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ΚΆΤΆΡΡΕΥΣΉ ΤΉΣ THOMAS COOK
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Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

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

03-05 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η οικονομία σε 
κρίσιμο σταυροδρόμι
06 // ΕΥΡΩΠΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Η πολιτική 
αποδυνάμωση του Ζάεφ δημιουργεί αβεβαιότητα 
στα Σκόπια
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
«Η στάση του πρωθυπουργού στην υπόθεση 
Novartis γλιτώνει τον τόπο από ταλαιπωρία»
08 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Το «κανόνι» της Thomas Cook 
πλήττει τον τουρισμό
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡ. ΤΕΤΡΑΔΗ «Ο ελληνικός 
τουρισμός είναι στην πιο δύσκολη στιγμή του και 
χρειάζεται ενεργητική υποστήριξη»
10 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
«Η απόφαση του ΣτΕ για τα Θρησκευτικά 
είναι ουσιαστικά απόφαση κατάργησης του 
μαθήματος»
12 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΔΕΗ ξέφυγε από τη 
χρεοκοπία
13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ «Η 
κυβέρνηση αναβαθμίζει όλες τις αντεργατικές 
ρυθμίσεις»

14 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Προσευχηθείτε στο… 
άρθρο 16!
15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Αυξάνεται η πολιτική 
προπαγάνδα μέσω κοινωνικών δικτύων
16 // ΑΠΟΨΗ Γ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ένας άδικος 
φόρος
17 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αύξηση αποδοχών για 
μισθωτούς και συνταξιούχους

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

FREE TIME
35 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώμενα της 
εβδομάδας
36-37 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΡ. ΑΝΔΡ. ΜΑΚΡΗ «Η 
αλαζονεία της υπερδύναμης είναι καταστροφική»
38 // CINEMA Τι θα δούμε στις κινηματογραφικές 
αίθουσες
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.

σελ. 19-33
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΟ 
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Αποτελεσματική η οικονομική διπλωματία Μητσοτάκη, 
ζητείται όμως νέο αναπτυξιακό μοντέλο.

Η κατάρρευση της Thomas Cook 
προκαλεί νέα προβλήματα  
στην ελληνική οικονομία.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Ό
λες οι έρευνες της κοινής γνώμης δεί-
χνουν ότι το δυνατό σημείο του Μη-
τσοτάκη και της ΝΔ είναι η οικονομία. 
Διπλάσιο είναι το ποσοστό εκείνων που 
υποδέχτηκαν θετικά τις παρεμβάσεις 
Μητσοτάκη στη ΔΕΘ από εκείνους που 
υποδέχτηκαν θετικά τις παρεμβάσεις 

Τσίπρα, ενώ η πρωθυπουργική εικόνα του Μητσοτάκη κινεί-
ται πλέον σε άλλα επίπεδα από εκείνη του Τσίπρα.
Παράλληλα, όλες οι μετρήσεις δείχνουν εντυπωσιακή βελτί-
ωση των προσδοκιών και της ψυχολογίας επιχειρήσεων και 
καταναλωτών.
Το μέτρο σύγκρισης, όμως, της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν 
είναι η κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά οι προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζει η ελληνική οικονομία. Για να φτάσουμε σε σταθερή 
ετήσια οικονομική ανάπτυξη της τάξης του 3%-4% και να βά-
λουμε τέλος στην ανησυχητική αύξηση της μερικής απασχό-
λησης και της δημιουργίας της γενιάς των 360 ευρώ, πρέπει 
να αλλάξουμε μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Η μεγαλύ-
τερη πρόκληση για την ελληνική οικονομία είναι η προσέλ-
κυση επενδύσεων στη μεταποίηση, για να αναζωογονηθούν 
αστικά κέντρα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, τα οποία συμπλη-
ρώνουν μία δεκαετία παραγωγικής συρρίκνωσης και κοινωνι-
κής αποδυνάμωσης.
Η επενδυτική, αναπτυξιακή στροφή που επιχειρεί η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη απειλείται από νέους κινδύνους, όπως είναι 
η κατάρρευση της Thomas Cook και η στασιμότητα-ύφεση 
της γερμανικής οικονομίας, ενώ δημιουργούνται νέες ευκαι-
ρίες από την πολιτική των μεταρρυθμίσεων και την οικονο-
μική διπλωματία κορυφής του Μητσοτάκη και τη θετική έ-
ναντι της Ελλάδας στάση των Ευρωπαίων εταίρων σε επίπεδο 
Eurogroup, του Ντράγκι και της Λαγκάρντ.

Μεγάλο πλήγμα
Η κατάρρευση της Thomas Cook κινδυνεύει να δημιουργή-
σει αλυσιδωτή αντίδραση στην ελληνική οικονομία.
Πρώτον, υπολογίζεται ότι οι αθετημένες υποχρεώσεις της 
Thomas Cook προς Έλληνες ξενοδόχους είναι της τάξης των 
230 εκατ. ευρώ. Ο υπολογισμός δεν είναι ακριβής, γιατί υ-
πάρχουν πολλές μικρομεσαίες μονάδες των οποίων η έκθεση 
στην Thomas Cook δεν έχει διευκρινιστεί, ενώ, από την άλλη 
πλευρά, υπάρχουν απαιτήσεις που ήταν ασφαλισμένες σε ορ-
γανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων.
Είναι φανερό, όμως, ότι αυτά τα 230 εκατ. ευρώ θα λείψουν 
από τον τουριστικό τομέα, ενώ το πρόβλημα θα περάσει και 
σε άλλους κλάδους.
Δεύτερον, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης άρχισαν ήδη να κά-
νουν υπολογισμούς για τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει η 
πτώχευση της Thomas Cook στον τραπεζικό κλάδο.
Σύμφωνα με τους ειδικούς της Moody’s, η έκθεση των ελληνι-
κών τραπεζών σε εγχώριες επιχειρήσεις στον κλάδο της παρο-
χής υπηρεσιών διαμονής και διατροφής ανέρχεται στο 10,8% 
των συνολικών επιχειρηματικών δανείων.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. 
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχώρησε στην πλήρη άρση των 
capital controls και τον μετεκλογικό Αύγουστο συνεχίστηκε 
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ανάλυση

Ο Ντράγκι έδειξε τον δρόμο  για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης.

η αύξηση των καταθέσεων κατά 1,1 δισ. ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, τον Αύγουστο ο ετήσιος ρυθμός με-
ταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικο-
νομίας διαμορφώθηκε σε -0,7% από -0,4% τον προηγούμενο 
μήνα. Τεράστιο παραμένει το πρόβλημα των κόκκινων δα-
νείων, στα οποία η Ελλάδα έχει το ρεκόρ στην Ευρωζώνη σαν 
ποσοστό επί του συνόλου των δανείων. Προωθείται ένα σχήμα 
εγγύησης στοιχείων ενεργητικού (Asset Protection Scheme) 
το οποίο θα περιορίσει τα κόκκινα δάνεια στο χαρτοφυλάκιο 
των τραπεζών κατά 20-30 δισ. και θα στηρίζεται σε παραλλαγή 
σχεδίου που εφαρμόστηκε ήδη στην Ιταλία.
Είναι, πάντως, τεράστια η απόσταση που χωρίζει το τραπεζικό 
σύστημα από την επαρκή και με ανταγωνιστικούς όρους χρη-
ματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και είναι άγνωστο 
το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για να καλυφθεί.
Τα προβλήματα που προκαλεί η κατάρρευση της Thomas 
Cook στις ελληνικές τράπεζες μπορεί, αν δεν ελεγχθούν έ-
γκαιρα, να δυσκολέψουν τις προσπάθειες ενίσχυσης της α-
ξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας για να πάρουν τα ο-
μόλογα του ελληνικού Δημοσίου επενδυτική βαθμίδα από 
τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και να ανοίξει έτσι ο δρό-
μος για την είσοδο της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ).
Τρίτον, η κατάρρευση της Thomas Cook στερεί από την Ελ-
λάδα 2,8 εκατομμύρια τουρίστες τον χρόνο και κάνει πιο δύ-
σκολη τη συνέχιση των τουριστικών ρεκόρ σε αφίξεις και 
έσοδα.
Κατά τη γνώμη μου, η αγορά θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος 
του κενού που αφήνει η Thomas Cook με διάφορους τρό-
πους.
Άμεση υπήρξε η αντίδραση της TUI, που αποτελεί τον ισχυ-
ρότερο παίκτη μεταξύ των Ευρωπαίων tour operators. Έ-
στειλε τον διευθύνοντα σύμβουλό της στην Αθήνα για να εκτι-
μήσει την κατάσταση και να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο 
αγοράς. Ο γερμανικός όμιλος εμφανίζεται αποφασισμένος να 
δώσει νέες ευκαιρίες στον τουριστικό τομέα της πατρίδας μας.
Θα πρέπει να περιμένουμε και κάποιου είδους ανασυγκρό-
τηση και επανεκκίνηση της Thomas Cook, εφόσον σε αυτήν 
πρωταγωνιστεί η κινεζική Fosun, η οποία έχει θέσει υπό τον 
έλεγχό της και το Club Méditerranée.
Θα υπάρξουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις, πρέπει να θεωρείται 
βέβαιο όμως ότι στις συνθήκες που διαμορφώνονται οι ξενο-
δόχοι μας θα δεχτούν νέες πιέσεις στις τιμές. Αποδεικνύεται 
στην πράξη ότι η αύξηση του φορολογικού φορτίου του του-
ριστικού τομέα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε βάρος 
της διεθνούς ανταγωνιστικότητας ενός κλάδου που λειτουρ-
γεί σε ένα σκληρό διεθνές περιβάλλον με υψηλό, όπως απο-
δεικνύεται, ρίσκο.

Αναγκαία στροφή
Οι περιπέτειες του ελληνικού τουρισμού αναδεικνύουν την α-
ναγκαία στροφή σε παραγωγικές επενδύσεις στη μεταποίηση.
Πρέπει να αυξηθεί η συμβολή του δευτερογενούς τομέα της 
οικονομίας στο ΑΕΠ για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τα α-
ναπτυξιακά ρεκόρ που έχουμε ανάγκη και να υπάρξουν νέες 
θέσεις εργασίας, πλήρους απασχόλησης και με ικανοποιητι-
κές αποδοχές.
Η προσέλκυση, όμως, μεγάλων ξένων επενδύσεων για νέες 
παραγωγικές δραστηριότητες είναι μία εξαιρετικά σύνθετη υ-
πόθεση. Δεν αρκούν τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη για ουσιαστική μείωση της φορολογικής επιβάρυν-
σης, πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί σε όλα, από το 
κόστος της χρηματοδότησης μέχρι το ασφαλιστικό και ενερ-
γειακό κόστος.
Επιπλέον, χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας για να υποστηρι-
χθούν οι μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις που έχουμε ανά-
γκη σε επίπεδο περιφέρειας, δήμου, τοπικής κοινωνίας.
Διαφορετικά, οι ξένοι επενδυτές θα επιλέξουν άλλους επεν-
δυτικούς προορισμούς εντός ή και εκτός Ε.Ε.

Γκρίζα σύννεφα
Την προσέλκυση ξένων επενδυτών στη μεταποίηση και την 
άνοδο του αναπτυξιακού ρυθμού της οικονομίας σε σταθερή 
βάση δυσχεραίνει η κατάσταση που επικρατεί στη γερμανική 
οικονομία.
Η Γερμανία, με την εξαιρετικά ανταγωνιστική και εξωστρεφή 
βιομηχανία της, έχει αρχίσει να πληρώνει ακριβά την εμπο-
ρική διαμάχη ΗΠΑ-Κίνας και τη γενικότερη τάση του Προ-
έδρου Τραμπ να προκαλεί προβλήματα στο διεθνές εμπόριο 
στο όνομα της εφαρμογής του δόγματος «πρώτα η Αμερική».
Το 2017 η γερμανική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,8%, 
το 2018 με ρυθμό 1,5%, ενώ το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευ-
νών του Βερολίνου (DIW) και το Ινστιτούτο για την Παγκό-
σμια Οικονομία του Κιέλου (IfW) προβλέπουν πλέον για το 
2019 ανάπτυξη μόλις 0,4%-0,5%.
Η διαφαινόμενη στασιμότητα της γερμανικής οικονομίας έχει 
τεράστια σημασία για την Ευρωζώνη, την Ε.Ε. και φυσικά την 
Ελλάδα. Όπως σημείωσε ο Ντράγκι στην τελευταία εμφάνισή 
του στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέ-
σεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της οποίας είμαι μέλος, 
στη Γερμανία αναλογεί το 28% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης και 
το 39% –πραγματικά εντυπωσιακό– της προστιθέμενης αξίας 
στη μεταποίηση στο σύνολο της Ευρωζώνης.
Η βιομηχανική-εξαγωγική «ατμομηχανή» της Ε.Ε. χάνει τον 
δυναμισμό της σε μια περίοδο κατά την οποία χρειαζόμαστε 

τη συμβολή της για να ανεβάσουμε τον αναπτυξιακό ρυθμό 
της ελληνικής οικονομίας και να πάμε σταδιακά σε ένα νέο 
παραγωγικό μοντέλο.
Ο Σόιμπλε, εξαιρετικά επιτυχημένος υπουργός Οικονομικών 
της Γερμανίας την περίοδο 2009-2017, παρενέβη ως πρόεδρος 
της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας για να ζητήσει την 
υπέρβαση της πολιτικής που επεξεργάστηκε και εφάρμοσε 
στη Γερμανία και σε μεγάλο βαθμό στην Ευρωζώνη, για να α-
ντιμετωπιστεί η επιβράδυνση της οικονομίας.
Όπως είπε σε εκδήλωση στο Βερολίνο την περασμένη Τε-
τάρτη: «Αυτό περιλαμβάνει το ρίσκο να σκεφτούμε νέα πράγ-
ματα, έξω από το status quo. […] Μια προθυμία να αμφισβητή-
σει κανείς, σε κάποιον βαθμό, την ίδια του τη νοοτροπία, εν-
δεχομένως ακόμη και το παραδοσιακό μας μοντέλο –πρώτα 
απ’ όλα να αποταμιεύουμε, μετά να επενδύουμε τις αποταμι-
εύσεις–, γιατί φαίνεται πως δεν είναι αρκετά δυναμικό, δεδο-
μένων των προκλήσεων στις οποίες πρέπει να απαντήσουμε».
Και κατέληξε αναζητώντας έναν συμβιβασμό μεταξύ της πο-
λιτικής που εφάρμοσε και αυτής που χρειάζονται σήμερα η 
Γερμανία και η Ευρωζώνη: «Να είμαστε περισσότερο ευέλι-
κτοι, περισσότερο θαρραλέοι, αλλά να μην το παρακάνουμε».

Η τελευταία μάχη
Την περασμένη Δευτέρα ο Μάριο Ντράγκι παρουσίασε, για 
30ή και τελευταία φορά, στην Επιτροπή Οικονομικών και Νο-
μισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 
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ανάλυση

Η επιβράδυνση της γερμανικής 
οικονομίας κάνει πιο δύσκολες  
την προσέλκυση ξένων επενδύσεων 
στη μεταποίηση και τις διαρθρωτικές 
αλλαγές στην οικονομία μας.

Εξαιρετικά αποτελεσματική  
η οικονομική διπλωματία κορυφής  
του πρωθυπουργού σε Νέα Υόρκη 
και Βρυξέλλες.

πολιτική που εφαρμόζει η ΕΚΤ. Τον ευχαριστήσαμε για τη 
συμβολή του στη διάσωση του ευρώ και στην έξοδο της Ευ-
ρωζώνης από την οικονομική κρίση.
Υπερασπίστηκε με δυναμικό τρόπο τις τελευταίες αποφάσεις 
της ΕΚΤ προτού αναλάβει, την 1η Νοεμβρίου, την προεδρία 
της ΕΚΤ η Κριστίν Λαγκάρντ. 
Ο Ντράγκι ξεκίνησε την προσπάθεια στα τέλη του 2011, όταν 
είχαμε την εκδήλωση μιας δεύτερης ύφεσης στην οικονομία 
της Ευρωζώνης, η ελληνική κρίση ήταν στο αποκορύφωμά της 
και πολλοί αμφισβητούσαν την προοπτική της Ευρωζώνης.
Με το κύρος και τις γνώσεις του επέβαλε μια πρωτοποριακή 
νομισματική πολιτική, εξουδετερώνοντας τις γερμανικές α-
ντιδράσεις και καλύπτοντας ένα τεράστιο κενό στο ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα. Η ΕΚΤ λειτούργησε σαν πραγματική κεντρική 
τράπεζα χωρίς να υπάρχει ενιαίος προϋπολογισμός στην Ευ-
ρωζώνη ούτε πλήρης συντονισμός της οικονομικής πολιτικής 
των κρατών-μελών.
Η τελευταία μάχη που έδωσε ο Ντράγκι στην ΕΚΤ ήταν ιδι-
αίτερα σκληρή, εφόσον στους παραδοσιακούς επικριτές του, 
όπως είναι οι κεντρικοί τραπεζίτες της Γερμανίας και της Ολ-
λανδίας, προστέθηκε και ο κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας.
Με πρωτοβουλία του Ντράγκι τα επιτόκια έγιναν ακόμη πιο 
αρνητικά, ξεκίνησε ξανά το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρω-
σης, το οποίο είχε φτάσει στο τέλος του το 2018, και προστέ-
θηκαν νέα μέτρα διευκόλυνσης και στήριξης του τραπεζικού 
συστήματος σε βάθος χρόνου, μέχρι να πλησιάσει ο πληθωρι-
σμός στην Ευρωζώνη το 2%, που είναι ο στόχος της ΕΚΤ.
Οι περισσότεροι ειδικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι 
αποφάσεις Ντράγκι δημιουργούν ένα περιβάλλον αρνητικών 
επιτοκίων και εξαιρετικά χαλαρής νομισματικής πολιτικής για 
πολλά χρόνια, τουλάχιστον οκτώ, και είναι, ως έναν βαθμό, δε-
σμευτικές για τη Λαγκάρντ, η οποία θα τον αντικαταστήσει.
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του διεθνούς οικονομικού Τύπου, 
περισσότερα από το 1/3 των μελών του Εκτελεστικού Συμβου-
λίου της ΕΚΤ διαφώνησαν με τις επιλογές του. Σε αυτό συ-
μπεριλαμβάνονται οι κεντρικοί τραπεζίτες κρατών-μελών της 
Ευρωζώνης στα οποία αναλογεί πολύ πάνω από το 50% του 
συνολικού ΑΕΠ της Ευρωζώνης.
Η τελευταία πρωτοβουλία του Ντράγκι προκάλεσε και την 
παραίτηση της Γερμανίδας Λαουτενσλέγκερ από το Εκτελε-
στικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Είναι η τέταρτη παραίτηση Γερμα-
νού αξιωματούχου από το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ 
κατά τη διάρκεια της οκταετίας Ντράγκι και αυτό δείχνει την 
ένταση και τη διάρκεια της σύγκρουσής του με τους επικεφα-
λής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας.
Το μήνυμα του Ντράγκι προς τους επικριτές του είναι απλό. 
Όσο απομακρύνεται ο στόχος του πληθωρισμού του 2% στην 
Ευρωζώνη και η οικονομική ανάπτυξη είναι κατώτερη των ε-
κτιμήσεων που είχαν γίνει τα προηγούμενα εξάμηνα, η ΕΚΤ 
έχει υποχρέωση να παρεμβαίνει. Κατά την άποψή του, οι κυ-
βερνήσεις των κρατών-μελών θα μπορούσαν να κάνουν καλύ-
τερη δουλειά και να περιορίσουν την αναγκαιότητα των πα-
ρεμβάσεων της ΕΚΤ προχωρώντας στις αναγκαίες διαρθρω-
τικές αλλαγές στην οικονομία, κάνοντας πιο παραγωγικό το 
μείγμα των δημοσίων δαπανών με περισσότερες δημόσιες ε-
πενδύσεις και αξιοποιώντας, όπου υπάρχει, τον δημοσιονο-
μικό χώρο.

Στηρίζει την προσπάθεια
Απαντώντας σε ερώτησή μου στην Επιτροπή Οικονομικών και 
Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο 
Ντράγκι άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι εάν συνεχίσει η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη στον δρόμο των καλών δημοσιονομικών 
επιδόσεων και των μεταρρυθμίσεων, τα ελληνικά ομόλογα θα 
εξασφαλίσουν επενδυτική βαθμίδα από τους διεθνείς οίκους 
αξιολόγησης και η Ελλάδα θα μπορέσει να πάρει μέρος, έστω 
καθυστερημένα, στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, που 
ξεκίνησε ξανά με δική του πρωτοβουλία και παρά τις αντιρρή-
σεις που εκφράστηκαν.
Με τον Ντράγκι να έχει θετική άποψη για την προοπτική της 

ελληνικής οικονομίας και τη Λαγκάρντ να υιοθετεί σε μεγάλο 
βαθμό την πολιτική του και να τάσσεται δημόσια υπέρ της 
μελλοντικής μείωσης του πρωτογενούς δημοσιονομικού πλε-
ονάσματος, μπορούμε να πούμε ότι η προοπτική χρηματοδό-
τησης του ελληνικού χρέους και γενικότερα της ελληνικής οι-
κονομίας βελτιώνεται. Ήδη υπάρχουν θετικές εξελίξεις, οι ο-
ποίες μέχρι πριν από μερικούς μήνες έμοιαζαν αδιανόητες. 
Το επιτόκιο στο δεκαετές ομόλογο του ελληνικού Δημοσίου 
βρίσκεται ήδη κάτω από το 1,4%, ενώ το επιτόκιο στο δεκαε-
τές ομόλογο της Πορτογαλίας –μιας χώρας που μπήκε σε πρό-
γραμμα και η οικονομία της ήταν μέχρι το 2014 συγκρίσιμη 
με τη δική μας– κινείται κάτω από το 0,2%!
Καλή είναι και η διάθεση των Ευρωπαίων εταίρων έναντι της 
ελληνικής κυβέρνησης, εάν κρίνουμε από τις εργασίες του 
EuroWorking Group την περασμένη Πέμπτη. Το μεταρρυθ-
μιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη παίρνει κα-
λούς βαθμούς, ενώ οι διαφορές που υπάρχουν στην εκτίμηση 
του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2020, της τάξης του 1 δισ. 
ευρώ, αναμένεται να ξεπεραστούν χωρίς τη λήψη πρόσθετων 
μέτρων.
Θετικές είναι και οι εκτιμήσεις για τις προσπάθειες που γί-
νονται να περιοριστούν τα κόκκινα δάνεια, ενώ περιμένουν 
την κατάθεση του προϋπολογισμού για το 2020 στις 15 Οκτω-
βρίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να έχουν πληρέστερη 
άποψη.
Κρίσιμο τεστ στις αρχές του Δεκεμβρίου, οπότε θα αποφασι-
στεί εάν η εφαρμογή των συμφωνηθέντων επιτρέπει τη συ-
νέχιση της επιστροφής των κερδών των κεντρικών τραπε-
ζών από τη διαχείριση των ελληνικών ομολόγων (SMPs και 

ANFAs) στο ελληνικό Δημόσιο. Θα μάθουμε επίσης αν θα συ-
νυπολογιστούν τα SMPs και ANFAs στα έσοδα του προϋπο-
λογισμού του 2020 με τη δέσμευση να κατευθυνθούν σε δη-
μόσιες επενδύσεις. Εάν συμβεί αυτό, θα έχει γίνει ένα μεγάλο 
βήμα στην κατεύθυνση της μείωσης του πρωτογενούς δημο-
σιονομικού πλεονάσματος και της τόνωσης των επενδυτικών 
δαπανών.

Η διπλωματία Μητσοτάκη
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, αναφερόμε-
νος στις επαφές που είχε ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης 
με οικονομικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες στη Νέα 
Υόρκη, τόνισε τα εξής: «Έχουμε ήδη κάποιες ενέργειες, από 
την Blackstone, αναφορικά με την αγορά ξενοδοχείων, από 
την ExxonMobil, που ενδιαφέρεται για υδρογονάνθρακες νο-
τίως της Κρήτης, από διάφορα κεφάλαια, επενδυτικά, κατά 
βάση, που ενδιαφέρονται για την πορεία των τραπεζών, μετά 
την εφαρμογή και της νέας πρότασης που έχει καταθέσει η 
ελληνική πλευρά για το Asset Protection Scheme, δηλαδή 
την απαλλαγή του ισολογισμού των τραπεζών από περίπου 30 
δισ. από κόκκινα δάνεια».
Ο κ. Μητσοτάκης εξηγεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους πώς 
ακριβώς θα διαχειριστεί την ελληνική οικονομία και τις δυνα-
τότητες που προσφέρονται σε όσους επενδύσουν σε αυτήν. Οι 
παρεμβάσεις του αντιμετωπίστηκαν ιδιαίτερα θετικά στη Νέα 
Υόρκη, όπως και στις Βρυξέλλες.
Η εξαιρετικά επιτυχημένη διπλωματία κορυφής που εφαρμό-
ζει προκαλεί αμηχανία στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος το τελευταίο 
διάστημα δίνει έμφαση στα fake news, όπως, για παράδειγμα, 
ότι δεν υπήρχε προγραμματισμένη συνάντηση Μητσοτάκη-
Τραμπ, η οποία τελικά ματαιώθηκε λόγω της πολιτικής κρί-
σης που ξέσπασε στις ΗΠΑ. Εντύπωση επίσης προκαλεί ο ι-
σχυρισμός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι 
ο Μητσοτάκης πήγε απροετοίμαστος στη Νέα Υόρκη για τη 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τις οικονομικές επαφές που 
είχε, ενώ στα έγκυρα διεθνή ΜΜΕ διατυπώνονται διαμετρικά 
αντίθετες εκτιμήσεις. Ο Μητσοτάκης θεωρείται ικανός και 
καλά προετοιμασμένος ηγέτης, που προχωράει σε αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις και δίνει νέα ώθηση και προοπτική στην ελ-
ληνική οικονομία.
Η αξιοπιστία του Μητσοτάκη στα οικονομικά θέματα είναι 
στο εξωτερικό υψηλότερη και απ’ ό,τι είναι στην Ελλάδα.
Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι έχουν δημιουρ-
γηθεί νέες δυνατότητες για τη χρηματοδότηση του ελληνικού 
χρέους και της ελληνικής οικονομίας, με πιο συμφέροντες 
όρους. Η βελτίωση του οικονομικού και επιχειρηματικού κλί-
ματος φέρνει νέες επενδύσεις στον τουρισμό, ενώ ευνοείται 
και ο κλάδος της ενέργειας, όπου όμως βρισκόμαστε ακόμη 
στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Το ζητούμενο είναι μεγάλες 
παραγωγικές επενδύσεις στη μεταποίηση, για να πάμε σε α-
ναπτυξιακούς ρυθμούς της τάξης του 3% και να αρχίσει η στα-
διακή διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας μας.
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Σ
ε μια προσπάθεια να ανακτήσει την εμπιστο-
σύνη της κοινής γνώμης στα Σκόπια έχει α-
ποδυθεί ο πρωθυπουργός της χώρας, Ζόραν 
Ζάεφ, ο οποίος προσπάθησε να εκμεταλλευ-
τεί τις επαφές του στη Νέα Υόρκη για να ανα-
στρέψει το δυσμενές πολιτικό κλίμα που δια-
μορφώνεται για την κυβέρνησή του 15 μήνες 

πριν από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
Τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δημοσκόπηση, η οποία δη-
μοσιεύτηκε στις 26 Σεπτεμβρίου, δείχνουν ότι η κυβερνώσα Σοσι-
αλδημοκρατική Ένωση υπολείπεται του αντιπολιτευόμενου κατά 8 
μονάδες.
Σύμφωνα με την έρευνα, το κόμμα του κ. Ζάεφ παίρνει 31,2%, ενώ 
το VMRO 39,8%, και αυτό θα έδινε στο VMRO προβάδισμα 10 
εδρών στη Βουλή. Αυτό σημαίνει ότι το VMRO ενισχύεται ελαφρά 
(39,4% και 51 έδρες το 2016), ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες χάνουν το 
1/5 των δυνάμεών τους (37,9% και 49 έδρες).
Από τα αλβανικά κόμματα, η μεν συγκυβερνώσα Ένωση για την Εν-
σωμάτωση (DUI) ενισχύεται στο 9,6% (από 7,5%), η δε Συμμαχία 
των Αλβανών διπλασιάζει τα ποσοστά της, από 3,4% στο 6,8%. Συνο-
λικά τα αλβανικά κόμματα είχαν πάρει 18,2% το 2016.
Οι καταγραφές δείχνουν ότι Ζάεφ και DUI δύσκολα θα ξαναφτά-
σουν στην απόλυτη πλειοψηφία, το βασικό πρόβλημα όμως που α-
ναδεικνύεται μετά τα δυόμισι χρόνια Ζάεφ στην εξουσία είναι ότι 
ένας στους δύο πολίτες δεν δηλώνει τις πολιτικές του απόψεις, 
καθώς το 31% απαντά ότι «ακόμα δεν ξέρει», το 19% ότι «προτιμά να 
μην πει» και το 22,5% ότι δεν θα ψηφίσει.
Οι εκτιμήσεις είναι ότι οι πολίτες φοβούνται να πάρουν θέση, ιδίως 
μετά το μείζον σκάνδαλο διαφθοράς με την πρώην ειδική εισαγγε-
λέα για τη διαφθορά, η οποία έχει προφυλακιστεί ως ύποπτη για 
δωροληψία.
Στην αξιολόγηση εμπιστοσύνης με βάση το 1 και άριστα το 5 η κυ-
βέρνηση, ο Πρόεδρος και οι δήμαρχοι κυμαίνονται από 2,22 έως 
2,75, ενώ η Ειδική Εισαγγελία και τα δικαστήρια αξιολογούνται από 
1,5 έως 1,77.

