφορά την εργασία της στη NASA και πώς 
φέρεται από τα ελληνικά μίντια να εκπαιδεύει α-
στροναύτες, έχει παρακολουθήσει ένα summer 
camp, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το οποίο έχει 
τεράστια σημασία για το βιογραφικό ενός νέου ε-
πιστήμονα, ωστόσο, όπως επισημαίνει ο διαστη-
μικός επιστήμονας του Πανεπιστημίου Johns 
Hopkins της NASA Στ. Κριμιζής στα ellinika 
hoaxes: «Σε καμία περίπτωση η συμμετοχή σε 
αυτόν τον κύκλο μαθημάτων δεν αποτελεί εργα-
σία στη NASA».

Το διδακτορικό και η εταιρεία
Ακόμη ένα σημείο τριβής είναι το ότι από πολλά 
μέσα ενημέρωσης έχει αναφερθεί με τον τίτλο Δρ. 
Ελένη Αντωνιάδου, ότι δηλαδή είναι κάτοχος δι-
δακτορικού διπλώματος, κάτι το οποίο δεν ισχύει. 
Στο βιογραφικό της, που δημοσιεύεται στο FDL 
της NASA, αναφέρεται πως διεξάγει διδακτορική 
έρευνα αυτή τη στιγμή, ωστόσο, σύμφωνα με τα 
hoaxes, το ηλεκτρονικό της προφίλ στο UCL του 
Λονδίνου, όπου φοιτά, είναι ανενεργό.
Οι αμφισβητήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, 
όπως, για παράδειγμα, ο ισχυρισμός πως είναι κο-
ρυφαία επιστήμων. Τα ellinika hoaxes τον καταρ-
ρίπτουν, αναφερόμενα στο scopus,τη γνωστή βι-
βλιογραφική βάση δεδομένων που περιλαμβά-
νει περιλήψεις και παραπομπές για ακαδημαϊκά 
άρθρα περιοδικών. Ο αριθμός δημοσιεύσεων της 
κ. Αντωνιάδου θεωρείται μικρός –έχει μόλις 8 δη-
μοσιεύσεις– για να καταταχθεί μεταξύ των κορυ-
φαίων επιστημόνων. Ως παράδειγμα αντιπαρα-
βάλλεται ο καθηγητής Δημήτρης Νανόπουλος, 
που έχει 550 δημοσιεύσεις.
Ακόμα και η εταιρεία Transplants Without 
Donors, που έχει ιδρύσει η Ελένη Αντωνιάδου και 
για την οποία κρίθηκε από το περιοδικό «Forbes» 
ως μία από τις σημαντικότερες επιστήμονες στον 
τομέα της υγείας, φαίνεται πως δεν έχει αποδώ-
σει κάποιο έργο και πλέον είναι ανύπαρκτη. «Η ι-
στοσελίδα της δεν είναι καν ενεργοποιημένη, ενώ 
στάθηκε αδύνατο να βρούμε οποιαδήποτε άλλη 
πληροφορία γι’ αυτή την επιχείρηση» σημειώ-
νουν τα ellinika hoaxes.

Η υπερβολή των ΜΜΕ
Η υπερβολή με την οποία έντυσαν τα ΜΜΕ την 
Ελένη Αντωνιάδου και η διαρκής ανάγκη μας να 
βρούμε έναν σύγχρονο ήρωα, ένα φωτεινό παρά-
δειγμα που σηκώνει κεφάλι την εποχή της κρίσης, 
μια όμορφη γυναίκα η οποία δεν καθηλώθηκε 
στην ομορφιά της αλλά επέλεξε να ενισχύσει το 

μυαλό της, είχαν ως αποτέλεσμα την εξύψωση της 
ωραίας Ελένης… λίγο παραπάνω απ’ όσο έπρεπε. 
Οι βαρυσήμαντοι τίτλοι των μίντια συμπαρέσυ-
ραν μάλλον τους διάφορους οργανισμούς, φορείς 
και ιδρύματα, που έδιναν απλόχερα βραβεία στην 
«κορυφαία Ελληνίδα επιστήμονα της NASA», συ-
μπαρέσυραν ακόμα και την ίδια την κ. Αντωνιά-
δου, που δεν έσπευσε να διαχειριστεί τη «διαστη-
μική» της άνοδο διορθώνοντας τις μικρές και ίσως 
ασήμαντες εκ πρώτης όψεως λεπτομέρειες γύρω 
από το βιογραφικό της, με αποτέλεσμα να επέλθει 
η κάθετη πτώση της.
Πώς κρίθηκε από την εταιρεία Mattel ως η ιδα-
νική γυναίκα επιστήμονας ώστε να αποτυπωθεί 
σε κούκλα Barbie; Πώς κρίθηκε από το Ευρωπα-
ϊκό Λαϊκό Κόμμα ως μία από τους 11 κορυφαίους 
Έλληνες που έχουν διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο 
στην Ευρώπη, στο πλευρό του Ελευθέριου Βενι-
ζέλου, του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Οδυσ-
σέα Ελύτη, του Γιώργου Παπανικολάου, της Μα-
ρίας Κάλλας κ.ά.; Πώς έλαβε το βραβείο Επιστή-
μης και Έρευνας 2016 ή το βραβείο Everywoman 
in Technology; Είναι όλοι θύματα μιας επικοι-
νωνιακής φούσκας; Βραβεύουν την προσπάθεια 
και όχι το αποτέλεσμα μιας έρευνας; Όπως και να 

’χει πάντως, και παρά το πλούσιο βιογραφικό της, 
είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτούμε την Ελένη 
Αντωνιάδου ως κορυφαία επιστήμονα δίπλα στον 
Γιώργο Παπανικολάου, που έσωσε εκατομμύρια 
γυναίκες με το τεστ ΠΑΠ, έχοντας ένα απτό απο-
τέλεσμα στην έρευνά του.

Πολιτική χροιά
Εξίσου δυσάρεστο κομμάτι της υπόθεσης είναι 
οι κατηγορίες που εξαπολύονται από πολλούς 
κατά της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, 
για το βραβείο που απένειμε στην Ελένη Αντω-
νιάδου. Να αναφερθεί ότι η υπουργός κλήθηκε 
απλώς να παραδώσει ένα βραβείο σε μια νέα γυ-
ναίκα η οποία μέχρι την περασμένη Κυριακή θε-
ωρούνταν απ’ όλους κορυφαία επιστήμονας. Αξί-
ζει να σημειώσουμε ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το 
2017 επαινούσαν την Ελένη Αντωνιάδου, η οποία 
με τη σειρά της είχε χαρακτηρίσει «άκρως θετική 
την κίνηση της κυβέρνησης» να δημιουργήσει 
την Ελληνική Διαστημική Υπηρεσία. Τα θετικά 
σχόλια της τελευταίας για τον φορέα που ίδρυσε 
ο Νίκος Παππάς είχαν δημιουργήσει κλίμα υπέρ 
της στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό όμως μέχρι να γίνει η με-
σάζοντας προκειμένου να χτυπηθεί πολιτικά η υ-
πουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.
Τα Επιχειρηματικά Βραβεία «Θαλής ο Μιλήσιος» 
εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν 
μεταξύ άλλων πως «από την υπουργό Παιδείας, 
κυρία Νίκη Κεραμέως, η οποία μας τίμησε με την 
παρουσία της, ζητήσαμε απλώς να απονείμει το 

βραβείο, όπως ακριβώς ζητήσαμε και από άλλους 
παρισταμένους υπουργούς την απονομή άλλων α-
ντίστοιχων βραβείων», προκειμένου να ξεκαθα-
ρίσουν πως η απόφαση για τη βράβευση της αμ-
φιλεγόμενης πλέον Ελένης Αντωνιάδου δεν ήταν 
της κ. Κεραμέως και το να χρησιμοποιείται η εν 
λόγω υπόθεση για να στοχοποιηθεί και να σχο-
λιαστεί αρνητικά μία κορυφαία υπουργός της κυ-
βέρνησης –ήρθε τρίτη σε θετικές γνώμες σε πρό-
σφατη δημοσκόπηση της MRB– είναι πολιτικά α-
νήθικο.
Η υπόθεση της Ελένης Αντωνιάδου έχει λάβει δι-
αστάσεις και σε ξένα μέσα ενημέρωσης. Η ίδια 
δεν έχει κάνει δηλώσεις πουθενά και πιθανότατα 
προσπαθεί να διαχειριστεί τον κανιβαλισμό των 
μίντια εναντίον της. Η ευθύνη της έγκειται στο ότι 
άφησε τους βαρύγδουπους τίτλους των ΜΜΕ να 
εξελιχθούν σε φαινομενικά αθώα ψέματα ως προς 
το βιογραφικό της. Το summer camp στη NASA 
έγινε τίτλος στα μίντια «Η ερευνήτρια που εκ-
παιδεύει αστροναύτες στη NASA», η συμμετοχή 
στην ομάδα κατασκευής της τεχνητής τραχείας 
έγινε «Η Ελληνίδα που δημιούργησε την πρώτη 
τεχνητή τραχεία», ο τίτλος του Μaster έγινε Δρ. 
και κάπως έτσι η μία υπερβολή έφερε την άλλη, 
χωρίς να υπάρξει εγκαίρως αποκατάσταση της α-
λήθειας. Αυτό είναι και το τίμημα της δημοσιότη-
τας για την Ελένη και κάθε Ελένη που μπορεί να 
έχει όλες τις προϋποθέσεις για να διαπρέψει, οι ο-
ποίες όμως εξαλείφονται από την υπερβολική έκ-
θεση στα μίντια.
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Σαφή αλλαγή στάσης σε ό,τι αφορά την επένδυση 
της εξόρυξης χρυσού στις Σκουριές επιφύλασσε 
η συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, 
Αλέξη Τσίπρα, κατά την επίσκεψή του στη Θεσσα-
λονίκη για τη φετινή ΔΕΘ.

Απαντώντας στο ερώτημα αν θα συμμετάσχει ως αντιπολίτευση σε 
εκδηλώσεις αντίδρασης, όπως πριν από το 2015, στις Σκουριές της 
Χαλκιδικής, τόνισε ότι πλέον το κόμμα του έχει μακρά εμπειρία 
στον τόπο –και κυβερνητική–, κατά συνέπεια θα ασκήσει μια ε-
ποικοδομητική αντιπολίτευση και ταυτόχρονα μαχητική, όπου 
χρειάζεται.
Από την απάντηση του κ. Τσίπρα συνάγεται ότι ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι πρόσφατα πρωθυπουργός παίρνει αποστάσεις 
από τη μαχητική στάση που είχε κρατήσει το κόμμα του μέχρι το 
2015.
Της διαφαινόμενης αλλαγής στάσης του κ. Τσίπρα είχαν προη-
γηθεί ορισμένα εξαιρετικά αρνητικά για τον ΣΥΡΙΖΑ εκλογικά 
αποτελέσματα. Στις βουλευτικές εκλογές το μέχρι τότε κυβερ-
νών κόμμα στη Χαλκιδική έχασε περίπου 7 μονάδες και η τοπική 
βουλευτής και επικεφαλής των κινητοποιήσεων κατά της εξόρυ-
ξης χρυσού έχασε περίπου το 55% των σταυρών που είχε πάρει το 
2015 και δεν επανεξελέγη.
Λίγο νωρίτερα, στις τοπικές εκλογές, ο κ. Στέλιος Βαλιάνος είχε 
κερδίσει από τον πρώτο γύρο και με διαφορά 20 μονάδων τον υ-
ποστηριζόμενο από τον ΣΥΡΙΖΑ αντίπαλό του, απερχόμενο δή-
μαρχο Αργύρη Τσακνή.
Ουσιαστικά, η στρατηγική της ρήξης με την επένδυση της εξόρυ-
ξης χρυσού είχε αποδοκιμαστεί από την τοπική κοινωνία.
Μία ημέρα πριν από τη συνέντευξη Τύπου, στην ομιλία του στη 
ΔΕΘ, ο κ. Τσίπρας ήταν εξαιρετικά επιφυλακτικός, αλλά δεν ήταν 
πλέον τόσο αρνητικός όσο συνήθως στην επένδυση.
Αντίθετα, η κριτική του εστιάστηκε στο ότι η εταιρεία που κάνει 
την επένδυση στη Χαλκιδική, η Eldorado Gold, θα μπορεί, σύμ-
φωνα με την ερμηνεία του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, να χρηματοδο-
τηθεί από τον νέο αναπτυξιακό νόμο.
Αφού έκανε κριτική στην περιβαλλοντική οπτική που έχει η κυ-
βέρνηση για την επένδυση, πρόσθεσε: «Δεν θα μείνω σε αυτά. 
Αλλά να θέλουν με το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο να επιδοτή-
σουν κι από πάνω με δημόσιο χρήμα τις εξορυκτικές δραστηριό-
τητες της Eldorado, ε, αυτό πραγματικά μας ξεπερνάει! Να θέλουν 
να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους της χώρας και να εξά-

Στις Σκουριές η κυβέρνηση θέλει νέα 
σύμβαση, η Eldorado νέο συνεταίρο 
και ο ΣΥΡΙΖΑ νέα εποικοδομητική 
αντιπολίτευση.

γουν το υλικό στο εξωτερικό κι εμείς να τους επιδοτούμε κιόλας, 
ε, αυτό ξεπερνάει κάθε φαντασία!».
Ο τρόπος προσέγγισης του θέματος δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
σκοπεύει να διατηρήσει την έντονη κριτική στην περιβαλλο-
ντική διάσταση της επένδυσης. Μάλιστα, στην ομιλία του ο κ. 
Τσίπρας απέφυγε να χρησιμοποιήσει τις λέξεις «εξόρυξη» και 
«χρυσός», αλλά και να προσδιορίσει ότι μιλά για τη Χαλκιδική.
Την δε επόμενη μέρα, στη συνέντευξη Τύπου, έθεσε το ζήτημα 
κατά πόσο «μπορεί να γίνει εξόρυξη χρυσού χωρίς δραματικές ε-
πιπτώσεις στο περιβάλλον», αποφεύγοντας και πάλι να είναι κα-
τηγορηματικά αρνητικός απέναντι στην επένδυση αυτή καθαυτήν.

