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ΧΩΡΊΣ 
«ΦΡΕΝΟ»  

Ο ΕΡΝΤΟΓΆΝ

σελ. 11 σελ. 19-33

Γ. Καρανίκας 
«Πρέπει να ανοίξουμε 
πόλεμο στις πελατειακές 
πρακτικές,  
στη γραφειοκρατία,  
στην πολυνομία» 

Κ. Ζέρβας 
«Με ανησυχούν 
ο εθισμός στη 
μετριότητα, η αδράνεια 
και οι χαμηλές 
προσδοκίες» 
σελ. 10-11
σελ. 8-9

Αλέκος 
Φασιανός: 

Το μάτι 
του ζωγράφου 

Σπ. Γραμμένος 
«Η τέχνη είναι 
επαναστατική  

πράξη» 
Joker...  
και στη 
Βουλή! 

σελ. 16-17 σελ. 37

σελ. 13

σελ. 4-7

�   Η Ε.Ε. ΣΕ ΦΆΣΗ ΆΔΥΝΆΜΊΆΣ ΚΆΊ ΕΛΛΕΊΨΗΣ 
ΓΆΛΛΟΓΕΡΜΆΝΊΚΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

�   Η ΔΊΆΦΩΝΊΆ ΓΕΡΜΆΝΊΆΣ ΚΆΊ ΓΆΛΛΊΆΣ  
ΓΊΆ ΤΗΝ ΆΝΤΊΜΕΤΩΠΊΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΊΆΣ  
ΜΕΤΆΦΕΡΘΗΚΕ ΚΆΊ ΣΤΆ ΔΥΤΊΚΆ ΒΆΛΚΆΝΊΆ 
Γράφει ο Γ. Κύρτσος

�   Κ. ΦΊΛΗΣ: «ΤΟ ΣΚΗΝΊΚΟ ΣΤΆ ΣΚΟΠΊΆ ΕΊΝΆΊ ΠΟΛΥ ΡΕΥΣΤΟ  
ΚΆΊ ΆΥΤΟ ΣΥΝΊΣΤΆ ΚΆΊ ΤΗ ΜΕΓΆΛΥΤΕΡΗ ΆΠΟΤΥΧΊΆ ΤΗΣ Ε.Ε.»
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Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

AUTO

• Μείνατε από µπαταρία; Και τώρα τι; • Θα απαγορευθούν (πάλι) τα diesel στην Αθήνα;
• Η ηλεκτροκίνηση φέρνει και ανεργία στην αυτοκινητοβιοµηχανία; 
• Όσο έγιναν φέτος και όσα θα γίνουν του χρόνου στη Φόρµουλα 1

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

• 70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα&
Skoda: ∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα››  Ford Ka+ ››  Seat Ateca  ››   Porsche 718 Boxster ››   Volvo V40 Cross Country T3 Auto

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

•  Volvo V60 Cross Country•   Mercedes E-Class Estate
•    Με Citroen C1 στο Πήλιο
•  VW Crast er: Van of the Year 2017

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

το αυτοκίνητό σας Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;&
Opel Mokka-X››  Toyota CH-R ››  Skoda Octavia 1.0 TSI ››  Opel Adam 1.4 Easytronic ››  Renault Kadjar 1.2 TCe 130

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04-06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ «Τρώγοντας» 

ανοίγει η όρεξη του Ερντογάν

07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΦΙΛΗΣ «Το σκηνικό στη 

Βόρεια Μακεδονία είναι πολύ ρευστό και νομίζω ότι 

αυτό συνιστά και τη μεγαλύτερη αποτυχία της Ε.Ε.»

08-09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΖΕΡΒΑΣ «Με 

ανησυχούν ο εθισμός στη μετριότητα, η αδράνεια 

και οι χαμηλές προσδοκίες»

10 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μετρητά τέλος, POS παντού

11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ «Πρέπει να 

ανοίξουμε πόλεμο στις πελατειακές πρακτικές, 

στη γραφειοκρατία, στην πολυνομία»

12 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αυξήσεις στις επικουρικές για 

περισσότερους από 450.000 συνταξιούχους

13 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Joker… και στη Βουλή!

14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Με αργούς ρυθμούς η πρόοδος 

για την ισότητα των φύλων

15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ  Έρχονται φορολογικές 

απαλλαγές στα αυτοκίνητα

16-17 // ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Τ. ΜΑΥΡΩΤΑΣ Αλέκος 

Φασιανός: Το μάτι του ζωγράφου

FREE TIME
34 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώμενα της 

εβδομάδας

35 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Μ. ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ «Tα βάσανα 

αρέσουν στον άνθρωπο»

36 // CINEMA Τι θα δούμε στις κινηματογραφικές 

αίθουσες

37 // ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΠ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ «Η τέχνη είναι 

επαναστατική πράξη»

38 // FASHION In Fashion We Art στο 

Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

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.

AUTO

σελ. 19-33
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Π
ριν από μερικές εβδο-
μάδες οι πολιτικοί α-
ναλυτές κατέληγαν στο 
συμπέρασμα ότι ο Ερ-
ντογάν ήταν σε πολι-
τική κάμψη.
Η φθορά του κυβερ-

νώντος κόμματος είχε μεγαλώσει μετά την απώ-
λεια σημαντικών αστικών κέντρων και κυρίως 
της Κωνσταντινούπολης στις δημοτικές εκλογές. 
Η λαϊκή δυσαρέσκεια με την παρουσία 3,6 εκα-
τομμυρίων Σύρων προσφύγων και μεταναστών 
σε συνθήκες οικονομικής στασιμότητας είχε αρ-
χίσει να γίνεται ιδιαίτερα έντονη. Ακόμα και με-
γάλα ονόματα της κυβερνητικής παράταξης δια-
φωνούσαν δημόσια με τις επιλογές του Τούρκου 
Προέδρου και προετοίμαζαν διασπαστικές κινή-
σεις.
Οι αρνητικές για τον Ερντογάν εξελίξεις «πάγω-
σαν» με την εισβολή των τουρκικών στρατευμά-
των στο τμήμα της Συρίας το οποίο είχε μετατρα-
πεί την τελευταία πενταετία σε ημιαυτόνομη πε-
ριοχή των Κούρδων.
Η Τουρκία μπήκε σε φάση εθνικής ανάτασης 

«ΤΡΏΓΟΝΤΑΣ» ΑΝΟΊΓΕΊ  
Η ΟΡΕΞΗ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

  ΤΟΥ ΕΥΡΏΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ ΓΊΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Υποτονική η αντίδραση της Ε.Ε.

Η αμερικανική απόσυρση 
που αποφάσισε ο Τραμπ 
αναδεικνύει τη στρατηγική 
αδυναμία της Ε.Ε.

και συσπείρωσης γύρω από τον Ερντογάν και 
αυτός δημιούργησε με την πρωτοβουλία του τα 
χρονικά και πολιτικά περιθώρια που είχε ανά-
γκη.
Η επιθετική πολιτική Ερντογάν διευκολύν-
θηκε από την απόφαση του Προέδρου Τραμπ 
να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από 
την περιοχή των Κούρδων της Συρίας. Ξεδι-
πλώθηκε χωρίς μεγάλα προβλήματα και εξαι-

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

τίας της αδυναμίας της Ε.Ε. να αντιδράσει με α-
ποτελεσματικό τρόπο. Με την πολιτική που 
ακολουθεί, ο Ερντογάν καταπατά όλους τους κα-
νόνες και τις αξίες στις οποίες στηρίζεται το ευ-
ρωπαϊκό οικοδόμημα. Παραβιάζει επίσης όλους 
τους κανόνες που ισχύουν για τις χώρες που 
έχουν ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις 
με την Ε.Ε. και υποτίθεται πως έχουν ευρωπα-
ϊκή προοπτική.
Η αδυναμία αποτελεσματικής αντίδρασης της 
Ε.Ε. μεγαλώνει το διεθνοπολιτικό ρίσκο, γιατί 
όλα δείχνουν πως «τρώγοντας» ανοίγει η όρεξη 
του Ερντογάν για νέες περιπέτειες.

Επιτυχία με υποσημειώσεις
Ο Ερντογάν είναι ικανοποιημένος, γιατί σε δι-
άστημα δύο εβδομάδων μπόρεσε να απαλλα-
γεί από αυτό που θεωρεί κουρδική απειλή στη 
Συρία. Επιδίωξή του ήταν να ελέγξει μια έκταση 
συριακού εδάφους 12.000 τετραγωνικών χιλιο-
μέτρων κατά μήκος των συνόρων με την Τουρκία. 
Στην αντίληψή του αυτή η περιοχή, 400 χιλιο-
μέτρων κατά μήκος των συνόρων και βάθους 30 
χιλιομέτρων, έπρεπε να μετατραπεί από «βάση 

Κούρδων τρομοκρατών» σε ζώνη ασφαλείας που 
θα λειτουργούσε υπό τουρκικό έλεγχο και θα υ-
ποδεχόταν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο Σύρους 
πρόσφυγες και μετανάστες επί συνόλου 3,6 εκα-
τομμυρίων που έχουν καταφύγει στην Τουρκία.
Στο στρατιωτικό επίπεδο η επιχείρηση ξεπέ-
ρασε τις προσδοκίες του Ερντογάν. Οι Αμερι-
κανοί έδωσαν το «πράσινο φως». Τα τουρκικά 
στρατεύματα και οι Σύροι «άτακτοι» που τα υπο-
στηρίζουν προωθήθηκαν γρήγορα και με ελάχι-
στες απώλειες. Από την πλευρά των Κούρδων της 
Συρίας οι απώλειες ανέρχονται σε εκατοντάδες 
νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες. Επιπλέον, δη-
μιουργήθηκαν 150.000-200.000 νέοι πρόσφυ-
γες που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σε αναζή-
τηση ασφάλειας.
Με πρωτοβουλία των ΗΠΑ επιτεύχθηκε προ-
σωρινή κατάπαυση του πυρός για να εγκαταλεί-
ψουν οι Κούρδοι πολιτοφύλακες τις θέσεις τους 
χωρίς να υπάρξουν απώλειες. Στη συνέχεια με 
πρωτοβουλία Πούτιν επεκτάθηκε χρονικά η κα-
τάπαυση του πυρός, επιβλήθηκαν όμως και ορι-
σμένοι όροι στην Τουρκία, στα μέτρα της Ρωσίας 
και του καθεστώτος Άσαντ.
Το πρώτο είναι ότι αναβίωσε η συμφωνία Τουρ-
κίας-Συρίας που υπογράφηκε πριν από περίπου 
20 χρόνια, η οποία δίνει το δικαίωμα στις τουρ-
κικές ένοπλες δυνάμεις να εισέρχονται σε βάθος 
5 χιλιομέτρων στα εδάφη της Συρίας σε περί-
πτωση που απειλούνται από Κούρδους «τρομο-
κράτες».
Το δεύτερο μέτρο αφορά κοινές περιπολίες συ-
ριακών και ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων σε 
απόσταση 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα Τουρ-
κίας-Συρίας, περίπου στα 2/3 των εδαφών που 
καλύπτει η υπό δημιουργία ζώνη ασφαλείας.
Με τον τρόπο αυτόν ο Ερντογάν εξουδετέρωσε, 
στην αντίληψη της τουρκικής κοινής γνώμης, 
την κουρδική απειλή, άλλαξε όμως την πολιτική 
του έναντι του καθεστώτος Άσαντ υπό την πίεση 
της Ρωσίας.
Η Τουρκία πρωταγωνίστησε στον εμφύλιο που 
ξεκίνησε το 2011 στη Συρία υποστηρίζοντας α-
ντικαθεστωτικές δυνάμεις, ακόμη κι αυτές που 
είχαν σχέση με την ισλαμική τρομοκρατία. Τώρα 
αρχίζει μια αναγκαστική συνεργασία με την κυ-
βέρνηση της Συρίας, η οποία επιβάλλει ξανά τον 
δικό της έλεγχο στα κουρδικά εδάφη της Συρίας. 
Οι Κούρδοι, έχοντας να επιλέξουν μεταξύ της ε-
ξόντωσής τους από τα τουρκικά στρατεύματα και 
της εκ νέου υποδούλωσής τους στη Δαμασκό, ε-
πέλεξαν το δεύτερο.
Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της σύνθετης δια-
δικασίας είναι ότι η Τουρκία θα έχει τον πλήρη 

Ο Ερντογάν πήρε γρήγορα 
αυτά που ήθελε στη Συρία, 
αλλά η διαχείριση της 
επιτυχίας του δεν θα είναι 
εύκολη.
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έλεγχο σε 3.000-4.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 
δηλαδή στο 1/3 της υπό δημιουργία ζώνης ασφα-
λείας. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα μετεγκα-
τάστασης των Σύρων προσφύγων και μετανα-
στών από την Τουρκία στη ζώνη ασφαλείας δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί. Δεν υπάρχει αρ-
κετός χώρος για να κατασκευαστούν νέες πό-
λεις στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου προγράμματος 
ύψους 27 δισ. ευρώ που θα μπορούσε να βγά-
λει τον τουρκικό κατασκευαστικό τομέα από την 
ύφεση. Η μετεγκατάσταση, με τους όρους που 
την προγραμματίζει η Τουρκία, προσκρούει επί-
σης στο διεθνές δίκαιο και στην εθνική κυριαρ-
χία της Συρίας, η οποία επιβεβαιώνεται στην πε-
ριοχή με τη στήριξη του Πούτιν και την υποχρε-
ωτική συνεργασία του Ερντογάν.
Ο Τούρκος Πρόεδρος πέτυχε τους στρατιωτι-
κούς του στόχους, κέρδισε πολιτικό χρόνο, αλλά 
περιορίζεται αυστηρά στις κινήσεις του από τη 
συμφωνία Κούρδων- καθεστώτος Άσαντ και την 
επικυριαρχία της Ρωσίας στη Συρία, η οποία κα-
λύπτει το κενό που άφησε η απόσυρση των αμε-
ρικανικών στρατευμάτων.