Με μοχλό τη διεθνή εικόνα
Ο κ. Ζάεφ απαντά στο ζοφερό πολιτικό κλίμα προβάλλοντας τις ε-
πιτυχίες του σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα την προώθηση της 
έναρξης των διαπραγματεύσεων για ένταξη στην Ε.Ε., αλλά η σύν-
δεση με την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Αλβανία προκαλεί ε-
πιφυλάξεις στα Σκόπια.
Σύμφωνα με πηγές κοντά στον κ. Ζάεφ, κατά τη συνάντησή του με 
τον Έλληνα πρωθυπουργό ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την υποστή-
ριξή του για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε., αν και 
διευκρίνισε ότι η Ελλάδα συντάσσεται με την ευρεία πλειοψηφία 
των χωρών της Ε.Ε. που θέλουν Σκόπια και Τίρανα πακέτο στις δι-

Το σκάνδαλο με την ειδική 
εισαγγελέα διαφθοράς αποδυναμώνει 
τις κινήσεις για έναρξη 
διαπραγματεύσεων για ένταξη 
στην Ε.Ε., ενώ στο εσωτερικό οι 
δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα  
10 εδρών στο VMRO  
της αντιπολίτευσης.

απραγματεύσεις.
Άλλωστε αυτή ήταν και η απόφαση της γερμανικής Βουλής, η 
οποία με ψήφους 476 έναντι 122 ενέκρινε την έναρξη διαπραγμα-
τεύσεων και με τις δύο χώρες.
Στο πλαίσιο αυτό, στα Σκόπια είχε μεγάλη προβολή η δήλωση του 
πρώην υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Κατρούγκαλου, ο οποίος 
τάχθηκε υπέρ του διαχωρισμού των δύο χωρών στις διαπραγμα-
τεύσεις με την Ε.Ε.
Στα Σκόπια κυριαρχεί η ανησυχία ότι το σκάνδαλο με την πρώην 
ειδική εισαγγελέα διαφθοράς θα ταυτίσει τη χώρα με την Αλβανία 
στα συγκεκριμένα θέματα. Και γι’ αυτό στην επίσημη ενημέρωση 
της κυβέρνησης για τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό 
πρώτα αναφερόταν η προοπτική των διαπραγματεύσεων και μετά 
οι Πρέσπες: «Ο Ζάεφ ενημέρωσε τον Μητσοτάκη σχετικά με τις 
προσπάθειες για ενίσχυση της εφαρμογής των τρεχουσών μεταρ-
ρυθμίσεων έτσι ώστε να ανοιχτεί χώρος για την έναρξη των δια-
πραγματεύσεων για την ένταξη στην Ε.Ε., γα την οποία μια θετική 
απόφαση αναμένεται τον Οκτώβριο».
Ενδεικτικό των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο κ. Ζάεφ είναι ότι 
στη συνάντησή του με τον υπηρεσιακό βοηθό υπουργό Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ, Φίλιπ Ρίκερ, και τον ειδικό εκπρόσωπο για τα Δυ-
τικά Βαλκάνια, Μάθιου Πάλμερ, συνέδεσε την έναρξη των δια-
πραγματεύσεων με όφελος της Ουάσινγκτον.
Όμως, σύμφωνα με την επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση στα 
Σκόπια, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι «τόνισαν την υποστήριξη 
των ΗΠΑ στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, ειδικά του κρά-

τους δικαίου και της μάχης κατά της διαφθοράς, ως σημαντικά θέ-
ματα έτσι ώστε να επιτευχθεί ο τελικός στόχος, η ημερομηνία δια-
πραγματεύσεων για την Ε.Ε., ο οποίος ενδιαφέρει τις ΗΠΑ».
Η διατύπωση στο αγγλικό κείμενο είναι τέτοια που δεν καθιστά 
σαφές αν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν επακριβώς την τελευ-
ταία φράση.

Οι Πρέσπες σε δεύτερη μοίρα
Στη συνάντηση Ζάεφ-Ρίκερ δεν φαίνεται να έγινε λόγος για τη 
Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά ο κ. Ζάεφ έθεσε το ζήτημα της προώ-
θησης της επικύρωσης του πρωτοκόλλου ένταξης στο ΝΑΤΟ.
Αλλά και στη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη η Συμφωνία των Πρε-
σπών ήταν σε δεύτερη μοίρα, μετά την ημερομηνία των διαπραγμα-
τεύσεων με την Ε.Ε.: «Ο Ζάεφ τόνισε ότι η κυβέρνησή του είναι έ-
τοιμη να εφαρμόσει πλήρως το σχέδιο δράσης για την ενίσχυση και 
τον εμπλουτισμό της συνεργασίας με την Ελλάδα, όπως σχεδιάζε-
ται με τη Συμφωνία της Πρέσπας, η οποία, τόνισε, είναι ένα ιστορικό 
βήμα για την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, συνεργασίας και 
εποικοδομητικών και θετικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες».
Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση στα Σκόπια, «ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός τόνισε ότι η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή της 
Συμφωνίας είναι κλειδί για την προώθηση των σχέσεων και τη δι-
ασφάλιση της ευρωπαϊκής προοπτικής της Βόρειας Μακεδονίας».
Πάντως, ο κ. Ζάεφ με ανάρτησή του στο Facebook είπε ότι εξα-
σφάλισε τη στήριξη του κ. Τραμπ για τη Συμφωνία: «Ο Πρόεδρος 
έστειλε το μήνυμα ότι αξιολογεί και υποστηρίζει πλήρως τη Συν-
θήκη της Πρέσπας. Είναι τιμή να δέχεσαι την υποστήριξη ενός τέ-
τοιου κορυφαίου ηγέτη και δημιουργού παγκόσμιων συμφωνιών».
Η επιλογή του Facebook για την ανάδειξη του κ. Τραμπ ως υπο-
στηρικτή του κ. Ζάεφ κρίνεται ότι έγινε κυρίως για εσωτερικούς λό-
γους, καθώς στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η αναφορά του στο θέμα 
στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τώρα έχουμε ε-
ξαιρετικά καλές σχέσεις με την Ελλάδα και αυτό συνεισφέρει στην 
περιφερειακή σταθερότητα και θα δώσει έναυσμα στην ανάπτυξη 
στα Δυτικά Βαλκάνια. Πιστεύουμε ότι η Συνθήκη της Πρέσπας 
είναι ένα αληθινό παράδειγμα της δύναμης της διπλωματίας και θα 
είναι ένα χρήσιμο παράδειγμα για την επίλυση πολλών άλλων ανοι-
χτών θεμάτων».
Η προηγούμενη αναφορά του κ. Ζάεφ σε ανάπτυξη ήταν όταν, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, είπε στον Μητσοτάκη ότι η Συμφωνία θα 
βοηθήσει τις ελληνικές επενδύσεις στη χώρα.
Οι ελληνικές επενδύσεις γίνονταν κανονικά και πριν την Πρέσπα, 
φέρεται να απάντησε ο Μητσοτάκης.
«Σύμφωνα με τη Συνθήκη, η γλώσσα θα εξακολουθήσει να αποκα-
λείται “μακεδονική”, ενώ η εθνικότητα τώρα είναι “μακεδονική / 
πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας”» είπε ο Ζάεφ 
στην ομιλία του στον ΟΗΕ.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ 
ΤΟΥ ΖΑΕΦ  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ  
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ  
ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

 ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ



Αυτό αναζητείται και σήμερα, η ύπαρξη θεσμι-
κών αντερεισμάτων, η ύπαρξη θεσμών ελέγ-
χου και οριοθετήσεων που κατά το δυνατόν 
να δυσκολεύουν την κατάχρηση ή την ιδιοτελή 
μεταχείριση των κανόνων και διαδικασιών 
που προβλέπει το θεσμοθετημένο δίκαιο.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Η στάση του πρωθυπουργού  
στην υπόθεση Novartis γλιτώνει 

τον τόπο από ταλαιπωρία»

Μ
ε αφορμή την κυκλοφορία του μυθιστορήματός του 
«Ο Δικαστής» (εκδ. Μεταίχμιο), ο ομότιμος καθηγη-
τής του Παντείου Πανεπιστημίου Θανάσης Διαμαντό-
πουλος μιλά στην FS για το πώς το βιβλίο του συνδέ-
εται με το σήμερα και τα όσα συμβαίνουν στην πολι-

τική ζωή του τόπου.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μιλήσουμε για το νέο σας βιβλίο. Τι σας ο-
δήγησε να γράψετε τον «Δικαστή»;
Το μυθιστόρημά μου, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, έχει 
δύο στόχους. Ο ένας είναι να δώσει στον αναγνώστη μια μυθιστορημα-
τική περιήγηση όλης της ελληνικής ιστορίας των τελευταίων 70 χρόνων, 
από τις αρχές της Κατοχής μέχρι την πυρκαγιά στο Μάτι, μέσα από τη 
ματιά και τα βιώματα ενός υπέργηρου, μισάνθρωπου αρεοπαγίτη, ο ο-
ποίος, όμως, και προσωπικά βιώματα τρομακτικά έχει, κυρίως τα δύ-
σκολα χρόνια της δεκαετίας του ’40, αλλά και στη συνέχεια η συγκυρία 
τον έκανε να βρεθεί πολύ κοντά στη διαχείριση πολύ σημαντικών υπο-
θέσεων, από την περιβόητη υπόθεση του «χασάπη της Θεσσαλονίκης» 
Μέρτεν και την εκτέλεση του «δράκου του Σέιχ-Σου» μέχρι τη δίκη του 
Ανδρέα Παπανδρέου. Η δυνατότητα, μέσα από την εμπλοκή ή την ανα-
φορά μιας μεμονωμένης συγκεκριμένης περίπτωσης, να γίνεται η πα-
ρουσίαση του ιστορικού δράματος με τρόπο που ο αναγνώστης μπορεί 
να προσλάβει άκοπα είναι ο ένας σκοπός του βιβλίου και, θα έλεγα, ο 
επιφανειακός. Η βαθύτερη στόχευση είναι η προσπάθεια να αναζητήσω 
τη σχέση του ανθρώπου με την εξουσία και την τάση που δημιουργεί 
για κατάχρησή της, πολλώ μάλλον που ο ήρωας του μυθιστορήματος, ο 
δικαστής, έχει μια ευρύτερη κριτική ματιά προς τους συναδέλφους του, 
κυρίως όμως ο ίδιος τα χρόνια της δικτατορίας ήταν ανακριτής, με τερά-

μπορούσε να έχει πρόσβαση και επαφή με πολύ σημαντικές υποθέ-
σεις που κυριολεκτικά στροβίλισαν τον δημόσιο βίο κατά τα μεταπολε-
μικά χρόνια. Επιπλέον, προσφέρεται για την ανατομία της ανθρώπινης 
ψυχής που θέλω να δώσω, των τύψεων για μια κατάχρηση εξουσίας.

Θα θυμάστε ότι μια περίοδο η Ιταλία έζησε τη λεγόμενη «δημοκρα-
τία των δικαστών». Θεωρείτε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη κάτι τέτοιο ή 
προειδοποιείτε για την αποφυγή αυτού του ενδεχομένου;
Όχι, είναι μια ατομική ανατομία της ανθρώπινης ψυχής. Περνώντας όλα 
τα βιώματα, όλες τις τραγωδίες, μέσα από την ατομοκεντρική παρουσί-
αση του εθνικού μας δράματος ουσιαστικά πρόκειται για τη σύγκρουση 
του ατόμου με την κατάχρηση της εξουσίας.

Μιλώντας για δικαστές και για δικαιοσύνη, στη Βουλή έχει κινηθεί 
η διαδικασία για την υπόθεση Novartis. Πώς προσλαμβάνετε εσείς 
τις εξελίξεις αυτές;
Σε ένα σημείο βάζω τον ήρωά μου να λέει ότι η δικαιοσύνη είναι κάτι 
πολύ μεγάλο για να την απονέμουν δικαστές. Θα συμπλήρωνα ότι είναι 
κάτι πολύ μεγάλο για να την απονέμουν άνθρωποι. Η ανθρώπινη φύση, 
είτε μιλάμε για πολιτικό είτε για δικαστή, έχει την τάση να αποκλίνει, με 
διάφορες σκοπιμότητες ή ιδιοτέλειες, ενώ δεν υπάρχει και ενιαία προ-
σέγγιση στην έννοια της δικαιότητας. Για παράδειγμα, στην περιβόητη υ-
πόθεση της καθαρίστριας που είχε καταδικαστεί σε πολύχρονη κάθειρξη 
για πλαστογράφηση απολυτηρίου Δημοτικού, βλέπουμε ότι οι δικαστές 
έχουν τελείως διαφορετική ερμηνεία ακόμα και του γραπτού κανόνα 
δικαίου. Άρα, φιλοσοφικά, η δικαιοσύνη είναι το μόνο που μπορούν να 
δώσουν οι ανθρώπινες κοινωνίες. Για να μη θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω, 
αυτό αναζητείται και σήμερα, η ύπαρξη θεσμικών αντερεισμάτων, η ύ-
παρξη θεσμών ελέγχου και οριοθετήσεων που κατά το δυνατόν να δυ-
σκολεύουν την κατάχρηση ή την ιδιοτελή μεταχείριση των κανόνων και 
διαδικασιών που προβλέπει το θεσμοθετημένο δίκαιο. Και αυτό ακρι-
βώς φαίνεται ότι συντελέστηκε στην υπόθεση Novartis, στον βαθμό που 
είναι σκευωρία –και, για τους περισσότερους, πιστεύω από την πρώτη 
στιγμή ότι είναι–, διερράγησαν οι φραγμοί, τα αναχώματα, και έγινε προ-
σπάθεια να καταλυθούν τα στεγανά εκείνα που είναι προϊόν πολύχρονης 
πείρας και διαδικασίας νομικού πολιτισμού, ως αποτέλεσμα της εμπει-
ρίας ότι η ανθρώπινη φύση οδηγεί στην κατάχρηση. Αυτά τα στεγανά 
καταβλήθηκε προσπάθεια να καταλυθούν και αυτό είναι το χειρότερο.

Πώς σχολιάζετε τη φράση «εγώ τους πολιτικούς μου αντιπάλους δεν 
τους πάω στο δικαστήριο» που φέρεται να είπε ο πρωθυπουργός;
Θεωρώ ότι είναι πολιτικά ευφυής κίνηση, για πολλούς λόγους. Πρώτον, 
διότι το αντίθετο θυματοποιεί και ηρωοποιεί τον διωκόμενο. Δεύτερον, 
διότι η ελληνική πολιτική ιστορία έχει δείξει πολλές φορές πόσο ταλαι-
πωρήθηκε ο τόπος από προσπάθειες αντεκδίκησης. Τρίτον, η ηθική αυ-
τουργία μπορεί κάπως να αποδειχθεί, ενώ η απλή συνέργεια είναι κάτι 
τόσο ασαφές, που το να εμπλακεί ο τόπος σε περιπέτειες για κάτι τόσο 
δυσαπόδεικτο είναι λάθος. Η στάση του πρωθυπουργού γλιτώνει τον 
τόπο από ταλαιπωρία, αποτρέπει την ηρωοποίηση του πολιτικού του α-
ντιπάλου και οδηγεί σε μια κανονικότητα.

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθούμε και στον θόρυβο που ξέσπασε με 
το ζήτημα της μετονομασίας του σταθμού του μετρό στον Ευαγγελι-
σμό σε σταθμό «Παύλος Μπακογιάννης». Πώς κρίνετε το όλο θέμα;
Πρέπει να πω ότι θαύμασα τη στάση του Κώστα Μπακογιάννη. Τον είχα 
γνωρίσει όταν είχε πρωτοεκλεγεί δήμαρχος Καρπενησίου και με είχε ε-
ντυπωσιάσει η φωτεινότητα της προσωπικότητάς του. Θεωρώ ότι είναι 
μία από τις απειροελάχιστες περιπτώσεις γόνου που εξευγενίζει και βελ-
τιώνει τη γενιά του. Με τη στάση του απέδειξε και επέδειξε εξαιρετικά 
γρήγορα πολιτικά αντανακλαστικά. Γιατί η μετονομασία θα ήταν ούτως 
ή άλλως άτοπη. Οι σταθμοί του μετρό ονομάζονται κατά κανόνα από το-
πωνύμια της περιοχής που εξυπηρετούν, ενώ τα θύματα της τρομοκρα-
τίας, αν έπρεπε συνολικά και συμβολικά να τιμηθούν, θα μπορούσε να 
προστεθεί στον σταθμό του Συντάγματος το όνομα του Θάνου Αξαρλιάν. 
Αλλά, εν προκειμένω, το άτοπο γινόταν και πολιτικό λάθος, γιατί ποιος θα 
πίστευε ότι με τον γιο του τιμώμενου δήμαρχο Αθηναίων και τον κου-
νιάδο του πρωθυπουργό δεν υπήρξε μια οικογενειοκρατική αντίληψη 
και απλώς έβαλαν και τον Παναγούλη για ξεκάρφωμα. Νομίζω ότι ήταν 
εξαιρετική η στάση της οικογένειας, και ειδικά του Κώστα Μπακογιάννη, 
που το απέτρεψαν, γιατί αυτοί θα επωμίζονταν το πολιτικό κόστος.

στια και ανεξέλεγκτη εξουσία, λόγω πολιτικής συγκυρίας, με αποτέλε-
σμα να κουβαλάει μέσα του βαθιές τύψεις που να θέλει να τις αποκα-
λύψει πριν τελειώσει η ζωή του. Μάλιστα, ο βασικός λόγος της ενοχής 
του συνδέεται με την οικογένεια της διδακτορικής φοιτήτριας στην οποία 
κάνει την αφήγηση των αναμνήσεων και βιωμάτων του.

Γιατί επιλέξατε για ήρωα έναν δικαστή;
Κατ’ αρχάς γιατί είναι πρόσφορο να δει κανείς την κατάχρηση εξουσίας 
μέσα από αυτό το λειτούργημα. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, κατά 
την άποψή μου, είχαμε πολλές προκλητικές ερμηνείες κανόνων δι-
καίου που έφτασαν σε αυτοεπιδίκαση τεράστιων ποσών στους σημερι-
νούς δικαστικούς. Αλλά και διότι από τη φύση του ένα τέτοιο επάγγελμα 
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συνέντευξη

Θανάσης  
Διαμαντόπουλος,  

ομότιμος καθηγητής  
του Παντείου  

Πανεπιστημίου



Α
λυσιδωτές είναι οι αντιδράσεις διεθνώς, αλλά 
και στην Ελλάδα, από την κατάρρευση της 
Thomas Cook, μια εξέλιξη που αποτελεί με-
γάλο πλήγμα για ξενοδόχους και επιχειρημα-
τίες. Προς το παρόν είναι αδύνατο να υπολογι-
στεί η οικονομική ζημιά, αν και ο πρόεδρος του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδο-
σίου, κάνει λόγο για 1.000 ξενοδοχεία τα οποία πλήττονται.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστι-
κών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), η ζημιά που θα προκληθεί στις τουρι-
στικές επιχειρήσεις κυμαίνεται στα 250-500 εκατ. ευρώ, ενώ κιν-
δυνεύουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η ζημιά είναι σημαντική, αν 
ληφθεί υπόψη ότι –ενδεικτικά– στην Κέρκυρα υπολογίζεται ότι 
πάνω από 180 ξενοδοχειακές μονάδες διατηρούσαν κάποιου εί-
δους συνεργασία (όχι απαραίτητα αποκλειστική) με τον ταξιδιω-
τικό κολοσσό.
Αντίστοιχα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις από τους ξενοδόχους 
της Κρήτης, έναν ακόμη προορισμό που είχε σημαντική «έκθεση» 
στον βρετανικό όμιλο που κατέρρευσε, χαμένα θεωρούνται περί τα 
80-100 εκατ. ευρώ. Μεγαλύτερος, αθροιστικά, είναι ο λογαριασμός 
σε Ρόδο και Κω, με ένα συνολικό κονδύλι που υπολογίζεται από 
τους ξενοδόχους στα 120 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η «χασούρα» 
για τη Ρόδο εκτιμάται κοντά στα 80 εκατ. ευρώ και πέριξ των 40 
εκατ. ευρώ για την Κω.
Όπως εξηγεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισι-
τισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), που εκπροσωπεί τους ξενοδοχοϋπαλ-
λήλους, «η Thomas Cook διαχειριζόταν αποκλειστικά τέσσερα ξε-
νοδοχεία στην Ελλάδα. Δύο στη Ρόδο, ένα στον νομό Λασιθίου και 
ένα στον νομό Χανίων. Μαζί με άλλες υπηρεσίες της Cook, μιλάμε 
για περίπου 1.600 με 1.700 εργαζόμενους».
Ωστόσο, το πρόβλημα δεν «σταματά» στα εν λόγω τέσσερα ξενο-
δοχεία. «Η Thomas Cook είχε υπογράψει συμβάσεις με 48 ξενο-
δοχεία σε όλη την Ελλάδα, τα οποία απασχολούν χιλιάδες εργαζό-
μενους» τονίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ξενοδοχοϋπαλ-
λήλων, Γιώργος Χότζογλου. «Αν δεν αποδοθούν τα συμβόλαια και 
οι οφειλές που έχει η Thomas Cook προς τα συγκεκριμένα ξενο-

δοχεία, τότε θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα και εκεί» προσθέτει ο 
κ. Χότζογλου.

Ανησυχία στην Κρήτη
Μεγάλη είναι η ανησυχία στην Κρήτη, όπου οι τουριστικοί παρά-
γοντες παρακολουθούν τις εξελίξεις μουδιασμένοι. Πολλά είναι 
τα ξενοδοχεία στο νησί που δούλευαν αποκλειστικά με τον tour 
operator της Αγγλίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεσος κίνδυ-
νος να κλείσουν νωρίτερα γι’ αυτή τη σεζόν. Για να γίνει κατανο-
ητή η κατάσταση που έχει προκύψει, αρκεί να σημειωθεί ότι το 
80% των κρατήσεων στα ξενοδοχεία της Κρήτης γινόταν μέσω της 
Thomas Cook.
«Μέχρι τώρα έχουμε αποκλειστική συνεργασία με την Thomas 
Cook. Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου είναι με ανθρώπους της 
Thomas Cook. Άρα, αν η εταιρεία φαλιρίσει ολοκληρωτικά, και το 
σκανδιναβικό κομμάτι και το γερμανικό κομμάτι μαζί με την Αγ-

γλία, δεν θα περιμένουμε άλλους πελάτες. Θα έχουμε μόνο αφίξεις 
μέχρι να φύγουν οι τελευταίοι και θα το κλείσουμε μετά το ξενοδο-
χείο» ανέφερε μιλώντας σε τοπικά ΜΜΕ ιδιοκτήτης ξενοδοχείου.
Η οικονομική ζημιά για τα ξενοδοχεία της Κρήτης μετριέται, σε 
μια πρώτη εκτίμηση, σε δεκάδες εκατομμύρια, σύμφωνα με τον 
πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, Νίκο Χαλκιαδάκη. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι με την ανακοίνωση της χρεοκοπίας, ξε-
νοδόχος του Ηρακλείου απώλεσε 650.000 ευρώ.

Τα μέτρα
Το υπουργείο Οικονομικών προώθησε πράξη νομοθετικού περι-
εχομένου σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα εξαίρε-
σης από απόδοση του φόρου διαμονής στις ξενοδοχειακές επιχει-
ρήσεις που υπέστησαν ζημιές από την αιφνίδια πτώχευση του συ-
γκεκριμένου τουριστικού πράκτορα, για το διάστημα από τις 23 
Σεπτεμβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου. Ο φόρος διαμονής καταβάλλε-
ται κατά την έξοδο του τουρίστα από το ξενοδοχείο και σκοπός του 
μέτρου είναι ουσιαστικά οι επισκέπτες να μην έχουν επιπλέον «τα-
λαιπωρία» κατά την έξοδό τους από τη χώρα μας.
«Το επόμενο διάστημα, το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία 
με το υπουργείο Τουρισμού και άλλους αρμόδιους φορείς, όταν 
υπάρξει πληρέστερη εικόνα των επιπτώσεων, θα προβεί σε νέες 
πρωτοβουλίες» αναφέρεται από το υπουργείο, αφήνοντας μεν α-
νοιχτό το παράθυρο για επιπλέον μέτρα στήριξης, όχι ωστόσο στον 
βαθμό που θα ήθελαν οι ίδιοι οι τουριστικοί φορείς. Πηγές του 
ΥΠΟΙΚ αναφέρουν ότι τα μέτρα στήριξης που ζητούν οι τουρι-
στικοί φορείς κοστολογούνται γύρω στα 300 εκατ. ευρώ, νούμερο 
το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλό για τα δεδομένα του προϋπολογι-
σμού.
Με σκοπό τη στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί, ο ΣΕΤΕ 
προτείνει, μεταξύ άλλων, την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδο-
σης ΦΠΑ για τα ανείσπρακτα τιμολόγια της Thomas Cook με ημε-
ρομηνία έκδοσης από 1 Μαΐου 2019 έως και 22 Σεπτεμβρίου 2019 
(και αν αυτό δεν είναι εφικτό, ενδεχομένως επειδή ο ΦΠΑ έχει ήδη 
καταβληθεί, πρόβλεψη της δυνατότητας συμψηφισμού του αντί-
στοιχου ποσού με τον ΦΠΑ των επόμενων μηνών).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
του ΣΕΤΕ, η ζημιά που θα 
προκληθεί στις τουριστικές 
επιχειρήσεις κυμαίνεται στα 
250-500 εκατ. ευρώ, ενώ 
κινδυνεύουν χιλιάδες θέσεις 
εργασίας.
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συνέντευξη

Ο κίνδυνος ολιγοπωλίων ή ακό-
μη και μονοπωλίων είναι πλέον 
εμφανής. Κι αυτό είναι κάτι που 
θα πρέπει να μας προβληματίσει 
σοβαρά, καθώς η τιμολογιακή 
πίεση που θα δεχτεί πλέον το 
ξενοδοχείο θα απειλήσει την ίδια 
την ύπαρξή του.

