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και πάλι 
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σελ. 11

Π. Λιαργκόβας 
«Οι προβλέψεις  
του προϋπολογισμού 
είναι ρεαλιστικές» 

Κ. Χρυσόγονος 
«Κάλλιο αργά 
παρά ποτέ  
για την ψήφο  
των αποδήμων» 

σελ. 10-11
σελ. 9

Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΤΟΥ TAKIS 
ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 
Θέσεις και ανατροπές

Takis, 
ο μεγάλος 
σύγχρονος 
γλύπτης 

Επιστροφή  
στην (τηλεοπτική) 
κανονικότητα

σελ. 34-35

AΦΙΕΡΩΜΑ

σελ. 23-27σελ. 36

Σύγχρονη 
διατροφή

σελ. 4-8

� ΜΕ ΤΡΑΜΠ ΚΑΙ BREXIT ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

�  ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΓΙΑΤΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 
ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

       Γράφει ο Γιώργος Κύρτσος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ  
ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
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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

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΚΟΣΜΟΣ Τρομακτική η αδυναμία της Ε.Ε.

06-08 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Περιμένοντας τη 

Γερμανία

09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ «Κάλλιο 

αργά παρά ποτέ για την ψήφο των αποδήμων»

10 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Ποιος πήρε 

τηλέφωνο τον Πούτιν;

11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ «Οι 

προβλέψεις του προϋπολογισμού είναι 

ρεαλιστικές»

12 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Ψήφο ή ψόγο στους 

απόδημους;

13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ «Το έργο 

του Μόρνου έχει κατασκευαστεί με σημαντικές 

ατέλειες»

14 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Φθηνότερο το πετρέλαιο 

θέρμανσης

15 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ «Οι 

καταναλωτές δείχνουν αποφασισμένοι να 

αντιδράσουν στην ενεργειακή φτώχεια»

16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η Βουλή είπε «όχι» στο τσιγάρο

18 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Προϋπολογισμός 2020: Ζέστη 

από Κομισιόν, πάγος από ΔΝΤ

19 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Π. Λασκαρίδης: Ο εφοπλιστής 

που στηρίζει ενεργά το Πολεμικό Ναυτικό

20 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Στην… αναμονή για τα 

αναδρομικά

21 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ο Ζάεφ προσπαθεί να 

αναστήσει τον κυβερνητικό συνασπισμό στα 

Σκόπια

22 // ΥΓΕΙΑ Στο 17,9% οι συστηματικοί καπνιστές 

στην Ελλάδα

SPORTS
28 // ΤΕΝΙΣ Στ. Τσιτσιπάς: Έτοιμοι για το ATP 

Finals στο Λονδίνο;

29 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις από το 

Betarades.gr

FREE TIME
31 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώμενα της 

εβδομάδας

32 // CINEMA Τι θα δούμε στις κινηματογραφικές 

αίθουσες

33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΟΡΦΑΝΟΣ «Οι σημερινοί 

αναγνώστες δεν θέλουν να κουράζονται»

34-35 // ART Takis, ο μεγάλος σύγχρονος 

γλύπτης

36 // TV Επιστροφή στην (τηλεοπτική) 

κανονικότητα

37 // ΠΡΟΣΩΠΟ Γ. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ «Τα νέα παιδιά 

δικαιούνται να ονειρεύονται»

38 // COOK FILES Ινδικό κοτόπουλο με βούτυρο 

ή αλλιώς Murgh Makhani

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.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

σελ. 23-27





Οι Αμερικανοί αποσύρονται και οι 
Ευρωπαίοι δεν ξέρουν τι ακριβώς να 
κάνουν.

Ο
ι καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ημε-
ρών ανέδειξαν τη σταδιακή γεωπολιτική περι-
θωριοποίηση της Ε.Ε.
Η Ε.Ε. είναι μια μεγάλη οικονομική και κυρίως 
εμπορική δύναμη, αλλά αδυνατεί να αντιδράσει 
στις μεγάλες διεθνείς ανακατατάξεις. Είναι ένα 

ατελές οικοδόμημα, χωρίς κοινή εξωτερική πολιτική, χωρίς κοινή 
πολιτική άμυνας, χωρίς εγγύηση των εξωτερικών συνόρων και χωρίς 
την πολιτική θέληση να καλύψει τα τεράστια κενά.
Το αποτέλεσμα είναι η Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη να υφίστανται τις με-
γάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις αντί να τις δημιουργούν.

Απόσυρση των ΗΠΑ
Με την απόφασή του να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από 
τη ΒΑ Συρία και να δώσει έτσι την ευκαιρία στην Τουρκία να εισβά-
λει στις περιοχές των Κούρδων της Συρίας, ο Πρόεδρος Τραμπ ο-
λοκληρώνει τη στρατηγική του απομονωτισμού των ΗΠΑ με την 
οποία κέρδισε τις προηγούμενες προεδρικές εκλογές και εκτιμά ότι 
θα κερδίσει και τις εκλογές του Νοεμβρίου του 2020.
Με πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον μπαίνει οριστικό τέλος στο διε-
θνές σύστημα που αναπτύχθηκε μεταπολεμικά και συνηθίζουμε να 
αποκαλούμε «Δύση» και γίνεται πολύ πιο δύσκολη η πολυμερής 
διεθνής συνεργασία για να αντιμετωπιστούν μεγάλα θέματα, όπως 
είναι η αποτροπή της κλιματικής αλλαγής.
Η Ε.Ε. γνωρίζει τη στρατηγική του Τραμπ, η οποία εφαρμόζεται με 
εντατικούς ρυθμούς, αλλά δείχνει να τα έχει χαμένα χωρίς την αμε-
ρικανική ασπίδα προστασίας, την οποία αμφισβητούσε έντονα κατά 
περιόδους.

Μεγάλο πλήγμα το Brexit
Η διαδικασία του Brexit φαίνεται να έχει μπει στην τελική της φάση, 
ανεξάρτητα από το αν το βρετανικό Κοινοβούλιο θα εγκρίνει τους 
αμφιλεγόμενους χειρισμούς του Μπόρις Τζόνσον.
Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου δέχτηκε τη συμφω-
νία του 2018 που είχε διαπραγματευτεί η Τερέζα Μέι με επι-
πλέον ρυθμίσεις για τη Βόρεια Ιρλανδία, οι οποίες μπορεί να 
θεωρηθούν περιοριστικές για τα βρετανικά συμφέροντα. Χρη-
σιμοποίησε τους αναπόφευκτους συμβιβασμούς που έκανε η 
Τερέζα Μέι για να της πάρει την πρωθυπουργία και στη συνέ-
χεια έκανε ακόμη μεγαλύτερους.

Το εντυπωσιακό είναι ότι, παρά την πολιτική κακομεταχείρισή 
τους από το πολιτικό σύστημα, οι Βρετανοί έχουν, σύμφωνα με τις 
τελευταίες δημοσκοπήσεις, την ίδια άποψη για το Brexit που είχαν 
στο δημοψήφισμα του 2016. Τότε οι υποστηρικτές του Brexit επι-
κράτησαν με ποσοστό 52% έναντι 48% εκείνων που ήθελαν να πα-
ραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ε.Ε.
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν οριακές αλλαγές, που 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στην περίπτωση που θα έχουμε ε-
πανάληψη του δημοψηφίσματος, τα αποτελέσματα θα είναι περί-
που τα ίδια.
Υπάρχει, λοιπόν, μία αντιευρωπαϊκή κοινωνική δυναμική στο Η-
νωμένο Βασίλειο που οδηγεί στην πραγματοποίηση του Brexit.
Το πλήγμα είναι τεράστιο, σε στρατηγικό επίπεδο, για την Ε.Ε. 
Χάνει ένα κράτος-μέλος με εξαιρετικά αναπτυγμένη οικονομία, με 
παγκοσμιοποιημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μόνιμο μέλος 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με σημαντικές διπλωματι-
κές και στρατιωτικές δυνατότητες.
Χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ε.Ε. μένει πολύ πίσω από τις ΗΠΑ 
και την Κίνα στον οικονομικό τομέα, στην άμυνα, στην έρευνα και 
την τεχνολογία, στον ψηφιακό ανταγωνισμό.
Μετά το Brexit, 80% των αμυντικών δαπανών των κρατών-μελών 
του ΝΑΤΟ θα διαμορφώνονται εκτός Ε.Ε.
Παρά την τεράστια απώλεια, δεν γίνεται καμία σοβαρή προσπά-
θεια για να καλυφθεί το κενό. Οι ευρωπαϊκοί προϋπολογισμοί της 
επόμενης επταετίας είναι πιο μίζεροι και από τους προϋπολογι-
σμούς της επταετίας που φτάνει στο τέλος της. Οι Βρετανοί φεύ-
γουν από την Ε.Ε. γιατί, μεταξύ των άλλων, δεν θέλουν να έχουν κα-
θαρή συνεισφορά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και αυτοί που 
μένουν έχουν μια καθαρά βρετανική προσέγγιση και δεν θέλουν 
να αναλάβουν πρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις.
Με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό κολλημένο στο 1% του ΑΕΠ 
των κρατών-μελών –με συμβολικές αλλαγές στα σενάρια και κά-
ποιες αυξομειώσεις– δεν υπάρχουν περιθώρια επαρκούς χρημα-
τοδότησης νέων πολιτικών, όπως είναι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
άμυνας, η πράσινη μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Τουρκία - Συρία - Δ. Βαλκάνια
Χωρίς την αμερικανική ασπίδα προστασίας, χωρίς το Ηνωμένο Βα-
σίλειο και χωρίς ολοκληρωμένη στρατηγική, η διεθνής επιρροή 
της Ε.Ε. υποχωρεί συνεχώς.

Οι Ευρωπαίοι αδυνατούν να επηρεάσουν τον Ερντογάν, ο οποίος 
πρόσθεσε στη στυγνή καταπίεση των Κούρδων της Τουρκίας την 
εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων στις περιοχές των Κούρδων 
στη ΒΑ Συρία.
Σε συνεννόηση με τον Τραμπ και τον Πούτιν, ο Ερντογάν παίρνει 
αυτό που θέλει στις περιοχές της Συρίας που συνορεύουν με την 
Τουρκία, αδιαφορώντας για το διεθνές δίκαιο και τις ενδεχόμενες 
αντιδράσεις.
Η Ε.Ε. περιορίζεται σε κάποιες φραστικές καταδίκες χωρίς πρακτικά 
αποτελέσματα. Ακόμη και το εμπάργκο στις πωλήσεις οπλικών συ-
στημάτων στην Τουρκία, που ανακοινώθηκε, αφορά μελλοντικές 
παραγγελίες και όχι αυτές που έχουν ήδη γίνει.
Η έλλειψη κοινής ευρωπαϊκής άμυνας περιορίζει το ειδικό γεωπολι-
τικό βάρος της Ε.Ε. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο υπουργός Εξωτερι-
κών της Ισπανίας, Μπορέλ –ο οποίος θα αναλάβει ως επίτροπος τις 
εξωτερικές σχέσεις της Ε.Ε. αντικαθιστώντας τη Μογκερίνι–, κανείς 
μας δεν θέλει να στείλει στρατεύματα στη Συρία, επομένως δεν μπο-
ρούμε να επηρεάσουμε αποφασιστικά τις εξελίξεις.
Το μόνο κράτος-μέλος της Ε.Ε. που εμφανίζεται να έχει γεωπολιτι-
κές φιλοδοξίες είναι η Γαλλία. Δεν έχει όμως τις οικονομικές δυνα-
τότητες για να τις στηρίξει, ούτε τη συνεργασία της Γερμανίας.
Ο γαλλογερμανικός άξονας, στον οποίο παραδοσιακά στηρίζεται η 
Ε.Ε., δυσλειτουργεί, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει η σύγχυση. Χαρα-
κτηριστικά όσα συμβαίνουν με το άνοιγμα της Ε.Ε. στα Δυτικά Βαλ-
κάνια.
Η Γερμανία πιέζει για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με 
Σκόπια και Τίρανα, αλλά ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Μακρόν, έχει βα-
σικές αντιρρήσεις. Θεωρεί ότι πρέπει πρώτα να αλλάξει η διαδικασία 
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, γιατί, διαφορετικά, υπάρχει κίν-
δυνος να επαναληφθούν όσα συμβαίνουν με την Τουρκία.
Η Τουρκία έχει συμπληρώσει 15 χρόνια ενταξιακών διαπραγματεύ-
σεων με την Ε.Ε. και σήμερα η Άγκυρα βρίσκεται πιο μακριά από τις 
Βρυξέλλες. Παρ’ όλα αυτά, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, γιατί 
ξεκίνησαν στη βάση της ομοφωνίας και μπορούν να διακοπούν μόνο 
με ομόφωνη απόφαση, που είναι πολιτικά αδύνατη.
Οι αντιρρήσεις Μακρόν προκαλούν τις αντιδράσεις των περισσότε-
ρων εταίρων, οι οποίοι θεωρούν ότι αν δεν ενταχθούν τα έξι προ-
βληματικά κράτη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ε.Ε., θα ενισχυθεί 
σε αυτά η τουρκική και η ρωσική επιρροή, με αποσταθεροποιητι-
κές συνέπειες. Η Ε.Ε. δεν έχει στιβαρή πολιτική έναντι της Τουρ-
κίας του Ερντογάν στο Κουρδικό, στη Συρία, στην Κύπρο και στο 
Αιγαίο, ανησυχεί όμως για ενδεχόμενες τουρκικές κινήσεις στα Δυ-
τικά Βαλκάνια…
Εκτός από έλλειψη ολοκληρωμένης στρατηγικής παρατηρείται και 
λαθεμένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

Το προσφυγικό-μεταναστευτικό
Σε αυτό το πλαίσιο είναι πολιτικά αδύνατη η επεξεργασία κοινής ευ-
ρωπαϊκής πολιτικής για το προσφυγικό-μεταναστευτικό.
Οι Ευρωπαίοι εταίροι ελπίζουν ότι δεν θα επαναληφθεί το σοκ του 
2015-2016. Δεν έχουν ολοκληρωμένη πολιτική, απλώς προσπαθούν 
να πείσουν τον Ερντογάν να μη χρησιμοποιήσει το όπλο των εκα-
τομμυρίων Σύριων προσφύγων και μεταναστών που ζουν και ερ-
γάζονται στην Τουρκία. Οι Βρυξέλλες στέλνουν μήνυμα συμπαρά-
στασης στην Ελλάδα, που παραμένει ο μεγάλος αδικημένος των ευ-
ρωπαϊκών κανόνων που ισχύουν, και ενθαρρύνουν την Ιταλία στην 
προσπάθειά της να εφαρμόσει μια πιο ήπια πολιτική, εγκαταλείπο-
ντας τις σκληρές «λύσεις» του Σαλβίνι.

ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΉ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΉΣ Ε.Ε.
Στο γεωπολιτικό περιθώριο, ενώ αποκτά… γεωπολιτική Επιτροπή.
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Α
υτά που συμβαίνουν με τις ΗΠΑ συμβαί-
νουν, σε μικρότερη κλίμακα και με πιο εποι-
κοδομητικό τρόπο, με τη Γερμανία. Για δε-
καετίες θεωρούσαμε ότι ο πρωταγωνιστικός 
ρόλος των ΗΠΑ στη δυτική συμμαχία μπο-
ρεί να έβλαπτε τα εθνικά και ευρωπαϊκά μας 
συμφέροντα. Τώρα διαμαρτυρόμαστε για τον 

ακριβώς αντίθετο λόγο, για την απόσυρση των Αμερικανών από το 
διεθνές σύστημα που διαμορφώθηκε μεταπολεμικά σαν Δύση και 
από διάφορες εύφλεκτες περιοχές του πλανήτη.
Κατά τη διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης και της σκληρής λιτό-
τητας που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα ένα σημαντικό τμήμα του πο-
λιτικού μας συστήματος και της κοινής γνώμης θεωρούσε τη Γερμα-
νία πηγή όλων των δεινών μας.
Τώρα, που χρειαζόμαστε την παρέμβαση των ισχυρών της Ε.Ε. για 
να «απογειώσουμε» την οικονομία, να αντιμετωπίσουμε το προ-
σφυγικό-μεταναστευτικό στη νέα του φάση, να προστατευτούμε 
από την επιθετική στρατηγική του Ερντογάν από τη Συρία μέχρι 
την Κύπρο και το Αιγαίο, να προωθήσουμε τις αναγκαίες αλλαγές 
στην Ευρωζώνη και στην Ε.Ε., διαπιστώνουμε ότι η Γερμανία είναι 
λιγότερο ισχυρή και λιγότερο πρόθυμη απ’ ό,τι θα τη θέλαμε.

Μαύρο μηδέν
Το Βερολίνο συμπληρώνει μία πενταετία με δημοσιονομικά πλεο-

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ 
ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η οικονομικά ισχυρότερη χώρα της Ευρωζώνης πάσχει 
από σοβαρά κενά στρατηγικής.

Η Γερμανία θα επιμείνει, με 
κάποιες αναγκαίες αλλαγές, στην 
αυστηρή δημοσιονομική πολιτική.

νάσματα και δεν φαίνεται διατεθειμένο να χαλαρώσει την αυστηρή 
δημοσιονομική πολιτική που εφαρμόζει. Υπάρχει η θεωρία, την 
οποία μετέτρεψε σε οικονομική πολιτική ο πρώην υπουργός Οικο-
νομικών Σόιμπλε, ότι πρέπει να μπει οριστικό τέλος στα δημοσιονο-
μικά ελλείμματα και να προχωρήσει η προγραμματισμένη μείωση 
του δημόσιου χρέους.
Η θεωρία αυτή αμφισβητείται από πάρα πολλούς στη Γερμανία, ενώ 
ο ίδιος ο Σόιμπλε άφησε σαφώς να εννοηθεί με δηλώσεις του ότι 
πρέπει να απομακρυνθεί η Γερμανία από την πολιτική που άρχισε 
να εφαρμόζει πριν από μία δεκαετία, με ευελιξία και υπευθυνότητα.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Κορυφαίοι αναλυτές των πέντε γερμανικών οικονομικών ινστιτού-
των που συμβουλεύουν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπογραμμί-
ζουν ότι η γερμανική βιομηχανία βρίσκεται σε υποχώρηση εδώ και 
δεκαοκτώ μήνες, ενώ η στρατηγικής σημασίας γερμανική αυτοκινη-
τοβιομηχανία έχει δει την παραγωγή της να μειώνεται κατά 20% από 
τα μέσα του 2018.
Με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις, η γερμανική οικονομία θα ανα-
πτυχθεί μόλις 0,5% το 2019 και η κατάσταση θα βελτιωθεί με ανά-
πτυξη 1,1% το 2020.
Οι περισσότεροι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι παρατηρείται τερά-
στια υστέρηση στις δημόσιες επενδύσεις, στη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό της βασικής υποδομής, στον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό και στην πράσινη μετάβαση. Ο πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Βιομηχανιών της Γερμανίας, Κεμπφ, επιμένει σε μια γρήγορη 
αλλαγή οικονομικής πολιτικής. Δηλώνει ότι υποστήριξε την ενί-
σχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας κατά τη διάρκεια της πε-
ρασμένης δεκαετίας, αλλά «τώρα έχουμε μια διαφορετική κα-
τάσταση. Το οικονομικό μπουμ φτάνει σε ένα τέλος, το Δημόσιο 
μπορεί να δανειστεί με αρνητικά επιτόκια και έχουμε ένα τεράστιο 
επενδυτικό έλλειμμα». 
Στην κριτική αυτή απαντά (με δηλώσεις του στο CNBC) ο υπουργός 
Οικονομικών της Γερμανίας, Σολτς, με τον ακόλουθο τρόπο: «Δαπα-
νούμε πολλά χρήματα για δημόσιες επενδύσεις και ακολουθούμε 
επεκτατική δημοσιονομική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Το μόνο 
που διαφέρει από άλλες χώρες είναι πως δεν είμαστε πρόθυμοι να 
αναλάβουμε έξτρα χρέος εάν δεν υπάρχει ανάγκη – και τώρα δεν υ-
πάρχει».
Ο υπουργός Οικονομικών, ο οποίος διεκδικεί με μεγάλες πιθανότη-
τες επιτυχίας την ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, υπο-
γραμμίζει: «Η οικονομική κατάσταση στη Γερμανία είναι σταθερή. 
Έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη, αλλά θα έχουμε ταχύτερη την επό-
μενη χρονιά. Η αγορά εργασίας στη χώρα είναι πολύ ισχυρή». Πράγ-
ματι, το ποσοστό ανεργίας τείνει να πέσει κάτω από το 3% του οικο-
νομικά ενεργού πληθυσμού.
Οι Ευρωπαίοι που ενδιαφέρονται για μια πιο χαλαρή, ίσως και ε-
πεκτατική δημοσιονομική πολιτική στη Γερμανία αναφέρονται στο 
παράδειγμα της Ολλανδίας, η οποία, αν και διαχρονικός υποστηρι-
κτής της δημοσιονομικής συνέπειας, κατέθεσε κρατικό προϋπολο-
γισμό για το 2020 που προβλέπει αύξηση των δημοσίων δαπανών 
και μείωση της φορολογίας των νοικοκυριών. Επιπλέον, η κεντρο-
δεξιά κυβέρνηση Ρούτε προβλέπει τη δημιουργία ενός ταμείου το 
οποίο θα χρηματοδοτήσει με 50 δισ. ευρώ την πράσινη και τεχνο-

Η Μέρκελ θέλει 
να αποφύγει, για 
διάφορους λόγους, 
τη σύγκρουση με 
τον Ερντογάν.
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Ο Ντράγκι κέρδισε όλες τις μάχες με τον Βάιντμαν.

λογική μετάβαση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης. Το ση-
μαντικό ποσό θα εξασφαλιστεί με δανεισμό από τις διεθνείς αγορές 
με επιτόκια που μπορεί να είναι, όπως και στην περίπτωση της Γερ-
μανίας, αρνητικά.
Οι γερμανικοί δισταγμοί σε ό,τι αφορά την αλλαγή της οικονομικής 
πολιτικής κοστίζουν ακριβά στην Ευρωζώνη, εφόσον στη Γερμανία 
αναλογεί το 28% του συνολικού ΑΕΠ και το 39% της προστιθέμενης 
αξίας στη βιομηχανία.
Η διαφορά, πάντως, με την προηγούμενη δεκαετία είναι ότι η Γερ-
μανία πρωταγωνιστούσε στην επιβολή κανόνων για την αντιμετώ-
πιση της κρίσης που αφορούσε κυρίως άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα, 
ενώ τώρα το Βερολίνο θα πρέπει να σκεφτεί πώς θα αντιμετωπίσει 
το πρόβλημα του εξαιρετικά χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης της γερμα-
νικής οικονομίας.
Πολλοί οικονομικοί αναλυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η οι-
κονομική πολιτική που εφαρμόζεται είναι σε αρκετές περιπτώσεις 
λιγότερο αυστηρή απ’ ό,τι διαφημίζεται. Για παράδειγμα, το υπουρ-
γείο Εργασίας προωθεί νομοσχέδιο επιδότησης ασφαλιστικών ει-
σφορών με στόχο να μειωθούν οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων 
προς τους εργαζόμενους κατά 4-5 δισ. ευρώ τον χρόνο.
Επίσης, το «πακέτο» πρόσθετων μέτρων ύψους 54 δισ. ευρώ για 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής τα επόμενα πέντε χρό-
νια εμφανίζεται κατά ένα μέρος στον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ 
τα περισσότερα χρήματα θα δαπανηθούν μέσα από ένα επενδυτικό 
σχήμα που θα χρηματοδοτείται από δανεισμό χωρίς αυτός να φαίνε-
ται στον προϋπολογισμό και στο δημόσιο χρέος.

Μετά τον Ντράγκι
Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η κυβέρνηση συνασπισμού Χρι-
στιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών θα συνεχίσει την ίδια 
πολιτική με κάποιες αναγκαίες προσαρμογές, δεν θα επιχειρήσει 
όμως μια στροφή που θα περιόριζε τις ανησυχίες στη Γερμανία και 
θα διευκόλυνε όσους πιέζονται πολύ στην Ευρωζώνη, όπως είναι η 
Ιταλία και η Ελλάδα.
Η διαφορετική προσέγγιση σε ζητήματα της οικονομίας αναμένεται 
να εκδηλωθεί και γύρω από την πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπα-
ϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Ο Μάριο Ντράγκι ανέλαβε την προεδρία της ΕΚΤ τον Νοέμβριο του 
2011 και εθεωρείτο τότε από το Βερολίνο ένας εξαιρετικά υψηλού ε-
πιπέδου τεχνοκράτης με πρωσική πειθαρχία.
Οι περισσότεροι οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες της Γερμα-
νίας, όπως και τα ΜΜΕ, πέρασαν, σταδιακά, από τους ύμνους στον 
Ντράγκι στην καταγγελία των πρωτοβουλιών του.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας, Βάιντμαν, 
αναδείχθηκε σε αντι-Ντράγκι, καταγγέλλοντάς τον άλλοτε για νομι-
σματική χρηματοδότηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και άλ-
λοτε για ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων.
Ο Βάιντμαν, όπως και ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού και οικονομι-
κού κατεστημένου της Γερμανίας, έχασε όλες τις μάχες με τον Ντρά-
γκι. Ο τελευταίος σταθεροποίησε ήδη από το 2012 την Ευρωζώνη 
και από το 2015 πέρασε στην πολιτική της λεγόμενης ποσοτικής χα-
λάρωσης, δημιουργώντας χρηματοδότηση ύψους 2,6 τρισ. ευρώ για 
την οικονομία της Ευρωζώνης. Οι πρωτοβουλίες Ντράγκι ενίσχυσαν 
τη συνοχή της Ευρωζώνης, έριξαν θεαματικά το κόστος του χρήμα-
τος και το κόστος διαχείρισης του δημόσιου χρέους, ιδιαίτερα των υ-
περχρεωμένων κρατών.
Φεύγοντας από την ΕΚΤ, ο Ντράγκι πάτησε γκάζι στην πολιτική που 
εφαρμόζει, ενεργοποιώντας ξανά το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρω-
σης, κάνοντας ακόμη πιο αρνητικό το βασικό επιτόκιο και δεσμεύο-
ντας τη Λαγκάρντ σε πολιτική εξαιρετικά χαμηλών ή και αρνητικών 
επιτοκίων μέχρι να αρχίσει να ανεβαίνει ο πληθωρισμός στην Ευρω-
ζώνη προς το 2%, που είναι ο στόχος της ΕΚΤ.
Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, ο δείκτης τιμών κα-
ταναλωτή στην Ευρωζώνη αυξήθηκε, σε δωδεκάμηνη βάση, μόλις 
0,8% τον Σεπτέμβριο, ενώ η ετήσια αύξηση ήταν επίσης χαμηλή, 1% 
τον Αύγουστο.
Η πολιτική των αρνητικών επιτοκίων που έχει επικρατήσει στην Ευ-
ρωζώνη δημιουργεί κατά την άποψη των Γερμανών σοβαρές παρε-
νέργειες στην αποταμίευση και στη λειτουργία του τραπεζικού συ-
στήματος και των ασφαλιστικών εταιρειών. Δημιουργεί επίσης κιν-

δύνους για «φούσκα» ακινήτων.
Είναι βέβαιο ότι η Γερμανία θα ασκήσει πίεση στη Λαγκάρντ, η 
οποία θα αντικαταστήσει τον Ντράγκι στην προεδρία της ΕΚΤ την 
1η Νοεμβρίου, για να μετριάσει, ίσως και να εγκαταλείψει την πο-
λιτική του.
Η Λαγκάρντ έχει διατελέσει υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας και 
έχει ένα πιο πολιτικό προφίλ από τον Ντράγκι, το οποίο επιτρέπει 
πολιτικές παρεμβάσεις, αντιδράσεις και συμβιβασμούς.
Ο Ντράγκι απαντά στη γερμανική κριτική για νομισματική πολιτική 
που έχει ξεφύγει από το καθορισμένο πλαίσιο, και μπορεί πλέον να 
μην είναι αποτελεσματική, υποστηρίζοντας ότι έφτασε η ώρα να α-
ναπτυχθούν δημοσιονομικές πρωτοβουλίες –ιδιαίτερα από χώρες 
σαν τη Γερμανία, που έχουν το δημοσιονομικό περιθώριο– για να 
καλυφθεί το κενό στην οικονομική πολιτική και να μην προστρέ-
χουν όλοι στη νομισματική πολιτική προκειμένου να υποστηριχτεί 
η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη.
Το Βερολίνο θεωρεί ότι ήδη ακολουθεί επεκτατική δημοσιονομική 
πολιτική και δεν θέλει να αυξήσει σημαντικά τις δαπάνες του Δη-
μοσίου, εφόσον υπάρχουν και σχετικοί συνταγματικοί περιορισμοί. 
Υποστηρίζει επίσης ότι η νομισματική πολιτική που ακολουθεί η 
ΕΚΤ δεν πρέπει να είναι τόσο χαλαρή.
Το θέμα θα κυριαρχήσει στην επικαιρότητα το επόμενο διάστημα 
και έχει τεράστιο ενδιαφέρον για την Ευρωζώνη και φυσικά για την 
Ελλάδα. Αρκεί να σκεφτούμε ότι το ελληνικό Δημόσιο δανείζεται 
βραχυπρόθεσμα με περίπου μηδενικό ή και ελαφρά αρνητικό επιτό-
κιο, ενώ το επιτόκιο στο δεκαετές ομόλογο είναι της τάξης του 1,5%, 
με αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού μας να συγκρίνεται με εκείνο 
των ΗΠΑ.
Μεγαλύτερη γερμανική κατανόηση σε μια ελεγχόμενη δημοσιονο-
μική χαλάρωση και συνέχιση της πολιτικής των εξαιρετικά χαμηλών 
επιτοκίων θα βοηθούσε, μεταξύ των άλλων, τη συνεννόηση Ρώμης-
Βρυξελλών και την πολιτική εξουδετέρωση των λαϊκιστών της Λέ-
γκας και του Σαλβίνι.

Μεταρρυθμιστικοί δισταγμοί
Η κυβέρνηση Μέρκελ εμφανίζεται εξαιρετικά διστακτική σε ό,τι 
αφορά τις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωζώνης και την 

ανάπτυξη νέων ευρωπαϊκών πολιτικών.
Οι φιλόδοξες προτάσεις Μακρόν για ξεχωριστό προϋπολογισμό της 
Ευρωζώνης, ο οποίος θα ήταν πολλαπλάσιος σαν ποσοστό επί του 
ΑΕΠ από εκείνον της Ε.Ε. στο σύνολό της, μετατράπηκαν σε ένα 
απλό κονδύλι στον συνολικό προϋπολογισμό της Ε.Ε., ο οποίος πα-
ραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
Το Brexit πραγματοποιείται, αλλά η βρετανική νοοτροπία, σύμφωνα 
με την οποία τα χρήματα των φορολογουμένων που καταλήγουν στον 
ευρωπαϊκό προϋπολογισμό πρέπει να θεωρούνται χαμένα, εξακολου-
θεί να κυριαρχεί σε πολλές αναπτυγμένες χώρες της Ευρωζώνης.
Η καγκελάριος Μέρκελ διαβεβαίωσε τους βουλευτές του Ομοσπον-
διακού Κοινοβουλίου, πριν μεταβεί στη σύνοδο κορυφής των Βρυ-
ξελλών την περασμένη Πέμπτη, ότι η Γερμανία θα διεκδικήσει «έκ-
πτωση» για να μην επιβαρυνθεί υπέρμετρα καλύπτοντας το κενό που 
θα αφήσει στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό η αποχώρηση του Ηνω-
μένου Βασιλείου με τη σημαντική καθαρή συνεισφορά σε αυτόν.
Και στο ζήτημα της τραπεζικής ένωσης το Βερολίνο εμφανίζεται ε-
ξαιρετικά διστακτικό, θεωρώντας ότι πρέπει πρώτα να μειωθεί το 
ρίσκο για να υπάρξει συνυπευθυνότητα και σε βάθος χρόνου ευρω-
παϊκή εγγύηση των καταθέσεων. Το υψηλό ποσοστό κόκκινων δα-
νείων των τραπεζών ορισμένων νοτιοευρωπαϊκών χωρών ενισχύει 
τους γερμανικούς δισταγμούς, αν και οι περιπέτειες της Deutsche 
Bank δείχνουν ότι και το δικό τους τραπεζικό σύστημα αντιμετωπί-
ζει σοβαρά προβλήματα. Η Deutsche Bank είναι η μόνη γερμανική 
τράπεζα που προσπάθησε να γίνει παγκόσμιος παίκτης και να αντα-
γωνιστεί τους αμερικανικούς και κινεζικούς κολοσσούς, δυστυχώς 
όμως δεν τα κατάφερε.
Ακόμη και στο θέμα της κοινής πολιτικής Άμυνας, το οποίο έχει 
πάρει μεγάλη δημοσιότητα τα τελευταία δύο χρόνια, η Γερμανία δυ-
σκολεύεται να πρωταγωνιστήσει. Οι αμυντικές της δαπάνες ανέρχο-
νται σε 1,2% του ΑΕΠ και δεν παρουσιάζουν τάση σημαντικής αύξη-
σης, παρά τη δέσμευση που έχει αναλάβει η γερμανική κυβέρνηση 
στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ να φτάσουν σταδιακά το 2% του ΑΕΠ.
Η ελλιπής χρηματοδότηση της αμυντικής προσπάθειας της Γερμα-
νίας έχει βέβαια ιστορικές και πολιτικές ρίζες, εφόσον το δημοκρα-
τικό της σύστημα παλεύει με το παρελθόν του μιλιταρισμού και του 
ναζισμού. Με τόσο χαμηλές στρατιωτικές δαπάνες και με την άρ-
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ανάλυση

Το τέλος της εποχής Μέρκελ 
φαίνεται να ενισχύει προσωρινά την 
εσωστρέφεια του συστήματος.

Το ιστορικό παρελθόν πολιτικό 
εμπόδιο για την αναγκαία αύξηση 
των αμυντικών δαπανών.

νηση να εμπλακούν γερμανικά στρατεύματα σε επιχειρήσεις που 
δεν έχουν καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα διευκολύνονται οι 
ΗΠΑ στην αποδέσμευσή τους από τις συμμαχικές τους υποχρεώ-
σεις και εμποδίζεται η ανάπτυξη κοινής ευρωπαϊκής άμυνας.
Τον Νοέμβριο του 2018 η Μέρκελ, μιλώντας στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέρθηκε στη «δημιουργία ενός ο-
ράματος που θα μας επιτρέψει να κατορθώσουμε μια μέρα να διαθέ-
τουμε έναν πραγματικό ευρωπαϊκό στρατό».
Χωρίς επαρκή χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό και γερμανικό επί-
πεδο, χωρίς μεγάλα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα και χωρίς 
κοινή στρατηγική, το όραμα θα παραμείνει όραμα.
Ακόμη και σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και πράσι-
νης μετάβασης, όπου η Γερμανία έχει το πλεονέκτημα έναντι άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών, τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα δεν είναι ιδιαί-
τερα εντυπωσιακά. Σύμφωνα με ορισμένους υπολογισμούς, στη δι-
άρκεια της τελευταίας δεκαετίας υπήρξε πολύ μικρή μείωση των εκ-
πομπών αερίων του θερμοκηπίου στη Γερμανία, ενώ οι στόχοι που 
έχουν τεθεί για την περίοδο 2020-2030, για να υπάρξει συνολική 
μείωση των αερίων κατά 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, κρί-
νονται υπερβολικά φιλόδοξοι.
Το «πακέτο» μέτρων ύψους 54 δισ. ευρώ για τη μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου δεν κρίνεται ιδιαίτερα αποτελεσμα-
τικό από τους ειδικούς, οι οποίοι επιχειρηματολογούν υπέρ ακριβό-
τερων δικαιωμάτων ρύπων σε κλάδους όπως είναι η παραγωγή και 
διάθεση καυσίμων, το πετρέλαιο θέρμανσης και ο άνθρακας. Από την 
πλευρά της, η καγκελάριος Μέρκελ απαντά ότι οι υπερβολικές οικο-
νομικές επιβαρύνσεις στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος 
μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις, κάνοντας εξαιρετικά δύσκολη 
έως αδύνατη την εφαρμογή της νέας πολιτικής.
Γεγονός πάντως είναι ότι η Γερμανία, αν και κινείται σε πολύ ανώ-
τερες κατηγορίες απ’ ό,τι εμείς σχεδόν σε όλα τα θέματα, δεν δεί-
χνει έτοιμη να πρωταγωνιστήσει σε σημαντικές πολιτικές αλλαγές, 
στην πράσινη μετάβαση, στην ψηφιοποίηση της οικονομίας. Τα κρι-
τήρια βέβαια δεν τα θέτουν χώρες με τα χαρακτηριστικά της Ελλά-
δας, αλλά οι ανάγκες της Ευρωζώνης και ο ανταγωνισμός με τις ΗΠΑ 
και την Κίνα.

Πολιτική μετάβαση
Η Γερμανία δυσκολεύεται να κινηθεί με δυναμικό και αποτελεσμα-
τικό τρόπο, γιατί το πολιτικό σύστημα είναι σε φάση μετάβασης. Η 
Μέρκελ βρίσκεται στον 14ο χρόνο εξουσίας της και εμφανίζει έντονα 
τα σημάδια της πολιτικής και σε περιπτώσεις βιολογικής κόπωσης.
Παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής, με ποσοστό δημοτικότητας της 
τάξης του 55%, αλλά έχει δηλώσει ότι δεν θα διεκδικήσει την επανε-
κλογή της στις βουλευτικές εκλογές του 2021.
Αποσύρθηκε ήδη από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος και την αντικατέστησε η Κραμπ-Καρενμπάουερ, η 
οποία όμως δυσκολεύεται να κερδίσει την εμπιστοσύνη των Γερ-
μανών. Η Μέρκελ την προώθησε στο υπουργείο Άμυνας, σε μια 
προσπάθεια να ενισχύσει τα ηγετικά χαρακτηριστικά της, αλλά 
αυξάνονται οι φωνές στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα για επι-
λογή άλλου υποψήφιου καγκελάριου στις ομοσπονδιακές εκλο-
γές του 2021.
Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σε κάμψη. Έχασε 
σημαντικό ποσοστό προς την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη 
Γερμανία ύστερα από την εντυπωσιακή πρωτοβουλία που πήρε 
η Μέρκελ το 2015-2016 ανοίγοντας τα σύνορα και την κοινωνία 
στους πρόσφυγες και τους μετανάστες για να αποτραπεί μια με-
γάλης κλίμακας ανθρωπιστική κρίση.
Τελευταία οι Χριστιανοδημοκράτες γνωρίζουν απώλειες, ιδι-
αίτερα μεταξύ των νεότερων ψηφοφόρων, και προς τους Πρά-
σινους, οι οποίοι ήρθαν δεύτεροι στις ευρωεκλογές του Μαΐου 
και σε αρκετές δημοσκοπήσεις πλησιάζουν επικίνδυνα τους Χρι-
στιανοδημοκράτες. Εκδηλώνεται πλέον μια κοινωνική δυναμική 
στη Γερμανία υπέρ των Πρασίνων, με αποτέλεσμα να λεηλατούν 
εκλογικά το άλλοτε πανίσχυρο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το 
οποίο πλέον έχει δημοσκοπικά ποσοστά της τάξης του 15%.
Η Εναλλακτική για τη Γερμανία, που παίζει ρόλο αξιωματικής α-
ντιπολίτευσης στην Ομοσπονδιακή Βουλή, δεν εμφανίζει ανο-
δική τάση, αλλά εξακολουθεί να είναι πρώτη δύναμη στις ανατο-

λικές περιοχές της χώρας, όπου πολλοί πολίτες θεωρούν ότι το 
Βερολίνο δεν κάνει αρκετά για να καλύψει το χάσμα με τις πιο α-
ναπτυγμένες δυτικές περιοχές της Γερμανίας, ενώ ομοσπονδιακή 
και περιφερειακές κυβερνήσεις δαπανούν 18 δισ. ευρώ τον χρόνο 
για την ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών.
Οι Πράσινοι θεωρούνται αξιόπιστη πολιτική δύναμη με κυβερ-
νητική παράδοση στη Γερμανία και ενισχύονται από τις επιτυ-
χίες των αδελφών κομμάτων στις ευρωεκλογές σε ό,τι αφορά τη 
Γαλλία και στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στην Αυστρία. 
Εάν μάλιστα υπάρξει κυβερνητική συνεργασία του κεντροδεξιού 
Λαϊκού Κόμματος με τους Πράσινους στην Αυστρία, θα επηρεά-
σει τις εξελίξεις στη Γερμανία.
Τα ποσοστά των Χριστιανοδημοκρατών προς το τέλος της εποχής 
Μέρκελ είναι κάτω από το 30% και οι Σοσιαλδημοκράτες, οι ο-
ποίοι συμπληρώνουν τον άλλοτε «Μεγάλο Συνασπισμό», κινού-
νται γύρω από ένα ισχνό 15%.
Οι Φιλελεύθεροι έχουν σχετικά χαμηλά ποσοστά και η Αριστερά 
εμφανίζεται σταθερή σε μονοψήφια ποσοστά.
Σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον η κυβέρνηση Μέρκελ είναι πολύ 
δύσκολο να αναλάβει δυναμικές και αποτελεσματικές πρωτοβου-
λίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Την κατάσταση περιπλέκει το διαζύγιο με τον Πρόεδρο των 
ΗΠΑ, Τραμπ, εφόσον η Γερμανία επένδυσε σε όλη τη μεταπολε-
μική περίοδο στη στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ. Η συνεργασία 
αυτή έχει σταματήσει να υπάρχει, η Μέρκελ δέχεται συχνά φρα-
στικές επιθέσεις από τον Τραμπ, ενώ υπονομεύεται και η πολυ-
μερής συνεργασία –από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα-
γής μέχρι τη συμφωνία για την εγκατάλειψη του πυρηνικού προ-
γράμματος του Ιράν– την οποία στηρίζει το γερμανικό πολιτικό 
σύστημα.
Υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που ενισχύουν μια σχετική εσω-
στρέφεια, όπως είναι οι ευθύνες για το ναζιστικό παρελθόν και η 
έλλειψη εθνικής ομοψυχίας μεταξύ Ανατολικογερμανών και Δυτικο-
γερμανών, τριάντα χρόνια μετά την κατάρρευση του Τείχους και τη 
γερμανική ενοποίηση.