Νέοι στόχοι
Ενθαρρυμένος από την επιτυχία του, ο Ερντογάν 
θέτει ολοένα πιο φιλόδοξους στόχους, αναλαμ-
βάνοντας τους σχετικούς κινδύνους.
Σε πρόσφατη ομιλία του στην Καισάρεια συνέ-
δεσε την εισβολή στην Κύπρο με την εισβολή 
στη Συρία λέγοντας: «Έμαθαν τι εστί τουρκικό 
έθνος στην Κύπρο, στην επιχείρηση “Ασπίδα” 
του Ευφράτη, στην επιχείρηση “Κλάδος Ελαίας” 
στο Αφρίν, και θα το μάθουν ξανά».
Η Άγκυρα ανεβάζει συνεχώς τους τόνους σε 
σχέση με την Κύπρο, διεκδικώντας με αυθαίρετο 
τρόπο μερίδιο στα ενεργειακά κοιτάσματα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, κάνοντας παράνομες 
έρευνες στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
(ΑΟΖ) της Κύπρου και αναπτύσσοντας μια επι-
χειρηματολογία για προσάρτηση του ψευδοκρά-
τους στη βάση ενός «μοντέλου Μονακό» ή στη 
μετατροπή των προτάσεων για ομόσπονδη λύση 
σε λύση συνομοσπονδίας.
Εκατό χρόνια μετά τη διάλυση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, ο Ερντογάν προσπαθεί, με διά-
φορους τρόπους, να πείσει ότι είναι σε θέση να 
προχωρήσει στην ανασύστασή της.
Τελευταία, προβάλλει πιο συστηματικά το σχέ-
διο απόκτησης πυρηνικού οπλοστασίου. Μιλώ-
ντας σε συνεδρίαση κομματικών στελεχών τον 
Σεπτέμβριο υπογράμμισε: «Ορισμένες χώρες 
έχουν πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές. Η 
Δύση επιμένει ότι δεν μπορούμε να έχουμε κι 
εμείς. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ».
Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η Τουρκία απέχει αρ-
κετά χρόνια από την απόκτηση πυρηνικού ο-
πλοστασίου και πως θα διευκολυνθεί στην από-
κτηση σχετικής τεχνογνωσίας από το φιλόδοξο 
πρόγραμμα, ύψους 20 δισ. ευρώ, που έχει με τη 
Ρωσία για την κατασκευή πυρηνικών σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εισβολή τουρκικών στρατευμάτων στη Συρία 
και η εκδήλωση ολοένα μεγαλύτερων γεωπολι-
τικών φιλοδοξιών συνοδεύονται από τη σκλή-
ρυνση του καθεστώτος στο εσωτερικό.
Το περασμένο καλοκαίρι ο Ερντογάν προχώ-
ρησε στην καθαίρεση εκλεγμένων δημάρχων 
στις περιοχές των Κούρδων της ΝΑ Τουρκίας. Η 
επίθεση εναντίον των Κούρδων της Συρίας συνο-

δεύτηκε από την προσωρινή κράτηση των εκλεγ-
μένων εκπροσώπων των Κούρδων της Τουρκίας. 
Ο Τούρκος Πρόεδρος θεωρεί το κουρδικό Λαϊκό 
Δημοκρατικό Κόμμα (HDP) προέκταση της ορ-
γάνωσης PKK που διεξάγει εδώ και 35 χρόνια 
ένοπλο αγώνα κατά της τουρκικής κυριαρχίας. 
Χιλιάδες στελέχη του κουρδικού Λαϊκού Δη-
μοκρατικού Κόμματος, οκτώ βουλευτές, μεταξύ 
των οποίων και ο πρώην πρόεδρος του κόμμα-
τος, Ντεμιρτάς, συμπληρώνουν τρία χρόνια στις 
τουρκικές φυλακές στο πλαίσιο του «αντιτρομο-
κρατικού αγώνα».
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας 
«Financial Times», η τουρκική εισβολή στη 
Συρία συνοδεύτηκε από τη σύλληψη 100 ατό-
μων που εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους στο δι-
αδίκτυο.
Σε αυτές τις συνθήκες θα περίμενε κανείς μια έ-
ντονη και καλά οργανωμένη ευρωπαϊκή αντί-
δραση, η οποία όμως δεν ήρθε.
Τα αίτια της ευρωπαϊκής αδυναμίας στο συγκε-
κριμένο θέμα είναι σύνθετα.

Τα λάθη κοστίζουν
Η Ε.Ε. πληρώνει ακριβά τα λάθη που έκανε σε 
προηγούμενες επεμβάσεις σε χώρες μεγάλης 
στρατηγικής σημασίας.
Η εισβολή στο Ιράκ για την απελευθέρωσή του 
από το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν στηρί-
χτηκε σε fake news, σύμφωνα με τα οποία ο αι-
μοσταγής δικτάτορας είχε στη διάθεσή του όπλα 
μαζικής καταστροφής.
Η εξουδετέρωση του Σαντάμ Χουσεΐν και των 
ανθρώπων του δεν οδήγησε στον εκδημοκρατι-
σμό και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράκ, αλλά 
σε νέες περιπέτειες. Αυξήθηκε εντυπωσιακά η ε-
πιρροή του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχε-
ράνης στο Ιράκ μέσω της σιιτικής πλειοψηφίας 
της χώρας. Κατέρρευσε από στρατιωτική και δι-
οικητική άποψη η χώρα, με αποτέλεσμα να επι-
κρατήσει για τρία χρόνια το λεγόμενο Ισλαμικό 
Κράτος στο 1/3 των εδαφών του Ιράκ. Σήμερα η 
χώρα βρίσκεται σε κατάσταση κοινωνικής ανα-
ταραχής, γιατί, παρά το γεγονός ότι έχει τη δεύ-
τερη μεγαλύτερη, μετά τη Σαουδική Αραβία, 
παραγωγή πετρελαίου μεταξύ των χωρών του 
ΟΠΕΚ (4,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα), 
η κυβέρνηση είναι απόλυτα διεφθαρμένη και ο 
λαός γνωρίζει μεγάλες στερήσεις.
Η αποτυχία του «δημοκρατικού πειράματος» 
στο Ιράκ οδήγησε στην ανάπτυξη του προβλη-
ματισμού για τη στρατιωτική επέμβαση του 
2003 και όσα ακολούθησαν. Το μεγάλο πολι-
τικό θύμα αυτής της δημόσιας συζήτησης ήταν ο 
πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ. Κρίθηκε υ-
πεύθυνος για την εμπλοκή του Ηνωμένου Βασι-
λείου στη βάση λαθεμένων πληροφοριών για την 
ύπαρξη όπλων μαζικής καταστροφής στο οπλο-
στάσιο του Σαντάμ Χουσεΐν.

Η πολιτική απαξίωση του Εργατικού πρωθυ-
πουργού Τόνι Μπλερ είχε δύο σημαντικές συ-
νέπειες.
Πρώτον, το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε έναν γνή-
σιο φιλεοευρωπαίο πολιτικό ηγέτη, η απουσία 
του οποίου από το προσκήνιο αποδείχθηκε κρί-
σιμη για τη διαμόρφωση της δυναμικής υπέρ του 
Brexit.
Δεύτερον, η βρετανική κοινή γνώμη και το βρε-
τανικό Κοινοβούλιο κατέληξαν στο οριστικό συ-
μπέρασμα ότι δεν πρέπει να υπάρξει άλλη συμ-
μετοχή σημαντικών βρετανικών στρατευμάτων 
σε περιφερειακούς πολέμους. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι το βρετανικό Κοινοβούλιο δεν επέ-
τρεψε στην κυβέρνηση Κάμερον να πάρει μέρος 
στις στρατιωτικές επιχειρήσεις αποσταθεροποί-
ησης του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, το οποίο 
χρησιμοποιούσε μεθόδους εξόντωσης των πολι-
τικών αντιπάλων του εκτός του πλαισίου του δι-
εθνούς δικαίου.

Τα λάθη των ευρωπαϊκών δυνάμεων στο Ιράκ ε-
παναλήφθηκαν στη Συρία και στη Λιβύη. Στη 
Συρία πρωταγωνίστησαν, ιδιαίτερα οι Γάλλοι, 
στον εμφύλιο πόλεμο που ξεκίνησε το 2011 με 
στόχο τη γρήγορη ανατροπή του τυραννικού κα-
θεστώτος Άσαντ.
Οκτώ χρόνια αργότερα, ο Άσαντ έχει επικρατή-
σει στον εμφύλιο στηριζόμενος σε ιρανικά και 
ρωσικά στρατεύματα, ενώ και η Τουρκία, η οποία 
στήριξε την προσπάθεια ανατροπής του Άσαντ, 
βρήκε τον τρόπο να επιβάλει ένα είδος κυριαρ-
χίας στις περιοχές της Συρίας όπου είχε δημι-
ουργηθεί μία ημιαυτόνομη κουρδική διοίκηση.
Στη Λιβύη ανατράπηκε ο Καντάφι, ο οποίος 
βρήκε μαρτυρικό θάνατο στα χέρια των αντικαθε-
στωτικών δυνάμεων, με την παρέμβαση δυτικών 
δυνάμεων, κυρίως της πολεμικής αεροπορίας της 
Γαλλίας και των ΗΠΑ και ομάδων κομάντος, που 
συντόνισαν τις επιθέσεις των αντικαθεστωτικών, 
στις τάξεις των οποίων υπήρχαν και τζιχαντιστές, 
όπως άλλωστε και στη Συρία.
Το αποτέλεσμα της επέμβασης ήταν κι αυτό αρ-
νητικό, με την έννοια ότι δεν οργανώθηκε σωστά 
η επόμενη μέρα. Η Λιβύη έχει χάσει την πολι-
τική και διοικητική της ενότητα και πρωταγωνι-
στούν στις εξελίξεις ένοπλες ομάδες που συνδέ-
ονται με την ισλαμική τρομοκρατία. Η επέμβαση 
στη Λιβύη συνέβαλε στην πολιτική απαξίωση 
του κεντροδεξιού Προέδρου Σαρκοζί, ο οποίος 
έχει παραπεμφθεί σε δίκη με την κατηγορία ότι 
χρηματοδότησε την επιτυχημένη εκστρατεία 

Οι ευρωπαϊκές επεμβάσεις σε Ιράκ, Λιβύη και Συρία πήγαν 
όλες στραβά και αυτό περιορίζει τις δυνατότητες της Ε.Ε.
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του στις προεδρικές εκλογές με χρήματα του δι-
κτάτορα Καντάφι, ενώ πρωταγωνίστησε στη συ-
νέχεια στην ανατροπή και εξόντωσή του.
Ιράκ, Λιβύη, Συρία, ίδια γεύση. Επεμβάσεις ευ-
ρωπαϊκών δυνάμεων χωρίς ολοκληρωμένη στρα-
τηγική και χωρίς την προετοιμασία της επόμενης 
μέρας. Οι περιφερειακοί πόλεμοι με ευρωπαϊκή 
συμμετοχή οδήγησαν και στη δημιουργία ενός 
κύματος προσφύγων και μεταναστών, η διαχεί-
ριση του οποίου φέρνει σε δύσκολη θέση τις ευ-
ρωπαϊκές κυβερνήσεις και αναδεικνύει την πολι-
τική αδυναμία των ευρωπαϊκών θεσμών.
Ύστερα απ’ όλες αυτές τις περιπέτειες θεωρείται 
πολιτικά αδιανόητη η αποστολή στρατευμάτων 
στη Συρία απ’ οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, με 
αποτέλεσμα να κυριαρχούν στις εξελίξεις οι δυ-
νάμεις που μπορούν να κινηθούν σε αυτή την κα-
τεύθυνση, η Ρωσία, το Ιράν και η Τουρκία. Η Ε.Ε. 
πληρώνει ακριβά τα λάθη στρατηγικής σημασίας 
που έκανε.