Τ
ις συνέπειες για τον ελληνικό τουρι-
σμό σε βραχυπρόθεσμο και μακρο-
πρόθεσμο επίπεδο από την κατάρ-
ρευση της Thomas Cook αναλύει 
η αντιπρόεδρος του Ξενοδοχεια-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Χρι-

στίνα Τετράδη.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι, 
από τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας, οι 
άμεσες επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό από 
την κατάρρευση της Thomas Cook.
Μιλάμε για έναν τουριστικό κολοσσό, οπότε αντι-
λαμβάνεστε πως είναι και μεγάλη η έκθεση των 
ελληνικών ξενοδοχείων, όπως άλλωστε συμ-
βαίνει σε όλες τις χώρες όπου είχε παρουσία 
η Thomas Cook. Ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί 
πλήρως το μέγεθος του πλήγματος, αλλά συνυ-
πολογίζοντας και την κατάρρευση των θυγατρι-
κών στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα νούμερα 
διπλασιάζονται. Από την πρώτη στιγμή στο ΞΕΕ 
επεξεργαζόμαστε εμπεριστατωμένα ερωτηματο-
λόγια τα οποία έχουμε αποστείλει σε όλα τα μέλη 
μας, προκειμένου να έχουμε ακριβή στοιχεία για 
την αποτύπωση της πραγματικής ζημιάς. Βρίσκε-
ται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα πολλών ξενοδοχει-
ακών επιχειρήσεων και αυτό θα συμπαρασύρει 
όλη την αλυσίδα της αγοράς: εργαζόμενους, συ-
νεργάτες, προμηθευτές, υποχρεώσεις σε τρά-
πεζες και δημόσιους οργανισμούς. Γι’ αυτό είναι 
πολύ σημαντικό να υπάρξουν γρήγορα μέτρα που 
θα είναι αποτελεσματικό ανάχωμα στο να φτάσει 
στην πραγματική οικονομία.

Απ’ όσο είστε σε θέση να γνωρίζετε, η χρεο-
κοπία της εταιρείας ήταν αναμενόμενη ή «κε-
ραυνός εν αιθρία»;
Μιλάμε για ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 10 δισ. 
λιρών και 20 εκατομμύρια πελάτες που ταξίδευαν 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Μιλάμε για μια εταιρεία 
που είχε δεσπόζουσα θέση στην ευρωπαϊκή αγορά 
και αντιπροσώπευε μια ροή τουλάχιστον 2,5 εκα-
τομμυρίων τουριστών προς την Ελλάδα, μέγεθος 
με καταλυτικό ρόλο για την πορεία της τουριστι-
κής σεζόν κάθε χρόνο. Ανησυχίες όντως υπήρ-
χαν τα τελευταία χρόνια, αλλά κανείς δεν μπορεί 
να γυρίσει την πλάτη απέναντι σε τέτοια μεγέθη. 
Κι όταν πλέον από την άνοιξη φάνηκε οξύτερο το 
πρόβλημα με την επίσημη ανακοίνωση ζημιών, 
ήταν πλέον αργά, καθώς υπήρχαν ήδη συμφω-
νημένα πακέτα.

Μακροπρόθεσμα, ποιες συνέπειες θα έχει για τον 
ελληνικό τουρισμό η κατάρρευση της Thomas 
Cook;
Είναι βέβαιο πως οι ανταγωνιστές της Thomas 
Cook, αντίστοιχοι κολοσσοί αλλά online travel 
agents, θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν αυτή 
την εξέλιξη και να πάρουν τα μερίδιά της από την 
παγκόσμια τουριστική αγορά. Ο κίνδυνος ολιγο-
πωλίων ή ακόμη και μονοπωλίων είναι πλέον 
εμφανής. Κι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να 
μας προβληματίσει σοβαρά, καθώς η τιμολογι-
ακή πίεση που θα δεχτεί πλέον το ξενοδοχείο θα 
απειλήσει την ίδια την ύπαρξή του.

Ποιες κινήσεις θεωρείτε ότι θα πρέπει να κάνει 
άμεσα η κυβέρνηση, ώστε να αντιμετωπίσει τις 
συνέπειες από την αναταραχή που προκαλεί η 
χρεοκοπία;

Δημιουργούμε δουλειές, εισοδήματα, τζίρους. Ι-
σχύει και το αντίστροφο όμως. Η ζημιά μας επη-
ρεάζει όλη την αλυσίδα στην οικονομία. Γι’ αυτό 
και έχει τεράστια σημασία πια για το σύνολο της 
οικονομίας να υπάρξουν μέτρα στήριξης, ώστε να 
μην αφεθούν στην τύχη τους τα ξενοδοχεία. Τότε 
θα μιλάμε για τσουνάμι στην αγορά. Κι αυτό θα 
πρέπει να το αποφύγουμε πάση θυσία.

Πώς θεωρείτε ότι θα μπορούσε να «θωρακι-
στεί» το ελληνικό τουριστικό προϊόν από πα-
ρόμοιες καταστάσεις;
Η κατάρρευση της Thomas Cook έδειξε για άλλη 
μια φορά τα μειονεκτήματα της εξάρτησης και την 
ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών τουριστικής 
ροής προς τη χώρα μας. Είναι ένα ακόμη «κα-
μπανάκι κινδύνου» για την αξία που έχει η σωστή 
προετοιμασία σε έναν κόσμο που δεν στερείται 

Είναι ενθαρρυντικό πως από την πρώτη στιγμή 
το υπουργείο Τουρισμού, τα συναρμόδια υπουρ-
γεία και βεβαίως όλοι οι τουριστικοί φορείς βρε-
θήκαμε σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία, 
αφενός για να διασφαλιστεί ο ασφαλής επαναπα-
τρισμός των εγκλωβισμένων τουριστών και αφε-
τέρου για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες απώ-
λειες για πολλά ελληνικά ξενοδοχεία. Ήδη απο-
φασίστηκε η απαλλαγή από τον φόρο διαμονής 
προς διευκόλυνση των τουριστών. Εξετάζονται 
ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τον φόρο που 
προκύπτει από τις τιμολογήσεις που έχουν γίνει 
με την Thomas Cook. Αλλά αυτό ασφαλώς δεν 
φτάνει. Ο ελληνικός τουρισμός είναι στην πιο δύ-
σκολη στιγμή του και χρειάζεται ενεργητική υπο-
στήριξη. Όταν λέμε πως ο τουρισμός είναι υπό-
θεση για όλους, αυτός είναι δρόμος διπλής κα-
τεύθυνσης. Όταν πάμε καλά, έχουν οφέλη όλοι. 

δυσάρεστων εκπλήξεων. Γι’ αυτό εγκαίρως το 
ΞΕΕ έχει επισημάνει την επιτακτική ανάγκη να 
δώσουμε άμεση προτεραιότητα στον εμπλουτι-
σμό και στην ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού 
τουριστικού προϊόντος, στοχεύοντας ειδικά κοινά 
της παγκόσμιας αγοράς και μειώνοντας όλο και 
περισσότερο την εξάρτησή μας από το μοντέλο 
του μαζικού τουρισμού. Σίγουρα είναι ένας δύ-
σκολος δρόμος, αλλά είναι ο πλέον ασφαλής μέσα 
σε ένα περιβάλλον όπου η μόνη βεβαιότητα είναι 
η αβεβαιότητα.

Φέτος παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των 
τουριστών που επισκέφθηκαν τη χώρα μας, αν 
και τα έσοδα ήταν αυξημένα. Πού αποδίδετε 
αυτό το φαινόμενο;
Συνολική εικόνα θα έχουμε αφού ενσωματωθούν 
και τα στοιχεία του Αυγούστου, κάτι που δεν έχει 
γίνει ακόμη, πολύ δε περισσότερο μετά και τη χρε-
οκοπία της Thomas Cook. Σε κάθε περίπτωση, θα 
κάνουμε «ταμείο» και θα έχουμε καλύτερη αποτύ-
πωση των αποτελεσμάτων της σεζόν. Το θέμα, ω-
στόσο, είναι πως σε ορισμένους προορισμούς είναι 
σαφές πως πυκνώνουν τα ανησυχητικά μηνύματα 
και πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις τουριστικής βι-
ωσιμότητας. Υπάρχουν αδυναμίες που πρέπει να α-
ντιμετωπιστούν. Οι ξενοδόχοι μπορεί να κάνουν το 
καλύτερο που μπορούν, αλλά ένας τουριστικός προ-
ορισμός που δεν προσφέρει ποιότητα ζωής στους ί-
διους τους κατοίκους του δεν μπορεί να την παρέχει 
στους επισκέπτες του. Και σε αυτό το ζήτημα χρειά-
ζεται να γίνει πολλή και σοβαρή δουλειά.

Ποιες είναι οι μεσο-μακροπρόθεσμες προο-
πτικές του ελληνικού τουριστικού προϊόντος;
Το όραμα και η στρατηγική θα δώσουν προοπτική. 
Το να μετράμε απλώς τις αφίξεις, όπως γινόταν 
τα τελευταία χρόνια, αποδείχθηκε ελάχιστα χρή-
σιμο. Πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας 
από την ποσότητα στην ποιότητα. Να εμπλουτί-
σουμε το ελληνικό τουριστικό προϊόν και να του 
δώσουμε νέες υπεραξίες. Γι’ αυτό είναι εξαιρε-
τικά σημαντική η εξαγγελία από τον ίδιο τον πρω-
θυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για ένα δεκαετές 
σχέδιο για τον τουρισμό. Αντί να κάνουμε «μαντε-
ψιές» για το 2020 ακολουθώντας την πεπατημένη, 
να σχεδιάσουμε και να κάνουμε πραγματικότητα 
τον παγκόσμιο προορισμό του 2030.

«Ο ελληνικός τουρισμός  
είναι στην πιο δύσκολη στιγμή 
του και χρειάζεται ενεργητική 

υποστήριξη»
 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Χριστίνα 
Τετράδη,  

αντιπρόεδρος  
του Ξενοδοχειακού  

Επιμελητηρίου  
Ελλάδας



Εκτιμώ ότι θα υπάρξει ένας 
μεγάλος αριθμός μαθητών ο 
οποίος θα ζητήσει απαλλαγή από 
τα Θρησκευτικά, όχι επειδή δεν 
είναι χριστιανοί, όχι επειδή προ-
σβάλλεται η θρησκευτική τους 
ελευθερία, αλλά πολύ απλά για 
να γλιτώσουν μάθημα.

Τ
η σαφέστατη αντίθεσή του στην α-
πόφαση του ΣτΕ σχετικά με τον χα-
ρακτήρα του μαθήματος των Θρη-
σκευτικών εκφράζει ο καθηγητής 
Θεολογίας στο ΑΠΘ Μιλτιάδης Κων-
σταντίνου, επισημαίνοντας τους σο-

βαρούς κινδύνους που η απόφαση αυτή ενέχει.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα την πρώτη σας αντίδραση 
σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ για τη διδασκα-
λία του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Η σημασία αυτής της απόφασης θα φανεί στο μέλ-
λον. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για 
μια ολέθρια απόφαση, δεδομένου ότι ουσιαστικά 
είναι μια απόφαση κατάργησης του μαθήματος 
των Θρησκευτικών. Είναι προφανές ότι ένα μά-
θημα που δεν απευθύνεται στο σύνολο των μα-
θητών δεν έχει θέση στο πρόγραμμα του δημό-
σιου σχολείου. Δεν μπορείς να κάνεις ένα μά-
θημα μόνο για ορισμένους μαθητές και μάλιστα, 
αν κάποιος δεν θέλει να το παρακολουθήσει, να 
μην το παρακολουθεί, χωρίς καμία αιτιολόγηση. 
Δεν ξέρω γιατί το ΣτΕ προχώρησε σε αυτή την α-
πόφαση, δεν ξέρω πού σκοντάφτει στο Σύνταγμα, 
δεν διάβασα κάποιο σοβαρό άρθρο συνταγματο-
λόγου που να λέει ότι το ΣτΕ μπορεί να αποφασί-
ζει για παιδαγωγικά θέματα, ούτε κάποιο σοβαρό 
άρθρο συνταγματολόγου που να εξηγεί ότι παρα-
βιάζεται το Σύνταγμα όταν ένα μάθημα έχει συ-
γκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές. Εν πάση πε-
ριπτώσει, το ΣτΕ πήρε μια απόφαση για ένα θέμα 
που νομίζω ότι δεν ήταν καν της αρμοδιότητάς 
του, με κάθε επιφύλαξη, βεβαίως, καθώς δεν 
είμαι συνταγματολόγος.

Εάν καταλαβαίνω σωστά, επί της ουσίας το ΣτΕ 
απέρριψε τις προσπάθειες Φίλη και Γαβρόγλου 
να αλλάξουν το μάθημα των Θρησκευτικών. 
Εσείς γνωρίζετε σε ποια κατεύθυνση επιδίω-
καν να κινηθούν;
Φυσικά. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια, σε συνερ-
γασία και με την Εκκλησία και με τις θεολογικές 
σχολές, πολλοί από τους καθηγητές των θεολο-
γικών σχολών συνεργάστηκαν, προκειμένου να 
καταρτιστεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα απέφευγε 
τον μεγάλο «σκόπελο», το μάθημα των Θρησκευ-
τικών να μη γίνει μάθημα κατηχητικό αλλά να α-
πευθύνεται σε όλους τους μαθητές. Γιατί και η Ι-
εραρχία της Εκκλησίας και οι θεολογικές σχολές 
αλλά και κάθε εχέφρων άνθρωπος αναγνωρίζει 
ότι ο θρησκευτικός εγγραμματισμός, δηλαδή η 
δυνατότητα τα παιδιά να καταλάβουν τι είναι θρη-
σκεία, πώς λειτουργεί και γιατί είναι σημαντικό 
να υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά της πο-
λιτείας για τη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση, για 
όλους αυτούς τους λόγους έγινε μια προσπάθεια 
να γίνει ένα μάθημα που θα απευθύνεται σε όλους 
τους μαθητές. Αυτή είναι και η λέξη-κλειδί: ένα 
μάθημα που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα συνεί-
δησης σε κάποιον. Έτσι, καταβλήθηκε μια προσπά-
θεια ώστε το μάθημα να είναι ανεκτό απ’ όλους 
τους μαθητές και να απευθύνεται σε όλους. Αυτό 
καταργήθηκε, γιατί υπάρχει μια περίεργη ερμη-
νεία του άρθρου του Συντάγματος που θεωρεί 
την ορθόδοξη πίστη ως επικρατούσα θρησκεία. 
Αν η ερμηνεία της λέξης «επικρατούσα» σημαί-
νει ότι είναι η μοναδική που αναγνωρίζουμε και 
όλοι οι άλλοι είναι εξοβελιστέοι, τότε πιστεύω –
ξαναλέω, χωρίς να είμαι συνταγματολόγος– ότι 
είναι μια λάθος ερμηνεία: αντίκειται στους κανό-

μελετήσει το πρόβλημα. Ειλικρινά σας λέω, δεν 
μπόρεσα να βρω ούτε μία μελέτη που να λέει με 
επιστημονικά, παιδαγωγικά επιχειρήματα ότι τα 
νέα προγράμματα των Θρησκευτικών απαξιώ-
νουν ή αποδομούν την ορθόδοξη πίστη, σκαν-
δαλίζουν τα παιδιά ή οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς, 
στην Ελλάδα είναι πολύ εύκολο να συσπειρώσει 
κάποιος μερικούς γονείς, οι οποίοι θα αρνηθούν 
να δεχτούν τα νέα προγράμματα. Είναι εύκολο να 
οργανώσει κάποιος μια κίνηση, η οποία ωστόσο 
θα αποδειχθεί εντέλει ότι όχι μόνο ήταν λάθος 
αλλά οργανώθηκε για να εξυπηρετήσει συγκε-
κριμένους στόχους.

Πώς θεωρείτε ότι θα εξελιχθεί η κατάσταση 
μετά την απόφαση του ΣτΕ;
Εκτιμώ ότι θα υπάρξει ένας μεγάλος αριθμός μα-
θητών ο οποίος θα ζητήσει απαλλαγή από τα Θρη-

νες της παιδαγωγικής, των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και κάθε λογικής.

Από τη στιγμή που η Εκκλησία έχει τη δυνατό-
τητα να δώσει την ορθόδοξη παιδεία, γιατί υ-
πάρχει τέτοιο ζήτημα;
Η Εκκλησία έκανε σύσκεψη με τους εκπροσώ-
πους των θεολογικών σχολών και της Ιεράς Συ-
νόδου, το θέμα των Θρησκευτικών συζητήθηκε 
και μάλιστα υπήρξε και σχετική εισήγηση από τον 
μητροπολίτη Ύδρας, που ήταν ο υπεύθυνος για τη 
συζήτηση από την πλευρά της Ιεράς Συνόδου, που 
ήταν θετική για τα νέα προγράμματα. Δηλαδή δεν 
βρήκε η Εκκλησία κάποιο σημείο όπου τα νέα 
προγράμματα προσέβαλλαν την ορθόδοξη πίστη. 
Δυστυχώς, στην ελληνική κοινωνία υπάρχει ένα 
πρόβλημα: πετάει κάποιος ένα σύνθημα και στη 
συνέχεια κάποιοι ακολουθούν, χωρίς να έχουν 

σκευτικά, όχι επειδή δεν είναι χριστιανοί, όχι ε-
πειδή προσβάλλεται η θρησκευτική τους ελευθε-
ρία, αλλά πολύ απλά για να γλιτώσουν μάθημα. 
Αν αυτό συμβεί, και η απόφαση του ΣτΕ αλλά και 
το υπουργείο Παιδείας είπαν ότι θα πρέπει να δη-
μιουργηθεί ένα άλλο μάθημα και αυτό είναι άλλη 
μια ελληνική ιδιαιτερότητα. Δημιουργούμε ένα 
πρόβλημα χωρίς να έχουμε τις υποδομές για να 
το αντιμετωπίσουμε και μετά αναζητούμε τις υ-
ποδομές. Πόσους θα διορίσει το υπουργείο Παι-
δείας που θα αναλάβουν να κάνουν το εναλλακτικό 
μάθημα; Ή θα το αναλάβουν οι ίδιοι οι θεολόγοι, 
οι οποίοι θα κάνουν στα μισά παιδιά κατηχητικό 
μάθημα και στα άλλα μισά εναλλακτικό; Και με 
ποιες υποδομές θα γίνει το εναλλακτικό μάθημα; 
Τα σχολεία, είναι γνωστό, αντιμετωπίζουν μεγάλο 
πρόβλημα χώρου. Πού θα βρεθούν αίθουσες για 
κάθε σχολείο, ώστε να λειτουργήσει το εναλλα-
κτικό μάθημα; Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα 
που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί και, ως εκ τού-
του, θεωρώ ότι τελικά δεν θα εφαρμοστεί η α-
πόφαση του ΣτΕ, γιατί είναι αδύνατο να εφαρμο-
στεί. Είναι μια ιδεολογική απόφαση που δεν έχει 
να κάνει ούτε με τις αρχές της παιδαγωγικής ε-
πιστήμης ούτε με το Σύνταγμα. Γιατί δεν νομίζω 
ότι βρέθηκε κάτι στα νέα προγράμματα σπουδών 
που να προσβάλλει την ορθόδοξη πίστη. Ωστόσο, 
υπάρχει και δεύτερο τεράστιο πρόβλημα. Αν ανα-
γνωρίζουμε το δικαίωμα σε κάθε μαθητή να απο-
φασίζει ποιο μάθημα θέλει να παρακολουθήσει 
και ποιο όχι, χωρίς αιτιολόγηση, σε ένα σχολείο 
όπου φοιτούν αρκετοί μουσουλμάνοι μαθητές, 
αυτοί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν απαλλαγή από 
το μάθημα των Θρησκευτικών και να απαιτήσουν 
μάθημα ισλαμικής κατήχησης, από τη στιγμή που 
αναγνωρίζουμε ότι το μάθημα πρέπει να καλλι-
εργεί κάποια συγκεκριμένη πίστη και όχι να ενη-
μερώνει τους μαθητές για τη θρησκεία. Κι ακόμα 
πιο πέρα, στην Τουρκία, όταν ο Ερντογάν έκανε 
το λάθος να καταργήσει το ουδετερόθρησκο σχο-
λείο, βγήκε από το πρόγραμμα το μάθημα της Βι-
ολογίας, καθώς διδάσκει τη θεωρία της εξέλιξης 
του Δαρβίνου. Αναρωτιέμαι αν αυτοί που μάζε-
ψαν υπογραφές κατά των νέων προγραμμάτων 
και βιβλίων των Θρησκευτικών –που ήταν λίγοι, 
αλλά έκαναν θόρυβο– δεν θα μαζέψουν υπο-
γραφές και κατά του μαθήματος της Βιολογίας.

«Η απόφαση του ΣτΕ  
για τα Θρησκευτικά είναι  

ουσιαστικά απόφαση  
κατάργησης του μαθήματος»

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Μιλτιάδης  
Κωνσταντίνου,  

καθηγητής Θεολογίας 
στο ΑΠΘ
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Κ
αρπούς φαίνεται πως έχουν αρχίσει να 
αποδίδουν οι ενέργειες της κυβέρνησης 
για τη διάσωση της ΔΕΗ, καθώς ξέφυγε 
από τη χρεοκοπία. Οι ζημιές μειώθηκαν 
στα 247,8 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 
2019 έναντι 518 εκατ. ευρώ που ήταν την 
αντίστοιχη περίοδο του 2018.

«Αποφύγαμε την αρνητική εξέλιξη της χρεοκοπίας» σχολίασε ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, 
στηριζόμενος και στην έκθεση του ορκωτού λογιστή για την ε-
πιχείρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ειδικοί της Ernst & 
Young δίνουν παράταση ζωής στη ΔΕΗ, αλλά προειδοποιούν 
ότι αν δεν ληφθούν μέτρα εξορθολογισμού, θα αντιμετωπίσει 
δυσκολίες το επόμενο χρονικό διάστημα.
Υπενθυμίζεται ότι οι ίδιοι ορκωτοί λογιστές, με βάση τα στοιχεία 
του α΄ τριμήνου, είχαν κάνει λόγο για «ύπαρξη ουσιώδους αβε-
βαιότητας» και είχαν εκφράσει αμφιβολίες για τη δυνατότητα της 
μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας να συνεχίσει τη δραστηρι-
ότητά της.
Θετική επίδραση στους οικονομικούς δείκτες είχαν η ανάκτηση 
μέρους της αυξημένης δαπάνης για την αγορά δικαιωμάτων 
ρύπων, καθώς και η μείωση της έκπτωσης συνέπειας από το 15% 
στο 10%, που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Απριλίου.

Ο αγώνας συνεχίζεται
Ωστόσο, ο αγώνας για τη διάσωση της ΔΕΗ θα συνεχιστεί, ενώ 
ο δρόμος που πρέπει να διανυθεί είναι μεγάλος.
Από την αύξηση των τιμολογίων ρεύματος, τις μειώσεις στις εκ-
πτώσεις συνέπειας και τη θέσπιση «ρήτρας CO2» και για τα τι-
μολόγια των νοικοκυριών, που περιλαμβάνονταν στο πρώτο πα-
κέτο μέτρων, αναμένει ενίσχυση της κερδοφορίας της κατά 120 
εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2019 και κατά 532 εκατ. ευρώ για 
το 2020. Έτσι, η ΔΕΗ θα αναγκαστεί να λάβει κι άλλα μέτρα, 
ώστε να καλύπτει τις υποχρεώσεις της σε τράπεζες και προμη-
θευτές, τα οποία εκτιμάται ότι θα αρχίσουν άμεσα να αποδίδουν 
καρπούς. Όπως προκύπτει από το ενημερωτικό σημείωμα της 
ΔΕΗ, σε αυτά τα μέτρα (εκτός των 490 εκατ. ευρώ του πρώτου 

πακέτου μέτρων) περιλαμβάνονται:
1. Ανάθεση σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της εξεύρε-
σης επενδυτών για την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτή-
σεων της μητρικής εταιρείας, η οποία είχε εκτιμηθεί ότι θα 
φέρει στα ταμεία της περί τα 300 εκατ. ευρώ.
2. Έκδοση διεθνούς ομολόγου, διαδικασία την οποία είχε ξε-
κινήσει η προηγούμενη κυβέρνηση από το 2018.
3. Κυνήγι των ληξιπρόθεσμων οφειλών από στρατηγικούς κα-
κοπληρωτές με τη συνεργασία ειδικών συμβούλων. Ήδη από 
τις αρχές του καλοκαιριού έχουν ενταθεί οι αποκοπές, αν και 
ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς.
4. Προπληρωμή εντός του α΄ τριμήνου του 2020 από το ελλη-
νικό Δημόσιο και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
της αξίας κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 
2020, η οποία υπολογίζεται σε 550 εκατ. ευρώ. Προπληρωμή 

Όσα χρωστούν στη ΔΕΗ 
1,5 εκατομμύρια πελάτες με 
οφειλές έως 3.000 ευρώ ο 
καθένας (συνολικά 402 εκατ. 
ευρώ), τόσα περίπου είναι 
και τα χρέη 66.000 πελατών 
με οφειλή άνω των 3.000 
ευρώ ανά περίπτωση.
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οικονομία

Η ΔΕΗ  
ΞΈΦΥΓΈ ΑΠΌ  
ΤΗ ΧΡΈΌΚΌΠΊΑ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

είχε πραγματοποιηθεί και τα δύο προηγούμενα έτη.
5. 200 εκατ. ευρώ από την επιστροφή των Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφέλειας (ΥΚΩ) του 2011, τα οποία θα εγγραφούν στον κρα-
τικό προϋπολογισμό και θα εκταμιευτούν έως τον Ιανουάριο 
του 2020.

66.000 πελάτες χρωστούν 364 εκατ. ευρώ
Με τα πιο μελανά χρώματα παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, την κατάσταση με 
τις οφειλές προς τη ΔΕΗ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι όσα 
χρωστούν στη ΔΕΗ 1,5 εκατομμύρια πελάτες με οφειλές έως 
3.000 ευρώ ο καθένας (συνολικά 402 εκατ. ευρώ), τόσα περί-
που είναι και τα χρέη 66.000 πελατών με οφειλή άνω των 3.000 
ευρώ ανά περίπτωση (συνολικά 364 εκατ. ευρώ).
Ακόμα δυσμενέστερη είναι η εικόνα αν συμπεριληφθούν στους 
υπολογισμούς οι λεγόμενοι τελικοί πελάτες (επιχειρήσεις που 
έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους, εξοχικά στα οποία έχει 
διακοπεί η ηλεκτροδότηση, καταναλωτές που έχουν μετακινηθεί 
σε άλλους προμηθευτές κ.ά.). Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν 
2,2 εκατομμύρια πελάτες που οφείλουν έως 3.000 ευρώ και συ-
νολικά 694 εκατ. ευρώ, ενώ 143.182 πελάτες με οφειλή άνω των 
3.000 ευρώ ανά περίπτωση χρωστούν συνολικά 1 δισ. ευρώ.

Κοινωνικό Τιμολόγιο
Εν τω μεταξύ έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τις αιτή-
σεις στην ΗΔΙΚΑ και το Κοινωνικό Τιμολόγιο (Α και Β), καθώς 
οι δικαιούχοι έχουν προθεσμία να υποβάλουν την αίτησή τους 
μέχρι τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου για να ενταχθούν στο πρό-
γραμμα.
Το σύστημα έχει δεχτεί περισσότερες από 240.000 αιτήσεις για 
υπαγωγή στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, εκ των οποίων οι 
11.000 είχαν αρχικώς εγκριθεί αλλά στο δεύτερο στάδιο απορ-
ρίφθηκαν και αυτό γιατί με τα νέα στοιχεία της φορολογικής 
δήλωσης του 2018 οι καταναλωτές εμφανίζονταν με μεγαλύτερο 
εισόδημα. Από την άλλη, περίπου 12.000 δηλώσεις, παρ’ ότι δεν 
είχαν περάσει με τα στοιχεία του 2017, το επόμενο έτος είχαν 
μικρότερο εισόδημα κι έτσι πήραν το πράσινο φως.



Η ΓΣΕΕ είναι το συντονιστικό όργα-
νο των συνδικάτων. Δεν είναι ένας 
τεράστιος οργανισμός αλλά η ηγεσία 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
και τώρα αποδεικνύεται πόσο λείπει 
αυτός ο συντονισμός από τους εργα-
ζόμενους.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Η κυβέρνηση αναβαθμίζει  
όλες τις αντεργατικές ρυθμίσεις»

Αυστηρή κριτική στα μέτρα σχετικά με την εργασία και τον 
συνδικαλισμό που προωθεί η κυβέρνηση με το αναπτυξι-
ακό νομοσχέδιο ασκεί ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Πα-
ναγόπουλος.