Τουρκία και μεταναστευτικό
Οι σοβαρές δυσλειτουργίες και η αδυναμία ανάληψης σημαντικών 
πρωτοβουλιών φαίνονται στον τρόπο διαχείρισης θεμάτων όπως η 
πολιτική που ακολουθεί ο Ερντογάν μέσα και έξω από την Τουρκία 

και η νέα κλιμάκωση του προσφυγικού-μεταναστευτικού.
Η Μέρκελ κατάφερε να συνεννοηθεί με τον Ερντογάν για να ελεγ-
χθούν οι ροές από τον Μάρτιο του 2016 μέχρι σήμερα, δεν έχει όμως 
τη δυνατότητα να του επιβάλει αλλαγή πολιτικής στο εσωτερικό, 
όπου το καθεστώς γίνεται ολοένα πιο καταπιεστικό, ούτε και σε ζη-
τήματα εξωτερικής πολιτικής, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα της 
εισβολής στις περιοχές των Κούρδων της Συρίας.
Η απόφαση του Τραμπ να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα 
από τη ΒΑ Συρία αποθράσυνε τον Ερντογάν και ανέδειξε τον αντι-
φατικό χαρακτήρα της γερμανικής πολιτικής.
Για παράδειγμα, η αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen αποφάσισε 
να αναστείλει την οριστική απόφαση για την πραγματοποίηση ε-
πένδυσης 1,3 δισ. ευρώ στην περιοχή της Σμύρνης με τη δημιουργία 
30.000 θέσεων απασχόλησης.
Η Volkswagen, αν και έχει δεύτερο βασικό μέτοχο κυβέρνηση γερ-
μανικού κρατιδίου που ελέγχεται από τους Σοσιαλδημοκράτες, έ-
δειξε προτίμηση σε μια επένδυση που ενισχύει το καθεστώς Ερ-
ντογάν, παραμερίζοντας σχετικές προτάσεις της Βουλγαρίας και της 
Ρουμανίας, κρατών-μελών της Ε.Ε.
Το εμπάργκο όπλων που αποφασίστηκε μετά την επίθεση της Τουρ-
κίας στη ΒΑ Συρία είναι κι αυτό αμφιλεγόμενο. Η Γερμανία είναι 
στους πέντε μεγαλύτερους προμηθευτές οπλικών συστημάτων στην 
Τουρκία και το εμπάργκο ισχύει μόνο για τις μελλοντικές παραγ-
γελίες.
Τις περιορισμένες δυνατότητες της Ε.Ε. να διαχειριστεί την κρίση με 
την Τουρκία και τη Συρία περιέγραψε με εξαιρετικό τρόπο ο υπουρ-
γός Εξωτερικών της Ισπανίας, Μπορέλ, ο οποίος θα αντικαταστήσει 
τη Μογκερίνι στη διαχείριση των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής της 
Ε.Ε. Όπως είπε μετά το συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε.: 
«Δεν έχουμε μαγικές ικανότητες. Βρισκόμαστε σε αδυναμία να στα-
ματήσουμε αυτή τη σύγκρουση και καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει 
διάθεση να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στο πεδίο».
Η ευρωπαϊκή αδυναμία που περιέγραψε ο Μπορέλ ισχύει και για 
τη Γερμανία.
Στο προσφυγικό-μεταναστευτικό το Βερολίνο θέλει να αποφύγει 
την επανάληψη της κρίσης του 2015, που πρόσφερε ιστορική πο-
λιτική ευκαιρία στη γερμανική άκρα Δεξιά. Αυτό περιορίζει ανα-
πόφευκτα τις αντιστάσεις έναντι του Ερντογάν, ο οποίος απειλεί να 
στείλει πολλούς από τα 3,6 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες και με-
τανάστες που «φιλοξενεί» η Τουρκία στην Ελλάδα και μέσω αυτής 
σε Αυστρία, Γερμανία και Σουηδία, όπως κατά το παρελθόν.
Η Γερμανία προωθεί την αναγκαία χρηματοδότηση –κυρίως μέσω 
ΜΚΟ– για να κρατήσει ο Ερντογάν τους πρόσφυγες και τους με-
τανάστες στην Τουρκία και θέλει να παραμείνει η Ελλάδα χώρα ε-
γκλωβισμού προσφύγων-μεταναστών, όπως συμφωνήθηκε, σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, επί κυβέρνησης Τσίπρα, και είναι πολύ δύσκολο 
να βρεθούν τώρα οι υπογραφές που θα αλλάξουν αυτή την απαράδε-
κτη για εμάς κατάσταση.
Προς το παρόν η γερμανική διπλωματία δίνει προτεραιότητα σε κά-
ποιου είδους ευρωπαϊκή αλληλεγγύη υπέρ της Ιταλίας –η οποία α-
ντιμετωπίζει πολύ μικρότερο πρόβλημα από εμάς– για να αποτραπεί 
η δυναμική πολιτική επιστροφή του Σαλβίνι και της Λέγκας.
Η επανάληψη μιας πολιτικής που δείχνει ξεπερασμένη από τις εξε-
λίξεις μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά 
που θα λύσει.
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συνέντευξη

Εάν τελικά, όπως φαίνεται να εί-
ναι το πιθανότερο σενάριο, καθι-
ερωθεί μόνο η ψήφος με φυσική 
παρουσία σε ελληνική πρεσβεία 
ή προξενείο, η διεύρυνση του 
εκλογικού σώματος εκτιμώ ότι 
θα είναι πολύ περιορισμένη και 
ακόμα μικρότερη η επίδραση 
στο εκλογικό αποτέλεσμα, σε ό,τι 
αφορά τους συσχετισμούς μετα-
ξύ των κομμάτων.

Τ
ην εκτίμηση ότι η αδράνεια όσον 
αφορά το ζήτημα της ψήφου των ο-
μογενών έβλαψε τη χώρα ως τώρα 
και ότι η πρωτοβουλία της κυβέρ-
νησης είναι θετική καταθέτει ο συ-
νταγματολόγος και πρώην ευρω-

βουλευτής Κώστας Χρυσόγονος.

Κατ’ αρχάς, τι προβλέπει το Σύνταγμα για την 
ψήφο των ομογενών και απόδημων Ελλήνων;
Το άρθρο 51 παρ. 4 του Συντάγματος δίνει τη δυ-
νατότητα στον κοινό νομοθέτη να προβλέψει ε-
ξαιρετικές διαδικασίες (επιστολική ψήφο ή άλλο 
πρόσφορο μέσο) για τη διευκόλυνση των Ελλή-
νων πολιτών που διαμένουν στο εξωτερικό, ώστε 
να μπορέσουν να ψηφίσουν στις βουλευτικές ε-
κλογές χωρίς να χρειάζεται να υποβληθούν στα 
έξοδα και στην ταλαιπωρία του ταξιδιού στην Ελ-
λάδα. Προϋπόθεση, όμως, είναι να υπερψηφιστεί 
ο σχετικός νόμος από τα 2/3 του συνόλου, δηλαδή 
τουλάχιστον 200 βουλευτές.

Γιατί ως τώρα δεν δινόταν η δυνατότητα στους 
Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό να ψηφίζουν 
στις εθνικές εκλογές στη χώρα όπου ζουν;
Επειδή δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί η απαραί-
τητη πλειοψηφία των 2/3 υπέρ σχετικής πρότασης.

Η κυβέρνηση άνοιξε τον διάλογο με τα κόμματα 
για να δοθεί αυτή η δυνατότητα. Γιατί, κατά την 
άποψή σας, στην παρούσα συγκυρία;
Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σκο-
πιμότητα, κομματικής ή άλλης υφής, τη στιγμή 
αυτήν. Από τη δική μου οπτική γωνία, θα έλεγα 
κάλλιο αργά παρά ποτέ, αφού η σημερινή κυβερ-
νητική πρωτοβουλία έρχεται ύστερα από μια α-
δράνεια πολλών ετών εκ μέρους του πολιτικού 
μας συστήματος συνολικά. Η αδράνεια αυτή ήταν 
σε βάρος της χώρας. Ο απόδημος ελληνισμός 
είναι ένα τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο 
η πατρίδα πρέπει να το αξιοποιήσει, ενισχύοντας 
τους δεσμούς μαζί του. Η ψήφος στους απόδη-
μους είναι ένας από αυτούς τους τρόπους. Είναι 
κρίσιμο να διατηρήσουν οι απόδημοι την ελλη-
νική τους ταυτότητα, διότι τούτο μπορεί να φέρει 
πολλαπλά οφέλη στον τόπο, τόσο σε οικονομικό 
(τουρισμός, επενδύσεις) όσο και σε πολιτικό επί-
πεδο (τα ομογενειακά λόμπι σε χώρες με καθο-
ριστική επιρροή στη διεθνή πολιτική).

Απ’ όσα έγιναν γνωστά από τις συναντήσεις του 
πρωθυπουργού με τους αρχηγούς της αντιπο-
λίτευσης, πώς κρίνετε τις προτάσεις των κομ-
μάτων για την ψήφο των αποδήμων;
Είναι φανερό πως ο ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα 
δεν θέλει την ψήφο των αποδήμων και κρύβεται 
πίσω από διάφορα προσχήματα. Είναι θετικό το 
γεγονός ότι από τα υπόλοιπα κόμματα υπάρχει 
ευρεία συναίνεση (ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση 
και ΜέΡΑ25) και βέβαια, με βάση τους αριθμούς, 
καθοριστικός θα είναι ο ρόλος του ΚΚΕ, το οποίο 
τάσσεται υπέρ, αλλά με πολλές επιφυλάξεις, που 
θα περιορίσουν το εύρος του νομοσχεδίου και 
τελικά τον αριθμό των απόδημων ψηφοφόρων.

ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ μοιάζουν να εκφράζουν ανη-
συχία για μείζονα αλλαγή του εκλογικού σώ-
ματος. Θεωρείτε ότι η ανησυχία αυτή δικαιο-
λογείται ή όχι;
Εάν δινόταν η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου, 

σει 12.000, με τα ποσοστά όλων των κομμάτων 
να είναι κοντά στον εθνικό μέσο όρο τους, εκτός 
από τον ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν συρρικνωμένος σχε-
δόν στο μισό, και το ΚΚΕ, το οποίο ήταν διογκω-
μένο περίπου στο τριπλάσιο. Έστω και αν υπο-
θέσουμε ότι οι εθνικές βουλευτικές εκλογές θα 
κινήσουν το ενδιαφέρον των αποδήμων κάπως 
περισσότερο απ’ ό,τι οι ευρωεκλογές και βέβαια 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομογένεια έχει αριθ-
μητικά μεγάλη δύναμη στις ΗΠΑ, στον Καναδά 
και στην Αυστραλία, θα είναι μάλλον δύσκολο 
να ξεπεραστεί το όριο των 100.000 ψηφοφόρων.

Έχουν εκφραστεί και ενστάσεις σχετικά με την 
επιστολική ψήφο. Η άποψή σας;

θα ήταν δύσκολο να εκτιμήσει κανείς εκ των προ-
τέρων πόσοι/-ες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν, 
αφού δεν υπάρχει σχετικό ιστορικό προηγού-
μενο για τη χώρα μας. Εάν τελικά, όπως φαίνε-
ται να είναι το πιθανότερο σενάριο, καθιερωθεί 
μόνο η ψήφος με φυσική παρουσία σε ελληνική 
πρεσβεία ή προξενείο, η διεύρυνση του εκλογι-
κού σώματος εκτιμώ ότι θα είναι πολύ περιορι-
σμένη και ακόμα μικρότερη η επίδραση στο ε-
κλογικό αποτέλεσμα, σε ό,τι αφορά τους συσχε-
τισμούς μεταξύ των κομμάτων. Και τούτο διότι 
έχουμε την εμπειρία των ευρωεκλογών, όπου 
υπάρχει θεσμοθετημένη ακριβώς αυτή η δυνα-
τότητα για όσους Έλληνες πολίτες διαμένουν στα 
άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Το 2014 είχαν ψηφί-

Δεν νομίζω ότι οι ενστάσεις αυτές δικαιολογού-
νται. Υπάρχει μεγάλος αριθμός άλλων κρατών, 
ευρωπαϊκών και μη, που εφαρμόζουν τη διαδι-
κασία της επιστολικής ψήφου εδώ και δεκαετίες, 
χωρίς να έχει ανακύψει κάποιο ιδιαίτερο πρό-
βλημα. Άρα το ζήτημα εντοπίζεται μάλλον στον 
φόβο κάποιων πολιτικών κομμάτων μπροστά 
στο άγνωστο.

Σε γενικότερο επίπεδο, ποιες είναι οι πρακτικές 
των χωρών της Ευρώπης σχετικά με το ζήτημα 
της ψήφου των αποδήμων; Υπάρχει κάποια που 
θεωρείτε βέλτιστη;
Περίπου τα 3/4 των κρατών-μελών του Συμβου-
λίου της Ευρώπης δίνουν τη δυνατότητα στους 
πολίτες τους που βρίσκονται στο εξωτερικό να 
ψηφίσουν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, στον 
τόπο διαμονής τους. Περίπου τα μισά από αυτά ε-
πιτρέπουν μόνο την ψήφο σε πρεσβείες και προξε-
νεία, ενώ τα υπόλοιπα επιτρέπουν την επιστολική 
ψήφο ή την ψήφο μέσω πληρεξουσίου. Θεωρώ 
βέλτιστη την πρακτική της Ολλανδίας, της Ελβε-
τίας και της Εσθονίας, οι οποίες έχουν καθορί-
σει και τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής ψηφοφο-
ρίας. Πρέπει κάποια στιγμή και το ελληνικό κρά-
τος να αντιληφθεί ότι βρίσκεται στον 21ο αιώνα 
και όχι στο 1821.

Αλλάζοντας θέμα, θα ήθελα να σας ρωτήσω για 
το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. 
Πώς κρίνετε τη διαδικασία, ως προς τα άρθρα 
που έχουν κριθεί αναθεωρητέα;
Ακόμα η διαδικασία βρίσκεται σε πολύ πρώιμο 
στάδιο. Πρακτικά, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον το 
παρουσιάζει το ερώτημα πώς θα εκλέγεται τε-
λικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, διασφαλίζο-
ντας μια κατά το δυνατόν ευρεία αποδοχή του 
προσώπου και ταυτόχρονα τη μη διατάραξη της 
κυβερνητικής σταθερότητας. Επίσης, περιμένω 
να δω αν τελικά θα υπάρξει αρκούντως δρα-
στική περιστολή της ποινικής (υπερ)προστασίας 
της πολιτικής τάξης (ευθύνη υπουργών και βου-
λευτική ασυλία). Είναι μακροπρόθεσμη ανάγκη 
για τη χώρα, ιδίως η κλοπή δημοσίου χρήματος, 
να τιμωρείται αποτελεσματικά.

«Κάλλιο αργά παρά ποτέ  
για την ψήφο των αποδήμων»

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Κώστας Χρυσόγονος, 
συνταγματολόγος, πρώην ευρωβουλευτής
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«Ε
πιτρέψτε μου στο σημείο 
αυτό μια δική μου προσθήκη 
που αποδεικνύει του λόγου 
το αληθές» είπε πριν από 
λίγες ημέρες, παρουσιάζο-
ντας το βιβλίο των κυριών 
Δενδρινού και Βαρβιτσιώτη 

«Η τελευταία μπλόφα», ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, 
Γιάννης Στουρνάρας, για να αναφερθεί στη συνέχεια σε μια ιστο-
ρία, η οποία όμως δεν είχε ως πηγή τον ίδιο.
Σύμφωνα με την προσθήκη που έκανε ο κ. Στουρνάρας, στις 6 Ι-
ουλίου 2015, μία ημέρα μετά το περίφημο δημοψήφισμα, «ο Ρώσος 
Πρόεδρος εκμυστηρεύτηκε στον τότε Πρόεδρο Ολάντ της Γαλλίας 
ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε υποβάλει αίτημα στη ρωσική για 
την εκτύπωση δραχμών, επειδή δεν διέθετε τις κατάλληλες εγκατα-
στάσεις για να το κάνει».
Η αναφορά του κ. Στουρνάρα, η οποία αφορούσε ένα γεγονός που 
είχε καταγραφεί στο βιβλίο, προκάλεσε οργή στον ΣΥΡΙΖΑ.
«Από την ελληνική κυβέρνηση δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο αίτημα ή 
διερεύνηση, δηλαδή να τυπωθούν δραχμές στη Ρωσία, όπως ο κ. 
Στουρνάρας ισχυρίζεται» εξεμάνη πρώτος ο πρώην πρόεδρος της 
Βουλής, Νίκος Βούτσης, μιλώντας στο Open, επικαλούμενος την ι-
διότητα του υπουργού Εσωτερικών την οποία είχε κατά το πρώτο ε-
ξάμηνο του 2015.
Βεβαίως ο κ. Βούτσης αγνόησε, είτε εσκεμμένα είτε από άγνοια, ότι 
ο ισχυρισμός του κ. Στουρνάρα δεν ήταν ισχυρισμός του κ. Στουρ-
νάρα.
Τον Οκτώβριο του 2016 είχε κυκλοφορήσει από τις γαλλικές εκ-
δόσεις Stock ένα βιβλίο με τίτλο «Ένας Πρόεδρος δεν έπρεπε να 
πει κάτι τέτοιο…», που είχαν γράψει δύο Γάλλοι δημοσιογράφοι, ο 
Ζεράρ Νταβέ και ο Φαμπρίς Λομ, μετά από σειρά συζητήσεών τους 
με τον Γάλλο Πρόεδρο. Στο βιβλίο «Un Président ne devrait pas 
dire ça…» καταγραφόταν η συγκεκριμένη αναφορά.
Το βιβλίο προκάλεσε σοκ στην Ελλάδα, αλλά η αναφορά του Γάλ-
λου Προέδρου δεν διαψεύστηκε από τη Μόσχα, για την ακρίβεια 
δεν σχολιάστηκε καν.
Έτσι τώρα, τρία χρόνια αργότερα, η διάψευση του κ. Βούτση δεν δι-
ευκρινίζει αν διαψεύδει τον Στουρνάρα, τον Ολάντ ή τον Πούτιν.
Την επικοινωνία της Αθήνας με τον Ρώσο Πρόεδρο εκείνες τις ημέ-
ρες δεν μπορεί να τη διαψεύσει, διότι τρεις ημέρες μετά την κυκλο-
φορία του βιβλίου είχε επιβεβαιωθεί με μία από τις γνωστές ανεπί-
σημες πηγές του Μαξίμου.
«Υπήρξαν επικοινωνίες του πρωθυπουργού με τον Ρώσο Πρόεδρο, 
Βλαντίμιρ Πούτιν, ωστόσο ποτέ και σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε 
τέτοιο ζήτημα από τον Έλληνα πρωθυπουργό» είχε ανώνυμα πει 
τότε κάποιος εκπρόσωπος του πρωθυπουργού σε ένα από τα γνω-
στά non papers, που αποτελούσαν τον πιο εμβληματικό τρόπο επι-
κοινωνίας με την κοινή γνώμη, διότι και λεγόταν ό,τι ήθελαν να λε-
χθεί και κανένας δεν είχε την ευθύνη.

Σε ένα ατελείωτο γαϊτανάκι υποψιών 
και δηλώσεων με υπονοούμενα 
εξελίσσεται η συζήτηση για την 
κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ 
του 2015. Στο δεύτερο επεισόδιο το 
θέμα ήταν «η εκτύπωση δραχμών στη 
Μόσχα» και έπεται συνέχεια.

Αλλά το ζήτημα που προκύπτει είναι τι ακριβώς εννοεί ο κ. Βού-
τσης με τη λέξη «διερεύνηση».

Ο Μάρδας θυμάται τον Λαφαζάνη 
στο Υπ. Συμβούλιο
Διότι ο Δημήτρης Μάρδας, τότε αναπληρωτής υπουργός Οικονο-
μικών με αρμοδιότητα το Γενικό Λογιστήριο, μιλώντας στον Real 
FM, είπε ότι το σχετικό θέμα έθεσε ο πρωθυπουργός στο Υπουρ-
γικό Συμβούλιο της 9ης Ιουλίου. «Έχουμε δύο λύσεις, έτσι όπως 
έχουν έρθει τα πράγματα. Η μία λύση είναι ένα επώδυνο μνημόνιο 
με όλες τις προσπάθειες που έχουμε κάνει και ό,τι ακριβώς έχει 
γίνει ή επιστροφή στη δραχμή» φέρεται να είπε ο κ. Τσίπρας, σύμ-
φωνα με όσα θυμάται ο κ. Μάρδας.
Προφανώς στις 9 Ιουλίου το θέμα «δραχμή» υπήρχε ακόμη ως σε-
νάριο.
«Εκεί μίλησαν όλοι και κινήθηκαν υπέρ του μνημονίου. Μόνο ο 
Λαφαζάνης είχε διαφοροποιηθεί» είπε ο κ. Μάρδας.

Ο Λαφαζάνης διαψεύδει τον Ολάντ 
αλλά επιβεβαιώνει τον Μάρδα
Ο κ. Λαφαζάνης, τότε υπουργός Ενέργειας και στη συνέχεια πρό-
εδρος της ΛΑΕ, επιβεβαίωσε τον κ. Μάρδα μιλώντας στον ΣΚΑΪ.  
«Ο Τσίπρας με τον Βαρουφάκη άκουγαν έξοδο από το εθνικό νόμι-
σμα και πάθαιναν σοκ και αλλεργία. Τους το έλεγα, “πρέπει να πάμε 
στο εθνικό μας νόμισμα, να το βάλουμε στο τραπέζι να έχουμε εναλ-
λακτική λύση”» είπε ο κ. Λαφαζάνης, ο οποίος όμως διέψευσε ότι ο 
τότε πρωθυπουργός είχε επαφές με τον Ρώσο Πρόεδρο.
«Δεν τον πήρα εγώ τον Πούτιν, και ήταν αδύνατο να πάρει άλλος» 
είπε ο κ. Λαφαζάνης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο να «υπήρξαν 
επικοινωνίες του πρωθυπουργού με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντί-

μιρ Πούτιν», που είχε πει το 2016 το Μαξίμου.
Παράλληλα, ο κ. Λαφαζάνης χαρακτήρισε ψεύτη τον κ. Ολάντ, υ-
πονοώντας εμμέσως πλην σαφώς ότι δεν υπήρξε τηλεφώνημα του 
Πούτιν προς τον Ολάντ. «Επαγγελματίας ψεύτης ήταν, έφαγε κλο-
τσιά από τον γαλλικό λαό και τώρα δεν ξέρει πού είναι» σχολίασε.

Ο Κατρούγκαλος διαψεύδει τον Λαφαζάνη
Πάντως, το δίλημμα που έθεσε ο κ. Τσίπρας στο Υπουργικό Συμ-
βούλιο δεν ήταν ένα πραγματικό δίλημμα, σύμφωνα με την οπτική 
του τότε αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης, Γιώργου Κατρούγκαλου. «Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντοτε 
υπέρ της παραμονής στην Ευρώπη» είπε στον ΣΚΑΪ ο μετέπειτα 
υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αναρωτήθηκε ειρωνικά: «Λέτε να 
μείναμε στην Ευρώπη γιατί τελείωσε το μελάνι στα ρωσικά τυπο-
γραφεία;».
Ο μόνος ο οποίος δεν πήρε θέση στο θέμα που είχε προκύψει, παρά 
το γεγονός ότι το όνομά του αναφέρθηκε αρκετές φορές, ήταν ο κ. 
Γιάνης Βαρουφάκης, ο οποίος, όμως, στην πρόσφατη συνέντευξή 
του ως αρχηγού κόμματος στη ΔΕΘ είχε επιβεβαιώσει σχεδόν πλή-
ρως το περιεχόμενο του βιβλίου.
«Αν διαβάσετε το βιβλίο, θα δείτε ότι είχαν εκείνοι πρώτα plan b» 
είπε αναφερόμενος στην «Τελευταία Μπλόφα» ο κ. Βαρουφάκης, ο 
οποίος, όμως, την κρίσιμη περίοδο πριν από το δημοψήφισμα ήταν 
ήδη «στον πάγο», όπως είχε γράψει στα «Νέα» της 30ής Ιουνίου 
2015 ο Γιώργος Παπαχρήστος και επιβεβαιώθηκε με την αποπομπή 
του αμέσως μετά.
«Αν με διώξεις, θα πω σε όλους ότι διαπραγματεύεσαι μια προδο-
τική συμφωνία εις βάρος του λαού» φέρεται, σύμφωνα με το δημο-
σίευμα, να έχει πει ο κ. Βαρουφάκης στον πρωθυπουργό του.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ: Την κρίσιμη περίοδο ο Λαφαζάνης διαψεύ-
δει ότι ο πρωθυπουργός μπορούσε να έχει τηλεφωνικές επικοινω-
νίες με τον Πούτιν, όπως είχε πει το Μαξίμου.
Αλλά κι αν είχε επικοινωνίες, το Μαξίμου διαψεύδει ότι ετέθη θέμα 
εκτύπωσης δραχμών.
Η απάντηση του Πούτιν αν του τηλεφώνησε κάποιος από την Ελ-
λάδα για να ζητήσει εκτύπωση χρημάτων, τι του είπε –αν όντως 
έγινε το τηλεφώνημα από την Ελλάδα– και αν ο ίδιος πήρε τον 
Ολάντ για να τον ενημερώσει δεν έχει δοθεί ποτέ.
Πάντως, στο θέμα παρενέβη και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, ο οποίος πα-
ρέπεμψε το ενδεχόμενο δικής του τοποθέτησης σε αβέβαιο μελλο-
ντικό σημείο: «Ίσως κάποια στιγμή και ο βασικός πρωταγωνιστής 
αυτής της πολύ σημαντικής περιόδου για τη σύγχρονη ιστορία του 
τόπου αισθανθώ κι εγώ την ανάγκη να τοποθετηθώ με ονόματα και 
διευθύνσεις πάνω στα πραγματικά γεγονότα, αλλά αυτό που προ-
έχει για μένα τούτη την ώρα είναι να βγάλουμε πρωτίστως τα πο-
λιτικά συμπεράσματα και όχι τόσο η ιστορική καταγραφή, που θα 
γίνει κάποια στιγμή».
Πολιτικά συμπεράσματα σε ποιο θέμα δεν διευκρίνισε…

ΠΟΙΟΣ ΠΉΡΕ  
ΤΉΛΕΦΩΝΟ  
ΤΟΝ ΠΟΎΤΙΝ;

 ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ



Με την επιδοματική πολιτική που ακο-
λουθούσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
δεν θεραπεύονταν τα προβλήματα στη 
ρίζα τους. Δεν μειώνεις τη φτώχεια με 
το να δώσεις 1 ευρώ, χωρίς να έχεις 
αναπτύξει μόνιμους θεσμούς κοινωνι-
κής προστασίας.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού  
είναι ρεαλιστικές»

Ρ
εαλιστικές χαρακτηρίζει τις προβλέψεις περί ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας του προσχεδίου του προϋπο-
λογισμού για το 2020 ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πε-
λοποννήσου, πρόεδρος του Δ.Σ. και επιστημονικός διευ-
θυντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών 

Ερευνών (ΚΕΠΕ), Παναγιώτης Λιαργκόβας.

Ποια είναι τα πρώτα σας σχόλια για το προσχέδιο του προϋπολογι-
σμού του 2020 που παρουσίασε η κυβέρνηση;
Για το 2020, το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπει οι-
κονομική μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας κατά 2,8%. Η μεγέθυνση 
αυτή θα προέλθει από τις αυξήσεις στην ιδιωτική κατανάλωση (+1,8%), 
τις επενδύσεις (+13,4%) και τις εξαγωγές (+5,1%). Είναι ρεαλιστικές οι 
προβλέψεις αυτές; Ναι, είναι αρκετά ρεαλιστικές, ίσως αποδειχθούν 
και συντηρητικές. Η εκτίμησή τους βασίζεται σε δύο βασικά δεδομένα. 
Πρώτον, ότι το εξωτερικό περιβάλλον παρουσιάζει σημάδια επιδείνω-
σης. Πράγματι, η γερμανική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, ενώ οι α-
βεβαιότητες στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας δεν έχουν 
αποκλιμακωθεί. Άρα θα συνεχίσει η διεθνής αβεβαιότητα και μεγάλες 
οικονομίες θα επηρεαστούν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ενίσχυση 
της ανάπτυξης δεν μπορεί να προέλθει από το εξωτερικό, όπως συνέ-
βαινε, για παράδειγμα, το 2018, που οι εξαγωγές είχαν σημειώσει αύ-
ξηση 8,7%. Το δεύτερο δεδομένο, το οποίο μετριάζει τις προοπτικές α-
νάπτυξης, είναι οι υψηλοί στόχοι των πρωτογενών πλεονασμάτων που 
κληρονομήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την υλοποίηση όλων των ελαφρύν-
σεων που έχει εξαγγείλει ο πρωθυπουργός. Αποτυπώνονται αυτές 
στο προσχέδιο του προϋπολογισμού;
Ναι, αποτυπώνονται. Μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κανείς την αλλαγή 
της φιλοσοφίας που εμπεριέχει το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2020. 
Ο τερματισμός της υπερφορολόγησης και αποεπένδυσης της ελληνι-
κής οικονομίας σηματοδοτεί μια νέα οικονομική πολιτική, με λιγότερη 
λιτότητα και περισσότερη ανάπτυξη. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι οι στό-
χοι των πρωτογενών πλεονασμάτων δεν έχουν αλλάξει ακόμη. Αλλά 

κάποιες ενισχύσεις που ο ίδιος ως κυβέρνηση έδινε από το υπερ-
πλεόνασμα. Το σχόλιό σας;
Με την επιδοματική πολιτική που ακολουθούσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ δεν θεραπεύονταν τα προβλήματα στη ρίζα τους. Δεν μειώνεις 
τη φτώχεια με το να δώσεις 1 ευρώ, χωρίς να έχεις αναπτύξει μόνι-
μους θεσμούς κοινωνικής προστασίας. Επιπλέον, τα επιδόματα ήταν 
προϊόν αφαίμαξης της οικονομίας. Βασίστηκαν σε υπερβάσεις στόχων 
των πρωτογενών πλεονασμάτων. Για παράδειγμα, η συνολική υπέρ-
βαση στόχων κατά την περίοδο 2016-2018 έφτασε τα 11,4 δισ. ευρώ. 
Για να συγκεντρωθεί το ποσό αυτό, υπήρξε υπερφορολόγηση και μεί-
ωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή επιπλέον λι-
τότητα, που δηλητηρίασε την ελληνική οικονομία, αύξησε τις ανισότητες 
και τη φτώχεια και δημιούργησε πρόσθετες ληξιπρόθεσμες οφειλές των 
φορολογούμενων προς το Δημόσιο, συνολικού ύψους 18,1 δισ. ευρώ.

Αλήθεια, γιατί, κατά την άποψή σας, οι δανειστές εμμένουν στο ύψος 
των πλεονασμάτων και δεν αποδέχονται από τώρα τη μείωσή τους;
Όσο περνάει ο καιρός, τόσο πείθονται οι δανειστές ότι η κυβέρνηση είναι 
προσανατολισμένη στον στόχο της ανάπτυξης. Η αξιοπιστία δεν δημι-
ουργείται ξαφνικά. Χτίζεται μέρα με τη μέρα. Είμαι αισιόδοξος, λοιπόν, 
ότι μέσα στο 2020 θα διαπραγματευτούν τους στόχους των πρωτογε-
νών πλεονασμάτων με την ελληνική κυβέρνηση, έχοντας όμως μπρο-
στά τους απτά αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής.

Η ελληνική οικονομία μοιάζει να βγαίνει σταδιακά από την κρίση. 
Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι προοπτικές της;
Διάφοροι δείκτες (π.χ. ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης), αλλά 
και η συμπεριφορά των ίδιων των αγορών, φανερώνουν ότι τα πράγ-
ματα αλλάζουν. Η ελληνική οικονομία σταδιακά βγαίνει από την κρίση. 
Οι προοπτικές είναι πολύ θετικές παρά τη σχετική επιδείνωση του διε-
θνούς περιβάλλοντος. Θα μπορούσαμε να δούμε αυτή την επιδείνωση 
ως μια «ιδιότυπη ευκαιρία»: η χώρα να κάνει ό,τι απαιτείται προκειμέ-
νου να εκπέμψει διεθνώς μήνυμα σταθερότητας και προόδου, ώστε να 
πληροί τις προϋποθέσεις και να επωφεληθεί ενδεχομένως από πιθα-
νές κεντρικές δράσεις για την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονο-
μίας (π.χ. ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ), στις οποίες τα προηγούμενα 
χρόνια απέτυχε να συμμετάσχει.

Πολλοί μιλούν για την ανάγκη ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου για 
τη χώρα. Υπάρχει κάτι τέτοιο; Και σε ποιες κατευθύνσεις θεωρείτε 
ότι θα πρέπει να κινηθεί;
Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι ένα εξωστρεφές μοντέλο ανά-
πτυξης. Για να υπάρξει αυτό, χρειάζονται τολμηρές μεταρρυθμί-
σεις. Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση έχει επιδείξει τολμηρότητα (π.χ. 
στη μεταρρύθμιση του κράτους, στην επιβολή του νόμου και της 
τάξης, στη μείωση της φορολογίας). Κρίνοντας από τις νέες πρωτο-
βουλίες που παίρνει σχετικά με μεταρρυθμίσεις στην παιδεία (π.χ. 
νέος νόμος-πλαίσιο για την ανώτατη παιδεία), στο επιχειρείν (π.χ. 
αναπτυξιακό νομοσχέδιο) και στο φορολογικό πλαίσιο, εκτιμώ ότι 
η παραπάνω τάση θα συνεχιστεί.

η εξάλειψη των υπερβάσεων αυτών είναι το πρώτο βήμα για τη διεκ-
δίκηση της μείωσης των ίδιων των στόχων, κάτι που αποτελεί προϋ-
πόθεση για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
όπως αναγνωρίζει το ίδιο το προσχέδιο.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει ανάπτυξη 2,8% για το 2020. Θεωρείτε 
ότι είναι εφικτός ο στόχος αυτός;
Θεωρώ ότι είναι εφικτός. Θα προέλθει κυρίως από τις επενδύσεις. Η ε-
ντυπωσιακή προβλεπόμενη αύξηση των επενδύσεων κατά 13,4% είναι 
απολύτως ρεαλιστική, αν δει κανείς τους πρόδρομους δείκτες οικονο-
μικής συγκυρίας. Όλοι κινούνται ανοδικά μετά το πρώτο εξάμηνο του 
2019, με τον δείκτη οικονομικού κλίματος στις 107 μονάδες βάσης στο 
τρίτο τρίμηνο του έτους, έναντι 100,7 μονάδων στο δεύτερο τρίμηνο. Η 
ανάκαμψη του όγκου οικοδομικής δραστηριότητας από τον Απρίλιο του 
2019, που αντανακλά την αύξηση πραγματικών επενδύσεων σε κατοι-
κίες στο πρώτο εξάμηνο του έτους κατά 13,1% σε ετήσια βάση, υποδη-
λώνει ότι η στεγαστική αγορά βρίσκεται σε τροχιά εξομάλυνσης παρά τη 
μειωμένη προσφορά τραπεζικών πιστώσεων. Τέλος, η αύξηση αποθε-
μάτων στην οικονομία μεταξύ τρίτου τριμήνου 2018 και πρώτου τριμή-
νου 2019 ευνοεί την περαιτέρω ανάκαμψη των επενδύσεων.

Συνολικά, πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα έχει τον δημοσιονομικό 
χώρο για να υλοποιήσει το σχέδιό της για την οικονομία στη μετα-
μνημονιακή περίοδο;
Με βάση το προσχέδιο, επιτυγχάνεται το 2020 το συμφωνηθέν πρωτογε-
νές πλεόνασμα 3,5% κι έτσι δεν διακυβεύεται η δημοσιονομική ισορρο-
πία. Υπάρχει όμως μια διαφορά έναντι των προηγούμενων ετών. Στον 
προϋπολογισμό του 2020 τερματίζεται η πολιτική των υπερπλεονασμά-
των, την οποία βιώσαμε την περίοδο 2016-2018. Η επίτευξη της δημο-
σιονομικής ισορροπίας θα βασιστεί στη μεγαλύτερη ανάπτυξη, που θα 
αυξήσει τα φορολογικά έσοδα, αλλά και στον εξορθολογισμό των δα-
πανών, που θα προέλθει από την επέκταση της επισκόπησης δαπανών 
και τη μετάβαση σε προϋπολογισμό προγραμμάτων.

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι κόβει 
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προκαταβολικά. Μέχρι τότε, όμως, ουδείς ασχολήθηκε με το αν οι 
απόδημοι έχουν ΑΦΜ.
Για τους κατοίκους Ελλάδας που κατοικούν σε διαφορετικό δήμο 
από αυτόν στον οποίο είναι γραμμένοι υπάρχει συγκεκριμένη δια-
δικασία για να ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους. Είναι οι γνωστοί 
ετεροδημότες. Κάτι ανάλογο θα μας χρειαζόταν για τους απόδημους 
και γι’ αυτούς που έφυγαν τα τελευταία χρόνια χωρίς να είναι απο-
φασισμένοι να μεταναστεύσουν οριστικά. Μια διαδικασία για να 
ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους και τίποτε άλλο. Το να ψηφί-
ζουν την ίδια ημέρα με τους υπόλοιπους, το να διανεμηθούν ψη-
φοδέλτια και να γίνει καταμέτρηση, είναι απλά τεχνικά ζητήματα 
στη σύγχρονη εποχή. Υπάρχει φυσικά και η δυνατότητα της επι-
στολικής ψήφου, ακόμη και η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αλλά εδώ 
είναι Ελλάδα!
Το Σύνταγμα του 1974 στην παρ. 4 του άρθρου 51 προέβλεπε: «Οι 
βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε όλη την Επι-
κράτεια. Νόμος μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του ε-
κλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από 
την Επικράτεια». Η συνταγματική διάταξη, απλή και κατανοητή, 
για τους «εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια» άφησε 
την τεχνική ρύθμιση στον απλό νομοθέτη: τη Βουλή.
Η συγκεκριμένη παράγραφος αναθεωρήθηκε το 2001 και διαμορ-
φώθηκε ως εξής: «Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτό-
χρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος που ψηφίζεται με την 
πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπο-
ρεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 
από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια. Ως προς 
τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των ε-
κλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με 
επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση 
και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γί-
νεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια».
Γίνεται αμέσως φανερό ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος έγινε 
για να δυσκολέψει τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαι-
ώματος των ευρισκομένων εκτός χώρας. Από το πουθενά απαιτού-

Τ
ο άρθρο 51 παρ. 3 του Συντάγματος ο-
ρίζει ότι «οι βουλευτές εκλέγονται με 
άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφο-
ρία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δι-
καίωμα, όπως νόμος ορίζει. Ο νόμος δεν μπο-
ρεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά 
μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο 

όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετά-
κλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα».
Ο νόμος (η κωδικοποιημένη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών) 
ορίζει ότι εκλογικό δικαίωμα (δυνατότητα να ψηφίσουν) έχουν οι 
Έλληνες πολίτες που είναι γραμμένοι στα δημοτολόγια και ψηφίζουν 
στον αντίστοιχο δήμο. Όσοι είναι γραμμένοι στα δημοτολόγια εγγρά-
φονται υποχρεωτικά στους εκλογικούς καταλόγους. Με άλλη διατύ-
πωση, οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με μέριμνα του κράτους 
με βάση τα δημοτολόγια και επικαιροποιούνται με συγκεκριμένη δι-
αδικασία.
Αν, λοιπόν, ο «θείος» που έφυγε σε ηλικία 20 ετών, πριν από πενήντα 
χρόνια, για την Αυστραλία βρεθεί στην Ελλάδα σε ημέρα που διεξάγο-
νται εκλογές, θα ψηφίσει κανονικά. Διότι είναι γραμμένος στα δημο-
τολόγια και έχει ελληνική ταυτότητα. Ουδείς θα τον ρωτήσει αν έχει 
ΑΦΜ, περιουσία ή δεσμούς με τη χώρα (!). Ακριβώς το ίδιο θα συμβεί 
με το παιδί του θείου, το οποίο, παρ’ ότι ο θείος παντρεύτηκε αλλοδαπή, 
δηλώθηκε στο ειδικό ληξιαρχείο και στα δημοτολόγια και πήρε ελλη-
νική υπηκοότητα και ταυτότητα. Κι αυτό το παιδί θα ψηφίσει χωρίς κα-
νείς να το ρωτήσει αν έχει ΑΦΜ ή αν έρχεται τακτικά στη χώρα.
Με αυτά ως δεδομένα, το μόνο ερώτημα που έχουμε να απαντή-
σουμε είναι «πόσο εύκολο είναι σε κάθε “θείο” από την Αυστραλία 
να έρχεται στην Ελλάδα κάθε φορά που γίνονται εκλογές;». Η απά-
ντηση παλιότερα είχε δοθεί ως εξής: Το ΠΑΣΟΚ του 1981 (… πάντοτε 
πρωτοπόρο), και η ΝΔ από κοντά, μίσθωναν αεροπλάνα από την τότε 
κρατική Ολυμπιακή και έφερναν τους απόδημους να ψηφίσουν. Το 
ότι φέσωναν στη συνέχεια τον εθνικό αερομεταφορέα είναι άλλο 
θέμα. Μόλις μας τελείωσε η κρατική Ολυμπιακή, μας τελείωσαν και 
οι αερομεταφορές αποδήμων. Οι ιδιώτες απαιτούν να πληρώνονται 

νται πλέον 200 βουλευτές για να ψηφιστεί ένας νόμος που θα ρυθμί-
ζει αποκλειστικά τεχνικά θέματα: πού θα στήσουμε εκλογικό τμήμα 
στην αλλοδαπή, πώς θα μοιράσουμε ψηφοδέλτια, αν θα χρησιμοποι-
ήσουμε επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο.
Και ενώ το εκλογικό δικαίωμα, ως αποτέλεσμα της εγγραφής σε δη-
μοτολόγιο, δεν θίχτηκε, η άσκησή του μετεβλήθη σε παίγνιο μεταξύ 
των πολιτικών δυνάμεων. Όλη η συζήτηση που γίνεται σήμερα είναι 
προφανές πως γίνεται όχι για να διευκολυνθεί το δικαίωμα ψήφου 
των αποδήμων αλλά για να περιοριστεί. Με πρόσχημα τις σχέσεις με 
την πατρίδα, τον ΑΦΜ και ό,τι σοβαροφανές κατεβάσει του καθενός 
ο νους, ψάχνουμε να περιορίσουμε στην πράξη τη δυνατότητα των 
συγγενών μας (περί αυτών πρόκειται) να ψηφίσουν.
Ας σημειώσουμε ότι και ο απόδημος που δεν έχει ελληνικό ΑΦΜ θα 
το αποκτήσει μόλις πεθάνουν οι γονείς του και τους κληρονομήσει. 
Ότι έστω κι έτσι, έστω και στη σύνταξη, μπορεί η κληρονομιά να τον 
φέρει πίσω στην πατρίδα. Αν είναι οικονομικά ενεργός, μπορεί να α-
ποφασίσει να κάνει και καμιά δουλίτσα εδώ. Δεν τους θέλουμε;
Στις προτάσεις της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση που δρομο-
λόγησε η περασμένη Βουλή περιλαμβανόταν και η αναθεώρηση του 
άρθρου 51. Δεν περιλαμβανόταν όμως στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ κι 
έτσι δεν περιλαμβάνεται στις τελικώς αναθεωρητέες διατάξεις που θα 
εγκρίνει η παρούσα Βουλή. Τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 
την προώθησε το ΠΑΣΟΚ με εισηγητή τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Το 
συγκεκριμένο άρθρο 51 ψηφίστηκε τότε και από τη ΝΔ (όπως και οι 
περισσότερες διατάξεις εκείνης της αναθεώρησης).
Μ’ αυτά και μ’ εκείνα, μας έμεινε αυτή η κάκιστη και πονηρή (αν όχι 
δόλια) συνταγματική ρύθμιση και ο Μητσοτάκης σήμερα προσπαθεί 
να βρει συναίνεση στα αυτονόητα και να μαζέψει 200 ψήφους στη 
Βουλή. Μακάρι να τα καταφέρει, αλλά απ’ όλο αυτό μόνο κάτι κου-
τσό και λειψό θα βγει. Το βαθύ γαλαζοπράσινο κράτος έχει προνοή-
σει προ πολλού για το πώς θα εξουδετερώσει τους Μητσοτσάκηδες 
του μέλλοντος. Εκτός αν οι ψηφοφόροι αρχίσουμε να σκεπτόμαστε 
φωναχτά και σύρουμε τους εκλεγμένους μας στη λογική. Θέλουμε;

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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Εμείς αυτό που λέμε στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο είναι ότι έχουμε αυτά τα προβλήματα, 
μιλάμε με την ελληνική κυβέρνηση, δεν προ-
σπαθούμε να την εκθέσουμε, αλλά επιδιώ-
κουμε να ασκηθεί πίεση στις ελληνικές κυ-
βερνήσεις, ώστε να λυθεί το πρόβλημα.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Το έργο του Μόρνου 
έχει κατασκευαστεί με σημαντικές 

ατέλειες»

Τα προβλήματα που το έργο του φράγματος στον Μόρνο 
προκαλεί στην περιοχή του δήμου Δωρίδος, αλλά και τις 
κινήσεις του δήμου για την επίλυσή τους, αναπτύσσει στην 
FS ο δήμαρχος, Γιώργος Καπεντζώνης.