Χλιαρές αντιδράσεις
Οι συγκεκριμένες αναφορές του κ. Τσίπρα έγιναν αφότου στο 
μεταξύ η εταιρεία πήρε κάποιες από τις άδειες οι οποίες εκκρε-
μούσαν και επί υπουργίας Σκουρλέτη και επί υπουργίας Στα-
θάκη, παρά τη σαφή εντολή του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι 
έπρεπε να εκδοθούν.
«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τις εμμονές και τις ιδεοληψίες της 
λειτούργησε σταθερά ως εμπόδιο για την ανάπτυξη επενδύσεων 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας» ανέφερε το ΥΠΕΝ στην α-
νακοίνωσή του, η οποία, παραδόξως, είχε πολύ χλιαρές αντιδρά-
σεις.
Ακόμη και η ανακοίνωση του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτι-
κών Δραστηριοτήτων, σφοδρού αντιπάλου της εξόρυξης χρυσού, 
ήταν εξαιρετικά χαμηλών τόνων. «Κατά την άποψή μας, λοιπόν, 
όλος ο θόρυβος των τελευταίων ημερών γύρω από την υποτιθέ-

μενη “επανεκκίνηση” των Σκουριών δεν είναι παρά μια υποκινού-
μενη από την εταιρεία επικοινωνιακή φούσκα» ανέφερε στην α-
νακοίνωσή του το Παρατηρητήριο, το οποίο εξέφραζε την άποψη 
ότι η εταιρεία θέλει να πουλήσει και να φύγει από τη Χαλκιδική.
«Η Eldorado προσπαθεί να δώσει την εντύπωση ότι τα προβλή-
ματά της στην Ελλάδα έχουν λυθεί ή οδεύουν προς τη λύση τους, 
για να προσελκύσει πιθανούς αγοραστές ή χρηματοδότες. Και 
ήδη, μεταξύ μετόχων και αναλυτών, έχουν αρχίσει να ακούγονται 
ονόματα υποψήφιων μνηστήρων: η Barrick Gold, από την οποία 
προέρχεται ο σημερινός CEO της Εldorado, Τζορτζ Μπερνς, ή η 
Newmont Mining».

Η Eldorado και ο Χατζηδάκης
Λίγες ημέρες αργότερα ο κ. Μπερνς, μιλώντας στο Denver Gold 
Forum, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία συζητά με την ελληνική κυ-
βέρνηση την αύξηση των δικαιωμάτων χρήσης και θα αναζητήσει 
στρατηγικό εταίρο για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση του κό-
στους, ύψους 680 εκατ. δολαρίων, της επένδυσης.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, 
με δήλωσή του στο Reuters επιβεβαίωσε ότι η συζήτηση με την 
Eldorado γίνεται εφ’ όλης της ύλης: «Θέλουμε να προχωρήσουμε 
με μια σύμβαση η οποία από τη μια πλευρά θα στέλνει ένα φιλικό 
για τις επιχειρήσεις μήνυμα και από την άλλη πλευρά θα διασφα-
λίζει περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερα μεταλλευτικά 
δικαιώματα (royalties) και ξεκάθαρη περιβαλλοντική προστασία 
για την περιοχή σε εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. 
Αυτή τη στιγμή γίνονται διαπραγματεύσεις. Αυτό που είπαμε στην 
Eldorado Gold είναι ότι δεν θέλουμε να καθυστερήσουν αυτές οι 
διαπραγματεύσεις, αλλά αυτό εξαρτάται και από τις προτάσεις που 
θα παρουσιάσουν. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφω-
νία με όποιο κόστος».
Από την τοποθέτηση του κ. Χατζηδάκη προκύπτει σαφώς ότι η 
συνολική διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη, ο κ. Μπερνς καθησυ-
χάζει την κυβέρνηση αποδεχόμενος υψηλότερα μεταλλευτικά δι-
καιώματα, αλλά και προαναγγέλλει νέο εταίρο, τον οποίο ο κ. Τσί-
πρας εμμέσως πλην σαφώς διαβεβαιώνει ότι δεν θα ενισχύσει τις 
ακραίες αντιδράσεις του παρελθόντος.
«Το κόμμα μου θα ασκήσει μια εποικοδομητική αντιπολίτευση 
και ταυτόχρονα μαχητική, όπου χρειάζεται» είπε ο κ. Τσίπρας, 
αλλά διαθέσιμος για μάχες δεν δείχνει κανένας από τους αντιπά-
λους της επένδυσης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ  
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ΣΤΗΝ ΕΞΌΡΥΞΗ 
ΧΡΥΣΌΥ
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Σ
το φουλ δουλεύουν οι μη-
χανές της κυβέρνησης με 
στόχο να «ξεκολλήσουν» 
projects και ιδιωτικοποιή-
σεις που είχαν «παγώσει» 
την τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ. 
Άλλωστε για τη ΝΔ οι ιδι-

ωτικοποιήσεις δεν είναι απλώς ένα ταμειακό 
μέτρο ή ένας τρόπος επίλυσης του δημοσιονο-
μικού προβλήματος της χώρας και αντιμετώπι-
σης του ζητήματος του χρέους. Αντίθετα, εντάσ-
σονται στο σχέδιο της κυβέρνησης για την τό-
νωση της ανάπτυξης. Κι αυτό γιατί οι δημόσιες 
επιχειρήσεις που θα περάσουν σε ξένους επεν-
δυτές θα εκσυγχρονιστούν, θα αναβαθμιστούν 
και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
Άλλωστε η υλοποίηση του προγράμματος ιδιω-
τικοποιήσεων θα αποτελέσει και ένα θετικό ση-
μάδι για τους επενδυτές, καθώς θα αποδείξει τη 
βούληση της κυβέρνησης για ιδιωτικοποιήσεις.

Το «Ελ. Βενιζέλος»
Η κυβέρνηση θέλει να κάνει την αρχή από τον 
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με τη διάθεση του 
30% του «Ελ. Βενιζέλος», όπου το κράτος ε-
λέγχει μερίδιο 55%, ενώ το 40% έχει η Avi 
Alliance, πίσω από την οποία βρίσκεται το κα-
ναδικό συνταξιοδοτικό επενδυτικό ταμείο PSP 

Investments, και το υπόλοιπο 5% έχει ο όμιλος 
Κοπελούζου.
Η γερμανική οικονομική εφημερίδα 
«Handelsblatt» σημειώνει ότι μεταξύ των ενδι-
αφερομένων είναι και ο γαλλικός κατασκευα-
στικός όμιλος Vinci, που είχε κάνει προσφορά 
και το 2014 για τη διαχείριση 14 ελληνικών πε-
ριφερειακών αεροδρομίων, αλλά έχασε από τη 
Fraport.
Η μερική ιδιωτικοποίηση του «Ελ. Βενιζέλος» 
ήταν ένας από τους όρους του μνημονίου που 
θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί, αλλά καθυστέ-
ρησε. Η επίσημη δικαιολογία ήταν η διαφωνία 
για τη διανομή των εδρών στο διοικητικό συμ-
βούλιο. Η πραγματικότητα, όμως, ήταν ότι η κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιθυμούσε ο έλεγχος 
της εταιρείας να παραμείνει στο κράτος.
Ωστόσο, στόχος της κυβέρνησης υπό τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη είναι η πώληση του μεριδίου 
του αεροδρομίου να έχει ολοκληρωθεί πριν από 
το τέλος του έτους ή το αργότερο στις αρχές του 
επόμενου, εξέλιξη που θα αποτελέσει το έναυ-
σμα και για άλλες ιδιωτικοποιήσεις.

Τα επόμενα βήματα
Όσον αφορά τα επόμενα βήματα της κυβέρνη-
σης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 
projects του Ελληνικού και της Εγνατίας Οδού, 

όπως και η πώληση πακέτου κρατικών μετοχών 
στα Ελληνικά Πετρέλαια, στη ΔΕΠΑ και στον 
ΔΕΔΔΗΕ.
Επίσης, μετά την πώληση, το 2016, του πλειοψη-
φικού πακέτου του ΟΛΠ στην κινεζική COSCO, 
η κυβέρνηση θέλει τώρα να ιδιωτικοποιήσει 
άλλα δέκα λιμάνια, αρχής γενομένης από εκείνο 
της Αλεξανδρούπολης, που έχει και γεωπολι-
τικό ενδιαφέρον, αφού οι ΗΠΑ το μελετούν ως ε-
νεργειακό διαμετακομιστικό κόμβο, αλλά και ως 
σταθμό για τον στόλο τους στη Μεσόγειο.

Η κωλυσιεργία του ΣΥΡΙΖΑ
Στο εκτενές δημοσίευμα της «Handelsblatt» για 
το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων γίνεται ειδική α-
ναφορά στις καθυστερήσεις που παρατηρήθη-
καν επί ΣΥΡΙΖΑ.
«Οι ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα είναι μια 
μακρά ιστορία αποτυχιών και ανεκπλήρωτων 
υποσχέσεων» γράφει η γερμανική εφημερίδα 
και, αφού περιγράφει την υπόσχεση του 2011 
για ιδιωτικοποιήσεις 50 δισ. ευρώ, φτάνει στο 
2015, όταν ο Αλέξης Τσίπρας υπό την τεράστια 
πίεση των δανειστών αναγκάστηκε να συναινέ-
σει σε ένα περιεκτικό πρόγραμμα ιδιωτικοποι-
ήσεων, που ήταν και το τίμημα για το τρίτο πα-
κέτο διάσωσης, που προστάτεψε τότε την Ελ-
λάδα από τη χρεοκοπία.
«Ο Τσίπρας πέρασε τους νόμους για τις ιδιωτι-
κοποιήσεις από τη Βουλή, αλλά παρασκηνιακά 
η κυβέρνηση φρέναρε τα περισσότερα projects 
λόγω ιδεολογικών αντιδράσεων στο κόμμα και 
λαμβάνοντας υπόψη τις αντιδράσεις των συνδι-
κάτων» σχολιάζει η «Handelsblatt».

Ενδιαφέρον από Ευρώπη και ΗΠΑ
Ενδιαφέρον για συμμετοχή στις ιδιωτικοποιή-
σεις έχουν ανοιχτά εκφράσει, μεταξύ άλλων, η 
Γαλλία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ.
Άλλωστε, το γεγονός ότι το Παρίσι αποτέλεσε 
τον πρώτο σταθμό της παρθενικής μίνι ευρωπαϊ-
κής περιοδείας του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε και 
σαφή οικονομική χροιά. Οι ελληνογαλλικές επεν-

Η ΝΔ πατάει γκάζι στις ιδιωτικοποιήσεις, 
εφαρμόζοντας γρήγορα τα σχέδια που 
καθυστερούσαν εδώ και χρόνια.
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δυτικές σχέσεις είναι παραδοσιακά ισχυρές, ενώ 
η νέα κυβέρνηση προσβλέπει στην κινητοποίηση 
νέου γαλλικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, 
στο πλαίσιο της προσπάθειας για επανατοποθέ-
τηση της χώρας στον διεθνή επενδυτικό χάρτη. Ε-
ξάλλου η Γαλλία, σύμφωνα με το Γραφείο Οικονο-
μικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής 
πρεσβείας στο Παρίσι, συγκαταλέγεται παραδοσι-
ακά μεταξύ των χωρών που επιδεικνύουν έντονο 
επενδυτικό ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά. 
Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σήμερα περί τις 
120 θυγατρικές εταιρείες γαλλικών ομίλων και ε-
πιχειρήσεων, μεικτές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες 
με αντίστοιχες ελληνικές.
Θέματα που αφορούν το πρόγραμμα ιδιωτικο-
ποιήσεων της κυβέρνησης, καθώς και τη συνερ-
γασία νέων επιχειρηματιών με καινοτόμες ιδέες 
από την Ελλάδα και τη Γερμανία, συζήτησαν ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις 
Γεωργιάδης, με τον νέο πρέσβη της Γερμανίας 
στην Ελλάδα, Ερνστ Ράιχελ, παρουσία του υφυ-
πουργού, Νίκου Παπαθανάση.
«Εξετάσαμε μια σειρά θεμάτων που αφορούν το 
πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και τη συ-
νεργασία νέων επιχειρηματιών με καινοτόμες 
ιδέες από τις δύο χώρες, που μπορεί να αποδει-
χθεί αμοιβαία επωφελής» δήλωσε μετά συνά-
ντηση ο Γερμανός πρέσβης.
Και, βέβαια, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται στην 
Αθήνα η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού 
Εμπορίου, Γουίλμπουρ Ρος, ο οποίος έκανε ει-
δική αναφορά στα ΕΛΠΕ. «Είναι πολύ καλή 
ιδέα η εκ νέου προώθηση της ιδιωτικοποίη-
σης των Ελληνικών Πετρελαίων, και υπάρχει 
ένα πολύ δυναμικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιή-
σεων επί του παρόντος, και αυτό είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο, καθώς οι εταιρείες που ιδιωτικοποιού-
νται λειτουργούν καλύτερα απ’ ό,τι όταν βρίσκο-
νται υπό κρατικό έλεγχο και, ακόμη, αποφέρουν 
έσοδα προς την κυβέρνηση για να τα διαθέσει 
σε άλλους σκοπούς. Έτσι, συνολικά, πιστεύω ότι 
κάνουν πολλές καλές κινήσεις» είπε χαρακτηρι-
στικά.

ΤΡΟΧΆΔΗΝ  
ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΉΣΕΙΣ

  ΧΆΡΆ ΠΆΝΆΓΙΏΤΟΥ

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



Ο
ι διωκτικές αρχές και οι εταιρείες που παρέ-
χουν διαδικτυακό θέαμα, και όχι μόνο, σκλη-
ραίνουν ακόμα περισσότερο τη στάση τους 
έναντι «πειρατών», οι οποίοι χρησιμοποιούν 
την τεχνολογία για να «κλέψουν» κωδικοποι-
ημένο ή και επί πληρωμή περιεχόμενο. Μετά 
την απαγόρευση και στη χώρα μας διαδικτυα-

κής πρόσβασης σε ιστοχώρους μη νόμιμων «κατεβασμάτων» 
ή streaming ταινιών και σειρών, οι ευρωπαϊκές διωκτικές 
αρχές βάζουν πλέον στο στόχαστρο και παράνομες πλατφόρ-
μες συνδρομητικών δικτύων.

Εξάρθρωση διεθνούς δικτύου
Στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής επιχείρησης, υπό τον συντονισμό 
της Eurojust, εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο το οποίο διέπραττε 
απάτες με παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης.
Συγκεκριμένα, η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους στη 
Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στην Ελλάδα 
και στη Βουλγαρία, με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν 
στη σύλληψη 23 υπόπτων, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης 
εναντίον της παράνομης πλατφόρμας Xtream Codes, η οποία, 
σύμφωνα με τη Eurojust, προκάλεσε ζημιές ύψους 6,5 εκατ. 
ευρώ στη νόμιμη αγορά.
Τη μεγαλύτερη ζημιά μάλλον την έπαθε η Ιταλία, καθώς το 
παράνομο δίκτυο που είχε στηθεί φαίνεται να εξυπηρετούσε 
5 εκατομμύρια χρήστες. «Οι ζημιές που προκλήθηκαν στις 
εταιρείες τηλεοπτικού περιεχομένου, στον ιδιωτικό τομέα και 
σε κρατικούς φορείς είναι τεράστιες» δήλωσε ο αντιπρόσω-
πος της Ιταλίας στη Eurojust Φίλιπο Σπιέτσια. Συγκεκριμένα, 
η οικονομική ζημιά από τη δράση του εγκληματικού δικτύου 
ανέρχεται στα 6.500.000 ευρώ, θέτοντας σε κίνδυνο τη λει-
τουργία πολλών νόμιμων παρόχων υπηρεσιών συνδρομητι-
κής τηλεόρασης στην αγορά.
Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση εξοπλι-
σμού. Είχε προηγηθεί έρευνα των ιταλικών αρχών κατά την 
οποία διαπιστώθηκε η ύπαρξη οργανωμένου εγκληματικού 
δικτύου που δρούσε με σκοπό την παράνομη αναμετάδοση 
συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, με την καταβολή 
χρηματικού τιμήματος μικρότερου από τη νόμιμη συνδρομή. 
Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι το εγκληματικό δίκτυο λειτουρ-
γούσε σε Ιταλία, Ελβετία, Μάλτα, Ελλάδα, Ολλανδία, Γερμανία, 
Γαλλία και Βουλγαρία, από το 2015.
Λόγω της διευρυμένης δράσης του εγκληματικού δικτύου 
αποφασίστηκε η πραγματοποίηση κοινής επιχείρησης των 
αρχών των εμπλεκόμενων χωρών, με τον συντονισμό της 
Eurojust.