Το τελευταίο διάστημα τα συνδικάτα προχωρούν σε κινητοποιή-
σεις. Ποια είναι η αφορμή;
Αφορμή είναι το νομοσχέδιο – που επί του παρόντος η κυβέρνηση 
έδωσε μόνο σε δημόσια διαβούλευση και δεν έχουμε δει το τελικό 
σχέδιο που θα καταθέσει μάλλον τις προσεχείς ημέρες στη Βουλή. 
Μέσα στο νομοσχέδιο, που τιτλοφορείται «αναπτυξιακό», υπάρχουν 
πάρα πολλές διατάξεις που αφορούν εργασιακά ζητήματα. Η κυβέρ-
νηση με διάφορους εκπροσώπους της λέει ότι είναι ένα φιλεργατικό 
νομοσχέδιο. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι σε ένα τέτοιο νομοσχέ-
διο δεν μπορείς να λες ότι βάζεις φιλεργατικά μέτρα, όταν αυτό είναι 
σίγουρο ότι αποθαρρύνει τους επενδυτές, όταν φιλεργατισμός στα α-
ναπτυξιακά νομοσχέδια και προσέλκυση επενδυτών δεν είναι συμ-
βατά. Το δεύτερο είναι τα μέτρα που προτείνει. Στην ουσία, η κυβέρ-
νηση παίρνει ό,τι ψήφισαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις που 
ψήφισαν μνημόνια, αναβαθμίζει όλες τις αντεργατικές ρυθμίσεις και 
τις πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, χτίζει ένα ευρύτερο αντεργατικό 
πλαίσιο και μάλιστα όχι ως μνημονιακό μέτρο, αλλά το εντάσσει στον 
κορμό της εργατικής νομοθεσίας. Αυτό αφορά τις συλλογικές συμ-
βάσεις, αφορά τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), 
τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, τα ηλεκτρονικά μητρώα και μια σειρά 
άλλα ζητήματα που κάνουν τα πράγματα εξαιρετικά δύσκολα στην ήδη 
ταλαιπωρημένη αγορά εργασίας.

Η ΓΣΕΕ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα είδος «limbo». Οι κινητο-
ποιήσεις που γίνονται έχουν προφανώς τις ευλογίες της, αλλά κα-
ταγράφηκαν διαφωνίες ως προς τον χρόνο. Τι ακριβώς συνέβη;
Κάποιοι έσπευσαν, πρωτοστατούντος του ΠΑΜΕ, να προκαλέσουν 
απεργία πριν καν μάθουν ποια θα είναι η κοινοβουλευτική διαδι-
κασία για την εξέταση αυτού του νομοσχεδίου. Και μάλιστα έσπευ-
σαν οι κύριοι του ΠΑΜΕ να μιλήσουν για συλλογικές συμβάσεις και 
συνδικάτα, όταν είναι οι μοναδικοί που για χρόνια δεν έχουν υπο-
γράψει ποτέ ούτε μία συλλογική σύμβαση και είναι αυτοί που με τις 

Ποια είναι αυτά τα ζητήματα;
Σε μια συνάντηση που είχαμε με τον υπουργό, σε κάποια ζητήματα 
είχε ευήκοα ώτα, ενώ σε κάποια άλλα ήταν εντελώς αρνητικός. Εμείς 
θέσαμε και το ζήτημα να επεκτείνονται οι συλλογικές συμβάσεις με 
έναν τρόπο που θα είναι καλός και για τους εργαζόμενους και για τις 
υγιείς επιχειρήσεις. Το να επεκτείνουν τις συλλογικές συμβάσεις το 
θέλουν όλες οι υγιείς επιχειρήσεις, για να μη γίνεται ανταγωνισμός κό-
στους εργασίας. Επίσης, θέσαμε το ζήτημα να είναι πολύ αυστηρό και 
όχι χαλαρό το πλαίσιο για τις διαβόητες ειδικές επιχειρησιακές συμ-
βάσεις που έχουν ψηφιστεί επί προηγούμενων κυβερνήσεων, για να 
μπορεί να εξαιρείται μια επιχείρηση όταν βρίσκεται σε διάσωση και 
να απαγορεύεται κάθε είδους απόλυση. Όσον αφορά τον ΟΜΕΔ, ζη-
τάμε να τηρηθεί το Σύνταγμα και η απόφαση του ΣτΕ του 2014, γιατί 
προφανώς η πρόταση που η κυβέρνηση κάνει είναι αντισυνταγμα-
τική, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη της την απόφαση αυτή. Και, τέλος, 
είπαμε τα μέτρα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία των συνδι-
κάτων, όπως μητρώα και ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, να κατατείνουν 
πραγματικά σε διαφάνεια και όχι αυτά που προωθεί το νομοσχέδιο, 
τα οποία είναι εντελώς ανεπεξέργαστα. Πρέπει να διατηρήσει κάποια 
πράγματα και αυτά να οδηγούν σε ένα συνδικαλιστικό βιβλιάριο, ώστε 
τότε να υπάρχει πλήρως εξυγιασμένη η λειτουργία του συνδικαλιστι-
κού κινήματος. Και τότε θα δούμε τι θα μας πει το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ, 
ποιοι είναι οι πραγματικοί συνδικαλιστές και ποιοι οι εγκάθετοι κομ-
ματικοί υπάλληλοι.

Η ΓΣΕΕ το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε περιδίνηση. Ποιο είναι 
το μέλλον της;
Η ΓΣΕΕ είναι το συντονιστικό όργανο των συνδικάτων. Δεν είναι ένας 
τεράστιος οργανισμός αλλά η ηγεσία των συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων και τώρα αποδεικνύεται πόσο λείπει αυτός ο συντονισμός από 
τους εργαζόμενους, με αυτά που κατάφερε με τις βιαιότητες και τις 
παρανομίες να πετύχει το ΠΑΜΕ. Η ΓΣΕΕ πρέπει να κάνει συνέδριο 
και δεν είναι ζήτημα και δεν κρίνεται στο συνέδριο αυτό, όπως λένε 
μερικοί «μα δεν είναι καλή η ΓΣΕΕ, δεν είναι καλή η πολιτική της, δεν 
είναι καλός ο Παναγόπουλος». Είναι μια συντεταγμένη νόμιμη δημο-
κρατική οργάνωση και την πολιτική της, τη στάση της και τον πρόεδρό 
της μπορούν, με αυτά που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της, 
να τα αλλάξουν οι εργαζόμενοι που εκπροσωπούν 500.000 συνδικα-
λισμένους εργαζόμενους. Το να πραγματοποιηθεί το συνέδριο είναι 
ζήτημα δημοκρατίας. Δεν μπορεί σε μια ευνομούμενη δημοκρατική, 
ευρωπαϊκή χώρα κάποιος να καταργεί νόμους και καταστατικά, να 
αποφασίζει διά της βίας τι θα γίνεται και τι δεν θα γίνεται. Σκεφτείτε 
να επεκταθεί η βία ως μέσο άσκησης πολιτικής και σε άλλους τομείς 
της δημόσιας σφαίρας. Πλέον, δεν θα μπορούμε να λεγόμαστε ούτε 
δημοκρατική ούτε ευνομούμενη χώρα. Γι’ αυτόν τον λόγο λέω ότι το 
συνέδριο της ΓΣΕΕ πρέπει να πραγματοποιηθεί και θα πραγματοποι-
ηθεί και βεβαίως δεν θα ζητήσουμε την άδεια γι’ αυτό ούτε του ΠΑΜΕ 
ούτε και του πολιτικού του φορέα.

βίαιες και τραμπούκικες πρακτικές τους διέλυσαν τα συνέδρια των 
συνδικάτων και διέλυσαν το συνέδριο της ΓΣΕΕ και στην Καλαμάτα 
και στη Ρόδο, με αποτέλεσμα να έχει διορισμένη διοίκηση, που δεν 
μπορεί και από τον νόμο να προκηρύξει απεργία. Προκηρύχθηκε 
μια απεργία, βρέθηκαν κάποιοι που μάλλον πάσχουν από έλλειψη 
μνήμης ή από το σύνδρομο της Στοκχόλμης και ψήφισαν μαζί με το 
ΠΑΜΕ να γίνει σε κάποιες κατηγορίες εργαζομένων και συνδικά-
των αυτή η κινητοποίηση. Ήταν απόλυτο δικαίωμά τους και νόμιμο. 
Όμως ακόμα δεν είχε κατατεθεί το νομοσχέδιο. Άρα, πώς δίνεις τη 
μάχη σου να αποσυρθεί, να βελτιώσεις όπου γίνεται, να αλλάξεις 
σημαντικές διατάξεις; Πραγματικά, αυτό το νομοσχέδιο μας χτυπάει 
βάναυσα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όμως, όταν διασπάς τις 
δυνάμεις του εργατικού κινήματος, ποιος είσαι εσύ που θα διεκδι-
κείς τη μοναδική αυθεντική έκφραση των εργαζομένων, όταν ξέ-
ρουμε ότι τα ζητήματα που θέτεις δεν έχουν καμία σχέση με το συ-
γκεκριμένο νομοσχέδιο; Για παράδειγμα, στο αιτηματολόγιο τίθε-
νται ζητήματα από τον νόμο Κατρούγκαλου μέχρι την αποχώρηση 
της χώρας από την Ε.Ε.

Πότε περιμένουμε να κατατεθεί το νομοσχέδιο και ποιες είναι από 
κει και πέρα οι δυνατότητες της ΓΣΕΕ;
Οι πληροφορίες μας λένε ότι θα κατατεθεί την Πέμπτη ή την Παρα-
σκευή και ακολουθεί η κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία, δη-
λαδή ούτε η επείγουσα ούτε η κατεπείγουσα. Ως εκ τούτου, θα μπει 
στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, θα γίνει πρώτη και δεύτερη ανά-
γνωση και θα υπάρχουν και ακροάσεις των φορέων. Εμείς, πέραν 
των κινητοποιήσεων, γιατί έχουμε ζητήσει από τις οργανώσεις-μέλη 
της ΓΣΕΕ να οργανώσουν απεργιακή κινητοποίηση και συλλαλητήρια 
στις 2 Οκτωβρίου και ήδη υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, θα κάνουμε 
παρεμβάσεις και στην κυβέρνηση και στις επιτροπές εντός του Κοι-
νοβουλίου προκειμένου, αν δεν μπορέσουμε να το αποσύρουμε –και 
δεδομένου ότι η κυβέρνηση θεωρεί εμβληματικά τα μέτρα αυτά που 
παίρνει και είναι μια νέα κυβέρνηση που ακόμα θεωρεί ότι έχει, και 
έχει ενδεχομένως, τη στήριξη ευρύτατων δυνάμεων, δεν νομίζω ότι 
θα κάνει πίσω–, να κάνουμε σοβαρές παρεμβάσεις και να σώσουμε 
ή να θεραπεύσουμε ζητήματα που θα ήταν τεράστιες και ανυπόφο-
ρες πληγές για τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα.
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συνέντευξη

Γιάννης  
Παναγόπουλος, 

 πρόεδρος  
της ΓΣΕΕ



λος χαμός έγινε πριν από 15 χρόνια, με την απάλειψη της αναγρα-
φής του θρησκεύματος από τις ταυτότητες. Σήμερα ουδείς ασχο-
λείται. Σχεδόν στα ψιλά πέρασε η εντελώς πρόσφατη απόφαση για 
απαλοιφή του θρησκεύματος από τα απολυτήρια. Ίσως το σκέπασε 
η απόφαση του ΣτΕ για τα Θρησκευτικά, ίσως συνηθίσαμε. Γεγονός 
είναι ότι αργούμε χαρακτηριστικά να εξελιχθούμε. Χωρίς να αμφι-
σβητείται το θρησκευτικό φρόνημα των Ελλήνων, το οποίο πράγ-
ματι συνδέεται με τα βιώματα των παλαιότερων γενεών και την ιστο-
ρία του έθνους, παραμένει προς εξέταση το γιατί έχουμε εκφυλίσει 
πολλές θρησκευτικές μας δραστηριότητες σε (ψευτο)κοσμικές υ-

Ίσως δεν το συνειδητοποιούμε, αλλά το «περίφημο» άρθρο 
16 του Συντάγματος αποτελεί την τέλεια ακτινογραφία της 
ελληνικής κοινωνίας (και υποκρισίας) από το 1974 έως σή-
μερα. Ας δούμε τι προβλέπει το συγκεκριμένο άρθρο:
«Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι 

ελεύθερες». Ειδικά για τη διδασκαλία θα μπορούσαμε να σημειώ-
σουμε ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν συμβαδίζει με τη μόδα 
των τελευταίων ετών για καταλήψεις μέχρι και των γυμνασίων.
«Η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κρά-
τους. Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας 
δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα». 
Και ενώ επί έτη παλέψαμε να διατηρηθεί το περίφημο «ακαδημα-
ϊκό άσυλο», παρ’ ότι και αυτό… «δεν απαλλάσσεται από το καθή-
κον της υπακοής στο Σύνταγμα», τελικά προσχωρήσαμε στο αυτο-
νόητο. Στα πανεπιστημιακά πεδία δεν επιτρέπεται να δρουν ανε-
νόχλητοι όσοι έχουν λόγους να αποφεύγουν την αστυνομία και τις 
διωκτικές αρχές. Χρειάστηκαν όμως δεκαετίες για να εφαρμόσουμε 
τη συνταγματική επιταγή, αλλά κυρίως την κοινή λογική. Από ιδεο-
ληψία πιθανώς, είτε από συμφέρον ή αδιαφορία, ανάλογα το ποιος 
μιλά, το πιθανότερο.
«Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό 
την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελ-
λήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και 
τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». Εδώ 
έγινε ο πιο πρόσφατος «χαμός», μετά την απόφαση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας που κήρυξε αντισυνταγματικές τις ρυθμί-
σεις Γαβρόγλου που μετέτρεπαν το μάθημα των Θρησκευτικών σε 
Θρησκειολογία. Το ΣτΕ επιβάλλει την κατήχηση κατέκρινε η μία 
πλευρά. Το ΣτΕ εφάρμοσε το Σύνταγμα, μη έχοντας επιλογή, αντέ-
τεινε η άλλη. Κάποιοι τρίτοι παρατήρησαν ότι η ελληνική ιστορία 
είναι συνυφασμένη με την αντίστοιχη εκκλησιαστική. Υπάρχει και 
το άρθρο 3 του Συντάγματος, που αναφέρει ότι η Ορθόδοξη Εκκλη-
σία είναι «η επικρατούσα» στην Ελλάδα. Ένας «μικρός χαμός» είχε 
γίνει και το 1982, όταν καθιερώθηκε ο πολιτικός γάμος ως ισότιμος 
με τον θρησκευτικό. Ήδη οι πολιτικοί γάμοι που τελούνται κατα-
γράφονται ως περισσότεροι από τους θρησκευτικούς. Άλλος μεγά-

περπαραγωγές, την ίδια στιγμή που μαλώνουμε για τα Θρησκευτικά.
«Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 
εννέα». Σημειώστε το!
«Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθ-
μίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενισχύει τους 
σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη 
από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους». Η 
διάταξη, βεβαίως, δεν απαγορεύει τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ας μην 
ξεχνάμε δε ότι ολόκληροι τομείς εκπαίδευσης, όπως οι ξένες γλώσ-
σες και βασικές εφαρμογές πληροφορικής, καλύπτονται σχεδόν α-
ποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα. Εξαίρεση (παγκόσμια) τα ελλη-
νικά πανεπιστήμια.
«Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα 
που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυ-
τοδιοίκηση. Τα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Κρά-
τους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λει-
τουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς 
τους». Με απλά λόγια, απαγορεύονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, 
ακόμη και τα μη κερδοσκοπικά. Στη βασική εκπαίδευση, που είναι 
υποχρεωτική από το Σύνταγμα, άρα πιο σημαντική υποθέτω, επι-
τρέπονται ιδιωτικά σχολεία. Στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, που 
είναι προαιρετική, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια απαγορεύονται. Αν δεν 
πρόκειται για αφελή ιδεοληψία, πρόκειται για στεγνή και στυγνή κα-
τοχύρωση οικονομικών συμφερόντων και προνομίων.
«Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, 
όπως νόμος ορίζει». Κι έτσι ο (κάθε) κ. Γαβρόγλου, όπως και οι προ-
κάτοχοί του, μπορεί να ιδρύει πανεπιστήμια όπου και όποτε θέλει, να 
τους αλλάζει όνομα, να τα συγχωνεύει, να τα καταργεί. Υποτίθεται ότι 
τα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι «πλήρως αυτοδιοικού-
μενα». Κοινώς, δουλευόμαστε μεταξύ μας.
«Ειδικός νόμος ορίζει όσα αφορούν τους φοιτητικούς συλλόγους και 
τη συμμετοχή των σπουδαστών σ’ αυτούς». Μέχρι και για τα κομμα-
τόσκυλα φροντίζει το Σύνταγμα (συγχωρέστε με).
«Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημό-
σιοι λειτουργοί. Το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί ε-
πίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορί-
ζει». Να μια ωραία θέσπιση μονοπωλίου. Αφού απαγορεύονται τα ιδι-
ωτικά, οι καθηγητές των δημοσίων έχουν το μονοπώλιο της σοφίας… 
και της πρόσβασης στις αγορές!
«Η επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από 
το Κράτος και με σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα 
όχι μεγαλύτερο από τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από 
τον νόμο, που ορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοι-
τούν από τις σχολές αυτές». Ωραία πρόβλεψη, τη στιγμή που υπάρ-
χουν ακόμη ΤΕΙ που λειτουργούν δεκαετίες χωρίς να έχουν καθορι-
στεί επαγγελματικά δικαιώματα.
«Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας 
για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν 
στο Κράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ’ αυτά, 
καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού 
τους. Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται». Επα-
νάληψη, για να μην ξεχαστούμε.
«Ο αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία 
του Κράτους. Το Κράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των α-
θλητικών σωματείων κάθε είδους, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει 
επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται κάθε φορά στις 
επιχορηγούμενες ενώσεις σύμφωνα με τον προορισμό τους». Πλέον 
πέφτει ξύλο ακόμη και στα σχολικά πρωταθλήματα.
Το άρθρο 16 του Συντάγματος παραμένει αναλλοίωτο από το 1974 
και δεν πρόκειται να αναθεωρηθεί τα επόμενα δέκα χρόνια. Για να 
αναθεωρηθεί ένας νόμος, πολύ περισσότερο μια συνταγματική δι-
άταξη, με επιτυχία, προϋποτίθεται να αναθεωρηθούν οι αντιλή-
ψεις μας. Το συγκεκριμένο άρθρο ρυθμίζει πολλά με τρόπο πυκνό, 
ενώ η κραυγάζουσα μέση ελληνική αντίληψη αδυνατεί να οδηγή-
σει σε ψύχραιμες και ορθολογικές προσαρμογές. Τα δε συμφέρο-
ντα και προνόμια που έχουν κατοχυρωθεί πίσω από το συγκεκρι-
μένο άρθρο δεν είναι λίγα.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Το άρθρο 16 του Συντάγματος 
παραμένει αναλλοίωτο από 
το 1974 και δεν πρόκειται να 
αναθεωρηθεί τα επόμενα δέκα 
χρόνια. Για να αναθεωρηθεί 
ένας νόμος, πολύ περισσότερο 
μια συνταγματική διάταξη, με 
επιτυχία, προϋποτίθεται να 
αναθεωρηθούν οι αντιλήψεις 
μας.
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άρθρο

ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΊΤΕ ΣΤΟ… 
ΆΡΘΡΟ 16!

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΆΛΛΗ*



Τ
ην περασμένη Πέμπτη ήρθε στο φως της δημο-
σιότητας η ετήσια αναφορά για τη διαδικτυακή 
παραπληροφόρηση μέσω κοινωνικών δικτύων 
από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, την οποία 
υπογράφουν οι καθηγητές Σαμάνθα Μπράντσο 
και Φίλιπ Χάουαρντ. Τα αποτελέσματα της έρευ-

νας είναι τουλάχιστον αποκαρδιωτικά αναφορικά με την ποι-
ότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που διακινούνται 
μέσω των κοινωνικών δικτύων, κυρίως μέσω Facebook και 
Twitter.

Χειραγώγηση κοινής γνώμης
Εβδομήντα χώρες χρησιμοποιούν με διάφορους τρόπους 
τα κοινωνικά δίκτυα προκειμένου να χειραγωγούν την κοι-
νή γνώμη τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο για το 
2019, ενώ 48 χώρες έπρατταν το ίδιο το 2018 και 28 το 2017. 
Τα τελευταία δύο χρόνια παρουσιάστηκε αύξηση της τάξης του 
150%, με τους θεωρητικούς των ΜΜΕ να κάνουν λόγο για μια 
επιθετική προπαγάνδα από πλευράς κρατών με στόχο τη δια-
μόρφωση του πολιτικού γίγνεσθαι.
Στις περισσότερες χώρες η διαδικτυακή προπαγάνδα έχει ως 
στόχο τον περιορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εξου-
δετέρωση των πολιτικών αντιπάλων και την εξάλειψη του πλου-
ραλισμού, της αντίθετης άποψης, στοιχείων βασικών για την ορθή 
οργάνωση και λειτουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας.
Δεν είναι επίσης λίγες οι χώρες που χρησιμοποιούν τα κοινω-
νικά δίκτυα για να δημιουργήσουν διεθνές κλίμα υπέρ τους. Η 
Κίνα, η Ινδία, το Ιράν, το Πακιστάν, η Ρωσία, η Σαουδική Αρα-
βία και η Βενεζουέλα χρησιμοποιούν κατά κόρον το Facebook 
και το Twitter με σκοπό να επηρεάσουν τη διεθνή κοινή γνώμη 
σε διάφορους τομείς. Το Brexit και η εκλογή Τραμπ να θυμί-
σουμε πως είναι δύο γεγονότα που αποδεδειγμένα απασχόλη-
σαν τα κοινωνικά δίκτυα, με τις κυβερνήσεις ξένων κρατών να 
ελέγχουν διαδικτυακά τρολ προκειμένου να επηρεάσουν προς 
τη μία ή την άλλη κατεύθυνση τους πολίτες.
Η Κίνα αποδεικνύεται ο μεγαλύτερος παίκτης στη διεθνή πα-
ραπληροφόρηση, όπως επισημαίνεται στην έρευνα του Πανε-
πιστημίου της Οξφόρδης. Μέχρι και το 2018 χρησιμοποιούσε 
τοπικά κοινωνικά δίκτυα για να επηρεάσει τους πολίτες της, 
το τελευταίο έτος, ωστόσο, η επιθετική χρήση του Facebook, 
του Twitter και του YouTube «θα πρέπει να προβληματίσει δε-
όντως τις δημοκρατίες του κόσμου» αναφέρουν οι Μπράντσο 
και Χάουαρντ.
Κορυφαία πλατφόρμα παραπληροφόρησης παραμένει το 
Facebook, καθώς σε 56 από τις 70 χώρες στο εν λόγω κοι-
νωνικό δίκτυο βρέθηκαν οργανωμένες πολιτικές καμπάνιες 
που στόχο είχαν την ενίσχυση της ρητορικής του μίσους, την 
εξουδετέρωση πολιτικών αντιπάλων και τη χειραγώγηση της 
κοινής γνώμης.

Ψηφιακά στρατεύματα
Με τον όρο «cybertroops» περιγράφουν οι δύο καθηγητές της 
Οξφόρδης όσους εργάζονται για λογαριασμό κυβερνητικών 
σχηματισμών και πολιτικών κομμάτων και αποσκοπούν, με 

διάφορες αναρτήσεις, σχόλια και κοινοποιήσεις, στον επηρε-
ασμό της κοινής γνώμης. Τα cybertroops (σε ελεύθερη μετά-
φραση «ψηφιακά στρατεύματα») διαφέρουν από τα τρολ υπό 
το πρίσμα ότι είναι πιο μαζικά και ελεγχόμενα από πολιτικές 
ομάδες ή opinion leaders. Κατασκευάζουν πληροφορίες και 
έχουν τα μέσα να ελέγξουν τον αντίκτυπο που αυτές έχουν 
στους πολίτες.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι περισσότερες χώρες που 
κάνουν χρήση των cybertroops έχουν τρεις στόχους, τον πε-
ριορισμό των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών τους, την 
εξουδετέρωση των πολιτικών αντιπάλων και την εξάλειψη της 
αντίθετης άποψης. Πρωταθλήτριες είναι η Κίνα, το Αζερμπα-
ϊτζάν, το Μπαχρέιν, η Κούβα, η Αίγυπτος, η Αιθιοπία, το Ιράν, 
η Βόρεια Κορέα, το Κατάρ, η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία.
Το 87% των χωρών χρησιμοποιούν πραγματικούς λογαρια-
σμούς στα κοινωνικά δίκτυα για να περάσουν το μήνυμά τους, 
με την έννοια ότι αυτοί ελέγχονται από κάποιο πληρωμένο 
τρολ, 80% κάνουν χρήση και των λεγόμενων bots, των αυ-
τοματοποιημένων λογαριασμών που ενεργοποιούνται μέσω 
αλγορίθμων, ενώ ένα 11% χρησιμοποιεί τους cyborg λογαρια-
σμούς, οι οποίοι είναι ένας συνδυασμός των δύο παραπάνω.
Τα μηνύματα που διακινούν τα ψηφιακά στρατεύματα έχουν να 
κάνουν με πολιτική προπαγάνδα, επιθέσεις ενάντια στην αντι-
πολίτευση, τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από 
καίρια ζητήματα, την πόλωση και την εδραίωση της ρητορικής 
του μίσους και, τέλος, με προσωπικές επιθέσεις και παρενό-
χληση πολιτών με στόχο να μην ψηφίσουν ή να μη συμμε-
τάσχουν σε κάποια πολιτική εκδήλωση. Το 89% των χωρών 
χρησιμοποιούν τα ψηφιακά στρατεύματα για να επιτεθούν στην 
αντιπολίτευση, κάτι που συμβαίνει και στις προηγμένες δυτι-
κές κοινωνίες. Μάλιστα, 75% των χωρών αυτών το πετυχαί-
νουν με τη διασπορά fake news, καθώς 52 από τις 70 χώρες 
κατασκευάζουν ειδήσεις για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη.

Διαδικτυακή παρενόχληση
Η νέα πρακτική που σταδιακά κυριαρχεί στα κοινωνικά δίκτυα 
είναι αυτή της παρενόχλησης και του εκφοβισμού. Τα ψηφι-
ακά στρατεύματα φροντίζουν να κάνουν συνεχείς αναφορές 
(reports) σε άρθρα και αναρτήσεις δημοσιογράφων, ακτιβι-
στών ή αντιπολιτευόμενων, μέχρι να διαγραφούν τα κείμενά 
τους από τα κοινωνικά δίκτυα ή ακόμα και τα προφίλ τους από 
Facebook και Twitter.

Σύμφωνα με την έρευνα, το μέγεθος, τα χρήματα που δαπανώ-
νται και ο χρόνος που απασχολούνται τα ψηφιακά στρατεύματα 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Στην Κίνα, για παράδειγμα, εί-
ναι οργανωμένα σε ομάδες των 300.000-2.000.000 ανθρώπων 
που εργάζονται σε τοπικά πολιτικά γραφεία όλο τον χρόνο και 
όχι μόνο κατά τις προεκλογικές περιόδους. Στο Ισραήλ υπάρ-
χουν ομάδες των 400 ατόμων και τα χρήματα που ξοδεύονται 
για διεθνή προπαγάνδα ξεπερνούν τα 100 εκατ. δολάρια. Στη 
Βενεζουέλα υπάρχουν μόνιμες καθεστωτικές ομάδες των 500 
ατόμων που εργάζονται για τη διαδικτυακή κυβερνητική προ-
παγάνδα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδείχθηκε πως η εταιρεία 
Cambridge Analytica έλαβε 3,5 εκατ. λίρες για την ενίσχυση 
του Brexit πριν από το δημοψήφισμα. Στη Μιανμάρ βρέθηκαν 
στοιχεία πως κυβερνητικοί υπάλληλοι είχαν εκπαιδευτεί από 
Ρώσους συναδέλφους τους σχετικά με τον χειρισμό των κοι-
νωνικών δικτύων υπέρ του καθεστώτος.