Ο δήμος έχει εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με το φράγμα στον 
Μόρνο. Ποιες είναι αυτές;
Κατ’ αρχάς πρέπει να πω ότι εμείς αναγνωρίζουμε την εθνική α-
ναγκαιότητα να λυθεί το πρόβλημα ύδρευσης της πρωτεύουσας. 
Όπως είναι γνωστό, στην καρδιά του δήμου Δωρίδος κατασκευά-
στηκε ένα φράγμα κι έτσι δημιουργήθηκε η τεχνητή λίμνη του Μόρ-
νου, από την οποία υδρεύεται το Λεκανοπέδιο, ένα έργο υψίστης 
σημασίας για όλη τη χώρα, από τη στιγμή που υδρεύει περίπου το 
50% του πληθυσμού της χώρας, και καλώς έγινε. Για διάφορους 
λόγους και κυρίως επειδή τότε δεν υπήρχε η περιβαλλοντική νο-
μοθεσία, αφού το έργο άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του ’60, το 
έργο έχει κατασκευαστεί με σημαντικές ατέλειες και σίγουρα δεν 
πληροί καμία από τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις που έπρεπε 
να έχει ένα τέτοιας κλίμακας έργο.

Ποια προβλήματα σας δημιουργούν αυτές οι «ατέλειες»;
Το ότι δεν τηρεί τους όρους της κοινοτικής νομοθεσίας για το πε-
ριβάλλον αντιστοιχίζεται στα εξής: Πρώτον, έχουν δημιουργηθεί 
τεράστια προβλήματα στο δέλτα του ποταμού, καθώς, για περίπου 
έξι μήνες τον χρόνο, το ποτάμι ξεραίνεται, το νερό παραμένει στο 

με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία να έχουν ληφθεί μέτρα απο-
κατάστασης του προβλήματος και αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει 
είναι να έρχεται νερό όλους τους μήνες του έτους, κάτι που σε με-
γάλο βαθμό διασφαλίζεται από τη λεγόμενη «οικολογική παροχή», 
που συνίσταται σε ένα κανάλι που δημιουργείται στο φράγμα ώστε 
να τρέχει νερό από το αποθηκευμένο στο φράγμα προς τη θάλασσα 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό γίνεται για δύο λόγους: από 
τη μια για να κατεβάζει φερτά υλικά και να μη δημιουργείται πρό-
βλημα στο παραλιακό μέτωπο και από την άλλη για να έχει νερό 
το ποτάμι από το φράγμα μέχρι τη θάλασσα (απόσταση περίπου 30 
χιλιομέτρων) όλο τον χρόνο, καθώς, όπως έχουν τα πράγματα σή-
μερα, στο κομμάτι αυτό χλωρίδα, πανίδα και ανθρωπογενείς δρα-
στηριότητες νεκρώνουν για 6-7 μήνες τον χρόνο.

Μια και μιλήσατε για ανθρωπογενείς δραστηριότητες, τι συμβαί-
νει γύρω από την τεχνητή λίμνη;
Γύρω από τη λίμνη του Μόρνου, που έχει περίμετρο πάνω από 65 
χιλιόμετρα, για απόσταση 1,5 χιλιομέτρων από τις ακτές της απα-
γορεύεται οιαδήποτε δραστηριότητα, για λόγους προστασίας του 
νερού. Δηλαδή υπάρχει υγειονομική διάταξη, υπό μορφή ΚΥΑ, 
από το 1983 που πολύ απλά λέει ότι στη λίμνη και σε ακτίνα 1,5 χι-
λιομέτρων από αυτήν δεν θα γίνεται τίποτα για λόγους προστασίας 
της λίμνης. Εμείς λέμε λογική η προστασία, παράλογη η ίδια από-
σταση παντού. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να γίνει μελέτη και ει-
δικό χωροταξικό, με δραστηριότητες μικρότερης κλίμακας και ε-
πιβάρυνσης, ας πούμε, στα 700 ή στα 800 μέτρα. Υπάρχει, λοιπόν, 
μια ατεκμηρίωτη οριζόντια δέσμευση μηδενικής δραστηριότητας. 
Αυτό όμως έχει κι άλλες συνέπειες, καθώς για τους εκατοντάδες 
ιδιοκτήτες στην περιοχή η ιδιοκτησία τους έχει απαξιωθεί πλήρως, 
χωρίς αυτή να έχει απαλλοτριωθεί ή οι ίδιοι να έχουν αποζημιω-
θεί. Προφανώς θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο αντιστάθμισμα για 
τους ιδιοκτήτες αυτούς. Παράλληλα, με τη λίμνη έχουν αυξηθεί 
πολύ οι αποστάσεις μεταξύ των οικισμών μας και της έδρας μας 
στο Λιδωρίκι, γεγονός που επιβαρύνει την οικονομική δραστηρι-
ότητα σε όλους τους τομείς της, καθώς έχει αυξηθεί και ο χρόνος, 
οπότε θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ειδικό πρόγραμμα κι-
νήτρων για την περιοχή, με βάση το τι προβλέπει η περιβαλλο-
ντική νομοθεσία για την αποκατάσταση και αποζημίωση τέτοιων 
επιβαρύνσεων. Τρίτον, δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε γύρω 
από την περιοχή της λίμνης του Μόρνου βιολογικό καθαρισμό και 
να λειτουργήσει με όλες τις προδιαγραφές που θέλουμε, καθώς το 
έργο είναι πολύ ακριβό. Δεδομένου ότι τα λύματα πρέπει να φύ-
γουν πολύ μακριά από τη λίμνη, το έργο είναι πολύ ακριβό και δεν 
μπαίνει σε πρόγραμμα.

Όλα αυτά τα ζητήματα τα έχετε εκθέσει στην πολιτεία; Ποιες α-
παντήσεις έχετε λάβει;
Τα προβλήματα αυτά τα έχουμε εκθέσει στην πολιτεία πολλές φορές, 
διαχρονικά, καθώς και στους βουλευτές του νομού μας (είναι μο-
νοεδρική η περιφέρεια και εναλλάσσονται) – όλοι τα γνωρίζουν τα 
προβλήματα πάρα πολύ καλά. Έχουμε πάει πολλές φορές στα αρ-
μόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και κάναμε και μια σχετική ανα-
φορά στην Επιτροπή Αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η 
οποία και αποδέχτηκε τις αιτιάσεις μας και τα προβλήματά μας και 
κράτησε την υπόθεση ανοιχτή και τη διαβίβασε σε άλλες επιτρο-
πές, κυρίως στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, σε πρώτο χρόνο. Εμείς 
αυτό που λέμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι έχουμε αυτά 
τα προβλήματα, μιλάμε με την ελληνική κυβέρνηση, δεν προσπα-
θούμε να την εκθέσουμε, αλλά επιδιώκουμε να ασκηθεί πίεση στις 
ελληνικές κυβερνήσεις, ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Έχουμε δει 
όλα τα κόμματα, πλην Χρυσής Αυγής, και θα τα ξαναδούμε στην 
παρούσα Βουλή. Απλώς αρχίσαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο επειδή υπήρχε η Ευρωομάδα Περιφερειών και Δήμων κι έτσι 
βρήκαμε την ευκαιρία να πάμε στις Βρυξέλλες, όπου είδαμε σχεδόν 
όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές και τους εκθέσαμε το πρό-
βλημα, ώστε να γνωρίζουν και να έχουν σαφή εικόνα, ανάλογα με 
την επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο καθένας, αν δουν κάποιο 
θέμα από τον δήμο Δωρίδος. Βρήκαμε την ευκαιρία να τους ενη-
μερώσουμε για το τι μας απασχολεί και πρέπει να πω ότι σε γενι-
κές γραμμές είχαμε θετική ανταπόκριση απ’ όλους.

φράγμα και η θάλασσα «μπαίνει» στην ξηρά, με αποτέλεσμα να 
χάνουμε κάθε χρόνο ένα μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου 
στην εκβολή του ποταμού. Μιλάμε για μήκος ακτογραμμής 5-6 χι-
λιομέτρων που κάθε χρόνο, σύμφωνα με μελέτη, αλλά με στοιχεία 
χειροπιαστά, «μπαίνει» η θάλασσα στην ξηρά. Ξέρουμε ότι έχουμε 
χάσει περίπου 40 μέτρα από το παραλιακό μέτωπο τα τελευταία 40 
χρόνια. Αυτή είναι μια τραγική συνέπεια για την περιοχή. Έπρεπε 
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Φ
θηνότερο κατά 
9,4% σε σχέση με 
το 2018 έκανε πρε-
μιέρα το πετρέ-
λαιο θέρμανσης την 
Τρίτη. Και παρόλο 
που ο καλός καιρός 

δεν προδιαθέτει τους καταναλωτές να προμη-
θευτούν πετρέλαιο, η χορήγηση του επιδόμα-
τος θέρμανσης αναμένεται να γίνει νωρίτερα 
φέτος, κάτι που θα λειτουργήσει ως κίνητρο 
για την προμήθεια του καυσίμου.
Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης και Α-
νταγωνιστικότητας, η πανελλαδική τιμή του 
πετρελαίου θέρμανσης (κατ’ οίκον) έκλεισε 
την Τρίτη στα 1,037 ευρώ, ενώ στις 15 Οκτω-
βρίου 2018 η μέση τιμή πώλησης του πετρε-
λαίου θέρμανσης ήταν τα 1,145 ευρώ. Πιο α-
ναλυτικά, στην Αττική η μέση τιμή του πετρε-
λαίου θέρμανσης κατά την πρώτη ημέρα της 
διάθεσής του ήταν 1,0185 ευρώ (από 0,967 
έως και 1,070 ευρώ) και στον νομό Θεσσα-
λονίκης τα 1,0295 ευρώ (από 0,999 έως και 
1,060 ευρώ). Την ίδια στιγμή στη Φλώρινα 
η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κυ-
μάνθηκε στα 1,065 ευρώ, ενώ στη Δράμα στα 

1,035 ευρώ.
Ωστόσο, οι παράγοντες της αγοράς επιμένουν 
στο αίτημα για μείωση της φορολογίας στο πε-
τρέλαιο θέρμανσης, τονίζοντας ότι είναι άδικα 
υψηλή. «Πάγια θέση μας, από το 2010, είναι 
η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε 
όλα τα καύσιμα και ειδικά στο πετρέλαιο θέρ-
μανσης. Είναι πανάκριβο και υπερφορολογη-
μένο σε σχέση με τον ανταγωνιστή που λέγε-
ται φυσικό αέριο, το οποίο έχουν μόνο 10 πό-
λεις στην Ελλάδα» ανέφερε σε δηλώσεις του 
ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Βενζινοπωλών Ελλάδας.

Επίδομα θέρμανσης
Η υπέρβαση του στόχου του φετινού προϋπο-
λογισμού θα αξιοποιηθεί από την κυβέρνηση 
για την αύξηση του κονδυλίου του επιδόμα-
τος θέρμανσης από τα 57,5 εκατ. ευρώ στα 67 
εκατ. ευρώ και τη διανομή του 90% του ποσού 
εντός του τρέχοντος έτους. Για το 2020 η κυ-
βέρνηση θα επανεξετάσει το μοντέλο του επι-
δόματος θέρμανσης, γι’ αυτό η καταβολή του 
στους δικαιούχους ενδεχομένως να γίνει στις 
αρχές του 2021. Αυτός είναι και ο λόγος που ο 
προϋπολογισμός του 2020 δεν προβλέπει δα-
πάνη για επίδομα θέρμανσης.

Χρήσιμες συμβουλές
Πληροφορίες σχετικά με όσα πρέπει να προ-
σέχουν οι καταναλωτές όταν προμηθεύονται 
πετρέλαιο θέρμανσης εξέδωσε η Γενική Γραμ-
ματεία Εμπορίου και Προστασίας Κατανα-
λωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων. Συγκεκριμένα:
1.  Θα πρέπει να παραλαμβάνουν πετρέλαιο 

άτομα που γνωρίζουν τη διαδικασία παρα-
λαβής και να χρησιμοποιούν το δικό τους 
μέτρο, χωρίς να εμπιστεύονται μόνο τον με-
τρητή του βυτιοφόρου ή τον εξωτερικό σω-
λήνα ένδειξης της στάθμης της δεξαμενής.

2.  Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι διαδικασίες 
και τα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή α-
τυχημάτων και άλλων επιπτώσεων (π.χ. ελ-
λειμματική παράδοση).

3.  Το χρώμα του πετρελαίου να είναι ζωηρό 
κόκκινο και όχι θολό, καθώς αποτελεί έν-
δειξη της ποιότητάς του.

4.  Οι καταναλωτές να πληρώνουν μόνο αν η 
απόδειξη παραλαβής-πληρωμής έχει συ-
μπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα από τον 
νόμο στοιχεία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, 
αν κάτι τους προβληματίζει, σημειώνουν τις 
λέξεις «με κάθε επιφύλαξη».

5.  Οι καταναλωτές θα πρέπει να ξέρουν να υ-

Η υπέρβαση του 
στόχου του φετινού 
προϋπολογισμού 
ανοίγει τον δρόμο για 
αύξηση του κονδυλίου 
του επιδόματος 
θέρμανσης από τα 
57,5 εκατ. ευρώ στα 
67 εκατ. ευρώ και τη 
διανομή του 90% του 
ποσού εντός του 2019.

πολογίζουν ακριβώς πόσα λίτρα πετρε-
λαίου αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους 
της δεξαμενής. Για τον σκοπό αυτόν, γίνε-
ται πολλαπλασιασμός του μήκους της δε-
ξαμενής (π.χ. 2 μέτρα) επί το πλάτος της 
(π.χ. 1,25 μέτρα) επί το ύψος της [π.χ. 1 
μέτρο, δηλαδή: 2 x 1,25 x 1 = 2,5 m3 λίτρα. 
Επομένως, 2.500 : 100 = 25 λίτρα ανά ε-
κατοστό ύψους (εσωτερικές διαστάσεις)]. 
Το πετρέλαιο που παρέλαβαν θα το βρουν αν 
πολλαπλασιάσουν το ύψος του πετρελαίου 
που προστέθηκε στη δεξαμενή με τα λίτρα 
ανά εκατοστό που αυτή χωράει. Αν π.χ. η δε-
ξαμενή είχε 18 cm πετρέλαιο πριν και 78 cm 
μετά, προστέθηκαν 78 - 18 = 60 cm, δηλαδή, 
σύμφωνα με το προηγούμενο παράδειγμα με 
τα 25 λίτρα ανά εκατοστό ύψους, παρέλαβαν 
60 x 25=1.500 λίτρα πετρέλαιο.

Επίσης είναι αναγκαίο:
• Να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά 
τον χρόνο συντήρηση-ρύθμιση του συστήμα-
τος της κεντρικής θέρμανσης (λιγότερη κατανά-
λωση πετρελαίου, εξοικονόμηση χρήματος). Κα-
ταλληλότερος χρόνος είναι αμέσως μετά τη λήξη 
της περιόδου θέρμανσης (δηλαδή οι μήνες Α-
πρίλιος και Μάιος), ώστε να μη μείνουν κατά-
λοιπα καύσης κατά την καλοκαιρινή περίοδο, 
οπότε θα είναι πιο δύσκολος ο καθαρισμός του.
• Να μην αφήνεται ο καυστήρας του πετρε-
λαίου να λειτουργεί χωρίς καύσιμα, γιατί έτσι 
καταστρέφονται η αντλία και το μπεκ.
• Κατά τον εφοδιασμό ο καυστήρας θα πρέπει 
να είναι κλειστός για λόγους ασφάλειας και 
προστασίας του περιβάλλοντος.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι καλή θέρ-
μανση σημαίνει να αισθανόμαστε άνετα. Αντι-
θέτως, η υπερβολική ζέστη είναι πολυδάπανη 
και ανθυγιεινή. Έτσι, η ρύθμιση της θερμο-
κρασίας των χώρων μιας κατοικίας πρέπει να 
έχει ως εξής: Μπάνιο: 22°C, Καθιστικό: 19°C-
20°C, Υπνοδωμάτια: 18°C. Σε μια πόλη όπως 
η Θεσσαλονίκη ένας βαθμός θερμοκρασίας λι-
γότερος σημαίνει οικονομία περίπου 6% σε 
πετρέλαιο.

ΦΘΗΝΌΤΕΡΌ ΤΌ ΠΕΤΡΕΛΑΙΌ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ
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Η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης 
ανέρχεται στα 1,02-1,04 ευρώ το λίτρο για τον 
νομό Αττικής και στα 1,03-1,08 ευρώ το λίτρο 
για την επαρχία. Η τιμή αυτή είναι περίπου 10% 
φθηνότερη από την αντίστοιχη τιμή του Οκτω-
βρίου του 2018.

 ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΠΑ

«Οι καταναλωτές δείχνουν  
αποφασισμένοι να αντιδράσουν  

στην ενεργειακή φτώχεια»

Τα «μυστικά» της αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης, δη-
λαδή τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές, αποκαλύ-
πτει ο Δημοσθένης Κακούρης, πρόεδρος της Ένωσης Βεν-
ζινοπωλών Αιτωλοακαρνανίας-Λευκάδας, ο οποίος εκτιμά 

ότι φέτος οι καταναλωτές φαίνονται αποφασισμένοι να γεμίσουν τις 
δεξαμενές τους με πετρέλαιο, καθώς ευνοεί και η τιμή του, που είναι 
χαμηλότερη από πέρυσι.

Κύριε Κακούρη, ποια είναι η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου 
θέρμανσης και σε ποια τιμή θα διαμορφωθεί το λίτρο;
Η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης είναι από τον Οκτώ-
βριο του 2019 έως τον Απρίλιο του 2020. Έχει ξεκινήσει η διάθεση πε-
τρελαίου θέρμανσης από τα πρατήρια προς τους καταναλωτές. Η τιμή 
διάθεσής του ανέρχεται στα 1,02-1,04 ευρώ το λίτρο για τον νομό Αττικής 
και στα 1,03-1,08 ευρώ το λίτρο για την επαρχία. Η τιμή αυτή είναι περί-
που 10% φθηνότερη από την αντίστοιχη τιμή του Οκτωβρίου του 2018.

Πώς περιμένουμε να κυμανθούν οι τιμές το επόμενο διάστημα;
Δεν μπορούμε να ξέρουμε με ακρίβεια. Οι εξελίξεις, όμως, λόγω της 
κλιμακούμενης έντασης στη ΒΑ Συρία, ενδέχεται να φέρουν διακυμάν-
σεις στις διεθνείς τιμές Brent (πετρελαίου), με αποτέλεσμα να έχουμε 
αυξητικές ή πτωτικές τάσεις στην αγορά των καυσίμων.

Οι παραγγελίες για τη φετινή περίοδο πώς έχουν ξεκινήσει;

κάτι που σημαίνει ότι ένας τους τέσσερις Έλληνες στερείται της δυνα-
τότητας επαρκούς θέρμανσης. Αυτή η αρνητική κατάσταση φαίνεται 
ότι φέτος, αν και είναι νωρίς, θα αντιστραφεί.

Το επίδομα θέρμανσης θεωρείτε ότι θα βοηθήσει;
Είναι θέμα χρόνου η έκδοση απόφασης για τη χορήγηση του επιδόμα-
τος στα νοικοκυριά. Γνωρίζουμε ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι 
τα χρήματα να δοθούν στους καταναλωτές μέχρι το τέλος του έτους. 
Επίσης, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην αύξηση του συνολικού 
κονδυλίου κατά 10 εκατ. ευρώ – κι έτσι να φτάσει τα 68 εκατ. ευρώ. 
Στις αλλαγές που σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών περιλαμβάνο-
νται η αύξηση του ύψους της επιδότησης από 16 λεπτά το λίτρο, που 
ήταν την περσινή σεζόν, στα επίπεδα των 18-20 λεπτών το λίτρο και 
η ενίσχυση των νοικοκυριών που κατοικούν στις περιοχές της πρώ-
της και της δεύτερης ζώνης, τα οποία έχουν μεγαλύτερες δαπάνες για 
θέρμανση. Στις ζώνες αυτές περιλαμβάνονται τα Γρεβενά, η Δράμα, 
ο Έβρος, η Ευρυτανία, τα Ιωάννινα, η Καστοριά, η Κοζάνη, οι Σέρρες, 
η Φλώρινα (α΄ ζώνη) και η Αρκαδία, η Ημαθία, η Θεσσαλονίκη, η Κα-
βάλα, η Καρδίτσα, το Κιλκίς, η Λάρισα, η Μαγνησία, η Ξάνθη, η Πέλλα, 
η Ροδόπη, τα Τρίκαλα και η Χαλκιδική (β΄ ζώνη).

Τι θα πρέπει να προσέξει ο πελάτης-καταναλωτής σχετικά με το 
πετρέλαιο θέρμανσης;
Μερικά βασικά σημεία που πρέπει να έχει υπόψη του ο πελάτης είναι 
τα εξής:
• Το πρατήριο της γειτονιάς αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση. Καλό θα 
είναι οι καταναλωτές να το προτιμήσουν.
• Να αποφύγουν τους περιστασιακούς προμηθευτές.
• Κριτήριο για την επιλογή του πρατηρίου δεν είναι μόνο η τιμή στην 
οποία πωλείται το πετρέλαιο, καθώς πολλές φορές η φθηνή τιμή συ-
νεπάγεται ελλειμματική παράδοση.
• Όσο μεγαλύτερη ποσότητα αγοράσουν, τόσο καλύτερη τιμή μπο-
ρούν να πετύχουν.
• Κατά την παραλαβή να προσέχουν το χρώμα του πετρελαίου να είναι 
κόκκινο και διαυγές. Αν είναι θολό, να μην το παραλάβουν.
• Όποιος παραλαμβάνει το πετρέλαιο οφείλει να γνωρίζει καλά τις δι-
αστάσεις της δεξαμενής του. Σε πλαστικές ή ακανόνιστων διαστάσεων 
δεξαμενές παρατηρούνται προβλήματα, ενδέχεται η μέτρηση να μην 
είναι ακριβής, γι’ αυτό καλό θα είναι οι δεξαμενές να είναι τετραγω-
νισμένες ή μεταλλικές.
• Σημαντικό είναι να μετρά την ποσότητα που έχει πριν από την παρα-
λαβή (προμέτρηση) με μεταλλική ράβδο και αυτή που υπάρχει μετά το 
γέμισμα της δεξαμενής (επιμέτρηση), ώστε να είναι σίγουρος για την 
ποσότητα που παρέλαβε. Η προμέτρηση, η επιμέτρηση και ο υπολο-
γισμός της ποσότητας θα πρέπει να γίνονται παρουσία του οδηγού του 
βυτιοφόρου ή του βοηθού του.
• Η παραλαβή καλό θα είναι να γίνεται από δύο άτομα, ώστε ο έλεγ-
χος των προμηθευτών να είναι μεγαλύτερος.
• Για να γίνει σωστή μέτρηση μετά το γέμισμα της δεξαμενής, θα πρέ-
πει να περάσουν τουλάχιστον 5 λεπτά, για να «ηρεμήσει» το πετρέλαιο.
• Ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει πως η στάθμη του πετρελαίου 
ενδέχεται να σταματήσει ένα με δύο εκατοστά από εκεί που αρχικά είχε 
υπολογιστεί. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω του ότι η δεξαμενή μετά το 
γέμισμά της θα παρουσιάσει μια μικρή διόγκωση.
• Ιδιαίτερη προσοχή να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας όταν γίνεται η 
παράδοση πετρελαίου θέρμανσης σε υπόγεια και κλειστούς χώρους, 
διότι τα αέρια είναι επικίνδυνα για ανάφλεξη.
• Πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο συντή-
ρηση-ρύθμιση του συστήματος της κεντρικής θέρμανσης.
• Να ελέγχεται η μάνικα (λάστιχο του βυτιοφόρου) να είναι γεμάτη 
πριν από την παράδοση και η ένδειξη του μετρητή να είναι στο μηδέν.

Η πληρωμή πώς μπορεί να γίνεται;
H πληρωμή μπορεί να γίνεται, ανάλογα με τις ποσότητες, με μετρητά ή 
με πιστωτική κάρτα, όπου μπορούν να μπουν και πολλές άτοκες δό-
σεις. Ο πρατηριούχος είναι υποχρεωμένος να εκδώσει απόδειξη λια-
νικής πώλησης προς τον καταναλωτή αναγράφοντας τα στοιχεία 
του πελάτη, τα λίτρα και το ποσό πληρωμής, ενώ χρειάζεται και ο 
αριθμός παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος για να πάρουν οι κα-
ταναλωτές την επιδότηση.

Από κάποιες ενδείξεις στις πρώτες παραγγελίες φαίνεται ότι φέτος 
οι καταναλωτές είναι αποφασισμένοι να αντιδράσουν στην ενεργει-
ακή φτώχεια και να κάνουν μεγαλύτερες καταναλώσεις. Τα στοιχεία 
της Eurostat δείχνουν ότι στο σύνολο της Ε.Ε. το 8% δηλώνει ότι δεν 
μπορεί να έχει επαρκή θέρμανση λόγω οικονομικής αδυναμίας, ενώ, 
όσον αφορά την Ελλάδα, το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 25,7%, 
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συνέντευξη

Δημοσθένης 
Κακούρης,

 πρόεδρος της  Ένωσης 
Βενζινοπωλών

Αιτωλοακαρνανίας 
- Λευκάδας



Υ
περψηφίστηκε την περασμένη Τρίτη από τη Βου-
λή ο αντικαπνιστικός νόμος. Πλέον το κάπνισμα 
απαγορεύεται σε όλους τους δημόσιους χώρους 
και τα πρόστιμα θα είναι τσουχτερά για τους παρα-
βάτες. Οι ρυθμίσεις για την απαγόρευση του καπνί-
σματος στο νομοσχέδιο ψηφίστηκαν με ευρύτατη 

πλειοψηφία, αφού η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και το ΜέΡΑ25 
έδωσαν θετική ψήφο, το ΚΚΕ δήλωσε «παρών» και η Ελληνική 
Λύση καταψήφισε.

Τέλος στο κάπνισμα
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, εκτός απ’ όσες 
απαγορευτικές ή περιοριστικές διατάξεις ισχύουν και εφαρμό-
ζονται ήδη, απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα και η κατανά-
λωση προϊόντων καπνού στους ακόλουθους χώρους:
•  Σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή 

στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασί-
ας, εξαιρουμένων των χώρων που χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή προϊόντων καπνού.

•  Σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως 
στα καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, πο-
τών, γλυκισμάτων, κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος, 
μεικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης, εξαιρου-
μένων των εξωτερικών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι 
περιμετρικά ανοιχτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον. Ως «εσω-
τερικός χώρος» νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με συρόμενη 
ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος με σκέπαστρο 
και ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμε-
τρικά.

•  Στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής.
•  Στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά θα 

προσδιοριστούν για τους καπνιστές, στους σταθμούς μεταφο-
ρικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων, στα παντός 
είδους κυλικεία, στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς 
συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημόσιας χρήσης 

αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων.
•  Στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρή-

σης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.
Με τις νέες ρυθμίσεις απαγορεύεται επίσης:
•  Η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους και από ανηλίκους.
•  Η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες επιχειρήσεων 

μαζικής εστίασης και επιχειρήσεων αναψυχής.
•  Η κατασκευή, η προβολή, η εμπορία και η πώληση αντικειμένων 

που έχουν την εξωτερική μορφή προϊόντων καπνού και συνα-
φών προϊόντων.

•  Η διαφήμιση και πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους υπηρε-
σιών υγείας και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων 
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στα κυλικεία των 
ιδρυμάτων και των υπηρεσιών αυτών.

•  Η πώληση προϊόντων καπνού και το κάπνισμα σε χώρους παρο-
χής υπηρεσιών διαδικτύου και παιχνιδιών τεχνητής νοημοσύνης.

•  Η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς και υπαίθριους 
χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρω-
σης ανηλίκων, σε κλειστούς χώρους ομαδικών αθλημάτων και 
κλειστούς χώρους αθλητικών εκδηλώσεων.

Για κάθε παράβαση της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστι-
μο ύψους 200 ευρώ στους παρανόμως καπνίζοντες και 500 ευρώ 
στους υπεύθυνους διαχείρισης των παραπάνω χώρων.

Τσουχτερά πρόστιμα
Σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2018, για 
την παράβαση της απαγόρευσης καπνίσματος στα πάσης φύσεως 
αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανή-
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ρεπορτάζ

 ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Η Βουλή είπε «όχι» στο τσιγάρο

Στους παραβάτες θα επιβάλλονται 
τσουχτερά πρόστιμα, που θα 
φτάνουν ακόμα και τα 10.000 ευρώ.

λικοι κάτω των 12 ετών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 
1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι 
οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο, στο ποσό των 3.000 ευρώ, 
αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης.
Παράλληλα, στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η 
αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για διάστημα ενός μη-
νός για κάθε παράβαση, έστω κι αν δεν διέπραξαν την παράβαση 
οι ίδιοι αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο.
Η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος 
από τους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, 
τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και 
τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους χώρους όπου είναι 
εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, αποτελεί πειθαρχικό παράπτω-
μα, σημειώνεται στην εγκύκλιο. Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώ-
νουν προϊόντα καπνού επιβάλλεται πρόστιμο 50 έως 500 ευρώ, 
λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής.
Στους ιδιοκτήτες καταστημάτων επιβάλλεται πρόστιμο από 500 
έως 10.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής. Στην 
τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με απόφαση της Αρ-
χής η οποία τη χορήγησε, για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, ενώ 
στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας, 
με απόφαση της Αρχής η οποία τη χορήγησε.
Επίσης, σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού σε ανηλίκους επιβάλ-
λεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ.

Π. Πολάκης: Ύποκριτικό το ενδιαφέρον 
της κυβέρνησης
Υποκριτικό χαρακτήρισε ο Παύλος Πολάκης το ενδιαφέρον της 
κυβέρνησης για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, υπο-
στηρίζοντας ότι οι φωτογραφίες που τον έδειχναν να καπνίζει στο 
υπουργείο Υγείας διέρρευσαν από ιδιωτικά συμφέροντα που πλήτ-
τονταν από τα δικά του μέτρα. «Είχαμε σύσκεψη με προμηθευτές 
αιμοδυναμικών, όπου τους αναγκάσαμε να μειώσουν σημαντικά 
τις τιμές τους. Μετά τη σύσκεψη ένας από αυτούς που μετείχαν και 
ήταν δυσαρεστημένος με έβγαλε φωτογραφία να καπνίζω» είπε ο 
κ. Πολάκης. «Μιλάτε για το κάπνισμα. Όσες φορές το αναφέρετε, 
τόσες ψήφους πήρα. Αν θέλετε να είστε ριζοσπαστικοί για το κά-
πνισμα, γιατί δεν βάζετε μάθημα στα σχολεία για την απαγόρευση 
του καπνίσματος; Αυτό που έκανε ο Αβραμόπουλος θα κάνετε κι 
εσείς. Αμέτε να πείτε στους αστυνομικούς που είναι σε λαγκάδια 
και χωριά να πάνε στα καφενεία να βάλουν πρόστιμα» ανέφερε 
χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, εξέφρασε παράπονα για την εφαρμογή του αντικαπνιστι-
κού στο Κοινοβούλιο από τον πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασού-
λα. «Εδώ, στη Βουλή μέσα, οι μισοί συνάδελφοι βουλευτές της ΝΔ 
είναι οι πιο φανατικοί καπνιστές. Μας έχει υποχρεώσει ο Τασούλας 
να καπνίζουμε 40 νοματαίοι σε έναν χώρο που είναι στρούγκα, ενώ 
πριν ήταν δύο καφενεία, ένα καπνιζόντων και ένα μη καπνιζόντων. 
Αυτή είναι η υποκρισία και η κακομοιριά που σας διακρίνει».

Αισιόδοξα μηνύματα
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευ-
νας σε δείγμα 1.908 ενηλίκων, ο Έλληνας δείχνει να γυρνάει την 
πλάτη του στο τσιγάρο. Το ποσοστό των ενήλικων καπνιστών, συ-
μπεριλαμβανομένων όσων καπνίζουν περιστασιακά, έχει περι-
οριστεί στο 27,5% και σε ποσοστό 65% σκέφτονται να διακόψουν 
οριστικά το κάπνισμα το προσεχές διάστημα.
Σημειώνεται ότι το ποσοστό των καπνιστών πριν από μία δεκα-
ετία άγγιζε το 40%. Κατά τη διάρκεια παρουσίασης της έρευνας 
από τον διευθυντή του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερι-
κανικού Κολλεγίου Ελλάδος και πρόεδρο της Επιτροπής Εμπει-
ρογνωμόνων για τον Έλεγχο του Καπνίσματος, Παναγιώτη Μπε-
χράκη, και τον πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρεί-
ας, Ευάγγελο Φιλόπουλο, τονίστηκε ότι το 17,9% του πληθυσμού 
καπνίζει σε καθημερινή βάση και το 9,6% είναι περιστασιακοί 
καπνιστές.
«Ο αμετανόητος θεριακλής είναι μύθος» ανέφεραν χαρακτηριστικά 
οι ειδικοί, προσθέτοντας ότι το 94,6% των πολιτών έχει βρεθεί τον 
τελευταίο χρόνο σε χώρο όπου κάπνιζαν αν και απαγορευόταν το 
κάπνισμα και το 72% δηλώνει ότι νιώθει θυμό γι’ αυτό. Το 87,5% θε-
ωρεί σημαντικό τον εθνικό στόχο για τη μείωση του καπνίσματος, 
ενώ το 86% εκτιμά ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν λειτούργησαν 
σωστά για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.



ΣΎΝΟΛΟ 
15 ΕΥΡΏ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ& ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΆ 
ΆΠΟ ΤΟ 

+

210 3466996
THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ 

3 ΣΆΚΙΆ 
ΞΕΡΗ ΟΞΙΆ ΠΗΛΙΟΥ

1 ΣΆΚΟΥΛΆ 
ΠΡΟΣΆΝΆΜΆ  



Υ
πέρ της Ελλάδας έχει αρχί-
σει να γέρνει πλέον η πλά-
στιγγα, καθώς η αλλαγή 
κυβέρνησης φαίνεται να άλ-
λαξε το κλίμα τόσο στην ελ-
ληνική οικονομία όσο και 

στις Βρυξέλλες.
Οι Ευρωπαίοι φαίνεται να εμπιστεύονται περισ-
σότερο την κυβέρνηση της ΝΔ και ανάβουν –σε 
πρώτη φάση τουλάχιστον– το πράσινο φως για 
τον προϋπολογισμό του 2020. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, η πρώτη αποτίμηση των ευρωπαϊκών 
θεσμών συμφωνεί με τις εκτιμήσεις της ελληνι-
κής κυβέρνησης, ενώ η τελική αποτίμηση θα α-
νακοινωθεί στις 20 Νοεμβρίου.
Ειδικότερα, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού 
που έχει αποσταλεί στην Κομισιόν προβλέπεται 
πρωτογενές πλεόνασμα 3,7% φέτος, το οποίο α-
φήνει περιθώριο για πρόσθετα θετικά μέτρα, και 
3,6% το 2020, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
κοινωνικών και αναπτυξιακών μέτρων ύψους 1,2 
δισ. ευρώ που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. 
Οι προβλέψεις αυτές ουσιαστικά είναι ίδιες (με 
μικρή στρογγυλοποίηση μόνο) με εκείνες του 
προσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή.
Το προσχέδιο, όπως και αυτό που κατατέθηκε 
στη Βουλή, επιμένει στην πρόβλεψη για ανά-
πτυξη 2,8% το 2020, ρυθμός σημαντικά υψηλό-
τερος από τη φετινή εκτίμηση για αύξηση του 
ΑΕΠ κατά 2%.
Το υπουργείο Οικονομικών έχει προχωρήσει 
στο νέο προσχέδιο στην αναπροσαρμογή ορι-
σμένων επιμέρους προβλέψεων για το εκτιμώ-

μενο όφελος από τα δημοσιονομικά ισοδύναμα 
μέτρα (παρεμβάσεις βελτίωσης του δημοσιονο-
μικού αποτελέσματος). Στο πλαίσιο αυτό, περιο-
ρίζει τα προβλεπόμενα έσοδα από την ενίσχυση 
των ηλεκτρονικών συναλλαγών από τα 642 εκατ. 
ευρώ στα 557 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπει πρό-
σθετα έσοδα 73 εκατ. ευρώ από τις άδειες για το 
διαδικτυακό στοίχημα και τα διαδικτυακά τυ-
χερά παίγνια.

Οι φοροελαφρύνσεις
Στο προσχέδιο που έχει στα χέρια της η Κομι-
σιόν περιλαμβάνεται και όλο το πακέτο αναπτυ-
ξιακών και κοινωνικών παρεμβάσεων που έχει α-
νακοινώσει η κυβέρνηση για το 2020. Συγκεκρι-
μένα, πρόκειται για:
1.  Χορήγηση επιδόματος ύψους 2.000 ευρώ για 

κάθε παιδί που θα γεννηθεί από την 1η Ιανου-
αρίου 2020, με εξαιρετικά διευρυμένα εισοδη-
ματικά κριτήρια που καλύπτουν το 90% των οι-
κογενειών. Το κόστος για τον προϋπολογισμό 
ανέρχεται στα 123 εκατ. ευρώ.

2.  Μετάπτωση στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 
13% των ειδών βρεφικής ηλικίας και των κρα-
νών ασφαλείας, με δημοσιονομικό κόστος 12 
εκατ. ευρώ.

3.  Μείωση του εισαγωγικού συντελεστή φορολο-
γίας εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα στο 
9% από 22% σήμερα και αύξηση του αφορολό-
γητου ορίου για κάθε παιδί, με δημοσιονομικό 
κόστος 281 εκατ. ευρώ.

4.  Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για ερ-
γαζόμενους πλήρους απασχόλησης κατά πε-

ρίπου μία μονάδα βάσης από την 1η Ιουλίου 
2020, με δημοσιονομικό κόστος 123 εκατ. 
ευρώ.

5.  Μείωση του φόρου εισοδήματος νομικών 
προσώπων από το 28% στο 24% από τη χρήση 
του 2019, με δημοσιονομικό κόστος 541 εκατ. 
ευρώ (έναντι πρόβλεψης για 566 εκατ. ευρώ 
στο προσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή).

6.  Μείωση της φορολογίας των κερδών που θα 
διανεμηθούν το 2020 από 10% σε 5%, με δη-
μοσιονομικό κόστος 75 εκατ. ευρώ (έναντι 
πρόβλεψης για 69 εκατ. ευρώ στο προσχέδιο 
της περασμένης εβδομάδας).

7.  Αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για 3 
έτη, με δημοσιονομικό κόστος 26 εκατ. ευρώ.

8.  Αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων για 3 
έτη, με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος.

9.  Επιστροφή μέρους των δαπανών για ανακαι-
νίσεις, ενεργειακή και αισθητική αναβάθ-
μιση κτιρίων που εξοφλούνται με ηλεκτρονικά 
μέσα πληρωμής, η οποία εκτιμάται ότι δεν 
θα επιφέρει επιπλέον δημοσιονομική επιβά-
ρυνση στον προϋπολογισμό.

Προσδοκίες για κοινωνικό μέρισμα
Την ίδια στιγμή έχουν ενισχυθεί οι προσδοκίες 
για κοινωνικό μέρισμα, καθώς το πρωτογενές 
πλεόνασμα στο εννεάμηνο του 2019 είναι τρι-
πλάσιο από τον στόχο και διπλάσιο σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Συγκεκρι-
μένα, διαμορφώθηκε στα 4,479 δισ. ευρώ, έναντι 
στόχου 1,467 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υπέρ-
βαση 3,012 δισ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο περσινό 

διάστημα το πρωτογενές πλεόνασμα είχε δια-
μορφωθεί στα 2,523 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, διευρύνθηκε η υπέρβαση στόχου 
στο πεδίο των φορολογικών εσόδων, καθώς ξε-
πέρασαν τον στόχο κατά 616 εκατ. ευρώ.

Στον αντίποδα…
Στον απόηχο της συμφωνίας κυβέρνησης και ευ-
ρωπαϊκών θεσμών για τα μεγέθη του προσχε-
δίου προϋπολογισμού του 2020, το ΔΝΤ εκτιμά 
ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2019 θα είναι 
στο 3,3% και του 2020 στο 2,6% ή σχεδόν μία μο-
νάδα κάτω από την εν ισχύ δέσμευση για πλε-
όνασμα 3,5% του ΑΕΠ. Επίσης, προβλέπει για 
την ελληνική οικονομία ανάπτυξη μόλις στο 2% 
φέτος και στο 2,2% το 2020, χαμηλότερα από τον 
πήχη στον προϋπολογισμό, ενώ για το 2024 βλέ-
πει ανάπτυξη μόλις 0,9%.
Μάλιστα, το Ταμείο παραμένει πιστό και στο 
μοτίβο του «μη βιώσιμου χρέους μακροπρόθε-
σμα», όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία τα 
οποία δημοσιοποιεί στην έκθεση «Δημοσιονο-
μικό Παρατηρητήριο» (Fiscal Monitor). Θα πρέ-
πει να σημειωθεί ότι το ΔΝΤ δεν έχει ειδική α-
ναφορά για τη χώρα, αλλά οι εκτιμήσεις του κα-
ταγράφονται σε μια σειρά από στοιχεία που 
δημοσιοποιεί και αφορούν το σύνολο της πα-
γκόσμιας οικονομίας και όχι μόνο την Ελλάδα.
Σε κάθε περίπτωση, οι προβλέψεις αυτές έρχο-
νται να προστεθούν σε μια σειρά εσφαλμένων ε-
κτιμήσεων τα προηγούμενα χρόνια, που κόστι-
σαν ακριβά σε όρους λιτότητας στη διάρκεια των 
μνημονίων.

Παρά τη διαφαινόμενη συμφωνία κυβέρνησης 
και ευρωπαϊκών θεσμών για τον προϋπολογισμό 
του 2020, το ΔΝΤ συνεχίζει τις αρνητικές 
προβλέψεις.