Επικίνδυνη ασυνεννοησία
Η αδυναμία των ευρωπαϊκών δυνάμεων να αντι-
δράσουν αποτελεσματικά στην επέμβαση της 
Τουρκίας στη Συρία αναδεικνύει και την ασυνεν-
νοησία μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας σε ζητήματα 
μεγάλης σημασίας.
Η γαλλογερμανική συνεργασία είναι η βάση στην 
οποία στηρίζεται η ανάπτυξη και η ολοκλήρωση 
της Ε.Ε. Σε αυτή τη φάση Μακρόν και Μέρκελ 
δεν συνεννοούνται, γεγονός το οποίο επισήμανα 
σε παρέμβασή μου στην Ολομέλεια του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, την περασμένη Τρίτη, στο 
Στρασβούργο.
Ο Μακρόν ζητεί μια πιο αυστηρή αντιμετώπιση 
της Τουρκίας, ενώ η Μέρκελ φαίνεται να διστάζει, 
έχοντας κατά νου τη μεγάλη τουρκική μειονότητα 
στη Γερμανία, την άτυπη συμφωνία του Μαρτίου 
του 2016 που ανέκοψε τις ροές από Τουρκία προς 
Ελλάδα και μέσω αυτής σε Γερμανία, Αυστρία και 
Σουηδία και τη μεγάλη σημασία της Τουρκίας για 
τη γερμανική οικονομία.
Ο Μακρόν πέρασε στην επίθεση ζητώντας αλλαγή 
της διαδικασίας για τις ενταξιακές διαπραγματεύ-
σεις προτού δώσει το Παρίσι το «πράσινο φως» 
για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με 
Τίρανα και Σκόπια.
Το πολιτικό σκεπτικό του Μακρόν είναι απλό. Η 
Άγκυρα μετά από 15 χρόνια ενταξιακής διαπραγ-
μάτευσης με τις Βρυξέλλες απέχει ακόμη πε-
ρισσότερο από την Ε.Ε. Η εικόνα της σημερινής 
Τουρκίας, μιας επιθετικής δικτατορίας, γελοιο-
ποιεί την έννοια της ευρωπαϊκής προοπτικής της 
και απαξιώνει την Ε.Ε. στην αντίληψη των Ευρω-
παίων πολιτών.
Η Λεπέν, η οποία θα είναι σύμφωνα με όλες τις 
ενδείξεις η βασική αντίπαλος του Μακρόν στις 
προεδρικές εκλογές του 2022, ανεβάζει ήδη τους 
τόνους και ζητεί τη διακοπή της ενταξιακής δια-
πραγμάτευσης με την Τουρκία και την αποβολή 
της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ.
Το πρόβλημα με την ενταξιακή διαπραγμάτευση 
είναι ότι αποφασίζεται και διακόπτεται στη βάση 
της ομοφωνίας. Το μήνυμα Μακρόν είναι ότι αν 
δεν αλλάξει η διαδικασία για να επιβάλλεται με-
γαλύτερη πειθαρχία στις υπό ένταξη χώρες και να 
διακόπτεται πιο εύκολα η ενταξιακή διαπραγμά-
τευση, η Γαλλία –όπως η Ολλανδία και η Δανία– 
θα σταθεί εμπόδιο στην ομοφωνία που είναι ανα-
γκαία προϋπόθεση για την έναρξη ενταξιακών δι-

απραγματεύσεων με τα Τίρανα και τα Σκόπια.
Η κίνηση Μακρόν δυσαρέστησε το Βερολίνο, 
το οποίο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις βαλ-
κανικές εξελίξεις μετά τη διάλυση της Γιου-
γκοσλαβίας. Έντονη επίσης είναι η αντίδραση 
της Βιέννης, η οποία έχει μεγάλη επιρροή στα 
Βαλκάνια από την εποχή της Αυστροουγγρι-
κής Αυτοκρατορίας, της Ρώμης, που ενδιαφέ-
ρεται για την Αλβανία στην οποία ασκεί παρα-
δοσιακά μεγάλη επιρροή, και φυσικά των Βρυ-
ξελλών.
Η Επιτροπή Γιούνκερ, που στιγματίστηκε από 
την απόφαση των Βρετανών υπέρ του Brexit η 
οποία κάνει την Ε.Ε. λιγότερο ισχυρή και σημα-
ντική, βλέπει σε μια γρήγορη διεύρυνση στα Δυ-
τικά Βαλκάνια ένα κάποιο αντιστάθμισμα στο 
πλήγμα στρατηγικής σημασίας που δέχεται η Ε.Ε. 
από το Brexit.
Οι διαφορές μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας στην 
αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας ανα-
δεικνύουν τη διαφορετική στρατηγική τους στα 
Δυτικά Βαλκάνια και δημιουργούν ένα ντόμινο σε 
βάρος της καλής συνεννόησης των δύο ισχυρότε-
ρων κρατών της Ε.Ε. των «27».
Μακρόν και Μέρκελ δυσκολεύονται να συνεννο-
ηθούν για Τουρκία, Δυτικά Βαλκάνια, ανάπτυξη 
κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, στους κανόνες για τις 
εξαγωγές οπλικών συστημάτων, για τις σχέσεις με 
τη Ρωσία, την ανάπτυξη της Ευρωζώνης, ακόμη 
και για τη σύνθεση των ευρωπαϊκών θεσμών.
Επομένως, η αδυναμία αποτελεσματικής αντιμε-
τώπισης του Ερντογάν για όσα κάνει μέσα και έξω 
από την Τουρκία οφείλεται και στην εξασθένηση 
του γαλλογερμανικού άξονα. Το ερώτημα είναι 
εάν η εξασθένηση είναι συγκυριακή –οφείλεται 
στη μετάβαση της Γερμανίας στη μετά Μέρκελ 
εποχή– ή έχει βαθύτερα αίτια.

 Το ζήτημα της οικονομίας
Η Ε.Ε. δεν έχει τα πολιτικά μέσα, πολύ περισσό-
τερο τα στρατιωτικά, για να περάσει την πολιτική 
της σε Τουρκία και Συρία και οι Ευρωπαίοι δεν 
μπορούν να παρέμβουν μέσω ΝΑΤΟ για να επι-
βάλουν πειθαρχία στον Ερντογάν.
Ενώ είναι φανερό ότι όλα όσα κάνει ο Ερντογάν 
στη Συρία είναι εκτός Καταστατικού Χάρτη του 
ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει διαδικασία αποβολής κρά-
τους-μέλους. Άλλωστε οι Αμερικανοί, οι οποίοι α-
ποτελούν τη βασική δύναμη του ΝΑΤΟ, θεωρούν 
την Τουρκία στρατηγικής σημασίας εταίρο και δεί-
χνουν απεριόριστη κατανόηση σε αντινατοϊκές επι-
λογές του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν συμμετέχει στο 
οικονομικό εμπάργκο εναντίον της Ρωσίας εξαιτίας 
της ενσωμάτωσης της Κριμαίας, σπάει συστημα-
τικά το εμπάργκο που εφαρμόζεται σε βάρος του 
Ιράν, προμηθεύτηκε τους πυραύλους S-400 από τη 
Ρωσία παρά τις αμερικανικές αντιρρήσεις, συνερ-
γάζεται όποτε το κρίνει σκόπιμο με ένοπλες ομά-
δες που συνδέονται με την ισλαμική τρομοκρατία 
στη Συρία.
Κατά την άποψή μου, μόνο οι εξελίξεις στην οικο-
νομία μπορούν να λειτουργήσουν σαν πολιτικό 
«φρένο» στην επεκτατική στρατηγική του Ερντο-
γάν. Είναι όμως δύσκολο να προβλεφθούν και η 
σημασία τους θα φανεί μεσομακροπρόθεσμα, ενώ 
είναι φανερό ότι χρειάζεται μια ευρωπαϊκή απά-
ντηση στον Ερντογάν «εδώ και τώρα».
Τα βασικά χαρακτηριστικά της τουρκικής οικονο-
μίας και οι κινήσεις γύρω από αυτήν συνοψίζονται 
ως εξής:
Πρώτον, ο Τραμπ πήρε πίσω τις οικονομικές κυρώ-
σεις που ανακοίνωσε προτού καν τις εφαρμόσει, δί-
νοντας έτσι πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς 
στον Ερντογάν.
Δεύτερον, παρά τη συνεργασία Τραμπ-Ερντογάν, 

υπάρχει ένας κίνδυνος για την τουρκική οικονο-
μία από την έρευνα της Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σε 
βάρος κρατικής τουρκικής τράπεζας, η οποία κατη-
γορείται ότι έσπαζε συστηματικά το εμπάργκο στο 
Ιράν. Επίσης, πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούν 
τα νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ σε σχέση με την 
τουρκική οικονομία.
Τρίτον, ούτε οι ευρωπαϊκές οικονομικές κυρώσεις 
είναι σημαντικές. Ακόμη και το εμπάργκο στις πω-
λήσεις όπλων στην Τουρκία αφορά μελλοντικές πα-
ραγγελίες και όχι αυτές που ήδη έχουν γίνει.
Τέταρτον, μεγαλύτερη σημασία για την τουρκική 
οικονομία έχει η στάση των ευρωπαϊκών οικονο-
μικών συμφερόντων. Εάν, για παράδειγμα, κρίνει η 
Volkswagen ότι δεν υπάρχει κατάλληλο πολιτικό, ε-
πιχειρηματικό κλίμα για να προχωρήσει τη μεγάλη 
επένδυση στην περιοχή της Σμύρνης και ακολου-
θήσουν κι άλλοι επενδυτές, τότε η εύθραυστη τουρ-
κική οικονομία θα αρχίσει να έχει ξανά πρόβλημα.
Το 2018 δοκιμάστηκε από μεγάλη νομισματική 
κρίση, το 2019 δοκιμάζεται από τη στασιμότητα και 
τα φαινόμενα ύφεσης και το καθεστώς επενδύει 
σε ένα καλύτερο 2020, που είναι αμφίβολο ότι θα 
έρθει.
Το ευρωπαϊκό πλαίσιο, όμως, στο οποίο λειτουρ-
γεί η τουρκική οικονομία είναι δύσκολο να αμφι-
σβητηθεί σε πολιτικό επίπεδο. Η Τουρκία συμμε-
τέχει εδώ και 25 χρόνια στην τελωνειακή ένωση και 
είναι ο πέμπτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος 
της Ε.Ε.
Οι οικονομικές επιπτώσεις, όποιες κι αν είναι, δεν 
θα εκδηλωθούν στο άμεσο μέλλον, ενώ η διαρκής 
πρόκληση του Ερντογάν σε βάρος της Ε.Ε. πρέπει 
να απαντηθεί χωρίς καθυστέρηση, για να αποτρα-
πούν τα χειρότερα, ιδιαίτερα σε σχέση με τη Συρία, 
την Κύπρο, το προσφυγικό-μεταναστευτικό, ενδε-
χομένως και την Ελλάδα.

Η διαφωνία Γερμανίας και Γαλλίας για την αντιμετώπιση της Τουρκίας μεταφέρθηκε και 
στα Δυτικά Βαλκάνια.



Πρέπει να μείνουμε ψύχραιμοι, αλλά 
πρέπει και το ΥΠΕΞ να συστήσει έναν 
μηχανισμό στα Σκόπια, ο οποίος θα 
επιτηρεί την πιστή τήρηση των συμ-
φωνηθέντων, έτσι ώστε, αν χρειαστεί 
στο μέλλον, να έχουμε φάκελο που 
θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Το σκηνικό στη γείτονα είναι πολύ  
ρευστό και νομίζω ότι αυτό συνιστά  

και τη μεγαλύτερη αποτυχία της Ε.Ε.»

Τ
η σημασία για τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και για την Ελ-
λάδα, του γαλλικού «όχι» στην έναρξη των ενταξιακών δι-
απραγματεύσεων της Ε.Ε. με τη χώρα αυτή και την Αλβα-
νία, αλλά και των εξελίξεων που πυροδότησε, αναλύει ο ε-
κτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, 

Κωνσταντίνος Φίλης.

Θέτοντάς το λαϊκά, τι μύγα τσίμπησε τον Γάλλο Πρόεδρο και είπε «όχι» 
στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ε.Ε. με Αλβανία και 
Βόρεια Μακεδονία;
Κατ’ αρχάς, ο Γάλλος Πρόεδρος δεν κατέλαβε κανέναν εξαπίνης, διότι 
η χώρα του, μαζί με την Ολλανδία, είχαν, ήδη από τον Ιούνιο του 2018, 
αναφέρει ότι ήταν πρόωρο να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις 
με Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία. Μάλιστα, θα έλεγα ότι τον Ιούνιο του 
2018 ήταν πολύ «φρέσκια» η Συμφωνία των Πρεσπών, οπότε, εφόσον 
η Γαλλία δεν είχε καμφθεί τότε, αναρωτιέμαι γιατί κάποιοι πίστεψαν ότι 
οι αντιστάσεις της θα κάμπτονταν έναν χρόνο μετά. Σε δεύτερο επίπεδο, 
η Γαλλία, μέσω του Μακρόν, έχει καταδείξει ότι επιθυμεί πρώτα να υ-
πάρξει ουσιαστική εμβάθυνση μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμών, μηχανι-
σμών και κρατών και εν συνεχεία να ακολουθήσει η όποια διεύρυνση. 
Τρίτον, είναι σαφές ότι σε κάποιες χώρες της Ε.Ε. υπάρχει κόπωση από 
την πολύ μεγάλη διεύρυνση του 2004, η οποία, μπορεί για μας να ήταν 
θετική, γιατί πετύχαμε την ένταξη της Κύπρου, αλλά ήταν προβληματική, 
γιατί έγινε με τρόπο απότομο και με μια επίσπευση αχρείαστη. Επίσης, 
η Γαλλία, επειδή οι προτάσεις Μακρόν για την Ευρώπη είναι αρκετά 
προωθημένες –π.χ. για ευρωπαϊκό υπουργείο Οικονομικών, για ενι-
αίο προϋπολογισμό κ.ο.κ.–, βλέποντας ότι δεν υπάρχουν ευήκοα ώτα 
από πλευράς Γερμανίας, πιθανόν να θέλησε να ασκήσει μεγαλύτερη 
πίεση, για να περάσουν και κάποιες δικές της προτάσεις σχετικά με το 
μέλλον της Ευρώπης. Πέμπτον, η Γαλλία δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο εν-
διαφέρον– και άρα πρεμούρα– για τις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια. 
Περισσότερο εστιάζει την προσοχή της στην Ανατολική Μεσόγειο, στη 
Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή και λιγότερο στα Δυτικά Βαλκά-
νια, όπου ασκούν επιρροή περισσότερο Γερμανία, Αυστρία και Ιταλία. 
Μπορεί από ευρωπαϊκής σκοπιάς η Γαλλία να έπρεπε να διευκολύνει 

οι αλβανόφωνοι στηρίζουν σθεναρά την ένταξη της χώρας σε Ε.Ε. και 
ΝΑΤΟ, ενώ το VMRO, ενώ δημόσια στηρίζει τα ίδια, φαίνεται ότι κάνει 
δεύτερες σκέψεις σχετικά με το μέλλον της χώρας εντός ή εκτός ευ-
ρωατλαντικών θεσμών, με τη συνδρομή ή μη τρίτων δυνάμεων (π.χ. 
Ρωσία ή Κίνα). Το σκηνικό στη γείτονα είναι πολύ ρευστό και νομίζω 
ότι αυτό συνιστά και τη μεγαλύτερη αποτυχία της Ε.Ε.