Η περίπτωση της Ελλάδας
Στη χώρα μας παρατηρείται ενίσχυση της ρητορικής του μί-
σους και του πολωμένου πολιτικού λόγου τα τελευταία χρόνια. 
Twitter και Facebook έχουν την πρωτοκαθεδρία στην εδραί-
ωση των παραπάνω. Υπαρκτά προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα 
είναι υπεύθυνα ως επί το πλείστον για τη διασπορά της πολιτι-
κής προπαγάνδας σε συνδυασμό με κάποιους αυτοματοποιη-
μένους λογαριασμούς. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα 
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, βασικός στόχος των ψη-
φιακών στρατευμάτων είναι η εξουδετέρωση των πολιτικών 
αντιπάλων μέσα από τις πρακτικές του λαϊκισμού, της ρητο-
ρικής του μίσους και της λεγόμενης «λάσπης» στο πρόσωπο 
κάποιου. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται αναφορικά με 
την επικοινωνία είναι τα πληρωμένα τρολ και η διασπορά fake 
news για τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης.
Από την εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ μέχρι το δημοψήφισμα υπέρ 
του Brexit στη Βρετανία, έχει αποδειχθεί ο προβληματικός ρό-
λος των κοινωνικών δικτύων, τα οποία δημιουργήθηκαν στο 
πλαίσιο της ελεύθερης διακίνησης της πληροφορίας, χωρίς 
ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη για την ποιότητα αυτής. Όσες 
προσπάθειες κι αν έχουν γίνει για μερικό, έστω, έλεγχο των 
όσων διακινούνται μέσω Facebook και Twitter, φαίνεται πως 
δεν είναι αρκετές. Η τέταρτη εξουσία περνάει πλέον από το 
διαδίκτυο και η ψηφιακή δημοκρατία τείνει να μετατραπεί σε 
διαδικτυακή ασυδοσία.

 ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

Αυξάνεται 
η πολιτική 
προπαγάνδα 
μέσω κοινωνικών 
δικτύων
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ρεπορτάζ

Tα cybertroops είναι υπεύθυνα για άσκηση πολιτικής προπαγάνδας σε 
τουλάχιστον 70 χώρες του πλανήτη, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου 
της Οξφόρδης.



www.freesunday.gr16 29.09.2019

άρθρο

Όταν ο κ. Μητσοτάκης εισήλθε στην 
πολιτική, ήταν ήδη 35 χρόνων με μια 
εξαιρετική διαδρομή στον ιδιωτικό 
τομέα. Προφανώς δεν εισήλθε στην 
πολιτική για να εισπράττει έναν βου-

λευτικό μισθό πολύ κατώτερο των τότε απολαβών 
του. Εισήλθε στην πολιτική αποφασισμένος να γίνει 
πρωθυπουργός.
Από την πρώτη στιγμή εργάστηκε μεθοδικά και 
σκληρά για τον σκοπό αυτόν. Είχε σχέδιο. Εκλεγό-
ταν πάντοτε πρώτος σε ψήφους. Δεν έφυγε από τη 
ΝΔ ούτε όταν η αδερφή του Ντόρα Μπακογιάννη α-
ποχώρησε ιδρύοντας δικό της κόμμα.
Όταν διεκδίκησε την αρχηγία της ΝΔ, ήταν σίγουρος 
ότι θα κερδίσει –προβλέποντας και τα ποσοστά κάθε 
υποψηφίου–, δηλώνοντας τότε με νόημα: «Δεν ψη-
φίζουμε μόνο για αρχηγό κόμματος αλλά και για τον 
επόμενο πρωθυπουργό».
Ως αντιπολίτευση επέβαλε νέους κανόνες, ψηφίζο-
ντας αυτά με τα οποία συμφωνούσε, ενώ είναι πλέον 
γνωστό ότι δύο ολόκληρα χρόνια προτού κερδίσει 
τις εκλογές ετοίμαζε το σχέδιο διακυβέρνησης της 
χώρας, συζητώντας με πρόσωπα που είχε αποφασί-
σει να υπουργοποιήσει.

Αυτή φαίνεται να είναι και η κορυφαία του στιγμή: ει-
σήλθε στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο δίνοντας σε 
κάθε υπουργό του ένα μπλε folder, που περιλάμβανε 
τι πρέπει να γίνει, σε πόσο χρόνο και με ποιο κόστος. 
Δεν ήταν μια έκθεση ιδεών και προθέσεων, όπως συ-
νέβαινε επί δεκαετίες με κάθε νέα κυβέρνηση, αλλά 
ό,τι ρεαλιστικό είχε ήδη αποφασιστεί από τις μακρές 
και συνεχείς συζητήσεις με τους μετέπειτα υπουρ-
γούς του. Συζητήσεις, πάνω στα πραγματικά δεδο-
μένα.
Όλοι οι υπουργοί, λοιπόν, έχουν μπλε folders και 
γνωρίζουν τι μπορεί να γίνει στον τομέα τους. Όμως, 
πέρα από τα μπλε folders ανά υπουργείο που σί-
γουρα θα φέρουν αποτελέσματα, υπάρχει και ένα 
μπλε folder που είναι πάντα πάνω στο γραφείο του 
κ. Μητσοτάκη και αφορά τον ίδιο. Απέξω γράφει: 
«Δουλοκτητικό Κράτος».
Ολόκληρη η κυβέρνηση έχει απέναντί της έναν δημό-
σιο τομέα που φρενάρει τα πάντα και, μέσα από την πο-
λυνομία και την εξωφρενική γραφειοκρατία, δουλειά 
πέντε λεπτών μπορεί να μείνει επί μήνες σε ένα ράφι.
Ο κ. Γεωργιάδης, για παράδειγμα, ως καθ’ ύλην υ-
πουργός Ανάπτυξης, καθημερινά αναζητά ο ίδιος… υ-
παλλήλους σε διάφορα υπουργεία και, αν τους βρει, 

ζητά να βάλουν μια υπογραφή ή να προωθήσουν ένα 
έγγραφο, που καθυστερούν επί μήνες. Αντί να δου-
λεύει ο υπάλληλος υπέρ του υπουργού, δουλεύει ο 
υπουργός σαν υπάλληλος.
Πιστεύω ότι το μπλε folder του πρωθυπουργού είναι 
το κρισιμότερο. Οι πολίτες δεν τον ψήφισαν για τις ό-
ποιες φοροελαφρύνσεις υποσχέθηκε. Κυρίως τον ψή-
φισαν για να φέρει επιτέλους μια κανονικότητα στην 
καθημερινότητά τους. Και αυτή η κανονικότητα μόνο 
με ένα κράτος υπέρ του πολίτη μπορεί να επιτευχθεί. 
Όχι με ένα κράτος-διώκτη, όπως είναι μέχρι σήμερα. 
Και η τετραετία Μητσοτάκη θα κριθεί κυρίως από 
αυτό. Πόσο θα μπορέσει να αλλάξει το κράτος.
Και επειδή ο πραγματικός στόχος του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, όταν στα 35 του μπήκε στην πολιτική, δεν 
ήταν να γίνει πρωθυπουργός αλλά ο σημαντικότερος 
μεταρρυθμιστής στη μεταπολεμική Ελλάδα, αυτό το 
προσωπικό του όραμα περνά πρώτα από ένα άλλο 
κράτος. Πρέπει να αλλάξει ένα κράτος με στρεβλή 
λειτουργία και νοοτροπία 200 χρόνων, αφού όντως 
θέλει να αλλάξει εκ βάθρων την Ελλάδα.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιογράφος και 
συγγραφέας.

ΤΟ ΜΠΛΕ FOLDER ΤΟΥ ΚΥΡΙΆΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ
 ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

Από τον Δεκέμβριο του 2016 με τον 
νόμο 4446 άρθρο 99, και μάλιστα 
αναδρομικά και για το προηγούμενο 
έτος, επιβλήθηκε στους απλούς ιδι-

ώτες εργαζόμενους ένας ακόμη φόρος. Ένας 
άδικος φόρος για το αυτοκίνητο που τους δί-
νουν οι εταιρείες για να κάνουν τις δουλειές 
των εταιρειών-εργοδοτών. Είναι υποχρέωση 
των εργαζομένων να έχουν το αυτοκίνητο που 
τους δίνει ο εργοδότης τους. Είναι αναγκαίο, 
για να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι επίσης 
διάκριση σοβαρή και άδικη, γιατί επιβάλλε-
ται μόνο στους εργαζόμενους του ιδιωτικού 
τομέα, ενώ εξαιρούνται όλες οι περιπτώσεις 
γενικότερα του δημόσιου τομέα.
Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου 

οι εργαζόμενοι για να κάνουν τη δουλειά 
τους πρέπει να διανύσουν σχεδόν καθη-
μερινά σε μια συνηθισμένη μέρα 150-250 
χιλιόμετρα. Σε αρκετές περιπτώσεις ακό-
μη και 400-500 χιλιόμετρα. Τους απλούς 
εργαζόμενους το κράτος έρχεται και τους 
φορολογεί, γιατί είναι αναγκασμένοι λόγω 
της εργασίας τους να χρησιμοποιούν αυ-
τοκίνητο που τους δίνει ο εργοδότης τους. 
Φορολογεί το κράτος το απαραίτητο εργα-
λείο εργασίας. Φορολογεί το κράτος τον 
εργαζόμενο για το εργαλείο της δουλειάς 
του, δίχως το οποίο είναι αδύνατο να ερ-
γαστεί! Θεωρεί και καταλογίζει ως εισό-
δημα στον εργαζόμενο το αυτοκίνητο της 
δουλειάς του, που ανήκει στον εργοδότη 
του και για το οποίο έχουν πληρωθεί και 
πληρώνονται ένα σωρό φόροι.
Το κράτος θα έπρεπε να εξασφαλίσει στον ερ-
γαζόμενο τις προϋποθέσεις για ασφαλή εργα-
σία. Θα έπρεπε να δώσει και κίνητρα φοροα-
παλλαγής στον εργαζόμενο και στον εργοδότη, 
ώστε να έχουμε ασφαλή εργασία-μετακίνηση 
του εργαζόμενου.
Κάνει όμως το αντίθετο και αδιαφορεί για τους 
κινδύνους και τις επιπτώσεις στην υγεία του 

απλού εργαζόμενου, που μπορεί, στους δρό-
μους όπου οδηγεί συνεχώς, ανά πάσα ώρα 
και στιγμή να εμπλακεί σε τροχαίο με τίμημα 
ακόμη και τη ζωή του. Το αυτοκίνητο, που είναι 
εργαλείο δουλειάς, δεν είναι πολυτέλεια, ούτε 
επιπλέον εισόδημα. Είναι αναγκαία προϋπόθε-
ση για άσκηση εργασίας. Είναι υποχρεωμένος 
ο εργαζόμενος να το έχει, για να πάει στη δου-
λειά στην οποία τον στέλνει ο εργοδότης του.
Θα έπρεπε να δίνονται φοροαπαλλαγές και 
κίνητρα σε εργοδότες και εργαζόμενους για 
την απόκτηση αυτοκινήτων με ειδικές προδι-
αγραφές, αυτοκινήτων με υψηλή βαθμολογία 
ασφάλειας και χαμηλές εκπομπές καυσαερίων.
Αντίθετα, έχουμε το φαινόμενο να είναι τόσο 
επαχθής ο φόρος ενός μικρομεσαίου εταιρι-
κού αυτοκινήτου εργασίας, ώστε σήμερα ερ-
γαζόμενοι να χάνουν από 300 έως και 1.000 
ευρώ από το εισόδημά τους. Σε πολλές περι-
πτώσεις μιλάμε για έναν ολόκληρο μισθό τον 
χρόνο.
Υπάρχει απόφαση διοικητικού πρωτοδικείου 
που δικαιώνει εργαζόμενο το 2017 από τον 
άδικο φόρο. Άλλωστε, έχουμε φορολόγηση 
και πληρωμή φόρου για μια «παροχή-αυτοκί-
νητο» που δεν είναι πραγματική προσαύξηση 

μισθού, ούτε και δημιουργεί κάποια ουσιαστι-
κή βελτίωση στον τρόπο ζωής του εργαζόμε-
νου. Αντίθετα, είναι επιφορτισμένος ο εργαζό-
μενος να φροντίζει για την ασφάλειά του και 
την καλή του συντήρηση, ώστε πάντα να είναι 
σε πλήρη ετοιμότητα για χρήση, ως εργαλείο 
δουλειάς που είναι.
Το αυτοκίνητο είναι αναγκαστικό μέσο που 
έχει δοθεί στον εργαζόμενο για να είναι απο-
δοτικός στην εργασία του, για να την ασκήσει 
με αποτελεσματικότητα και επιτυχία. Δίχως το 
αυτοκίνητο θα ήταν αδύνατο να ασκήσει τις 
εργασιακές του υποχρεώσεις και καθήκοντα.
Σήμερα είναι ευκαιρία, ενόψει των φορολογι-
κών αλλαγών που ετοιμάζει η νέα κυβέρνηση, 
να δείξει ότι κατανοεί το σοβαρό πρόβλημα 
των εργαζομένων. Να επαναφέρει τις ρυθ-
μίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του 
νόμου 4172/2013, όπως αυτές είχαν διευκρι-
νιστεί με την ΠΟΛ 1219/6.10.2014.
Μάλιστα, από τις 7/7/2017 τριάντα τρεις βου-
λευτές της ΝΔ είχαν καταθέσει ερώτηση (αρ. 
7032) και ζητούσαν να καταργηθεί αυτός ο 
άδικος φόρος. Μεταξύ τους ήταν και οι νυν 
υπουργοί Ν. Μηταράκης και Α. Βεζυρόπουλος.
Τότε, ο αρμόδιος υπουργός δεν απάντησε ποτέ.

Ένας άδικος φόρος

*Ο Γιάννης Ανδριόπουλος εργάζεται στον χώρο της υγείας. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στο μάνατζμεντ και Διδακτορικού στην εκπαίδευση και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο 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.

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ*



Ε
λαφρύνσεις για φυσικά πρό-
σωπα και επιχειρήσεις –
που θα προσφέρουν μεγάλη 
ανάσα σε μισθωτούς, συντα-
ξιούχους και ελεύθερους ε-
παγγελματίες, οι οποίοι τα τε-
λευταία χρόνια έχουν βάλει 

βαθιά το χέρι στην τσέπη– περιλαμβάνονται στο 
φορολογικό πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να 
κατατεθεί στη Βουλή έως τα μέσα Οκτωβρίου. Κι 
αυτό γιατί με τη νέα φορολογική κλίμακα, που θα 
ισχύσει από το 2020, θα υπάρξουν αισθητές μει-
ώσεις στα χαμηλά εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ 
τον χρόνο και μικρότερες στα μικρομεσαία.
Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται εντατικά 
τις τελικές διατάξεις του φορολογικού νομοσχε-
δίου, που αναμένεται να περιλαμβάνει περισσό-
τερα από 100 άρθρα. Εξάλλου, μέχρι τις 7 Οκτω-
βρίου πρέπει να φτάσει στη Βουλή το προσχέδιο 
του προϋπολογισμού του 2020, το οποίο θα υπο-
βληθεί επίσης στην Κομισιόν μέχρι τα μέσα του 
μήνα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
Στο πλαίσιο αυτό, περισσότεροι από 4 εκατομμύ-
ρια φορολογούμενοι θα δουν αύξηση των αποδο-
χών τους από τον πρώτο μήνα του 2020, λόγω της 
μείωσης του φόρου εισοδήματος. Ταυτόχρονα, θα 
μειωθεί στο 24% ο συντελεστής για τα κέρδη του 
2019, ενώ ο φόρος στα μερίσματα περικόπτεται 
κατά 50%.
Για τις επιχειρήσεις θα προβλέπεται μείωση 
φόρου στο 24% από 28% για τα κέρδη του 2019, 
ενώ για τα μερίσματα θα προβλέπεται μείωση 
φόρου στο 5% από 10% για όσα θα διανεμηθούν 
το 2020.

Το αφορολόγητο
Όσον αφορά το αφορολόγητο όριο, στο νομοσχέ-
διο θα προβλέπεται η διατήρησή του στα σημε-
ρινά επίπεδα των 8.636 ευρώ και η μείωση του 
πρώτου συντελεστή της φορολογικής κλίμακας 
από 22% σε 9% για το τμήμα του εισοδήματος έως 
10.000 ευρώ.

Ωστόσο, θα χρειάζονται περισσότερες αποδείξεις 
για το «χτίσιμό» του. Ειδικότερα, το σχέδιο της κυ-
βέρνησης προβλέπει την τροποποίηση της υφι-
στάμενης κλίμακας και τη θεσμοθέτηση μεγαλύ-
τερων ποσοστών, ανάλογα πάντα με το ύψος του 
εισοδήματος. Το ελάχιστο ποσό των e-αποδείξεων 
που θα πρέπει να συγκεντρώσουν το 2020 οι φο-
ρολογούμενοι προκύπτει από το ύψος του εισοδή-
ματός τους σε συνδυασμό με τη νέα προοδευτική 
κλίμακα και ειδικότερα διαμορφώνεται ως εξής:
• 15% έως 20% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ 
(από 10% σήμερα).
• 25% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 
ευρώ (από 15% σήμερα).
• 30% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω, με το 
ανώτατο ποσό που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο 
φορολογούμενος να ανέρχεται στα 30.000 ευρώ 
(από 20%).

Αύξηση δόσεων
Παράλληλα, στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνεται 
και η αύξηση των δόσεων στην πάγια ρύθμιση. Ει-
δικότερα, θα προβλέπεται η πληρωμή των τακτι-
κών οφειλών (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ) 
σε 24 δόσεις και η αποπληρωμή των έκτακτων ο-
φειλών (φόρος κληρονομιάς) σε έως και 48 δόσεις, 
υπό προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, θα θεσπιστούν 
εισοδηματικά κριτήρια, κάτι που σημαίνει ότι θα 
συνδεθεί ο αριθμός των δόσεων με το δηλωθέν ει-
σόδημα, αλλά και το περιεχόμενο των τραπεζικών 
λογαριασμών όσων αιτούνται διευκόλυνση στην 
καταβολή των φόρων.
Επίσης, στα σχέδια της κυβέρνησης περιλαμβά-
νεται και η δυνατότητα περισσότερων δόσεων 
«για πολλούς». Συγκεκριμένα, με ελάχιστη μηνι-
αία δόση από 15 ευρώ ή ετήσια δόση μόλις 4%-
10% για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ και έως 
30.000 ευρώ (περίπου 50-100 ευρώ τον μήνα), δι-
ευκολύνονται όλοι, καθώς η προηγούμενη πάγια 
ρύθμιση των 12 δόσεων σπανίως έδινε το δικαίωμα 
πρόσβασης σε πάνω από 4-6 δόσεις για τους πε-
ρισσότερους.

Ακίνητα
Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών θα 
περιλαμβάνεται και η τριετής αναστολή της επιβο-
λής ΦΠΑ 24% για μεταβιβάσεις νέων οικοδομών, 
αλλά και έκπτωση φόρου 40% για δαπάνες ενερ-
γειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμι-
σης, συντήρησης και αξιοποίησης κτιρίων.
Από την άλλη, θα περιλαμβάνονται βελτιώσεις και 
επέκταση της Golden Visa, ώστε να χορηγείται όχι 
μόνο σε περιπτώσεις αγοράς ακινήτων αλλά και 
σε περιπτώσεις κατάθεσης μεγάλων χρηματικών 
ποσών στην Ελλάδα, συμμετοχής σε αυξήσεις με-
τοχικού κεφαλαίου εγχώριων εταιρειών ή αγοράς 
κρατικών ομολόγων.
Ακόμη, θα παρέχονται κίνητρα μεταφοράς της 
φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα για φυσικά 
πρόσωπα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-

Στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνεται έκπτωση 
φόρου 40% για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής 
και αισθητικής αναβάθμισης, συντήρησης και 
αξιοποίησης κτιρίων.
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νται στο εξωτερικό, ενώ θα απλοποιούνται οι δια-
τάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και 
η κωδικοποίηση διάσπαρτων διατάξεων, αποφά-
σεων και εγκυκλίων, ώστε να διευκολυνθεί το επι-
χειρείν και η προσέλκυση επενδύσεων.

Προς παράταση των 120 δόσεων
Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση φαίνεται πως απέκρουσε 
τα επιχειρήματα των θεσμών για να τεθούν εμπόδια 
στις ρυθμίσεις χρεών στην εφορία, τη στιγμή που οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν υπερβεί τα 104 δισ. 
ευρώ και εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ανοι-
χτούς λογαριασμούς με την εφορία.
Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται το σενάριο να δοθεί 
μια παράταση έως τις 31 Οκτωβρίου, προκειμένου 
να ενταχθεί περισσότερος κόσμος στη ρύθμιση 
των 120 δόσεων.

ΑΎΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΏΝ 
ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΎΣ  

ΚΑΙ ΣΎΝΤΑΞΙΟΎΧΟΎΣ
  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΎ

Ελάτε σε ένα από τα καταστήματα μας για να δείτε κοντά όλη τη συλλογή mojo
Για να δημιουργήσετε τον ιδανικό χώρο για τα παιδιά σας.
Το mojo παράγεται από μασίφ ξύλο, εξ ολοκλήρου στη Δανία,
Διατίθεται σε 20 διαφορετικές αποχρώσεις και διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας και 
ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η συλλογή αποτελείται από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνει κρεβάτια, κουκέτες, 
στρώματα, συρόμενα κρεβάτια, γραφεία, έξυπνα συστήματα αποθήκευσης, όλα ειδικά μελετημέ-
να για παιδιά.
Τα αξεσουάρ (τσουλήθρα, κουρτίνες, τοίχος αναρρίχησης ,μαξιλάρια, pockets,πουφ 
κλπ),μετατρέπουν το παιδικό δωμάτιο εκτός από χώρο ύπνου, σε χώρο διασκέδασης παιχνιδιού 
και δημιουργικής απασχόλησης.

Γιορτάζουμε 5 Χρόνια

359€

179€

Γιορτάζουμε 5 Χρόνια

Το Νο1 παιδικό σύστημα κρεβατιού στον κόσμο!
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

-50%

Μονό κρεβάτι
206x95x65cm

599€

299€

Υπερυψωμένο κρεβάτι
206x95x115cm

690€

345€
Yπερυψωμένο
κρεβάτι
210x104x121cm

1010€

505€
Ψηλό υπερυψωμένο

κρεβάτι
210x104x193cm

960€

480€

Κουκέτα
210x104x159cm

799€

399€

Κουκέτα
206x95x152cm

ΜΑΣΙΦ
ΞΥΛΟ

ΠΩΣ ΤΟ ΦΤΙΑΧΝΩ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΚΡΕΒΑΤΙ

ΚΟΥΚΕΤΑ

www.entos.gr
210 700 1496

Ελάτε σε ένα από τα καταστήματά μας

για να δείτε από κοντά όλη τη συλλογή Mojo,

για να δημιουργήσετε τον ιδανικό χώρο για τα παιδιά σας.

Το Mojo παράγεται από μασίφ ξύλο, εξ ολοκλήρου στη Δανία,

διατίθεται σε 20 διαφορετικές αποχρώσεις

και διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας

και ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συλλογή αποτελείται από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνει κρεβάτια, 

κουκέτες, στρώματα, συρόμενα κρεβάτια, γραφεία, έξυπνα συστήματα αποθήκευσης, 

όλα ειδικά μελετημένα για παιδιά.

Τα αξεσουάρ (τσουλήθρα, κουρτίνες, τοίχος αναρρίχησης, μαξιλάρια, pockets, πουφ κλπ),

μετατρέπουν το παιδικό δωμάτιο εκτός από χώρο ύπνου,

σε χώρο διασκέδασης, παιχνιδιού 

και δημιουργικής απασχόλησης.

Mojo    

-50%
To No1 παιδικό σύστημα  
κρεβατιού στον κόσμο!
• ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ • ΜΑΣΙΦ ΞΥΛΟ



 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Δεκτικοί για τη διάθεση ακριβών φαρμάκων οι φαρμακοποιοί
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υγεία

Σειρά προϋποθέσεων θέτει 
ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος 
προκειμένου να συμβάλει στις προθέσεις 
του υπουργείου Υγείας.

Κοινή πρωτοβουλία του 
Πανελλήνιου Συλλόγου 
Επισκεπτών Υγείας με την 
Ελληνική Αντικαρκινική 
Εταιρεία.

Αποτελεί κοινό τόπο της επιστημονικής κοινότητας το ότι 
η πρόληψη είναι η πλέον ενδεδειγμένη θεραπεία για 
την αντιμετώπιση του καρκίνου. Με δεδομένη τη μη 
εμπέδωση απ’ όλους μας της σημασίας της πρόληψης, 

η ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση είναι επιτακτική.
Αρκεί να επισημανθούν κάποια αριθμητικά στοιχεία για να απο-
δειχθεί ότι ο καρκίνος αφορά όλους μας. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα 
στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο καρκίνος 
σήμερα αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Το 2010 η 
νόσος αντιστοιχούσε σε 7,6 εκατομμύρια θανάτους (περίπου 21% 
του συνόλου των θανάτων σε παγκόσμια κλίμακα), αριθμός που 
αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, με περίπου 13,1 εκατομμύ-
ρια θανάτους το 2030 σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στην Ελλάδα το 2018 οι νέες περιπτώσεις καρκίνου ήταν 67.400 
και οι θάνατοι 32.888. Οι συχνότερες νεοπλασίες στον ανδρικό 
πληθυσμό είναι οι καρκίνοι του πνεύμονα, του προστάτη, της ου-
ροδόχου κύστεως, του παχέος εντέρου και του ήπατος. Μεταξύ 
των Ελληνίδων συχνότερα εμφανίζεται ο καρκίνος του μαστού και 
ακολουθούν ο καρκίνος του παχέος εντέρου, του πνεύμονα, των 
ωοθηκών και της μήτρας.
Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον καρκίνο του πνεύμονα, παραμένει 
πρώτος σε επίπτωση (9.964 άτομα, δηλαδή ποσοστό 14,8%), κα-
θώς και σε θνησιμότητα (8.343 άτομα, δηλαδή ποσοστό 25,1%). Το 
κυριότερο όμως είναι ότι, παρά το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι 
που δεν έχουν καπνίσει ποτέ ή δεν έχουν εκτεθεί σε παθητικό κά-
πνισμα εμφανίζουν κάποια στιγμή τη νόσο, η βλαπτική συνήθεια 
του καπνίσματος συνδέεται με αυτή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 
80% όλων των περιπτώσεων.
Πρώτο βήμα στη «δύσβατη» πορεία της έγκαιρης πρόληψης, και 
ακρογωνιαίο λίθο της συντονισμένης αυτής προσπάθειας, αποτε-
λεί η κοινή πρωτοβουλία και η στενή συνεργασία του Πανελλήνι-

ου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (ΠΣΕΥ) με έναν από τους πλέον 
έγκριτους υγειονομικούς φορείς της Ελλάδας, με μεγάλο επιστη-
μονικό έργο και απεριόριστη κοινωνική προσφορά, την Ελληνική 
Αντικαρκινική Εταιρεία (ΕΑΕ).
Αναφερόμενος στην κοινή αυτή προσπάθεια, ο πρόεδρος της ΕΑΕ, 
κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος, ανέφερε πρόσφατα ότι η ΕΑΕ με ιδι-
αίτερη χαρά συνεργάζεται με τον ΠΣΕΥ για την εκπαίδευση των 
μελών τους σχετικά με θέματα πρόληψης του καρκίνου, καθώς 
και για την έγκυρη ενημέρωση του πληθυσμού.
«Είναι πολύ σημαντικό οι λειτουργοί υγείας, που βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των συμπολι-
τών μας, να είναι εφοδιασμένοι με τις πλέον σύγχρονες γνώσεις 
και πολιτικές για την πρόληψη του καρκίνου, μιας ασθένειας που, 
δυστυχώς, ολοένα και πιο συχνά εμφανίζεται στη χώρα μας» επι-
σημαίνει ο κ. Φιλόπουλος.
Ειδικά ο καρκίνος του πνεύμονα, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο 
«στόχο» της συνεργασίας με τον ΠΣΕΥ, στο πλαίσιο και της φετι-
νής αφιέρωσης της Πανελλήνιας Ημέρας Επισκέπτη Υγείας στην 
καταπολέμηση του καπνίσματος και των επιπτώσεών του, είναι ο 
πιο συχνός και ο πιο θανατηφόρος καρκίνος παγκοσμίως. Κάθε 
χρόνο, μάλιστα, η επίπτωσή του αυξάνεται, λόγω της μεγάλης αύ-
ξησης των καπνιστών τα τελευταία χρόνια.
Η νόσος είναι 10 φορές συχνότερη στους καπνιστές από τους μη 
καπνιστές. Ο κίνδυνος αυξάνεται όσο αυξάνονται η ποσότητα και η 
διάρκεια του καπνίσματος και όσο μικρότερη είναι η ηλικία έναρ-
ξης, ενώ ελαττώνεται με τη διακοπή του καπνίσματος. Παράλληλα, 
καθόλου αθώα δεν είναι η καθημερινή έκθεση στο παθητικό κά-
πνισμα, καθώς επηρεάζει αρνητικά την αναπνευστική λειτουργία 
και αυξάνει την πιθανότητα προσβολής από καρκίνο του πνεύμο-
να.
Άλλοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την επαγγελματική 

Συμμαχία για την πρόληψη του καρκίνου

έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία, ορισμένους πολυκυκλικούς 
υδρογονάνθρακες, αμίαντο, αρσενικό και διάφορα μέταλλα (χρώ-
μιο, νικέλιο κ.λπ.), τη μόλυνση του περιβάλλοντος, ο κίνδυνος από 
την οποία αυξάνεται για τους καπνιστές, το προηγούμενο θετικό 
ατομικό ιστορικό, καθώς και την ηλικία άνω των 65 ετών.
Με αυτά τα δεδομένα, επιβεβλημένη κρίνεται η συνεχής χάρα-
ξη στοχευμένων και αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης, 
μακροπρόθεσμη απόρροια των οποίων θα είναι η ανάπτυξη 
αντικαπνιστικής κουλτούρας, αλλά και υπηρεσιών, η αξιολόγηση 
των οποίων είναι δυνατό να ωφελήσει την εθνική προσπάθεια για 
περιορισμό του καπνίσματος και των ιδιαιτέρως βλαβερών κοι-
νωνικών, οικονομικών και υγειονομικών συνεπειών του.