ΖΈΣΤΗ  
ΑΠΌ ΚΌΜΙΣΙΌΝ, 

ΠΆΓΟΣ ΆΠΟ ΔΝΤ
  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Α
κόμα μια δωρεά στο Πολεμι-
κό Ναυτικό πραγματοποίησε 
ο εφοπλιστής Παναγιώτης Λα-
σκαρίδης. Πλέον η Ελλάδα ενέ-
ταξε στον πολεμικό στόλο της 
ένα πλοίο γενικής υποστήριξης 

ανοικτής θαλάσσης. Την αποδοχή δωρεάς συ-
νυπέγραψαν πριν από λίγες ημέρες ο υπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπου-
λος, και ο κ. Λασκαρίδης. Κατά τη συνάντηση 
ο κ. Παναγιωτόπουλος εξέφρασε τις θερμές 
ευχαριστίες του προς τον κ. Λασκαρίδη, κα-
θώς, όπως τονίστηκε, η ευγενική δωρεά του 
θα συμβάλει στην επαύξηση των δυνατοτήτων 
υποστήριξης της αποστολής και των έργων 
του Πολεμικού Ναυτικού.

Το νέο απόκτημα
Το πλοίο αποτελεί δωρεά τόσο του εφοπλιστή 
όσο και του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρί-
δη. Η παραλαβή του από τη Νορβηγία αναμέ-
νεται να αναβαθμίσει τις επιχειρησιακές δυνα-
τότητες του Πολεμικού Ναυτικού.
Σύμφωνα με τα naftikachronica.gr, «το πλοίο 
γενικής υποστήριξης μήκους 70 μέτρων και 
εκτοπίσματος άνω των 3.000 τόνων και ηλικίας 
κάτω των 20 ετών είναι ναυπηγημένο για εκτέ-
λεση αποστολών υποστήριξης επιχειρήσεων 
πλατφορμών άντλησης πετρελαίου (Platform 
Support Vessel) στην ανοιχτή θάλασσα. Οι 
εξαιρετικές προδιαγραφές κατασκευής, σε 
συνδυασμό με την ευκολία αλλαγής της δια-
μόρφωσης ανάλογα με την αποστολή, προσ-
δίδουν στο πλοίο επιχειρησιακή ευελιξία για 
υποστήριξη πλοίων στην ανοιχτή θάλασσα και 
όχι μόνο. Η σχεδίαση του σκάφους έχει γίνει 
με γνώμονα την αξιοπιστία του υλικού, την 
οικονομία συντήρησης και την εξοικονόμηση 
προσωπικού. Το σύστημα πρόωσης αποτελεί-
ται από δύο κύριες μηχανές που στρέφουν δύο 
άξονες και τρεις βοηθητικές προπέλες οι οποί-
ες σε συνδυασμό με εκτεινόμενο σύστημα αζι-
μουθίου επιτρέπουν στο πλοίο να παραμένει 
δυναμικά ακίνητο (Dynamic Positioning) πάνω 
απ’ οποιοδήποτε σημείο του βυθού. Διαθέτει 
γερανό και μεγάλο αριθμό δεξαμενών διαφό-
ρων τύπων, συνολικής χωρητικότητας 6.000 
κυβικών μέτρων. Διαθέτει σημαντικές δυνα-
τότητες πετρέλευσης εν πλω, πυρόσβεσης και 
ρυμούλκησης, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και για διάσωση άνω των 200 ναυαγών. Η τα-
χύτητα του πλοίου είναι της τάξης των 14 κόμ-
βων. Η δωρεά γίνεται με τη βεβαιότητα ότι το 
Πολεμικό Ναυτικό θα αναβαθμίσει τις επιχει-
ρησιακές δυνατότητες του στόλου στην ανοιχτή 
θάλασσα και θα καλύψει με τεχνικοοικονομικά 
καλύτερους όρους αποστολές διοικητικής μέ-
ριμνας που τώρα καλύπτει με πλοία παλαιάς 

τεχνολογίας τα οποία έχουν μεγάλες ανάγκες 
συντήρησης και στελέχωσης».

Πρόγραμμα «Κύκνος»
Η συγκεκριμένη κίνηση του εφοπλιστή έρχεται 
σε συνέχεια μιας μεγάλης δωρεάς τεσσάρων 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στο Πολεμικό 
Ναυτικό που πραγματοποιήθηκε τον περασμέ-
νο Μάιο.
Στο πλαίσιο του προγράμματος αντικατάστασης 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών φρεγατών τύ-
που «S», που φέρει την επωνυμία «Κύκνος», 
υπογράφηκε στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού 
(ΓΕΝ) η σύμβαση για την προμήθεια και την 
εγκατάσταση τεσσάρων ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών, κατασκευής των εταιρειών Société 
Internationale des Moteurs Baudouin και 
Leroy-Somer, σε μία ακόμη φρεγάτα τύπου 
«S» του Πολεμικού Ναυτικού.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης, η εται-
ρεία Baudouin ανέλαβε να παράσχει στο Πο-
λεμικό Ναυτικό τέσσερα ηλεκτροπαραγωγά 
ζεύγη για εγκατάσταση σε μία φρεγάτα τύπου 

«S», συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας 
αριθμού ανταλλακτικών, εργαλείων και υπο-
στήριξης. Τα εν λόγω ηλεκτροπαραγωγά ζεύ-
γη θα εγκατασταθούν από την εταιρεία Νέα 
Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., η οποία ανέλαβε 
την υποχρέωση εγκατάστασης, καθώς και 
εκτέλεσης των απαραίτητων σωληνουργικών 
και ηλεκτρολογικών εργασιών διασύνδεσης 
και λειτουργίας. Το σύνολο της δαπάνης προ-
μήθειας και εγκατάστασης κάλυψε ο κ. Λα-
σκαρίδης, ενώ το έργο έχει προγραμματιστεί 
να έχει ολοκληρωθεί εντός 11 μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης (παράδοση ηλεκτρο-
παραγωγών ζευγών - εγκατάσταση - εκτέλεση 
δοκιμών).

Ποιος είναι 
ο Παναγιώτης Λασκαρίδης
Ο Παναγιώτης Λασκαρίδης αποφοίτησε από τη 
Γερμανική Σχολή Αθηνών το 1965 και σπού-
δασε στη Γερμανία, στο ΤU Braunschweig, 
μηχανολόγος μηχανικός. Ακολούθως έκα-
νε μεταπτυχιακά στο Λονδίνο, παίρνοντας 
Master Ναυπηγικής.
Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους Έλ-
ληνες εφοπλιστές, με πολλές επαγγελματικές 
δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερι-
κό, που εκτείνονται από την Κίνα μέχρι τα νη-
σιά Φόκλαντ. Ίσως είναι ο μοναδικός Έλληνας 
που ασχολείται ταυτόχρονα με τόσα διαφορε-
τικά πράγματα: με τη διακίνηση πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, με την αλιεία και τη με-
ταφορά προϊόντων αλιείας με πλοία ψυγεία, 
με ναυπηγεία, με αεροπλάνα, με ξενοδοχεία, 
με καζίνα και τελευταία με τις ακτοπλοϊκές 
συγκοινωνίες.
Ο πατέρας του, Κωνσταντίνος, ο οποίος είχε 
σπουδάσει προπολεμικά στη Γερμανία υδρο-
βιολογία, ιχθυολογία και εφαρμοσμένη αλι-
εία, ίδρυσε το 1993 στη μνήμη της συζύγου 
του τη Βιβλιοθήκη «Καίτη Λασκαρίδη» και ο 
Παναγιώτης, από κοινού με τη σύζυγό του, 
αποφάσισαν να συνεχίσουν την ήδη επιτυχη-
μένη πορεία της και να διευρύνουν τις δρα-
στηριότητές της.
Την άνοιξη του 2007 συστήθηκε το κοινωφε-
λές πολιτιστικό Ίδρυμα «Αικατερίνη Λασκαρί-
δη» με σκοπό την προαγωγή σε ελληνικό και 
διεθνές επίπεδο του ελληνικού πολιτισμού 
γενικά και ιδιαίτερα των ελληνικών γραμμά-
των και της ιστορικής και ναυτικής έρευνας. 
Πρόεδρος του ιδρύματος είναι ο Πάνος Λα-
σκαρίδης, ενώ της βιβλιοθήκης ήταν η Μα-
ριλένα Λασκαρίδου, μέχρι τον ξαφνικό και 
πρόωρο θάνατό της τον Αύγουστο του 2015. 
Σημειωτέον ότι το ίδρυμα συνεχίζει μια πολι-
τιστική, μορφωτική και κοινωνική προσφορά 
που άρχισε στο Νέο Φάληρο το 1950 από την 
Αικατερίνη Λασκαρίδη και τις αδελφές της 
και στεγάστηκε εκεί έως το έτος 2006.
Τον Ιούνιο του 2018 ο Παναγιώτης Λασκαρί-
δης αναγορεύτηκε σε επίτιμο διδάκτορα του 
Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπε-
ζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικο-
νομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς.
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Ο Παναγιώτης Λασκαρίδης 
στηρίζει ενεργά  
το Πολεμικό Ναυτικό

Το πλοίο γενικής υποστήριξης μήκους 70 μέτρων 
και εκτοπίσματος άνω των 3.000 τόνων και ηλικίας 
κάτω των 20 ετών είναι ναυπηγημένο για εκτέλεση 
αποστολών υποστήριξης επιχειρήσεων πλατφορμών 
άντλησης πετρελαίου (Platform Support Vessel) στην 
ανοιχτή θάλασσα.



Σ
ε θρίλερ έχει εξελιχθεί 
η υπόθεση της καταβο-
λής των αναδρομικών σε 
2,5 εκατομμύρια συντα-
ξιούχους. Οι τελευταίες 
αποφάσεις του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, 

που έκρινε αντισυνταγματικές βασικές δια-
τάξεις του νόμου Κατρούγκαλου για τις επι-
κουρικές, προκάλεσαν μεγάλη σύγχυση. Κά-
ποιοι, δε, πίστεψαν ότι τα αναδρομικά είχαν 
κλειδώσει και ότι η καταβολή τους ήταν 
θέμα χρόνου. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται 
να ισχύει, έτσι η αγωνία θα συνεχιστεί για 
τουλάχιστον έξι μήνες ακόμη.
Κι αυτό γιατί η κυβέρνηση αναμένει ακόμα 
μία απόφαση του ΣτΕ, που αυτή τη φορά 
αφορά την αίτηση αναίρεσης που έχει κατα-
θέσει ο ΕΦΚΑ κατά πρόσφατης απόφασης 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που δι-
καίωνε συνταξιούχο δικαστή επιδικάζοντάς 
του αναδρομικά για την περίοδο από 1ης Ι-
ουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2017. Σύμφωνα 
με εκτιμήσεις νομικών, η απόφαση θα εκδο-
θεί σε 6-12 μήνες.
Όλα αυτά οδηγούν στην εκτίμηση ότι οι α-
ποφάσεις θα ληφθούν το 2020. Άλλωστε και 
οι δανειστές έχουν στείλει το μήνυμα ότι ό-
ποιες κι αν είναι οι αλλαγές, θα πρέπει να α-
φήνουν δημοσιονομικά ουδέτερο αποτύ-
πωμα. Δηλαδή, αν δοθούν αυξήσεις κάπου, 
πρέπει να υπάρξουν μειώσεις. Κύκλοι του υ-
πουργείου Εργασίας, πάντως, έχουν διαβε-
βαιώσει ότι όποια απόφαση κι αν ληφθεί, 
δεν πρόκειται να μειωθούν κατά καμία έν-
νοια οι συντάξεις.

Το σενάριο των 72 δόσεων
Από την πλευρά της, η κυβέρνηση επιχειρεί 
να περιορίσει τις προσδοκίες. Όπως δήλωσε 

άλλωστε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, Νότης Μηταράκης, μέχρι να ολοκληρω-
θεί η δικαστική διερεύνηση των αναδρομι-
κών για τον νόμο Κατρούγκαλου, το υπουρ-
γείο Εργασίας δεν είναι σε θέση να σχεδιάσει 
την αποπληρωμή των αναδρομικών οφειλών 
των ταμείων. Σε ερώτηση μάλιστα αν θα υ-
πάρξει κάποια αποπληρωμή μέχρι τα Χρι-
στούγεννα, ο κ. Μηταράκης ανέφερε χαρα-
κτηριστικά: «Το θεωρώ ιδιαίτερα δύσκολο να 
γίνουν πληρωμές μέσα στο 2019. Από το 2020 
θα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός του συνο-
λικού ποσού και, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο 
η σταθερότητα του ασφαλιστικού συστή-
ματος, να υπάρξει ένας σχεδιασμός και ένα 
πρόγραμμα αποπληρωμής των όποιων ανα-
δρομικών τελικά αποφασιστούν. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, η όποια απόφαση του ΣτΕ είναι δε-
δομένο πως θα γίνει απολύτως σεβαστή από 
την κυβέρνηση, όπως σε κάθε ευνομούμενη 
χώρα».
Προκρίνεται, όπως όλα δείχνουν, η λύση της πο-

λυετούς εξόφλησης σε έως και 72 δόσεις, υπό 
την αίρεση ότι κάτι τέτοιο δεν θα προκαλέσει 
πρόβλημα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Στο υπουργείο Εργασίας ήδη έχουν συσταθεί 
επιστημονικές ομάδες που αναλύουν τόσο τις 
πέντε αποφάσεις του ΣτΕ για τον νόμο Κα-
τρούγκαλου όσο και τις χιλιάδες προσφυγές 
των συνταξιούχων, κάποιες από τις οποίες σε 
πρώτο βαθμό έχουν δικαιωθεί αναδρομικών, 
τα οποία μάλιστα εκτείνονται και μετά τον 
Μάιο του 2016. Αναμένουν βέβαια τα πλήρη 
κείμενα των αποφάσεων του ΣτΕ, καθώς εκτι-
μούν ότι από το σκεπτικό που θα αναπτύσσε-
ται ενδέχεται να ξεκαθαρίζει κάπως το τοπίο. 
Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, στο πλήρες 
κείμενο της απόφασης που κρίνει συνταγμα-
τικό τον επανυπολογισμό των κύριων συντά-
ξεων, λαμβάνοντας ως βάση το ύψος των συ-
ντάξεων στις 31/12/2014, αναπτύσσεται ένα 
σκεπτικό το οποίο ενδέχεται να «ψαλιδί-
ζει» τις προσδοκίες και τις διεκδικήσεις των 
συνταξιούχων για το διάστημα από την ψή-

φιση του νόμου Κατρούγκαλου και έως τις 
31/12/2018 (ο επανυπολογισμός των συντά-
ξεων ίσχυσε από την 1η Ιανουαρίου 2019).
Καθοριστική για τις όποιες αποφάσεις από 
την πλευρά της κυβέρνησης θεωρείται η εκ-
πόνηση αναλογιστικής μελέτης, που θα κατα-
δείξει την πραγματική εικόνα στα οικονομικά 
του ενιαίου υπερεπικουρικού (ΕΤΕΑΕΠ). 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν 
δει το φως της δημοσιότητας, μετά το πραγ-
ματικό έλλειμμα ύψους 646 εκατ. ευρώ που 
παρουσίασε το ταμείο το 2016 (το έτος έ-
κλεισε με ταμειακό έλλειμμα ύψους 101 εκατ. 
ευρώ λόγω εκποίησης περιουσίας ύψους 545 
εκατ. ευρώ), τα τρία τελευταία χρόνια, που ι-
σχύουν οι αντισυνταγματικές περικοπές, πα-
ρουσιάζει πλεόνασμα (87 εκατ. ευρώ το 2017, 
17 εκατ. ευρώ το 2018 και 109 εκατ. ευρώ για 
το 2019). Επιπλέον, έχει σημαντική περιου-
σία, ύψους 2,572 δισ. ευρώ, η οποία, ενώ προ-
ήλθε από διαφορετικά ταμεία, πλέον θεωρεί-
ται ενιαία, για το σύνολο των ασφαλισμένων 
που δικαιούνται επικουρική σύνταξη.
Εξάλλου, η περιουσία του ταμείου αποτελεί 
σανίδα σωτηρίας για το επόμενο διάστημα 
και έως ότου ληφθεί η όποια απόφαση, καθώς 
ο νόμος Κατρούγκαλου, καταργώντας τη διά-
ταξη περί «ρήτρας μηδενικού ελλείμματος» 
που απαγόρευε στο ΕΤΕΑΕΠ να παρουσιά-
ζει έλλειμμα, επιτρέπει χρήση των αποθεμα-
τικών του υπερεπικουρικού για την κάλυψη 
ελλειμμάτων που προκύπτουν αναπόφευκτα, 
λόγω κρίσης.
Σημειώνεται, πάντως, ότι η εκπόνηση της α-
ναλογιστικής μελέτης θεωρείται αναγκαία, 
καθώς το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικό τον 
τρόπο υπολογισμού ή επανυπολογισμού των 
νέων και των ήδη καταβαλλόμενων επικουρι-
κών, λόγω της έλλειψης αντίστοιχης αναλογι-
στικής μελέτης.

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Νότης Μηταράκης, μέχρι να ολοκληρωθεί η 
δικαστική διερεύνηση των αναδρομικών για τον 
νόμο Κατρούγκαλου, το υπουργείο Εργασίας δεν 
είναι σε θέση να σχεδιάσει την αποπληρωμή των 
αναδρομικών οφειλών των ταμείων.
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ΣΤΗΝ… 
ΑΝΑΜΟΝΗ 

 ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ



Μετά το «όχι» της Ε.Ε., ο 
πρωθυπουργός της Βόρειας 
Μακεδονίας υπαναχωρεί από 
την απειλή του να παραιτηθεί αν 
δεν πάρει ημερομηνία έναρξης 
διαπραγματεύσεων.

Σ
υμβούλιο πολιτικών αρχηγών συγκαλεί σή-
μερα, Κυριακή, στα Σκόπια ο Πρόεδρος, Στέβο 
Πενταρόφσκι, μετά την πολιτική αβεβαιότητα 
που δημιούργησε η απόφαση του Ευρωπα-
ϊκού Συμβουλίου με βάση την οποία η χώρα 
δεν πήρε ημερομηνία για την έναρξη διαπραγ-

ματεύσεων για την ένταξη στην Ε.Ε.
Ο πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας, Ζόραν Ζάεφ, σε δημόσια δή-
λωσή του στη Βιέννη, πριν αφιχθεί στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο κο-
ρυφής, είχε πει ότι «εάν η απόφαση είναι “όχι”, Πέμπτη και Παρα-
σκευή, ή υπάρχει νέα καθυστέρηση, μέχρι την Τετάρτη η κυβέρνησή 
μου θα είναι νεκρή».
Όμως η πίεση του κ. Ζάεφ στη σύνοδο δεν απέδωσε και στην παρέμ-
βασή του στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προτίμησε 
να συνδέσει την ένταξη με τη Συμφωνία των Πρεσπών, καθώς, όπως 
φέρεται να είπε, «η Συμφωνία συνδέεται με την ευρωπαϊκή μας προ-
οπτική», θεωρώντας την έναρξη των διαπραγματεύσεων ανταμοιβή 

για την αλλαγή του ονόματος.
«Θα χαθούμε στο σκοτάδι» είπε ο Ζάεφ προσπαθώντας να συγκι-
νήσει τη σύνοδο, όμως λίγο αργότερα, ένα τέταρτο πριν από τα με-
σάνυχτα, ο κ. Ζάεφ το είχε πάρει απόφαση ότι η σύνοδος θα ήταν 
αρνητική και προσπάθησε με ανάρτησή του στον προσωπικό του 
λογαριασμό στο Facebook να διασκεδάσει τις αντιδράσεις, αναδει-
κνύοντας την ένταξη στο ΝΑΤΟ.
«Αγαπητοί πολίτες, γινόμαστε ένα μέλος του ΝΑΤΟ, ο οποίος ήταν 
ο στρατηγικός μας στόχος από την ανεξαρτησία μέχρι σήμερα» 
είπε ο κ. Ζάεφ, ο οποίος όμως απέφυγε να εκφράσει τη δυσαρέ-
σκειά του για τη στάση της συνόδου, κάνοντας απλώς λόγο για «α-
σάφεια», και περιορίστηκε να πει ότι «η Ε.Ε. το γνωρίζει καλά και 
πρέπει να δεχτεί ότι και τα Βαλκάνια είναι ευρωπαϊκά».
Αμέσως μετά ο πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας επανέλαβε 
την προσήλωσή του στις μεταρρυθμίσεις, τις οποίες διαβεβαίωσε 
ότι θα συνεχίσει, αποφεύγοντας όμως κάθε αναφορά σε παραί-
τηση, την οποία επανέφερε αμέσως η αντιπολίτευση.

Ο αντιπρόεδρος του κεντροδεξιού VMRO της αντιπολίτευσης κά-
λεσε τον Ζάεφ να παραιτηθεί και να σχηματιστεί υπηρεσιακή κυ-
βέρνηση η οποία θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές, ενώ θέμα εκλο-
γών είχαν θέσει σε περίπτωση αποτυχίας στη σύνοδο κορυφής και 
τα αλβανικά κόμματα τα οποία δεν έχουν ενταχθεί στον κυβερνη-
τικό συνασπισμό, αν και υπερψήφισαν τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Ο αρχηγός του κεντροδεξιού VMRO, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο οποίος 
πραγματοποιεί περιοδεία σε όλη τη χώρα, δήλωσε ότι «η υπομονή 
της αντιπολίτευσης έχει τελειώσει» και προανήγγειλε «λαϊκές δια-
μαρτυρίες» εναντίον της κυβέρνησης.
«Η τελευταία αντιπαράθεση ξεκινά σήμερα, από σήμερα ανακοι-
νώνω τη νίκη του VMRO-DPMNE και του συνασπισμού “Για μια 
καλύτερη Μακεδονία”» είπε ο Μίτσκοσκι, ο οποίος προχώρησε και 
σε άνοιγμα στους Αλβανούς, λέγοντας ότι καλεί «όλους όσοι νομί-
ζουν ότι οι πολιτικές του Ζόραν Ζάεφ και της Σοσιαλδημοκρατικής 
Ένωσης είναι λάθος να ενωθούν, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή πολι-
τικής».
Ο κ. Ζάεφ προσπάθησε να απαντήσει αναδεικνύοντας στα κρατικά 
μέσα ενημέρωσης τις δηλώσεις Ευρωπαίων ηγετών που θεωρούν ότι 
θα έπρεπε να δοθεί ημερομηνία, όπως του προέδρου του Ευρωκοι-
νοβουλίου, Νταβίντ-Μαρία Σασόλι, και αναδεικνύοντας τα οφέλη 
από την ένταξη στο ΝΑΤΟ.
Στο θέμα παρενέβη και ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Μπόικο 
Μπορίσοφ, με μια δήλωση η οποία μπορεί να εκληφθεί και ως ανά-
μειξη στα εσωτερικά της Βόρειας Μακεδονίας. «Είχα μια μακρά συ-
ζήτηση με τον Ζόραν και τον συμβούλεψα να μην παραιτηθεί, έκανε 
πολλά και έχει πολλά ακόμη να κάνει» είπε ο Μπορίσοφ, ο οποίος 
προειδοποίησε την αντιπολίτευση στα Σκόπια ότι η στάση της εγκυ-
μονεί κινδύνους. «Αν υπάρχουν κόμματα, δυνάμεις στη Βόρεια Μα-
κεδονία και στην Αλβανία που μπορούν να γυρίσουν το ρολόι πίσω, 
είναι μεγάλος κίνδυνος» είπε ο Μπορίσοφ.
Όμως στις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις, στο τέλος Σεπτεμβρίου, 
το VMRO είχε σαφές προβάδισμα επί των Σοσιαλδημοκρατών του 
Ζάεφ. Στην πρώτη, μόνο επί των εγκύρων, με 39,8% έναντι 31,3%, 
στη δεύτερη με 3 μονάδες, 21,1% έναντι 18,1%. Όμως στη δεύτερη 
καταγράφεται μειωμένη διαφορά μεταξύ των Αλβανών συμμάχων 
του Ζάεφ, του DUI, που παίρνουν 4,5%, και των Αλβανών της αντι-
πολίτευσης, του κόμματος BESA, που παίρνουν 2,8%, πράγμα που 
σημαίνει ότι δεν αποκλείεται ο υπό τον Ζάεφ συνασπισμός που 
κυβερνά σήμερα να μην είναι καν η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική 
ομάδα.

Ο ΖΆΕΦ ΠΡΟΣΠΆΘΕΊ ΝΆ ΆΝΆΣΤΉΣΕΊ 
ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΉΤΊΚΟ ΣΥΝΆΣΠΊΣΜΟ 

ΣΤΆ ΣΚΟΠΊΆ
  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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ρεπορτάζ

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



Μ
ε μήνυμα «Κάθε στιγμή της ζωής 
είναι σημαντική. Μην περιμένεις 
να τη στερηθείς για να την εκτι-
μήσεις. Εμβολιάσου και προστα-
τέψου από τον έρπητα ζωστήρα!» 

ξεκίνησε η νέα εκστρατεία ενημέρωσης για τον 
έρπητα ζωστήρα, που πραγματοποιείται υπό την 
αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας. Στό-
χος της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση του 
κοινού σχετικά με τη σοβαρότητα της νόσου και τις 
επιπτώσεις της στην ποιότητα ζωής, καθώς και η 
ενημέρωση για την πρόληψη μέσω του εμβολια-
σμού σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολι-
ασμών.
Ο έρπητας ζωστήρας αρχικά εκδηλώνεται με ένα 
επώδυνο φυσαλιδώδες εξάνθημα που προκαλεί-
ται από την επανενεργοποίηση του ιού της ανεμο-
βλογιάς-ζωστήρα. Σχεδόν όλοι οι ενήλικες (95%), 
ηλικίας άνω των 50 ετών, βρίσκονται σε κίνδυνο 
να εκδηλώσουν έρπητα ζωστήρα, αν έχουν νοσή-
σει από ανεμοβλογιά κάποια στιγμή, νωρίτερα, στη 
ζωή τους. Περίπου ένα στα τέσσερα άτομα θα νο-
σήσει από έρπητα ζωστήρα κάποια στιγμή στη ζωή 
του, με τον κίνδυνο να αυξάνεται καθώς αυξάνεται 
η ηλικία.
Σε κάποιες περιπτώσεις ο έρπητας ζωστήρας 
μπορεί να προκαλέσει μια χρόνια διαταραχή που 
ονομάζεται μεθερπητική νευραλγία. Όπως σημει-

ώνει ο κ. Μανώλης Αναστασίου, πρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας: «Ο πόνος που 
διαρκεί πάνω από 90 μέρες μετά την εμφάνιση 
του εξανθήματος του έρπητα ζωστήρα ονομάζε-
ται μεθερπητική νευραλγία και πολλοί ασθενείς 
περιγράφουν αυτόν τον πόνο ως “βασανιστικό”. 
Καθώς οι ασθενείς μεγαλώνουν σε ηλικία, ο πό-
νος της μεθερπητικής νευραλγίας μπορεί να κα-
ταστεί πιο σοβαρός και να οδηγήσει σε κατάθλι-
ψη, εξάντληση, αϋπνία, μειωμένη ικανότητα στις 
καθημερινές δραστηριότητες, αλλά και σε κοινω-

νική απομόνωση του ασθενή. Πολλά περιστατικά 
μεθερπητικής νευραλγίας αντιμετωπίζονται στις 
62 μονάδες (ιατρεία) πόνου που βρίσκονται σε 
όλη την Ελλάδα».
Με τον εμβολιασμό μπορεί να προληφθεί η εκ-
δήλωση του έρπητα ζωστήρα και συνεπώς του 
μακροχρόνιου νευροπαθητικού πόνου. Ο εμβολι-
ασμός έναντι του έρπητα ζωστήρα συστήνεται από 

το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών για όλα τα 
άτομα άνω των 60 ετών. Στην ίδια ηλικιακή ομάδα 
συστήνεται επίσης αναμνηστική δόση εμβολίου για 
τέτανο, διφθερίτιδα ή/και κοκκύτη, εμβόλιο της γρί-
πης ετησίως και τα εμβόλια του πνευμονιόκοκκου 
(>65 ετών, εκτός αν συνυπάρχει χρόνιο νόσημα 
στην ηλικία 60-65 ετών). Τα εμβόλια αυτά χορη-
γούνται δωρεάν από τους ασφαλιστικούς φορείς.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Νέα εκστρατεία ενημέρωσης για την πρόληψη  
του έρπητα ζωστήρα

Ο επιπολασμός του καπνίσματος στον πληθυσμό της Ελλά-
δας καταγράφει σταθερή μείωση, σύμφωνα με πρόσφα-
τες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ενήλικες και 
εφήβους σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα των 

ερευνών παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε εκδήλωση που διοργά-
νωσαν το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου 
Ελλάδος και η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, κ. Ευάγγελος 
Φιλόπουλος, παρουσίασε τα επιδημιολογικά δεδομένα του καπνί-
σματος στους ενήλικες, τα κυριότερα από τα οποία είναι:
•  Ο επιπολασμός του καπνίσματος στον ενήλικο πληθυσμό ανέρχε-

ται στο 27,5%, σταθερά και σημαντικά μειούμενος, πλησιάζοντας 
τον μέσο όρο της Ε.Ε. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 17,9% του πλη-
θυσμού είναι συστηματικοί καπνιστές, ενώ το 9,6% περιστασιακοί, 
δηλαδή καπνίζουν λιγότερα από 7 τσιγάρα την εβδομάδα.

•  Η αύξηση της ηλικίας έναρξης του καπνίσματος και τα υψηλά 
ποσοστά διακοπής αποδεικνύονται και από το γεγονός ότι τα πο-
σοστά των συστηματικών καπνιστών είναι ακόμη πιο χαμηλά στις 
«ακραίες» ηλικίες. Μεταξύ 18 και 24 ετών 7,9% δήλωσαν συστη-
ματικοί καπνιστές, μεταξύ 25 και 34 ετών 9,9% και σε ηλικίες άνω 
των 65 ετών 7,4%.

•  «Πρώην καπνιστές» δηλώνουν 32,8% του ενήλικου πληθυσμού. 
Το 95% των πρώην καπνιστών διέκοψε το κάπνισμα πριν από 
περισσότερο από έξι μήνες. Από το σύνολο των καπνιστών, το 
65,1% δηλώνει ότι σκέφτεται να διακόψει το κάπνισμα το επόμενο 
διάστημα.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Δημόσιας 
Υγείας, κ. Παναγιώτης Μπεχράκης, παρουσίασε τα αποτελέ-
σματα της δημοσκόπησης για την έκθεση του πληθυσμού στο 

παθητικό κάπνισμα:
•  Το 94,6% των πολιτών εκτίθεται σε παθητικό κάπνισμα σε ετήσια 

βάση.
•  Το 72% δηλώνει ότι νιώθει θυμό όταν επισκέπτεται κλειστούς 

δημόσιους χώρους όπου δεν απαγορεύεται το κάπνισμα, ενώ 
το 81,1% πιστεύει ότι η μη εφαρμογή του νόμου για το παθητικό 
κάπνισμα αποτελεί σημείο πολιτιστικής υποβάθμισης της χώρας.

•  Το 87,5% θεωρεί σημαντικό τον εθνικό στόχο για τη μείωση του 
καπνίσματος.

•  Το 96% επικροτεί την ανάπτυξη στοχευμένων δραστηριοτήτων 
για τη μείωση του καπνίσματος στη σχολική ηλικία.

Τέλος, η κ. Άννα Κοκκέβη, επιστημονική υπεύθυνη των ερευνών 
του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής 
(ΕΠΙΨΥ), παρουσίασε τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη μεταστροφή 
της νοοτροπίας της νέας γενιάς, όπως αποτυπώνεται με τη μείωση 
του καπνίσματος για τους έφηβους-μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού, 
της Β΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου, ηλικίας 11,5, 13,5 και 15,5 
ετών αντίστοιχα:
•  Το 15,5% των εφήβων ηλικίας 11-15 ετών έχει καπνίσει έστω και 

μία φορά σε όλη του τη ζωή.
•  Το κάπνισμα δεν διαφέρει σημαντικά μεταξύ των φύλων, με εξαί-

ρεση το κάπνισμα σε όλη τη ζωή μεταξύ των 15χρονων (34,4% 
στα κορίτσια έναντι 27,5% στα αγόρια).

•  Την τελευταία 20ετία (1998-2018) το κάπνισμα τουλάχιστον μία 
φορά σε όλη τη ζωή των 15χρονων μειώθηκε από 46,3% σε 
30,9% και το καθημερινό κάπνισμα από 13,7% σε 8,1%. Επιπλέον, 
το πρόσφατο κάπνισμα (τουλάχιστον μία φορά τις τελευταίες 30 
ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας) μειώθηκε από 26% 
σε 17,4%.

•  Μεταξύ των 15χρονων που αναφέρουν χρήση ηλεκτρονικού τσι-
γάρου (έστω μία φορά σε όλη τους τη ζωή), ποσοστό 32,3% δεν 
έχει καπνίσει ποτέ συμβατικό τσιγάρο. Το ποσοστό των 15χρονων 
μαθητών που έχουν κάνει χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου έχει δι-
πλασιαστεί σε σχέση με το 2014 (15,4%).

Τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τη νέα γενιά, όπως προκύ-
πτει από τα πιο πάνω στοιχεία, είναι θετικά, καθώς διαπιστώνεται 
αλλαγή συμπεριφοράς και τάσεων. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι το 2018 χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου έστω και μία 
φορά σε όλη τη ζωή ανέφερε ένας στους τρεις 15χρονους (36,7%), 
σε υψηλότερο ποσοστό τα αγόρια (39,7%) συγκριτικά με τα κορίτσια 
(33,7%). Η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου από τους εφήβους γεννά 
το ερώτημα κατά πόσο αυτό μπορεί να αποτελέσει «πύλη εισόδου» 
των ανηλίκων στο κάπνισμα.
«Η διαχρονική παρακολούθηση της συμπεριφοράς του καπνίσμα-
τος στους εφήβους και οι έγκαιρες παρεμβάσεις πρόληψης θα 
πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα στον τομέα της δημόσιας υγεί-
ας, με δεδομένο πως σε αυτή την ηλικία ξεκινούν και υιοθετούνται 
επικίνδυνες συμπεριφορές για την υγεία, οι οποίες συνεχίζονται και 
στην ενήλικη ζωή» σημειώνει η κ. Κοκκέβη.

Στο 17,9% οι συστηματικοί καπνιστές στην Ελλάδα

Σχεδόν όλοι οι 
ενήλικες (95%), 
ηλικίας άνω των 50 
ετών, βρίσκονται 
σε κίνδυνο να 
εκδηλώσουν 
έρπητα ζωστήρα, αν 
έχουν νοσήσει από 
ανεμοβλογιά.

Ο πρόεδρος, κ. Μανώλης Αναστασίου, και μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας.

Ο πρόεδρος 
της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής 
Εταιρείας,  
κ. Ευάγγελος 
Φιλόπουλος.
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Η 
διατροφή είναι συνώνυμη της υγείας. Ελάχιστοι φέρνουν αντιρρήσεις στο αξίωμα. 
Ωστόσο, χωράει μεγάλη συζήτηση στο εάν η σωστή διατροφή είναι νόστιμη. Ακόμα 
κι αυτός ο μύθος, όμως, καταρρίπτεται με κρότο τόσο στις εστιατορικές κουζίνες όσο 
και στα σπίτια μας. Προαπαιτείται γνώση, ενημέρωση και φυσικά φαντασία. Μόνο έτσι 
το φαγητό θα γίνει και πάλι πολιτισμός και όχι απλώς η καύσιμη ύλη για να βγάλουμε 

τη μέρα. Για να γίνει, επιπρόσθετα, η ενέργεια που χρειαζόμαστε όχι μόνο για το σώμα αλλά και 
για το πνεύμα. Όχι πως υπάρχουν μαγικές τροφές. Υπάρχουν όμως μαγικοί συνδυασμοί που ε-
ξασφαλίζουν όσα είναι απαραίτητα για υγεία και διαύγεια.
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ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ
Πριν: Μια γυναίκα βάρους 60 κιλών χρειά-
ζεται περίπου 60 γρ. υδατάνθρακες και 6-12 
γρ. πρωτεΐνη, δηλαδή 2 φέτες ψωμί ολικής 
άλεσης με βούτυρο αμυγδάλου και μία μέ-
τρια μπανάνα (50 γρ. υδατάνθρακες / 26 γρ. 
λιπαρά / 17 γρ. πρωτεΐνη) ή 1 φλ. βρόμη ή 
κινόα με γάλα με λίγα λιπαρά μαζί με μία μέ-
τρια μπανάνα (50 γρ. υδατάνθρακες / 6 γρ. 
λιπαρά /14 γρ. πρωτεΐνη).

Μετά: 25 γρ. πρωτεΐνη και 1 γρ. υδατάνθρα-
κες ανά κιλό σωματικού βάρους, π.χ. 200 
γρ. γιαούρτι με φρούτα και μια χούφτα α-
μύγδαλα (περίπου 44 γρ. υδατάνθρακες / 
38 γρ. λιπαρά / 20 γρ. πρωτεΐνη) ή 2 φέτες 
ψωμί ολικής άλεσης ή με προζύμι μαζί με 
αβοκάντο και 2 αβγά ποσέ (426 γρ. υδατάν-
θρακες / 83 γρ. λιπαρά / 22 γρ. πρωτεΐνη).

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΗΠΙΑΣ ΈΝΤΑΣΗΣ
Πριν: Αν το χρειάζεσαι, φάε ένα μικρό σνακ, 
όπως μία μέτρια μπανάνα ή ένα μήλο ή μια 

μικρή μπάρα δημητριακών. Για να αντλή-
σει ο οργανισμός σου ενέργεια από τα απο-
θέματα λίπους, προσπάθησε να κάνεις νη-
στική/-ός μία ή δύο σύντομες προπονήσεις 
ήπιας έντασης την εβδομάδα.

Μετά: Δεν θα χρειαστείς σνακ «ανάκαμψης». 
Φρόντισε όμως το επόμενο γεύμα σου να 
περιλαμβάνει άπαχες πρωτεΐνες (ψάρι, κο-
τόπουλο, όσπρια) και σύνθετους υδατάνθρα-
κες (γλυκοπατάτα, κολοκύθα, καλαμπόκι, 
καστανό ρύζι).

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 
ΥΨΗΛΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ
Πριν: 1/2 φλ. καστανό ρύζι ή 1/2 φλ. ζυμα-
ρικά (ολικής άλεσης κατά προτίμηση) ή 2 
φέτες ψωμί με 150 γρ. τόνο ή με 3 φέτες κα-
θαρό μπέικον ή με 100 γρ. ψητό κοτόπουλο. 
Πρόσθεσε 2 κ.γλ. ελαιόλαδο ή λάδι καρύ-
δας ή βούτυρο.

Μετά: 2 φέτες ψωμί ολικής άλεσης ή με προ-
ζύμι μαζί με μισό αβοκάντο και 2 αβγά ποσέ.

Τι να φας  
πριν και μετά  
τη γυμναστική
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Γυμνάζεσαι αλλά δεν γνωρίζεις τι να φας 
πριν και μετά τη γυμναστική σου, ώστε να 
έχεις υψηλότερη απόδοση και καλύτερα 
αποτελέσματα στο σώμα σου; Παρακάτω 
προτείνονται υγιεινά σνακ για πριν και μετά 
την προπόνησή σου, ανάλογα με το είδος της.
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Π
ολλά έχουν αλλάξει στα δια-
τροφικά μας ήθη. H κρίση, 
ο τουρισμός, το internet, 
αλλά και μια εσωτερική 
αναζήτηση των Ελλήνων 
μαγείρων, που ψάχνουν 
να προσδιορίσουν εκ νέου 

την ταυτότητά μας, έχουν αλλάξει την εστι-
ατορική σκηνή, αλλά και τη σπιτική μαγει-
ρική. Έτσι, είδαμε την παράδοση να κλονί-
ζεται αλλά και να ξαναγεννιέται μεταλλαγ-
μένη, φιλόδοξα εστιατόρια να ανοίγουν (και 
να κλείνουν) και τους Έλληνες να ξεπερ-
νούν το τρίπτυχο «φέτα - χωριάτικη - πα-
τάτα τηγανητή».

Τα ταξίδια έγιναν φθηνότερα και στις ε-
ξορμήσεις μας διδαχτήκαμε ότι η εκλέ-
πτυνση του ουρανίσκου μας είναι τελικά 
πολιτισμός. Επιστρέφοντας, «απαιτήσαμε» 
από τους Έλληνες εστιάτορες φαντασία και 
όχι εντυπωσιασμό, ποιότητα υλικών και 
περιβάλλον που ξεπερνάει το χαλίκι και 
το φολκλόρ.
Πράγματι, η ανάπτυξη των εστιατορίων της 
ελληνικής κουζίνας παρουσιάζει εκρηκτική 
δυναμική. Τα νέα ελληνικά εστιατόρια υπο-
καθιστούν στη διασκέδαση και στην ψυ-
χαγωγία το clubbing και τα μπουζούκια. 
Δεν είναι μια τάση που ακολουθεί την τη-
λεοπτική μανία των μαγειρικών σειρών. 

Είναι κυρίως μια ανάγκη να μιλήσουμε εκ 
νέου για τον γαστρονομικό πολιτισμό μας, 
ο οποίος με το ένα μάτι κοιτάζει στην κου-
ζίνα της μαμάς και με το άλλο στις ευρω-
παϊκές τάσεις.
Κυρίως, στους Μεσόγειους φίλους μας Ιτα-
λούς και Ισπανούς, από τους οποίους έχουμε 
πολλά να μάθουμε. Οι δύο διασημότεροι Ισπα-
νοί σεφ, ο Φεράν Αντριά και ο Χουάν Μαρί 
Αρζάκ, έχουν γίνει οι ίδιοι… ταξιδιωτικοί προ-
ορισμοί, με τους τουρίστες να επιλέγουν τις 
διακοπές τους βάσει των εστιατορίων τους. 
Την ίδια στιγμή ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δη-
μοκρατίας απονέμει, ο ίδιος, τα μετάλλια και 
τα παράσημα στα ιταλικά ristoranti του εξω-

τερικού που διακρίνονται για την ποιότητα και 
την αυθεντικότητά τους.
Ισπανοί και Ιταλοί έχουν καταλάβει πολύ καλά 
ότι η εθνική τους γαστρονομία είναι ένα ε-
ξαιρετικό μέσο για την προβολή του πολιτι-
σμού τους σε όλο τον κόσμο και, δεύτερον, 
ότι αποτελεί σημαντική δύναμη ανάπτυξης 
της εθνικής τους οικονομίας.
Εμείς, από την άλλη, βρισκόμαστε λίγο πιο 
πίσω. Δεν έχουμε ίσως αντιληφθεί, ως κρά-
τος, τη δυνατότητα η ελληνική κουζίνα να 
γίνει, δίπλα στον τουρισμό, δυνατό εξαγώ-
γιμο χαρτί, προωθώντας τα ιδιαίτερα τοπικά 
προϊόντα μας: μέλι, κρασί, λάδι, τυριά κ.λπ.
Την ίδια στιγμή, πάντως, κανείς δεν μπορεί 
να παραβλέψει την άνθηση της ελληνικής 
κουζίνας, τους τόσους νέους ταλαντούχους 
Έλληνες σεφ που πείθουν πως μπορούν να 
απενοχοποιήσουν τη φάβα και την πεσκαν-
δρίτσα, να προσφέρουν υψηλές υπηρεσίες 
σε λογικές τιμές σε ένα περιβάλλον όμορφο, 
σύγχρονο και όχι ξιπασμένο.
Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν τη δεκαετία του 
’90, σίγουρα κάπως αλαζονικά και με ύφος 
νεοπλουτισμού. Πιο ώριμα, οι εξελίξεις ε-
πιταχύνθηκαν κατά την ολυμπιακή χρονιά 
2003-2004. Τότε μας συστήθηκαν εστιατό-
ρια από αυτά που θα μπορούσαν να στα-
θούν άνετα στις μεγάλες μητροπόλεις του 
κόσμου, τότε ταλαντούχοι σεφ που εργάζο-
νταν στις διεθνείς κουζίνες επέστρεψαν για 
να δοκιμαστούν εδώ, τότε σοβαροί επιχειρη-
ματίες επένδυσαν στο φαγητό, συνδυάζοντας 
μοντέρνο ντιζάιν, πολυτέλεια, τεχνολογικό 
εξοπλισμό, γαστρονομική άποψη, εξαιρε-
τική κάβα. Για πρώτη φορά τα καλά εστια-
τόρια βγήκαν εκτός των αθηναϊκών ξενο-
δοχείων, που μέχρι τότε ίσως ήταν τα μόνα 
που πρωτοπορούσαν. Για πρώτη φορά οι 
γαστριμαργικοί πειραματισμοί απέσπασαν 
θετικό πρόσημο.
Σήμερα, 15 χρόνια μετά, μπορούμε να μιλάμε 
με περηφάνια για τις ελληνικές γεύσεις και 
τα αρώματα της ελληνικής κουζίνας και του 
κρασιού, τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας 
μας μετά τον τουρισμό.