Μια και αναφερθήκατε στη ρευστότητα του σκηνικού στη Βόρεια Μακε-
δονία, πού θεωρείτε ότι οδηγεί η προκήρυξη πρόωρων εκλογών;
Οι πρόωρες εκλογές ήταν μονόδρομος για τον Ζάεφ, καθώς είχε υπο-
σχεθεί ότι θα ανοίξει τον δρόμο για την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. Επί-
σης, ο Ζάεφ θεωρήθηκε από τους αλβανόφωνους ο άνθρωπος-κλειδί 
για να βάλει τη χώρα στο ΝΑΤΟ και σε ευρωπαϊκή τροχιά. Από κει και 
πέρα, εφόσον οι εκλογές διεξαχθούν στις 14 Απριλίου, ο Ζάεφ έχει μια 
τελευταία ευκαιρία να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα, διότι τον Μάρτιο θα 
μπορούσαν να ληφθούν νέες αποφάσεις από πλευράς Ε.Ε., εφόσον η 
Γαλλία πάρει τα ανταλλάγματα που θέλει και πιεστεί αρκετά. Ενδέχε-
ται, λοιπόν, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, λίγες εβδομά-
δες πριν από τις εκλογές, να πάρει στα χέρια του το χαρτί του ανοίγμα-
τος της ενταξιακής διαδικασίας για την Ε.Ε. Από την άλλη, το VMRO δεί-
χνει μια αξιοπρόσεκτη ανθεκτικότητα: Πριν και μετά τη Συμφωνία των 
Πρεσπών ήταν «παράταιρο» σε σχέση με τις εξελίξεις, ο πρόεδρός του 
και πρώην πρωθυπουργός, ο Γκρούεφσκι, βρίσκεται στην Ουγγαρία, 
ουσιαστικά αυτοεξόριστος, κι όμως το κόμμα, χωρίς έναν «λαμπερό» 
ηγέτη, στις μετρήσεις φαίνεται ότι είναι ψηλότερα απ’ όλα τα άλλα κόμ-
ματα. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρ-
νηση, καθώς ενδέχεται να έχουμε επανάληψη του 2016-2017, όταν το 
–δεύτερο– Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με τις ψήφους των αλβανόφω-
νων σχημάτισε κυβέρνηση.

Τι σημασία έχει το γαλλικό «όχι» γι’ αυτή καθαυτή τη Συμφωνία των 
Πρεσπών;
Η Συμφωνία των Πρεσπών συνδέει την εφαρμογή του erga omnes στο 
εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας με την ευρωπαϊκή της προοπτική. 
Όσο δεν υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική, οι γείτονες μπορούν να συνε-
χίσουν να μην εφαρμόζουν απαρέγκλιτα και πιστά τη συμφωνία, κι αυτό 
είναι πρόβλημα για εμάς. Αυτό σημαίνει καθυστερήσεις και συνεπάγε-
ται απώλεια του ισχυρότερου χαρτιού που είχαμε, μετά την ένταξη της 
Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Από την άλλη, η ακύρωση της συμ-
φωνίας, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι είναι μία 
εξαιρετικά μακρινή προοπτική. Αν οι γείτονες προβούν σε μια τέτοια ε-
νέργεια, πλέον νομιμοποιούν την Ελλάδα να καταγγείλει τη συμφωνία. 
Αλλά αυτό δεν σημαίνει αλλαγή του ονόματος, το οποίο είναι «κλειδω-
μένο» σε τρία άρθρα της συμφωνίας. Εννοείται ότι στη διάρκεια της 
προεκλογικής περιόδου θα ακούσουμε και θα διαβάσουμε διάφορες 
ακρότητες από το εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας. Πρέπει να μεί-
νουμε ψύχραιμοι, αλλά πρέπει και το ΥΠΕΞ να συστήσει έναν μηχανι-
σμό στα Σκόπια, ο οποίος θα επιτηρεί την πιστή τήρηση των συμφω-
νηθέντων, έτσι ώστε, αν χρειαστεί στο μέλλον, να έχουμε φάκελο που 
θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.

τη διαδικασία, αλλά φαίνεται ότι επικράτησαν άλλες σκέψεις, τουλάχι-
στον στην παρούσα φάση.

Επί του πρακτέου, τι σημαίνει το γαλλικό «όχι» για την ευρωπαϊκή προ-
οπτική Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας;
Εφόσον δεν υπήρξε ένας διαχωρισμός μεταξύ των δύο υποψηφιοτή-
των, γιατί και αυτή ήταν μια πρόταση που είχε πέσει στο τραπέζι, στη λο-
γική ότι ο Ζάεφ θα έπρεπε να επιβραβευτεί για τη Συμφωνία των Πρε-
σπών, ενώ ο Ράμα δεν είχε κάνει και μεγάλα βήματα σε σχέση με την 
Ε.Ε. (ας μου επιτραπεί, πάντως, να πω ότι ούτε ο Ζάεφ έκανε κάτι θε-
αματικό στο εσωτερικό της χώρας του σε σχέση με τις απαιτούμενες 
μεταρρυθμίσεις, την πάταξη της διαφθοράς και διαπλοκής, την καλύ-
τερη διακυβέρνηση, αλλά κυρίως έχει να πλασάρει τη Συμφωνία των 
Πρεσπών), δόθηκε επιχείρημα σε όσους Ευρωπαίους ισχυρίζονταν 
ότι η Ε.Ε. δεν είναι σε φάση ούτε είναι έτοιμη να συζητήσει –ακόμα κι 
αν αυτό πάρει χρόνια– το ενδεχόμενο ένταξης μιας χώρας με τα χαρα-
κτηριστικά της Αλβανίας. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι καλλιεργήθηκαν 
προσδοκίες, ειδικότερα στη Βόρεια Μακεδονία, για την προοπτική της 
χώρας, εκτός από το ΝΑΤΟ, να εισέλθει στην ευρωπαϊκή οικογένεια, 
με όλες τις καθυστερήσεις που αυτό συνεπάγεται. Όσο αυτή η προο-
πτική απομακρύνεται, ο κόσμος απογοητεύεται και ίσως θυμώνει. Πριν 
από το «όχι» της Γαλλίας το VMRO ήταν 6 μονάδες μπροστά στις δημο-
σκοπήσεις και θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε ότι μετά το «όχι» η δια-
φορά έχει μεγαλώσει. Η απογοήτευση, ο θυμός ή και η οργή κάποιων 
για την αδυναμία ή απροθυμία της Ε.Ε. να τους ανοίξει την πόρτα της 
μπορεί εύκολα να οδηγήσει στον λαϊκισμό, στη δημαγωγία και στον ε-
θνικισμό. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφευχθεί, διότι τα Βαλ-
κάνια όχι μόνο δεν έχουν λύσει τα προβλήματά τους ή τα έχουν βάλει 
κάτω από το χαλί –μιλώ για το Κοσσυφοπέδιο–, αλλά τελούν σε οιο-
νεί αποσταθεροποίηση με επικράτηση ακραίων φωνών και φωνών 
που ταυτίζονται με κάθε είδους εθνικισμό. Μάλιστα, στην περίπτωση 
της Βόρειας Μακεδονίας έχουμε και το ζήτημα των εθνοτικών διαιρέ-
σεων, καθώς, μπορεί να υπάρχει το ψήφισμα της Αχρίδας, αλλά το ε-
ρώτημα είναι κατά πόσο υπάρχει ο κίνδυνος σε ένα ρευστό περιβάλ-
λον να στραφεί μια εθνοτική ομάδα έναντι μιας άλλης, δεδομένου ότι 
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Το ζήτημα με τον σταθμό Βενιζέ-
λου δεν είναι «ή μετρό ή αρχαία». 
Είναι ψευδεπίγραφος πολιτικάντι-
κος τακτικισμός ορισμένων αυτή 
η προσέγγιση. Και οι δύο τεχνικές 
μέθοδοι ολοκλήρωσης του σταθ-
μού προβλέπουν τη διατήρηση 
των αρχαιοτήτων. Το ερώτημα 
σχετίζεται με τον τρόπο, με τον 
χρόνο, το κόστος και τις τεχνικές 
προδιαγραφές ενός δημόσιου 
έργου.

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

«Με ανησυχούν ο εθισμός στη μετριότητα, 
η αδράνεια και οι χαμηλές προσδοκίες»

Ο 
πρώτος πολίτης της Θεσσαλονί-
κης, ο νέος δήμαρχος της πόλης, 
Κωνσταντίνος Ζέρβας, αναλύει 
τη φιλοσοφία του, τόσο για την 
καθημερινότητα όσο και για το 
μέλλον της πόλης, εν μέσω των 
εορταστικών εκδηλώσεων που 

κάθε χρόνο αυτή την εποχή τη φέρνουν στο επίκε-
ντρο του πανελλήνιου ενδιαφέροντος: 26 Οκτωβρίου: 
η είσοδος του ελληνικού στρατού στην πόλη το 1912. 
28 Οκτωβρίου: το ΟΧΙ του 1940. 30 Οκτωβρίου: η απε-
λευθέρωση της πόλης από τους Γερμανούς το 1944.
«Όλοι λέμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει τις αντικειμενι-
κές δυνατότητες να πρωταγωνιστήσει […]. Το ερώ-
τημα είναι ποιοι το πιστεύουν, ποιοι θα αγωνιστούν 
γι’ αυτό, ποιοι θα μπουν μπροστά και θα συγκρου-
στούν γι’ αυτό. Και, από την άλλη, ποιοι, εφευρίσκο-
ντας δικαιολογίες, λογής λογής “ευαισθησίες”, θα γί-
νουν τροχοπέδη. Το σίγουρο είναι ότι αυτοτοποθε-
τούμαι συνειδητά στους πρώτους» λέει ο κ. Ζέρβας, 
ο οποίος διευκρινίζει τις σχέσεις του με την κυβέρ-
νηση, την αντιπολίτευση, αλλά και τον προκάτοχό του. 
Παράλληλα, όμως, θέτει τον πήχη με βάση τον οποίο 
θα ήθελε ο ίδιος να κριθεί στη λήξη της θητείας του.

Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει σήμερα την απελευθέ-
ρωσή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και 
σε λίγες μέρες την απελευθέρωσή της από τους 
Γερμανούς. Τι σημασία έχει για σας, στη διοίκηση 
της πόλης, η Ιστορία;
Όταν βρίσκεσαι στο τιμόνι μιας πόλης με αδιάλειπτη 
αστική ιστορία 24 αιώνων, όταν κάθε γωνιά της είναι 

συνυφασμένη με ιστορικά γεγονότα, όταν, όπου κι αν 
σκάψει κανείς, συναντά μνημεία από κάθε πολιτισμό 
και ιστορική περίοδο, η Ιστορία δεν μπορεί παρά να 
είναι παρούσα και να «υπενθυμίζει» διακριτικά το κα-
θήκον μας. Άλλωστε μέσα από την Ιστορία σφυρηλα-
τείται η συνείδηση της πόλης, αντιλαμβάνονται όλοι 
την ιστορική συνέχεια, την πολυμορφία, τους πολ-
λούς και σημαντικούς πολιτισμούς. Και στα νεότερα 
χρόνια, όμως, η Θεσσαλονίκη του 20ού αιώνα είναι 
γεμάτη από στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο σημάδι. 
Η απελευθέρωση της πόλης το 1912, η υποδοχή των 
προσφύγων από τη Μικρά Ασία, τα σκοτεινά χρόνια 
της Κατοχής, η απελευθέρωση από τη ναζιστική Γερ-
μανία, οι μεταπολεμικές εξελίξεις, είναι όλα ψηφίδες 
του ίδιου ψηφιδωτού.