Σ
ειρά προϋποθέσεων που θα συζητηθούν με το υπουργείο 
Υγείας θέτει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος προ-
κειμένου να αποδεχτεί την πρόταση του υπουργού Υγείας, 
Βασίλη Κικίλια, για τη δωρεάν διάθεση των φαρμάκων 
υψηλού κόστους (ΦΥΚ). Το συγκεκριμένο ζήτημα τέθηκε 
στην κρίση των Ελλήνων φαρμακοποιών, οι οποίοι σε έκτα-
κτη συνέλευση, η οποία σημείωσε πολύ μεγάλη πλειοψη-

φία, αποφάσισε τη διάθεση των ΦΥΚ για δύο κατηγορίες ασθενών (ογκο-
λογικούς και με πολλαπλή σκλήρυνση).
Τα βασικά σημεία της απόφασης είναι:
1)  Για λόγους κοινωνικής προσφοράς και στήριξης των ασθενών που τα-

λαιπωρούνται για τη φαρμακευτική τους αγωγή, δίνεται η δυνατότητα 
ενός μεταβατικού χρονικού διαστήματος, το αργότερο μέχρι 31/8/2020, 
για τη διάθεσή τους χωρίς επιστημονική αμοιβή.

2)  Για τα συγκεκριμένα φάρμακα για δύο κατηγορίες ασθενειών, που θα 
διατεθούν από τα ιδιωτικά φαρμακεία, θα καθοριστεί άμεσα επιστημο-
νική αμοιβή.

3)  Απαραίτητη προϋπόθεση διάθεσης αυτών των φαρμάκων είναι να έχει 
ολοκληρωθεί το μηχανογραφικό σύστημα που θα υποστηρίξει αυτή τη 
διαδικασία

4)  Από την έναρξη της διαδικασίας διακόπτεται οποιαδήποτε διάθεση φαρ-
μάκων με courier εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων που θα καθορι-
στούν.
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4.  Η ΝΈΑ ΈΚΔΟΣΗ ΤΟΥ FIAT 500X 
ΟΝΟΜΑΖΈΤΑΙ SPORT ΚΑΙ ΟΠΩΣ 
ΛΈΈΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΈΧΈΙ 
ΟΝΤΩΣ ΠΙΟ ΣΠΟΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. 

6.  ΜΈ ΤΟ XCEED Η KIA ΔΙΝΈΙ ΤΟ 
ΠΑΡΟΝ ΣΈ ΜΙΑ ΝΈΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΟΥ ΈΧΈΙ ΈΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΥΑΖΈΙ ΤΑ ΘΈΤΙΚΑ ΤΩΝ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ HATCHBACK ΚΑΙ 
ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ SUV 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΈΝΑ ΙΔΙΑΙΤΈΡΑ 
ΚΑΛΑ ΚΡΑΜΑ.

8.  TO OPEL ASTRA ΑΝΑΝΈΩΘΗΚΈ ΚΑΙ ΤΟ 
ΈΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΝΟΥΝ ΟΙ 
ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΤΡΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 
ΚΙΝΗΤΗΡΈΣ ΤΟΥ, ΒΈΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΠΈΤΡΈΛΑΙΟΥ, ΠΟΥ ΞΈΧΩΡΙΖΟΥΝ ΜΈ ΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ.

10.  ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ SUV ΤΗΣ SKODA 
ΤΟ KAMIQ ΘΑ ΈΙΝΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΙΟ ΈΠΙΤΥΧΗΜΈΝΟ ΈΜΠΟΡΙΚΑ, 
ΚΑΘΩΣ ΞΈΧΩΡΙΖΈΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟ ΚΑΙ 
ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ 
ΚΟΜΠΑΚΤ SUV.

12.  ΤΟ C5 AIRCROSS ΈΙΝΑΙ ΜΈ ΤΟ 
ΣΠΑΘΙ ΤΟΥ Η ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ ΤΗΣ 
CITROEN ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΞΈΧΩΡΙΖΈΙ ΣΈ 
ΟΛΟΥΣ ΣΧΈΔΟΝ ΤΟΥΣ ΤΟΜΈΙΣ.

14.  ΤΟ Q3 SPORTBACK ΈΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ 
ΜΙΚΡΟ, ΜΈΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, SUV ΚΟΥΠΈ ΤΗΣ 
AUDI ΠΟΥ ΞΈΧΩΡΙΖΈΙ ΜΈ ΤΟ ΣΠΟΡ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΈ 
ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ.

ΠΈΡΙΈΧΟΜΈΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
dianomi@freesunday.gr, 210-3506300
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 6, 105 59 ΑΘΉΝΑ
ΤΉΛ: 210-6754430, FAX: 210-6729238
www.freesunday.gr

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ
Διανέµεται Δωρεάν

   ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:  Νίκος Μαρινόπουλος, 
Γιάννης Σκουφής
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ΤΟ VW ID.3 είναι ο ηλεκτρικός Σκαραβαίος του 21ου αιώνα!

Τ ο ID.3. είναι το πρώτο VW που χρησιμο-
ποιεί το νέο πλαίσιο ΜΕΒ, που είναι απο-
κλειστικά σχεδιασμένο για ηλεκτρικά μο-

ντέλα. Οι διαστάσεις του είναι παρόμοιες με 
αυτές ενός Golf, το μεταξόνιό του όμως είναι 
σημαντικά μεγαλύτερο, φτάνοντας συνολικά τα 
2.765 χιλιοστά, που σε συνδυασμό με τους μι-
κρούς προβόλους δημιουργεί νέα στάνταρ στην 
κατηγορία από πλευράς χώρων. Το εσωτερικό 
αυτό καθαυτό είναι αρκετά φουτουριστικό με 
δύο οθόνες και διακόπτες αφής. 
Το ID.3. θα προσφέρεται σε τρεις διαμορφώ-
σεις. Μία μικρή με μπαταρία 45 kWh και αυτο-
νομία 330 χιλιομέτρων, μια μεσαία των 58 kWh, 
με αυτονομία 420 χιλιομέτρων και την κορυ-
φαία των 77 kWh, με αυτονομία 550 χιλιομέ-
τρων. Η πρώτη κινείται από έναν έναν ηλε-
κτροκινητήρα 147 ίππων και 310 Nm, ενώ 
στις δύο επόμενες η απόδοση ανεβαίνει στους 
201 ίππους. Σε κάθε περίπτωση οι κινητήρας 
βρίσκεται πίσω και κινεί τους πίσω τροχούς. Η 
βασική εκδοχή θα φορτίζει στα 50 kW, με προ-
αιρετικά τα 100 kW, η μεσαία έκδοση στα 100 

kW (εξασφαλίζοντας 250 χιλιόμετρα αυτονομίας 
μέσα σε 30 λεπτά) και η κορυφαία στα 125 kW. 
Η τιμή της βασικής έκδοση του VW ID. 3 
θα ξεκινά κάτω από τις 30.000 ευ-
ρώ, ενώ αρχικά θα είναι δια-
θέσιμο ως 1st Edition. 
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ΝΊΚΟΣ ΜΑΡΊΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σπορ,  
όνομα  
και πράμα!

ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΣΤΉΝ ΙΤΑΛΙΑ

Έ
κδοση… όνομα και πράμα, όπως μαρτυρούν και τα 
λογότυπα Sport. Προσφέρει όλα όσα πρέπει ώστε να 
μην επισκιάζεται ο SUV χαρακτήρας του αυτοκινήτου και 
ταυτόχρονα πλασάρεται απέναντι σε μοντέλα που έχουν να 
δώσουν το κάτι παραπάνω, όπως είναι π.χ. το Seat Arona 

1.5 TSI. Γι’ αυτό το 500X Sport εφοδιάζεται με μια αναβαθμισμένη 
εκδοχή του υπερτροφοδοτούμενου τετρακύλινδρου βενζινοκινητήρα 
1.3 FireFly που για την περίσταση αποδίδει 150 ίππους και 270 Nm ρο-
πής. Προς το παρόν η προσθιοκίνητη έκδοση 1.3 Sport (στάνταρ με το 
αυτόματο DCT διπλού συμπλέκτη με 6 σχέσεις) είναι η κορυφαία στην 
γκάμα του 500X και διαθέτει όλα τα στοιχεία για απολαυστική οδήγηση.
Το μοτέρ έχει δύναμη και καλή ροπή που ξεκινά να «γεμίζει» λίγο 
κάτω από τις 2.000 στροφές, με το DCT να διαθέτει και διακόπτες 
πίσω από το τιμόνι για σβέλτες αλλαγές. Δεν είναι ό,τι πιο γρήγορο 
υπάρχει, αλλά σε νορμάλ ρυθμούς δουλεύει μια χαρά και κάνει 
ομαλές αλλαγές. Καλή εικόνα έχει μέχρι κυρίως τις μεσαίες σ.α.λ., 
αφού στις υψηλότερες και ορισμένες φορές έδειξε κάπου να κρατά 
παραπάνω «κουμπωμένη» τη σχέση του ή να αργεί να «κατεβάσει». 
Εδώ να πούμε πως η έκδοση 500X Sport συνδυάζεται και με τον 
1.000άρη FireFly, που όμως δεν θα εισαχθεί στη χώρα μας. Αντίθετα, 
ο diesel 1.6 Multijet με τους 120 ίππους θα είναι διαθέσιμος τόσο με το 
DCT όσο και με το μηχανικό κιβώτιο.
Λίγο έξω από τη Φλωρεντία και σε ορεινές διαδρομές με μέτριας 
ποιότητας άσφαλτο το 500X Sport μας έδειξε τη σπορ διάθεσή του δί-
χως να υπάρχουν σημαντικές παραχωρήσεις στον τομέα της άνεσης. 
Από τα πρώτα χιλιόμετρα γίνεται αντιληπτό το σφιχτό και σε καμία 
περίπτωση ενοχλητικό setup της ανάρτησης (εδώ η πίσω έχει πολλα-
πλούς συνδέσμους) με νέα αμορτισέρ τεχνολογίας FSD (Frequency 
Selective Damping).
Τα νέα, κατά 10% πιο σφιχτά ελατήρια έχουν φέρει χαμηλότερα στο 
έδαφος το αμάξωμα κατά 13 χιλιοστά (σε σχέση με τις Urban και 
Crossover εκδόσεις), ενώ το τιμόνι έχει αποκτήσει μεγαλύτερη αμε-
σότητα και ταχύτερη απόκριση. Η Fiat λέει πως οι παραπάνω αλλαγές 
και στην έκδοση με τους 19άρηδες τροχούς και λάστιχα 225/40 (την 
οποία οδήγησα) αύξησαν την πλευρική επιτάχυνση κατά 8% και ταυ-
τόχρονα μείωσαν την υποστροφή κατά 26% και την υπερστροφή κατά 
17% (σε σχέση με ένα αντίστοιχο 500Χ Cross με τροχούς 18 ιντσών).
Με τις διαστάσεις να παραμένουν στα ίδια περίπου επίπεδα, το 

αμάξωμα διαφοροποιείται με τους νέους προφυλακτήρες, τα full LED 
φωτιστικά σώματα, τα πλαϊνά μαρσπιέ, τη διπλή χρωμιωμένη απόλη-
ξη, τους νέας σχεδίασης στάνταρ τροχούς 18 ιντσών (προαιρετικοί οι 
19άρηδες), τα ειδικά φινιρίσματα στους εξωτερικούς καθρέπτες και 
στις χειρολαβές και φυσικά στα λογότυπα Sport.
Στο εσωτερικό πνέει ανάλογη Sport αύρα με μια σειρά στοιχείων 
όπως η σκούρα επένδυση στις εμπρός κολόνες, το νέο τιμόνι με το 
επίπεδο κάτω μέρος, ο αλουμινένιος επιλογέας, οι κόκκινες λεπτο-
μέρειες, ενώ προαιρετική είναι η επένδυση του πίνακα οργάνων και 
του τιμονιού με alcantara, ένα στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω την 
αίσθηση της σπορ πολυτέλειας.
Αντίστοιχα, το σύστημα πολυμέσων και πλοήγησης Uconnect με 
την οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης των 7 ιντσών προσφέρει την 
απόλυτη λύση συνδεσιμότητας χάρη και στη συμβατότητά του με τις 
εφαρμογές Apple CarPlay και Android Auto. Η λίστα με τα προηγμένα 
συστήματα υποβοήθησης οδήγησης είναι πλήρης, διαθέτοντας, εκτός 
των άλλων, αυτόματο φρενάρισμα, σύστημα επόπτευσης τυφλής γω-
νίας, adaptive cruise control και σύστημα ενεργού προειδοποίησης 
ακούσιας αλλαγής λωρίδας. Το νέο Fiat 500X Sport θα είναι διαθέσιμο 
στη χώρα μας και από πλευράς τιμής και εξοπλισμού θα τοποθετείται 
πάνω από την έκδοση Cross.

FIAT 
 500X  
SPORT

Η παρουσίαση της νέας έκδοσης 500X 
Sport πραγματοποιήθηκε στο τεχνικό 

κέντρο «Luigi Ridolfi» της Ιταλικής Ομο-
σπονδίας Ποδοσφαίρου στη Φλωρεντία 
(FIGC). Η επιλογή του μέρους έγινε τόσο 
για να τιμηθεί η 20χρονη συνεργασία της 
Fiat με την ομοσπονδία όσο και για να 
τονιστεί η σχέση του νέου μοντέλου με την 
ευρύτερη έννοια των σπορ. Φέτος και οι 
δύο οργανισμοί γιορτάζουν τα 120 χρόνια 
ζωής τους, ενώ τον περασμένο Ιούνιο 

ανανεώθηκε η χορηγική υποστήριξη της 
Fiat προς την ομοσπονδία, που ξεκίνησε 
το 2000, καθιστώντας την αυτοκινητο-
βιομηχανία κορυφαίο συνεργάτη της 
Squadra Azzurra. Στη διάρκεια της 
παραμονής μας είχαμε την ευκαιρία να 
επισκεφτούμε το Μουσείο της Εθνικής 
Ιταλίας και να ταξιδέψουμε πίσω στον 
χρόνο, φέρνοντας στον νου παιχταράδες 
όπως ο Paolo Rossi, ο Roberto Baggio, ο 
Dino Zoff, ο Paolo Maldini κ.ά.

Στο τεχνικό κέντρο της Εθνικής Ίταλίας!

Μερικούς μήνες μετά την ανανέωση του 500X με την ταυτόχρονη αναβάθμιση με τους νέας γενιάς κινητήρες FireFly 
οι Ιταλοί έρχονται να ενισχύσουν το προφίλ του κόμπακτ SUV τους (το οποίο έχει ξεπεράσει τις 500.000 πωλήσεις 
από το λανσάρισμά του) με μια νέα σπορ έκδοση.





Τ
ο XCeed χαρακτηρίζεται από την ίδια την Kia 
ως CUV (Crossover Utility Vehicle), πράγμα 
που σημαίνει πως σε σχέση με ένα κλασικό 
SUV ούτε τόσο ψηλό είναι ούτε τόσο τονισμέ-
να off-road στοιχεία έχει. Από την άλλη, δίνει 
έμφαση στο design, έχοντας να επιδείξει μια 
πιο κομψή και δυναμική σχεδιαστική προσέγ-

γιση, χωρίς να υπολείπεται σε χώρους.
Ανεξάρτητα, πάντως, από το ακρωνύμιο, γεγονός είναι πως 
με το XCeed η Kia προσθέτει στην γκάμα της μια νέα πρότα-
ση, με χαρακτηριστικά που δεν τα συναντάς και πολύ συχνά 
–μέχρι στιγμής τουλάχιστον– στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Αισθητικά, πρόκειται για μία από τις καλύτερες προσεγγίσεις 
των τελευταίων ετών, με ένα σύγχρονο και νεανικό αμάξωμα 
που, χάρη στο αυξημένο πλάτος του (+25 χιλιοστά σε σχέση 
με το πεντάθυρο Ceed), τις δικές του αναλογίες (οι πρόβολοι 
π.χ. είναι μεγαλύτεροι κατά 25 και 60 χιλιοστά μπροστά και 
πίσω αντίστοιχα), τη διαφοροποιημένη και πιο εμφατική μά-
σκα και κυρίως τη διαμόρφωση της οροφής και του πίσω 
μέρους του, έχει έναν δυναμικό και σπορτίφ χαρακτήρα.
Από κει και πέρα, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, 

που ανάλογα με το μέγεθος των τροχών κυμαίνεται από 
τα 172 (ζάντες 16 ιντσών) έως και τα 184 χιλιοστά (ζάντες 
18 ιντσών), το διαφοροποιεί αισθητά από ένα συμβατικό 
hatchback. Και του εξασφαλίζει τόσο την εύκολη κίνηση 
σε έναν βατό χωματόδρομο όσο και την ευελιξία και πρα-
κτικότητα μέσα στην πόλη, χάρη στην πιο ψηλή θέση οδή-
γησής του, σε σχέση π.χ. με το Ceed, συνέπεια της οποίας 
είναι και η πολύ καλή ορατότητα του οδηγού, αλλά και 
χάρη στις μεγαλύτερες διαδρομές της ανάρτησής του, που 
απορροφούν πιο αποτελεσματικά, λόγω και των υδραυλι-
κών στοπ των αμορτισέρ, τις ανωμαλίες των δρόμων των 
πόλεων και όχι μόνο.
Ταυτόχρονα, η θέση οδήγησης είναι πιο χαμηλή από αυτήν 
του κλασικού SUV Sportage, κάτι που ταιριάζει με τον πιο 
σπορτίφ προσανατολισμό του ΧCeed.
Στον δρόμο, όπως διαπιστώσαμε οδηγώντας το στη Γαλλία και 
γύρω από τη Μασσαλία, το πιο πρόσφατο Kia είναι πολύ καλά 
στημένο. Παρά τις λίγο πιο μαλακές ρυθμίσεις της ανάρτησής 
του, πάντα σε σχέση με το Ceed, δεν εμφανίζει ούτε έντονες 
κλίσεις στις στροφές ούτε ενοχλητικές κινήσεις του αμαξώμα-
τός του. Επίσης, τα περιθώρια πρόσφυσής του –κινητήριοι 

τροχοί είναι αποκλειστικά οι εμπρός–, πριν ενεργοποιηθούν τα 
αντίστοιχα ηλεκτρονικά συστήματα, είναι μεγάλα.
Αν στα παραπάνω προσθέσει κανείς το ακριβές και άμεσο 
σύστημα διεύθυνσης, τα αποτελεσματικά φρένα και το ιδιαί-
τερα άκαμπτο πλαίσιο, έχει την πλήρη εικόνα ενός ευχάρι-
στου αυτοκινήτου, τα δυναμικά χαρακτηριστικά του οποίου 
βρίσκονται πολύ πιο κοντά σε αυτά ενός κλασικού hatch πα-
ρά στα πιο «βαριά» ενός παραδοσιακού SUV.
Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον εδώ είναι πως αυτή η πιο σπορ προ-
σέγγιση επιτυγχάνεται χωρίς ιδιαίτερες παραχωρήσεις στους 
χώρους – σε σχέση με ένα κλασικό SUV, καθώς συγκριτικά 
με ένα hatchback η υπεροχή είναι δεδομένη ευθύς εξαρχής.
Οι τέσσερις, λοιπόν, ενίοτε και πέντε, επιβάτες του XCeed έ-
χουν στη διάθεσή τους ικανοποιητικό «αέρα» για τα πόδια 
αλλά και για τα κεφάλια τους και αυτό παρά τη σημαντική κλί-
ση της οροφής. Ταυτόχρονα, ούτε το μέγεθος του πορτμπα-
γκάζ με τα τουλάχιστον 426 λίτρα του (μέγιστη τιμή τα 1.378 
λίτρα) αφήνει περιθώρια για παράπονα.
Την άνεση, την καλοπέραση και την ασφάλεια των επιβαι-
νόντων στο XCeed τις εξασφαλίζει και ο πλούσιος εξοπλι-
σμός του, με τις πλήρεις δυνατότητες διασύνδεσης 
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ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

Oι σχεδιαστές της κορεάτικης εταιρείας έχουν κάνει  
πολύ καλή δουλειά, διαφοροποιώντας σημαντικά  
το XCeed απ’ όλα τα άλλα μοντέλα της γκάμας του Ceed.

To XCeed  
θα είναι το πιο δημοφιλές 
μοντέλο της Kia
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smartphones, τα πολλά και εξελιγμένα συστήματα υπο-
βοήθησης, στα οποία περιλαμβάνεται και αυτό της ημιαυ-
τόνομης οδήγησης, το προαιρετικό ηχοσύστημα της JBL, 
αλλά και το εξελιγμένο σύστημα infotainment. Μάλιστα 
πρόκειται για την πρώτη χρήση του UVO Connect, του νέ-
ου συστήματος της Kia, που στα αυτοκίνητα που θα διατε-
θούν στη χώρα μας θα διαθέτει μια κομψή παραλληλό-
γραμμη οθόνη 8 ιντσών και προαιρετικά 10,1 ιντσών, με 
δυνατότητα πολλαπλών ενδείξεων. Προαιρετικά, και ο 
πίνακας οργάνων θα μπορεί να είναι ψηφιακός, με διαγώ-
νιο 12,3 ιντσών και πολύ καλή ευκρίνεια (ανάλυση 
1.920x720 pixels).
Το XCeed θα είναι διαθέσιμο με όλους τους κινητήρες με 
τους οποίους διατίθενται και τα άλλα μικρομεσαία Kia, δηλα-
δή με τον τρικύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο χιλιάρη T-GDi 
των 120 ίππων, τον τετρακύλινδρο 1.4 T-GDi με τους 140 ίπ-
πους, τον 1.6 T-GDi των 204 ίππων, που για πρώτη φορά υ-
πάρχει σε μοντέλο που δεν φέρει τον χαρακτηρισμό GT, και 
τoν diesel των 1.600 κυβικών και των 115 ή 136 ίππων.
Ο τελευταίος θα κινεί και την ήπια υβριδική έκδοση 48V 
Hybrid που θα ακολουθήσει στο μέλλον, ενώ θα υπάρχει και 

plug-in υβριδική εκδοχή, όπως άλλωστε και για το Ceed 
Sportswagon.
Ο 1.4 T-GDi που οδηγήσαμε στη Μασσαλία δεν έδειξε σε κα-
μία περίπτωση να πιέζεται, ειδικά αν φροντίζει κανείς να τον 
διατηρεί, με το χειροκίνητο κιβώτιο με τον καλό επιλογέα, στη 
μεσαία περιοχή των στροφών λειτουργίας του. Ο diesel των 
1.600 κυβικών και των 136 ίππων, με τη σειρά του, αποδεί-
χθηκε ιδιαίτερα πολιτισμένος και ζωντανός. Και οι δύο συν-
δυάζονται με αυτόματα κιβώτια διπλού συμπλέκτη, κάτι που 
ισχύει και για τα υπόλοιπα σύνολα της γκάμας πλην του 1.0 
T-GDi.
H διάθεση του ολοκαίνουριου Kia Ceed, που πραγματικά έχει 
ενδιαφέρον και θεωρείται ένα από τα μελλοντικά best sellers 
της μάρκας, θα ξεκινήσει στην Ελλάδα τον Οκτώβριο.
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Π
ερίπου στο μισό της διαδρομής της, η τρέχου-
σα γενιά του δημοφιλούς Astra περνά από έ-
να διακριτικό επιφανειακά, αλλά ουσιαστικό 
κάτω από το καπό facelift. Οπτικά, η ανανέω-
ση δεν αποκλίνει από τον ελαφρύ επανασχε-

διασμό της μάσκας, των φωτιστικών σωμάτων και των 
προφυλακτήρων. Με τις διαστάσεις να παραμένουν ως εί-
χαν, θα έλεγα πως ο αέρας της ανανέωσης είναι πιο αι-
σθητός πίσω από το τιμόνι με τον νέο ψηφιακό πίνακα (δι-
αθέσιμος στις πλουσιότερες εκδόσεις εξοπλισμού).
Επίσης, στην κεντρική κονσόλα υπάρχει μια νέα οθόνη α-
φής 8 ιντσών που υποστηρίζει το νέο σύστημα πολυμέσων 
(με ηχοσύστημα της Bose) με πιο όμορφα και καθαρά γρα-
φικά. Στα συστήματα υποβοήθησης υπάρχει νέα κάμερα 
μπροστά (για διάφορες λειτουργίες, όπως π.χ. η προειδο-
ποίηση και η αποφυγή σύγκρουσης), ενώ η λίστα του εξο-
πλισμού είναι μακριά, περιλαμβάνοντας ενεργητικό cruise 
control με stop & go, προβολείς IntelliLux LED ή matrix, 
διατήρηση λωρίδας κυκλοφορίας, αναγνώριση σημάτων 
κ.ά.
Ωστόσο, η μεγάλη είδηση στο ανανεωμένο Astra δεν είναι 
άλλη από τους ολοκαίνουριους τρικύλινδρους κινητήρες, 
που δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με των Peugeot-
Citroën. Τα νέα μοτέρ βενζίνης και πετρελαίου είχαν ξεκι-
νήσει να εξελίσσονται πολύ προτού η Opel ενταχθεί στον 
γαλλικό όμιλο, αλλά η συμπτωματικά ίδια χωρητικότητά 
τους δημιούργησε εσφαλμένες εντυπώσεις. Και, για να α-

ποκαταστήσουμε την… τάξη, να ξεκαθαρίσουμε πως όλοι 
οι κινητήρες (αλουμινένιοι, τούρμπο, με αντικραδασμικό 
άξονα) είναι «made in Germany». Μετά το Astra θα τοπο-
θετηθούν και στο Insignia (από κει και πέρα και στις επό-
μενες γενιές μοντέλων θα δούμε της PSA, όπως π.χ. στο 
επερχόμενο Corsa).
Έτσι, ο τρικύλινδρος 1.0 αντικαθίσταται από έναν νέο, ίδιας 
διάταξης, στα 1.199 κ.εκ. (CO2 από 99 γρ./χλμ. σε NEDC) 
που αποδίδει 110, 130 και 145 ίππους με αντίστοιχη ροπή 
στα 195, 225 και 225 Nm. Πλήρως ενσωματωμένη στο 
«καπάκι» του μοτέρ είναι η υγρόψυκτη πολλαπλή εξαγωγή, 
υπάρχει μεταβλητός χρονισμός των βαλβίδων, στάνταρ εί-
ναι το μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων. Τη θέση του τετρα-
κύλινδρου 1.4 παίρνει ένας τρικύλινδρος ίδιας χωρητικό-
τητας (στα 1.342 κ.εκ.) που αποδίδει 145 ίππους και 236 
Nm (CO2 από 112 γρ./χλμ.), ενώ συνδυάζεται αποκλειστικά 
με ένα νέο CVT κιβώτιο με 7 διαβαθμίσεις.
Με ένα νέο αυτόματο 9άρι κιβώτιο (με μετατροπέα ροπής) 
συνδυάζεται και ο ολοκαίνουριος τρικύλινδρος diesel των 
1.496 κ.εκ. (που αντικαθιστά τον 1.6) στην έκδοση με τους 
120 ίππους (CO2 από 112 γρ./χλμ.), ενώ υπάρχει και μικρό-
τερη σε ισχύ εκδοχή του με 103 ίππους (CO2 από 90 γρ./
χλμ.). Ο στροβιλοσυμπιεστής είναι μεταβλητής γεωμετρίας, 
το common rail έχει μέγιστη πίεση στα 2.000 bar, το κατα-
λυτικό σύστημα SCR έχει ψεκασμό AdBlue και DPF. Πέρα 
από τους κινητήρες, υπάρχουν βελτιώσεις στην ανάρτηση 
(με νέα αμορτισέρ) για αισθητά πιο ήσυχη κύλιση, στην αε-

ροδυναμική (με μείωση του συντελεστή από το 0,29 στο 
0,26 για το hatchback), ενώ το τιμόνι θα μπορούσε στις υ-
ψηλότερες ταχύτητες να έχει περισσότερο «βάρος» γύρω 
από την ευθεία του.
Στη Φρανκφούρτη είχα μια σύντομη οδηγική εμπειρία με 
σχεδόν όλες τις εκδόσεις. Στην έκδοση με τους 130 ίππους 
ο νέος 1.200άρης είναι στρωτός και ελαστικός στη λειτουρ-
γία του, με αισθητή την τρικύλινδρη χροιά του κυρίως στις 
μεσαίες σ.α.λ. Το κυριότερο είναι πως είναι ψυχωμένος 
και ροπάτος με κάτι παραπάνω από ικανοποιητική δύναμη. 
Ακόμη πιο ολοκληρωμένη είναι η εικόνα από τον 1.400ά-
ρη, με τη λειτουργία του CVT να εντυπωσιάζει και να προ-
σομοιώνει αυτήν ενός κανονικού αυτόματου, περιορίζο-
ντας σημαντικά το «πατινάρισμα ισχύος» στις υψηλές σ.α.λ.
Θετική και η εικόνα του 120άρη πετρελαιοκινητήρα, με τη 
χαρακτηριστική αλλά ήσυχη diesel χροιά του να επισκιάζει 
την τρικύλινδρη λειτουργία του. Χάρη στην πυκνή κλιμά-
κωση του αυτόματου κιβωτίου με τις 9 σχέσεις οι ρεπρίζ 
είναι πολύ καλές και γρήγορες. Ωστόσο, στη σβέλτη οδήγη-
ση το κιβώτιο έδειξε κάποιες φορές να κρατά τη σχέση λί-
γο παραπάνω απ’ ό,τι θα έπρεπε ή να μην κατεβάζει στον 
χρόνο που θα ήθελα.
Οι τιμές πώλησης θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες 
εβδομάδες και θα είναι πολύ χαμηλότερες από τα 19.990 
ευρώ που ξεκινά το Astra στη Γερμανία. Ακόμη περισσό-
τερα όμως θα έχουμε να πούμε μέσα στον Νοέμβριο από 
τη σχετική δοκιμή στη χώρα μας.