Τα νέα ελληνικά 
εστιατόρια υποκα-
θιστούν στη διασκέ-
δαση και στην ψυ-
χαγωγία το clubbing 
και τα μπουζούκια. 

ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Νέα ελληνική κουζίνα
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Μετά την καταπληκτική πορεία που 
διήνυσε στη Σανγκάη, ο κορυφαίος 
τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς θα είναι 
πλέον και επίσημα ο πρώτος Έλληνας που 
θα αγωνιστεί σε διοργάνωση ATP Finals.

Για όσους δεν παρακολουθούν φανατικά το άθλημα του τένις, 
θα πρέπει να διευκρινίσουμε πως το ATP Finals είναι ένα 
τουρνουά που (ημερολογιακά) διεξάγεται στο τέλος κάθε 
αγωνιστικής χρονιάς και στο οποίο συμμετέχουν μόνο οι 
οκτώ καλύτεροι τενίστες της παγκόσμιας κατάταξης. Όπως 
πέρυσι, έτσι και φέτος, τόπος διεξαγωγής της διοργάνωσης 
θα είναι το Λονδίνο και συγκεκριμένα η 02 Arena κατά την 
περίοδο 10-17 Νοεμβρίου.
Φέτος, λοιπόν, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η 
χώρα μας θα βρεθεί ανάμεσα στις καλύτερες του κόσμου με 
εκπρόσωπο τον σπουδαίο Έλληνα αθλητή μας, ο οποίος δεν 

ΣΤΈΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ

Έτοιμοι για το ATP Finals  
στο Λονδίνο;

έχει σταματήσει να μας εκπλήσσει με τις συνεχείς επιτυχίες 
του. Ο Στέφανος έγινε ο 6ος παίκτης που εξασφάλισε τη 
συμμετοχή του στο Λονδίνο, κάτι που οριστικοποιήθηκε 
μετά την πρόκριση του Μεντβέντεφ εις βάρος του Φάμπιο 
Φονίνι (συνδιεκδικητή του εισιτηρίου με τον Τσιτσιπά) στο 
Shanghai Masters.
Μέχρι τώρα τη συμμετοχή τους έχουν εξασφαλίσει οι Ναδάλ, 
Τζόκοβιτς, Φέντερερ, Μεντβέντεφ, Τιμ και Τσιτσιπάς. Για να 
κλείσει η οκτάδα απομένουν άλλα δύο εισιτήρια, τα οποία 
διεκδικούν οι Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ, Αλεξάντερ 
Ζβέρεφ, Ντέιβιντ Γκόφιν, Φάμπιο Φονίνι, Κέι Νισικόρι και 
Γκαέλ Μονφίς, με τους δύο πρώτους να έχουν για την ώρα 
το πλεονέκτημα. Βέβαια το ποιος τελικά θα πετύχει να μπει 
στην κορυφαία οκτάδα θα κριθεί από τα αποτελέσματα των 
αθλητών στα τουρνουά των δύο επόμενων εβδομάδων.
Σχετικά τώρα με τη διεξαγωγή του τουρνουά, οι οκτώ 

κορυφαίοι αθλητές χωρίζονται σε δύο γκρουπ, από τα οποία 
ο νικητής του καθενός θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον 
αντίστοιχο της άλλης ομάδας.

Τουρνουά-σταθμός για τον Έλληνα αθλητή
Μια μεγάλη έκπληξη μας κρατούσε για το τέλος ο Στέφανος, 
αφού το Rolex Shanghai Masters ήταν ένα από τα καλύτερα 
τουρνουά του για τη φετινή σεζόν.
Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη νίκη του «Στεφ», απέναντι 
στον Φέλιξ Άουγκερ-Αλιασίμ, με την οποία κατάφερε να 
σπάσει το ρόδι και επιτέλους στην 6η μεταξύ τους συνάντηση 
να πάρει τη νίκη από τον Καναδό με σκορ 7-6 (3), 7-6 (3). 
Μετά από αυτή την ιδιαίτερα σημαντική για τον Στέφανο 
νίκη –που όπως φάνηκε του έδωσε αρκετή αυτοπεποίθηση– 
επόμενο «θύμα» στον 3ο γύρο της διοργάνωσης ήταν ο 
Πολωνός Χούμπερτ Χουρκάτς, τον οποίο είχε αντιμετωπίσει 
και νικήσει με άνεση πριν από μερικές εβδομάδες στο 
Davis Cup στο Tatoi Club. Αυτή τη φορά βέβαια το έργο 
του Έλληνα αθλητή δεν ήταν τόσο εύκολο, καθώς ο αγώνας 
κρίθηκε κυριολεκτικά στον «πόντο», με τον «Στεφ» να 
παίρνει τη νίκη με 7-5, 3-6, 7-6 (5). Αυτή η πολύ δύσκολη νίκη 
οδήγησε τον αθλητή μας για πρώτη φορά στην καριέρα του 
στα προημιτελικά της Σανγκάης και για 4η συνολικά φορά σε 
προημιτελικά τουρνουά ATP Masters 1000 (Μαδρίτη, Ρώμη, 
Τορόντο). Εκεί τον περίμενε ο κορυφαίος τενίστας στην 
παγκόσμια κατάταξη αυτή τη στιγμή, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο 
οποίος και θεωρούνταν το φαβορί του αγώνα, αλλά και του 
τουρνουά. Στέφανος και Νόβακ είχαν βρεθεί αντιμέτωποι 
κατά το παρελθόν δύο φορές, μετρώντας από μία νίκη 
έκαστος. Η τελευταία τους αναμέτρηση ήταν στον τελικό του 
Masters της Ρώμης, εκεί όπου ο Σέρβος επικράτησε με 6-3, 
6-4. Αυτή τη φορά, όμως, μια μεγάλη έκπληξη περίμενε τον 
Νόβακ αλλά και όλους εμάς, καθώς ο Στέφανος βγήκε νικητής 
σε έναν αγώνα-θρίλερ απέναντι στον περσινό πρωταθλητή 
και Νο1 στον κόσμο, πετυχαίνοντας, όπως ο ίδιος δήλωσε, τη 
μεγαλύτερη ανατροπή της καριέρας του: «Είναι η καλύτερη 
ανατροπή που έχω κάνει ποτέ, πιθανότατα. Και η ανατροπή 
στον αγώνα με τον Φέντερερ δεν ήταν καθόλου εύκολη. 
Έχασα το 1ο σετ απέναντι σε έναν από τους καλύτερους 
παίκτες στον κόσμο, ενώ έπειτα κέρδισα τρία συνεχόμενα 
σετ. Το ίδιο συνέβη και σήμερα, αλλά με λιγότερα σετ. 
Ονειρεύομαι να κερδίζω αυτούς τους παίκτες και βλέπω κάθε 
αναμέτρηση σαν μια ευκαιρία για να βγάλω τον καλύτερο 
εαυτό μου. Μου δίνει μεγάλη ώθηση».
Αντίπαλος του Στέφανου στον ημιτελικό ήταν ο όχι ιδιαίτερα 
συμπαθής του Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος αναμφισβήτητα 
βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και μετά το Wimble-
don έχει πετύχει ένα ασύλληπτο ρεκόρ 27-3 στις σκληρές 
επιφάνειες, μετρώντας 5 σερί τελικούς.
Τελικά, ο Έλληνας αθλητής δεν πέρασε στον μεγάλο τελικό, 
αφού ο Μεντβέντεφ ήταν αλάνθαστος και πιο ουσιαστικός 
στις κρισιμότερες στιγμές του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να 
πάρει, δύσκολα, αυτή τη νίκη, με 7-6 (5), 7-5.

Δηλώσεις Τζόκοβιτς για τον Στέφανο
«Άξιζε τη νίκη, ήταν καλύτερος παίκτης στο γήπεδο. Στο 
2ο και στο 3ο σετ ξεκίνησα καλά, αλλά δεν ήμουν καίριος. 
Δεν μου άρεσαν οι κινήσεις μου, η ταχύτητα στα χτυπήματά 
μου και επίσης για 2 ολόκληρα σετ δεν είχα break point. 
Σέρβιρε πάρα πολύ καλά. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος 
με τον τρόπο που έπαιξα» ήταν τα λόγια του Νόβακ στη 
συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα με 2-1 από τον Τσιτσιπά στα 
προημιτελικά του Rolex Shanghai Masters.
Σε ερώτηση που έγινε στον κορυφαίο τενίστα για το αν 
πιστεύει ότι ο Στέφανος έχει τη δυναμική να γίνει Νο1 στον 
κόσμο, ο Νόλε απάντησε: «Ναι, σίγουρα έχει τη δυναμική».

  ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΚΑΐΡΉ



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.

Γ
ια μία ακόμη φορά το Betarades.gr και η FS σας προ-
σφέρουν τα προγνωστικά τους για τα παιχνίδια της 
εβδομάδας. Τα προκριματικά του Euro 2020 απο-
τελούν παρελθόν, αλλά η δράση συνεχίζεται. Και 
αυτό, γιατί επιστρέφουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρω-
ταθλήματα, και η ελληνική Superleague. Τα παιχνί-

δια είναι πολλά και προκύπτουν άκρως ενδιαφέρουσες στοιχηματι-
κές επιλογές. Αρχικά, την παράσταση κλέβει το μεγάλο ντέρμπι της 
Premier League, ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Λί-
βερπουλ. Όμως η προσοχή μας δεν στρέφεται μόνο εκεί. Θα ασχολη-
θούμε επίσης στοιχηματικά με τα πρωταθλήματα Ελλάδας, Ισπανίας, 
Ιταλίας και Γαλλίας. Οι βασικές μας επιλογές είναι πέντε και έχουν 
αξία.
Οι προτάσεις στοιχήματος της ημέρας ξεκινάνε από το ντέρμπι της 
Premier League. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη Λίβερ-
πουλ, στις 18:30, στο Old Trafford. Η Λίβερπουλ είναι σαφώς ανώ-
τερη φέτος από την αντίπαλό της. Οι Reds έχουν κάνει το απόλυτο 
με οκτώ νίκες σε ισάριθμα ματς και οδεύουν ολοταχώς προς την κα-
τάκτηση του τίτλου. Η Γιουνάιτεντ έχει σοβαρά αγωνιστικά προ-
βλήματα. Ωστόσο, το μεταξύ τους παιχνίδι δεν παύει να είναι ντέρ-
μπι. Οι φιλοξενούμενοι δυσκολεύονται τα τελευταία χρόνια στο Old 
Trafford και πρέπει να παρουσιαστούν ιδιαίτερα σοβαροί. Από την 
άλλη, οι γηπεδούχοι οφείλουν να βρουν θετικά αποτελέσματα και θα 
κυνηγήσουν τη νίκη. Η άμυνα της Λίβερπουλ δεν πείθει και η Γιου-
νάιτεντ μπορεί να σκοράρει. Γενικά προβλέπουμε ένα ωραίο ντέρμπι 
και πάμε με το Goal/Goal στο 1.80.

Μπορεί τη νίκη ο Αστέρας
Ερχόμαστε στην Ελλάδα και στη Superleague. Για την έβδομη αγω-
νιστική της διοργάνωσης, ο Πανιώνιος παίζει σήμερα στις 17:15 με τον 
Αστέρα Τρίπολης. Το ματς θα γίνει στη Νέα Σμύρνη. Οι γηπεδούχοι 
ξεκίνησαν τη σεζόν με -6 και τώρα είναι στο -2. Αποτελούν το πρώτο 
φαβορί για υποβιβασμό. Την προηγούμενη αγωνιστική έχασαν με 
το βαρύ 4-1 από τον ΟΦΗ. Οι «κυανέρυθροι» υστερούν σε ποιότητα 
και αυτό φαίνεται σε όλα τα παιχνίδια τους. Ο Αστέρας, με τη σειρά 
του, δεν τα πάει πολύ καλύτερα. Έχει μόλις μία νίκη και πέντε ήττες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με τα γκολ στο ντέρμπι της 

Premier League!

Όμως έχει βγάλει δύσκολο πρόγραμμα και δεν έχει παρουσιάσει τόσο 
κακή εικόνα. Οι «Αρκάδες» διαθέτουν καλύτερο ρόστερ από τους γη-
πεδούχους και έχουν το πάνω χέρι για τη νίκη. Θα τους εμπιστευτούμε 
με το 2 DNB (το ποντάρισμα επιστρέφεται σε περίπτωση ισοπαλίας) 
σε απόδοση 2.00.

Ανώτερη η Αθλέτικ
Από την Ελλάδα στην Ισπανία και στη La Liga. Το πρωτάθλημα βρί-
σκεται στην ένατη αγωνιστική του και η αγωνία μεγαλώνει. Σήμερα, 
στις 19:30, η Αθλέτικ Μπιλμπάο φιλοξενεί τη Βαγιαδολίδ. Οι γηπεδού-
χοι έχουν πραγματοποιήσει δυναμικό ξεκίνημα και με 12 βαθμούς φι-
γουράρουν στην έβδομη θέση. Θα διεκδικήσουν την έξοδο στην Ευ-

ρώπη και ματς σαν το σημερινό πρέπει να τα κερδίζουν. Οι φιλοξενού-
μενοι δεν χάνουν εύκολα, αλλά δεν κερδίζουν κιόλας. Δυσκολεύονται 
στο σκοράρισμα και αυτό τους εμποδίζει να πανηγυρίζουν νίκες. Είναι 
σκληρή ομάδα, με πειθαρχία, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Η καλή Αθλέ-
τικ μπορεί να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να επιστρέψει στις επιτυ-
χίες. Οι Βάσκοι είναι ανώτεροι και επιλέγουμε «άσο» στο 1.70.
Οι βασικές μας επιλογές γι’ αυτή την Κυριακή κλείνουν με ένα ματς 
από τη Serie A και ένα από τη Ligue 1. Στην Ιταλία, η Μίλαν υποδέ-
χεται τη Λέτσε. Οι «ροσονέρι» είναι μια απογοήτευση, αλλά επιτέλους 
κέρδισαν, την Τζένοα με 1-2. Έχουν σοβαρό πρόβλημα στα μετόπισθεν, 
αλλά επιθετικά μπορούν να βρουν λύσεις. Η Λέτσε είναι επίσης κάκι-
στη αμυντικά. Έτσι, το Over 2.5 στο 1.75 μοιάζει αξιόλογο. Στη Γαλλία, 
η Μαρσέιγ παίζει στην έδρα της με τη Στρασμπούρ και θέλει μόνο τη 
νίκη. Την αγνοεί εδώ και τέσσερα ματς και δεν την… παίρνει άλλο. Η 
Στρασμπούρ είναι σαφώς κατώτερο σύνολο και το αποτέλεσμα εξαρτά-
ται από τη Μαρσέιγ. Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι οι γηπεδούχοι θα κάνουν 
επιτέλους το καθήκον τους. «Άσος» 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

* Σοσιεδάδ - Μπέτις (20/10, 15:00): Η Μπέτις δέχεται 
τουλάχιστον ένα γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια. Η Σοσιε-
δάδ είναι σε κακή κατάσταση αμυντικά. Αμφότερες οι ομάδες 
θέλουν τη νίκη – και έχουν ποιότητα από τη μέση και μπροστά. 
Προβλέπουμε ένα ωραίο ματς με Goal/Goal σε απόδοση 1.65.

* Σαμπντόρια - Ρόμα (20/10, 16:00): Οι γηπεδούχοι προ-
έρχονται από τρεις συνεχόμενες ήττες και δεν φαίνεται ότι θα 
σηκώσουν άμεσα κεφάλι. Οι Ρωμαίοι γκέλαραν με την Κάλιαρι 
και ψάχνουν τους τρεις βαθμούς απόψε. Πάμε, λοιπόν, με το 
«διπλό» σε απόδοση 2.15.

* Κολωνία - Πάντερμπορν (20/10, 16:30): Οι φιλοξενούμενοι εί-
ναι η πιο αδύναμη ομάδα στην κατηγορία. Έχουν μόλις έναν βαθμό 
και αγνοούν τη νίκη εδώ και συνολικά έντεκα αγώνες. Η Κολωνία 
είναι δεύτερη από το τέλος και σήμερα είναι η ευκαιρία της για νίκη. 
Θα τη στηρίξουμε και θα προτιμήσουμε τον «άσο» σε απόδοση 1.65.

Goal Tips

* Σασουόλο - Ίντερ (20/10, 13:30): Οι γηπεδούχοι συμμετέχουν 
κυρίως σε θεαματικά παιχνίδια με πολλά γκολ. Έχουν ικανούς 
παίκτες, όμως το ίδιο ισχύει και για την Ίντερ. Οι φιλοξενούμενοι 
θέλουν το «διπλό» και ίσως χρειαστούν πάνω από ένα τέρμα. 
Επιλέγουμε Over 2.5 σε απόδοση 1.75.

* Μονακό - Ρεν (20/10, 18:00): Η Μονακό είναι σε δύσκο-
λη θέση βαθμολογικά και πρέπει να αναζητήσει τη νίκη. Όμως 
δέχεται εύκολα γκολ και η Ρεν είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα. 
Το ματς προμηνύεται αμφίρροπο και μας οδηγεί στο Goal/Goal σε 
απόδοση 1.80.

* ΑΕΚ - Βόλος ΝΠΣ (20/10, 19:30): Η «Ένωση» οφείλει να 
κερδίσει και πρέπει να βρει γκολ. Παρ’ όλα αυτά, ο Βόλος είναι 
σφιχτή ομάδα και έχει τα φόντα να αντέξει. Τουλάχιστον για κάποιο 
διάστημα. Δεν βλέπουμε το ματς να ξεφεύγει και πάμε με το 2-3 
γκολ σε απόδοση 2.05.

Head 2 Head

* Αλαβές - Θέλτα (20/10, 13:00): Οι γηπεδούχοι παραμένουν 
αήττητοι στα τρία τελευταία παιχνίδια με αντίπαλο τη Θέλτα. Φέτος 
οι διαφορές των δύο ομάδων δεν είναι μεγάλες και η Αλαβές έχει 
σοβαρές πιθανότητες για κάτι καλό. Θα την πάρουμε με κάλυψη, 
ποντάροντας στον 1 DNB σε απόδοση 1.90.

* Ξάνθη - Άρης (20/10, 17:00): Ο Άρης μετράει τρεις σερί νίκες 
επί της Ξάνθης και τώρα πραγματικά… καίγεται! Οι γηπεδούχοι τα 
πάνε περίφημα μέχρι τώρα, όμως κάπου πρέπει να… σταματήσουν. 
Η ανάγκη για βαθμούς είναι τεράστια στους «κιτρινόμαυρους». Με 
το ένστικτο της επιβίωσης, μπορούν το «διπλό» στο 2.30.

* ΠΑΟΚ - Λαμία (20/10, 18:00): Ο ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο φαβορί 
για τη νίκη, ενώ μετράει τέσσερις συνεχόμενες επιτυχίες επί της 
Λαμίας. Οι γηπεδούχοι βρίσκουν ρυθμό και μπορούν να κερδίσουν 
πολύ εύκολα. Θα ρισκάρουμε και θα επιλέξουμε το ΠΑΟΚ -2 σε 
απόδοση 2.50.

20/10
17:15  Πανιώνιος - Αστ. Τρίπολης   2 (DNB)  2.00
18:30  Μάντσεστερ Γ. - Λίβερπουλ   Goal/Goal  1.80
19:30  Μπιλμπάο - Βαγιαδολίδ   1  1.70
21:45  Μίλαν - Λέτσε   Over 2.5  1.75
22:00  Μαρσέιγ - Στρασμπούρ   1  1.90
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POWEREDBY AUTO

Η Volvo ανανέωσε τα V40 και 
V40 Cross Country, τόσο εντός 
όσο και εκτός, προκειμένου να 

τους προσδώσει μια αισθητική ταυτότητα 
πιο κοντά στη νέα σειρά 90 και την και-
νούργια σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρ-
κας.
Εξωτερικά, η κυριότερη αλλαγή στα νέα 
Volvo V40 και V40 Cross Country αφορά 
τη γρίλια και τα φωτιστικά σώματα, καθώς 
οι προβολείς είναι πλέον σε σχήμα πλα-
γιαστού «T», ενώ ταυτόχρονα διαφορο-
ποιείται και η χρωματική παλέτα.
Στο εσωτερικό υπάρχουν νέες ταπετσαρίες, ένα δίχρωμο δερμάτινο τιμόνι, καθώς και νέες διακοσμητικές 
επιφάνειες αλουμινίου για την κεντρική κονσόλα.
Τα νέα V40 και V40 Cross Country εξοπλίζονται με τα τελευταίας τεχνολογίας κινητήρια σύνολα της οι-
κογένειας Drive-E, με απόδοση από 120 έως και 245 ίππους, σε συνδυασμό με εξαιρετικά χαμηλή κατανά-
λωση και εκπομπές ρύπων που ξεκινούν από μόλις 82 γραμμάρια CO2 το χιλιόμετρο.
Το νέο V40 T3 1.5 Auto των 152 ίππων στην έκδοση εξοπλισμού Kinetic Plus με το στάνταρ αυτόματο κι-
βώτιο έχει προτεινόμενη τιμή λιανικής τα 22.500 ευρώ. Αντίστοιχα, το V40 Cross Country Dynamic έχει 
προτεινόμενη τιμή λιανικής τα 26.600 ευρώ.

Η 2Η ΓΕΝΙΆ ΤΟΥ VW TIGUAN ΆΝΆΒΆΘΜΙΣΤΗΚΕ  
ΚΆΙ ΞΕΚΙΝΆ ΆΠΟ € 27.300 ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

Τα ανανεωμένα Volvo V40 και V40 Cross Country ξεκινούν από €22.500

Α
ν παρατηρήσετε το καινούργιο VW Tiguan, θα διαπιστώσετε πως έχει εξελιχθεί ση-
μαντικά σε σχέση με την εξαιρετικά επιτυχημένη 1η του γενιά. Έτσι, λοιπόν, έχει ένα 
πιο SUV look, με ιδιαίτερα αρμονικές αναλογίες και χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, 
μεγαλύτερες διαστάσεις αλλά και χαμηλότερο βάρος, χάρη στη χρήση του νέου πλαι-
σίου MQB.
Αλλαγμένο, πιο σύγχρονο και ποιοτικό είναι και το εσωτερικό του, εμφανώς βελτιω-

μένοι εμφανίζονται και οι χώροι τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αποσκευές –το πορτμπαγκάζ κυ-
μαίνεται από 420 έως 1.555 λίτρα–, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες λύσεις διασύνδε-
σης, αλλά και αρκετά από τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης, στάνταρ. Μάλιστα η κορυφαία έκδοση 
Exclusive διαθέτει και τον εντυπωσιακό φουλ ψηφιακό πίνακα οργάνων.
Στον δρόμο το νέο Tiguan διαθέτει ένα σαφώς πιο ώριμο οδηγικό προφίλ, καθώς η ανάρτησή του α-
πορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες των δρόμων, ελέγχει ικανοποιητικά τις κινήσεις του αμαξώμα-
τος, περιορίζει τις κλίσεις στις στροφές και συνδυάζεται με ένα καλό σε αίσθηση σύστημα διεύθυνσης.
Από τους ήδη διαθέσιμους κινητήρες ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 1.4 TSI των 150 ίππων 
με τη δυνατότητα απομόνωσης των 2 κυλίνδρων, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, την οποία κα-
ταλαβαίνει κανείς μόνο από την ένδειξη, στα ελληνικά, στο ταμπλό. Η επίσημη μέση κατανάλωσή 
του είναι 5,7 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα, ενώ από κει και πέρα μπορεί να συνδυαστεί τόσο με 
το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG με τις 7 σχέσεις και τις γρήγορες αλλαγές όσο και με 
την τετρακίνηση 4Motion.
Η βασική έκδοση βενζίνης του Tiguan είναι η 1.4 TSI των 125 ίππων που ξεκινά από 27.300 ευρώ στην 
εισαγωγική έκδοση εξοπλισμού Active, ενώ η πιο πλούσια, Advance,(από αυτήν ξεκινά η εκδοχή των 
150 ίππων) είναι στα 28.200 ευρώ, μόλις 100 ευρώ λιγότερα από την αντίστοιχη πετρελαιοκίνητη με τον 
1.6 TDI των 115 ίππων –το Tiguan για πρώτη φορά ξεκινά ως diesel από τα 1.600 κυβικά– που θα είναι 
διαθέσιμη στο άμεσο μέλλον. 

To Renault Alaskan είναι το πρώτο αγροτικό στην ιστορία της γαλλικής ε-
ταιρείας, η οποία έχει και μεγάλο κλάδο επαγγελματικών οχημάτων. Η 
βάση του είναι το πλαίσιο και τα μηχανικά μέρη του Nissan Navara, ενώ 

η εμφάνισή του προσδιορίζεται κυρίως από τη νέα μάσκα των Renault. Κάτω από 
το καπό υπάρχει ο diesel 2.3 dCi με τα δύο turbo και απόδοση 160 ή 190 ίππους.
Εκτός από τις πισωκίνητες εκδόσεις θα υπάρξουν και τετρακίνητες με δυνατότητα 
κλειδώματος του πίσω διαφορικού, ενώ η απόσταση του αμαξώματος από το έδα-
φος θα φτάνει μέχρι και τα 23 εκατοστά.
Το νέο Renault Alaskan θα είναι διαθέσιμο αρχικά στην αμερικανική αγορά, ενώ 
στην πορεία θα ακολουθήσουν η Ευρώπη και η Αφρική.

POWEREDBY AUTO

Η νέα ιστοσελίδα της DS Automobiles (http://www.dsautomobiles.gr/) έχει 
δημιουργηθεί σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογίες του διαδικτύου.

Είναι πλήρως συνδεδεμένη με τα social media, είναι φιλική προς τον 
χρήστη και προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικές οθόνες, όπως ο-
θόνες υπολογιστών, tablets και smartphones. Στη νέα ολοκληρω-

μένη ιστοσελίδα της DS Automobiles οι χρήστες μπορούν να δουν όλες τις 
πληροφορίες των μοντέ-
λων DS, όπως, για παρά-
δειγμα, εκδόσεις, κινη-
τήρες, κιβώτια, τεχνολο-
γίες και χρώματα, καθώς 
και να στείλουν αίτημα 
για test drive, προσφορά, 
να κλείσουν ραντεβού 
κ.ά. Επιπλέον, οι χρή-
στες στην ενότητα «O κό-
σμος της DS» έχουν τη 
δυνατότητα να μάθουν 
και να γνωρίσουν την ι-
στορία, την εμπειρία, το 
αγωνιστικό πνεύμα, τις 
καινοτομίες, τις τεχνολο-
γίες και τα νέα της μάρ-
κας DS.

Νέα ιστοσελίδα για τα μοντέλα DS
H VW είναι επίσημα η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία  
στον κόσμο για το 2016

Το νέο Ibiza θα κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά αυτό το καλοκαίρι με όπλο του την αλά Leon σχεδίαση και, όπως 
πάντα, με καλή σχέση αξίας-τιμής.

Τ
ο νέο Seat Ibiza 
είναι το πρώτο μο-
ντέλο του VW 
Group που θα βα-
σιστεί σε μια νέα 
πλατφόρμα, πάνω 

στην οποία θα πατήσουν τα μελλοντικά 
supermini και τα μικρά SUV του ομί-
λου. Τώρα, η 5η γενιά χαρακτηρίζεται 
από φρέσκια σχεδίαση (παρόλο που δεν 
έχει κάτι το ριζοσπαστικό), η οποία πα-
ραπέμπει ευθέως στο Leon, και μια πιο 
ευρύχωρη καμπίνα.
Η τελευταία επιβεβαιώνεται από την 
αύξηση του πλάτους (+8,7 εκ.) και από 
το μακρύτερο μεταξόνιο (+9,5 εκ.), πα-
ρόλο που το νέο Ibiza έχει χαμηλώσει 
(μόλις 1 χλστ.) και κοντύνει (2 χλστ.) ε-
λάχιστα. Ενδεικτικό των μεγαλύτερων 
χώρων είναι το πορτμπαγκάζ, που προ-
σφέρει 63 περισσότερα λίτρα (συνολικά 
355), πάντοτε σε σχέση με το απερχό-
μενο Ibiza.
Οι περισσότεροι κινητήρες προέρχονται 
από την υπάρχουσα γκάμα, περιλαμβά-

νοντας τον τρικύλινδρο 1.0 TSI (με 95 
και 115 ίππους) και τον ντίζελ 1.6 TDI (με 
80, 95 και 110 άλογα), ενώ οι χαμηλότε-
ρες σε ισχύ εκδόσεις συνδυάζονται με 
5άρια μηχανικά κιβώτια (με 6άρια οι ι-
σχυρότερες). Πρεμιέρα στη Seat κάνει ο 
νέος 1.5 TSI των 150 ίππων (διαθέσιμος 
από τα τέλη του 2017) που προαιρετικά 
θα συνδυάζεται και με αυτόματο DSG-7.
Από πλευράς εξοπλισμού, υπάρχουν 
όλα τα νέα συστήματα άνεσης και ασφά-
λειας, με τις βασικές εκδόσεις να έχουν 
touch-screen 5 ιντσών και τις top να δι-
αθέτουν οθόνες 8 ιντσών και σύστημα 
αυτόνομης πέδησης. Οι πλούσιες FR 
και Xcellence εκδόσεις θα έχουν μέχρι 
και φουλ LED προβολείς, ενώ εννοείται 
πως θα υπάρχει πλήρης υποστήριξη για 
smartphones.
Αξιοσημείωτο είναι πως δεν θα υπάρ-
ξει ούτε τρίθυρη ούτε στέισον έκδοση, 
αφού το κενό αυτό θα το καλύψει το ε-
περχόμενο μικρό SUV, το Arona, που 
επίσης θα βασίζεται στην πλατφόρμα 
MQB Α0.

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

Και επισήμως η Toyota έχασε το στέμμα της πρώτης 
εταιρείας αυτοκινήτου σε πωλήσεις στον κόσμο που 
«φορούσε» σερί από το 2012.

Με 10,312 εκατομμύρια πωλήσεις και αύξηση 
κατά 3,8% σε σχέση με το 2015, ο όμιλος 
VW κατάφερε να προσπεράσει την Toyota 

Motors, που σημείωσε 10,213 εκατομμύρια πωλήσεις και 
παρά την αύξηση κατά 0,2% (μαζί με τις Daihatsu, Lexus 
και Hino Motors). Το βάθρο συμπληρώνει η General 
Motors με 9,574 εκατομμύρια 
πωλήσεις, εμφανίζοντας 
πτώση 3,1% (φαντα-
στείτε πως θα ωρύε-
ται ο Τραμπ!).
Α ξ ι ο σ η μ ε ί ω τ ο 
είναι πως η δύ-
ναμη και των δύο 
εταιρειών βρί-
σκεται κυρίως 
εκτός Ευρώπης. 
Η μεν Toyota (με 
την Daihatsu κ.ά.) 
έχει εστιάσει κυρίως 
στις πωλήσεις στην Α-
μερική με οπλαρχηγό το 

σεντάν Camry. Από την άλλη, η επιτυχία της VW βασί-
ζεται κυρίως στη μεγάλη ζήτηση σε SUV, ενώ οι Γερμα-
νοί έκαναν πολλά για να πετύχουν μια αύξηση της τάξης 
του 12,2% στην αγορά της Κίνας, που δεν την άγγιξε το 
dieselgate.
Η ιαπωνική εταιρεία, ωστόσο, αντιμετωπίζει έναν 
«εχθρό» που δεν αναμενόταν, τον Ντόναλντ Τραμπ και 
τις εξαγγελίες του, οι οποίες έχουν φρενάρει τις πωλή-
σεις στις ΗΠΑ. Όπως μάλιστα αναφέρουν ειδικοί αναλυ-
τές, ο Τραμπ είναι μεγαλύτερος εχθρός από την VW για 
την Toyota, καθώς η γερμανική εταιρεία δεν έχει τόσο 
μεγάλα ανοίγματα στην αγορά των ΗΠΑ.

Η αγορά των ΗΠΑ, πάντως, αποδεικνύεται ιδιαίτερα 
κρίσιμη για όλους τους κατασκευαστές, καθώς αν η 

αναστάτωση που δημιουργούν οι εξαγγελίες του 
Τραμπ συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια 

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

Ασία συνεχίσουν με 
τον ίδιο ρυθμό), 
οι αναλυτές εκτι-
μούν ότι δύσκολα 
η VW θα χάσει 

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

Το σημαντικό άνοιγμα της Ford σε Ευρώπη αλλά και σε 
περισσότερες από 140 αγορές ανά τον πλανήτη, η ύ-
παρξη ενός μικρότερου κινητήρα 2,3 λίτρων και, φυσι-
κά, η εμφάνιση και ο χαρακτήρας της τελευταίας γενιάς 

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

μονάδων είναι πραγματικά εξωπραγματικό για ένα αμερι-
κανικό muscle car. Από αυτά, περισσότερα από 45.000 
πωλήθηκαν εκτός ΗΠΑ, ποσοστό που για φέτος υπολογί-
ζεται να ξεπεράσει το 30% των συνολικών πωλήσεων.

Αξίζει να αναφερθεί πως ακόμα και στη δοκιμαζόμενη 
από την κρίση, μικρή ελληνική αγορά, πέρυσι πωλήθηκαν 
39 μονάδες, περισσότερες δηλαδή από το άθροισμα όλων 
των Audi TT (7), Porsche 911/ Cayman/ Boxster (1/1/2), 
BMW i8 (6), VW Scirocco (11), Audi R8 (1), BMW Z4 (4) και 
Mercedes SLK (1). Η Mustang, όπως φαίνεται, έχει το δικό 
της ρεύμα και μια πορεία σταθερά ανοδική, τόσο σε οπα-
δούς όσο και σε αγοραστές.

Με πωλήσεις που πέρυσι ξεπέρασαν 
τις 150.000 μονάδες, η Mustang είναι και 
επίσημα το Νο1 σε πωλήσεις σπορ 
μοντέλο παγκοσμίως.

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

Το εγχείρημα έλαβε χώρα στο Παρίσι, όπου μία 
Cayenne S Diesel με 385 άλογα έσυρε επί 42 
ολόκληρα μέτρα το τεράστιο αεροπλάνο των 73 
μέτρων και των 285 τόνων!

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

Για χάρη του βιβλίου Guinness, αλλά και για σημαντικούς εμπο-
ρικούς λόγους (το φορτίο έλξης είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέγε-
θος για τις πωλήσεις στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες), η 
Porsche έβαλε μία Cayenne να σύρει το μεγαλύτερο εμπορικό 

αεροπλάνο, το A380 της Airbus.
Η S Diesel με την απίστευτη ροπή των 850 Νm πήρε το ρεκόρ από 

ένα Nissan Patrol, που είχε σύρει ένα cargo αεροπλάνο βάρους 170 
τόνων, και έφερε και πάλι την κορυφαία επίδοση στο γκρουπ VW, το 
οποίο, πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, με ένα Touareg V10 
TDI είχε σύρει ένα Βoeing 747 βάρους 155 τόνων. Η μόνη μετατροπή 
που είχε το συγκεκριμένο όχημα ήταν η ενίσχυση στον κοτσαδόρο, 
κάτι εντελώς φυσιολογικό, δεδομένου του φορτίου που κλήθηκε να 
σύρει. Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι το ρεκόρ 
επαναλήφθηκε με μία Cayenne Turbo S με τα 570 άλογα και λίγο πιο 
χαμηλή ροπή, στα 800 Νm. Και πάλι τα πράγματα εξελίχθηκαν ομαλά, 
και αφού τελείωσε η διαδικασία, η Cayenne επέστρεψε στην Αγγλία, 
απ’ όπου είχε φτάσει οδικώς, δίχως να παρουσιάζει απολύτως κανένα 
πρόβλημα. Η επίδοση καταγράφηκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness 
και σίγουρα δημιουργεί τις επιθυμητές εντυπώσεις στο αγοραστικό κοι-
νό του SUV της Porsche σε αγορές που πέρα από τους χρόνους στο 
Νίρμπουργκρινγκ (όπου η Turbo S παραμένει «βασίλισσα») κοιτάζουν 
με εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον και πιο πρακτικά θέματα, όπως το φορτίο 
που μπορεί να σύρει ένα τετρακίνητο. Έστω κι αν αυτό έχει τα σήματα 
της Porsche και όλη την ξεχωριστή φιλοσοφία της μάρκας.

Μία Lamborghini Murciélago είχε παραχωρηθεί στο περιο-
δικό EVO για μία δοκιμή μακράς διαρκείας, τα γνωστά 
long-terms (ξέρετε, στη Βρετανία τα supercars στα μεγάλα 
περιοδικά είναι κάτι σαν τα φιεστάκια για εμάς). Στη συνέ-

χεια η εν λόγω Murciélago πέρασε στα χέρια του Simon George, ενός 
από τους συντάκτες του περιοδικού, που τη χρησιμοποιούσε καθημε-
ρινά (ακόμη και ως ενοικιαζόμενο σε track-days που οργάνωνε η ε-
ταιρεία του), κάνοντας εκείνη την εποχή περίπου 1.000 χιλιόμετρα την 
εβδομάδα. Έτσι, μέχρι σήμερα η Murciélago έχει περίπου 400.000 χι-
λιόμετρα στο κοντέρ της (μαζί με τα χιλιόμετρα στην πίστα, κάπου 90 
εκδηλώσεις τον χρόνο) και μετά από έναν πρόχειρο απολογισμό ο 
Simon υπολόγισε με μια μίνιμουμ κατανάλωση στα 20 λίτρα / 100 χλμ. 
πως ο V12 είχε ρουφήξει περισσότερα από 150.000 δολάρια σε αμόλυ-
βδη. Σε όλα αυτά συνυπολόγισε πως άλλαξε 14 φορές λάστιχα (1.000 
ευρώ τη φορά), τακάκια και δίσκους κάθε 25.000 χιλιόμετρα (1.200 
ευρώ τη φορά), ενώ 8 φορές άλλαξε δίσκο συμπλέκτη. Στα 13 χρόνια 
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τα σέρβις του κινητήρα κόστισαν περί-
που 60.000 ευρώ, η ασφάλεια και τα τέλη κυκλοφορίας περίπου 22.000 
ευρώ, ενώ γενικότερα το συνολικό κόστος ξεπέρασε τα 450.000 ευρώ 
(μαζί με κάποιες αναμενόμενες ζημιές), σύμφωνα πάντα με τον Simon. 
Αναμφίβολα πρόκειται για μία από τις πιο δουλεμένες Lambo, η οποία 
με το ιστορικό αυτό με το ζόρι θα πιάσει 70.000 ευρώ. Το κόστος μπορεί 
να ακούγεται εξωφρενικό, από την άλλη όμως ο Simon το χάρηκε με 
την ψυχή του…

Τι κόστος χρήσης είχε μία 
Lamborghini Murciélago που 
έκανε 400.000 χιλιόμετρα;
Άντε και με κάποιον μαγικό τρόπο σού χάριζαν 
μία Murciélago. Πόσα χρήματα θα χρειαζόσουν 
αν έκανες μαζί της περίπου 1.000 χιλιόμετρα την 
εβδομάδα;

Γιατί έπεσαν οι πωλή-
σεις ηλεκτρικών αυτο-
κινήτων στη Δανία;
Στη Δανία καταγράφηκε ραγδαία πτώση 
των EV πωλήσεων κατά 60,5% μετά την 
κατάργηση των φοροαπαλλαγών και της 
πριμοδότησης για την απόκτησή τους.

Σε μια περίοδο έξαρσης σχετικά με την ηλεκτροκίνηση τα EV 
μοντέλα ανεβαίνουν συνεχώς σε ποσοστιαίες μονάδες (ακόμη 
έχουμε καιρό για να τα δούμε να κυριαρχούν στους δρόμους), 

Ανανέωση και νέος ντίζελ για το 
Peugeot 308 Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε για το μικρομεσαίο της γαλλι-

κής εταιρίας. Η Peugeot παρουσίασε στοιχεία και φωτογρα-
φίες γύρω από το ανανεωμένο 308, το οποίο δεν περιορίζεται 
σε στιλιστικές αλλαγές. Η σημαντικότερη, ίσως, προσθήκη έχει 

να κάνει με την έλευση του νέου κινητήρα 1.6 BlueHDi 130 S&S, που το-
ποθετείται για πρώτη φορά σε μοντέλο του ομίλου. Αυτός έρχεται να α-
ντικαταστήσει τον 1.6 BlueHDi 120 S&S, φέροντας περισσότερες από 200 
πατέντες! Όπως εύκολα προκύπτει από την ονομασία του, η ισχύς που 
αποδίδει είναι 130 ίπποι, ενώ η κατανάλωσή του έχει μειωθεί κατά 6%.

Βελτιώσεις υπάρχουν και στους βενζινοκινητήρες και συγκεκρι-
μένα στον 1.2 PureTech 130 S&S. Αυτός θα καταναλώνει 4% λιγότερο 
καύσιμο και παράλληλα θα εκπέμπει λιγότερα καυσαέρια χάρη στην 
ενσωμάτωση ενός φίλτρου μικροσωματιδίων, ενός νέου καταλύτη, στη 
χρήση υλικών με υψηλότερη θερμική αντοχή και στη βελτιστοποίηση 
της θερμοκρασίας των αερίων της καύσης. Σε σχέση με το 308 GT, με 
τον diesel των 180 ίππων, αποκτά ένα καινούργιο αυτόματο κιβώτιο 8 
σχέσεων, ελαφρύτερο κατά 2 κιλά και συνάμα 7% πιο οικονομικό από 
το υπάρχον, εξάρι κιβώτιο.