Συλλήψεις και στην Ελλάδα
Στην πανευρωπαϊκή επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε 
κατά τις πρωινές ώρες της 18ης Σεπτεμβρίου, συνελήφθησαν 
και δύο Έλληνες, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, 31 και 27 ετών. 
Για τον δεύτερο σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασί-
ας για παράβαση της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτη-
σία και την προστασία συνδρομητικών υπηρεσιών.

Οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν για την παράνομη ανα-
μετάδοση του τηλεοπτικού σήματος πλατφόρμα λογισμικού 
που προσφέρεται από εταιρεία με έδρα τη Βουλγαρία. Η 
πλατφόρμα επέτρεπε την παράνομη επαναγορά, μέσω μιας 
μοναδικής συνδρομής έναντι του αντιτίμου των 12 ευρώ, 
του περιεχομένου πολλών πακέτων προγραμμάτων (μετα-
ξύ άλλων, των ομίλων Sky, DAZN, Mediaset, Netflix και 
Infinity).
Συγκεκριμένα, στο σπίτι του 27χρονου διαπιστώθηκε η πρό-
σβασή του σε διαχειριστικό περιβάλλον 8 εξυπηρετητών 
(servers), ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 συσκευές IPTV, 
3 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 3 εσωτερικοί σκληροί 
δίσκοι αποθήκευσης δεδομένων, εξωτερικό μέσο αποθή-
κευσης (USB STICK), εσωτερικό μέσο αποθήκευσης (micro 
SD), συσκευή κινητής τηλεφωνίας, 2 κάρτες SIM, 4 τραπεζικές 
κάρτες, συσκευή αποθήκευσης ψηφιακών κρυπτονομισμά-
των, καταμετρητής χαρτονομισμάτων και έγγραφα που αφο-
ρούν τραπεζικούς λογαριασμούς και συναλλαγές και λοιπές 
χειρόγραφες σημειώσεις.

Servers και λογαριασμοί PayPal
Παράλληλα, σε έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δί-
ωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στην οικία 
του 31χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 24 συσκευές IPTV, 
φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 6 εσωτερικοί σκληροί 
δίσκοι αποθήκευσης δεδομένων, 3 εξωτερικά μέσα αποθή-
κευσης (USB STICK), εσωτερικό μέσο αποθήκευσης (micro 
SD), συσκευή κινητής τηλεφωνίας, 2 κάρτες SIM, 6 τραπεζι-
κές κάρτες, διαδικτυακή συσκευή αποθήκευσης (Network 
Attached Storage – NAS), συσκευή αποθήκευσης ψηφιακών 
κρυπτονομισμάτων, σφραγίδα με λογότυπο εταιρείας, βιβλιά-
ριο καταθέσεων με 114.550 ευρώ και έγγραφα που αφορούν 
τραπεζικούς λογαριασμούς και συναλλαγές και λοιπές χειρό-
γραφες σημειώσεις. Σημειώνεται ότι κατά την πανευρωπαϊκή 
επιχείρηση περισσότεροι από 200 διακομιστές (servers) τέθη-
καν εκτός λειτουργίας και περισσότεροι από 145 λογαριασμοί 

PayPal των εμπλεκομένων δεσμεύτηκαν, ενώ διακόπηκε το 
σήμα για θεατές παράνομων υπηρεσιών συνδρομητικής τηλε-
όρασης στην Ευρώπη, οι οποίοι επωφελούνταν από αυτή την 
παροχή, πληρώνοντας συνδρομές πολύ χαμηλότερες από τις 
τιμές της αγοράς.
Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Δι-
εύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και στην Υποδιεύθυνση 
Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος αντίστοιχα, για 
τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης.

Δύσκολο το οριστικό «στοπ»
Παρά ταύτα, οι διωκτικές αρχές δυσκολεύονται πολύ να στα-
ματήσουν τη διαδικτυακή πειρατεία περιεχομένου, όπως 
αποδεικνύεται σχεδόν καθημερινά με τους ιστοχώρους για 
κατεβάσματα torrents ή για παράνομο streaming. Πέρυσι το 
φθινόπωρο οι αρμόδιες υπηρεσίες διέκοψαν την πρόσβαση 
των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου σε πολλές γνωστές 
ιστοσελίδες torrents και streaming. Μέσα σε ελάχιστα 24ωρα 
οι κάτοχοι των σελίδων αυτών κατάφεραν είτε με τεχνικές 
mirroring είτε με αλλαγές στο URL να αποκτήσουν ξανά πρό-
σβαση στο ελληνικό διαδίκτυο, πράγμα που έχει συμβεί δεκά-
δες φορές στο παρελθόν. Στην ουσία, η μάχη με την πειρατεία 
περιεχομένου είναι διαρκής και δύσκολη, ενώ συνήθως οι 
νίκες είναι μικρές και προσωρινές.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το ποσοστό των χρηστών που 
«κατεβάζουν» παράνομο περιεχόμενο χωρίς άδεια από το 
διαδίκτυο, όπως κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές σει-
ρές, μουσική, βιβλία, παρουσίασε μείωση το διάστημα 2014-
2017. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι, ενώ μειώνεται το ποσοστό 
των online «πειρατών», αυξάνεται ο κατά κεφαλήν όγκος του 
παράνομου περιεχομένου που καταναλώνεται. Στην Ευρώπη 
το μικρότερο ποσοστό «πειρατών» το έχει η Γερμανία, ενώ το 
μεγαλύτερο η Ισπανία. Από την άλλη, το ποσοστό των χρη-
στών του διαδικτύου που καταναλώνουν περιεχόμενο από 
νόμιμες πηγές κυμαίνεται από 61% στη Γαλλία έως 93% στην 
Ινδονησία.

 ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Η Ευρώπη χτυπάει 
τους διαδικτυακούς 
πειρατές   
Έφοδοι και  
στην Ελλάδα
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Η οικονομική ζημιά από τη δράση του εγκληματικού  
δικτύου ανέρχεται στα 6,5 εκατ. ευρώ.



Μ
πορεί οι ιδιωτικές κλινικές να 
ανταποκρίθηκαν άμεσα στις 
προσπάθειες του υπουργείου 
Υγείας να διευρυνθεί το κα-
νάλι διανομής των ακριβών 
φαρμάκων (ΦΥΚ) για δύσκο-
λες ασθένειες που σήμερα δι-

ακινούνται μόνο από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (μό-
λις περίπου 30), όμως οι ιδιώτες φαρμακοποιοί δεν 
βλέπουν με την ίδια «ζέση» τη συγκεκριμένη πρω-
τοβουλία. Πρώτοι, μάλιστα, αντέδρασαν οι φαρμακο-
ποιοί της Αττικής, οι οποίοι δηλώνουν αντίθετοι με τη 
δωρεάν διάθεση των ΦΥΚ από τα φαρμακεία τους.
Συγκεκριμένα, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής 
με ανακοίνωσή του την Τρίτη 17/9 σημείωνε ότι «η 
τελευταία πρόταση του υπουργείου, σχετικά με τη 
δωρεάν διάθεση φαρμάκων για σοβαρές παθήσεις 
από τα ιδιωτικά φαρμακεία, βρίσκει κατηγορηματικά 
αντίθετο τον ΦΣΑ. Το φάρμακο, ανεξαρτήτως τιμής, 
είναι ιδιαίτερο προϊόν και η διάθεσή του γίνεται μόνο 
από επιστήμονες φαρμακοποιούς μετά το πέρας των 
πανεπιστημιακών τους σπουδών. Οι απόψεις που 
ακούγονται περί διάθεσης φαρμάκων με κούριερ 
κ.λπ. υποτιμούν τον επιστημονικό και κοινωνικό 
ρόλο του φαρμακοποιού, ο οποίος συμπεριλαμβά-
νει, μεταξύ άλλων, την ενημέρωση και καθοδήγηση 
των πολιτών σε σχέση με τον τρόπο λήψης των φαρ-
μάκων, τη φαρμακολογική τους δράση, τις παρενέρ-

γειες και τις αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Οι 
φαρμακοποιοί προφανώς είναι πρόθυμοι να βοηθή-
σουν τους πάσχοντες συμπολίτες, αλλά με όρους σε-
βασμού και αξιοπρέπειας προς το επάγγελμά τους. 
Άλλωστε, φανταζόμαστε ότι το υπουργείο δεν απηύ-
θυνε την ίδια πρόταση στους γιατρούς περί δωρεάν 
εξέτασης και περίθαλψης των ασθενών, ούτε στη 
βιομηχανία για δωρεάν χορήγηση των αντίστοιχων 
φαρμάκων».
Οι φαρμακοποιοί φαίνεται ότι θα κλιμακώσουν τις 
αντιδράσεις τους και για τον λόγο αυτόν το ανώτερο 
συλλογικό τους όργανο, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτι-
κός Σύλλογος, έχει συγκαλέσει έκτακτη συνέλευση 
σήμερα, Κυριακή 22/9.
Ειδικότερα, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλο-
γος συγκαλεί έκτακτη συνέλευση στις 10 το πρωί 
στις 22 Σεπτεμβρίου λαμβάνοντας υπόψη «την πρό-
ταση της κυβέρνησης για τη διάθεση συγκεκριμένου 
αριθμού φαρμάκων υψηλού κόστους του ΕΟΠΥΥ 
δύο κατηγοριών παθήσεων από τα ιδιωτικά φαρμα-
κεία» με μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως 
«Διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους του ΕΟΠΥΥ 
από τα ιδιωτικά φαρμακεία».
Να σημειωθεί πως ο κ. Κικίλιας είναι αποφασισμέ-
νος να προχωρήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία και 
ευνοείται από το γεγονός ότι αναδεικνύεται και ως 
ένας από τους «δημοφιλέστερους» υπουργούς της 
κυβέρνησης. Από την πλευρά τους, οι φαρμακοποιοί 

ζητούν διάλογο πριν απ’ οποιαδήποτε απόφαση της 
κυβέρνησης για την εφαρμογή των διατάξεων διεύ-
ρυνσης του δικτύου διάθεσης των ΦΥΚ.
Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, σε τηλεοπτι-
κή του συνέντευξη στις 18/9 ανέφερε σχετικά με τις 
«ουρές της ντροπής» των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ: 
«Θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις όχι 
μόνο να μειωθούν, όπως μειώθηκαν, αλλά να εξα-
λειφθούν. Γιατί θέλω να πω ότι το πρώτο κομμάτι 
ήταν τα νοσοκομειακά φάρμακα στις ευπαθείς ομά-
δες, δηλαδή αυτά τα οποία πρέπει να πάνε στις κλινι-
κές προκειμένου κανείς να έχει τη θεραπεία του και 
συγκεκριμένα οι ογκολογικοί ασθενείς. Το δεύτερο 
κομμάτι της υλοποίησης της πολιτικής μας είναι τα μη 
νοσοκομειακά φάρμακα των βαρέως πασχόντων, 

που θέλουμε να μπορούν να τα προμηθεύονται είτε 
από το φαρμακείο της γειτονιάς τους είτε στο σπίτι 
τους. Και το θέλει, πιστεύω, και η πλειοψηφία των 
επαγγελματιών υγείας, και μιλάω για τους φαρμακο-
ποιούς, και θα το υλοποιήσουμε».
Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτελεί έμμεση 
απάντηση στην ανακοίνωση του Φαρμακευτικού 
Συλλόγου Αττικής. Διαφαίνεται, επομένως, μια αντι-
παράθεση ανάμεσα στο υπουργείο Υγείας και τους 
θεσμικούς εκπροσώπους των φαρμακοποιών. 
Προκειμένου, λοιπόν, να υπάρχει μια συγκεκριμένη 
τοποθέτηση των τελευταίων, ο Πανελλήνιος Φαρμα-
κευτικός Σύλλογος συγκαλεί τη συνέλευση, ώστε τα 
μέλη του να αποφασίσουν για τη στάση τους απέναντι 
στην πρόθεση της κυβέρνησης.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Αντιδρούν οι φαρμακοποιοί στη δωρεάν διανομή ακριβών φαρμάκων
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Public Mobile Check:  
Η νέα, ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη 
υπηρεσία πιστοποίησης δίνει αξία στο 
παλιό σου smartphone!

Θες να πουλήσεις την παλιά σου συ-
σκευή πιο εύκολα και να κερδίσεις 
μεγαλύτερη αξία; Επισκέψου τώρα 
ένα κατάστημα Public και οι εξειδι-

κευμένοι τεχνικοί θα ελέγξουν και θα πιστο-
ποιήσουν την κατάσταση της συσκευής σου.
Το Public φέρνει τη νέα ολοκληρωμένη 
υπηρεσία Mobile Check, η οποία προσφέρει 
έναν ολοκληρωμένο έλεγχο λειτουργίας του 
παλιού σου smartphone πιστοποιώντας την 
κατάσταση της συσκευής και εξασφαλίζοντας 
την υψηλότερη δυνατή τιμή σε περίπτωση 
μεταπώλησης.
Αναλυτικότερα, η υπηρεσία Public Mobile 
Check προσφέρει:
Ολοκληρωμένο έλεγχο συσκευής από τους 
εξειδικευμένους τεχνικούς του Public
Πιστοποιητικό κατάστασης συσκευής, με 
αναλυτική περιγραφή της κατάστασης της
Εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο και αλλαγή 
μπαταρίας* 
Ο διαγνωστικός έλεγχος που πραγματο-
ποιείται από τους εξειδικευμένους τεχνι-
κούς του Public, περιλαμβάνει μια σειρά 
από ελέγχους διάφορων χαρακτηριστικών 
των smartphones όπως: της κάμερας, 
της οθόνης, της συνδεσιμότητας, των κου-
μπιών, τους αισθητήρες, του λογισμικού, 
καθώς και πολλών ακόμα σημείων ελέγ-
χου που εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουρ-
γία της συσκευής 
Για μία καλύτερη εικόνα της υπηρεσίας Public 
Mobile Check μπορείς να δεις τη φόρμα ανα-
φοράς τεχνικού ελέγχου εδώ
Δοκίμασε τώρα την υπηρεσία Public Mobile 

Check επιλέγοντας την πιστοποίηση που σου 
ταιριάζει: 
Mobile Check: καλύπτει το διαγνωστικό έλεγ-
χο της παραδοθείσας συσκευής smartphone 
για μια σειρά από λειτουργίες και συστήματα. 
Επίσης, προσφέρει την κορυφαία γραπτή τε-
χνική αναφορά ελέγχου με όλα τα ευρήματα, 
σχόλια και συμπεράσματα από τους άρτια κα-
ταρτισμένους τεχνικούς του Public. Το κόστος 
της συγκεκριμένης υπηρεσίας αντιστοιχεί σε 
9,99€.
Mobile Check +: καλύπτει τον πλήρη έλεγ-
χο που προσφέρεται από το Mobile Check, 
επιπλέον εσωτερικό έλεγχο (έλεγχος για 
υγρασία, κατάσταση πλακέτας και οθόνης) 
της παραδοθείσας συσκευής smartphone 
καθώς και την εργασία αντικατάστασης της 
μπαταρίας**. Επίσης, προσφέρει την κορυ-
φαία γραπτή τεχνική αναφορά ελέγχου με 
όλα τα ευρήματα, σχόλια και συμπεράσματα 
από τους άρτια καταρτισμένους τεχνικούς του 
Public. Το κόστος της συγκεκριμένης υπηρε-
σίας αντιστοιχεί σε 19,99€.
Δοκίμασε τώρα την υπηρεσία Mobile Check 
ή την Mobile Check Plus σε ένα από τα 55 
καταστήματα Public σε Ελλάδα και Κύπρο. 
Με την υπογραφή του Public εξασφαλίζεις 
την υψηλότερη δυνατή τιμή μεταπώλησης 
της παλιάς σου συσκευής! Και μην ξεχνάς 
ότι στο Public σε περιμένουν πολλές μοναδι-
κές υπηρεσίες όπως το Trade n Save για να 
ανταλλάξεις το παλιό σου κινητό με ένα από 
τα νέα πολυπόθητα smartphones σε καλύ-
τερη τιμή. Ανυπομονείς για το επόμενο σου 
κινητό; Βρες στο Public όλα όσα ψάχνεις!