Όμως θα έχετε ακούσει ότι η πολλή Ιστορία δημι-
ουργεί εμπλοκές στην άσκηση της πολιτικής. Για 
παράδειγμα, έγιναν θέμα πολιτικής αντιπαράθε-
σης τα αρχαία σε έναν σταθμό του μετρό.
Η πόλη εκτός από παρελθόν πρέπει να έχει και παρόν 
και μέλλον. Δεν πιστεύω στην αντιπαράθεση, για παρά-
δειγμα, «των αρχαιοτήτων με το μετρό». Δεν θα βρείτε 
κανέναν σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την πόλη που 
θα επέλεγε να καταστρέψει μνημεία και αρχαιότητες 
για να προωθήσει έργα υποδομών. Έχουμε όλοι μας 
την κουλτούρα προάσπισης της αρχαίας κληρονο-
μιάς της χώρας. Το ζήτημα με τον σταθμό Βενιζέλου 
δεν είναι «ή μετρό ή αρχαία». Είναι ψευδεπίγραφος 
πολιτικάντικος τακτικισμός ορισμένων αυτή η προ-
σέγγιση. Και οι δύο τεχνικές μέθοδοι ολοκλήρωσης 
του σταθμού προβλέπουν τη διατήρηση των αρχαι-

οτήτων. Το ερώτημα σχετίζεται με τον τρόπο, με τον 
χρόνο, το κόστος και τις τεχνικές προδιαγραφές ενός 
δημόσιου έργου.

Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο γενικότερα η αντι-
παράθεση να αφορά το παρελθόν αντί το παρόν;
Με ανησυχεί ο εθισμός στη μετριότητα, η αποδοχή 
των κακώς κειμένων. Με ανησυχεί η δύναμη της 
αδράνειας, οι χαμηλές προσδοκίες. Με θλίβουν τα 
ανοιχτά κουφάρια στην πόλη, μνημεία αναποτελε-
σματικότητας, κακού σχεδιασμού και αδιαφορίας. 
Όλοι λέμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει τις αντικειμενικές 
δυνατότητες να πρωταγωνιστήσει, να γίνει μια πόλη-
πρότυπο, με ανάπτυξη, δουλειές, εισοδήματα, πολιτι-
σμό, και τουριστικός προορισμός αξιώσεων. Το ερώ-
τημα είναι ποιοι το πιστεύουν, ποιοι θα αγωνιστούν γι’ 
αυτό, ποιοι θα μπουν μπροστά και θα συγκρουστούν 
γι’ αυτό. Και, από την άλλη, ποιοι, εφευρίσκοντας δι-
καιολογίες, λογής λογής «ευαισθησίες», θα γίνουν 
τροχοπέδη. Το σίγουρο είναι ότι αυτοτοποθετούμαι 
συνειδητά στους πρώτους.

Πολύ συχνά ακούγεται ότι θα μπορούσαν να παρα-
μεριστούν οι πολιτικές διαφορές για το «καλό της 
πόλης». Το «καλό της πόλης» δεν έχει πολιτική ο-
πτική στην αφετηρία; Όλοι το ίδιο καλό βλέπουμε;
Ό,τι αφορά στα δημόσια πράγματα έχει πολιτική οπτική 
και αν θέλετε και ιδεολογικά σημεία εκκίνησης. Ποτέ 
δεν το αρνήθηκα, ποτέ δεν προσπάθησα να το απο-
κρύψω, ούτε να το εξουδετερώσω. Όμως πιστεύω 
βαθιά πως κάθε κοινωνία έχει έναν ελάχιστο κοινό 
παρονομαστή, ένα minimum κοινών παραδοχών. 

Πόσο δε μάλλον στα ζητήματα της τοπικής αυτοδι-
οίκησης, όπου τα θέματα είναι πιο απλά. Είναι προς 
το καλό της πόλης να έχουμε μια πόλη καθαρή, μια 
πόλη με ευταξία, χωρίς εμπόδια στα πεζοδρόμια, με 
επαρκή φωτισμό. Μπορεί κανείς να διαφωνήσει ότι 
η πόλη χρειάζεται υποδομές, σοβαρά και αξιόπιστα 
ΜΜΜ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σχολικά κτίρια; Και, 
εν πάση περιπτώσει, εάν αυτά τα αυτονόητα δεν συ-
νιστούν το «καλό» της πόλης, δεν μπορώ να φαντα-
στώ τι θα το συνιστούσε.

Εδώ και τρεισήμισι μήνες οι μεταρρυθμίσεις είναι 
στο προσκήνιο. Τι μεταρρυθμίσεις θα προωθή-
σετε στον δήμο και ποιες θα θέλατε να κάνετε 
αλλά δεν μπορείτε θεσμικά;
Ζητούμενη είναι η βελτίωση, η καλυτέρευση δομών, 
υπηρεσιών και του τελικού κυρίως αποτελέσματος 
που φτάνει στον πολίτη και στην καθημερινότητά του. 
Είμαι δήμαρχος περίπου δύο μήνες και αυτό που 
μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι πως γίνεται 
μια συστηματική προσπάθεια σε όλους τους τομείς. 
Αλλαγές στη διοίκηση, στην καθαριότητα, στις οικο-
νομικές υπηρεσίες, στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε 
τα αιτήματα των πολιτών. Βέβαια αναγνωρίζω, όπως 
σωστά υπονοείτε, πως υπάρχουν όρια και εμπόδια. 
Εμπόδια θεσμικά, διοικητικές πρακτικές, ριζωμένες 
αντιλήψεις και νοοτροπίες. Είμαστε εδώ για να τα υ-
περβούμε και στον βαθμό που μπορούμε να προ-
καλέσουμε θετικές αλλαγές και σε πιο υψηλό επί-
πεδο. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για ουσι-
αστική ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, για οικονομική 
αυτοτέλεια, για μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων 
και, γιατί όχι, για μητροπολιτικές διοικήσεις στα δύο 
μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.

Πολλοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ σας επέλεξαν 
στον δεύτερο γύρο, αλλά σήμερα η παράταξή τους 
σας καταλογίζει ένταξη στην κυβερνητική παρά-
ταξη. Ειδικά από τη στιγμή που ήσασταν η σημαία 
του κ. Θεοδωρικάκου στις αλλαγές στον «Κλει-
σθένη» και από τη στιγμή που είχατε ταυτόση-
μες θέσεις με τον κ. Μητσοτάκη στο θέμα των αρ-
χαίων της Βενιζέλου. Είστε ΝΔ; Σας αδικούν, δεν 
σας κατανοούν ή απλώς σας αντιπολιτεύονται;

Κωνσταντίνος  
Ζέρβας, 
δήμαρχος  

Θεσσαλονίκης
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συνέντευξη

Μπορεί κανείς να διαφωνήσει ότι η 
πόλη χρειάζεται υποδομές, σοβαρά 
και αξιόπιστα ΜΜΜ, κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις, σχολικά κτίρια; Και, εν 
πάση περιπτώσει, εάν αυτά τα αυτο-
νόητα δεν συνιστούν το «καλό» της 
πόλης, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα 
το συνιστούσε.

Πολλά ερωτήματα συγκεντρωμένα. Απαντώ, λοιπόν, 
σε καθένα ξεχωριστά. Όποιος παρακολούθησε στενά 
την προεκλογική μας προσπάθεια αντιλήφθηκε ότι 
ήμασταν μια αυτοδιοικητική πρόταση. Αναδείξαμε 
πολλά ζητήματα, ασχοληθήκαμε με τα πραγματικά 
προβλήματα, ενδιαφερθήκαμε εκεί που πολλοί αμέ-
λησαν. Ο κόσμος της Θεσσαλονίκης το είδε και μας 
επιβράβευσε γι’ αυτή μας τη στάση, γιατί η δική μας 
ατζέντα τον άγγιξε.
Από κει και πέρα, έπρεπε να υπερβούμε τα αριθμη-
τικά δεδομένα της απλής αναλογικής, τα οποία δια-
μόρφωναν μια διοικητική παραδοξότητα. Με 67%, 
εκεί που με το προηγούμενο σύστημα θα είχαμε 
28-29 εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, βρε-
θήκαμε με επτά. Η πόλη, όμως, έπρεπε και πρέπει 
να διοικηθεί. Ούτως ή άλλως είχα πει πως την επο-
μένη των εκλογών θα αναζητήσω ευρύτερες συ-
ναινέσεις και συνεργασίες. Αυτό έπραξα και οδηγη-
θήκαμε σε ένα νέο διοικητικό σχήμα, με συνοχή. Οι 
αλλαγές που έγιναν στον «Κλεισθένη» δεν αφορού-
σαν μόνο τη Θεσσαλονίκη – έγιναν για να διασφαλι-
στεί η «κυβερνησιμότητα» σε όλους τους δήμους.
Για το μετρό, σας θυμίζω ότι ήταν πάγια η θέση μου, 
από το 2014, υπέρ της απόσπασης και επανατοποθέ-
τησης των αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου, οπότε 
δεν μεταβλήθηκε λόγω της κυβερνητικής αλλαγής.
Στο επί της ουσίας ερώτημά σας, νομίζω ότι είναι 
περισσότερο μια αντιπολιτευτική τακτική παρά α-
ντικειμενική θεώρηση.

Σε κάθε περίπτωση, οι καλές σχέσεις με το 

«γκουβέρνο» είναι απαραίτητες για τη διοίκηση 
ή για τον δήμαρχο προσωπικά;
Τίποτα δεν είναι αξίωμα, όλα κρίνονται με βάση το 
συμφέρον της πόλης. Κανείς –πιστέψτε με– δεν θέλει 
να βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την κεντρική εξου-
σία. Όμως, αν κρίνω ότι κάπου, σε κάποιο σημείο, 
σε κάποιο θέμα ή ζήτημα, πρέπει να διεκδικήσουμε, 
να απαιτήσουμε, να επιστήσουμε την προσοχή, θα το 
κάνουμε. Το συμφέρον της πόλης και των πολιτών 
δεν υπηρετείται μόνο με καλές δημόσιες σχέσεις 

του δημάρχου. Οι δημόσιες σχέσεις δεν αλλάζουν την 
καθημερινότητα, δεν φέρνουν νίκες, δεν φέρνουν τη 
βελτίωση. Μέχρι στιγμής, οφείλω να ομολογήσω ότι 
η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι έχει λίγους μήνες 
στο τιμόνι της χώρας, μας ακούει και δείχνει ενδια-
φέρον. Ελπίζω αυτό να συνεχιστεί.

Ο προκάτοχός σας προώθησε την εικόνα μιας 
πόλης - τουριστικού προορισμού με πολλή 
ψυχαγωγία. Αυτό σημαίνει νυχτερινά μαγαζιά, 
άρα στις σημερινές συνθήκες πιέσεις για λι-
γότερους ελέγχους στο κάπνισμα, στο αλκοόλ, 
στην παράνομη στάθμευση. Τα πολλά «όχι» 
δημιουργούν απώλειες πελατειακού χαρα-
κτήρα. Θα αντέξετε;
Η πόλη, για να λειτουργήσει και να είναι ελκυστική, 
χρειάζεται κανόνες. Οι κανόνες αυτοί θα προκύψουν 
από διαβούλευση και με βάση τη νομοθεσία, αλλά 
και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε πόλεις 
που εξελίσσονται, που ευνομούνται. Και αφού υπάρ-
ξουν οι κανόνες, θα πρέπει να εφαρμόζονται. Η ευ-
ταξία είναι βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη, για 
οποιαδήποτε επιτυχία της πόλης μας.

Σας φοβίζουν οι συγκρίσεις με τον προκάτοχό 
σας;
Δεν με φοβίζουν και δεν επιθυμώ να γίνω μέρος 
ενός τέτοιου άτυπου διαγκωνισμού. Κάθε δήμαρ-
χος εκφράζει τα αιτήματα του καιρού του, κουβαλά 
πολιτικές και προσωπικές αξίες και θέσεις και ανα-
δεικνύεται μέσα από την επαφή με τους ανθρώπους 

και την ικανότητά του να λύνει προβλήματα, να χα-
ράσσει δρόμους. Ένα κράμα προσδοκιών, προτεραι-
οτήτων, επιθυμιών, παρατηρήσεων και απαιτήσεων, 
σαν πολλά μικρά ρυάκια που ενώνονται σε μια ενιαία 
κοίτη και διαμορφώνουν ένα συμπαγές αίτημα αλλα-
γής. Ήρθαμε για να θεραπεύσουμε, να χτίσουμε, να 
διορθώσουμε – όχι για να γκρεμίσουμε. Οι συγκρί-
σεις είναι αναμενόμενες και δημοσιογραφικά ενδι-
αφέρουσες, όμως δικός μου στόχος είναι να αφήσω 
με το πέρας της θητείας μου μια πόλη πολύ καλύτερη 
από αυτήν που παρέλαβα.

Να σας πάω, λοιπόν, τέσσερα χρόνια μπροστά: Τι 
νομίζετε ότι πρέπει να έχετε κάνει μέχρι τότε για 
να μπείτε ως σημαντική ψηφίδα στην ιστορία μιας 
πόλης που μετρά 2.300 χρόνια;
Πρέπει η Θεσσαλονίκη να είναι μια πόλη ευρω-
παϊκή, με ό,τι σημαίνει αυτό. Μια πόλη καθαρή, 
μια πόλη λειτουργική, αισθητικά όμορφη και α-
ναβαθμισμένη στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. 
Με περισσότερη ανακύκλωση και εφαρμογή πο-
λιτικών κυκλικής οικονομίας, που θα προσεγγίζει 
zero waste επίπεδα. Μια smart city που θα αξιο-
ποιεί όλα τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα, με open 
data που θα τροφοδοτούν την έρευνα, την καινο-
τομία, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Μια πόλη με 
αναπλάσεις του δημόσιου χώρου που θα αποτυ-
πώνουν τις φιλοδοξίες της και την αισιοδοξία της. 
Μια πόλη με ισχυρή εθνική συνείδηση, αυτογνω-
σία, και ταυτόχρονα ανοιχτή στον κόσμο και στις 
προκλήσεις της νέας εποχής.