Αναβάθμιση ουσίας
Νέο Opel Astra

Το Astra συνεχίζει πλήρως 
αναβαθμισμένο, με μια εντελώς νέα 
γκάμα τρικύλινδρων κινητήρων. 
Διαθέσιμο στην ελληνική αγορά από 
τέλη Οκτωβρίου.
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Το Skoda Kamiq  
βλέπει κορυφή στην κλάση του

Το πιο μικρό SUV της Skoda αναμένεται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο  
στην κατηγορία και στη χώρα μας.
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Τ
o Kamiq, κατά την προσφιλή συνήθεια της τσέ-
χικης εταιρείας, κινείται στα όρια της κατηγορίας 
του, που είναι η συνεχώς αναπτυσσόμενη των 
κόμπακτ SUV. Έτσι, είναι το πιο μεγάλο σε μή-
κος (4,241 μέτρα) και αυτό με το μεγαλύτερο με-

ταξόνιο (2.653 χιλιοστά), γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο 
στους χώρους για τους επιβάτες του, αλλά και για τις απο-
σκευές τους (πορτμπαγκάζ από 400 έως 1.395 λίτρα).
Αυτό του επιτρέπει να παίζει ταυτόχρονα τον ρόλο ενός ευέ-
λικτου αστικού SUV και εκείνον ενός οικογενειακού μέσου 
μεταφοράς, ενώ την εικόνα ολοκληρώνουν κάποια πρακτι-
κά γνωρίσματά του, όπως π.χ. η ηλεκτρική 5η πόρτα, που με 
το Kamiq μπαίνει στη συγκεκριμένη κατηγορία, και βέβαια 
τα Simply Clever στοιχεία, όπως η βάση για ομπρέλα κ.λπ.
Φυσικά δεν είναι καθόλου τυχαίο που η Skoda επέλεξε το 
πιο μικρό των SUV της για να παρουσιάσει τη νέα της αι-
σθητική προσέγγιση. Αυτή χαρακτηρίζεται από μια πιο εμ-
φατική μάσκα, με λογική ανάλογη με αυτήν που ακολου-
θήθηκε στο Scala, και κυρίως από τους διαχωρισμένους 
προβολείς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά σε 
μοντέλο της μάρκας και κατορθώνουν να προσδώσουν στο 
Kamiq ένα πιο νεανικό στιλ, παρόλο που η συνολική του 
εικόνα ακολουθεί τη γενικά σοβαρή και επιτυχημένη προ-
σέγγιση της τσέχικης εταιρείας.

Ο δεύτερος τομέας στον οποίο είναι εμφανής η προσοχή 
που έχει δείξει η Skoda στο Kamiq είναι ο εσωτερικός του 
διάκοσμος. Σύγχρονη σχεδίαση, με μια μεγάλη ελεύθερη 
οθόνη για το infotainment που κυριαρχεί στον χώρο, έναν 
προαιρετικό πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων και, κυρί-
ως, με μαλακά πλαστικά, τα οποία κάθε άλλο παρά αυτο-
νόητα είναι στην κατηγορία και, αν μη τι άλλο, προσθέτουν 
πόντους στο πιο μικρό SUV της Skoda.
Το Kamiq απέχει αρκετούς πόντους από το έδαφος, με α-
ποτέλεσμα να μπορεί να κινηθεί με άνεση σε βατούς χω-
ματόδρομους, καλύπτοντας έτσι και τις όποιες εκδρομικές 
ανησυχίες. Στην άσφαλτο δεν υπάρχει κάτι που να σε ε-
μποδίζει να κινηθείς από σβέλτα έως γρήγορα σε κάθε εί-
δους διαδρομή. 
Στους αυτοκινητοδρόμους είναι σταθερό και οικονομικό, 
ενώ στις διαδρομές με διαδοχικές καμπές και εύκολα το 
τοποθετείς χάρη στις σχετικά μικρές εξωτερικές διαστάσεις 
του και η ανάρτηση ελέγχει τις κινήσεις του αμαξώματος 
και περιορίζει τις κλίσεις. Ειδικά, δε, αν έχει επιλεγεί το 
πρόγραμμα «Sport» του προαιρετικού Sport Chassis 
Control –με μειωμένη απόσταση από το έδαφος κατά 10 
χιλιοστά–, που επεμβαίνει στην απόκριση τόσο του συστή-
ματος διεύθυνσης όσο και του κινητήρα.
Τα Kamiq που οδηγήσαμε στην Αλσατία κατά τη διάρκεια 

της επίσημης παρουσίασης του μοντέλου ήταν εξοπλισμέ-
να είτε με τον 1.0 TSI είτε με τον 1.6 TDI. Τόσο ο τρικύλιν-
δρος turbo βενζίνης όσο και ο τετρακύλινδρος turbo diesel 
αποδίδουν 115 ίππους και συνδυάζονται είτε με χειροκίνη-
το κιβώτιο 6 σχέσεων είτε με 7άρι αυτόματο διπλού συ-
μπλέκτη.
Ο χιλιάρης είναι κι εδώ ελαστικός, όπως και στα άλλα μο-
ντέλα του ομίλου Volkswagen, ενώ αν, στην περίπτωση 
που συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο, ο οδηγός ασχο-
ληθεί λίγο με το τελευταίο διατηρώντας τον στη μεσαία πε-
ριοχή στροφών του, όπου αποδίδει καλύτερα, τότε θα απο-
δίδει ομαλά και γραμμικά και θα αποδειχθεί και οικονομι-
κός. Η μεγαλύτερη ροπή του diesel είναι αυτή που κάνει τη 
διαφορά υπέρ του, ειδικά σε συνδυασμό με το αυτόματο 
κιβώτιο, που θα είναι στάνταρ στη χώρα μας.
Από κει και πέρα, υπάρχει και ο 1.0 TSI των 95 ίππων, α-
ποκλειστικά με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων, και θα α-
κολουθήσει ο 1.0 TGI των 90 ίππων, που κατά βάση κατα-
ναλώνει φυσικό αέριο (CNG) που συνδυάζεται με ιδιαίτερα 
χαμηλά λειτουργικά έξοδα, καθώς και ο 1.5 TSI των 150 
ίππων.
Το καινούργιο Skoda Kamiq θα είναι διαθέσιμο στην Ελλά-
δα από τον Νοέμβριο –το 1.0 TGI από τον νέο χρόνο–, σε 
τιμές που θα ξεκινούν μεταξύ 16.500 και 17.000 ευρώ.
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Το μεγάλο Comfort Class SUV της Citroën αποτελεί μια 
αξιόλογη πρόταση από όποια πλευρά κι αν το δει κανείς.

Το Citroën C5 Aircross 
αξίζει την προσοχή σας
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Τ
ο Citroën C5 Aircross σε καμία περί-
πτωση δεν περνά απαρατήρητο, χάρη 
στην επιτυχημένη σχεδίασή του με τις 
δυναμικές αναλογίες, το εμφατικό ε-
μπρός μέρος του με τους χαρακτηρι-
στικούς προβολείς και την αυξημένη 

απόστασή του από το έδαφος. H οποία με 23 εκατο-
στά είναι η μεγαλύτερη της κατηγορίας. 
Η προσωπικότητά του ενισχύεται κι άλλο με σχεδια-
στικές λεπτομέρειες όπως το περίγραμμα των παρα-
θύρων –ειδικά στην πίσω κολόνα– ή τα έγχρωμα 
στοιχεία τόσο χαμηλά στον προφυλακτήρα όσο και 
στα πλευρικά προστατευτικά. Η παρουσία όλων αυ-
τών τονίζει παράλληλα και τον off-road προσανατολι-
σμό.
Στο σύγχρονο εσωτερικό κυριαρχεί η μεγάλη κεντρι-
κή οθόνη που δεν είναι μόνο για το σύστημα 
infotainment αλλά πρακτικά για τις περισσότερες των 
λειτουργιών και ρυθμίσεων. Ταυτόχρονα, είναι πολύ 
έξυπνα και ωραία ενσωματωμένη στη γενικότερη 
σχεδίαση του ταμπλό, που κι αυτό έχει σχεδιαστικές 
ιδιαιτερότητες, όπως τις κάθετες λεπτομέρειες, που 
παραπέμπουν σε κλασικές δερμάτινες αποσκευές.
Έξυπνη επιλογή τα μπουτόν ακριβώς κάτω από την 
οθόνη προκειμένου ο οδηγός ή ο συνοδηγός να 
μπορούν να πηγαίνουν άμεσα στις βασικές λειτουρ-
γίες, ενώ ο πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων, 
πέρα από το ότι συμβάλλει στη high-tech υπόσταση 
του C5 Aircross, είναι ιδιαίτερα ευανάγνωστος και με 

εμφάνιση που προσαρμόζεται στις ανάγκες του ο-
δηγού για ενημέρωση ή απλώς στη διάθεσή του.
Οι χώροι στο εσωτερικό και ειδικά στο πίσω κάθι-
σμα στην πράξη αποδεικνύονται άνετοι και προ-
σαρμόσιμοι στις εκάστοτε ανάγκες. Κι αυτό γιατί τo 
Comfort Class SUV της Citroen είναι το μόνο της 
κλάσης που διαθέτει τρία ανεξάρτητα πίσω καθί-
σματα που έχουν τόσο τη δυνατότητα κατά μήκος 
μετατόπισης όσο και της τοποθέτησης των πλατών 
τους σε διάφορες γωνίες. Αντίστοιχα, ο χώρος απο-
σκευών -η χωρητικότητά του στην πενταθέσια διά-
ταξη κυμαίνεται από 580 έως και 720 λίτρα, ενώ 
στη διάθεση φτάνει μέχρι και τα 1.630 λίτρα- είναι 
και πολύ καλά εκμεταλλεύσιμος και ο μεγαλύτερος 
στην κατηγορία.   
Άξια λόγου είναι ο πλήρης εξοπλισμός ασφάλειας, 
άνεσης, υποβοήθησης και διασύνδεσης, καθώς 
και η ιδιαίτερα καλή ποιότητα κατασκευής, με χα-
ρακτηριστική την απουσία τριγμών και συντονι-
σμών ακόμα και όταν ο χωματόδρομος είναι κάτι 
παραπάνω από κακός. Σε αυτόν, αλλά και στην άμ-
μο –τον χειμώνα ισχύει το ίδιο στο χιόνι–, πολύ 
χρήσιμο αποδεικνύεται το Grip Control, που εξα-
σφαλίζει καλή πρόσφυση σε δύσκολες συνθήκες, 
αυξάνοντας τόσο την ασφάλεια όσο και το fun to 
drive. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει ειδική 
μνεία για το Adaptive Cruise Control του C5 
Aircross που είναι το μοναδικό στη συγκεκριμένη 
κατηγορία που έχει τη δυνατότητα λειτουργίας με 

ταχύτητα έως και 180 χλμ./ ώρα.
Και fun to drive το C5 Aircross προσφέρει απλόχερα, 
μια και είναι ιδιαίτερα ευέλικτο σε σχετικά στενούς 
δρόμους με συνεχείς στροφές, με περιορισμένες 
κλίσεις στις στροφές και χωρίς ενοχλητικές μετακι-
νήσεις του αμαξώματος. Στην εθνική αποδεικνύεται 
σταθερό και ευθύβολο ακόμα και όταν η ταχύτητά 
του κινείται κοντά στην τελική του. Σημαντικό είναι 
πως κάτω απ’ όλες τις συνθήκες είναι και ιδιαίτερα 
οικονομικό, καθώς η μέση κατανάλωσή του, χωρίς 
πίεση για τον οδηγό, είναι κοντά στα 6 λίτρα για κάθε 
100 χιλιόμετρα.
Αυτό σίγουρα πιστώνεται στον πολύ καλό κινητήρα 
πετρελαίου του. Ο 1.5 BlueHDi με τους 130 ίππους 
είναι ελαστικός από χαμηλά και πολύ καλός στη με-
σαία περιοχή των στροφών του. Σημαντικό στοιχείο 
και ο καλός συνδυασμός του με το επίσης πολύ καλό 
αυτόματο κιβώτιο με τις οκτώ σχέσεις και την πολύ 
καλή κλιμάκωση, που συμβάλλει καθοριστικά στην 
απόλυτα θετική συνολική εντύπωση.
Το Citroën C5 Aircross δικαιολογεί απόλυτα τον τίτλο 
της ναυαρχίδας της Citroën, με την τιμή του για την 
έκδοση του 1.5 BlueHDi να ξεκινά από τα 25.000 ευ-
ρώ με χειροκίνητο κιβώτιο και επίπεδο εξοπλισμού 
Live και από τα 30.050 ευρώ με αυτόματο κιβώτιο 
και επίπεδο εξοπλισμού Inspire. Ιδιαίτερα ελκυστική 
είναι και η τιμή της έκδοσής του με τον turbo κινητή-
ρα βενζίνης των 1.200 κυβικών και των 130 ίππων 
που ξεκινά από τις 22.550 ευρώ.
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ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

Ε
ίναι γεγονός πως οι μηχανικοί και οι σχε-
διαστές της Audi κατόρθωσαν πραγματι-
κά να διαφοροποιήσουν τις δύο εκδοχές 
του Q3, την κλασική και την κουπέ, μετα-
ξύ τους, εξασφαλίζοντας στο Sportback 
μια πιο δυναμική εμφάνιση, με πιο μικρό 

ύψος και έντονη κλίση της οροφής προς τα πίσω.
Η αλλαγή αυτή των αναλογιών έχει σαν συνέπεια το 
κουπέ να δείχνει –ενώ δεν είναι– πιο μεγάλο από το 
στάνταρ SUV. Από κει και πέρα, υπάρχουν αρκετές λε-
πτομέρειες οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία της 
ζητούμενης, πιο δυναμικής εικόνας, όπως οι τονισμέ-
νοι αεραγωγοί ή οι ενθέσεις στον πίσω προφυλακτή-
ρα.
Αναμφίβολη επιτυχία των σχεδιαστών της γερμανικής 
εταιρείας είναι το γεγονός πως η μεγαλύτερη κλίση της 
οροφής δεν επηρέασε ουσιαστικά τους χώρους. Στο 
πίσω κάθισμα, μόλις λάβει κανείς θέση, το εσωτερικό 
ύψος είναι ικανοποιητικό και απλώς στην επιβίβαση –
και στην αποβίβαση– πρέπει να σκύψεις περισσότερο 

Το μικρό SUV κουπέ της Audi έχει δική του προσωπικότητα και, σε 
αντίθεση με αυτό που θα περίμενε κανείς, άνετους χώρους.

σε σχέση με το στάνταρ Q3. Από την άλλη, η χωρητικότητα 
του πορτμπαγκάζ στην πενταθέσια διάταξη, που είναι και η 
πιο συνηθισμένη, φτάνει τα απόλυτα ικανοποιητικά 530 λί-
τρα και ισοφαρίζει την αντίστοιχη τιμή του στάνταρ Q3, το ο-
ποίο πλεονεκτεί μόνο όταν αναδιπλωθούν οι πλάτες του πί-
σω καθίσματος (μετακινούμενου κατά 13 εκατοστά στο 
Sportback), καθώς η συνολική χωρητικότητα φτάνει τα 
1.530 λίτρα έναντι 1.400 του Sportback.
Ο διάκοσμος δεν διαφοροποιείται από αυτόν του Q3, ούτε 
από τη λογική που ακολουθεί η Audi στα μικρά και μεσαία 
μοντέλα της. Έτσι, στον χώρο κυριαρχεί η μεγάλη οθόνη 
των 10,1 ιντσών του συστήματος infotainment, που έχει ε-
μπλουτιστεί με την ψηφιακή βοηθό Alexa.
Από κει και πέρα, ο πίνακας οργάνων μπορεί να είναι ψηφι-
ακός και στην κορυφαία του εκδοχή με δυνατότητες επιλο-
γής των πληροφοριών που παρέχει στον οδηγό, καθώς και 
της εμφάνισής του. Σε γενικές γραμμές, είναι ευανάγνω-
στος, ενώ ιδιαίτερα πρακτική, όσο και εντυπωσιακή, είναι η 
απεικόνιση του χάρτη του συστήματος πλοήγησης σε όλη 
του την έκταση (στο Virtual Cockpit Plus με διαγώνιο 12,3  

ιντσών). Κατά τα άλλα, η σχεδίαση είναι σύγχρονη και η αί-
σθηση πολυτελής, ενώ κι εδώ χρησιμοποιούνται διάφορα 
στοιχεία προκειμένου να δημιουργηθεί μια πιο σπορ αίσθη-
ση.
Το βασικό ζητούμενο βέβαια είναι να υφίσταται πιο σπορ 
αίσθηση στον δρόμο. Προκειμένου, λοιπόν, να το πετύχουν 
αυτό, η ανάρτηση στο Sportback είναι στάνταρ η σπορ, ό-
πως στάνταρ είναι και το Drive Select.
Πράγματι, οδηγώντας το νέο SUV κουπέ της Audi στον Μέ-
λανα Δρυμό διαπίστωσα ένα πολύ καλά στημένο αυτοκίνη-
το, με ένα ακριβές και άμεσο σύστημα διεύθυνσης, το οποίο 
σου παρέχει τη δυνατότητα, χάρη και στις περιορισμένες ε-
ξωτερικές διαστάσεις του Sportback, να το τοποθετήσεις ε-
κεί ακριβώς όπου θεωρείς καλύτερα. Ταυτόχρονα, ακόμα 
και στην αποκλειστικά προσθιοκίνητη εισαγωγική του έκδο-
ση έχει υψηλά περιθώρια πρόσφυσης, πόσο μάλλον στις 
quattro.
Το Q3 Sportback έχει έναν σαφώς πιο σπορτίφ χαρακτήρα, 
στον οποίο συμβάλλει και η λιγότερο ψηλή, σε σχέση με ένα 
συμβατικό SUV, θέση οδήγησής του, ενώ αξιοσημείωτη εί-

Το Audi Q3 Sportback  
έχει σπορ εμφάνιση  
και χαρακτήρα
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ναι και η καλή περιφερειακή ορατότητα – όχι πάντα δεδο-
μένη, ειδικά στα κουπέ κάθε είδους και τύπου.
Η εισαγωγική έκδοση του Q3 Sportback κινείται από τον 
γνωστό πια 1.5 TFSI της μάρκας, ο οποίος αποδίδει 150 
ίππους. Εδώ, όμως, υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα: όταν το 
κιβώτιο είναι το χειροκίνητο, ο τετρακύλινδρος turbo είναι 
στη συμβατική εκδοχή του, ενώ όταν είναι το αυτόματο, 
πρόκειται για την ήπια υβριδική εκδοχή του (mild hybrid) 
με σύστημα μίζας γεννήτριας και ηλεκτρικό κύκλωμα 48 
V.
Η ενέργεια που ανακτάται κυρίως κατά την πέδηση απο-
δίδεται όταν ο βενζινοκινητήρας χρειάζεται ενίσχυση – 
στην εκκίνηση και στις ενδιάμεσες επιταχύνσεις (ρε-
πρίζ). Το boost αυτό είναι και καλοδεχούμενο και αισθη-
τό, με αποτέλεσμα το Q3 Sportback να δείχνει και ιδιαί-
τερα ζωντανό και άμεσο στο πάτημα του γκαζιού. Πα-
ράλληλα, το σύστημα start-stop τίθεται σε λειτουργία ό-
ταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου πέφτει κάτω από τα 22 
χλμ./ώρα, ενώ αν ο οδηγός σηκώσει το πόδι του από το 
γκάζι μεταξύ των 55 και των 160 χλμ./ώρα, το Q3 

Sportback μπορεί να ρολάρει για κάποιες εκατοντάδες 
μέτρα με τον κινητήρα εκτός λειτουργίας.
Φυσικά τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα με τον 2.0 TDI 
των 190 ίππων (45 TDI) –υπάρχει και εκδοχή του με 150 
ίππους– και βέβαια με τον 2.0 TFSI των 230 ίππων (45 
TFSI), που εξασφαλίζει πολύ καλές επιδόσεις (0-100 σε 
6,5 δεύτερα, τελική 233 χλμ./ώρα).
Τα δίλιτρα σύνολα είναι και αυτά που θα είναι συντομότε-
ρα διαθέσιμα. Συγκεκριμένα, από τον Οκτώβριο, με τις τι-
μές να διαμορφώνονται από 44.820 ευρώ (2.0 TDI, 150 
ίπποι), 52.800 ευρώ (2.0 TDI, 190 ίπποι) και 52.620 ευρώ 
(2.0 TFSI, 230 ίπποι), με στάνταρ το αυτόματο κιβώτιο και 
την τετρακίνηση quattro στις πιο ισχυρές εκδόσεις.
Στα τέλη Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η διάθεση των Q3 
Sportback 35 TFSI των 1.500 κυβικών και των 150 ίπ-
πων, που φυσικά παρουσιάζουν και το μεγαλύτερο εν-
διαφέρον για τη χώρα μας. Η συμβατική έκδοση με το 
χειροκίνητο κιβώτιο θα ξεκινά από 34.960 ευρώ, ενώ η 
σαφώς πιο ενδιαφέρουσα ήπια υβριδική με το αυτόμα-
το από 37.140 ευρώ.



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 προσφέ-
ρουν τα προγνωστικά τους για τα παιχνίδια της εβδο-
μάδας. Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μετά τις εμβόλι-
μες αγωνιστικές, συνεχίζουν απτόητα τη δράση τους. Το 

κουπόνι του Πάμε Στοίχημα, λοιπόν, είναι γεμάτο ενδιαφέρουσες 
αναμετρήσεις. Έτσι, έχουμε ξεχωρίσει κάποιες δυνατές προτάσεις 
στοιχήματος. Τα βασικά μας προγνωστικά είναι πέντε και προκύ-
πτουν από διάφορες διοργανώσεις. Φυσικά, στοιχηματικό ενδια-
φέρον παρουσιάζει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Άλλωστε έχουμε 
ντέρμπι «δικεφάλων» ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ. 
Από κει και πέρα, στο προσκήνιο βρίσκονται η Ιταλία, η Ισπανία, η 
Γαλλία και το Βέλγιο. Το Betarades.gr έκανε τη μελέτη του κουπο-
νιού και είναι έτοιμο να σας παρουσιάσει τα προγνωστικά του.
Οι προτάσεις στοιχήματος της Κυριακής ξεκινάνε από τη Serie A. 
Το πρωτάθλημα έχει φτάσει στην έκτη αγωνιστική του. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η Μίλαν υποδέχεται σήμερα τη Φιορεντίνα. Ούτε η μία 
ούτε η άλλη ομάδα έχει πραγματοποιήσει το καλύτερο δυνατό ξε-
κίνημα στη διοργάνωση. Είχαν βέβαια και σχετικά δύσκολο πρό-
γραμμα, αλλά μπορούσαν να τα πάνε καλύτερα. Τα περισσότερα 
από τα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια είναι «κλειστά», με λίγα 
γκολ. Έτσι, το Under 2.5 έχει επιβεβαιωθεί στα έξι από τα οκτώ πιο 
πρόσφατα. Και λόγω έδρας σήμερα, η Μίλαν έχει το πάνω χέρι για 
τη νίκη. Ακόμα και ποιοτικά, φαίνεται να είναι ανώτερο σύνολο και 
θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες της Φιορεντίνα. Ε-
πιλέγουμε λοιπόν τον «άσο», σε απόδοση 2.30.

Παίρνει το ντέρμπι η ΑΕΚ
Στην ελληνική Σούπερ Λιγκ τώρα, είναι μέρα… ντέρμπι. Στο ΟΑΚΑ 
η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στις 19:30. Το γήπεδο αναμένε-
ται να έχει πολύ κόσμο, με τους φίλους της «Ένωσης» να είναι… ζε-
στοί. Εξάλλου, η ΑΕΚ έχει ανεβάσει την απόδοσή της τον τελευ-
ταίο καιρό, με τέσσερις συνεχόμενες νίκες. Δεν είναι υπερβολή να 
πούμε ότι οι γηπεδούχοι… αναστήθηκαν με τον Κωστένογλου στον 
πάγκο. Μάλιστα, έχουν τον Μάρκο Λιβάγια σε τρομερή φόρμα. Από 
την άλλη, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να προβληματίζει, κυρίως με την αμυ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Υποχρέωση η νίκη  

για τη Μίλαν!
ντική συμπεριφορά του. Δέχεται εύκολα γκολ και αυτό του στοίχισε 
για πρώτη φορά φέτος στο πρωτάθλημα, στο ντέρμπι με τον Άρη. Το 
μομέντουμ δείχνει να ευνοεί την ΑΕΚ, που πατάει πιο καλά τελευ-
ταία και ψάχνει μια μεγάλη νίκη. Πάμε με τον «άσο» στο 2.50.