*Μόνο για την υπηρεσία Mobile Check +
** Το ανταλλακτικό (μπαταρία) χρεώνεται επιπλέον.



Π
ερισσότεροι από 25.000 άνθρωποι 
στην Ελλάδα ταλαιπωρούνται από 
την αγκυλοποιητική σπονδυλαρ-
θρίτιδα (ΑΣ), τη νόσο στην οποία 
είναι αφιερωμένος ο μήνας Σε-

πτέμβριος και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις της δημόσιας υγείας. Πρόκειται για 
μια προοδευτική φλεγμονώδη πάθηση των αρ-
θρώσεων της σπονδυλικής στήλης. Από τη νόσο 
προσβάλλονται συχνότερα οι άνδρες (αναλογία 
ανδρών-γυναικών 3:1).
Στις γυναίκες η νόσος είναι ηπιότερη, εμφανίζε-
ται σε νεαρότερες ηλικίες, ο πόνος είναι εντονό-
τερος στον αυχένα και στις περιφερικές αρθρώ-
σεις, έχει αργή εξέλιξη και προκαλεί σπανιότερα 
αγκύλωση της σπονδυλικής στήλης. Συχνά πα-
ρουσιάζεται έξαρση μετά τον τοκετό.
Στους άνδρες προσβάλλονται οι ιερολαγόνιες 
αρθρώσεις (σημείο της λεκάνης όπου συνδέεται 
με το ιερό οστό) και η σπονδυλική στήλη, κα-
θώς και τα ισχία μερικές φορές και σπανιότερα 
οι ώμοι. Μακροχρόνια νόσος της σπονδυλικής 
στήλης συχνά οδηγεί σε αγκύλωσή της.
Η νόσος εμφανίζεται αρχικά με ελαφρύ πόνο 
χαμηλά στη μέση και στους γλουτούς και πρω-
ινή δυσκαμψία («πιάσιμο»). Ο πόνος μπορεί να 
επεκτείνεται στη ράχη, στο στέρνο και στον αυ-
χένα. Μερικοί παραπονιούνται για πόνο στους 
τροχαντήρες (το σημείο του μηριαίου οστού 

όπου συνδέεται με τη λεκάνη), στις φτέρνες και 
γενικά στα σημεία πρόσφυσης των τενόντων και 
των συνδέσμων στα οστά (ενθεσοπάθεια). Το 
20% των ασθενών παρουσιάζει αρθρίτιδα στους 

ώμους ή στα ισχία.
Στην πορεία της νόσου, περίπου 40% των ασθε-
νών εμφανίζουν ιρίτιδα (φλεγμονή της ίριδας 
του ματιού). Η ικανότητα αναπνοής μπορεί να 

επιβαρυνθεί ως αποτέλεσμα της αγκύλωσης 
των αρθρώσεων του θώρακα. Σε σύγκριση με 
τον γενικό πληθυσμό, οι ασθενείς με ΑΣ αντιμε-
τωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά 
και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Η οστεοπό-
ρωση και η οστεοπενία είναι συχνές στην ΑΣ.
Η διάγνωση της ΑΣ γίνεται βάσει της κλινικής 
εικόνας φλεγμονώδους οσφυαλγίας και ενθεσίτι-
δας, ή αρθρίτιδας, σε συνδυασμό με ακτινολογικά 
ευρήματα ιερολαγονίτιδας ή και, σε προχωρημέ-
να στάδια, προσβολής της σπονδυλικής στήλης.
Όπως τονίζει η Ελληνική Ρευματολογική Εται-
ρεία, η καθυστέρηση στην επίσκεψη, ή η μη επί-
σκεψη σε ρευματολόγο, έχει πολύ μεγάλη ση-
μασία για τους ασθενείς, καθώς η ΑΣ μπορεί να 
οδηγήσει σε σημαντική απώλεια κινητικότητας 
αν δεν αντιμετωπιστεί καταλλήλως και εγκαί-
ρως. Η έγκαιρη διάγνωση από τον ρευματολόγο 
μπορεί να μειώσει τη συσσώρευση μη αναστρέ-
ψιμων βλαβών στις αρθρώσεις.
Το φορτίο της ΑΣ είναι σημαντικό για τον ασθε-
νή και την κοινωνία. Είναι σημαντική η απώλεια 
λειτουργικότητας λόγω του χρόνιου πόνου και 
της ψυχικής επιβάρυνσης (κατάθλιψη και άγ-
χος). Οι ασθενείς υφίστανται αρνητική επίδραση 
στην ικανότητα για εργασία, ενώ σημαντικά είναι 
τα κόστη λόγω της απώλειας της λειτουργικής 
ικανότητας, αλλά και της θεραπευτικής αντιμε-
τώπισης του νοσήματος.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα: Μια όχι και τόσο σπάνια ασθένεια
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 Η νόσος εμφανίζεται αρχικά με ελαφρύ πόνο χαμηλά 
στη μέση και στους γλουτούς και πρωινή δυσκαμψία 
(«πιάσιμο»).

Για μία ακόμη χρονιά ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι ανακοι-
νώσεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην αντιμετώ-
πιση της πολλαπλής σκλήρυνσης (ΠΣ) στο ευρωπαϊκό συ-

νέδριο ECTRIMS που έγινε στη Στοκχόλμη. Η εν λόγω νόσος, για 
την οποία δεν υπάρχει κάποια θεραπεία για ίαση, καθώς, όπως 
επισημαίνεται, δεν είναι γνωστό το αίτιο που την προκαλεί, εμφα-
νίζεται κυρίως σε άτομα παραγωγικής ηλικίας, ενώ πολλές φορές 
μπορεί να εξελίσσεται χωρίς άμεσα συμπτώματα. Στο φετινό συ-
νέδριο υπήρξε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη αφενός παρακο-
λούθησης των ασθενών, ώστε ακόμη και αν δεν είναι έντονα εμ-
φανής η νόσος κατά την κλινική εξέταση να διαπιστώνεται αν εξε-
λίσσεται, αφετέρου έναρξης από νωρίς χορήγησης φαρμάκων, 
ώστε να καθυστερεί η εξέλιξή της και ειδικότερα τα συμπτώματά 
της. Προκειμένου, δε, να καταστεί εφικτή η σταθερή παρακολού-
θηση των ασθενών, γίνεται χρήση της τεχνολογίας μέσω απλών 
διαδικασιών, όπως η ειδική εφαρμογή σε ένα κινητό.
Υπάρχουν τέσσερις τύποι ΠΣ, όπου η εξέλιξη της αναπηρίας κα-
θώς και η εμφάνιση των υποτροπών είναι απρόβλεπτες. Συγκε-
κριμένα:
• Υποτροπιάζουσα διαλείπουσα ΠΣ: Εντοπίζεται στο 85% των 
ασθενών στη διάγνωση.
• Δευτερογενώς προϊούσα ΠΣ: Σε βάθος χρόνου, οι περισσότεροι 
ασθενείς θα μεταβούν σε αυτήν, παρουσιάζοντας συνεχή εξέλιξη 
της αναπηρίας με ή χωρίς υποτροπές.
• Πρωτογενώς προϊούσα ΠΣ: Εντοπίζεται στο 10% των ασθενών 

στη διάγνωση.
• Προϊούσα υποτροπιάζουσα ΠΣ: Εντοπίζεται στο 5% των ασθε-
νών στη διάγνωση.
Σημειώνεται πως ως «υποτροπή» χαρακτηρίζονται τα επεισόδια 
νευρολογικών συμπτωμάτων τα οποία διευκρινίζονται ως εξής:
• Εμφάνιση νέων ή επιδεινωμένων συμπτωμάτων που διαρκούν 
24-48 ώρες και θα μπορούσαν να αποδοθούν στη δραστηριότητα 
της νόσου.
• Εμφανίζονται τουλάχιστον 30 ημέρες μετά απ’ οποιοδήποτε προ-
ηγούμενο επεισόδιο.
• Συμβαίνουν απουσία μιας μόλυνσης ή πυρετού.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσιάστηκαν δεδομένα για ένα 
από τα πλέον πρόσφατα φάρμακα, το ocrelizumab, τα οποία έδει-
ξαν ότι η από νωρίς έναρξη και συνέχιση της θεραπείας μείωσε 
την εξέλιξη της αναπηρίας στους ασθενείς. Ειδικότερα, οι μελέ-
τες έδειξαν 42% μείωση του κινδύνου να χρειαστούν οι ασθενείς 
αναπηρικό καρότσι μετά από 6,5 έτη θεραπείας σε σύγκριση με 
ασθενείς που άρχισαν τη θεραπεία αργότερα, ενώ το 87% των 
ασθενών με ανεπαρκή ανταπόκριση σε προηγούμενη θεραπεία 
δεν είχε καμία ένδειξη ασθένειας έναν χρόνο μετά την αλλαγή 
του φαρμάκου και την έναρξη του ocrelizumab. Επισημαίνεται ότι 
περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι έχουν λάβει σε παγκόσμιο 
επίπεδο το συγκεκριμένο φάρμακο.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι πρόσβαση στη συγκεκριμένη θεραπεία 
αναμένεται να έχουν σύντομα και οι Έλληνες ασθενείς που πά-

σχουν από τη συγκεκριμένη μορφή ΠΣ, καθώς η Επιτροπή Αξιολό-
γησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης ενέκρι-
νε την αποζημίωση του ocrelizumab. Πρόκειται, δε, για την πρώτη 
και μοναδική εγκεκριμένη στην Ε.Ε. φαρμακευτική αγωγή που χα-
ρακτηρίζεται ως «τροποποιητική αγωγή» για την πρώιμη πρωτο-
παθώς προϊούσα ΠΣ, ενώ αποτελεί και μια νέα επιλογή θεραπείας 
για άτομα με υποτροπιάζουσες μορφές ΠΣ με ενεργό νόσο.
Να σημειωθεί ότι το εν λόγω φάρμακο –το οποίο μια περιορισμέ-
νη κατηγορία ασθενών το λαμβάνει ήδη μέσω ειδικής διαδικα-
σίας–, για να μπορέσουν οι Έλληνες γιατροί να το συνταγογρα-
φήσουν, θα πρέπει να περάσει από ένα ακόμη στάδιο, που είναι 
η διαπραγμάτευση ανάμεσα στη φαρμακευτική εταιρεία και το 
υπουργείο Υγείας (μέσω της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης), ώστε 
να συμφωνηθεί η τιμή στην οποία και θα αποζημιώνεται. Βέβαια 
ο ασθενής από την πλευρά του δεν θα πληρώνει τίποτα.
Οι γιατροί, για να συνταγογραφήσουν το ocrelizumab, ακολουθούν 
το θεραπευτικό πρωτόκολλο για την «ΠΣ με κυρίως υποτροπιά-
ζουσα ή διαλείπουσα πορεία», το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί στο 
σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από το τέλος Ιουλίου. Το 
ocrelizumab, το οποίο χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση κάθε έξι 
μήνες χωρίς την απαίτηση διενέργειας ειδικών εξετάσεων μεταξύ 
των δόσεων, είναι η μοναδική θεραπεία που ενδείκνυται για ασθε-
νείς με στοιχεία ενεργότητας στον απεικονιστικό έλεγχο. Σημειώνε-
ται ότι η συγκεκριμένη αποτελεί την πιο καταστροφική μορφή της 
νόσου, με τη μεγαλύτερη ακάλυπτη θεραπευτική ανάγκη. 