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2019

έκπτωση οnlineΝέες οnline  

υπηρεσίες

Και µην ξεχνάτε: Σωστή συντήρηση των συσκευών αερίου 
και της υδραυλικής εγκατάστασης από πιστοποιηµένους 
επαγγελµατίες σηµαίνει ασφάλεια!

www.edathess.gr/asfaleia



Τ
έλος στη χρήση των μετρη-
τών ακόμα και για τις καθη-
μερινές συναλλαγές επιχει-
ρεί να βάλει η κυβέρνηση, 
σε μια προσπάθεια να κατα-
πολεμήσει τη φοροδιαφυγή. 

Έτσι, μαζί με το μέτρο των υποχρεωτικών ηλε-
κτρονικών συναλλαγών για το 30% του εισοδή-
ματος των φορολογουμένων, το υπουργείο Οι-
κονομικών θεσπίζει νέα μέτρα, καθιστώντας υ-
ποχρεωτική τη χρήση συσκευών ηλεκτρονικής 
χρέωσης POS απ’ όλους τους επιχειρηματικούς 
κλάδους. Με ξεχωριστό νομοσχέδιο για τις ηλε-
κτρονικές συναλλαγές, που θα έρθει αρχές του 
2020 στη Βουλή, θα καθιερώνεται το ηλεκτρο-
νικό λογιστήριο με τη θέσπιση του συστήματος 
των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο τρίγωνο ε-
φορία - πελάτης - επιχείρηση. Το σημερινό όριο 
των 500 ευρώ (εάν δεν μειωθεί στα 400 ευρώ) 
θα εξακολουθήσει να ισχύει για ελάχιστες περι-
πτώσεις συναλλαγών των πολιτών με τις επιχει-
ρήσεις. Για την υπόλοιπη γκάμα των εμπορικών 
σχέσεων και ιδιαίτερα για τους κλάδους που ρέ-
πουν προς τη φοροδιαφυγή, το όριο θα χαμηλώ-
σει στα 300 ευρώ.
Όμως η διάταξη που θα συμβάλει στον περιορι-
σμό της φοροδιαφυγής και θα κάνει τη διαφορά 
στα φορολογικά έσοδα του κράτους είναι η υπο-

χρεωτική χρήση συσκευών POS απ’ όλους τους 
ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. 
Είναι ένα μοντέλο που εφαρμόζεται με επιτυχία 
όχι μόνο στις μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώ-
πης αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού 
και το παράδειγμα αυτό θέλει να ακολουθήσει 
και η Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αρχίσει συζητήσεις με-
ταξύ των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομίας 
και Οικονομικών σχετικά με τα επαγγέλματα 
που πρόκειται να ενταχθούν στη λίστα με τους 
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας για υπο-
χρεωτική εγκατάσταση συσκευών ηλεκτρονι-
κής χρέωσης. Σε αυτή τη λίστα περιλαμβάνονται 
σήμερα περισσότερες από 110 επαγγελματικές 
δραστηριότητες. Από την υποχρεωτική εγκατά-
σταση POS δεν θα ξεφύγουν ούτε τα περίπτερα.
Οι πολίτες, βέβαια, θα διατηρούν την επιλογή 
να πληρώνουν με μετρητά ή κάρτα, αλλά οι ε-
παγγελματίες θα πρέπει οπωσδήποτε να παρέ-
χουν τη δυνατότητα πληρωμών με ηλεκτρονικό 
χρήμα, αν θέλουν να αποφύγουν το πρόστιμο 
των 1.500 ευρώ. Το μέτρο συνδέεται με την κα-
τάργηση της προοδευτικής κλίμακας (10%, 15%, 
και 20%) με βάση την οποία προσδιορίζεται 
σήμερα το ύψος των δαπανών με ηλεκτρονικό 
χρήμα που απαιτείται για το «χτίσιμο» του αφο-
ρολόγητου και την επιβολή οριζόντιου συντελε-

στή 30% στο εισόδημα όλων των φορολογουμέ-
νων.

Αύξηση στις χρεώσεις
Και όλα αυτά τη στιγμή που οι τράπεζες σχεδι-
άζουν αυξήσεις των χρεώσεων ακόμα και για τις 
πιο απλές τραπεζικές υπηρεσίες, που μέχρι πρό-
τινος παρέχονταν δωρεάν. Εντός της εβδομάδας 
ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους Έλλη-
νες τραπεζίτες και μεταξύ άλλων τους ζήτησε την 
αναθεώρηση των τραπεζικών χρεώσεων. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης κατέ-
στησε σαφές ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να δε-
χτεί μεγάλες χρεώσεις σε ψηφιακές και μη τρα-
πεζικές συναλλαγές όταν με την πολιτική της 
προωθεί προς τους πολίτες τη χρήση πλαστικού 
χρήματος και ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Όλες οι τράπεζες έχουν προχωρήσει –από το 
καλοκαίρι και μετά– στην επιβολή προμήθειας 
2 έως 3 ευρώ στους κατόχους χρεωστικών καρ-
τών όταν κάνουν ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ 
άλλης τράπεζας από την τράπεζα που έχει εκδώ-
σει την κάρτα τους, διευρύνοντας με τον τρόπο 
αυτόν τη συγκεκριμένη χρέωση όχι μόνο για 
τους κατόχους καρτών ξένων τραπεζών αλλά και 
για τους Έλληνες. Οι συναλλαγές σε ΑΤΜ της 
τράπεζάς τους παραμένουν χωρίς προμήθεια.
Επίσης, τραπεζικές χρεώσεις έχουν ανακοινω-

Μαζί με το μέτρο 
των υποχρεωτικών 
ηλεκτρονικών συναλλαγών 
για το 30% του εισοδήματος 
των φορολογουμένων, το 
υπουργείο Οικονομικών 
θεσπίζει νέα μέτρα, 
καθιστώντας υποχρεωτική 
τη χρήση συσκευών 
ηλεκτρονικής χρέωσης 
POS απ’ όλους τους 
επιχειρηματικούς κλάδους.

θεί και σε συναλλαγές όπως για επανέκδοση 
χρεωστικών καρτών, μέχρι και 5-6 ευρώ, είτε 
αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του πελάτη (α-
πώλεια κάρτας) είτε όχι (όπως εάν η κάρτα ε-
κλάπη ή απλώς έληξε και χρειάζεται αλλαγή/
απεμπλοκή pin). Επιπλέον, από κάποιες τρά-
πεζες έχει ανακοινωθεί επιβάρυνση μέχρι και 
0,50 ευρώ για μεταφορές χρημάτων μέσω κινη-
τού, καθώς και για πληρωμές εισφορών ΕΦΚΑ. 
Προμήθειες υπάρχουν και σε άλλες συναλλαγές 
μέσω ψηφιακών εναλλακτικών δικτύων που οι 
τράπεζες είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν 
στην τιμολογιακή τους πολιτική που είναι προ-
σβάσιμη στην πελατεία τους.

Πιστωτικές κάρτες
Επιπλέον, απ’ όλες τις τράπεζες έχει υιοθετηθεί 
η συνδρομή στις πιστωτικές κάρτες, μια υπηρε-
σία που ήταν χωρίς χρέωση στο παρελθόν. Ειδι-
κότερα, το κόστος διαμορφώνεται πλέον στα 25 
έως 30 ευρώ για τις απλές κάρτες Mastercard ή 
Visa, με μικρές διαφοροποιήσεις, όπως η δω-
ρεάν συνδρομή για έξι μήνες ή έναν χρόνο.
Η ετήσια συνδρομή στις πιστωτικές κάρτες πε-
ριορίζεται στα 15-20 ευρώ για κάθε πρόσθετη 
κάρτα, πρακτική που έχει υιοθετηθεί σχεδόν 
απ’ όλες τις τράπεζες, ενώ για τις αναβαθμισμέ-
νες κάρτες Platinum ή Gold η συνδρομή είναι 
πολλαπλάσια, αφού συνοδεύεται με πρόσθετα 
προνόμια.

ΜΕΤΡΗΤΆ ΤΕΛΟΣ, POS ΠΆΝΤΟΎ
  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ
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οικονομία

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



Για προφανείς λόγους δικαιοσύ-
νης και ισότητας, πρώτον, θα επα-
νέφερα το αφορολόγητο για τους 
επιχειρηματίες και τους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες και, δεύτερον, 
θα καταργούσα άμεσα το τέλος 
επιτηδεύματος, το πιο άδικο οριζό-
ντιο μέτρο των μνημονίων.

Π
ιο τολμηρές παρεμβάσεις από την 
κυβέρνηση, ώστε το εμπόριο και 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να α-
νεβάσουν ταχύτητα, ζητά ο πρόε-
δρος της Ελληνικής Συνομοσπον-
δίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότη-

τας (ΕΣΕΕ), Γιώργος Καρανίκας, τονίζοντας, πάντως, 
ότι οι έως τώρα κινήσεις της κυβέρνησης ήταν στη 
σωστή κατεύθυνση.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς κρίνετε 
ως επιχειρηματίας τις έως τώρα κινήσεις της κυ-
βέρνησης για την οικονομία.
Η κυβέρνηση έδειξε προετοιμασμένη στο πεδίο της 
φορολογίας και προσπάθησε να φανεί συνεπής σε 
σχέση με τις προεκλογικές της εξαγγελίες. Οι κινήσεις 
της ήταν στοχευμένες προς τη σωστή κατεύθυνση, 
δηλαδή τη φορολογική ελάφρυνση επιχειρήσεων 
και φυσικών προσώπων. Ωστόσο εμείς θα επιθυ-
μούσαμε αυτές οι παρεμβάσεις να ήταν πιο τολμη-
ρές, καθώς το εμπόριο και η μικρομεσαία επιχειρη-
ματικότητα πρέπει να ανεβάσουν γρήγορα ταχύτητα, 
για να καλύψουν το χαμένο έδαφος των μνημονίων. 
Επίσης, στα εργασιακά έγιναν ορθές κινήσεις άρσης 
ορισμένων στρεβλώσεων που εγκλώβιζαν την επιχει-
ρηματικότητα. Όσον αφορά στα δημοσιονομικά, είναι 
κατανοητό πως το οικονομικό επιτελείο έχει επιλέξει 
μια βήμα προς βήμα προσέγγιση με τους θεσμούς για 
τη μείωση του στόχου των υψηλών πλεονασμάτων. 
Όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό εφικτό, τόσο πιο ισχυ-
ρός θα είναι ο αναπτυξιακός παλμός της οικονομίας.

Η ΕΣΕΕ πρόσφατα κατέθεσε πακέτο προτάσεων 
«φορο-λογικής μεταρρύθμισης» στο υπουργείο 
Οικονομικών. Μπορείτε να μας περιγράψετε συ-
νοπτικά τι προτείνει η Συνομοσπονδία;
Πιστεύουμε ότι η «επιστροφή στην κανονικότητα» 
περνά μέσα από την άρση παράλογων και άδικων 
διατάξεων που έπλεξαν τον «ιστό» της υπερφορο-
λόγησης σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων τα προηγούμενα χρόνια. Προτείναμε, λοι-
πόν, μέτρα χωρίς δημοσιονομικό κόστος που θα 
δώσουν ανάσα στην αγορά και η εφαρμογή τους 
μπορεί να επιταχύνει τις επόμενες φοροελαφρύν-
σεις. Τέτοια μέτρα είναι η επαναφορά του αφορο-
λόγητου αποθεματικού για επανεπενδυόμενα κε-
φάλαια, η μεταβίβαση οικογενειακής επιχείρησης 
για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης σε συγγενή 
Α΄ βαθμού χωρίς φορολογική επιβάρυνση, η ε-
φαρμογή του ήδη προβλεπόμενου «ειδικού επι-
χειρηματικού λογαριασμού» με προστασία και έ-
ναντι των κατασχέσεων, καθώς και η αναθεώ-
ρηση του καθολικού χαρακτήρα στην εφαρμογή 
της αναστολής του ΑΦΜ. Ζητάμε επιπλέον να κα-
ταργηθεί ο αναχρονιστικός θεσμός των τεκμηρίων 
διαβίωσης και να αντικατασταθεί από σύγχρονες 
μεθόδους ηλεκτρονικής διασταύρωσης των περι-
ουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων. Πρέ-
πει επίσης να προχωρήσει άμεσα η διασύνδεση 
των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τη 
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
και μετά την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων 
να προχωρήσει σταδιακά η ηλεκτρονική τιμολό-
γηση (e-invoicing) ανάμεσα στις επιχειρήσεις και 
μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίου. Είναι, τέλος, 
καιρός να επανέλθει σε ισχύ ο διοικητικός συμβι-
βασμός και η διοικητική επίλυση των διαφορών, 
ενώ πρέπει να συντμηθεί δραστικά ο απαιτούμε-
νος χρόνος της δικαστικής κρίσης, εφόσον κάποιος 
καταφύγει στο δικαστήριο.