Σκοράρουν στην Ισπανία
Μεταφερόμαστε στην Ισπανία και τη La Liga. Διανύουμε την έ-
βδομη αγωνιστική της διοργάνωσης και σήμερα θα πραγματοποιη-
θούν πέντε παιχνίδια. Αυτό που μας κέντρισε το στοιχηματικό ενδι-
αφέρον είναι το Εσπανιόλ - Βαγιαδολίδ. Αμφότερες οι ομάδες είναι 
ακόμα… μουδιασμένες και δεν εμφανίζονται αποτελεσματικές. Το βα-
σικό τους πρόβλημα είναι στην άμυνα. Οι αντίπαλοί τους δημιουρ-

γούν με άνεση ευκαιρίες και σκοράρουν. Βέβαια, επιθετικά το… πα-
λεύουν και βρίσκουν δίχτυα, έστω και με δυσκολία. Το ματς έχει βαθ-
μολογική σημασία και θα κυνηγήσουν και οι δύο τους τρεις βαθμούς. 
Η Εσπανιόλ έχει προβάδισμα και λόγω έδρας, αλλά δεν εμπνέει ε-
μπιστοσύνη. Θεωρούμε ότι είναι προτιμότερο να ποντάρουμε στο 
Goal/Goal, σε απόδοση 2.00.
Τα δύο επόμενα προγνωστικά μας προέρχονται από τη Γαλλία και 
το Βέλγιο. Στη Ligue 1, η Στρασμπούρ υποδέχεται τη Μονπελιέ. Οι 
γηπεδούχοι έχουν μεγάλη ανάγκη τους βαθμούς. Εντοπίζονται στα 
χαμηλά στρώματα της κατάταξης και θα αναζητήσουν τη νίκη. Όμως 
έχουν κενά στα μετόπισθεν και η Μονπελιέ μπορεί να απειλήσει. Και 
εδώ προτιμάμε το Goal/Goal στο 1.95. Στο πρωτάθλημα Βελγίου, η Ο-
στάνδη φιλοξενεί την Αντβέρπ. Οι φιλοξενούμενοι είναι εξαιρετικοί 
μέχρι τώρα και φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις. Με μια νίκη σήμερα, 
επιβεβαιώνουν ότι δεν… αστειεύονται. Από την άλλη, η Οστάνδη πα-
ρουσιάζεται αρκετά αφελής και σίγουρα δεν τρομάζει. Από αυτό το 
ματς θα κρατήσουμε το «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

* Αλαβές - Μαγιόρκα (29/9, 17:00): Σημαντικό παιχνίδι για 
αμφότερες τις ομάδες, που θέλουν να ξεφύγουν από τις χαμηλές 
θέσεις. Η Αλαβές έχει έξι σερί ματς με δύο γκολ και κάτω. Και απόψε, 
η σκοπιμότητα αναμένεται να κυριαρχήσει. Έτσι, στηρίζουμε το Under 
2.5 στο 1.60.

* Λέστερ - Νιούκαστλ (29/9, 18:30): Η Λέστερ είναι σε εξαιρετική 
αγωνιστική κατάσταση. Προέρχεται από τη μεγάλη νίκη με 2-1 επί της 
Τότεναμ, και μάλιστα με ανατροπή. Οι γηπεδούχοι δείχνουν πολύ δυ-
νατοί φέτος και οι φιλοξενούμενοι αγνοούν τη νίκη εδώ και τέσσερα 
ματς. Πιστεύουμε θα συνεχιστεί αυτό για τη Νιούκαστλ και πάμε με το 
1 & Over 1.5 στο 1.80.

* Σεβίλλη - Ρεάλ Σοσιεδάδ (29/9, 22:00): Η Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι 
ένα σκληροτράχηλο και συγχρόνως ποιοτικό σύνολο. Άλλωστε, είναι 
ισόβαθμη με τη Σεβίλλη. Οι γηπεδούχοι δεν είναι σε φόρμα και η 
Σοσιεδάδ μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Πιστεύουμε ότι θα επεκτείνει το 
αήττητο σερί των τριών αγώνων και επιλέγουμε Χ2 σε απόδοση 2.00.

Goal Tips

* Λάτσιο - Τζένοα (29/9, 16:00): Η Λάτσιο έχει σκαμπανεβάσματα 
στην απόδοσή της και ήρθε η ώρα να πάρει βαθμούς. Οφείλει να 
κερδίσει και θα είναι πολύ προσεκτική. Σε κάθε περίπτωση, δεν 
βλέπουμε το ματς να ξεφεύγει. Για τον λόγο αυτόν καταλήξαμε στο 
2-3 γκολ σε απόδοση 1.95.

* Λέτσε - Ρόμα (29/9, 16:00): Πάλι στην Ιταλία, η Λέτσε υποδέ-
χεται τη Ρόμα. Οι γηπεδούχοι έχουν αφήσει καλές εντυπώσεις. Δεν 
κλείνονται πίσω και προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Από την 
άλλη, και η Ρόμα εστιάζει στο επιθετικό κομμάτι. Το Over 2.5 εντοπί-
ζεται σε απόδοση 2.00 και κινεί το ενδιαφέρον.

* Μαρσέιγ - Ρεν (29/9, 22:00): Δύο καλές ομάδες, με επιθετικό 
ταλέντο και προβληματάκια στην άμυνα. Δεν είναι μεγάλες οι διαφο-
ρές μεταξύ τους. Η Ρεν θα πάει με σκοπό να διεκδικήσει το «διπλό». 
Εμείς προβλέπουμε ένα ανοιχτό ματς και ποντάρουμε στο Goal/Goal 
σε απόδοση 1.80.

Head 2 Head

* Νάπολι - Μπρέσια (29/9, 13:30): Η Νάπολι προέρχεται από την 
ήττα-σοκ με 0-1 από την Κάλιαρι. Απέναντι στην Μπρέσια, όμως, έχει 
το πάνω χέρι, καθώς δεν έχει χάσει στα τέσσερα τελευταία μεταξύ τους 
ματς. Θεωρούμε ότι θα μπει αποφασισμένη και θα καθαρίσει από νωρίς. 
Πάμε με το 1 Ημ./1 Τελ. σε απόδοση 1.70.

* Νιμ - Σεντ Ετιέν (29/9, 18:00): Σημαντικό ματς στη Γαλλία. Η Σεντ 
Ετιέν οφείλει να διεκδικήσει κάτι θετικό, αφού είναι προτελευταία. Μπο-
ρεί να βρει γκολ, όπως φυσικά και η Νιμ. Το αμφίσκορο επιβεβαιώθηκε 
στις τρεις τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις. Και σήμερα το Goal/Goal 
αξίζει, στο 1.75.

* Λεβάντε - Οσασούνα (29/9, 19:30): Σε αυτή την περίπτωση περι-
μένουμε ένα «κλειστό» παιχνίδι. Δεν φαίνεται ότι οι δύο αντίπαλοι θα 
πάρουν πολλά ρίσκα. Το Under 2.5 εμφανίστηκε στις 5/6 πιο πρόσφατες 
μάχες τους. Το επιλέγουμε ξανά, στο 1.90.

29/9
13:00 Εσπανιόλ - Βαγιαδολίδ   Goal/Goal  2.00
16:00 Στρασμπούρ - Μονπελιέ   Goal/Goal  1.95
19:30 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ   1  2.50
21:00 Οστάνδη - Αντβέρπ   2  1.90
21:45 Μίλαν - Φιορεντίνα   1  2.30
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Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ
Ο ζωντανός θρύλος της κρητικής μουσικής, ο 
Ανωγειανός Βασίλης Σκουλάς, γιορτάζει 60 χρόνια 
παρουσίας στο τραγούδι με μια μεγάλη συναυλία 
κάτω από την Ακρόπολη την Κυριακή 29 Σεπτεμ-
βρίου. Σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά στο Ηρώδειο 
θα θυμηθούμε μια πορεία ποτισμένη με μουσικές 
και αρώματα της Κρήτης, σταθερά προσηλωμένη 
στο αυθεντικό τραγούδι, παραδοσιακό ή έντεχνο, 
σημαδεμένη από μεγάλες συνεργασίες αλλά και συμ-
μετοχές σε θεατρικές παραστάσεις-σταθμούς, όπως 
το «Καφενείον η Ελλάς» ή ο «Καπετάν Μιχάλης» του 
Καζαντζάκη.

«ΜΕ ΛΕΝΕ ΕΜΜΑ» 
ΤΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ ΜΑΚΜΙΛΑΝ
Η παράσταση του βραβευμένου Βρετανού συγγραφέα 
σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη, αφού κατέκτησε κοινό 
και κριτικούς την περασμένη θεατρική σεζόν, επιστρέ-
φει από τις 30 Σεπτεμβρίου στο Σύγχρονο Θέατρο για 
περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Μια εκπληκτική 
πορεία συνειδητοποίησης του σύγχρονου ανθρώπου 
σε έναν κόσμο απειλητικό, σε μια αποκαλυπτική 
παράσταση δυνατών εντάσεων και κινηματογραφικών 
εναλλαγών. Ένα έργο-πρόκληση που τολμά να μιλήσει 
με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις εξαρτήσεις.

«ΜΑΜΑ®» ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ
Το βραβευμένο έργο της Μάρτα Μπαρτσέλο 
«Μαμά®» (Τοcar Mare), που έκανε αίσθηση στο 
κοινό, καθώς οι λίγες παραστάσεις στο θέατρο 
«Θησείον» έγιναν όλες sold-out μέσα σε δύο 
ημέρες, θα συνεχιστεί στο Θέατρο Κατερίνα Βασι-
λάκου από την 1η Οκτωβρίου. Το «φρέσκο» έργο 
της Μπαρτσέλο αποτελεί ένα εξαίρετο δείγμα της 
σύγχρονης σκηνής του ισπανικού θεάτρου και μι-
λάει για την πανανθρώπινη σχέση μάνας-παιδιού, 
με την Ελένη Καστάνη σε ρόλο ζωής.

Η Δευτέρα Παρουσία, οι Τέσσερις Καβαλάρηδες, οι Επτά 
Σφραγίδες, ο Αμνός του Θεού, ο 666. Ένα από τα πιο ε-
πιδραστικά και δυσερμήνευτα κείμενα στην ιστορία της 
ανθρωπότητας γίνεται υλικό για μια σύγχρονη σκηνική 

τελετουργία. Στην πρώτη του συνεργασία με τη Στέγη του Ιδρύματος 
Ωνάση, ο σκηνοθέτης Θάνος Παπακωνσταντίνου ανεβάζει την «Απο-
κάλυψη». Από τις 3 έως τις 20 Οκτωβρίου το όραμα του Ιωάννη στοι-
χειώνει την Κεντρική Σκηνή της Στέγης.

Η «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ» 
ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ
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out παράστασης με την τεράστια επιτυχία, που α-
γαπήθηκε από κοινό και κριτικούς και ανέβηκε 
στην Αίθουσα «Γιεχούντι Μενουχίν» του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου κατόπιν ειδικής πρόσκλη-
σης. Η ιστορικός σύμβουλος της παράστασης, 
δρ. Ανδρονίκη Μακρή, εξηγεί την επιτυχία, γιατί 
κάθε φορά που βλέπει το έργο συγκινείται και 
πόσο ικανοποιητικά διδάσκεται η αρχαία ελλη-
νική ιστορία στα σχολεία.

Πείτε μας λίγα λόγια για τα «Μαθήματα Πολέ-
μου ΙΙ»…
Τα «Μαθήματα Πολέμου ΙΙ» είναι η περιγραφή της 

Σικελικής Εκστρατείας, βασισμένη στη δραματο-
ποιημένη μετάφραση του κειμένου του Θουκυ-
δίδη από τον δρα Γιάννη Λιγνάδη. Την εκστρα-
τεία στη Σικελία αποφάσισαν οι Αθηναίοι το 415 
π.Χ., κατόπιν ψήφου της Εκκλησίας του Δήμου. 
Οι Αθηναίοι επηρεάστηκαν πάρα πολύ από τον 
Αλκιβιάδη, που ήταν υπέρμετρα φιλόδοξος και 
αλαζών, αλλά και πολύ ικανός, οπότε και τον ε-
ξέλεξαν στρατηγό. Ο Νικίας, ο οποίος είχε εκλε-
γεί κι αυτός στρατηγός για να ηγηθεί της εκστρα-
τείας, δεν πίστευε στο εγχείρημα αυτό. Ήξερε ότι 
ήταν λάθος να προβούν οι Αθηναίοι σε ιμπερια-
λιστικού τύπου επέκταση κατά τη διάρκεια του 
Πελοποννησιακού Πολέμου και γι’ αυτό προσπά-
θησε στη δεύτερη Εκκλησία του Δήμου να τους 
μεταπείσει. Αυτή τη συμβουλή είχε δώσει και ο 
Περικλής στους Αθηναίους στις αρχές του πολέ-
μου: να μην προσπαθήσουν να επεκταθούν κατά 
τη διάρκεια του πολέμου. Οι Αθηναίοι, όμως, δι-
ψούσαν για δύναμη, δόξα και χρήματα και πα-
ρασύρθηκαν από τη δημαγωγία του Αλκιβιάδη. 
Το τέλος της Σικελικής Εκστρατείας ήταν τρα-
γικό. Ήταν μια πανωλεθρία των Αθηναίων τόσο 
μεγάλη, που υπέσκαψε ακόμη και το δημοκρα-
τικό πολίτευμα.

Σε ποιο επίπεδο και πώς συνεργαστήκατε με 
τον δρα Γιάννη Λιγνάδη, που επιμελήθηκε τα 
κείμενα, αλλά και με τον σκηνοθέτη Δημήτρη 
Λιγνάδη;
Συνεργαστήκαμε σε επίπεδο συζητήσεων και α-
νταλλαγής απόψεων για τη σημασία της αρχαίας 
ιστορίας και το πώς μπορεί να έρθει ο σημερι-
νός άνθρωπος με τις παθογένειες της καθημερι-
νότητάς του σε επαφή με τον πνευματικό πλούτο 
και τις ανθρωπιστικές αξίες της αρχαίας ιστο-
ρίας. Επίσης, θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την 
επαφή με τα αρχαιολογικά κατάλοιπα του ελ-
ληνικού πολιτισμού, που έρχονται να συμπλη-
ρώσουν με μοναδικό, και θα έλεγα θαυμαστό, 
τρόπο τις γνώσεις μας για την αρχαία ιστορία, 
έτσι ώστε να την καθιστούν συναρπαστική. Για 
παράδειγμα, μπορεί να τρελαθεί κανείς αν σκε-
φτεί ότι σώζονται οκτώ θραύσματα από τις μαρ-
μάρινες στήλες με το κείμενο των αποφάσεων 
του αθηναϊκού δήμου για τη Σικελική Εκστρα-
τεία. Οι σκηνές, δηλαδή, από την Εκκλησία του 
Δήμου που περιγράφει ο Θουκυδίδης με τους 
λόγους του Αλκιβιάδη και του Νικία οδήγησαν 
σε ψηφίσματα, κείμενα, δηλαδή, χαραγμένα σε 
λίθινες στήλες οι οποίες στήθηκαν στην Ακρό-
πολη και τυχαίνει να έχουν σωθεί πολλά κομμά-
τια από αυτές. Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι που 
το γνωρίζουν αυτό, καθώς και πάρα πολλά άλλα 
σχετικά με το πώς συμπληρώνονται οι φιλολο-
γικές μαρτυρίες από τις αρχαιολογικές, και αυτή 
την άγνοια τη θεωρώ λυπηρή και αποτυχία του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Σε όλα αυτά τα θέ-
ματα έχουμε πλήρη συμφωνία απόψεων με τον 
Γιάννη και τον Δημήτρη Λιγνάδη. Γι’ αυτό και η 
παράσταση περιλαμβάνει μια σύντομη ιστορική 
εισαγωγή, ιστορικούς χάρτες επί σκηνής, καθώς 
και φωτογραφική έκθεση με κάποια σημαντικά 
αρχαιολογικά ευρήματα που σχετίζονται με τη 
Σικελική Εκστρατεία.

Όταν σας πλησίασαν για να συνεργαστείτε, εί-
χατε αμφιβολίες για το εγχείρημα;
Ουδέποτε είχα την παραμικρή αμφιβολία για το 
εγχείρημα. Αποτέλεσε όμως πολύ θετική έκ-

Μ
ετά τις sold-out παραστά-
σεις, τον προηγούμενο 
Μάιο, των «Μαθημάτων 
Πολέμου ΙΙ: Σικελικά δρά-
ματα», η Αίθουσα «Δημή-
τρης Μητρόπουλος» του 
Μεγάρου Μουσικής Αθη-

νών υποδέχεται και πάλι, τον Οκτώβριο, μόνο για 
τέσσερις παραστάσεις (10-13/10, 21:00), το δεύ-
τερο μέρος της πρωτότυπης δραματοποιημένης 
απόδοσης της Ιστορίας του Θουκυδίδη. Η παρά-
σταση αποτελεί συνέχεια του πρώτου μέρους 
των «Μαθημάτων Πολέμου», της επίσης sold-

Δρ. Ανδρονίκη Μακρή

«Η αλαζονεία  
της υπερδύναμης  

είναι καταστροφική»
  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
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πληξη η ανταπόκριση που είχε το εγχεί-
ρημα στον κόσμο.

Εσείς, ως ιστορικός σύμβουλος, σε τι ε-
πιμείνατε;
Γενικώς συμφωνούσαμε σε όλα με τον 
Δημήτρη και τον Γιάννη Λιγνάδη. Αν πρέ-
πει να πω ότι επέμεινα σε κάτι, θα έλεγα 
στην παρουσία στις παρυφές της παράστα-
σης φωτογραφιών αρχαιολογικών ευρη-
μάτων σχετικών με το ιστορικό θέμα του 
έργου.

Όταν είδατε την παράσταση ως θεατής, τι 
συναισθήματα σας δημιουργήθηκαν;
Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που βλέπω 
την παράσταση συγκινούμαι. Για τη μεγάλη 
προσπάθεια που κάναμε όλοι οι συντελε-
στές, για τη βαθιά φιλία και την πνευμα-
τική επαφή που μας συνδέει με τον Γιάννη 
και τον Δημήτρη, και για το ενδιαφέρον του 
κόσμου. Τέλος, για το ανυπολόγιστης αξίας 
δώρο που έκαναν στους σημερινούς αν-
θρώπους οι αρχαίοι Έλληνες, που άφησαν 
πίσω τους τόσο θαυμαστά πράγματα, υλικά 
και άυλα.

Πού αποδίδετε την τόσο μεγάλη επιτυχία 
της παράστασης; Γιατί την αγάπησαν όλοι 
τόσο πολύ;
Η επιτυχία και η αγάπη του κόσμου έχει 
να κάνει με την ποιότητα της παράστασης, 
με το γεγονός ότι αισθάνονται ότι συνδέ-
θηκαν με το κείμενο του Θουκυδίδη, που 

είναι υψηλό και δύσκολο, αλλά και με το 
γεγονός ότι απερχόμενοι από την αίθουσα 
ένιωσαν ότι αποκόμισαν και ιστορική 
γνώση, δηλαδή παρακολούθησαν θέατρο 
αλλά και μάθημα αρχαίας ιστορίας. Αυτό 
πιστεύω ότι αποτελεί σημαντική πρωτοτυ-
πία του εγχειρήματος.

Τι μας διδάσκουν τα «Μαθήματα Πολέ-
μου»;
Μας διδάσκουν ότι η δημαγωγία στα δη-
μοκρατικά πολιτεύματα είναι πολύ επικίν-
δυνη. Ότι η απληστία και η αλαζονεία της 
υπερδύναμης –ακόμα και μιας δημοκρα-
τικής υπερδύναμης– είναι καταστροφικές. 
Ακόμη, μας διδάσκουν ότι όταν κάποιος 
δεν πιστεύει σε κάτι, δεν θα πρέπει να το 
υπηρετεί.

Νομίζετε ότι ο Θουκυδίδης διδάσκεται με 
γόνιμο τρόπο στο σχολείο;
Ο Θουκυδίδης, αλλά και γενικότερα η αρ-
χαία γλώσσα και η αρχαία ιστορία, διδά-
σκονται κατά έναν τρόπο που κάνει τα πε-
ρισσότερα παιδιά να τα βαριούνται ή και 
να τα μισούν. Είναι τεράστια η αποτυχία 
του εκπαιδευτικού συστήματος στον τομέα 
αυτόν. Απορώ πώς τα καταφέραμε έτσι 
και λυπάμαι βαθύτατα. Οι ξένοι μαθητές 
και φοιτητές ενθουσιάζονται και διψούν να 
μάθουν για τους αρχαίους και να δουν τα 
μνημεία, και οι δικοί μας βαριούνται. Τι να 
πει κανείς… Διατηρώ την ελπίδα, όμως, 
αυτό κάποτε να αλλάξει.

INFO

Κείμενο, δραματουργία: Γιάννης Λιγνάδης
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Λιγνάδης
Πρωτότυπη μουσική - ερμηνεία επί σκηνής: Θοδωρής Οικονόμου
Φωτισμοί: Εβίνα Βασιλακοπούλου
Ιστορικός σύμβουλος: δρ. Ανδρονίκη Μακρή
Βοηθός σκηνοθέτη: Στέλλα Ψαρουδάκη
Παίζουν: Δημήτρης Λιγνάδης, Grace Nwoke, Βασίλης Αθανασόπουλος, 
Εβίτα Ζημάλη, Ανδρέας Καρτσάτος, Λάμπρος Κωνσταντέας

«Μαθήματα Πολέμου ΙΙ: Σικελικά δράματα»

Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που βλέπω την 
παράσταση συγκινούμαι. Για τη μεγάλη προσπάθεια που 
κάναμε όλοι οι συντελεστές, για τη βαθιά φιλία και την 
πνευματική επαφή που μας συνδέει με τον Γιάννη και 
τον Δημήτρη, και για το ενδιαφέρον του κόσμου. Τέλος, 
για το ανυπολόγιστης αξίας δώρο που έκαναν στους 
σημερινούς ανθρώπους οι αρχαίοι Έλληνες, που άφησαν 
πίσω τους τόσο θαυμαστά πράγματα, υλικά και άυλα.

Πάμε
γιʹ άλλες
πολιτείες

ΩΔΕΙο ηρΩΔοΥ ΑΤΤΙΚοΥ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

1 /10   9 μμ.

Παραγωγή: 

ΜΕγΑΣ χορηγοΣ

χορηγοΙ ΕΠΙΚοΙΝΩΝΙΑΣ
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Δεκέμβριος 1897, Παρίσι. Ο Εντμόντ Ροστάντ 
δεν έχει κλείσει ακόμα τα 30, έχει όμως ήδη 
δύο παιδιά και πολλά άγχη. Δεν έχει γρά-

ψει τίποτα εδώ και δύο χρόνια. Καθώς βρίσκεται σε 
απελπισία, προτείνει στον μεγάλο ηθοποιό του θε-
άτρου Κονστάντ Κοκλέν τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
σε ένα νέο έργο και συγκεκριμένα σε μια ηρωική 
κωμωδία. Υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα: το έργο 

αυτό δεν έχει γραφτεί ακόμα. Παραβλέποντας τις 
ιδιοτροπίες των ηθοποιών, τις απαιτήσεις των πα-
ραγωγών, τη ζήλια της συζύγου του, τις πικάντικες 
ιστορίες του καλύτερού του φίλου και την έλλει-
ψη ενθουσιασμού όλων των γύρω του, ο Εντμόντ 
αρχίζει να γράφει το έργο που κανείς δεν πιστεύ-
ει. Προς το παρόν, έχει μόνο τον τίτλο: Σιρανό ντε 
Μπερζεράκ.

Έπειτα από πολλά χρόνια και έχοντας ζήσει 
σε διάφορα απόμακρα μέρη του κόσμου, ο 
Ράμπο αποφασίζει να επιστρέψει στις ΗΠΑ, 

όπου τον είδαμε τελευταία φορά να περπατάει σε 
ένα μονοπάτι προς το ράντσο του περνώντας δίπλα 
από την ταχυδρομική θυρίδα με χαραγμένο το όνο-
μα της οικογένειάς του. Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες 
μετά την πρώτη ταινία, ο Σιλβέστερ Σταλόνε επι-

στρέφει ως ένας από τους κορυφαίους ήρωες δράσης 
όλων των εποχών, ως Τζον Ράμπο. Τώρα, ο Ράμπο θα 
πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με το παρελθόν του και 
να φέρει ξανά στην επιφάνεια τις φοβερές πολεμικές 
ικανότητές του με σκοπό να πάρει εκδίκηση στην τε-
λευταία του αποστολή. Το τελευταίο κεφάλαιο της 
θρυλικής σειράς είναι ένα θανάσιμο ταξίδι εκδίκη-
σης και αίματος.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Άντριαν Γκρούνμπεργκ ΣΕΝΑΡΙΟ: Μάθιου Σιρούλνικ, Σιλβέστερ Σταλόνε (βασισμένο στους χαρακτήρες 
του Ντέιβιντ Μορέλ) ΠΑΙΖΟΥΝ: Σιλβέστερ Σταλόνε, Αντριάνα Μπαράζα, Ιβέτ Μονρεάλ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Αλεξίς Μισαλίκ ΠΑΙΖΟΥΝ: Τομάς Σολιβερές, Ολιβιέ Γκουρμέ, Τομ Λεμπ

ΑΠΡΟΣΜΕΝΟΣ 
ΕΡΩΤΑΣ

AN UNEXPECTED 
LOVE

ΕΝΤΜΟΝΤ: 
ΕΝΑΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΣ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
EDMOND

O Μάρκος και η Άνα μετράνε 25 χρό-
νια γάμου. Όταν ο μοναχογιός τους 
φεύγει από την επαρχία για να πάει 

στο κολέγιο, το ζευγάρι μπαίνει σε περίοδο 
κρίσης. Χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση, σαν να 
το είχαν σχεδιάσει από καιρό, αποφασίζουν 
να χωρίσουν τους δρόμους τους. Η εργένικη 
ζωή μοιάζει έντονη και συναρπαστική αρχικά, 
αλλά γρήγορα έρχονται τα ερωτηματικά και 
οι αμφιβολίες. Μια απολαυστική κωμωδία 
με έξυπνο σενάριο που καταγράφει με ευαι-
σθησία, χιούμορ και διαπεραστική ματιά τις 
πολύπλοκες ερωτικές σχέσεις μέσα από την 
ιστορία ενός ώριμου ζευγαριού. Οι εξαιρετι-
κές ερμηνείες των πρωταγωνιστών αποδίδουν 
πειστικά τους χαρακτήρες αυτής της εκλεπτυ-
σμένης κωμωδίας που παραμένει ρομαντική 
παρ’ ότι περιγράφει έναν χωρισμό.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Χουάν Βίρα 
ΣΕΝΑΡΙΟ: Χουάν Βίρα, Ντάνιελ Κουπάρο 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ρικάρντο Νταρίν, Μερσέντες Μοράν, 
Αντρέα Πιέτρα, Κίκο Νοβάρο

RAMBO:  
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΑΙΜΑ
RAMBO:  
LAST BLOOD
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Τρία tips για να χάσεις τα κιλά  
του καλοκαιριού

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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1Να τρως όταν δεν πεινάς. Όταν 
έχουν περάσει τρεις ώρες από το 

τελευταίο γεύμα σου και δεν νιώθεις 
ότι πεινάς, εκμεταλλεύσου το και φάε 
πιο συνετά σε ποσότητα και ποιότητα. 
Μην περιμένεις να φας όταν θα 
πεινάσεις, γιατί σίγουρα θα φας πολύ 
μεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν που 
θα έπρεπε κανονικά.

2Μην αγχώνεσαι για τα κιλά. Όταν 
αγχωνόμαστε, ο οργανισμός μας 

εκκρίνει την ορμόνη του άγχους, την 
κορτιζόλη, η οποία προκαλεί αύξηση 
της όρεξης και επιθυμία για τρόφιμα με 
ζάχαρη και ευθύνεται για την αύξηση 
του σωματικού βάρους, κυρίως γύρω 
από την κοιλιά. Τα ω-3 λιπαρά οξέα, τα 
τρόφιμα χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, 

αλλά και η συστηματική άσκηση, 
βοηθούν στη μείωση των επιπέδων 
κορτιζόλης στο αίμα.

3 Μη ζυγίζεσαι. Όταν ζυγίζεσαι, 
αν δεις θετικό αποτέλεσμα στη 

ζυγαριά, υπάρχει πιθανότητα να 
ανακουφιστείς, να θελήσεις να κάνεις 
ένα «δώρο» στον εαυτό σου, όπως 

π.χ. ένα γλυκό ή και παραπάνω, να 
«χαλαρώσεις» με τη διατροφή σου 
και να μη συνεχίσεις να τρέφεσαι 
σωστά, αφού έχεις πετύχει τον στόχο 
σου, οπότε παίρνεις πάλι κιλά. Αν 
δεις αρνητικό αποτέλεσμα, υπάρχει 
πιθανότητα να απογοητευτείς και να το 
«ρίξεις» στο φαγητό πάλι, παίρνοντας 
κιλά.
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