Η κορυφαία έκδοση του 308, GTI, διαθέτει ισχύ 270 ίππων και επιτα-
χύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 6 δλ. Πατάει σε τροχούς 19 ιντσών, 
ενώ εφοδιάζεται με αρκετά καλούδια, όπως ένα Torsen διαφορικό πε-
ριορισμένης ολίσθησης, κόκκινες δαγκάνες φρένων με χορταστικά δι-
σκόφρενα 380 χλστ. μπροστά και 268 χλστ. πίσω, ελαστικά Michelin Pilot 
Super Sport και έναν νέο χρωματισμό, δύο τόνων.

Όσο για τις υπόλοιπες εκδόσεις, σε αυτές συναντάμε πλέον όλα τα 
σύγχρονα ηλεκτρονικά βοηθήματα που είδαμε στα 3008 και 5008, όπως 
τα Active Safety Brake, Distance Alert, Active Lane Departure Warning 
και Driver Attention Warning. Επιπροσθέτως, το ανανεωμένο 308 φέρει 
στον πίνακα οργάνων ενδείξεις για τα όρια ταχύτητας, καθώς και ένα 
adaptive cruise control το οποίο έχει τη δυνατότητα πλήρους ακινητο-
ποίησης του αυτοκινήτου.

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

με τους κατασκευαστές (κυρίως τους γερμανικούς) να επενδύουν 
πολλά στην ηλεκτροκίνηση. Ωστόσο, ανάμεσα στα πολλά υπάρχει 
και ένα μεγάλο θέμα, αυτό του κόστους, με χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αυτό της Δανίας, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg.

Πρόσφατα ο Δανός πρωθυπουργός Λαρς Λόκε Ράσμουσεν –
λόγω αναγκών του προϋπολογισμού– εξήγγειλε την κατάργηση 
των οικονομικών κινήτρων για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινή-
των, με αποτέλεσμα οι EV πωλήσεις να κατακρημνίζονται στο 61% 
το πρώτο τρίμηνο του 2017 (σε σχέση με το προηγούμενο περσινό). 
Από την άλλη και σύμφωνα με στοιχεία του ACEA (Ένωση Ευρω-
παίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), στη Γερμανία και στη Σουη-
δία παρατηρήθηκε αύξηση έως 80%, όταν η μέση ζήτηση για τα EV 
στην Ε.Ε. κυμαίνεται περίπου στο 30%. Όπως φαίνεται, το κατανα-
λωτικό κοινό προτίθεται να αγοράσει «πράσινα» ηλεκτρικά αυτοκί-
νητα, αλλά δεν φαίνεται διατεθειμένο να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην 
τσέπη. Λογικό, δεν νομίζετε;

O Wankel συμπλήρωσε 
50 χρόνια ιστορίας
«Η ιστορία δεν έχει ακόμα τελειώσει. 
Χωρίς τον περιστροφικό κινητήρα πιθανόν 
να μην υπήρχε η Mazda και χωρίς τη 
Mazda δεν θα υπήρχε σε παραγωγή ο 
Wankel για 50 χρόνια».

Αυτό αναφέρεται σε γιγαντιαίο αφιέρωμα που περιλαμβάνεται 
σε επίσημο εταιρικό περιοδικό της Mazda, η οποία, όπως φαί-
νεται, δεν έχει παρατήσει την εξέλιξη του περιστροφικού κινη-

τήρα. Μισό αιώνα πίσω στον χρόνο, η ιαπωνική μάρκα είχε παρουσιά-
σει το Cosmo Sport, το οποίο κατασκευάστηκε σε μόλις 1.176 μονάδες 
και πωλήθηκε στο εξωτερικό με την ονομασία 110S. Η παραγωγή δι-
ήρκησε πέντε χρόνια και ο Wankel με τους δύο ρότορες των 982 κ.εκ. 
απέδιδε 110 άλογα (σούπερ απόδοση για εκείνη την εποχή, αργότερα 
εμφανίστηκε και ισχυρότερη έκδοση με 130 ίππους).

Η Mazda είχε δυσκολευτεί πολύ να διατηρήσει τον εμβληματικό 
της κινητήρα μέχρι και το RX8, αλλά όλα δείχνουν πως οι Ιάπωνες δεν 
έχουν πει τον τελευταίο τους λόγο, έχοντας ήδη παρουσιάσει το εντυ-
πωσιακό πρωτότυπο RX-Vision. Αξιοσημείωτο είναι πως η εταιρεία έχει 
κατασκευάσει συνολικά πάνω από 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα με αυτό 
το μοτέρ, ενώ ορόσημο στην ιστορία της ήταν η νίκη στο Λε Μαν το 1991 
με το απίστευτο 787Β. Εμείς, πάντως, αναμένουμε με ανυπομονησία την 
επιστροφή τόσο του Wankel όσο και της Mazda στην ελληνική αγορά.

To C3 Aircross είναι το καινούργιο μικρό 
SUVτης Citroën, που θα παρουσιαστεί ε-
πίσημα στην έκθεση της Φρανκφούρτης, 

θα αρχίσει να πωλείται τον Νοέμβριο και θα 
διεκδικήσει το δικό του μερίδιο σε μία ιδιαί-
τερα δημοφιλή και αναπτυσσόμενη κατηγορία.

Η αισθητική του ακολουθεί μια νεανική 
και μοντέρνα λογική, υιοθετώντας αρκετά 
από τα στοιχεία που έχουν εμφανιστεί στα 

μοντέλα της εταιρείας τα τελευταία χρόνια. Ναι, βασίζεται στο C3, αλλά 
διαφοροποιείται σε σχέση με αυτό αρκετά στο εμπρός μέρος, με νέας 
σχεδίασης προβολείς και προφυλακτήρες, ενώ η πιο χαρακτηριστική 
διαφορά είναι η απουσία των airbumps. Παράλληλα, η Citroën έδωσε 
μεγάλη έμφαση στην πρακτικότητα, εξασφαλίζοντας χώρο αποσκευών 
που κυμαίνεται από 410 έως 1.289 λίτρα με τα πίσω καθίσματα ανα-
διπλωμένα.

Το χαριτωμένο αμάξωμα, που προσφέρει πολλές δυνατότητες ε-
ξατομίκευσης, συνδυάζεται με ένα εξίσου νεανικό σαλόνι με αρκετούς 

χώρους και βελτιωμένα υλικά. Στο κέντρο της κονσόλας βρίσκεται μία 
οθόνη αφής 7 ιντσών, η οποία λειτουργεί ως το κέντρο του infotainment, 
τα Android Auto και Apple Car Play εξασφαλίζουν την εύκολη διασύν-
δεση smartphones, ενώ υπάρχει μέχρι και Head-Up Display.

Φυσικά το C3 Aircross εφοδιάζεται με όλα τα τελευταίας γενιάς συ-
στήματα ασφάλειας της Citroën, από το Lane Departure και το αυτόνομο 
φρενάρισμα ανάγκης μέχρι την ειδοποίηση για το «νεκρό σημείο» στους 
καθρέπτες και το σύστημα αναγνώρισης της κόπωσης του οδηγού.

H κίνηση θα μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς με τη βοήθεια και 
του συστήματοςGrip Control με τα τέσσερα προγράμματα (Sand, AllRoad, 
Snow και ESPOff), ενώ θα διαθέτει και Hill Descent.

Σε ό,τι αφορά τους κινητήρες, θα υπάρχουν ο τρικύλινδροςPureTech 
βενζίνης των 1.200 κυβικών με 82, 110 και 130 ίππους, καθώς και ο 
diesel 1.6 ΒlueHDi με 100 και 120 ίππους.

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV 
της Citroën, το C3 Aircross

Stop στα σπορ μοντέλα από 
την Peugeot
H γαλλική εταιρεία φαίνεται αποφασισμένη να σταματήσει την εξέλιξη σπορ μο-

ντέλων και να εστιάσει σε αυτοκίνητα και κατηγορίες που θα την οδηγήσουν 
στη μεγαλύτερη δυνατή εξάπλωση και στα περισσότερα κέρδη.

Η εξαγορά της Opel από την Peugeot ήταν, όπως όλα δείχνουν, η αφορμή 
για την αλλαγή στρατηγικής της εταιρείας. Μια αλλαγή που διατυπώθηκε από τον 
Jean-Philippe Imparato, τον επικεφαλής της, που σε συνέντευξή του στο βρετα-
νικό «Autocar» είπε ότι σκοπεύει να εστιάσει στην παγκόσμια εξάπλωση της ε-
ταιρείας παρά στα γρήγορα αλλά «ειδικά» μοντέλα.

Παράλληλα, και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γαλλική εται-
ρεία ετοιμάζει για την επόμενη χρονιά τον αντικαταστάτη του 508, ενώ δεν απο-
κλείεται να μπει και στην κατηγορία των pick-up.

Πάντως, το αφεντικό της Peugeot δεν απέκλεισε την κατασκευή σπορ μο-
ντέλων κάποια στιγμή στο μέλλον, λέγοντας πως «αν γίνει, θα το κάνουμε με τον 
σωστό τρόπο. Όχι με ένα καινούργιο RCZ, αλλά με ένα αυτοκίνητο που θα μπο-
ρούσε να κάνει το ρεκόρ γύρου στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ».

Η 8η γενιά του δημοφιλούς Ford Fiesta βρίσκεται προ των 
πυλών και φέρνει μαζί της νέες εκδόσεις, πλούσιο στάνταρ 

εξοπλισμό και τεχνολογίες που συνήθως συναντάμε σε μεγα-
λύτερες κατηγορίες. Η εταιρεία υπόσχεται παράλληλα πως το 
νέο Fiesta θα αποτελέσει σημείο αναφοράς ως προς την οδική 
συμπεριφορά, ενώ μία σημαντική λεπτομέρεια είναι η εργο-
στασιακή εγγύηση 8 ετών Ford Protect.

Η γκάμα ξεκινά από τα 12.990 ευρώ, με την τρίθυρη έκ-
δοση Trend (13.536 ευρώ για το πεντάθυρο) των 1.100 κυβι-
κών και των 85 ίππων. Στον εξοπλισμό της υπάρχουν 6 αερό-
σακοι, ESC & TCS, Hill Start Assist, συστήματα ελέγχου πίεσης 
ελαστικών, υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, περιορισμού 
της ταχύτητας, καθώς και οι βασικές ηλεκτρικές ευκολίες. Στο 

Το νέο Ford Fiesta ξεκινά από τις 12.990 ευρώ
ίδιο επίπεδο εξοπλισμού διατίθεται και ο diesel των 1.500 κυ-
βικών και των 85 ίππων.

Για την έκδοση με τον 1.0 EcoBoost των 100 ίππων η τιμή 
ορίζεται από τα 14.289 ευρώ για την τρίθυρη και από τα 14.804 
ευρώ για την πεντάθυρη εκδοχή. Η βασική έκδοση εξοπλισμού 
εδώ είναι η Business, με επιπλέον στοιχεία το infotainment 
σύστημα SYNC3, με οθόνη 6,5 ιντσών, την κάμερα οπισθοπο-
ρείας, τους αισθητήρες παρκαρίσματος και το cruise control.

Ο diesel των 1.500 κυβικών και των 120 ίππων διατίθε-
ται σε τρεις, ιδιαίτερα πλούσιες, εκδόσεις εξοπλισμού, τις ST-
Line, Titanium και Vignale, με τιμές που ξεκινούν από τα 16.880 
ευρώ για την τρίθυρη και από τα 17.395 ευρώ για την πεντά-
θυρη εκδοχή.

Το νέο Volvo XC60, το πλέον αναμενόμενο μοντέλο της χρονιάς, βρίσκεται ήδη στη 
χώρα μας, ενώ η Volvo Car Hellas ανακοίνωσε τις προτεινόμενες τιμές λιανικής 
για το νέο της μοντέλο, το οποίο στο λανσάρισμά του διατίθεται αποκλειστικά σε 
τετρακίνητες (AWD) εκδόσεις.

Οι τιμές ξεκινούν από 53.490 ευρώ, τόσο για την πετρελαιο-
κίνητη D4 έκδοση των 190 ίππων όσο και για τη βενζινοκί-
νητη T5 έκδοση των 254 ίππων. Η diesel D5 των 254 ίππων 
ξεκινά από 56.030 ευρώ, ενώ η T6 (βενζίνης) των 320 ίππων 

κοστολογείται στα 55.975 ευρώ.
Η κορυφαία plug-in υβριδική Τ8 των 407 ίππων κοστίζει από 62.780 

ευρώ, ενώ σε ό,τι αφορά τις εκδόσεις εξοπλισμού, η Volvo ακολουθεί 
την ίδια, πολύ επιτυχημένη στρατηγική που παρουσίασε στη σειρά 90. 
Σύμφωνα με αυτήν, λοιπόν, το XC60 διατίθεται στην ήδη πολύ πλούσια 
εξοπλισμένη έκδοση Momentum, που υπερκαλύπτει τις ανάγκες και 
τις επιθυμίες του υποψήφιου αγοραστή. Αν όμως επιθυμεί να έχει το 
αυτοκίνητό του μια πιο σπορ αίσθηση και στιλ, τόσο εξωτερικά όσο και 
εσωτερικά, ιδανική επιλογή αποτελεί η έκδοση R-Design. Αν, πάλι, 

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

προτεραιότητα είναι η απόλαυση μιας ακόμα πληρέστερης αίσθησης 
πολυτέλειας, τότε η ιδανική έκδοση είναι η Inscription. Φυσικά, υπάρχει 
διαθέσιμος και επιπλέον προαιρετικός εξοπλισμός, για να αποκτήσει 
το XC60 μια ακόμα πιο έντονη προσωπική σφραγίδα του κατόχου του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον βασικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου 
ανήκουν και οι δύο από τις τρεις νέες τεχνολογίες άνεσης και ασφά-
λειας που παρουσιάζει η Volvo στο νέο XC60 –το πρωτοποριακό σύ-
στημα αποφυγής συγκρούσεων City Safety και το Oncoming Lane 
Mitigation (σύστημα αποφυγής οδήγησης στο αντίθετο ρεύμα), ενώ 
το σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων (BLIS) είναι προαιρετικό–, 
καθιστώντας το ίσως το ασφαλέστερο αυτοκίνητο που κατασκευά-
στηκε ποτέ. Κοινό τους χαρακτηριστικό, η ενεργή υποβοήθηση στο 
σύστημα διεύθυνσης.

Νέες, μοναδικές 
καλοκαιρινές 
προσφορές στα 
μοντέλα της Nissan
Με τις νέες, μοναδικές καλοκαιρινές 
προσφορές στα μοντέλα της Nissan 
οι υποψήφιοι αγοραστές αυτοκινήτου 
δεν έχουν καμία δικαιολογία για να μην 
επισκεφθούν μια έκθεση της μάρκας.

Συγκεκριμένα, η Nissan προσφέρει τα δημοφι-
λήPULSAR και QASHQAI με προνομιακό επι-
τόκιο χρηματοδότησης 5,9%, δυνατότητα μηδε-
νικής προκαταβολής και διάρκεια αποπληρω-

μής από 12 έως 84 μήνες. Επιπροσθέτως και ειδικά για 
το QASHQAI, η Nissan «επιφυλάσσει» εκπλήξεις, με ξε-
χωριστές δελεαστικές επιλογές που σίγουρα θα… προ-
βληματίσουν.

Παράλληλα, μοντέλα όπως τα X-TRAIL και NAVARA 
προσφέρονται σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές, ενώ και το 
ολοκαίνουριο MICRA είναι σίγουρο πως θα εκπλήξει ευ-
χάριστα με τις διαθέσιμες εκδόσεις του, αλλά και το πα-
κέτο τιμών που το συνοδεύει.

Οι συγκεκριμένες καλοκαιρινές προσφορές αφο-
ρούν συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων και ισχύουν 
μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Και επειδή όταν πρόκειται για ένα μοντέλο Nissan 
με τόσα προνόμια δεν χωρούν… δεύτερες σκέψεις, οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον πλησι-
έστερο επίσημο έμπορο Nissan ή το www.nissan.gr 
για να «διανύσουν» πολλά και συναρπαστικά καλοκαι-
ρινά χιλιόμετρα!

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

Η Honda ετοιμάζεται να αποκαλύψει το CR-V Hybrid 
Prototype στην έκθεση της Φρανκφούρτης, προαναγ-
γέλλοντας το πρώτο ηλεκτροκίνητο SUV της στην Ευ-
ρώπη. Παράλληλα, το ανανεωμένο στιλ του δίνει τα 

πρώτα στοιχεία για την προσεχή γενιά CR-V ευρωπαϊκών προ-
διαγραφών. Πιο φαρδύ, πιο ψηλό και πιο μακρύ από τον προκά-
τοχό του, το Hybrid Prototype του νέου CR-V είναι ανανεωμένο 
αισθητικά, με φαρδύτερο στήσιμο που ορίζεται από διευρυμέ-
νους και μυώδεις θόλους των τροχών.

Από πλευράς κινητήρων η 8η γενιά CR-V θα λανσαριστεί 
μέσα στο 2018 με το νέο 1.5 VTEC Turbo (με χειροκίνητο 6άρι ή 
CVT κιβώτιο) για να αντιμετωπίσει μοντέλα όπως το VW Tiguan. 
Αργότερα θα ακολουθήσει η νέα υβριδική διάταξη με δύο ηλε-
κτροκινητήρες i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive, ένας για κί-
νηση και ένας ως γεννήτρια) που συνδυάζονται με έναν ηλε-
κτροκινητήρα, έναν 2.0L i-VTEC τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 
κύκλου Atkinson. Σύμφωνα με τη Honda, το σύστημα i-MMD 
καθορίζει τη χρήση καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας με τον 
πιο αποδοτικό τρόπο, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ο οδη-
γός να επιλέγει μεταξύ των τριών προγραμμάτων οδήγησης, EV 
Drive, Hybrid Drive και Engine Drive.

Στο EV Drive ο ηλεκτροκινητήρας αντλεί ενέργεια αποκλει-
στικά από τις μπαταρίες, προσφέροντας οδήγηση μηδενικών 
ρύπων. Στο Hybrid Drive ο βενζινοκινητήρας παρέχει ισχύ στον 
ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια, που με τη σειρά του τροφοδοτεί με 
ισχύ στον ηλεκτροκινητήρα. Στο πρόγραμμα αυτό η περίσσεια 
ενέργειας από τον βενζινοκινητήρα επιστρέφει μέσω της γεν-
νήτριας για την επαναφόρτιση της μπαταρίας. Στο Engine Drive 
οι τροχοί κινούνται απευθείας από τον βενζινοκινητήρα με μια 
«on-demand» στιγμιαία αύξηση μέγιστης ισχύος από τον ηλε-
κτροκινητήρα. Αξιοσημείωτο είναι πως η Honda πήρε την από-
φαση να μην υπάρξει έκδοση diesel στο νέο Honda CR-V (σε α-
ντίθεση με το Civic) με στόχο την προώθηση της υβριδικής.

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

H γαλλική εταιρεία βρίσκεται με επιτυχία εδώ και 40 χρό-
νια στην αιχμή των εξελίξεων της Formula 1, στο σημα-
ντικότερο και το πιο απαιτητικό πεδίο της αυτοκινητικής 
προόδου στον πλανήτη.

Στις 16 Ιουλίου 1977 η Renault λαμβάνει μέρος στο πρώτο Grand 
Prix της ιστορίας της, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά 
και επιτυχημένη πορεία της, η οποία χρονολογείται από τα πρώτα 
κιόλας χρόνια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κατά τη διάρκεια των 
επόμενων δεκαετιών η Renault συμμετέχει με επιτυχία σε κάθε 
μορφή αγώνων, σε ράλι, αγώνες αντοχής, αγώνες κατάρριψης ρεκόρ.

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

1, την απόλυτη μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ήταν μονό-
δρομος. Στις τέσσερις δεκαετίες που πέρασαν από το 1977, η φιλό-
δοξη και διαρκής δέσμευση της Renault για τη Formula 1 χαρα-
κτηρίζεται από μια έξυπνη, πρωτοποριακή προσέγγιση και προ-
σήλωση στην τεχνολογία, εξελίσσοντας τα μονοθέσιά της πάντα με 
στόχο την κορυφή.

Έτσι, η μακρά λίστα με νίκες που κοσμούν την ιστορία της είναι 
αποτέλεσμα αξιοζήλευτων καινοτόμων ρεκόρ στους τομείς της α-
εροδυναμικής, των σασί και των κινητήρων, όπως ο πρώτος turbo 
κινητήρας με τον οποίο κέρδισε το γαλλικό GP του 1979.

Με 12 πρωταθλήματα κατασκευαστών, 11 οδηγών, 170 νίκες με 
24 διαφορετικούς πιλότους και 481 podiums, η Renault είναι σή-
μερα ένας ισχυρός παίκτης στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κόσμο 
τόσο του μηχανοκίνητου όσο και του ηλεκτροκίνητου αθλητισμού 
με τη νεοσύστατη Formula E, όπου ήδη κυριαρχεί με δύο παγκό-
σμιους τίτλους στα δύο πρώτα χρόνια του θεσμού.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για το νέο Seat Ibiza 
με προνομιακό επιτόκιο μόλις 3,9%

Με ένα νέο, προνομιακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα έρχεται 
να ενισχύσει περαιτέρω το εμπορικό λανσάρισμα του νέου 
Seat Ibiza η Tεχνοκάρ. Σε συνεργασία με τη Volkswagen 
Financial Services και με ισχύ από 04/09/2017, με το νέο 

επιδοτούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα χαμηλού επιτοκίου η από-
κτηση του νέου Seat Ibiza γίνεται πιο εύκολη από ποτέ.

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου προγράμματος είναι το ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό επιτόκιο, που διαμορφώνεται σε μόλις 3,9% (+0,6% ει-
σφορά), από τα χαμηλότερα που προσφέρονται σήμερα στην αγορά. H 
ελάχιστη προκαταβολή του προγράμματος ορίζεται σε 30%, ενώ η δι-
άρκεια της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 48 μήνες.

Η δόση που προκύπτει για τον υποψήφιο πελάτη με το νέο πρό-

γραμμα ξεκινά από μόλις 198 ευρώ τον μήνα για την έκδοση Ibiza 1.0 
Reference 75 hp.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κάλυψη 
Προστασίας Αποπληρωμής Δανείου, ενώ συνδυάζεται υποχρεωτικά 
με κατ’ ελάχιστο εξάμηνη ασφάλιση του αυτοκινήτου με πληρωμή από 
τον πελάτη στο πρόγραμμα Auto Protection, που περιλαμβάνει: αστική 
ευθύνη προς τρίτους, οδική βοήθεια από ατύχημα – All Help, ιατρική 
υποστήριξη, αστική ευθύνη εντός πορθμείου, αστική ευθύνη ρυμουλ-
κούμενου, αστική ευθύνη πυρός, προστασία αποπληρωμής δανείου / 
ατύχημα ιδιοκτήτη, ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, πυρός / τρομοκρα-
τικές ενέργειες, πυρός από στάσεις και απεργίες, ολική κλοπή, αυτοκί-
νητο αντικατάστασης (σε περίπτωση κλοπής), εγγύηση αξίας.

Μπορεί ο γερμανικός Όμιλος της Volkswagen να ήταν φαβορί για την πρώτη θέση των παγκό-
σμιων πωλήσεων του 2017, ωστόσο ο γαλλοϊαπωνικός των Renault-Nissan έκανε τελικά 
την έκπληξη και αναρριχήθηκε στην κορυφή για τη χρονιά που μας πέρασε.

Ο Όμιλος Renault-Nissan-Mitsubishi σημείωσε συνολικές πωλήσεις 10,61 εκατομμυ-
ρίων οχημάτων. Από αυτά, τα 5,82 εκατομμύρια αντιστοιχούν στη Nissan, τα 3,76 στη Renault και τα 1,03 
εκατομμύρια στη Mitsubishi.

Η διαφορά, πάντως, από τον Όμιλο της Volkswagen είναι σχετικά μικρή, μόλις 70.000 μονάδες, καθώς 
ο τελευταίος έφτασε τα 10,53 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Στην τρίτη θέση η Toyota με πωλήσεις 10,20 εκα-
τομμυρίων οχημάτων.

Για τον Όμιλο της Renault-Nissan αυτό ήταν σε μεγάλο βαθμό το ζητούμενο από την εξαγορά ενός 
μεριδίου της Mitsubishi. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Carlos Ghosn, πέρα από 
την πρώτη θέση, υπάρχει πάντα το πλεονέκτημα της κλίμακας. Ο στόχος, άλλωστε, είναι η αύξηση των 
πωλήσεων το 2022 στα 14 εκατομμύρια οχήματα, με παράλληλη μείωση των εξόδων κατά 10 δισ. ευρώ. 
Το τελευταίο μπορεί να επιτευχθεί χάρη στην κοινή χρήση ανταλλακτικών, πλαισίων, στη μεταφορά τε-
χνογνωσίας και σε μία ακόμη σειρά οικονομιών κλίμακας, τις οποίες εφαρμόζουν τα τελευταία χρόνια 
σχεδόν όλοι οι όμιλοι.

O Όμιλος Renault-Nissan-Mitsubishi 
πρώτος στις πωλήσεις για το 2017

Για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές ενέργειες για τα μο-
ντέλα της Honda:
• Νέα μειωμένη τιμή κατά €4.325 για το Honda Civic 4D 1.5 Comfort, €22.575 από €26.900
• Όφελος πελάτη €1.000 για το Civic 4D 1.5 Elegance

• Όφελος πελάτη €1.000 για το HR-V 1.5 Elegance MT & CVT
• Όφελος πελάτη από €3.000 έως €4.000 για συγκεκριμένες εκδόσεις CR-V 4WD 1.6lt MT
Για όλα τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Honda είναι πληρωμένα τα έξοδα πινακίδων και τα τέλη κυκλοφορίας για 
το 2018. Οι υποψήφιοι πελάτες Honda μπορούν τώρα να αποκτήσουν το μοντέλο Honda που επιθυμούν εκ-
μεταλλευόμενοι τα παρακάτω οφέλη:
• 3+2 χρόνια επέκταση εγγύησης
• 5 χρόνια δωρεάν Οδική Βοήθεια Honda Assist σε συνεργασία με την S.B.A.I. Mondial Assistance

Παράλληλα, η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. συνεχίζει το πρόγραμμα Honda Family, με το οποίο 
όποιος έχει στην κατοχή του αυτοκίνητο Honda εξασφαλίζει δωρεάν ασφάλεια για έναν χρόνο στον ίδιο, καθώς 
και σε όποιον από την οικογένειά του θέλει να αγοράσει νέο Honda αυτοκίνητο.

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

Στο πλαίσιο επικοινωνίας της τεχνολογίας και της ποιότητας κατασκευής του Kia Sportage ξεκί-
νησε νέα καμπάνια μέσω ενός σποτ στο οποίο το SUV παρουσιάζεται μέσα από τα μάτια ενός μι-
κρού αγοριού. Το παιδάκι διηγείται στον φίλο του τα «μαγικά» κόλπα που κάνει ο μπαμπάς του 
με το αυτοκίνητο: Ο μπαμπάς του έχει δυνάμεις όπως στα παραμύθια! Το πορτμπαγκάζ ανοίγει 

μόλις το πλησιάζει, παρκάρει το αυτοκίνητο χωρίς να αγγίζει το τιμόνι και κατορθώνει και φρενάρει αυτό-
ματα το αυτοκίνητο εάν εμφανιστεί ξαφνικά η «πριγκίπισσα».

Η ταινία επικοινωνεί τα «μαγικά» χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου: Smart Power Tailgate, Smart 
Parking Assist System, Kia’s connected Services, Autonomous Emergency Braking, ενώ στο τέλος εμ-
φανίζεται η διάκριση του αυτοκινήτου στην έρευνα της JD Power –όπου κατέλαβε την πρώτη θέση στην 
αξιοπιστία (Μελέτη Αξιοπιστίας – JD Power 2017 Γερμανία)– αλλά και η επταετής εργοστασιακή εγγύηση.

Με αφορμή τη νέα τηλεοπτική καμπάνια δημιουργήθηκαν δύο νέες εκδόσεις, η 1.7lt 115hp EX Progressive 
και η 1.7lt 141hp DCT Progressive Plus, που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στην ται-
νία, αλλά και ακόμη περισσότερα. Να σημειώσουμε ότι η τιμή εκκίνησης του Sportage (έκδοση 1.6 Instyle 
132hp) είναι €19.590.

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

H ελληνική αντιπροσωπεία της Peugeot –εταιρεία μέλος του Ομίλου Συγγελίδη– έχει ξεκινή-
σει την παράδοση των ασθενοφόρων τύπου Peugeot Boxer, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος, στο ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμένα, έχει ολοκληρωθεί η παράδοση όλων των κινητών μονάδων και θερμοκοι-
τίδων, καθώς και μέρους των υπόλοιπων ασθενοφόρων, ενώ η συνολική παράδοση θα έχει ολοκληρω-
θεί εντός του μηνός Φεβρουαρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Peugeot του Ομίλου Συγγελίδη ανταποκρί-
θηκε σε όλα τα αιτήματα και τις βελτιώσεις που ζητήθηκαν από τα αρμόδια όργανα του ΕΚΑΒ, έτσι ώστε 
να επιτύχει την απόλυτη ικανοποίηση των πληρωμάτων που δίνουν τον καθημερινό τους αγώνα στο κοι-
νωνικό έργο που επιτελούν.

Επίσης, η Peugeot έχει ολοκληρώσει την πανελλαδική εκπαίδευση των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ στον 
χειρισμό των νέων οχημάτων.

Ο Όμιλος Συγγελίδη, θέλοντας να συνεισφέρει στο τεράστιο κοινωνικό έργο που επιτελεί το Ίδρυμα 
Νιάρχος και ειδικότερα στη συγκεκριμένη δωρεά, παρέχει για τα δύο πρώτα χρόνια ζωής των οχημάτων 
δωρεάν την προληπτική τους συντήρηση στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Peugeot στην επικράτεια.

Το νέο Picanto X-Line γίνεται πιο απολαυστικό και απευθύνεται σ’ 
εκείνους που δίνουν έμφαση στην ξεχωριστή, ιδιαίτερη και δυ-
ναμική σχεδίαση, στις υψηλές επιδόσεις και στον πλούσιο εξο-
πλισμό. Το X-Line είναι μακρύτερο (7,5 εκ.), φαρδύτερο (3 εκ.), 

αλλά κυρίως ψηλότερο (1,5 εκ.) από τις υπόλοιπες εκδόσεις Picanto χάρη 
στη νέα crossover ανάρτηση που χαρίζει και μεγαλύτερη απόσταση του 
αμαξώματος από το έδαφος (154 χλστ. από 141 χλστ.).

Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης X-Line περιλαμβάνει όλες τις πι-
θανές απαιτήσεις ενός σπορτίφ και δυναμικού αγοραστή που αναζητά 
και την εξωτερική διαφοροποίηση του αυτοκινήτου του. Αναλυτικά, ο ε-
ξοπλισμός του X-Line είναι ο στάνταρ του GT-Line και επιπλέον διαθέτει:
• Ηλεκτρική ηλιοροφή και ηλεκτρικούς αναδιπλούμενους καθρέ-

πτες με LED φλας
• Sport προφυλακτήρες και ποδιές μεταλλικής εμφάνισης
• Πλευρικά μαρσπιέ και sport πλαϊνά προστατευτικά
• Διπλή εξάτμιση
• Sport δερμάτινο σαλόνι με διχρωμία γκρι/lime
• Sport πεντάλ αλουμινίου
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
• «SUV» ανάρτηση

Διαθέσιμο το 
περιπετειώδες 
Kia Picanto Χ-Line
Η τιμή πώλησης του Picanto X-Line 
είναι στα €13.390 για τον ατμοσφαιρικό 
κινητήρα 1.2 και στα €14.790 για τον 
τούρμπο 1.0 με τους 100 ίππους.

Σούπερ επιδόσεις 
από το VW up! GTI
Το up! GTI άμεσα διαθέσιμο στην 
ελληνική αγορά με προτεινόμενη τιμή 
λιανικής τα €15.620 (τρίθυρη έκδοση) 
και τα €15.990 (πεντάθυρη).

Ο χαρακτήρας και η απόδοση των 115 ίππων από τον TSI 
των 1.000 κ.εκ., με τελική στα 196 χλμ./ώρα, ευθυγραμμί-
ζονται με το αρχέτυπο Golf GTI Mk1. Το νέο up! GTI διαθέ-
τει σπορ στήσιμο και τα κλασικά χαρακτηριστικά ενός GTI 

(συμπεριλαμβάνονται οι κόκκινες λωρίδες στη μάσκα, οι κόκκινες 
δαγκάνες των φρένων και οι καρό επενδύσεις «clark», σκοτσέζικου 
τύπου, των καθισμάτων).

Το up! GTI διατίθεται με ένα συγκεκριμένο πακέτο στοιχείων που 
το κάνουν να ξεχωρίζει. Αυτά τα πρόσθετα χαρακτηριστικά περιλαμ-
βάνουν το ηχοσύστημα Composition Phone, έξι ηχεία, σύστημα αυ-
τόματου κλιματισμού, θερμαινόμενα καθίσματα κ.α. Το up! GTI είναι 
διαθέσιμο με τη στάνταρ βαφή «pure white» σε τρίθυρο αμάξωμα.

H Hyundai έδωσε στη δημοσιότητα τον νέο της 
τιμοκατάλογο, στον οποίο περιλαμβάνεται τόσο 
το νέο i30 Fastback όσο και το αντίστοιχο στέ-
ισον (Tourer), που πωλείται κατόπιν παραγγε-

λίας. Το κομψό Fastback ξεκινά από τα €17.650, με τον 
τρικύλινδρο turbo των 1.000 κ.εκ. και των 120 ίππων 
και επίπεδο εξοπλισμού Active. Το i30 Tourer είναι πιο 
προσιτό, αφού ξεκινά από τα €17.050, με τον ατμοσφαι-
ρικό των 1.400 κ.εκ. και των 100 ίππων και το ίδιο επί-
πεδο εξοπλισμού, Active.

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

Τα World Car Awards (WCA) είναι ίσως ο σημαντικότε-
ρος θεσμός βράβευσης στον αυτοκινητιστικό κόσμο –
με κορωνίδα το ιδιαίτερα γνωστό βραβείο «Αυτοκίνητο 
της Χρονιάς» (World Car of the Year)–, καθώς ψηφίζουν 

82 επιφανείς δημοσιογράφοι αυτοκινήτων από 24 διαφορετικές 
χώρες σε όλο τον κόσμο.

Στην κατηγορία World Urban Car το Suzuki Swift προκρί-
θηκε στους τρεις top φιναλίστ για το 2018. Η συγκεκριμένη κα-
τηγορία προστέθηκε για πρώτη φορά πέρυσι και το Suzuki Ignis 
κατατάχθηκε στο Top 3. Μετά και τη φετινή επιτυχία του Swift, η 
Suzuki είναι η μοναδική εταιρεία αυτοκινήτου που για δύο συ-
νεχόμενες χρονιές είναι υποψήφια με δύο διαφορετικά μοντέλα 
στο Top 3 της κατηγορίας World Urban Car.

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

Δίπλα στο Kodiaq RS η τσέχικη εταιρεία παρουσίασε το Vision RS, που 
σχεδιαστικά προετοιμάζει τον αντικαταστάτη του Rapid που θα δούμε 
μέσα στο 2019. Μάλιστα, το νέο μικρομεσαίο μπορεί και να μην ονο-
μάζεται Rapid, αφού θα αποστασιοποιηθεί από την εικόνα του «φτη-

νού» στην επόμενη γενιά του, θα είναι ένα πολύ ποιοτικό hatch με αρκετές τεχνο-
λογίες από το Golf.

Σχετικά με το concept car, βλέπουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα σχεδίαση του α-
μαξώματος, με μήκος που φτάνει τα 4,356 μέτρα, πλάτος στα 1,431 μέτρα και ύψος 
στα 1,810 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο είναι στα 2,650 μέτρα. Τα παράθυρα δεν έχουν 
πλαίσια, οι χειρολαβές είναι κρυφές, ενώ αξιοσημείωτες λεπτομέρειες αφορούν το 
φωτιζόμενο λογότυπο στο ανάγλυφο του καπό και τις μικρές σημαίες της Τσεχίας.

Ενδεικτικό των μεγάλων χώρων είναι το πορτμπαγκάζ των 430 λίτρων, όταν στο 
εσωτερικό υπάρχουν λεπτομέρειες από κρύσταλλο και ανθρακόνημα. Το βλέμμα 
τραβά ο by wire επιλογέας κίνησης, όπως και η μεγάλη οθόνη στη μέση του ταμπλό.

Το σύστημα πρόωσης είναι υβριδικό και συνδυάζεται με έναν 1.5 TSI των 150 
ίππων με έναν ηλεκτροκινητήρα 75 kW (102 ίππων) και εκπομπή στα 33 γρ. CO2/
χλμ. H συνολική συνδυασμένη ισχύς είναι στους 245 ίππους, με την μπαταρία των 
13 kWh να διασφαλίζει μια καθαρή ηλεκτρική κίνηση για έως 70 χλμ., ενώ σε οι-
κιακό δίκτυο φορτίζει σε 2,5 ώρες. H διαδικασία του 0-100 επιτυγχάνεται σε 7,1 
δλ., με τελική στα 210 χλμ./ώρα.

Το Skoda Vision RS 
προλογίζει το νέο Rapid
Με αυτό το πολύ ενδιαφέρον concept 
η Skoda φωτογραφίζει την επόμενη 
γενιά Rapid και παράλληλα τη 
σχεδιαστική άποψη των μελλοντικών 
RS εκδόσεων.

Seat Arona TGI με φυσικό 
αέριο και αυτονομία 
στα 400 χλμ.

H ισπανική εταιρεία παρουσίασε στο Παρίσι τη CNG έκδοση 
του Arona, με τη Seat να μιλά για το πρώτο SUV που κι-
νείται με το πιο καθαρό καύσιμο στον κόσμο. Σε αντίθεση 

με την Octavia G-Tec που χρησιμοποιεί έναν 1.5 TSI, στο Arona υ-
πάρχει ο μικρότερος τρικύλινδρος 1.0 TSI που για την περίσταση 
αποδίδει 90 ίππους και 160 Nm ροπής. Συνδυάζεται με μηχανικό 
κιβώτιο 6 σχέσεων, με το 0-100 να επιτυγχάνεται σε 12,8 δλ. και 
την τελική να φτάνει τα 172 χλμ./ώρα. Όταν η θερμοκρασία είναι 
κάτω από τους -10oC η εκκίνηση γίνεται με βενζίνη. H αυτονομία 
με φυσικό αέριο είναι στα 400 χλμ. Μόλις το CNG αδειάσει, η ε-
ναλλαγή στη βενζίνη γίνεται αυτόματα, προσφέροντας επιπλέον 
160 χλμ. Κάτω από τα πίσω καθίσματα υπάρχουν τρεις δεξαμενές 
που χωρούν 14,3 κιλά CNG, καθώς και το όλο σύστημα ελέγχου 
πίεσης. Ο χώρος αποσκευών είναι στα 282 λίτρα.

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

Η κορυφαία έκδοση Dynamic του αγαπημένου Renault 
CLIO, που εξοπλίζεται με τον σύγχρονο turbo βενζινο-
κινητήρα Energy 0.9 TCe 75hp, τώρα με τιμή €12.980! 

O εξοπλισμός της έκδοσης Dynamic περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, κάρτα Renault Hands Free, αυτόματο κλιματισμό, ζά-
ντες αλουμινίου, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσμα-
τος, σύστημα πλοήγησης με οθόνη 7 ιντσών, κάμερα οπισθο-
πορείας και προβολείς Full LED Pure Vision.

Συνοδευόμενο από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, 3 
χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια και 6 μήνες δωρεάν ασφά-
λιση, το Renault CLIO 0.9 TCe 75hp αναδεικνύεται στην πιο 
ολοκληρωμένη και δελεαστική πρόταση της κατηγορίας του.
Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο για το Renault CLIO 0.9 
TCe 75hp όσο και για την υπόλοιπη γκάμα Renault, το κοινό 
μπορεί να απευθυνθεί στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανο-
μέων Renault ή στο www.renault.gr.

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

H ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τις τιμές πώ-
λησης του ανανεωμένου Vitara με τον νέο κινητήρα 
1.0 Boosterjet. Παρέα με το νέο Jimny έρχεται και 

το ανανεωμένο Vitara, που στην προσθιοκίνητη τρικύλιν-
δρη έκδοση 1.0 Boosterjet με τα 112 άλογα κοστίζει από 
€15.990. Υπάρχει και τετρακίνητη 4WD έκδοση από €19.450. 
Ο τετρακύλινδρος 1.4 Boosterjet με τους 140 ίππους ξεκινά 
από τα €19.090. Η έκδοση πετρελαίου (με τον 1.6 της Fiat) 
έχει πλέον καταργηθεί. Υπενθυμίζεται πως υπάρχει εγγύ-
ηση για 7 χρόνια για τα μηχανικά μέρη ή για 140.000 χλμ.

Κ
αι εγένετο X-Line. Ένα Picanto με τάσεις φυγής, ε-
νισχυμένους προφυλακτήρες, αυξημένη απόσταση 
από το έδαφος κατά 15 χιλιοστά και ελαφρώς μεγα-
λύτερες διαστάσεις σε σχέση με τις απλές εκδόσεις. 
Για την Kia, η έλευση του συγκεκριμένου μοντέλου 

σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της γκάμας των crossover, προς τα 
κάτω. Για τους πελάτες, πάλι, της εταιρείας, αντικατοπτρίζει μια ιδι-
αίτερη εναλλακτική, με χρώμα και νεανικό χαρακτήρα.

Το μεγαλύτερο, ίσως, ατού του Picanto X-Line 1.0 T-GDi κρύ-
βεται στο τελευταίο συστατικό του ονόματός του. Κάτω από το καπό 
βρίσκεται ένα σύγχρονο, υπερτροφοδοτούμενο σύνολο του ενός 
λίτρου, με συνολική ισχύ 101 ίππων και ροπή 172 Νm, που δεί-
χνει κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του αυτοκινήτου. Από άποψη 
κραδασμών και θορύβου, δεν διεκδικεί τα πρωτεία, περνάει όμως 
τόσο όσο χρειάζεται από αυτά ώστε να νιώθεις μια ζωντάνια. Α-
ντίστοιχα και στην πολύ χαμηλή περιοχή των στροφών εμφανίζει 
ένα μικρό lag, όταν όμως το στροφόμετρο ανέβει πάνω από τις 
1.500 σ.α.λ. αλλάζει πρόσωπο.

Από κει και πάνω γίνεται το μοτεράκι που θα ήθελε κανείς να 
έχει στο μίνι του. Σβέλτο, με νεύρο και αμεσότητα, σε κάνει να θες 
να οδηγείς και όχι απλώς να μετακινείσαι. Οι επιδόσεις του, προ-
φανώς, δεν βάζουν φωτιά στην άσφαλτο, είναι όμως εξαιρετικές 
για την κατηγορία και δίνουν μια αίσθηση που θα ζήλευαν πολ-
λοί ανταγωνιστές. Αρωγός εδώ το καλής κλιμάκωσης πεντάρι 
κιβώτιο με τον θετικό σε κούμπωμα επιλογέα. Όσο για την κατα-
νάλωση, είναι σχετικά τσιμπημένη, αλλά σε αυτό φταίει και το γε-
γονός ότι το νεύρο του κινητήρα συχνά σε ωθεί να πατήσεις λίγο 
γκάζι παραπάνω.