στην αγορά;
Σαφώς σήμερα στην αγορά υπάρχει καλύτερη ψυ-
χολογία, δεν έχει όμως ακόμη καταγραφεί μια αξι-
οσημείωτη άνοδος στον τζίρο των εμπορικών επι-
χειρήσεων. Τα εισοδήματα των νοικοκυριών δεν 
έχουν δει ως τώρα σαφή βελτίωση, γι’ αυτό και δεν 
έχει αλλάξει σημαντικά η αγοραστική συμπεριφορά 
των πολιτών. Ουσιαστικά, τόσο οι επιχειρήσεις όσο 
και οι καταναλωτές διακατέχονται από μια συγκρα-
τημένη αισιοδοξία, αναμένοντας το πότε θα δουν έ-
μπρακτη βελτίωση στην καθημερινότητά τους μέσα 
από την απόδοση των πολιτικών της κυβέρνησης.

Ποια τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι επιχειρήσεις σήμερα;
Εκτός από την υπερφορολόγηση, όπου μιλήσαμε 
για την ανάγκη αποφασιστικών και τολμηρών αλ-
λαγών, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ταλανίζονται 
από την έλλειψη ρευστότητας και χρηματοδότησης. 
Οι τράπεζες είναι ιδιαίτερα απασχολημένες με το 
να λύσουν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων 

Αν μπορούσατε, ως πρόεδρος της ΕΣΕΕ, να κάνετε 
μια νομοθετική παρέμβαση για τις επιχειρήσεις που 
εκπροσωπείτε, ποια θα ήταν αυτή;
Για προφανείς λόγους δικαιοσύνης και ισότητας, πρώ-
τον, θα επανέφερα το αφορολόγητο για τους επιχει-
ρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες και, 
δεύτερον, θα καταργούσα άμεσα το τέλος επιτηδεύ-
ματος, το πιο άδικο οριζόντιο μέτρο των μνημονίων, 
που επιβάλλεται χωρίς διάκριση σε όλους τους επι-
τηδευματίες. Η εξαγγελία της κυβέρνησης για σταδι-
ακή μείωσή του από το 2021 και μετά σημαίνει πως 
οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες θα εξακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια να 
επιβαρύνονται από 650 ευρώ έως και 1.000 ευρώ 
τον χρόνο. Ακόμη και για κάθε ξεχωριστό υποκατά-
στημα μια επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να κατα-
βάλλει επιπλέον 600 ευρώ. Ελπίζω να βρεθεί συντο-
μότερα ο δημοσιονομικός χώρος που θα επιτρέψει 
την κατάργησή του.

Σήμερα, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί 

και εξακολουθούν να χρηματοδοτούν τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις με το σταγονόμετρο. Δεν νοείται 
πραγματική οικονομία χωρίς τραπεζική ρευστό-
τητα. Την ίδια ώρα επιβάλλουν υπέρογκες χρε-
ώσεις και προμήθειες για ηλεκτρονικές συναλ-
λαγές, επιβαρύνοντας μάλιστα περισσότερο τους 
αδύναμους «παίκτες» της αγοράς. Ήρθε η ώρα ο 
τραπεζικός τομέας να αναλάβει την ευθύνη που 
του αναλογεί για την ανάπτυξη της οικονομίας και 
της επιχειρηματικότητας.

Η Ελλάδα βγήκε από τα μνημόνια, τα capital controls 
ήρθησαν, τι πρέπει να γίνει για να αναπτυχθεί ι-
σχυρά η οικονομία της χώρας;
Η χώρα εξέρχεται λαβωμένη από έναν πολυετή οι-
κονομικό πόλεμο που είχε θύματα κυρίως τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις και τα ευάλωτα οικονο-
μικά στρώματα των πολιτών. Οφείλουμε ως κράτος 
και ως κοινωνία να διδαχτούμε από τα λάθη που 
μας έφεραν στο χείλος της καταστροφής και να τα 
αποφύγουμε στο μέλλον. Πρέπει, λοιπόν, τώρα να 
ανοίξουμε πόλεμο στις πελατειακές πρακτικές, στη 
γραφειοκρατία, στην πολυνομία, στη διαφθορά, στην 
αργή απονομή της δικαιοσύνης. Το κράτος οφείλει 
να γίνει αρωγός της υγιούς επιχειρηματικότητας, να 
ενισχύσει την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Χρει-
αζόμαστε ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο που θα 
προσελκύει επενδύσεις και θα ωθεί στη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας.

Όλες οι κυβερνήσεις από την έναρξη της κρίσης και 
εντεύθεν έχουν κάνει λόγο για την αναγκαιότητα εκ-
πόνησης ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου για τη 
χώρα. Ποιο θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι αυτό;
Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς ισχυρό εμπόριο και 
δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το αναπτυξι-
ακό μοντέλο της χώρας μας, λοιπόν, πρέπει να θέτει 
στο επίκεντρο τρόπους διεύρυνσης και επέκτασης 
της δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Δεν 
μπορούμε να σχεδιάζουμε για μια ισχυρή πρωτο-
γενή παραγωγή, για τις νέες ευκαιρίες στην ενέργεια 
και στα logistics, το πώς θα εκμεταλλευτούμε την 
κυκλική οικονομία και θα αναστρέψουμε το brain 
drain σε brain gain, χωρίς να έχουμε δημιουργή-
σει τον χώρο και τον ρόλο που θα έχουν οι μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις σε όλα αυτά. Σε αντίθετη πε-
ρίπτωση, η ανάπτυξη θα παραμείνει ευάλωτη και 
η διάχυσή της περιορισμένη.
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συνέντευξη

«Πρέπει να ανοίξουμε  
πόλεμο στις πελατειακές  

πρακτικές, στη γραφειοκρατία, 
στην πολυνομία»

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Γιώργος 
Καρανίκας, 

πρόεδρος 
της ΕΣΕΕ



Α
υξήσεις στις επικουρικές από 
52,5 ευρώ τον μήνα μεσο-
σταθμικά ή 630 ευρώ ετησίως 
θα λάβουν το νέο έτος 465.112 
συνταξιούχοι και μάλιστα α-
ναδρομικά από τις 4 Οκτω-

βρίου 2019. Έτσι, αν το σχετικό νομοσχέδιο που 
θα προβλέπει αλλαγές στο ασφαλιστικό με βάση 
τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας 
προωθηθεί στη Βουλή στα τέλη Ιανουαρίου, θα 
δοθούν αναδρομικά 3-4 μηνών.
«Πάνω από το 1/3 των επικουρικών θα δει θε-
τική αλλαγή. Θα υπάρξει μια αύξηση περίπου 
630 ευρώ τον χρόνο» διευκρίνισε ο υπουργός 
Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης. Το κόστος των αυ-
ξήσεων θα καλυφθεί από την περιουσία του ενι-
αίου υπερεπικουρικού ΕΤΕΑΕΠ, που ανέρχεται 
σε 2,5 δισ. ευρώ, καθώς οι δανειστές ζήτησαν οι 
όποιες αλλαγές στο ασφαλιστικό να έχουν δημο-
σιονομικά ουδέτερο αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις, ο νόμος 
που θα «θεραπεύσει» τις αντισυνταγματικές δι-
ατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου θα κατατεθεί 
στη Βουλή τον Ιανουάριο του 2020. Ένας από 
τους βασικούς λόγους της καθυστέρησης των 

νομοθετικών ρυθμίσεων συνδέεται με την από-
φαση του ΣτΕ που ορίζει ότι ο επανυπολογισμός 
των επικουρικών, όπως και κάθε αλλαγή στο α-
σφαλιστικό, θα πρέπει να συνοδεύεται από α-
ναλογιστική μελέτη που θα έχει συνταχθεί από 
την αρμόδια Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, η μελέτη για τη βιωσιμό-
τητα του υπερταμείου ΕΤΕΑΕΠ δεν θα είναι έ-
τοιμη πριν από τις αρχές του 2020. Πάντως, θα 
πρέπει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τα τελευ-
ταία στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσι-
ότητας, μετά το πραγματικό έλλειμμα ύψους 646 
εκατ. ευρώ που παρουσίασε το ταμείο το 2016 (το 
έτος έκλεισε με ταμειακό έλλειμμα ύψους 101 
εκατ. ευρώ λόγω εκποίησης περιουσίας ύψους 
545 εκατ. ευρώ), τα τρία τελευταία χρόνια που ι-
σχύουν οι αντισυνταγματικές περικοπές παρου-
σιάζει πλεόνασμα (87 εκατ. ευρώ το 2017, 17 εκατ. 
ευρώ το 2018 και 109 εκατ. ευρώ για το 2019). Ε-
πιπλέον, έχει και σημαντική περιουσία ύψους 
2,572 δισ. ευρώ, η οποία, ενώ προήλθε από δια-
φορετικά ταμεία, πλέον θεωρείται ενιαία, για το 
σύνολο των ασφαλισμένων που δικαιούνται επι-
κουρική σύνταξη.
Εξάλλου, η περιουσία του ταμείου αποτελεί σα-

νίδα σωτηρίας για το επόμενο διάστημα και έως 
ότου ληφθεί η όποια απόφαση, καθώς ο νόμος 
Κατρούγκαλου, καταργώντας τη διάταξη περί 
«ρήτρας μηδενικού ελλείμματος» που απαγό-
ρευε στο ΕΤΕΑΕΠ να παρουσιάζει έλλειμμα, ε-
πιτρέπει χρήση των αποθεματικών του υπερεπι-
κουρικού για την κάλυψη ελλειμμάτων που προ-
κύπτουν αναπόφευκτα, λόγω κρίσης.
Υπενθυμίζεται ότι το ανώτατο δικαστήριο έκρινε 
αντισυνταγματικό τον υπολογισμό τόσο των 
νέων επικουρικών όσο και τον επανυπολογισμό 
των παλαιών. Στην πράξη, το ΣτΕ ζήτησε την κα-
τάργηση των μειώσεων που επιβλήθηκαν το κα-
λοκαίρι του 2016 σε όσους συνταξιούχους το ά-
θροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης ήταν 
άνω των 1.300 ευρώ.

Οι κύριες συντάξεις
Σε αντίθεση με τις επικουρικές, το θρίλερ με τα 
αναδρομικά των κύριων συντάξεων δεν θα τε-
λειώσει εύκολα και όσα δήλωσε ο κ. Βρούτσης 
μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό είναι ενδεικτικά: 
«Με τα τωρινά δεδομένα και αυτές τις αποφάσεις 
του ΣτΕ, δεν φαίνεται ότι υπάρχουν αναδρομικά. 
Αναδρομικά θα υπάρξουν για όλους μετά το ’19. 

Υπάρχουν κι άλλες δίκες, που είναι ανοιχτές, θα 
πάνε ενδεχομένως και στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
και θα δούμε αν θα βγουν κάποια ποσά. Καθαρό 
τοπίο δεν έχουμε».

Οι εκκρεμείς συντάξεις
Την ίδια στιγμή περισσότερες από 1.058.748 εκ-
κρεμείς συντάξεις, υποθέσεις και λοιπές εκκρε-
μότητες του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ «καταμε-
τρήθηκαν» στο τέλος Αυγούστου. Στο πλαίσιο 
αυτό, η κυβέρνηση προωθεί δέσμη οκτώ μέτρων 
για την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων εκ-
κρεμοτήτων:
1. Επανέρχονται στα τμήματα απονομής συντά-
ξεων του ΕΦΚΑ 86 υπάλληλοι που είχαν μετακι-
νηθεί από τις υπηρεσίες τους, ενισχύοντας κατά 
17,2% το έμψυχο δυναμικό των τμημάτων αυτών 
και κατ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνονται –πάντα 
κατά το υπουργείο– οι ρυθμοί εκκαθάρισης και 
απόδοσης συντάξεων.
2. Με νομοθετική πρωτοβουλία αναστέλλεται η 
κινητικότητα στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ και 
περιορίζεται δραστικά η μετακίνηση υπαλλήλων 
από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ σε άλλες υπηρε-
σίες ή οργανισμούς.
3. Αποδόθηκαν οι αυξήσεις στις 66.323 συντά-
ξεις χηρείας στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ τα ανα-
δρομικά ποσά θα καταβληθούν στο τέλος Οκτω-
βρίου.
4. Προωθείται το σύστημα «ΑΤΛΑΣ - ψηφιακή 
σύνταξη», με το οποίο, από τον Ιούνιο του 2020, 
οι νέες συντάξεις θα εκδίδονται ψηφιακά.
5. Με νομοθετική διάταξη διασφαλίζεται η δια-
φάνεια και η λογοδοσία στον ΕΦΚΑ με την υπο-
χρέωση κατάρτισης ισολογισμών και την πιστή 
απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστα-
σης του οργανισμού.
6. Καταργείται η δέσμευση για μείωση του προ-
σωπικού του ΕΦΚΑ από 8.634 εργαζόμενους σε 
6.500 το 2020.
7. Προωθείται περαιτέρω ενίσχυση του δυναμι-
κού στα τμήματα απονομής συντάξεων με νέους 
υπαλλήλους.
8. Με ειδική διάταξη δίνεται το δικαίωμα έκδο-
σης συνταξιοδοτικών αποφάσεων στους διευθυ-
ντές των περιφερειακών υπηρεσιών και οργανι-
κών δομών των πρώην φορέων που έχουν απορ-
ροφηθεί στον ΕΦΚΑ –ενώ μέχρι τώρα για την 
έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης απαι-
τείτο η τελική υπογραφή από την Κεντρική Υπη-
ρεσία του ΕΦΚΑ–, μειώνοντας, έτσι, τον χρόνο 
έκδοσης των νέων συντάξεων περίπου κατά δύο 
μήνες.