Η έγκαιρη έναρξη αγωγής κλειδί  
για την αντιμετώπιση της πολλαπλής σκλήρυνσης





 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

Η 
είσοδος του παιδιού στο σχολείο 
είναι μία από τις σημαντικότερες 
αλλαγές στη ζωή του και η πρώ-
τη εμπειρία παρατεταμένης απο-
μάκρυνσης από το οικογενειακό 
περιβάλλον. Καλείται να αντεπε-

ξέλθει στις απαιτήσεις ενός ανοιχτού συστήματος, 
όπως είναι το σχολείο, και στις μη προβλέψιμες 
αλλαγές του. Πολύ συχνά τα παιδιά, εξαιτίας αυ-
τών των αλλαγών, εκδηλώνουν σχολική φοβία.
Ως σχολική φοβία ορίζεται ο έντονος φόβος του 
παιδιού σχετικά με κάποιες πτυχές της σχολικής 
ζωής. Παρουσιάζεται στο 8% του μαθητικού πλη-
θυσμού και δεν είναι ένα απλό πρόβλημα απει-
θαρχίας. Πρόκειται για μια πραγματική ψυχολογι-
κή διαταραχή.
Εκτός από την είσοδο του παιδιού για πρώτη φορά 
στο σχολείο, οι αιτίες της σχολικής φοβίας είναι 
ποικίλες και εξαρτώνται από πολλούς παράγο-
ντες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένες από 
αυτές:
• Σχολική ετοιμότητα. Με τον όρο «σχολική ετοι-
μότητα» εννοούμε ένα ορισμένο επίπεδο ανάπτυ-
ξης του παιδιού σε κοινωνικο-συναισθηματικό, 

κινητικό, γνωστικό και σωματικό επίπεδο. Είναι 
καθοριστικής σημασίας, μια και αξιολογεί κανείς 
αν το παιδί είναι έτοιμο να διδαχτεί με οργανω-
μένο και συστηματικό τρόπο τα γνωστικά αντι-
κείμενα του δημοτικού σχολείου.
• Προσδοκίες γονέων. Οι πολύ υψηλές ή οι πολύ 
χαμηλές προσδοκίες των γονέων επηρεάζουν 
άμεσα τη στάση και τις πεποιθήσεις του παιδιού 
απέναντι στο σχολικό πλαίσιο και τη μαθησιακή 
διαδικασία.
• Υπερπροστατευτικότητα γονέων. Πολλές φο-
ρές οι γονείς, στην προσπάθειά τους να προστα-
τέψουν το παιδί τους, του στερούν την ευκαιρία 
να αυτονομηθεί και να νιώσει ανεξάρτητο, με 
αποτέλεσμα να αισθάνεται φόβο και άγχος κάθε 
φορά που απομακρύνεται από την οικογενειακή 
εστία.
• Σχολικός εκφοβισμός. Αν το παιδί έχει πέσει 
θύμα σχολικού φοβισμού, το σχολείο φαντάζει 
γι’ αυτό ένας τόπος μαρτυρίου και είναι αναμε-
νόμενο να μη θέλει να πηγαίνει.
• Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Η μετάβαση 
από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό ή από το δη-
μοτικό στο γυμνάσιο, καθώς και η πολύ συχνή 
αλλαγή σχολείου λόγω επαγγέλματος των γονέ-
ων, π.χ. στρατιωτικοί, πιθανόν να είναι οι αιτίες 
της σχολικής φοβίας.
• Δυσκολίες μάθησης. Τα παιδιά με μαθησιακές 
δυσκολίες, λόγω της καθημερινής ματαίωσης 
που βιώνουν, πολύ συχνά εκδηλώνουν σχολική 
φοβία και αρνούνται συστηματικά να πάνε στο 
σχολείο.
Τα συμπτώματα διαφέρουν σε κάθε περίπτωση, 
ωστόσο τα κύρια συμπτώματα της σχολικής φο-
βίας είναι τα εξής:
• Ξεσπάσματα θυμού
• Πόνος στο στήθος
• Εμετός
• Ναυτία
• Διάρροια
• Στομαχόπονος
• Πονοκέφαλος
• Κλάματα
Πώς θα καταλάβω αν το παιδί μου έχει πραγμα-
τικά σχολική φοβία;

• Θα πρέπει να έχει γίνει προσπάθεια για μεγάλο 
χρονικό διάστημα να πάει το παιδί στο σχολείο χω-
ρίς θετικό αποτέλεσμα.
• Να υποφέρει από άγχος σε σχέση με πολλά άλλα 
ζητήματα.
• Οι φόβοι να μην υποχωρούν, παρά τις προσπά-
θειες των γονέων.
• Να παρουσιάζει περιοδικώς επαναλαμβανόμε-
να οργανικά συμπτώματα.

Αντιμετώπιση
Αρχικά καλό θα είναι οι γονείς να απευθυνθούν 
σε έναν παιδίατρο, για να τους διαβεβαιώσει ότι τα 
συμπτώματα δεν οφείλονται σε φυσικά αίτια. Σε 
περίπτωση που τα συμπτώματα δεν έχουν φυσικά 
αίτια, θα πρέπει το παιδί να επιστρέψει το συντο-
μότερο στο σχολείο και να πηγαίνει κάθε μέρα. Σε 
διαφορετική περίπτωση, θα δυσκολευτεί να εντα-
χθεί ξανά στη σχολική τάξη.

Σημαντικό είναι οι γονείς να κατανοήσουν ότι τα 
συμπτώματα που εκδηλώνει το παιδί είναι πραγ-
ματικά και πιθανότατα να οφείλονται στο άγχος του 
παιδιού να επιστρέψει στο σχολείο.
Οι γονείς θα πρέπει να προσεγγίσουν το παιδί με 
κατανόηση και να μην κρατήσουν αυστηρή στάση. 
Θα πρέπει να συζητήσουν μαζί του και να προ-
σπαθήσουν να μάθουν την αιτία της φοβίας του να 
πάει στο σχολείο.
Τέλος, καλό θα είναι οι γονείς να σημειώνουν τη 
συχνότητα και την ένταση των συμπτωμάτων, 
ώστε να ενημερώνουν τον γιατρό και τον δάσκαλο 
του παιδιού.
Στην περίπτωση που το παιδί αρνείται για μεγάλο 
χρονικό διάστημα να πάει στο σχολείο, οι γονείς 
θα πρέπει να ζητήσουν τη βοήθεια ενός ειδικού 
ψυχικής υγείας, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει 
τόσο το παιδί όσο και τους ίδιους να διαχειριστούν 
τα αρνητικά συναισθήματα.

Σχολική φοβία ή άρνηση: 
Ποια παιδιά  

την εκδηλώνουν  
και πώς μπορούμε  

να βοηθήσουμε
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*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός - συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστημονικός σύμβουλος του τομέα Ειδικής Αγωγής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, επιστημονικός 
διευθυντής του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση». eidikospaidagogos.gr

Ως σχολική φοβία ορίζεται ο έντονος φόβος του 
παιδιού σχετικά με κάποιες πτυχές της σχολικής 
ζωής. Παρουσιάζεται στο 8% του μαθητικού πλη-
θυσμού και δεν είναι ένα απλό πρόβλημα απει-
θαρχίας. Πρόκειται για μια πραγματική ψυχολογι-
κή διαταραχή.“



Σ
τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Τατόι 
Club διοργανώθηκαν φέτος οι αγώνες του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου Τένις, Davis Cup, από 
τις 11 έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Έλαβαν μέρος 
οκτώ ομάδες, χωρισμένες σε δύο ομίλους 
των τεσσάρων. Στον 1ο όμιλο επικεφαλής 

τέθηκε το Λουξεμβούργο, καθώς κατείχε την καλύτερη θέση 
στη βαθμολογία (Νο 65), ενώ στον 2ο η Εσθονία, που βρισκόταν 
στο Νο 67.
Η ελληνική ομάδα, η οποία κληρώθηκε στον 1ο όμιλο, 
αντιμετώπισε τις ομάδες του Λουξεμβούργου, της Πολωνίας 
και του Μονακό και έφτασε στον «μικρό» τελικό του Σαββάτου, 
όπου νίκησε τη Λετονία. Προκρίθηκε έτσι στα πλέι-οφ του 
World Group ΙΙ, όπου τον Μάρτιο του 2020 θα διεκδικήσει να 
ανέβει ακόμη ψηλότερα στο Davis Cup.

Καθοριστικός ο Τσιτσιπάς
Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της εθνικής μας ομάδας έπαιξε 
η παρουσία του Έλληνα πρωταθλητή Στέφανου Τσιτσιπά, ο 
οποίος για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια αγωνίστηκε για τα 
ελληνικά χρώματα.
Σε αυτό το διάστημα, βέβαια, οι ατομικές επιτυχίες του Στέφανου 
ήταν πολλές και εντυπωσιακές, με αδιάψευστη απόδειξη τη 
σημερινή του βαθμολογία, καθώς πλέον φιγουράρει στους δέκα 
καλύτερους τενίστες του κόσμου και συγκεκριμένα στο Νο 7 της 
παγκόσμιας κατάταξης.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου δήλωσε: «Τιμή 
μου που εκπροσωπώ την Ελλάδα. Θα παίξω για πρώτη φορά σε 

Μεγάλη επιτυχία της Εθνικής 
Ελλάδος Τένις στο Davis Cup

αυτή τη διοργάνωση, οπότε είναι κάτι καινούργιο και φρέσκο για 
μένα. Αποτελεί τιμή μου που εκπροσωπώ τα ελληνικά χρώματα 
και ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Ελπίζω να γίνουν κι άλλα τουρνουά 
στην Ελλάδα και να μπει σε υψηλό επίπεδο το ελληνικό τένις 
γενικότερα».
Φυσικά, το κλειδί της επιτυχίας της ελληνικής ομάδας ήταν, 
πέρα από την αποτελεσματικότητα του κάθε παίκτη ξεχωριστά, 
η άψογη μεταξύ τους συνεργασία και το καλό κλίμα που 
επικρατούσε. Συγκεκριμένα, εκτός από τον Στέφανο Τσιτσιπά, 
η ομάδα μας απαρτίστηκε από τους κορυφαίους παίκτες του 
ελληνικού τένις Μιχάλη Περβολαράκη, Μάρκο Καλοβελώνη και 
Πέτρο Τσιτσιπά. Προπονητής ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικολάου 
και αρχηγός της αποστολής ο πατέρας του Στέφανου και του 
Πέτρου, Απόστολος Τσιτσιπάς.

1η ημέρα αγώνων: Ελλάδα vs Λουξεμβούργο
Την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης και λίγο μετά την τελετή 
έναρξης η ελληνική ομάδα αναμετρήθηκε με το Λουξεμβούργο. 
Ο Μιχάλης Περβολαράκης ήταν αυτός που έπαιξε τον πρώτο 
αγώνα, απέναντι στον Ούγκο Ναστάζι. Παρά τη σχετικά μικρή 
του εμπειρία σε χωμάτινες επιφάνειες –καθώς έπαιζε κολεγιακό 
τένις στις ΗΠΑ, αγωνιζόταν εκεί σχεδόν αποκλειστικά σε 
σκληρές επιφάνειες–, συνδύασε το ντεμπούτο του στο Davis 
Cup με νίκη, κερδίζοντας τον Ούγκο Ναστάζι με ανατροπή, 6-7 
(5), 6-3, 6-1, χαρίζοντας τον πρώτο βαθμό στην Ελλάδα.
Λίγο αργότερα μπήκε στη μάχη ο Στέφανος, ο οποίος 
επιβεβαίωσε την κλάση του και επικράτησε με το εμφατικό 
6-1, 6-0 έναντι του Τομ Ντίτριχ. Εφόσον η Ελλάδα απέκτησε 

προβάδισμα έναντι του Λουξεμβούργου, ο τρίτος αγώνας της 
συνάντησης, αυτός του διπλού, έγινε κυρίως για τυπικούς 
λόγους. Σε αυτόν, οι Μάρκος Καλοβελώνης και Πέτρος 
Τσιτσιπάς έκαναν το 3-0 για την Ελλάδα, νικώντας με 6-4, 7-5 
τους Κρις Ρόντες και Κριστόφ Τολ.

2η ημέρα αγώνων: Ελλάδα vs Πολωνία
Η δεύτερη ημέρα στο Τατόι δεν τελείωσε με το ιδανικό 
αποτέλεσμα, καθώς, παρά την «καθαρή» νίκη του Στέφανου επί 
του Χούμπερ Χούρκατς με 6-3, 6-1, η Ελλάδα δεν κατάφερε να 
πάρει άλλη νίκη και έμεινε στη μία έναντι δύο των Πολωνών.
Αναλυτικότερα, ο Μιχάλης τα έδωσε όλα στο γήπεδο, παρά τις 
δύσκολες καιρικές συνθήκες, αλλά ο Καμίλ Μάτσρακ φάνηκε 
δυνατότερος και πήρε τη νίκη στις λεπτομέρειες, με 6-4, 6-3. Η 
συνάντηση κρίθηκε, λοιπόν, στο διπλό: Στέφανος και Μιχάλης 
αντιμετώπισαν τους πολύ καλούς στα διπλά Λούκας Κούμπορ 
και Μάρτσιν Ματκόφσκι, όπου, σε έναν συναρπαστικό αγώνα 
και παρά την κατάκτηση του πρώτου σετ από τους Έλληνες, 
τελικά οι Πολωνοί επικράτησαν με 3-6, 6-4, 6-1.

3η ημέρα αγώνων: Ελλάδα vs Μονακό
Η τρίτη ημέρα ήταν και η πιο κρίσιμη, καθώς η εθνική μας 
ομάδα ήθελε οπωσδήποτε τη νίκη απέναντι στο Μονακό, για να 
μπορέσει να εξασφαλίσει την παρουσία της στα πλέι-οφ ανόδου 
στη δεύτερη κατηγορία της ευρωαφρικανικής ζώνης στο Davis 
Cup το 2020.
Και έτσι έγινε: η Ελλάδα επικράτησε με 2-1 επί του Μονακό. Την 
αρχή, όπως πάντα, έκανε ο Μιχάλης Περβολαράκης, ο οποίος 
μετά από αγώνα τριών ωρών νίκησε με 2-1 σετ (6-1, 6-7 (8), 6-4) 
τον Ρομέν Αρνόντ. Έπειτα και από τη νίκη του Στέφανου με 2-0 
(6-2, 6-1) επί του Λούκας Καταρίνα, η αναμέτρηση μεταξύ των 
δύο ομάδων είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί και η Ελλάδα είχε 
εξασφαλίσει την παρουσία της στα πλέι-οφ του World Cup II 
το 2020. Στο διπλό, Πέτρος και Μάρκος γνώρισαν την ήττα (3-6, 
6-3, 6-3) από τους Μπεντζαμίν Μπαλέ και Ουγκό Νις.

Τελευταία ημέρα αγώνων: Ελλάδα vs Λετονία
Την τελευταία ημέρα των αγώνων, το Σάββατο 14/9, το τελικό 
αποτέλεσμα απέναντι στη Λετονία δεν είχε ιδιαίτερη σημασία, 
καθώς η πρόκριση ήταν εξασφαλισμένη από την προηγούμενη 
ημέρα. Ωστόσο, παρά τις πολύ κακές καιρικές συνθήκες (άνεμοι 
8-9 μποφόρ), η Ελλάδα εξασφάλισε, χάρη στις νίκες του 
Στέφανου και του Μιχάλη, την 3η θέση στο τουρνουά.
Σχετικά με τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν, ο Στέφανος 
δήλωσε: «Ναι, υπήρχαν πολλές δυσκολίες με τον αέρα και δεν 
μου δόθηκε η δυνατότητα να παίξω όπως θα ήθελα. Όμως βρήκα 
τις λύσεις μου, και με τη βοήθεια του προπονητή πέτυχα το 
μπρέικ στο προτελευταίο γκέιμ και αυτό μου έδωσε τη νίκη».
Αήττητη από το Τατόι Club έφυγε η ομάδα της Πολωνίας, 
κερδίζοντας στον τελικό και την Εσθονία, με 2-0 στους μεταξύ 
τους αγώνες.

Γιορτή για το ελληνικό τένις
Και τις τέσσερις ημέρες το θέαμα ήταν συγκλονιστικό. Παρά 
τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και το άγχος για την πρόκριση 
της Εθνικής, οι παίκτες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε 
κάθε αγώνα, κάτι που σίγουρα μπορούν να επιβεβαιώσουν όσοι 
βρέθηκαν εκεί και τους παρακολούθησαν ζωντανά.
Για την Ελλάδα, που δεν είναι συνηθισμένη σε τόσο μεγάλες 
διοργανώσεις, μπορούμε να πούμε πως το τετραήμερο αυτό 
ήταν μια μεγάλη γιορτή.
Οι κορυφαίοι Έλληνες τενίστες που απάρτισαν την εθνική 
μας ομάδα έδωσαν την ευκαιρία στους μικρούς αλλά και στους 
μεγάλους λάτρεις του αθλήματος να τους γνωρίσουν από κοντά, 
να δουν πώς πραγματικά παίζουν, να τους εμψυχώσουν στην 
προσπάθειά τους και, τέλος, να πάρουν από αυτούς αυτόγραφα 
και άλλα δώρα.

  ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΚΑΐΡΉ
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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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Γιατί τα τέλη κυκλοφορίας θα αυξηθούν  
από τον Μάρτιο του 2020;
ΌΠΩΣ ΈΧΌΥΜΈ ΓΡΆΨΈΙ ΣΤΌ «AUTO FREE SUNDAY» ΆΠΌ ΤΌ ΚΆΛΌΚΆΙΡΙ, ΤΆ ΤΈΛΗ ΚΥΚΛΌΦΌΡΙΆΣ ΦΈΤΌΣ ΘΆ 
ΠΆΡΆΜΈΙΝΌΥΝ ΩΣ ΈΙΧΆΝ.
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Κ
ι αυτό διότι το σύστημα υπολογισμού για τα τέλη κυκλοφορίας 
πήρε παράταση έως και τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, αν δεν υπάρ-
ξει αναπροσαρμογή στους συντελεστές του, και για τα νέα επιβα-
τικά από την 1η Μαρτίου θα υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις, που 
θα παρασύρουν και τις τιμές των νέων μοντέλων.

Άναλυτικότερα, οι δηλώσεις του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα 
Καραμανλή, στον ΆΝΤ1 και τον Γιώργο Παπαδάκη βρίσκονται και πάλι στην ε-
πικαιρότητα, ενώ οι εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί δεν είναι οι σωστές. 
Η κοινοτική οδηγία που επικαλέστηκε ο υπουργός και η οποία θα συνδέει τα 
τέλη με τις εκπομπές ρύπων δεν είναι άλλη από την ισχύ του WLTP για τον 
προσδιορισμό των εκπομπών CO2.
Άπό τον Όκτώβριο του 2010 στη χώρα μας, και για τα καινούργια αυτοκίνητα 
που ταξινομούνται, τα τέλη (και οι δασμοί εισαγωγής) υπολογίζονται με βάση 
τις εργοστασιακές τιμές εκπομπών CO2, που προκύπτουν με βάση τον κύκλο 
μέτρησης NEDC.
Άπό την 1η Σεπτεμβρίου του 2019 και μετά τη λήξη μιας παράτασης 12 μηνών 
(έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2018) ο κύκλος αυτός έχει αντικα-
τασταθεί επίσημα στην Έ.Έ. από τον πιο ρεαλιστικό κύκλο μέτρησης WLTP, ο 
οποίος έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερες και πιο κοντά στην καθημερινότητα 
επίσημες τιμές μέσης κατανάλωσης και εκπομπών CO2.

Η άμεση εφαρμογή των νέων αυτών τιμών εκπομπών CO2 θα οδηγούσε σε 
άμεση αύξηση και των τελών κυκλοφορίας των καινούργιων αυτοκινήτων 
που θα ταξινομούνταν για πρώτη φορά. Έτσι, με το ΦΈΚ 31/8 139, τεύχος Ά, 
η κυβέρνηση έδωσε παράταση στη χρήση των πιο χαμηλών τιμών CO2 κατά 
NEDC έως την 29η Φεβρουαρίου 2020.
Δεν αυξάνονται, λοιπόν, τα τέλη για τα καινούργια αυτοκίνητα που θα ταξινο-
μηθούν έως αυτή την ημερομηνία – για τα άλλα που ήδη είναι σε κυκλοφο-
ρία δεν θα άλλαζαν έτσι κι αλλιώς, από τη στιγμή που η κλίμακα διατηρείται 
(και για όσα έχουν ταξινομηθεί πριν από τον Όκτώβριο του 2010 και ο υπολο-
γισμός γίνεται με βάση τα κυβικά).
Άπό την 1η Μαρτίου του 2020 τα τέλη για το υπόλοιπο του 2020, και για τα και-
νούργια αυτοκίνητα και μόνο που θα ταξινομηθούν για πρώτη φορά, θα υπο-
λογίζονται με βάση τις μεγαλύτερες τιμές CO2 κατά WLTP και κατά συνέπεια 
θα αυξηθούν με βάση την ισχύουσα κλίμακα.
Για το ύψος των αυξήσεων δεν μπορεί να γίνει καμία εκτίμηση, αφού οι εκ-
πομπές CO2 υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε έκδοση κάθε μοντέλου, μια 
και ρόλο παίζει το βάρος, που μεταβάλλεται με τον εξοπλισμό καθώς και τα 
λάστιχα. Έπίσης, με την τρέχουσα νομοθεσία, και αν δεν αλλάξει κάτι, από την 
1η Μαρτίου του 2020 δεν θα αυξηθούν μόνο τα τέλη αλλά και οι τιμές αγοράς 
των καινούργιων αυτοκινήτων.

H Kia Motors επενδύει 
στην IONITY

Η Kia Motors Company, μαζί με τη Hyundai Motor 
Company, ανακοίνωσε την επένδυσή της στην IONITY, 
μια κοινή επιχείρηση που δημιουργήθηκε από κατα-

σκευαστές αυτοκινήτων που δραστηριοποιούνται στην παγκό-
σμια αγορά. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Kia και η Hyundai, 
θυγατρικές εταιρείες αυτοκινήτων του Hyundai Motor Group, 
θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω αύξηση 
της διαθεσιμότητας των σταθμών φόρτισης, με επιπλέον πλε-
ονεκτήματα για τους πελάτες.
Η απόφαση συμμετοχής σε αυτό το δίκτυο θα προσφέρει 
σημαντικά οφέλη στους Έυρωπαίους πελάτες των Kia και 
Hyundai. Ξεκινώντας από το 2021, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
(EVs) των Kia και Hyundai θα είναι εξοπλισμένα με συστή-
ματα φόρτισης 800 Volt, προκειμένου να μπορούν να αξιο-
ποιήσουν τη μέγιστη ισχύ φόρτισης των 350 kW της IONITY. 
Όι πελάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις 
HPC της IONITY, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με ψηφιακές 
επιλογές πληρωμών, προκειμένου να μειώνεται σημαντικά 
ο χρόνος φόρτισης και να διευκολύνονται οι μετακινήσεις σε 
μεγάλες αποστάσεις.
Η IONITY είναι μια κοινή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2017 
από το BMW Group, την Daimler AG, τη Ford Motor Company 
και το Volkswagen Group με την Porsche AG. Άπό την ίδρυσή 
της μέχρι σήμερα διαθέτει περίπου 140 σταθμούς φόρτισης 
στην Έυρώπη και ακόμα 50 υπό κατασκευή. Η τεχνολογία 
της IONITY χαρακτηρίζεται από ισχύ φόρτισης έως και 350 
kW, ενώ η χρήση του προτύπου γενικής φόρτισης Combined 
Charging System εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή συμ-
βατότητα μεταξύ των EVs.
Η IONITY θα επεκτείνει το δίκτυό της των σταθμών ταχείας 
φόρτισης σε 400 έως το 2020, με κατά μέσο όρο τουλάχιστον 
ένα σημείο φόρτισης για κάθε 120 χιλιόμετρα κατά μήκος ση-
μαντικών ευρωπαϊκών εθνικών οδών. Η ευρωπαϊκή προ-
σέγγιση διανομής και εμπορικής προσέγγισης θα βελτιώσει 
σημαντικά το κύρος και την πρακτικότητα των ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων τόσο για τους σημερινούς χρήστες όσο και για 
τους μελλοντικούς αγοραστές τους.

Σπορ έκδοση N Line για το νέο Hyundai i10

Όπτικά, το i10 N Line διαφοροποιείται από τις απλές 
εκδόσεις, καθώς φορά πιο επιθετικούς προφυλα-
κτήρες, διαφορετική μάσκα και ζάντες 16 ιντσών. 
Διαφοροποιήσεις υπάρχουν και στα φωτιστικά σώ-

ματα, με LED φώτα ημέρας, που αποτελούνται από τρία στοι-
χεία το καθένα, να έχουν αντικαταστήσει τα αντίστοιχα στρογ-
γυλά που θα υπάρχουν σε όλα τα υπόλοιπα.
Άπό κει και πέρα, σε διάφορα σημεία του αμαξώματος θα εμ-
φανίζονται τα σχετικά N Line λογότυπα, ενώ θα υπάρχει και 
δυνατότητα διχρωμίας, με την οροφή να είναι σε άλλη από-
χρωση, ώστε να δημιουργείται αντίθεση. Έντός, οι διαφορο-
ποιήσεις εστιάζονται στο σπορ τιμόνι με τις κόκκινες ραφές, στα μεταλλικά πεντάλ και στα κόκκινα πλαίσια των αε-
ραγωγών. Τέλος, βελτιωμένα θα είναι και τα καθίσματα, προσφέροντας καλύτερη πλευρική στήριξη.
Το Hyundai i10 N Line παρουσιάστηκε επίσημα και παράλληλα με τις απλές εκδόσεις του i10 στη Φρανκφούρτη. Όι 
ενδιαφερόμενοι θα μπορούν από τις αρχές του χρόνου να επιλέξουν μεταξύ δύο κινητήρων, ενός ατμοσφαιρικού 
τετρακύλινδρου, χωρητικότητας 1,2 λίτρων και ισχύος 85 ίππων, και ενός τρικύλινδρου turbo, ενός λίτρου, με 100 
ίππους και 172 Nm ροπής.
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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. Η δράση συνεχίζεται χωρίς… περιορισμούς 
στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Η Πρέμιερ 
Λιγκ, η Serie A, η Ligue 1 και οι υπόλοιπες διοργανώ-

σεις παίζουν δυνατά. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ελλη-
νική Σούπερ Λιγκ. Άλλωστε σήμερα έχουμε το ντέρμπι της Θεσσα-
λονίκης, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Γενικά, οι αγώνες είναι 
πολλοί και αυτό μας ευνοεί στοιχηματικά. Διότι αυξάνονται κατά 
πολύ και οι στοιχηματικές επιλογές μας. Το Betarades.gr μελέτησε 
προσεκτικά το κουπόνι της Κυριακής και εντόπισε δυνατά σημεία. 
Πάμε, λοιπόν, να τα δούμε παρακάτω.
Οι προτάσεις στοιχήματος της Κυριακής ξεκινάνε από το ελληνικό 
πρωτάθλημα. Έχουμε φτάσει αισίως στην τέταρτη αγωνιστική. Ένα 
από τα κορυφαία ματς είναι το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη στην 
Τούμπα. Στις 18:30 οι «ασπρόμαυροι» υποδέχονται τους «κιτρινό-
μαυρους». Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από τη σημαντική νίκη στην έδρα 
του Ατρόμητου, με 2-3. Ο Κρέσπο ήταν αυτός που τον λύτρωσε στο 
τέλος. Η ομάδα του Φερέιρα έχει μεγάλη ποιότητα, αλλά αμυντικά 
ακόμα δεν έχει βρει ρυθμό. Ο Άρης συνήλθε μετά τη διακοπή και 
διέλυσε με 4-0 τον Παναθηναϊκό. Είναι από τις πιο δημιουργικές ο-
μάδες του πρωταθλήματος και μπορεί να βάλει δύσκολα στους γη-
πεδούχους. Απόψε προβλέπουμε οι επιθέσεις να παίζουν πιο καί-
ριο ρόλο. Πάμε για ένα ανοιχτό ντέρμπι και επιλέγουμε το Goal/
Goal σε απόδοση 2.30.

Αντέχει η Γουέστ Χαμ
Από την Ελλάδα πάμε στην Αγγλία και την Πρέμιερ Λιγκ. Εδώ το 
πρωτάθλημα έχει φτάσει στην έκτη αγωνιστική. Η Γουέστ Χαμ, λοι-
πόν, φιλοξενεί τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το παιχνίδι είναι σημα-
ντικό από βαθμολογική άποψη. Οι γηπεδούχοι παραμένουν αήτ-
τητοι μετά την ήττα της πρεμιέρας από τη Σίτι. Η Γιουνάιτεντ δεν 
πατάει πολύ καλά, αλλά κατάφερε να κερδίσει τη Λέστερ στο «Ολντ 
Τράφορντ». Να σημειωθεί ότι οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες με 
οκτώ πόντους. Στην έδρα της η Γουέστ Χαμ έχει τα φόντα να εκ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με τα γκολ στο ντέρμπι  

ΠΑΟΚ-Άρης!
μεταλλευτεί τη μέτρια φόρμα των φιλοξενούμενων. Τα «σφυριά» δι-
αθέτουν ποιοτικό ρόστερ και είναι σκληροτράχηλο σύνολο. Καταλή-
γουμε στο 1Χ σε απόδοση 1.82.

Σκοράρουν στη Γαλλία
Στη Γαλλία, τώρα, και τη Ligue 1 η Ρεν υποδέχεται τη Λιλ. Πρόκει-
ται για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή η 
Λιλ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 10 βαθμούς και η Ρεν ακολουθεί 
με 9. Οι φιλοξενούμενοι, μάλιστα, αγωνίζονται και στο Champions 
League. Εκεί έχασαν εύκολα με 3-0 από τον Άγιαξ. Δέχονται εύκολα 
γκολ, αλλά επιθετικά βρίσκουν σχεδόν πάντα τον τρόπο να απειλούν. 
Η Ρεν, από την άλλη, είναι αξιόμαχη ομάδα. Κι αυτή δίνει βάρος στο 

δημιουργικό κομμάτι. Στα μετόπισθεν έχει τα κενά της. Δεν είναι 
στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αλλά μπορεί να ανασυνταχθεί. Και 
η παράδοση στα μεταξύ τους δείχνει πολλά γκολ. Εμείς δεν θα πάμε 
με το Over, αλλά με το αμφίσκορο. Το Goal/Goal εντοπίζεται στο 2.00 
και αποτελεί αξιόλογη επιλογή.
Τα δύο επόμενα προγνωστικά μας προέρχονται από την Ιταλία και 
την Τουρκία. Στη Serie A, αρχικά, μας απασχολεί το ματς της Ατα-
λάντα με τη Φιορεντίνα στο Μπέργκαμο. Οι γηπεδούχοι έχουν δύο 
νίκες και μία ήττα στο πρωτάθλημα. Οι φιλοξενούμενοι τα πάνε ά-
σχημα, με μία ισοπαλία και δύο ήττες. Η Αταλάντα είναι ανώτερο σύ-
νολο και στην έδρα της ειδικά έχει το πάνω χέρι. Είναι αήττητη απέ-
ναντι στη Φιορεντίνα στα τρία τελευταία μεταξύ τους. Θα πάμε με τον 
«άσο» στο 2.05. Στην Τουρκία η Μαλάτιασπορ υποδέχεται τη Γαλα-
τασαράι. Οι φιλοξενούμενοι έχουν πιο ποιοτικούς παίκτες και θέλουν 
να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία. Έχουν μείνει λίγο πίσω και 
οφείλουν να κερδίσουν. Η Γαλατά μπορεί και πρέπει να πάρει τους 
τρεις βαθμούς. «Διπλό» σε απόδοση 1.90.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για μία ακόμη εβδομάδα. 
Εσείς μην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενημερωτικό site για το στοίχημα 
μπορείτε να βρίσκετε επιλογές για live betting σε όλη τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες, όταν υπάρχει έ-
ντονη στοιχηματική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Μπολόνια - Ρόμα (22/9, 16:00): Αμφίρροπο ματς στην 
Ιταλία, ανάμεσα στην Μπολόνια και τη Ρόμα. Οι φιλοξενούμενοι 
τρέχουν ένα φοβερό αήττητο σερί 17 αγώνων. Προέρχονται από 
νίκη και πιστεύουμε ότι μπορούν να συνεχίσουν στο ίδιο τέμπο. 
Η Μπολόνια είναι καλή, αλλά μάλλον ήρθε η ώρα να χάσει. Το 
«διπλό» στο 2.40.

* Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Ντόρτμουντ (22/9, 19:00): Κρίσιμο 
ματς στην Bundesliga, ειδικά για τους φιλοξενούμενους. Η Ντόρ-
τμουντ είναι σε εξαιρετική κατάσταση, δεν κέρδισε από… σπόντα 
την Μπαρτσελόνα. Η Άιντραχτ δέχεται γκολ εδώ και τρία σερί ματς 
και σήμερα αυτό δεν συγχωρείται. Θα επιλέξουμε το «διπλό» σε 
απόδοση 1.70.

* Λέτσε - Νάπολι (22/9, 22:00): Η Λέτσε πήρε την πρώτη της νίκη 
στη Serie A, αλλά σήμερα έχει πολύ δύσκολο έργο. Το ότι παρα-
βιάζεται η εστία της εδώ και τέσσερα ματς κάτι δείχνει. Η Νάπολι 
κέρδισε και τη Λίβερπουλ και είναι σε φόρμα. Καταλήγουμε στο 2 & 
Over 2.5 σε απόδοση 1.83.

Goal Tips

* Κρίσταλ Πάλας - Γουλβς (22/9, 16:00): Αμφότερες οι ομάδες έχουν 
εμφανίσει αμυντικά κενά σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές της Πρέμιερ 
Λιγκ. Η Κρίσταλ Πάλας προέρχεται από το 4-0 από την Τότεναμ και η 
Γουλβς από το 2-5 από την Τσέλσι. Πάλι βλέπουμε πολλά γκολ και πάμε 
με το Over 2.5 σε απόδοση 2.37.

* Σαμπντόρια - Τορίνο (22/9, 16:00): Πρόκειται για δύο πολύ επιθετι-
κές ομάδες, με τη διαφορά ότι οι γηπεδούχοι δεν είναι αποτελεσματικοί. 
Οι βαθμοί είναι μεγάλη προτεραιότητα για αμφότερους τους αντιπάλους. 
Περιμένουμε τις ομάδες ιδιαίτερα προσεκτικές και το Under 2.5 στο 1.90 
είναι η επιλογή μας.

* Λυών - Παρί Σεν Ζερμέν (22/9, 22:00): Καλές ομάδες και οι δύο 
και ειδικά η Παρί Σεν Ζερμέν. Οι φιλοξενούμενοι, παρά τις τεράστιες 
απουσίες, κέρδισαν τη Ρεάλ με 3-0. Γενικά, δεν προβλέπουμε ένα πολύ 
ανοιχτό παιχνίδι που θα ξεφύγει στο σκορ. Η σκοπιμότητα παίζει ρόλο 
και το Under 3.5 στο 1.80 κρίνεται αξιόλογο.

Head 2 Head

* Άρσεναλ - Άστον Βίλα (22/9, 18:30): Στην Πρέμιερ Λιγκ η Άρσεναλ 
υποδέχεται την Άστον Βίλα. Οι «κανονιέρηδες» είναι ανώτερη ομάδα 
και πρέπει να «καθαρίζουν» τέτοια παιχνίδια στην έδρα τους. Μετράνε 
και έξι σερί νίκες απέναντι στη Βίλα. Θεωρούμε ότι θα κερδίσουν άνετα 
και επιλέγουμε το 1 Ημ./1 Τελ. σε απόδοση 2.10.

* Τσέλσι - Λίβερπουλ (22/9, 18:30): Ντέρμπι στην Αγγλία, με την 
Τσέλσι να φιλοξενεί τη Λίβερπουλ. Το αμφίσκορο επιβεβαιώθηκε στα 
έξι από τα οκτώ τελευταία παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων. Οι συνθή-
κες ευνοούν την επανεμφάνισή του. Η Τσέλσι δέχεται εύκολα γκολ, το 
ίδιο και η Λίβερπουλ τώρα τελευταία. Goal/Goal σε απόδοση 1.60. 

* Σεβίλλη - Ρεάλ Μαδρίτης (22/9, 22:00): Σημαντικό παιχνίδι στη 
La Liga, με τη Σεβίλλη να υποδέχεται τη Ρεάλ. Αμφότερες οι ομάδες 
αρέσκονται στα ανοιχτά ματς. Επιπλέον, εννέα από τα δέκα τελευταία 
μεταξύ τους είχαν τρία τέρματα και πάνω. Και σήμερα περιμένουμε μια 
ωραία αναμέτρηση με πολλά γκολ. Το Goal/Goal & Over 2.5 εντοπίζεται 
στο 1.72 και θα το προτιμήσουμε.

22/9
16:00 Γουέστ Χαμ - Μάντσεστερ Γ.   1X  1.82
16:00 Ρεν - Λιλ   Goal/Goal  2.00
18:30 ΠΑΟΚ - Άρης   Goal/Goal  2.30
19:00 Αταλάντα - Φιορεντίνα   1  2.05
19:00 Μαλάτιασπορ - Γαλατασαράι   2  1.90
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Ο ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΤΟ GAZARTE
Μετά τις sold-out εμφανίσεις του, ο Παύλος Παυ-
λίδης επιστρέφει το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στο 
Roof Stage του Gazarte, δίνοντας ραντεβού με το 
πάθος και το συναίσθημα για μια βραδιά μοναδική. 
Μαζί με τον Ορέστη Μπενέκα στα πλήκτρα και τις 
λούπες και τον Αλέκο Βουλγαράκη στην ηλεκτρική 
κιθάρα, ως Παύλος Παυλίδης Trio, μας παρουσιάζουν 
ένα διαφορετικό project, προσεγγίζοντας, με τρόπο 
μυσταγωγικό, τραγούδια απ’ όλη τη μουσική πορεία 
του Παύλου, τραγούδια που έχουμε χιλιοτραγουδή-
σει και αγαπάμε και δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία 
να ακούσουμε στις συναυλίες του.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗ
Τι ξεχωρίζει την αλήθεια από το ψέμα; Την αίσθηση 
από την ψευδαίσθηση; Σε αυτό το δίπτυχο κινείται η 
έκθεση φωτογραφίας «True Lies» του καταξιωμένου 
φωτογράφου Γιάννη Βελισσαρίδη, που έρχεται στην 
Art Appel Gallery στο Κολωνάκι από τις 24 Σεπτεμβρί-
ου έως τις 12 Οκτωβρίου 2019. Εγκαίνια την Τρίτη 24 
Σεπτεμβρίου, ώρα 20:00.

ATHENS BAROQUE FESTIVAL
To Athens Baroque Festival για τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά έρχεται στην Αθήνα (27-29 Σεπτεμβρίου 
στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Λουξεμ-
βούργου και την Πρεσβεία του Ισραήλ) για να 
προσφέρει στους λάτρεις της παλαιάς μουσικής και 
σε όλους εκείνους που θέλουν να την ανακαλύ-
ψουν υψηλού επιπέδου συναυλίες και διαλέξεις 
από Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες και μουσικά 
σύνολα. Ποικίλο ρεπερτόριο, με μουσική από τον 
Μεσαίωνα έως και το όψιμο Μπαρόκ, σεφαρα-
δίτικα Ladino τραγούδια, οργανική και φωνητική 
μουσική από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και 
την Αγγλία, όλα ερμηνευμένα από όργανα εποχής. 
www.athensbaroquefestival.com

Ο Ara Malikian, o ροκ σταρ του βιολιού, έρχεται στο θέα-
τρο Παλλάς στις 27 & 28 Σεπτεμβρίου, για να κατακτήσει 
και το ελληνικό κοινό, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιο-
δείας του, που «ταξιδεύει» σε πάνω από 50 χώρες, με του-

λάχιστον 220 sold-out παραστάσεις σε εμβληματικές μουσικές σκη-
νές, όπως το Royal Albert Hall του Λονδίνου, το Carnegie Hall της 
Νέας Υόρκης, το Tempodrom στο Βερολίνο, η Volkswagen Arena 
στην Κωνσταντινούπολη, το National Auditorium στο Μεξικό και το 
Olympia στο Παρίσι. Γεννημένος το 1968 στον Λίβανο, αρμενικής κα-
ταγωγής, έδωσε το πρώτο του κονσέρτο στην ηλικία των 12 ετών, επι-
λέχτηκε να σπουδάσει μουσική στη Γερμανία και αργότερα στο Λον-
δίνο, ενώ εδώ και πολλά χρόνια ζει στην Ισπανία.

Ο ARA MALIKIAN  
ΣΤΟ ΠΑΛΛΑΣ



AD ASTRAΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΆΛ  
ΚΙΝΗΜΆΤΟΓΡΆΦΟΥ  
ΤΗΣ ΆΘΗΝΆΣ  
ΝΥΧΤΕΣ  ΠΡΕΜΙΕΡΆΣ

H ιστορία ακολουθεί τον αστροναύτη 
Ρόι Μακ Μπράιντ (Μπραντ Πιτ) 
καθώς ταξιδεύει στα πέρατα του 
ηλιακού συστήματος για να βρει 

τον χαμένο πατέρα του και να διαλευκάνει ένα 
μυστήριο που απειλεί την επιβίωση του πλανή-
τη. Το ταξίδι του θα φέρει στην επιφάνεια μυ-
στικά που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη φύση 
της ανθρώπινης ύπαρξης και τη θέση της στο 
σύμπαν. Διοικητής της τελευταίας αποστολής, 
που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς ψάχνοντας ση-
μάδια εξωγήινης ζωής, ήταν ο πατέρας του Ρόι, 
ο Κλίφορντ Μακ Μπράιντ (Τόμι Λι Τζόουνς), 
ένας θρυλικός αστροναύτης που αγνοείται τα τε-
λευταία 16 χρόνια. Αν και ο Ρόι δεν τον έχει δει 
από την ηλικία των16 ετών, δεν έχει πάψει να τον 
έχει ως είδωλο. Έμαθε από εκείνον να παίρνει ρί-
σκα και να αναζητά απαντήσεις για τα πάντα στο 
απέραντο Διάστημα. Όμως ο Κλίφορντ υπήρξε 
απόμακρος ως πατέρας, με αποτέλεσμα ο Ρόι να 
δείχνει μοναχικός και απομονωμένος, μακριά 
από τη δημιουργία σχέσεων, καταπιέζοντας θετι-
κά και αρνητικά συναισθήματα.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της 
Αθήνας άνοιξε τις πύλες του τον Σεπτέμβριο του 
1995 και έκτοτε επιστρέφει κάθε Σεπτέμβριο 
στην πόλη με μεγάλη επιτυχία. Φέτος γιορ-

τάζει 25 χρόνια κινηματογραφικής ιστορίας στην Αθήνα 
και έρχεται για μία ακόμη χρονιά με πρεμιέρες, μοναδικά 
αφιερώματα, πολυαναμενόμενα μουσικά φιλμ, ντοκιμα-
ντέρ, αλλά και παράλληλες επετειακές εκδηλώσεις, όπως 
master classes, συναυλίες, πάρτι, ειδικές προβολές και πάνω 
από 47 ελληνικές ταινίες μικρού μήκους. Η ταινία έναρξης 
της 25ης επετειακής διοργάνωσης είναι το βραβευμένο 
με Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών «Parasite» του 
Bong Joon-ho. Δεν θα χάσουμε την ελληνική πρεμιέρα 
της μικρού μήκους ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου «Nimic» 
που θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου στις 22:00 

στο Ιντεάλ και θα προηγηθεί της προβολής της ταινίας «Ο 
Αποτεφρωτής» (The Cremator, 1969, 96΄) του Γιουράι Χερζ, 
ταινίας που επηρέασε αρκετά το έργο του Λάνθιμου, όπως 
παραδέχτηκε ο ίδιος μιλώντας πέρυσι για την προετοιμασία 
της ταινίας «Η Ευνοούμενη». Στο επετειακό 25ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας 
συγκαταλέγεται το αφιέρωμα στον Έντουαρντ Γιανγκ, έναν 
από τους κορυφαίους Ασιάτες σκηνοθέτες του 20ού αιώνα, 
μια ολοκληρωμένη ρετροσπεκτίβα σε ένα θαυμάσιο έργο. 
Στις αγαπημένες αφίξεις σημειώστε εκείνη του σκηνοθέτη 
Φατίχ Ακίν μαζί με τον γοητευτικό πρωταγωνιστή του Γιόνας 
Ντάσλερ για την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας «Το χρυσό 
γάντι», που θα προβληθεί στο τμήμα «Μετά τα Μεσάνυχτα – 
After Hours» του φεστιβάλ. Διαβάστε τα πάντα για το φετινό 
πρόγραμμα στο επίσημο site του φεστιβάλ www.aiff.gr.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζέιμς Γκρέι 
ΣΕΝΑΡΙΟ:  Ίθαν Γκρος, Τζέιμς Γκρέι 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Μπραντ Πιτ, Τόμι Λι Τζόουνς, Ρουθ Νέγκα, 
Ντόναλντ Σάδερλαντ, Λιβ Τάιλερ, Λόρεν Ντιν, Κίμπερλι 
Ελίς, Μπόμπι Νις
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Η μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της Αθήνας 
από 18 έως 29 Σεπτεμβρίου.
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Ο 
Σταμάτης Κόκοτας έρχεται 
την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 
στη σκηνή του Ηρωδείου για 
μια μεγάλη αναδρομική συ-
ναυλία. Μας μιλάει για την 
πρώτη του εμφάνιση στο ατ-

τικό Ωδείο, τους επώνυμους φίλους του και 
τις εταιρείες που του πρόσφεραν χρήματα 
για να κόψει τις φαβορίτες του.

Τι θα ακούσουμε στο Ηρώδειο;
Θα παρουσιάσω ένα μέρος του ρεπερτο-
ρίου μου προσεκτικά επιλεγμένο, με όλες 
τις μεγάλες επιτυχίες μου, για να τραγου-
δήσει μαζί μου ο κόσμος και να περάσει ό-
μορφα.