Περνώντας στο εσωτερικό, η δεύτερη ευχάριστη έκπληξη έχει 
να κάνει με το επίπεδο εξοπλισμού και γενικότερα με όσα θα α-
ντικρίσει κανείς. Το σαλόνι του Picanto είναι από τα πιο άνετα της 
κατηγορίας και, χωρίς υπερβολή, μεγαλύτερο απ’ ό,τι θα περί-
μενε κανείς για ένα όχημα 3,6 μέτρων. Ειδικά ο χώρος των απο-
σκευών, με απόλυτα εκμεταλλεύσιμο σχήμα και όγκο 255 λίτρων, 
φλερτάρει με την κορυφή.

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά χαρακτηρίζονται τίμια, είναι κάπως 
σκληρά, αλλά δεν δείχνουν φτηνά. Διακόπτες δεν υπάρχουν πολ-

λοί, στο κέντρο όμως του ταμπλό δεσπόζει μία έγχρωμη οθόνη 
αφής 7 ιντσών, η οποία βρίσκεται εκεί από τον βασικό εξοπλισμό. 
Το σύγχρονο infotainment διαχειρίζεται το ηχοσύστημα, συνδέε-
ται με Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, έχει κάμερα οπι-
σθοπορείας και διάφορα άλλα καλούδια, που το κάνουν πρακτικό 
και ευπρόσδεκτο για την κατηγορία.

Ένα ακόμη θετικό που θα αναγνωρίσει ο οδηγός έχει να κάνει 
με τη θέση οδήγησης. Αυτή ρυθμίζεται εύκολα σε κάθε σωματό-
τυπο, προσφέρει αρκετή άνεση και πλευρική στήριξη, καθώς και 
πολύ καλή περιμετρική ορατότητα. Αυτό, σε συνδυασμό και με 
την οδική συμπεριφορά, ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο τον 
χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Παρ’ ότι η απόσταση από το έδαφος 
είναι ελαφρώς αυξημένη, στις στροφές οι αναρτήσεις δεν επιτρέ-
πουν ιδιαίτερες κλίσεις. Οι τελευταίες είναι ίσως λίγο πιο σφιχτές 
απ’ όσο θα θέλαμε, προσφέρουν όμως αρκετά στον τομέα της ο-
δικής συμπεριφοράς, χωρίς να στερούν πόντους από την άνεση.

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

οδοστρώματος αρκετοί κραδασμοί μεταφέρονται στο εσωτερικό, 
καθώς το γενικότερο setup και τα χαμηλοπρόφιλα ελαστικά δεν 
καταφέρνουν να φιλτράρουν τα πάντα. Αυτό όμως δεν φτάνει σε 
σημείο να χαρακτηριστεί ενοχλητικό. Ίσα ίσα, σε κάποιους μπο-
ρεί και να αρέσει… Στα συν της ευχάριστης οδικής συμπεριφο-
ράς προστίθεται η αμεσότητα του τιμονιού, ο τρόπος που το αυτο-
κίνητο υπακούει ώστε να στρίψει, ακόμη και σε σχετικά γλιστερό 
οδόστρωμα, καθώς και τα φρένα, που δείχνουν έτοιμα να επι-
βραδύνουν αποτελεσματικά τα 1.000 και κάτι κιλά του αυτοκινή-
του, από κάθε ταχύτητα.

Εν κατακλείδι, το Picanto X-Line είναι ένα από τα πιο απολαυ-
στικά οδηγικά μοντέλα της κατηγορίας, με εξαιρετική ευελιξία στον 
αστικό ιστό, σχετικά πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εργοστασιακή 
εγγύηση. Η τιμή του μόνο είναι ένα θέμα (υπάρχει και ατμοσφαι-
ρική έκδοση 1.2 με €13.390) – εκ πρώτης όψεως δείχνει σχετικά 
υψηλή, με μια πιο ώριμη όμως ματιά δείχνει λογική για τα όσα το 
αυτοκίνητο προσφέρει.

Kia Picanto X-Line 1.0 T-GDi
Ένα crossover τσέπης!

Στη λίγκα των μικρότερων crossover προστίθεται ένα ακόμη μοντέλο 
που όσο μπόι τού λείπει, τόσα χαρίσματα έχει στον δρόμο.O

ι δημοσιογράφοι μέλη του ανεξάρτητου δημοσιο-
γραφικού θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την 
Ελλάδα» επέλεξαν το Skoda Karoq ως «Αυτοκίνητο 
του 2019». Η επιλογή έγινε για δεύτερη χρονιά με 
ανοιχτή ψηφοφορία, σύμφωνα με την οποία κάθε 

μέλος του θεσμού κατένειμε ένα σύνολο 100 βαθμών στα 10 
αυτοκίνητα που συμμετείχαν στην ψηφοφορία.

Τα 10 αυτοκίνητα είχαν περάσει στην τελική φάση κατά 
τη διαδικασία προεπιλογής (η οποία επίσης πραγματοποιείται 
με ψηφοφορία) από 23 νέα μοντέλα. Τα αυτοκίνητα της τελι-

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

κής φάσης ήταν (με αλφαβητική σειρά) τα Citroën C3 Aircross, 
Dacia Duster, Ford Focus, Hyundai Kona, Kia Ceed, Mercedes 
A-Class, Seat Arona, Skoda Karoq, Volvo XC40, VWT-Roc.

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων νικητής και «Αυτοκί-
νητο του 2019» αναδείχθηκε το Skoda Karoq με 399 βαθμούς.

Οι δημοσιογράφοι μέλη του θεσμού επιλέγουν κάθε χρόνο 
το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» ανάμεσα στα και-
νούργια αυτοκίνητα που έχουν εμφανιστεί στην ελληνική αγορά 
το προηγούμενο 12μηνο και τα οποία έχουν οδηγήσει στους ελ-
ληνικούς δρόμους, με κριτήρια που αφορούν την τεχνολογία, 

την ασφάλεια, την ποιότητα, την πληρότητα της γκάμας, το κό-
στος αγοράς και χρήσης, αλλά και κάθε άλλο χαρακτηριστικό 
που συμβάλλει ώστε ένα αυτοκίνητο να ταιριάζει στην ελλη-
νική πραγματικότητα και στην αντίληψη της αυτοκίνησης από 
τους Έλληνες καταναλωτές.

Η φετινή εκδήλωση φιλοξενήθηκε στη Μαρίνα Ζέας και το 
Casca. Χορηγοί ήταν τα λιπαντικά Eneos, τα ελαστικά Kumho 
και η εταιρεία επαγγελματικών εργαλείων USAG.

Την όλη διοργάνωση επιμελήθηκε η Promevent και την 
εκδήλωση η CGC Communication.

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

Μετά από πολυετή επιτυχημένη συνεργασία στην 
ελληνική αγορά, η FCA και ο Όμιλος Συγγελίδη 
συμφώνησαν να τερματίσουν τις κοινές τους 
δραστηριότητες όσον αφορά την εισαγωγή της 

μάρκας Jeep στην Ελλάδα, όσο και σε σχέση με τη δια-
νομή των μαρκών Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, 
Abarth και Mopar στην Ελλάδα.

Από τις 15 Απριλίου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της 
μάρκας Jeep θα πωλούνται και θα εξυπηρετούνται από δια-
νομείς οι οποίοι θα υπάγονται απευθείας στην FCA Greece, 
όπως συμβαίνει ήδη για τις μάρκες Fiat, Fiat Professional, 
Alfa Romeo, Abarth και Mopar.

Η FCA θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Όμιλο Συγγε-
λίδη, τον επί πολλά έτη συνεργάτη της στην Ελλάδα, για 
τη συμβολή του στη σφαιρική ανάπτυξη και ενδυνάμωση 
των μαρκών της FCA στην ελληνική αγορά και εύχεται 
στον Όμιλο Συγγελίδη κάθε επιτυχία στις μελλοντικές του 
δραστηριότητες.

Ο Όμιλος Συγγελίδη ευχαριστεί την FCA και εύχεται 
κάθε επιτυχία στα μελλοντικά της σχέδια.

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

Μετά τον νέο κινητήρα πετρελαίου 1.5 dCi η Dacia τοποθετεί στο Duster και τα νέα σύνολα βενζίνης 1.3 TCe, που 
και αυτά έχουν εξελιχθεί από τη Renault και τη Mercedes.

Ο 1.3 TCe αντικαθιστά τον 1.2 TCe που κινούσε μέχρι τώρα το Duster και η βασική του έκδοση αποδίδει 130 
ίππους και 240 Nm και κοστίζει από €15.980. Αυτή των 150 ίππων και των 250 Nm ξεκινά από €16.680, ενώ το κιβώτιο 
είναι μηχανικό 6 σχέσεων και μεταδίδει την κίνηση στους εμπρός τροχούς.

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

Μ
ε έναν εντυπωσιακό όγκο πωλήσεων σε ιδιώτες σε όλο τον κόσμο, με τέσσερις παγκόσμιους 
τίτλους στο ενεργητικό της και δεκάδες τίτλους σε τοπικά ή περιφερειακά πρωταθλήματα, η 
Skoda Fabia R5 προχώρησε στην απαιτούμενη ανανέωση, με σκοπό, όπως δήλωσε ο επι-

κεφαλής της Skoda Motorsport, Μίχαλ Χραμπάνεκ, «να διατηρήσουν οι δεκάδες πελάτες μας στον 
κόσμο την ανταγωνιστικότητα που επιθυμούν ώστε να κερδίζουν».

Αισθητικά, η νέα Fabia R5 δανείζεται στοιχεία από το αντίστοιχο ανανεωμένο μοντέλο παραγω-
γής, ενώ έχουν γίνει βελτιώσεις στην απόδοση, αλλά και στην αξιοπιστία του αυτοκινήτου. Για πα-
ράδειγμα, ο turbo κινητήρας των 1.600 κυβικών με turbo της νέας γενιάς R5 αναβαθμίστηκε, βελ-
τιώνοντας την ισχύ εξόδου και την απόκρισή του.

Μετά από δοκιμές χιλιάδων χιλιομέτρων σε χωμάτινους και ασφάλτινους δρόμους, καθώς και 
σε χιόνι και πάγο, η ανανεωμένη Skoda Fabia R5 ακολουθεί τα βήματα του προκατόχου της, του πιο 
επιτυχημένου αυτοκινήτου ράλι στην ιστορία της μάρκας.

Η ανανεωμένη Skoda Fabia R5 θα λάβει Δελτίο Αναγνώρισης (Homologation) τις επόμενες ε-
βδομάδες και θα είναι διαθέσιμη στους πρώτους πελάτες από τα μέσα του 2019. Μέχρι το τέλος του 
2018 είχαν πωληθεί συνολικά 252 Skoda Fabia R5.

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

Φέτος η Citroën συμπληρώνει έναν αιώνα δυναμικής πορείας, γράφοντας τις δικές της 
λαμπρές σελίδες στο βιβλίο ιστορίας του αυτοκινήτου.

Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων, καθώς και την επίτευξη των 100 νικών 
στο WRC, η μάρκα γιορτάζει τη φιλόδοξη πορεία της και σας προσφέρει μοναδικά 

προνόμια μέσα από το νέο πρόγραμμα ΠΡΙΜ 100, που δημιουργήθηκε για να ικανοποιεί ακόμα 
και τις πιο απαιτητικές ανάγκες.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ΠΡΙΜ 100 προσφέρει όλα τα άμεσα διαθέσιμα καινούργια μο-
ντέλα, με κινητήρες νέων προδιαγραφών Euro 6.2, σε ειδικές τιμές, με 36 πραγματικά άτοκες 
δόσεις και με 5 χρόνια εγγύηση! Η Citroën προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης νέων και εξε-
λιγμένων μοντέλων, εστιάζοντας στους τομείς της απόλυτης ασφάλειας, της αισθητικής υπερο-
χής και της ολιστικής άνεσης, με τον πιο προσιτό τρόπο απόκτησης.

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

Η Mazda ανακοίνωσε πως µαζί µε τον συνεργάτη της, τον Όµιλο Συγγελίδη, θα ξεκινήσει τις 
πωλήσεις νέων οχηµάτων στην Ελλάδα αργότερα αυτόν τον χρόνο.

Ξεκινώντας µε τα εγκαίνια ενός καταστήµατος-ναυαρχίδα στα νότια προάστια της Αθή-
νας αυτό το καλοκαίρι, οι Έλληνες οδηγοί θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την εµπειρία των 

τελευταίας σειράς αυτοκινήτων της Mazda, συµπεριλαµβανοµένου του ολοκαίνουριου Mazda3, του 
Mazda MX-5, του κορυφαίου σε πωλήσεις διθέσιου roadster στον κόσµο, και του ηγέτη της κατηγο-
ρίας του, του Mazda CX-5 SUV.

O David McGonigle, Regional Director της Mazda Central and South East Europe, δήλωσε: «Είµα-
στε πραγµατικά ενθουσιασµένοι µε την έναρξη πωλήσεων των νέων µας οχηµάτων στην Ελλάδα. Τα 
τελευταία χρόνια λαµβάναµε συνεχώς αιτήµατα από ενδιαφερόµενους καταναλωτές για να κάνουµε τα 
αυτοκίνητά µας ξανά διαθέσιµα στην Ελλάδα και τώρα πιστεύουµε ότι είναι η κατάλληλη στιγµή. Στον 
Όµιλο Συγγελίδη βρήκαµε έναν τοπικό συνεργάτη υψηλών προδιαγραφών, που κατανοεί το brand µας 
και θα διασφαλίσει µια επιτυχηµένη επάνοδο σε µια αγορά όπου η Mazda έχει µια µακρά ιστορία».

Ο κ. Πολύχρονης Συγγελίδης, επικεφαλής των επιχειρήσεων Συγγελίδη, σχολίασε: «Είµαστε πολύ 
ευτυχείς που η Mazda επέλεξε εµάς γι’ αυτό το εγχείρηµα, σε αυτή τη σηµαντική στιγµή για το brand. 
Είµαστε βέβαιοι ότι η µακροχρόνια δέσµευσή µας στην επίτευξη µιας ηγετικής θέσης στην εγχώρια 
αγορά αυτοκινήτου, παρέχοντας έναν ολοκληρωµένο συνδυασµό προϊόντων και υπηρεσιών και µια 
εµπειρία υψηλής ποιότητας στους πελάτες µας, θα επιτρέψουν σε µια νέα γενιά Ελλήνων να ερωτευ-
τούν τα αυτοκίνητα της Mazda».

H Mazda εισήλθε στην αγορά το 1982, πετυχαίνοντας πωλήσεις άνω των 100.000 οχηµάτων στην 
Ελλάδα. Σήµερα η Mazda διατηρεί ένα δίκτυο 14 εξουσιοδοτηµένων συνεργείων, που παρέχουν υπη-
ρεσίες service και συντήρησης, καθώς και αυθεντικά ανταλλακτικά Mazda σε όλη τη χώρα.

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

H Hyundai συνεχίζει τα µεγάλα σχέδιά της για εξάπλωση της γκάµας «Ν», επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται στο δοκιµα-
στικό στάδιο µιας τετρακίνητης έκδοσης του i30N, το οποίο θα βρεθεί απέναντι στο αντίστοιχο Golf R.

Την άποψη ότι τα µοντέλα της σειράς «Ν» θα µπορούσαν να είναι και τετρακίνητα εξέφρασε πριν από λίγο καιρό ο 
άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τα συγκεκριµένα µοντέλα, ο Albert Biermann, µε το i30Ν να είναι µάλλον το πρώτο από αυτά.

Σύµφωνα µε πληροφορίες που έρχονται από την Αυστραλία, o πίσω άξονας και η τετρακίνηση του Kona ταιριάζουν και 
στο i30, κάτι που δίνει µια ένδειξη για τα µηχανικά µέρη που θα χρησιµοποιηθούν αλλά και αφήνει υπόνοιες για µια «Ν» έκ-
δοση του Kona.

Εκτός από την τετρακίνηση, το τµήµα επιδόσεων της Hyundai εξετάζει και το ενδεχόµενο υιοθέτησης ενός διπλόδισκου 
κιβωτίου, κάτι που ακουγόταν για το i30N από τον Μάρτιο του 2018 αλλά τελικά δεν προχώρησε.

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

Φέτος τον Μάιο η Peugeot κάνει επανάσταση και φέρνει πρώτη την άνοιξη για άλλη µια φορά 
στην αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα µε ειδικές τιµές σε όλα τα µοντέλα της!

H εµβληµατική γαλλική αυτοκινητοβιοµηχανία µε τα πολυβραβευµένα µοντέλα και 
την πρωτοποριακή τεχνολογία κάνει άλλο ένα εντυπωσιακό βήµα και γίνεται η πρώτη εταιρεία αυ-
τοκινήτου στην Ελλάδα που προσφέρει ειδικές τιµές στο πλαίσιο του καθιερωµένου ανοιξιάτικου 
δεκαηµέρου προσφορών.

Συγκεκριµένα, από την Τετάρτη 1 µέχρι και το Σάββατο 18 Μαΐου στο επίσηµο δίκτυο διανο-
µέων της Peugeot, για αυστηρά περιορισµένο αριθµό αυτοκινήτων –και σε ευρεία γκάµα εκδό-
σεων, κινητήρων και επιπέδων εξοπλισµού–, ισχύουν τιµές-έκπληξη για όλα τα επιβατικά και ε-
παγγελµατικά µοντέλα της Peugeot µε όφελος έως 6.300 ευρώ.

Οι µοναδικές προσφορές Spring Sales ισχύουν και για την οικογένεια των SUV της Peugeot, 
2008, 3008 και 5008!

Το Nissan Micra µε 149 ευρώ τον µήνα για την έκδοση ΙG-T 
των 100 ίππων

Σχεδιασµένο ειδικά για τους ευρωπαϊκούς δρόµους, το Micra είναι ένα ευέλικτο, τεχνολογικά προηγµένο και συναρπαστικό 
αυτοκίνητο, που αποπνέει αίσθηµα ασφάλειας χάρη στην άνετη και προβλέψιµη οδηγική συµπεριφορά του.

Το νέο κινητήριο σύνολο βενζίνης του 1 λίτρου και ισχύος 100 ίππων προσφέρει ακόµα καλύτερη απόκριση και επιτά-
χυνση, ενώ µπορεί να συνδυαστεί και µε το αυτόµατο κιβώτιο Xtronic.

Το νέο Micra διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις κινητήρων: ατµοσφαιρικός βενζίνης 1 λίτρου µε 71 ίππους από €12.690, turbo 
βενζίνης 1 λίτρου, 100 και 117 ίππων, από €14.290 και €15.890 αντίστοιχα, καθώς και turbo diesel 1,5 λίτρων, ισχύος 90 ίππων, 
από €15.190.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν τον πλησιέστερο έµπορο Nissan ή το www.nissan.gr.

Πρόκειται για μία έκδοση που έχει πολλά κοινά χαρα-
κτηριστικά με το υβριδικό Ioniq, αφού ένας τετρακύλιν-
δρος ατμοσφαιρικός 1.6 GDI με άμεσο ψεκασμό απο-
δίδει 105 ίππους και συνδυάζεται με ηλεκτρικό μοτέρ 

με 43,5 ίππους. Η συνδυαστική ισχύς είναι στους 141 ίππους και 
στα 265 Nm, που περνούν στους μπροστινούς τροχούς μέσω 
αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη με 6 σχέσεις.
Από κει και πέρα, υπάρχει μια μπαταρία λιθίου ιόντων 1,56 kWh 
που χρησιμοποιείται και στο Ioniq και φροντίζει για την ανάκτηση 
ενέργειας και τη μείωση της εκπομπής ρύπων και κατανάλω-
σης, με το ηλεκτρικό μοτέρ να ξεκουράζει το θερμικό. Από πλευ-
ράς επιδόσεων το 0-100 διαρκεί 11,2 δλ. με τελική ταχύτητα στα 
160 χλμ./ώρα, όταν η μέση κατανάλωση είναι στα 3,9 λίτρα / 100 
χλμ. με εκπομπή 90 γρ. CO2/χλμ. To Hyundai Kona Electric θα 
είναι διαθέσιμο στις αγορές της Ευρώπης από τον Αύγουστο. 

Και υβριδική έκδοση 
για το Hyundai Kona
ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΚΟΎΓΕΤΑΊ ΑΣΎΝΗΘΊΣΤΟ,  
ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΊΚΟ ΟΊ ΚΟΡΕΑΤΕΣ  
ΛΑΝΣΑΡΟΎΝ ΚΑΊ ΤΟ ΎΒΡΊΔΊΚΟ KONA.

Π
ιο ώριμο και πλήρες από ποτέ, το best-
seller supermini σου χαρίζει πρό-
σβαση σε έναν κόσμο άνεσης και τε-
χνολογίας με τις πιο δελεαστικές προ-

σφορές που έγιναν ποτέ.
Το σύνολο ολοκληρώνουν οι κορυφαίοι turbo 
κινητήρες βενζίνης (0.9 TCe) και diesel (1.5 dCi) 
75 και 90 ίππων. O πλούσιος εξοπλισμός της έκ-
δοσης Dynamic περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
κάρτα Renault Hands Free, αυτόματο κλιμα-
τισμό, ζάντες αλουμινίου, εμπρός και πίσω αι-
σθητήρες παρκαρίσματος, σύστημα πλοήγησης 
με οθόνη 7 ιντσών, κάμερα οπισθοπορείας και 
προβολείς Full LED Pure Vision.
Έτσι, στην έκδοση 0.9 TCe των 75 ίππων το ό-
φελος φτάνει τα €1.380, με την τιμή να διαμορ-
φώνεται στα €12.980, καθιστώντας την επιλογή 
ενός Renault Clio με κινητήρα βενζίνης ιδιαί-
τερα δελεαστική. Για τους λάτρεις του diesel, το 
όφελος φτάνει τα €2.000 όταν πρόκειται για την 
ιδιαίτερα δημοφιλή, κορυφαία έκδοση diesel 
του Renault Clio, 1.5 dCi 90 hp Dynamic, με 
την τελική τιμή να διαμορφώνεται στα €15.010.
Συνοδευόμενο από 5 χρόνια εργοστασιακή εγ-
γύηση, 3 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια και 6 
μήνες δωρεάν ασφάλιση (εκτός της έκδοσης 
0.9 TCe 75 hp Authentic), το Renault Clio ανα-
δεικνύεται στην πιο ολοκληρωμένη και δελεα-
στική πρόταση της κατηγορίας του. Περισσότε-
ρες πληροφορίες στο www.renault.gr.

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

Η Skoda συνηθίζει να αναθέτει διάφορα 
projects στην εκπαιδευτική σχολή που δι-
ατηρεί εδώ και χρόνια στο Mlada Boleslav 

της Τσεχίας. Για την περίσταση, η ομάδα των σπου-
δαστών πήρε ένα Kodiaq και σε περίπου 2.000 ερ-
γατοώρες το μετέτρεψε στο pickup που βλέπετε, 
με όλα τα μάχιμα εφόδια (από snorkel και προβο-
λέα οροφής έως γάντζους και αλουμίνια στην κα-
ρότσα). Μάλιστα, η καρότσα του Mountiaq (όπως 
ονομάζεται) διαθέτει από υποδαπέδιες κρυφές 
θήκες μέχρι κρυφό φωτισμό που φτάνει μέχρι και 
το καπό. Κινητήρας είναι ο δίλιτρος TSI βενζίνης με 
απόδοση στους 190 ίππους. Στο πλαίσιο έχουν γίνει 
κάποιες επεμβάσεις, ώστε να αποκτήσει μεγαλύ-
τερες εκτός δρόμου ικανότητες, με την απόσταση 
από το έδαφος να έχει αυξηθεί στα 290 χιλιοστά 
(100 χιλιοστά περισσότερα από το Kodiaq Scout), 
ενώ έχουν προστεθεί 17΄΄ ζάντες με καθαρόαιμα 
offroad ελαστικά. Εντέλει: θα θέλατε να δείτε ένα 
«αγροτικό» με τα σήματα της Skoda;

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

Το πρόγραμμα Citroën Reverse Sales σας δίνει τη δυνατότητα να πουλήσετε το παλιό 
σας αυτοκίνητο και να αγοράσετε ένα ολοκαίνουριο Citroën C1, C3, SUV C3 Aircross, 
C4 Cactus και το νέο SUV C5 Aircross με προνομιακή χρηματοδότηση και 5 χρό-

νια εγγύηση. Όλα τα μοντέλα προσφέρονται με νέους κινητήρες Euro 6.2, οι οποίοι συν-
δυάζουν ιδανικά τη δύναμη με τη χαμηλή κατανάλωση και όλα τα οφέλη, την τεχνολογία 

και την άνεση που προσφέρει το 
Citroën Advanced Comfort. Κάντε 
ένα Citroën δικό σας στο επίσημο 
δίκτυο διανομέων Citroën έως 
τις 30 Ίουνίου. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε το ε-
πίσημο δίκτυο διανομέων Citroën 
ή την ιστοσελίδα Citroën Reverse 
Sales.

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

Πρόσφατα απονεμήθηκαν δύο σημαντικά βραβεία στη 
Mercedes-Benz Ελλάς από τον ανεξάρτητο οργανισμό 
Superbrands, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προ-

ϊοντικές και εταιρικές επωνυμίες. Η Mercedes-Benz Ελλάς 
έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία ως «Corporate Superbrand 
2018-2019» στην κατηγορία «Αυτοκίνητο - Μοτοσικλέτα», έχο-
ντας να ανταγωνιστεί άλλες έξι αξιόλογες εταιρείες του κλάδου.
Η διάκρισή της ως κορυφαίας εταιρικής επωνυμίας στην Ελ-
λάδα συμπληρώθηκε από το σημαντικό ειδικό βραβείο «Χρυσή 
Νίκη» που αποκόμισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως «Κορυ-
φαία Διεθνής Εταιρεία που Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα».
Τα βραβεία παρέλαβε ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος 
της Mercedes-Benz Ελλάς Ί. Καλλίγερος, ο οποίος δήλωσε: «Οι 
διακρίσεις αυτές ανήκουν στον καθέναν από εμάς, που απο-

τελούμε τη μεγάλη οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και 
κάθε μέρα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό, ώστε η εταιρεία 
μας να αποκομίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρι-
σης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το πάθος και τη δέσμευση στο 
όραμα και στις αξίες μας. Εύχομαι οι διακρίσεις να μας συνο-
δεύουν σε κάθε μας ενέργεια».

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Το νέο Honda Jazz  
θα είναι αποκλειστικά υβριδικό
Η HONDA ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΕ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ TEASER ΦΏΤΟΓΡΑΦΊΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ JAZZ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΊΤΑΊ ΝΑ ΓΊΟΡΤΑΣΕΊ 
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΊΑ ΠΡΕΜΊΕΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟΚΊΟ ΣΤΊΣ 23 ΟΚΤΏΒΡΊΟΥ.
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Με ανανεωμένη σχεδιαστική φιλοσοφία επικεντρωμένη 
στον επιβάτη, το νέο Jazz αναμένεται να ανεβάσει τον 
πήχη στους τομείς της άνεσης και της οδηγικής από-
λαυσης. Για πρώτη φορά στην Ευρώπη, το Jazz θα δι-

ατίθεται μόνο με ένα προηγμένο, υβριδικό σύστημα κίνησης δύο 
ηλεκτροκινητήρων, που υπόσχεται τον τέλειο συνδυασμό ισχυρών 

και αβίαστων επιδόσεων και εντυπωσιακής οικονομίας καυσίμου.
Την ίδια ημέρα που το νέο Jazz θα αποκαλυφθεί στην Έκθεση Αυ-
τοκινήτου του Τόκιο, η Honda θα πραγματοποιήσει συνέντευξη 
Τύπου στο Άμστερνταμ, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει λε-
πτομερής αναφορά στο σχέδιο εξηλεκτρισμού της εταιρείας για 
την Ευρώπη, το οποίο προωθεί με την ονομασία «Electric Vision». 

Η Volvo Cars Hellas 
συνεργάζεται  
με την Costa Navarino

H Volvo Cars οδηγεί τις εξελίξεις για τον ολικό με-
τασχηματισμό της αυτοκίνησης στο άμεσο μέλ-
λον. Έχοντας στον πυρήνα της δράσης της τον άν-

θρωπο και τον κόσμο που τον περιβάλλει, είναι πάντοτε 
ανοιχτή σε συμπράξεις με οργανισμούς που μοιράζονται 
την ευθύνη για το περιβάλλον, τη δέσμευση για βιωσι-
μότητα και προσφέρουν κορυφαίες υπηρεσίες και προ-
ϊόντα, λειτουργώντας με υπεύθυνο τρόπο.
Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιείται η συνεργασία της Volvo 
Cars Hellas με την Costa Navarino, τον διεθνή τουριστικό 
προορισμό υψηλών προδιαγραφών. Η Volvo Cars Hellas 
προσφέρει μια μοναδική εμπειρία οδήγησης με premium, 
βραβευμένα μοντέλα της στους επισκέπτες των ξενοδο-
χείων της Costa Navarino, ώστε να ανακαλύψουν τις φυ-
σικές ομορφιές και τα αξιοθέατα της Μεσσηνίας με ασφά-
λεια, αξιοπιστία και σεβασμό στο περιβάλλον.

Mercedes-Benz Ελλάς: Για τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά στο Top 20 των Most Admired Companies

Νέο Ford Puma: Ξεκίνησε η παραγωγή του 
στην Κραϊόβα της Ρουμανίας

Για τέταρτη χρονιά από τις απαρχές του θε-
σμού στη χώρα μας και τρίτη συνεχόμενη η 
Mercedes-Benz Ελλάς ΑΕΕ συμπεριλαμβά-

νεται στις 20 Most Admired Companies, καταλαμ-
βάνοντας φέτος τη 14η θέση της λίστας εταιρικής 
φήμης, δηλαδή των αξιοθαύμαστων εταιρειών. Η 
λίστα καταρτίζεται από το περιοδικό «Fortune» σε 
συνεργασία με τη διεθνή εταιρεία παροχής ελε-
γκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών KPMG.
Η κατάκτηση της 14ης θέσης, όμως, δεν είναι η 
μόνη διάκριση της Mercedes-Benz Ελλάς στη φε-
τινή κατάταξη: εκτός του ότι είναι η μοναδική εται-
ρεία από τον κλάδο του αυτοκινήτου στο Top 20, 
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συγκέντρωσε την υ-
ψηλότερη βαθμολογία στον κλάδο «Εμπόριο» και 
κατέλαβε την πρώτη θέση, γεγονός που την καθι-
στά ένα από τα «αστέρια της λίστας».
Περισσότερα από 1.700 στελέχη από τις 315 επιχει-
ρήσεις της Ελλάδας με κύκλο εργασιών άνω των 
50 εκατ. ευρώ, απ’ όλους τους κλάδους της οικο-
νομίας, αξιολόγησαν, ψήφισαν και ανέδειξαν τις ε-
ταιρείες που κατέλαβαν τις 20 πρώτες θέσεις για 
το 2019 ανάμεσα στις 64 επιχειρήσεις που πέρα-
σαν στη δεύτερη και τελευταία φάση της έρευνας.
Η κατάρτιση της λίστας διαμορφώνεται με γνώ-

μονα εννέα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που 
καθιέρωσε η αμερικανική έκδοση του «Fortune» 
και αφορούν τον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας 
και διοίκησης των εταιρειών. Μεταξύ άλλων, πε-
ριλαμβάνουν την καινοτομία, τη διοίκηση ανθρώ-
πινου δυναμικού, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, 
την ποιότητα της διοικητικής ομάδας, την ποιότητα 
προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών κ.ά.

Το νέο κόμπακτ crossover της μάρκας, το οποίο 
αντλεί την έμπνευσή του από τα μοντέλα της 
SUV κατηγορίας, προσφέρεται με την προ-

ηγμένη τεχνολογία εξηλεκτρισμού Ford EcoBoost 
Hybrid 48 Volt, αποτελώντας το πρώτο υβριδικό 
όχημα που θα κατασκευάζεται στη Ρουμανία.
Το νέο Ford Puma είναι ένα από τα οκτώ εξηλεκτρι-
σμένα μοντέλα που φέρνει φέτος η Ford στην ευρω-
παϊκή αγορά. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά η Ford ανα-
κοίνωσε ότι όλες οι νέες σειρές επιβατικών μοντέλων 
της θα περιλαμβάνουν και μια εξηλεκτρισμένη έκδοση 
–ήπια υβριδική, πλήρως υβριδική, plug-in υβριδική 
ή πλήρως ηλεκτρική–, διαμορφώνοντας έτσι μια ο-
λοκληρωμένη γκάμα εξηλεκτρισμένων οχημάτων για 
τους Ευρωπαίους αγοραστές. Η εταιρεία εκτιμά ότι οι 
ηλεκτροκίνητες εκδόσεις θα έχουν ποσοστό άνω του 
50% επί του συνόλου των πωλήσεων επιβατικών ο-
χημάτων της μάρκας μέχρι τα τέλη του 2022.
Πέρα από την προηγμένη, ήπια υβριδική τεχνολο-
γία, το χαρισματικό νέο Ford Puma προσφέρει ένα 
αμάξωμα με εντυπωσιακές αναλογίες, ευπροσάρ-
μοστο χώρο αποσκευών με μέγιστη χωρητικότητα 
456 λίτρων, τεχνολογίες και συστήματα υποβοήθη-
σης της οδήγησης που εμπνέουν σιγουριά και αυ-
τοπεποίθηση, καθώς και πολυτελή εξοπλισμό άνε-
σης, όπως τα πρώτα στην κατηγορία καθίσματα με 

οσφυϊκό μασάζ.
Η γκάμα εκδόσεων περιλαμβάνει το σπορ Puma 
ST-Line, που είναι εμπνευσμένο από τη Ford 
Performance, και το πλούσια εξοπλισμένο Puma 
Titanium X, το οποίο αποκαλύφθηκε για πρώτη 
φορά τον περασμένο μήνα στο Σαλόνι Αυτοκινή-
του της Φρανκφούρτης.
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100 XΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΔΑ
Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και το Πελοποννη-
σιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Β. Παπαντωνίου» διορ-
γανώνουν την έκθεση «Ελληνική Μόδα – 100 χρόνια 
έμπνευσης και δημιουργίας» από τις 25 Οκτωβρίου 
στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Πολιτισμού 
«Ελληνικός Κόσμος». Σκοπός της έκθεσης είναι να 
παρουσιάσει, μέσα από περίπου 140 ενδύματα της 
συλλογής μόδας του ΠΛΙ, την έμπνευση και επιρροή 
των δημιουργών απ’ όλες τις ιστορικές περιόδους της 
πορείας του ελληνικού έθνους και του πολιτισμού 
(αστικού και λαϊκού) που δημιουργήθηκε σε όλες τις 
μορφές της τέχνης και της χειροτεχνίας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ 
ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης μετά από μια δυναμική κα-
λοκαιρινή περιοδεία επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή 
του Σταυρού του Νότου. Τα Σάββατα 19, 26 Οκτωβρίου 
και 2 Νοεμβρίου ανταμώνει με το κοινό του σε ένα 
πρόγραμμα με ανατρεπτική διάθεση, παρουσιάζοντας 
και κομμάτια από τη νέα του δισκογραφική πρόταση.

«ΝΤΕΣΤΙΝΥ» ΤΟΥ ΑΚΗ ΔΗΜΟΥ
H γλυκόπικρη κωμωδία του Άκη Δήμου «Ντέστι-
νυ» παρουσιάζεται σε σκηνοθετική επιμέλεια της 
Χρύσας Καψούλη, με την Εμμανουέλλα Κοντο-
γιώργου και την Κασσάνδρα Τζάρτζαλου, από τις 
19 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 
21:00 στο Small Argo full of Art. Η Άννα και η 
Ρεβέκκα, δύο κολλητές φίλες, συζητούν μόνες σε 
ένα μπαλκόνι κάπου στην Αθήνα, με ήχους αυγου-
στιάτικους, μια τράπουλα, καρυδάκι γλυκό, πολύ 
κρασί και τη συνεχή προσμονή της άφιξης ενός 
άνδρα-πεπρωμένου, του Ντέστινυ.

«POWDER HER FACE»  
ΤΟΥ ΤΟΜΑΣ ΑΝΤΕΣ

Τολμηρή, προκλητική και αιχμηρή, 
η σπουδαία σύγχρονη όπερα 
«Powder her face» (1995) του 
«τρομερού παιδιού» της βρετανι-

κής μουσικής Τόμας Άντες έρχεται να σκαν-
δαλίσει το κοινό στην Εναλλακτική Σκηνή 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πο-
λιτισμού  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε πρώτη 
πανελλήνια παρουσίαση. Το «Powder her 
face», η όπερα με την «πιο άσεμνη άρια που 
γράφτηκε ποτέ», είναι βασισμένο στη σκαν-
δαλώδη ζωή της δούκισσας Μάργκαρετ Κά-
μπελ του Αργκάιλ, γνωστής με το προσωνύ-
μιο «βρόμικη δούκισσα», η οποία το 1963 σό-
καρε το κοινό της Αγγλίας με τις σεξουαλικές 
της ακρότητες. Τη μουσική διεύθυνση έχει 
αναλάβει ο αρχιμουσικός Νίκος Βασιλείου, 
ενώ τη σκηνοθεσία ο καλλιτεχνικός διευθυ-
ντής της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ, Αλέ-
ξανδρος Ευκλείδης. Στις 25, 27, 31 Οκτωβρίου 
και 2, 7, 9 Νοεμβρίου.



Η οικογένεια των Κιμ είναι αγαπημένη, 
αλλά είναι όλοι τους άνεργοι και το μέλ-
λον τους διαγράφεται ζοφερό. Ο γιος 

της οικογένειας βρίσκει δουλειά ως καθηγητής 
ιδιαιτέρων κι ελπίζει επιτέλους σε σταθερό εισό-
δημα. Κουβαλώντας τις προσδοκίες όλης του της 
οικογένειας, πηγαίνει για συνέντευξη στο σπί-
τι των Παρκ, ιδιοκτητών μια διεθνούς εταιρείας 

πληροφορικής, για να συναντήσει την κυρία του 
σπιτιού. Μετά την πρώτη αυτή συνάντηση ξεκι-
νά ένας χείμαρρος ατυχών συμβάντων. Μαύρη 
κωμωδία, κοινωνική σάτιρα, το αριστούργημα 
του Μπονγκ Τζουν Χο («Okja», «Snowpiercer») 
δικαίως τιμήθηκε φέτος με τον Χρυσό Φοίνικα, 
για να γίνει η πρώτη ταινία από την Κορέα που 
αποσπά το πολυπόθητο βραβείο.

Μετά την εισπρακτική επιτυχία της πρώτης 
ταινίας η σαγηνευτική Maleficent επι-
στρέφει δριμύτερη με μια συναρπαστι-

κή περιπέτεια, παρέα με αξέχαστους χαρακτήρες 
και φόντο μαγικά τοπία. Ο ταλαντούχος Nορβηγός 
Γιοακίμ Ρένινγκ («Pirates of the Caribbean: Dead 
men tell no tales», «Kon-Tiki») σκηνοθετεί την 
Αντζελίνα Τζολί και την Ελ Φάνινγκ, που ενσαρ-
κώνουν τη διαβόητη μάγισσα και τη μεγαλύτερη 
πια βαφτιστήρα της αντίστοιχα, ενώ το λαμπερό 
καστ συμπληρώνει η θρυλική Μισέλ Φάιφερ σε 

ρόλο που την αναδεικνύει σε άξιο αντίπαλο της 
Maleficent. H νέα υπερπαραγωγή της Disney θα 
μας ταξιδέψει σε καινούργια, καθηλωτικά τοπία, 
όπου ζουν αερικά, ξωτικά και παράξενα πλάσματα 
που δεν έχουμε ξαναδεί. Στο επίκεντρο της ιστο-
ρίας παραμένει η γεμάτη αγάπη, αλλά και παρε-
ξηγήσεις, σχέση ανάμεσα στη Maleficent και την 
Aurora, μια σχέση που για μία ακόμη φορά θα πε-
ράσει μέσα από πολλές δοκιμασίες και περιπέτειες 
για να μεταφέρει το μήνυμα της αποδοχής της δια-
φορετικότητας του άλλου.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιοακίμ Ρένινγκ ΣΕΝΑΡΙΟ: Λίντα Γούλβερτον, Νόουα Χάρπστερ, Μίκα Φίτζερμαν-Μπλου 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Αντζελίνα Τζολί, Ελ Φάνινγκ, Μισέλ Φάιφερ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Μπονγκ Τζουν Χο 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Τσο Γεό Τζίονγκ, Λι Σαν Κουν, Σονγκ Κανγκ Χο

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ  
ΚΥΡΙΕΣ
HUSTLERS

ΠΑΡΑΣΙΤΑ
PARASITE

Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα και 
με ένα all-star cast γυναικών, η ταινία 
αφορά μια παρέα στριπτιζέζ στη Νέα 

Υόρκη που κατά την περίοδο της οικονομικής 
κρίσης του 2008 βλέπουν τους πελάτες τους 
και τα εισοδήματά τους να εξανεμίζονται. 
Με αρχηγό τη φιλόδοξη χωρισμένη μητέρα 
Ντέστινι (Κόνστανς Γου) και με τη βοήθεια 
της βετεράνου στριπτιζέζ Ραμόνα (Τζένιφερ 
Λόπεζ) θα ενώσουν τις δυνάμεις τους κλέβο-
ντας και εξαπατώντας πλούσιους άντρες της 
Γουόλ Στριτ. Το σχέδιό τους δουλεύει με με-
γάλη επιτυχία μέχρι που τα πράγματα αρχί-
ζουν να βγαίνουν εκτός ελέγχου.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Λορίν Σκαφάρια 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Κόνστανς Γου, Τζένιφερ Λόπεζ, Λίλι 
Ράινχαρτ, Κάρντι Μπι, Λίζο, Τζούλια Στάιλς

MALEFICENT: 
Η ΔΥΝΑΜΗ 

ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ
MALEFICENT: 
MISTRESS OF 

EVIL
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Ο Νίκος Ορφανός ισορροπεί ανάμεσα σε δύο σκη-
νές. Από τη μια Αγκάθα Κρίστι κι από την άλλη η 
παιδική σκηνή του θεάτρου ΖΙΝΑ. Πού αισθάνε-
ται πιο άνετα;

Οι ιστορίες μυστηρίου αρέσουν σταθερά στο κοινό. Γιατί 
πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;
Γιατί έχουν απαράμιλλο σασπένς, γοητευτικούς χαρακτή-
ρες, υπέροχη ατμόσφαιρα και κοφτερούς διαλόγους. Και 
βεβαίως πάντα ένα ή και περισσότερα εγκλήματα στο επί-
κεντρο. Το έγκλημα, η παρεκτροπή από τα κοινωνικά όρια, 
πάντα θα συγκινούν το κοινό και είναι συνεχώς ένα από τα 
αγαπημένα θέματα του θεάτρου. Και φυσικά τα έντονα συ-
ναισθήματα μέχρι την τελική αποκάλυψη, αλλά και το ότι 
δεν θα πάψουμε ποτέ να έχουμε ανάγκη από ήρωες.