Ξεχωριστός χώρος το Ηρώδειο. Πρώτη 
φορά σάς φιλοξενεί. Τι συναισθήματα σας 
προκαλεί μια συναυλία εκεί;
Το Ηρώδειο είναι ίσως ο πιο σημαντικός 
χώρος στην Ελλάδα. Έχει την ικανότητα να 
ανεβάσει τον καλλιτέχνη πάρα πολύ ψηλά, 
πριν ακόμη αρχίσει η συναυλία. Σου με-
ταδίδει μεγάλη χαρά και δέος. Περιμένω 
την ώρα να μεταδώσω τη χαρά μου στον 
κόσμο.

Μεγάλη καριέρα. Μεγάλες συνεργασίες: 
Ξαρχάκος, Τσιτσάνης, Μούτσης, Καλδά-
ρας, Σπανός, Χατζηνάσιος, Θεοδωράκης, 

Ζαμπέτας, Κατσαρός και δεκάδες άλλοι. 
Κλασική ερώτηση, αλλά πώς να την α-
ποφύγεις: Ποια συνεργασία ξεχωρίζετε; 
Και, φυσικά, γιατί;
Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανέναν. Όλοι 
οι συνθέτες έχουν καλές στιγμές κι εγώ 
ήμουν πολύ τυχερός που τους συνά-
ντησα και μου εμπιστεύτηκαν μερικές 
από τις καλύτερες στιγμές της καριέ-
ρας τους. Ήμουν πολύ τυχερός που συ-
νεργάστηκα με όλους. Ξεχωριστή ήταν 
η συνεργασία μου με τον Σταύρο Ξαρ-
χάκο, γιατί ήταν ο πρώτος που με ανα-
κάλυψε και με εμπιστεύτηκε, δίνοντάς 
μου σπουδαία τραγούδια του. Χάρη σε 
αυτόν υπέγραψα το δισκογραφικό μου 
συμβόλαιο.

Ενώ είχατε πάει στο Παρίσι για να σπου-
δάσετε, τελικά σας κέρδισε το τραγούδι, 
όταν πήρατε το πρώτο βραβείο σε έναν 
διαγωνισμό ταλέντων. Σήμερα τα τηλεο-
πτικά talent shows μπορούν να αναδεί-
ξουν σπουδαίες φωνές ή είναι αποκλει-
στικά τηλεοπτικά προϊόντα;
Να σας πω, δεν τα παρακολουθώ πολύ, 
αλλά είμαι αισιόδοξος όταν γίνονται εκ-
πομπές με νέα παιδιά, νέους καλλιτέχνες. 
Είναι θετικό που ασχολούνται με τη μου-
σική. Χρειάζεται να βγουν νέοι καλοί καλ-
λιτέχνες.

Είναι γνωστό πόσο σας α-
γαπούσε ο Αριστοτέλης Ω-
νάσης και πως σύχναζε στα 
κέντρα όπου εμφανιζόσα-
σταν. Στις συνεντεύξεις σας 
έχετε αποκαλύψει πως πη-
γαίνατε συχνά στον Σκορ-
πιό και τραγουδούσατε για 
τους 30-40 καλεσμένους 
του – βασιλιάδες, πρωθυ-
πουργούς, επιχειρηματίες. 
Έχετε πει μάλιστα πως ή-
σασταν διασκεδαστής και 
φίλος του. Έχουν οι τόσο ι-
σχυροί και πετυχημένοι άν-
θρωποι πραγματικούς φί-
λους; Και τι είναι τελικά 
φιλία (για εσάς);
Φυσικά και έχουν φίλους! 
Κάπου μιλάει και ο ανθρω-
πισμός μέσα τους. Δεν ασχο-
λούνται μόνο με το χρήμα, 
ασχολούνται και με τον συ-
νάνθρωπό τους. Εγώ, από 
αυτούς όλους τους «με-
γάλους», έτυχε να γνωρι-
στώ με τον Αρίστο, τη Μαρία 
Κάλλας, την κυρία Κένεντι 
και πολλούς άλλους. Ήταν 
μεγάλη τύχη που τους συνά-
ντησα και τους συναναστρά-

φηκα και λυπάμαι που δεν 
είναι εν ζωή. Η φιλία είναι το 
ήμισυ του παντός. Γιατί όταν 
έχεις έναν σοβαρό φίλο, θα 
έχεις μεγάλη εκτίμηση στον 
εαυτό σου και μετά στους 
γύρω σου. Ο καλός φίλος 
πάντα σου στέκεται, και στα 
καλά και στα κακά σου. Εγώ, 
δόξα τω Θεώ, είχα και έχω 
πολλούς φίλους και είμαι 
ευτυχισμένος.

Οι φαβορίτες σας είναι το 
σήμα κατατεθέν σας. Σας 
βοήθησε αυτή η χαρακτηρι-
στική σας εμφάνιση να ξε-
χωρίσετε; Και είναι αυτός ο 
λόγος που ποτέ δεν τις ξυ-
ρίσατε;
Ασφαλώς και με βοήθησαν 
να ξεχωρίσω, αυτός ήταν 
ο σκοπός όταν αποφάσισα 
να τις αφήσω. Ήρθαν μεγά-
λες εταιρείες με ξυραφάκια 
που μου πρόσφεραν μεγάλα 
ποσά για να ξυριστώ, αλλά 
δεν δέχτηκα ποτέ, γιατί αυτή 
είναι η εικόνα μου.

Σταμάτης Κόκοτας

«Η φιλία είναι  
το ήμισυ του παντός»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ Πάμε
γιʹ άλλες
πολιτείες

ΩΔΕΙο ηρΩΔοΥ ΑΤΤΙΚοΥ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Σε ένα μπολ βάζουμε όλα τα υλικά για τα μπιφτέκια και ανακατεύουμε καλά, αλλά όχι 
πολύ, για να μην κουράσουμε το κρέας. Μοιράζουμε το μείγμα σε τέσσερα μέρη, φτιάχνου-
με τα αντίστοιχα μπιφτέκια και τα αφήνουμε στην άκρη για 10 λεπτά. Κατόπιν τα ψήνουμε 
στο γκριλ για 3-4 λεπτά και από τις δύο πλευρές.

• Ετοιμάζουμε τα σάντουιτς: Κόβουμε το ψωμί και βάζουμε στο κάτω μέρος το γουακαμόλε, 
τη σάλτσα ντομάτα, μαρούλι, το μπιφτέκι, το τυρί, τον ανανά, το κρεμμύδι και στο τέλος το 
πάνω μέρος του ψωμιού. Σερβίρουμε με κυδωνάτες πατάτες με καπνιστή πάπρικα.

Μερίδες: 4
Χρόνος μαγειρέματος:  50 λεπτά

Βαθμός δυσκολίας: μέτριο

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και μεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

μαγειρική στα 25 της, 
ενώ μέχρι τότε δεν 

είχε μαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε μέχρι σήμερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef».  

Instagram: abirwazzan,  
Facebook: AbirWazzan
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Μεξικάνικο μπέργκερ
Πλούσιο, νόστιμο, με αυθεντικό γουακαμόλε,  

το μεξικάνικο μπέργκερ κάνει τις ποδοσφαιρικές  
–και όχι μόνο– νύχτες μας πικάντικες.

Για τα μπιφτέκια:
•  600 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς (70% κρέας και 30% 

λίπος)
•  2 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι
•  1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη
•  1 κ.γλ. κύμινο τριμμένο
•  1 κ.γλ. καπνιστή πάπρικα
•  1 κ.σ. καυτερή σάλτσα τσίλι
•  2 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο κόλιαντρο
•  αλάτι - πιπέρι

Για τα σάντουιτς:
•  4 ψωμάκια του μπέργκερ της αρεσκείας μας
•  4 κ.σ. γουακαμόλε
•  4 κ.σ. σάλτσα ντομάτα
•  4 φέτες τυρί τσένταρ
•  4 φύλλα μαρούλι
•  4 φέτες ανανάς από κονσέρβα, ψημένες στο γκριλ
•  4 φέτες χοντροκομμένο κρεμμύδι, ψημένες στο 

γκριλ (τις έχουμε μαρινάρει στον χυμό ανανά 
από την κονσέρβα για 10 λεπτά)
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Όμορφα 
φρύδια

FREETIME38
BE

AU
TY Ακόμα κι ένα τέλειο πρόσωπο μπορεί να 

«καταστραφεί» αν τα φρύδια έχουν το λάθος σχήμα ή 
γέμισμα. Πώς, λοιπόν, θα αποκτήσετε τέλεια φρύδια;

•  Κοιτάξτε το σχήμα του φρυδιού σας προτού ξεκινήσετε. Το 
μπροστινό μέρος του θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το πάνω 
μέρος της μύτης.

•  Γεμίστε τα φρύδια σας προτού τα μαδήσετε. Με τον τρόπο αυτόν, 
δεν θα το παρακάνετε. Χρησιμοποιώντας το λεπτό μολύβι λοξά 
από την αρχή του φρυδιού στο παχύ του μέρος, πηγαίνετε προς 
το τέλος του με μια πιο λεπτή γραμμή. Το τόξο πρέπει να είναι 
περίπου 3/4 πίσω από την αρχή της μύτης. Από εκεί, η ουρά θα 
πρέπει να λεπταίνει και να ακολουθεί τη γωνία του ματιού.

•  Αφού έχετε σχηματίσει το επιθυμητό σχήμα των φρυδιών σας, 
βουρτσίστε καλά προς τα πάνω για να δώσετε όγκο.

•  Μόλις τελειώσετε και με το βούρτσισμα, απομακρύνετε με το 
τσιμπιδάκι τις ανεπιθύμητες τρίχες. Μην πειράξετε τις τρίχες 
πάνω από το φρύδι, μόνο από κάτω, στην καμάρα του. Το 
αντίθετο θα «φέρει» το τόξο του φρυδιού προς τα κάτω και όχι 
προς τα πάνω, όπως θέλουμε.

•  Το κάτω μέρος του φρυδιού είναι το πιο κρίσιμο σημείο για να 
γεμίσουμε με το μολύβι μας. Δείτε με προσοχή στο μπροστινό 
μέρος του και στην εσωτερική καμάρα τι λείπει.

•  Χρησιμοποιώντας το μολύβι των φρυδιών, γεμίστε το κενό 
αυτό στο μπροστινό μέρος της καμάρας. Τα μολύβια φρυδιών 
με κερί δίνουν τις περισσότερες φορές ένα βαρύ αποτέλεσμα – 
που βέβαια δεν είναι καθόλου όμορφο. Οπότε χρησιμοποιήστε 
μολύβι φρυδιών με ελάχιστο κερί.

•  Δεν θέλετε να κόψετε τα φρύδια σας, εκτός κι αν είναι απολύτως 
αναγκαίο. Έχετε δίκιο, όσο κόβουμε τις τρίχες των φρυδιών 
μας, τόσο πιο σκληρές γίνονται. Όμως μερικές φορές μια 
μικρή «περιποίηση» είναι εντάξει. Χρησιμοποιήστε μια μικρή 
βούρτσα και οδηγήστε τις τρίχες προς τα πάνω, προς το μέτωπο. 
Αν μερικές από αυτές είναι πολύ μεγαλύτερες, κόψτε τες με 
προσοχή.

•  Μόλις τελειώσετε, απλώστε λίγη ημιδιάφανη πούδρα στα 
φρύδια σας, για να σταθεροποιηθεί το μολύβι. Η πούδρα θα 
ελαττώσει τη λιπαρότητα του δέρματος και θα κρατήσει το 
μακιγιάζ των φρυδιών σας φρέσκο και όμορφο για πολλή ώρα.

Tο μυστικό της ισορροπίας στο πρόσωπό μας



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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Τελείωσε το καλοκαίρι και τα μόνα που έμειναν είναι οι αναμνήσεις, τα περιττά κιλά και το φουσκωτό στρώμα θαλάσσης; 
Ευκαιρία να το χρησιμοποιήσεις ως στρώμα γυμναστικής, δίνοντας μια καλοκαιρινή νότα στο workout σου!

ΓΎΜΝΑΣΕ ΠΌΔΙΑ
Πάτησε προσεκτικά πάνω στο στρώμα με τα πέλματα 
και βάλε τα χέρια σου στη μέση, σφίγγοντας καλά τους 
κοιλιακούς για να έχεις καλύτερη ισορροπία. Λύγισε 
τα γόνατα, πηγαίνοντας προς τα πίσω τη λεκάνη σου. 
Εισπνοή όταν είσαι κάτω, εκπνοή στο ανέβασμα. Κάνε 
10 επαναλήψεις.

ΓΎΜΝΑΣΕ ΓΛΌΎΤΌΎΣ
Ξάπλωσε ανάσκελα και πάτα τα πέλματα πάνω στο 
στρώμα με λυγισμένα γόνατα. Πάρε εισπνοή όταν είσαι 
κάτω και κατά την εκπνοή σήκωσε τη λεκάνη σου προς 
τα πάνω, σφίγγοντας πολύ καλά τους γλουτούς και τη 
μέση σου. Κάνε 15 επαναλήψεις.

ΓΎΜΝΑΣΕ ΚΌΙΛΙΑΚΌΎΣ
Ξάπλωσε ανάσκελα πάνω στο στρώμα. Πλέξε τα χέρια 
σου πίσω από το κεφάλι σου και στήριξε πολύ καλά το 
κεφάλι, ώστε να μη σφίγγεις καθόλου τον αυχένα σου. 
Σήκωσε τον κορμό προς τα πάνω και κράτα τον σταθερό, 
σφίγγοντας τους πάνω κοιλιακούς. Τοποθέτησε τα πόδια 
σου κάθετα στον κορμό σαου σχηματίζοντας ορθή γωνία 
και εκπνέοντας τέντωσε το ένα πόδι. Κάνε 20 επαναλήψεις.

ΕΝΔΎΝΑΜΩΣΕ ΤΗ ΜΕΣΗ ΣΌΎ
Στηρίξου στις παλάμες και στα γόνατα πάνω στο 
στρώμα και πάρε εισπνοή από τη μύτη. Κατά την 
εκπνοή, σήκωσε αργά και προσεκτικά δεξί πόδι και 
αριστερό χέρι. Κάνε 10 επαναλήψεις και συνέχισε με 
αντίθετο πόδι - χέρι. Αυτή η άσκηση είναι απαραίτητη 
για όσους έχουν πόνο στη μέση.

ΓΎΜΝΑΣΕ ΠΛΑΓΙΌΎΣ ΚΌΙΛΙΑΚΌΎΣ
Ένωσε αντίθετο αγκώνα - γόνατο, εκπνέοντας. Κάνε 20 
επαναλήψεις.

ΓΎΜΝΑΣΕ ΤΡΙΚΕΦΑΛΌ
Στήριξε τα πέλματα στο έδαφος, καθώς είσαι ανάσκελα, 
και τις παλάμες στο στρώμα (οι παλάμες να «κοιτάνε» 
προς τα εμπρός). Πάρε εισπνοή και λύγισε τους 
αγκώνες, κατεβάζοντας τη λεκάνη σου προς το έδαφος. 
Κατά την εκπνοή, τέντωσε τους αγκώνες σφίγγοντας 
πολύ καλά τον τρικέφαλο. Κάνε 10 επαναλήψεις.
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