Πώς προσεγγίσατε τον ρόλο σας;
Ψυχολογικά και με τετράγωνη λογική. Σε έναν συνδυασμό 
της ακρίβειας που απαιτεί η παρουσία σε μια ιστορία όπου 
τα πάντα είναι μετρημένα, αλλά και με τρόπο που να μη χά-
νεται το συναίσθημα. Για μένα, το πιο όμορφο στο θέατρο 
είναι όταν ο ίδιος ο ήρωας, ο ρόλος, το πρόσωπο που υ-

ποδύομαι, ξαφνιάζεται από την ιστορία που υπηρετεί και 
μπλέκεται στα δίχτυα της. Οπότε προσθέτουμε και το α-
νυποψίαστο του πράγματος. Στην εξέλιξη, ο θεατής πάντα 
γνωρίζει κάτι παραπάνω από τον ήρωα, αλλά η τελική α-
ποκάλυψη ξαφνιάζει τους πάντες.

Ποια είναι η δική σας σχέση με τα αστυνομικά μυθιστο-
ρήματα;
Είμαι φανατικός αναγνώστης τους, τόσο σε μυθιστορημα-
τικό όσο και σε θεατρικό επίπεδο. Θέλει μεγάλο κόπο και 
τέχνη η συγγραφή μιας ιστορίας που δεν θα «μπάζει» και 
δεν θα είναι γεμάτη απιθανότητες. Είναι, θεωρώ, μια τέχνη 
που φθίνει, μαζί με την τέχνη της ανάγνωσης. Αισθάνομαι 
ότι οι σημερινοί αναγνώστες δεν θέλουν να κουράζονται 
πολύ προσπαθώντας να βρουν τους δολοφόνους. Προτι-
μούν να τα βλέπουν στο σινεμά έτοιμα. Γι’ αυτό και οι μετρ 
του είδους ανήκουν οι περισσότεροι στο παρελθόν.

Πόσο εύκολη είναι η μεταφορά ενός αστυνομικού μυθι-
στορήματος στο θέατρο; Καταφέρνει να κρατά τους θεα-
τές σε εγρήγορση;
Οφείλει να το κάνει, αλλιώς έχει αποτύχει. Ένα αστυνομικό 

είναι ακριβώς αυτό: η συνεχής συναισθηματική ενέργεια 
που σε καθηλώνει. Γι’ αυτό και απαιτεί αντίστοιχη εγρή-
γορση από τον ηθοποιό. Δεν μπορείς να αφαιρεθείς ούτε 
στιγμή. Το παραμικρό λάθος γκρεμίζει σαν ντόμινο όλη την 
ιστορία μονομιάς. Οπότε ο ηθοποιός έχει και την επιπρό-
σθετη αγωνία τού να πηγαίνουν όλα τέλεια κάθε βράδυ.

Από τον «Απρόσκλητο Επισκέπτη» στον «Ουρανένιο». 
Πείτε μας λίγα λόγια γι’ αυτή την παράσταση.
Από το σασπένς και τα κρυμμένα μυστικά στην ονειροφα-
ντασία. Ο «Ουρανένιος», ένα υπέροχο έργο του Γιώργου 
Λεμπέση, μας λέει για το ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ευ-
τυχισμένος μέσα στη δυστυχία των άλλων. Δυο πόλεις α-
δελφωμένες μοιράζονται τον ίδιο ουρανό. Ώσπου μια μέρα 
η μία φεύγει, παίρνοντας τον ουρανό μαζί της. Και η άλλη 
πόλη ξεπέφτει και αρχίζει να κυνηγά την πρώτη κι έτσι γεν-
νιέται η έχθρα και το μίσος. Είναι ένα πολυεπίπεδο έργο, με 
πολλές σημερινές αντιστοιχίες, δοσμένο με πολλή μουσική, 
φαντασία, ποίηση και γέλιο στους μικρούς μας θεατές.

Είναι πιο απαιτητικό το παιδικό θέατρο;
Αφάνταστα πιο απαιτητικό. Διότι απευθύνεται σε θεατές 
που ακόμα φτιάχνουν αναμνήσεις και κάθε εντύπωση, 
θετική ή αρνητική, εγγράφεται στη συνείδησή τους αντί-
στοιχα. Το θέατρο για παιδιά προετοιμάζει όχι μόνο τους 
μελλοντικούς ενήλικους θεατές αλλά κυρίως τους αυρια-
νούς φιλότεχνους. Αντίστοιχα, μπορεί και να τους απωθή-
σει από το θέατρο και την τέχνη, με πολλαπλές αρνητικές ε-
πιπτώσεις στην κοινωνία. Γι’ αυτό και κάθε παράσταση για 
παιδιά και νέους πρέπει να χτίζεται με παιδαγωγική στό-
χευση, γνώση των κωδίκων επικοινωνίας των σημερι-
νών παιδιών, σεβασμό και απόλυτη επίγνωση της εκπαι-
δευτικής αποστολής του.

Υπάρχει κάποια κατηγορία θεάτρου στην οποία έχετε ι-
διαίτερη αδυναμία;
Το θέατρο εποχής, το αστυνομικό και το νεοελληνικό έργο. 
Και φυσικά ο Σαίξπηρ και το ελισαβετιανό, όπως ονομάζε-
ται, θέατρο. Δεν με συγκινεί ιδιαίτερα το αρχαίο δράμα, όσο 
κι αν σας φαίνεται περίεργο. Μου αρέσει περισσότερο να 
το βλέπω παρά να είμαι κομμάτι του.

Βλέποντας τον «Ουρανένιο» θα μάθουμε την αξία του ο-
νείρου. Κάποιο δικό σας καλλιτεχνικό όνειρο που δεν 
έχει πραγματοποιηθεί ακόμη;
Τα όνειρά μας πάνε κι έρχονται και έτσι πρέπει. Σήμερα 
έχω αυτό, αλλά αύριο βρίσκω ένα άλλο, καλύτερο. Έχω 
πραγματοποιήσει τα περισσότερα και είμαι ικανοποιημέ-
νος και ευγνώμων από τη ζωή, παρ’ όλες τις δυσκολίες 
και τις ανατροπές της, που κι αυτές τις αγαπώ. Είναι άλλω-
στε, με τον τρόπο τους, το δικό μας προσωπικό σασπένς. 
Αλλά πάντα φτιάχνω καινούργια όνειρα, σημασία έχει να 
μπορεί κανείς να ονειρεύεται. Και να παλεύει για τα όνειρά 
του χωρίς να τα εκχωρεί σε κανέναν.

Νίκος Ορφανός

«Οι σημερινοί 
αναγνώστες δεν θέλουν 

να κουράζονται»
  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΤΟΥ TAKIS 
ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 
Θέσεις και ανατροπές

Σ
τις 27 Οκτωβρίου τελειώνει η πολυ-
συζητημένη έκθεση του κορυφαίου 
καλλιτέχνη της κινητικής και μαγνητι-
κής γλυπτικής Takis (Παναγιώτη Βα-
σιλάκη) στην Tate του Λονδίνου, που 
διαδοχικά θα μεταφερθεί στο Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης της Βαρκε-

λώνης και στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης της Αθή-
νας το 2020. Τη μνήμη του τίμησε το Ευρωπαϊκό Πολι-
τιστικό Κέντρο Δελφών με την οργάνωση της ημερίδας 
«H γλυπτική του Takis στον 21ό αιώνα. Θέσεις και α-
νατροπές», με εισηγητές τους Ελένη Αρβελέρ, Αλέξαν-
δρο Αντωνόπουλο, Κώστα Βαρώτσο, Χάρη Καμπου-
ρίδη, Λουίζα Καραπιδάκη, Μένια Κούλη, Παναγιώτη 
Λαμπρινίδη, Αφροδίτη Λίτη, Εμμανουήλ Μαυρομμάτη, 
Χριστίνα Πετρηνού, Νίκο Τρανό και Τάκη Μαυρωτά, οι 
οποίοι προσέγγισαν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, 
το τεράστιο έργο του και επισήμαναν την προσφορά 
του στη στερέωση και εξέλιξη της σύγχρονης τέχνης. 
Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο θεωρητικός και κρι-
τικός της τέχνης, διευθυντής Εικαστικού Προγράμμα-
τος του Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη, Τάκης Μαυ-
ρωτάς, ο οποίος επισήμανε:
«Εδώ, στους Δελφούς, με τα οικουμενικά ιερά της 
αξεπέραστης αρχαίας ελληνικής τέχνης των μεγά-
λων μαρμαροτεχνιτών και ανδριαντοποιών, ανδριάς-
ποιέω, όπως αναφέρει ο Πίνδαρος και ο Πλάτωνας, 
μαζί με τους εμπνευσμένους χαλκουργούς, αφού ο 
χαλκός ήταν το πρώτο μέταλλο που επεξεργάστηκε ο 
άνθρωπος, “τοις δ’ ην χάλκεα μεν τεύχη χάλκεοι δε τε 
οίκοι, χαλκώ δ’ εργάζοντο, μέλας δ’ ουκ έσκε σίδη-
ρος”, τιμάμε σήμερα τη μεγάλη προσφορά του γλύπτη 
Τάκη στη στερέωση της σύγχρονης τέχνης. Τα δελ-
φικά εκθέματα από τα χρόνια ακμής του ιερού χώρου 
μάς βυθίζουν στην αχλή των μύθων του πιο ξακου-
στού ιερού και του μαντείου του. Η πρόσοψη του Θη-
σαυρού των Σιφνίων, οι Στήλες του Αιμιλίου Παύλου 
και των Μεσσηνίων, η Άκανθα με τις Χορεύτριες, ο Η-
νίοχος και η Σφήκα, μεταξύ των άλλων, μας σαγηνεύ-
ουν, προκαλούν επιστημονικές συζητήσεις και δέος 
σε όλους εκείνους που αντιλαμβάνονται την οικου-
μενικότητα της άφθαρτης πλαστικής αξίας των μνη-
μείων.
»Ο Takis διασχίζει μέσα από τη ζωή τον κόσμο του 
πνεύματος, καταφέρνοντας να ενσαρκώσει στο έργο 
του την αιφνίδια εικόνα μιας διαφορετικής όψης της 
πραγματικότητας. Διεισδύει παθιασμένα πέρα από τα 
όρια του καθημερινού με στόχο τη μύηση του ανθρώ-
που στην ουσία των πραγμάτων και στο μυστικό ση-
μείο της ταύτισής τους με την ουσία του σύμπαντος. Η 
σκέψη και η έρευνα αποτελούν τις βασικές του προ-
τεραιότητες για να αγγίζει το μόνιμο και το αμετάκλητο: 
την πνοή της αιώνιας δημιουργίας. Κατηγορηματικά 
αρνήθηκε την τέχνη της ρεαλιστικής αναπαράστα-
σης, την αποκλειστική αξιοποίηση συγκεκριμένων 
παραδοσιακών τεχνικών, και έδωσε προβάδισμα 
στην ολοκλήρωση πρωτόφαντων πλαστικών εκφρά-
σεων. Η σχεδιαστική οξύτητα, η λιτότητα, η αρμονική 
συμφωνία των όγκων και τα απρόσμενα τεχνολο-
γικά υλικά αποτελούν μερικά γνώριμα στοιχεία των 
έργων του μεγάλου καλλιτέχνη της κινητικής γλυπτι-
κής. Η τεράστια προσφορά του αντιστρατεύτηκε κα-
θετί συμβατικό και όρισε νέους δρόμους έμπνευσης. 
Όλοι γνωρίζουμε ότι η παρακμή της τέχνης σημαίνει 
παρακμή του πολιτισμού μας. Ο Takis με το έργο του, 
αναντίρρητα, στερεώνει τη φυσιογνωμία της σύγχρο-
νης τέχνης και παράλληλα επιβεβαιώνει τον στοχα-
σμό του ότι δεν μπορούμε ποτέ να δούμε τον εαυτό 
μας με τα μάτια του άλλου.
»Απόλυτος, τις περισσότερες φορές, υποστήριζε την 

Takis, 
ο μεγάλος σύγχρονος 

γλύπτης
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τον κόσμο του πνεύματος, καταφέρ-
νοντας να ενσαρκώσει στο έργο του 
την αιφνίδια εικόνα μιας διαφορετικής 
όψης της πραγματικότητας.
Διεισδύει παθιασμένα πέρα από τα 
όρια του καθημερινού με στόχο τη 
μύηση του ανθρώπου στην ουσία των 
πραγμάτων και στο μυστικό σημείο 
της ταύτισής τους με την ουσία του 
σύμπαντος. 

έννοια της ολότητας, έτσι ώστε η ποιητική διάσταση 
του έργου του άλλοτε να συγκρούεται και άλλοτε να 
συμφιλιώνεται με τη φιλοσοφική του σκέψη, την ο-
ραματική του ορμή για την αισθητική τελείωση της 
πλαστικής του έκφρασης. Εκείνο που βασανιστικά 
τον απασχολούσε ήταν η ουσία της σκέψης. Σε όλες 
εξάλλου τις περιόδους της δουλειάς του αντανακλώ-
νται οι βαθιές του γνώσεις και η αγωνία των ερευνη-
τικών του προσπαθειών. Η τεχνολογία με την οποία 
άμεσα συναλλάσσεται είναι η ορθολογική και σχεδι-
ασμένη του προσπάθεια να ελέγξει τον φυσικό χώρο 
και να εντάξει στον οραματικό του κόσμο αντικείμενα 
της καθημερινότητας. Έτσι, η βαθιά εννοιολογική δι-
άσταση στοιχειώνει το έργο του. Με την πρώτη ματιά 
στα έργα του συνειδητοποιείς το τεχνολογικό τους 
παρόν και μόλις ξεπεράσεις τη ζωηρή γοητεία της 
πρώτης εντύπωσης κατανοείς τη βαθύτερη λογική 
μιας συνεχούς έρευνας μετασχηματισμού.
»Ο Takis, όπως έχω επισημάνει και παλαιότερα, 
είναι ο γλύπτης των μαγνητικών πεδίων, ο δημιουρ-
γός μιας νέας αισθητικής. Η τέχνη, για τον ίδιο, δεν 
είναι ουτοπία αλλά έκφραση του πραγματικού. Τα 
γλυπτά του, σε αρκετές περιπτώσεις, δημιουργούν ή 
ορίζουν στον χώρο ένα αινιγματικό βάθος, προτρέ-
ποντας τον θεατή να αισθανθεί την παραγόμενη ε-
νέργεια σε σχέση με το πνεύμα που εκείνη τη στιγμή 
συναντά τη συγκίνηση. Επίμονα επεδίωξε την άμεση 
συνεργασία της τέχνης με την επιστήμη, του αισθή-
ματος με τη φαντασία, της διαίσθησης με τη θέληση, 
έτσι ώστε η κάθε του δράση, είτε αφορά τις αυτόνο-
μες γλυπτικές του οντότητες είτε τις εντυπωσιακές 
του performances ή installations, να απευθύνεται 
στο πνεύμα και στην ψυχή του θεατή. Ο δρόμος ε-
ξάλλου που ακολούθησε, από τις αρχές της δεκαε-
τίας του ’50 έως και σήμερα, ήταν προσωπικός και 
επίπονος, αδιαφορώντας για την τέχνη της περιγρα-
φής, εμμένοντας στην τέχνη της αίσθησης του πραγ-
ματικού.
»Η αρχέτυπη σοφία έχει το προνόμιο της αέναης 
δύναμης της δημιουργίας. Η αίσθηση του πραγ-
ματικού υπάρχει εν δυνάμει στο έργο του Takis. 
Έζησε τον όλεθρο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 
τη φρίκη, τον ανελέητο πόνο, την καταπάτηση της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Έζησε τη θεία οργή ε-
κείνου που συνειδητά επιζητά την ελευθερία του. 
Έζησε την ανάγκη της επιβίωσης κατανοώντας τις 
ανθρώπινες αδυναμίες. Ο θάνατος, το έγκλημα, 
η απελπισία και η ερήμωση, την περίοδο της κα-
τοχής και του εμφυλίου πολέμου, τον δίδαξαν να 
εμμένει στο ουσιαστικό, παραμερίζοντας το πε-
ριττό. Το έργο του φανερώνει την ωριμότητα ενός 
πνεύματος ελεύθερου, ανεξίθρησκου και ερωτι-
κού, που προσπαθεί να υμνήσει, με έναν ιδιότυπο 
τρόπο, το μεγαλείο της ανθρώπινης οντότητας. Το 
σίδερο, το ατσάλι και ο χαλκός, που με σχετική ευ-
κολία μπορούν να κοπούν, να σφυρηλατηθούν ή 
να χυτευθούν, γίνονται το μέσο για την έκφραση 
των οραμάτων του. Υλικά που συναντούμε και σε 
άλλους καλλιτέχνες των τελευταίων περίπου 50 
χρόνων, μα που στον Takis συνδιαλέγονται άμεσα 
με τους ηλεκτρικούς λαμπτήρες, τους μουσικούς 
ήχους και κυρίως τα μαγνητικά πεδία. Δεν είναι 
συμπτωματικό το γεγονός ότι τον αντιμετωπίζουν 
ως μάγο της ποιητικής χειρονομίας, αφού με μια 
εκπληκτική ικανότητα μπορεί να μεταμορφώνει 
ένα objet trouvé σε έργο τέχνης, ενώ παράλληλα 
γνωρίζει σε βάθος τα μυστικά της χαλκοχυτικής 
τέχνης, αποτυπώνοντας σε μήτρες τα ανθρωποκε-
ντρικά του θέματα.
“Οι μαγνήτες, οι μονωτές, οι δείκτες, τα πηνία, οι 

κώνοι, οι γλόμποι, οι βελόνες και οι λαμπτήρες αποτε-
λούν χαρακτηριστικό γνώρισμα του έργου του Τάκη” 
παρατηρεί ο συνεπιμελητής της σπουδαίας αναδρο-
μικής του έκθεσης, Guy Brett, στην Tate Modern, το-
νίζοντας ότι “η τοποθέτηση των δυνάμεων της φύσης 
απευθείας στο έργο του τον έκανε να ξεπεράσει τις ε-
πίσημες παραδόσεις και τις πλαστικές σχέσεις”.
Οι σκοτεινές δυνάμεις του μίσους και της επιθετικό-
τητας που έζησε στα εφηβικά του χρόνια στον γενέ-
θλιο τόπο του δεν άφησαν καταθλιπτικά ίχνη στη δου-
λειά του. Κατάφερε να επιβιώσει μέσα από τις πιο 
εξοντωτικές συνθήκες και να υπηρετήσει στη συ-
νέχεια χωρίς συμβιβασμούς την τέχνη, αντιμετωπί-
ζοντάς την σαν υπέρτατο αγαθό. Η διάχυτη ερωτική 
πνοή των γυμνών του μορφών υμνεί την ίδια τη ζωή, 
ενώ το σύνολο της πολυσχιδούς δουλειάς του συ-
μπορεύτηκε με την αίσθηση της ενατένισης. Η γλυ-
πτική του απογειώνεται μέσω των διακριτικών της 
κινήσεων, επιβάλλει την παρουσία της στον χώρο, 
υποβάλλει την υπόστασή της, σε αρκετές περιπτώ-
σεις, μέσω των ήχων, σαν να αποκαλύπτει την επι-
θυμία της επικοινωνίας με το σύμπαν. Τα λεπτοφυή 
του Σινιάλα αποπνέουν αισιοδοξία, που εκπορεύεται 
από την εμπιστοσύνη του δημιουργού για τον προο-
ρισμό της ανθρωπότητας, πέρα από τη συνειδητοποί-
ηση της παρούσας δυστυχίας. Η ιδέα της κυκλικής 
σχέσης τέχνης - επιστήμης - τεχνολογίας ορίζει την 
ατέρμονη δράση του, κάνοντας αρκετούς να τον χα-
ρακτηρίζουν ενστικτώδη επιστήμονα. Το ΜΙΤ της Μα-
σαχουσέτης τον είχε προσκαλέσει ως ερευνητή τη 
χρονική περίοδο 1968-1969. Εκεί πρωτάρχισε την ε-
νότητα των Υδρομαγνητικών Γλυπτών. Παράλληλα, 
οι τεράστιες γλυπτικές του συνθέσεις σε δημόσιους 
χώρους της Γαλλίας, στην Défense (1987-1990), στη 
Ville de Beauvais (1992), στο Μετρό της Toulouse 
(1993) κ.α., εδραίωσαν, σε συνδυασμό με τις πολλές 
ομαδικές και ατομικές του εκθέσεις, όπως η μεγάλη 
αναδρομική στο Μουσείο Jeu de Paume το 1993, 
την άμεση σχέση του με το μεγάλο κοινό. Το κάθε 
του έργο παράγει μια ενέργεια ικανή να απευθύνεται 
άμεσα στο βλέμμα και στην ψυχή του θεατή».
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  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Στις τηλεοπτικές μας οθόνες φαίνεται να συ-
γκρούονται δύο κόσμοι. Η ποιότητα που α-
ντιπροσωπεύουν οι «Άγριες Μέλισσες» και 
το «Κόκκινο Ποτάμι» και η ελαφρότητα με 

την οποία κινούνται το «Greece’s Next Top Model» 
και τα μουσικά talent shows.
Κι ενώ η μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στις «Μέ-
λισσες» και το GNTM περιορίζεται σε μία μέρα, 
κάθε Δευτέρα, εντούτοις καταδεικνύει την αισθη-
τική και την ψυχολογία του τηλεοπτικού κοινού, στις 
οποίες χωρούν όλα. Απόλυτος νικητής δεν υπάρχει 
και κάθε Δευτέρα φαίνεται πως τα τηλεκοντρόλ παίρ-
νουν φωτιά. Τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου το τηλεβαρό-
μετρο έδειξε πως οι «Άγριες Μέλισσες» έχουν κερδί-
σει φανατικό κοινό, αφού συγκέντρωσαν 25% στο δυ-
ναμικό κοινό και 25,1% στο σύνολο. Την ίδια στιγμή το 
GNTM ήταν μπροστά στο δυναμικό κοινό με 25,6%, 
ενώ στο σύνολο βρέθηκε λίγο χαμηλότερα, με 18,5%. 
Και οι δύο κερδισμένοι.
Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται τις Κυριακές, όταν 
κονταροχτυπιούνται το «Κόκκινο Ποτάμι» στο Open 
και το «Voice» στον ΣΚΑΪ. Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 
το «Κόκκινο Ποτάμι» έκανε ένα απίστευτο 34,1%, ενώ 
σε τέταρτο έφτασε και το 37,8%. Από την άλλη, το 
«Voice» έκανε επίσης πολύ καλά νούμερα, συγκεκρι-

Επιστροφή  
στην (τηλεοπτική) 
κανονικότητα

μένα 22,2%, ωστόσο δεν κατάφερε να φτάσει τη σειρά. 
Στη μάχη μπήκε και το επίσης μουσικό talent show 
«The Final Four», που έκανε πρεμιέρα στον ΑΝΤ1. Το 
«Final Four», με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπού-
λια και κριτική επιτροπή τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, 
την Ελένη Φουρέιρα και τον Μιχάλη Κουινέλη, άγ-
γιξε μόλις το 11,7%. Δίκαια. Ίσως επειδή η κριτική επι-
τροπή είναι χωρίς χημεία (έστω ακόμα) και η παρου-
σιάστρια αμήχανη. Ίσως επειδή οι κανόνες του παι-
χνιδιού, ενώ υποτιθέμενα δημιουργούν σασπένς, στην 
πραγματικότητα κουράζουν, ειδικά τους τηλεθεατές 
που προτιμούν το ζάπινγκ, αφού μέχρι να αλλάξουν 
κανάλι και να επανέλθουν στη συχνότητα του ΑΝΤ1 
κάτι μπορεί να έχει αλλάξει.
Το «X-Factor» είναι το τρίτο μουσικό talent show της 
σεζόν. Και ενώ τα καυστικά και καίρια σχόλια του Μι-
χάλη Τσαουσόπουλου μας θυμίζουν πώς πράγματι 
πρέπει να είναι ένας κριτής show, οι υπόλοιποι τρεις, 
Γιώργος Θεοφάνους, Μελίνα Ασλανίδου και Χρήστος 
Μάστορας, φαίνεται να κάθονται διεκπεραιωτικά στις 
καρέκλες τους, όσο κι αν προσπαθεί η λαμπερή πα-
ρουσιάστρια, Δέσποινα Βανδή, που επιπρόσθετα δεν 
φαίνεται να βοηθιέται από τα κείμενα της παρουσία-
σης. Την όλη ανακολουθία αισθάνεται το τηλεοπτικό 
κοινό, που προτιμά κάθε Πέμπτη βράδυ τη μυθοπλα-

σία και τα «Μην Ψαρώνεις» στον ΑΝΤ1, «Έλα στη 
θέση μου» στον Alpha, καθώς και τη νέα ταξιδιωτική 
εκπομπή με τον Πέτρο Πολυχρονίδη «Globetrotters» 
στο Star.
H Παρασκευή φαίνεται να είναι μια εύκολη μέρα για 
τον ΣΚΑΪ και το «Voice», που έτσι κι αλλιώς μετά από 
τρεις σεζόν φαίνεται να έχει αποκτήσει το δικό του 
κοινό, με ιδιαίτερα υψηλά νούμερα τηλεθέασης, φτά-
νοντας μέχρι και το απίθανο 39,3% σε τέταρτο προβο-
λής.
Το Σάββατο ανήκει εξολοκλήρου στον Σπύρο Πα-
παδόπουλο που για 16η σεζόν παρουσιάζει το «Στην 
υγειά μας ρε παιδιά». Η πρεμιέρα του την προηγού-
μενη εβδομάδα ήταν αφιερωμένη στον συνθέτη Χρή-
στο Νικολόπουλο και σύμφωνα με τις μετρήσεις η εκ-
πομπή στο σύνολο έκανε 21,7%, φτάνοντας σε τέταρτο 
και στο 25,6%. Στο δυναμικό κοινό τα νούμερα ήταν 
χαμηλότερα, αφού η εκπομπή είχε μέσο όρο 12,9%, 
ενώ έφτασε μέχρι το 15,7% σε τέταρτο.
Απέναντι από την ψυχαγωγική εκπομπή του ΣΚΑΪ, 
για μία ώρα και συγκεκριμένα από τις 21:00 μέχρι 
τις 22:00, βρέθηκε το «Πάνω κάτω και το βράδυ» του 
Alpha. Ο Χρήστος Φερεντίνος έκανε πρεμιέρα στην 
prime time του Σαββάτου, σημειώνοντας 8,3% στο γε-
νικό σύνολο και 10,5% στο δυναμικό κοινό.

Μετά από πέντε σεζόν που τα τηλεοπτικά κανάλια επένδυαν 
στην prime time αποκλειστικά στο ριάλιτι, η δυναμική 
επιστροφή στη μυθοπλασία με τα εξαιρετικά «Άγριες 
Μέλισσες» (ΑΝΤ1) και «Κόκκινο Ποτάμι» (Open) αποδεικνύει 
πως το τηλεοπτικό κοινό δεν ξέχασε.



www.freesunday.gr 3720.10.2019 FREETIME
ΠΡΟ

ΣΩΠΟ
Γιώργος Καζαντζής

«Τα νέα παιδιά 
δικαιούνται  
να ονειρεύονται»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Ο 
Γιώργος Καζαντζής, ένας από 
τους σημαντικότερους συνθέ-
τες της νέας γενιάς, δημιουρ-
γικός και πολυγραφότατος, 
με συνθέσεις και τραγούδια 

που αγαπάμε και έναν πολύ προσωπικό 
ήχο, έρχεται την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για μία μονα-
δική και εντελώς προσωπική συναυλία. Η 
«εφ’ όλης της ύλης» συναυλία του Γιώρ-
γου Καζαντζή περιλαμβάνει αγαπημένα 
τραγούδια και οργανικά κομμάτια από 
τη μέχρι σήμερα δισκογραφική του πο-
ρεία, τα οποία θα ερμηνεύσουν οι Γιώρ-
γος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Φω-
τεινή Βελεσιώτου και Λιζέτα Καλημέρη. 
Το πρόγραμμα της συναυλίας ξεκινά με 
την Κική Δημουλά να διαβάζει από βίντεο 
ποιήματά της.

Έρχεστε στο Μέγαρο με όλες τις μουσι-
κές αποσκευές σας. Ποιο είναι το περιε-
χόμενο της συναυλίας σας;
Είναι ένα περιδιάβασμα στα πλέον σημα-
ντικά σημεία της δισκογραφικής μου πο-
ρείας, που χαρακτηρίζονται και από τα α-
ντίστοιχα πρόσωπα. Με σειρά εγγύτερης 
χρονολογικά δισκογραφίας: Γιώργος Ντα-
λάρας, Μάνος Ελευθερίου, Μίλτος Πασχα-

λίδης, Κική Δημουλά, Φωτεινή Βελεσιώ-
του και Λιζέτα Καλημέρη. Μια ακολουθία 
τραγουδιών και μουσικής που ερμηνεύε-
ται και επιχειρεί να ερμηνεύσει όλους «ε-
κείνους».

Στη συναυλία σας θα κάνετε μια μεγάλη 
αναφορά σε δύο πολύ σημαντικούς δη-
μιουργούς, τον Μάνο Ελευθερίου και τον 
Σταύρο Κουγιουμτζή. Ποια ήταν η σχέση 
σας μαζί τους;
Ήμουν φίλος και συνεργάτης. Με τον Μάνο 
κάναμε μερικά τραγούδια, τα οποία θα ερ-
μηνευτούν από τον Γιώργο Νταλάρα και τη 
Φωτεινή Βελεσιώτου. Με τον Σταύρο ήμα-
σταν συνεργάτες (έπαιξα πιάνο σε πολλές 
συναυλίες του).

Η Κική Δημουλά συμμετέχει στην παρά-
στασή σας…
Τυχερός που τη γνώρισα και συνεργαστή-
καμε στη «Μικρή Σουίτα» και ευτυχής για 
το σχόλιό της «ύστερα από αυτή τη συνερ-
γασία έχουμε πλέον ενώσει τα αίματά μας 
με τον Γιώργο».

Στη συναυλία θα τραγουδήσουν εκλεκτοί 
ερμηνευτές. Τι σας ενώνει μαζί τους; Θα 
ξεχωρίζατε κάποιον;

Με όλους έχω δεσμούς ψυχής, κάτι που 
δηλώνει βαθιά σχέση και προοιωνίζεται 
μέλλον συνεργασίας.

Οι δικές σας «Μέλισσες» μετά τη μεγάλη 
επιτυχία που είχαν και έχουν από τη φωνή 
της Φωτεινής Βελεσιώτου έγιναν σήμα για 
την εξαιρετική σειρά του ΑΝΤ1 «Άγριες 
Μέλισσες». Ποιο είναι το συναίσθημά σας;
Χαίρομαι!

Και μια και μιλάμε για τηλεόραση, πώς 
βλέπετε όλα αυτά τα μουσικά τηλεοπτικά 
talent shows; Ποια είναι η γνώμη σας; 

Θα είχατε μια συμβουλή για τα νέα παιδιά 
που ονειρεύονται ένα μέλλον μέσα από τη 
συμμετοχή τους σε αυτά;
Τα νέα παιδιά δικαιούνται να ονειρεύο-
νται το μέλλον τους και κανείς δεν μπορεί 
και δεν πρέπει να τους σταματήσει. Αρκεί 
να υπάρχει γνήσιο ταλέντο και όραμα που 
να περνάει μέσα από αυτοπαρατήρηση και 
πάλη με το Εγώ και τη ματαιοδοξία.

Με τόσο επιτυχημένη πορεία, ποια είναι η 
γεύση ζωής που έχετε;
Συνεχίζω να ψηλαφώ τη ζωή και τα νοή-
ματά της μέσα από τη μουσική μου.

Ένα σύγχρονο οδοιπορικό στην Τουρκία που αποδει-
κνύει πως, αντίθετα απ’ ό,τι θα επιθυμούσε ο Ερντογάν, 
η κοινωνία της χώρας του εκσυγχρονίζεται ραγδαία. 
Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν ο δημοσιογράφος 
Ευάγγελος Αρεταίος και ο ιστορικός Γιώργος Αγγελε-
τόπουλος. Οι συγγραφείς, βασισμένοι στην ιστορία και 
την κοινωνιολογία τόσο της Τουρκίας όσο και των μου-
σουλμανικών κοινωνιών εν γένει, αποκαλύπτουν την 
αντιφατική αυτή πορεία της γειτονικής χώρας, όπου ο 
αυταρχισμός και ο εθνικισμός έρχονται αντιμέτωποι με 
την ατομικότητα, που αμφισβητεί το παραδοσιακό, κυ-
ρίαρχο μοντέλο συμπεριφορών.

Η συγγραφέας επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε 
φλέγοντα ερωτήματα που προβληματίζουν την κοι-
νωνία μας μετά τη διάπραξη ειδεχθών εγκλημά-
των, κυρίως κατά της ζωής και κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας. Η Αγγελική Καρδαρά εμβαθύνει στα 
κίνητρα εγκληματικής δράσης, στον ιδιαίτερο ψυ-
χισμό του ατόμου που οδηγείται στο έγκλημα, στις 
ειδικές συνθήκες διάπραξης του εγκλήματος, αλλά 
και στις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες, καθώς 
και στο προφίλ του θύματος, όπως αναδείχθηκαν 
σε υποθέσεις που απασχόλησαν τα ΜΜΕ στη χώρα 
μας από το 1993 έως και το 2018.

ΓΙΏΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ 

ΤΟΥΡΚΙΑ: Το τρένο του μεγάλου εκσυγχρονισμού,
 εκδ. Παπαδόπουλος

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΚΑΡΔΑΡΑ 

Σκιαγράφηση του ψυχολογικού προφίλ εγκληματιών που 
απασχόλησαν τα ελληνικά ΜΜΕ (1993-2018), εκδ. Παπαζήση
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Μερίδες: 4
Χρόνος μαγειρέματος:  60 λεπτά

Βαθμός δυσκολίας: μέτριο

*Η Abir Wazzan 
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Υλικά
  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Από την προηγούμενη μέρα κάνουμε μια πά-
στα από το σκόρδο, το τζίντζερ και το τσίλι. Σε 
ένα μπολ βάζουμε το γιαούρτι και το αλεύρι και 
τα ανακατεύουμε καλά. Ρίχνουμε μέσα όλα τα 
υλικά της μαρινάδας εκτός από το κοτόπουλο 
και 1 κ.σ. από την πάστα σκόρδο (την υπόλοι-
πη την κρατάμε για τη σάλτσα). Ανακατεύουμε 
καλά όλα τα υλικά, προσθέτουμε τα κομμάτια 
κοτόπουλο ανακατεύοντάς τα καλά με τη μαρι-
νάδα, σκεπάζουμε το μπολ με μεμβράνη και το 
αφήνουμε στο ψυγείο όλη τη νύχτα.

• Την επόμενη μέρα βάζουμε το κοτόπουλο σε 
ένα ταψί χωρίς τη μαρινάδα και ψήνουμε στον 
φούρνο, σε θερμοκρασία 180°C, για περίπου 
20-25 λεπτά, μέχρι να πάρει λίγο χρώμα.

• Παράλληλα, σε ένα μεγάλο τηγάνι βάζουμε το 
λάδι και το βούτυρο και σοτάρουμε το κρεμμύ-
δι μέχρι να γίνει διαφανές. Ρίχνουμε μέσα μια 
κουταλιά από το μείγμα σκόρδου, τζίντζερ και 
τσίλι που έχουμε κρατήσει, ανακατεύουμε λίγο, 

προσθέτουμε το γκαράμ μασάλα και την πάπρι-
κα (ή το τσίλι) και ανακατεύουμε για 30 δευτε-
ρόλεπτα. Κατόπιν ρίχνουμε τον πελτέ ντομάτας, 
ανακατεύουμε καλά και αμέσως προσθέτουμε 
τον χυμό ντομάτας, τη ζάχαρη, τα κάσιους και το 
αλάτι. Μαγειρεύουμε για περίπου 20 λεπτά σε 
μέτρια φωτιά. Έπειτα με ένα μπλέντερ χειρός 
(εκτός φωτιάς) χτυπάμε το μείγμα.

• Ξαναβάζουμε το τηγάνι στη φωτιά και ρί-
χνουμε και τα κομμάτια κοτόπουλο. Μαγειρεύ-
ουμε μαζί για περίπου 5 λεπτά, προσθέτουμε 
τον χυμό από το λεμόνι, έπειτα τα 3/4 της κρέ-
μας γάλακτος και αμέσως βγάζουμε από τη 
φωτιά.

• Σερβίρουμε το κοτόπουλο πασπαλισμένο με 
το φρέσκο κόλιαντρο και την υπόλοιπη κρέμα 
γάλακτος.

• Μπορούμε να σερβίρουμε το φαγητό μας με 
ρύζι μπασμάτι και ψωμί νάαν (ινδικό).

Ινδικό κοτόπουλο με βούτυρο  
ή αλλιώς Murgh Makhani

Για τη μαρινάδα:
•  500 γρ. κομμάτια 

κοτόπουλο (μπούτι ή 
στήθος)

• 4 σκελίδες σκόρδο
•  2 πόντοι φρέσκο 

τζίντζερ
• 1/2 κ.γλ. πράσινο τσίλι
•  4 κ.σ. γιαούρτι 

στραγγιστό
• 2 κ.σ. αλεύρι ρεβιθιού
•  1/2 κ.γλ. κύμινο 

τριμμένο
•   1/2 κ.γλ. πάπρικα γλυκιά
•  1/2 κ.γλ. κόλιαντρο 

τριμμένο
• 1/2 κ.γλ. κανέλα
• 1/8 κ.γλ. κουρκουμάς
• αλάτι

Για τη σάλτσα κάρι:
• 2 κ.σ. ηλιέλαιο

• 2 κ.σ. βούτυρο
•  1/2 κρεμμύδι 

ψιλοκομμένο
•  1 κ.σ. από την πάστα 

σκόρδο, τζίντζερ και 
τσίλι

• 1 κ.σ. γκαράμ μασάλα
•  1 κ.γλ. πάπρικα γλυκιά ή 

καυτερό τσίλι
• 1 κ.σ. πελτές ντομάτας
•  4 φρέσκες ντομάτες 

χωρίς φλούδα και χωρίς 
σπόρια που έχουμε 
περάσει από το μούλτι

• 1 κ.γλ. ζάχαρη
•  50 γρ. κάσιους 

καβουρδισμένα
•  100 ml κρέμα γάλακτος
• 1/2 λεμόνι
•  2 κ.σ. φρέσκο κόλιαντρο 

ψιλοκομμένο
• αλάτι
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Οκτώ τροφές 
κατά των 
ρυτίδων
Και όμως, υπάρχουν τροφές που μπορείς 
να προσθέσεις στη διατροφή σου και να 
προλάβεις τις ρυτίδες.

ΜΑΥΡΟΣΟΥΣΑΜΟ
Γεμάτοι αιθέρια έλαια, ολεϊκό οξύ, αμινοξέα, κάλιο και φυτικές ίνες, αυτοί οι σπόροι 
είναι τόσο πλούσιοι σε συστατικά τα οποία σου προσφέρουν νεανικό δέρμα, που αξίζει 
να τους βάλεις σε κάθε γεύμα. Πρόσθεσέ τους σε κάθε σαλάτα μαζί με αβοκάντο!

ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΠΟΡΟΙ
Μάλλον περιέχουν κάποιο… μαγικό συστατικό, καθώς καταπολεμούν τις ρυτίδες, 
αλλά και τις ουλές από παλιά ακμή. Περιέχοντας άφθονο ψευδάργυρο, βιταμίνη Ε, 
θείο και ω-3 λιπαρά οξέα, οι σπόροι αυτοί θεραπεύουν, θρέφουν, αναπλάθουν και 
ενυδατώνουν το δέρμα. Μπορούν επίσης να διορθώσουν σημάδια που έχει αφήσει 
η ακμή. Τρώγε τους ωμούς, επειδή τα ευαίσθητα λιπαρά τους καταστρέφονται όταν 
εκτίθενται σε πολλή ζέστη.

ΑΒΟΚΑΝΤΟ
Το αβοκάντο περιέχει ένα λιπαρό με τόσο μικρό μόριο, που μπορεί να γλιστρήσει 
μέσα από τις μεμβράνες και να προστατέψει τα μιτοχόνδρια και το DNA από τις 
ελεύθερες ρίζες. Αυτό σημαίνει πιο λαμπερό δέρμα.

Ω-3 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΈΑ
Υπάρχει λόγος που επαναλαμβάνουμε συνέχεια πόσο θαυμαστά είναι τα ω-3 λιπαρά 
οξέα και για τον οργανισμό και για το δέρμα. Οι τροφές με μεγάλη περιεκτικότητα σε 
αυτά τα λιπαρά καταστέλλουν την ανταπόκριση του οργανισμού στις φλεγμονές και 
κάνουν τα κύτταρα να συγκρατούν νερό (με την καλή έννοια), οπότε το δέρμα γίνεται 
πιο σφιχτό και μειώνονται οι ρυτίδες.

ΣΈΛΗΝΙΟ
Για να διατηρηθεί η ελαστίνη της επιδερμίδας σου, να τρως τροφές πλούσιες σε 
σελήνιο, ένα μέταλλο που βοηθά την επιδερμίδα να είναι πιο λεία και σφιχτή. Τέτοιες 
τροφές είναι τα βραζιλιάνικα καρύδια, ο τόνος από κονσέρβα, η γαλοπούλα, το τυρί 
cottage με λίγα λιπαρά και τα μύδια.

ΠΡΩΤΈΐΝΈΣ
Οι ίνες του κολλαγόνου αποτελούνται από αμινοξέα, τα οποία 
αποτελούνται από πρωτεΐνες. Για να δεις πιο σφιχτό και λείο δέρμα, 
κατανάλωνε περισσότερες τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη, όπως ψάρι, 
όσπρια, τόφου, άπαχο κρέας, πουλερικά και αβγά.

ΝΤΟΜΑΤΈΣ
Το γνώριζες πως οι ντομάτες περιέχουν φυσικό δείκτη αντηλιακής 
προστασίας; Το λυκοπένιο στις ντομάτες συμβάλλει στην πρόληψη 
των βλαβών από τις ακτίνες UVA και UVB. Παρ’ ότι, φυσικά, πρέπει να 
προσθέσεις αντηλιακό, μόλις δύο ντομάτες σού προσφέρουν δείκτη 
προστασίας 5, που σημαίνει ότι έχεις 50 λεπτά έκθεσης στον ήλιο πριν 
καείς, εάν το δέρμα σου συνήθως καίγεται στα 10 λεπτά.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ C ΚΑΙ E
Η βιταμίνη C είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή κολλαγόνου 
και ενισχύει την ικανότητα ανάπλασης της επιδερμίδας. Δοκίμασε 
τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C, όπως πράσινα φυλλώδη λαχανικά, 
μπρόκολο, πιπεριές, φράουλες, πορτοκάλια και παπάγια. Η 
παπάγια περιέχει επίσης άφθονη βιταμίνη Ε, άλλο ένα πολύ 
σημαντικό συστατικό για την καταπολέμηση των ρυτίδων, καθώς 
προστατεύει τα κύτταρα του δέρματος από τις ακτίνες UV και άλλους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες που δημιουργούν τις καταστροφικές 
για το δέρμα ελεύθερες ρίζες. Δοκίμασε να προσθέσεις στη διατροφή 
σου ελαιόλαδο, 100% αλεύρι ολικής άλεσης, kale, αμύγδαλα και 
ακτινίδιο, για να πάρεις όλα αυτά τα οφέλη.
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