Σε αντίθεση με τις 
επικουρικές, το θρίλερ 
με τα αναδρομικά των 
κύριων συντάξεων δεν 
θα τελειώσει εύκολα.

ΑΥΞΉΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΌΥΣ  

ΑΠΌ 450.000 ΣΥΝΤΑΞΙΌΥΧΌΥΣ
  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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ματική πειθαρχία των βουλευτών και η κομματική ένταξη των ψη-
φοφόρων τα έχουν εξαφανίσει όλα αυτά.
Το θέμα των ημερών είναι το «Joker». Το αν καλώς ή κακώς αστυ-
νομικοί έβγαλαν ανηλίκους από τις αίθουσες. Κατ’ επέκταση, εάν 
καλώς ή κακώς προβλέπεται έλεγχος και κατάταξη των ταινιών σε 
κατάλληλες, περισσότερο ή λιγότερο, για ανηλίκους.
Όταν ψηφίστηκε η (ισχύουσα σήμερα) διάταξη, ουδείς ασχολή-
θηκε. Εάν πράγματι η κοινωνία ήταν αδιάφορη για μια τέτοια ρύθ-
μιση, θα έπρεπε οι βουλευτές να το ξέρουν και να την καταψηφί-
σουν. Στην πραγματικότητα, οι βουλευτές ψήφισαν ό,τι τους έφεραν 
και αγνοούσαν πλήρως το τι ήθελε η κοινωνία, την οποία υποτίθε-
ται ότι αντιπροσωπεύουν.
Καλώς ή κακώς, ο νόμος ψηφίστηκε και υπάρχει. Η κοινωνία τον 
έγραψε κυριολεκτικά στα παλιότερα των υποδημάτων της και έ-
στειλε μαζικά τα ανήλικα να δουν μόνα τους το «ακατάλληλον κάτω 
των 18». Ο νόμος απέτυχε. Περισσότερο, όμως, απέτυχαν οι βουλευ-
τές που τον ψήφισαν – οι οποίοι δεν κατάλαβαν πόσο απέχουν από 
τη μέση αντίληψη για το θέμα. Αν βέβαια είχαν διαβάσει προηγου-
μένως τι ψήφισαν και αν τους ένοιαζε να εκφράσουν πράγματι την 
κοινωνία που τους ψήφισε.
Κάποιος θα μπορούσε να παρατηρήσει ότι δεν έχει κανένα νόημα 
να μπαίνουν τέτοιες απαγορεύσεις στις αίθουσες, όταν οι ταινίες σε 
έξι μήνες θα είναι διαθέσιμες ελεύθερα στα βιντεοκλάμπ και στο 
διαδίκτυο. Τότε, αποκλειστικά υπεύθυνος για το τι θα δει ο ανήλι-
κος είναι ο ίδιος ο γονιός του. Με αυτή τη λογική, δεν είχε κανένα 
νόημα να ψηφιστεί νόμος με περιορισμούς για τις αίθουσες. Αν θέ-
λετε να το χοντρύνουμε κι άλλο, δεν έχει κανένα νόημα να απαγο-
ρεύσεις στους ανηλίκους να μπαίνουν στα «τσοντάδικα», την ίδια 
στιγμή που τους έχεις δώσει tablet και απεριόριστη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο.
Εννοείται πως η συζήτηση δεν είναι τόσο απλή, ούτε μονοδιάστατη, 
και φυσικά υπάρχουν, όπως σε όλα τα θέματα, περισσότερα να ει-
πωθούν. Το θέμα είναι πως, όταν ψηφίστηκε ο νόμος, δεν ειπώθη-
καν. Ουδείς βουλευτής έκανε τον κόπο να ενημερώσει την κοινωνία, 
να προσπαθήσει και να την ακούσει και να της εξηγήσει τι και γιατί 

Τ
ο ότι στην Ελλάδα έχουμε πολυνομία το ξέ-
ρουμε. Το ότι η πολυνομία, ειδικά με τον τρόπο 
που προκύπτει στη χώρα μας, συνεπάγεται πολ-
λές αντικρουόμενες και αντιφατικές ρυθμίσεις 
για το ίδιο θέμα επίσης το ξέρουμε. Το ότι η πο-
λυνομία είναι επικίνδυνη και συχνά οδηγεί στην 

ανομία επίσης το ξέρουμε. Όπως ξέρουμε ότι η πολυνομία συνεπάγε-
ται ανασφάλεια, ενίοτε αναρχία και συνήθως ατιμωρησία. Γιατί, λοι-
πόν, να έχουμε πολυνομία; Διότι, πολύ απλά, αυτό ακριβώς θέλουμε. 
Διότι στην πραγματικότητα θέλουμε να είμαστε άναρχοι και να κά-
νουμε του κεφαλιού μας.
Ο νόμος είναι κανόνας συμπεριφοράς που γράφεται σε ένα χαρτί και 
υποτίθεται ότι εκφράζει τη μέση αντίληψη. Από τη στιγμή που θα 
γραφτεί, είναι δεσμευτικός και όλοι πρέπει να συμμορφώνονται. Δι-
αφορετικά, δεν έχουμε οργανωμένη κοινωνία αλλά ζούγκλα, όπου ο 
καθένας κάνει ό,τι θέλει.
Επειδή είναι δύσκολο να μαζευτούμε όλοι μαζί (άμεση δημοκρατία), 
οι νόμοι ψηφίζονται από τους αντιπροσώπους μας στη Βουλή (αντι-
προσωπευτική δημοκρατία). Το αν πράγματι οι αντιπρόσωποί μας 
ψηφίζουν κάθε φορά έναν σωστό νόμο, ο οποίος μας εκφράζει πραγ-
ματικά, εξαρτάται κυρίως από τη σχέση μας με τον εκλεγμένο. Αντι-
λαμβανόμαστε όλοι ότι η σχέση μας με τον εκλεγμένο τις περισσότε-
ρες φορές (και με δική μας ευθύνη) απλά δεν υπάρχει.
Ειδικά στην Ελλάδα της απόλυτης κομματοκρατίας που υποστηρίζε-
ται από το στεγνό και στυγνό πρωθυπουργοκεντρικό συνταγματικό 
σύστημα, με παράλληλη απουσία οποιασδήποτε δημοκρατικής ορ-
γάνωσης και δομής των κομμάτων, η ουσιαστική σχέση ψηφοφόρου-
βουλευτή (νομοθέτη) σπανίως ή ελάχιστα υφίσταται. Όπου υπάρχει, 
περιορίζεται σε ρουσφετολογικού τύπου διευθετήσεις και σε διευ-
κόλυνση στενά προσωπικών επιδιώξεων, κοινώς «κάνουμε δουλειές».
Κακά τα ψέματα, σχεδόν ουδείς σταυρώνει υποψήφιο με κριτήριο 
το αν ο «εσταυρωμένος» θα εκφράσει σωστά τις πεποιθήσεις του για 
όσα πρέπει να ρυθμίζουν την καθημερινή μας ζωή. Σε αυτά περιλαμ-
βάνονται ηθικές αξίες, κανόνες συμπεριφοράς και περιορισμοί στις 
ελευθερίες των επιλογών εκάστου προς όφελος του συνόλου. Η κομ-

ψήφισε. Εν προκειμένω, αν αξίζει και αν πρέπει μέσω της σήμανσης 
των ταινιών η πολιτεία να δίνει και αξιολογικές κατευθύνσεις στους 
πολίτες της. Τηρώντας απλώς την κομματική πειθαρχία, ο βουλευτής 
ψήφισε ό,τι έφερε η κυβέρνηση.
Όταν ψηφίστηκε η παροχή δικαιώματος ψήφου σε ανηλίκους 
(17), ουδείς ασχολήθηκε με τις ανακολουθίες που μπορεί να 
προκύπτουν σε σχέση με άλλα θέματα, όπως καλή ώρα ο κινη-
ματογράφος. Ο ανήλικος μπορεί να βγάζει κυβέρνηση, αλλά δεν 
μπορεί να πάει σινεμά. Πόσο λογικό είναι αυτό, πόσο σωστά ε-
νταγμένο στο συνολικό πλέγμα των νόμων, πόσο συμβατό με τη 
γενικότερη αντίληψη για τη συμπεριφορά και δράση των ανηλί-
κων. Στην απλούστερη εκδοχή, εφόσον επελέγη να δοθεί ψήφος 
στους 17άρηδες, έπρεπε, για λόγους συνέπειας, να αρθεί και μια 
σειρά άλλων περιορισμών στη δράση τους. Έπρεπε να διατυπω-
θούν διαφορετικά η έννοια και οι συνέπειες της ανηλικότητας. 
Τα πράγματα περιπλέκονται ιδιαίτερα αν συνυπολογίσουμε την 
τεράστια ανοχή της κοινωνίας στις καταλήψεις των γυμνασίων 
και λυκείων από ανηλίκους και μη.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας νόμος κρίνεται αναποτελεσματικός 
ή παρωχημένος με αφορμή κάποιο «ατυχές» περιστατικό εφαρμογής 
του. Μας συμβαίνει πολύ συχνά και οφείλεται ακριβώς στο ότι ψηφί-
ζουμε τους νόμους στο πόδι και χωρίς ουσιαστική προσπάθεια δια-
λόγου πάνω στα θέματα που ρυθμίζονται. Το χειρότερο είναι ότι επι-
βραβεύουμε κατ’ επανάληψη τους βουλευτές μας, ψηφίζοντάς τους 
ξανά και ξανά, παρά το γεγονός ότι αποτυγχάνουν να ψηφίσουν α-
ποτελεσματικούς νόμους. Κατ’ αποτέλεσμα, αποτυγχάνουμε εμείς οι 
ίδιοι στο να οργανώσουμε την κοινωνία μας.
Σχετικό-άσχετο, κορυφαίο όμως παράδειγμα η πολεοδομική και η 
φορολογική μας νομοθεσία. Σεντόνια ολόκληρα από άρθρα νόμων τα 
οποία ξεκινούν από μια ορθή κατά βάση αρχική παράγραφο και από 
κάτω προστίθεται σειρά «διορθώσεων», «συμπληρώσεων», «εξαιρέ-
σεων» και «ειδικών περιπτώσεων», με αποτέλεσμα όλα να απαγορεύ-
ονται και ταυτόχρονα όλα να επιτρέπονται. Μας βολεύει με κάποιον 
τρόπο αυτό. Έτσι μάθαμε.
Κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι νόμοι πρέπει να ψη-
φίζονται με φειδώ, με σαφή στόχευση και ουσιαστική προετοιμασία, 
και φυσικά να τηρούνται απαρεγκλίτως μέχρι να αλλάξουν ή να κα-
ταργηθούν. Αυτό προϋποθέτει υπευθυνότητα και από τους κυβερνώ-
ντες και από τους νομοθέτες και από τους πολίτες. Διαφορετικά, η ε-
πιτυχία ενός νόμου, και φυσικά της κοινωνίας μας, έχει ίσες πιθανό-
τητες με το να πιάσουμε το… Joker!

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Δεν είναι η πρώτη φορά 
που ένας νόμος κρίνεται 
αναποτελεσματικός ή 
παρωχημένος με αφορμή 
κάποιο «ατυχές» περιστατικό 
εφαρμογής του. Μας 
συμβαίνει πολύ συχνά και 
οφείλεται ακριβώς στο ότι 
ψηφίζουμε τους νόμους στο 
πόδι και χωρίς ουσιαστική 
προσπάθεια διαλόγου πάνω 
στα θέματα που ρυθμίζονται.

JOKER… 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ!

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Μ
ε ρυθμούς χελώνας φαίνεται να συνεχίζεται η 
επίτευξη προόδου στην Ε.Ε. όσον αφορά την 
ισότητα των φύλων. Ο πιο πρόσφατος δείκτης 
για την ισότητα των φύλων του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) 
δείχνει ότι η βαθμολογία της Ε.Ε. για την ισό-

τητα των φύλων ανέβηκε στο 67,4, μόλις έναν βαθμό πάνω από 
την έκδοση του 2017. Στην κορυφή της βαθμολογίας βρίσκεται η 
Σουηδία, με την Ελλάδα, όπως ήταν αναμενόμενο, να καταλαμ-
βάνει τις τελευταίες θέσεις.

Μακρύς ο δρόμος για τη χώρα μας
Όπως προαναφέρθηκε, η Σουηδία συνεχίζει να βρίσκεται 
στην κορυφή της βαθμολογίας του πίνακα αποτελεσμάτων 
της Ε.Ε. με 83,6 βαθμούς και ακολουθεί η Δανία με 77,5 βαθ-
μούς. Τη μεγαλύτερη βελτίωση την έχει σημειώσει η Πορτο-
γαλία με αύξηση 3,9 βαθμών και ακολουθεί με μικρή από-
σταση η Εσθονία με 3,1 βαθμούς. Η Ελλάδα και η Ουγγαρία 
έχουν να διανύσουν τη μεγαλύτερη απόσταση, με βαθμολο-
γία αμφότερες μικρότερη των 52 βαθμών.

«Είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά εξακολουθούμε 
να απέχουμε ακόμη πολύ από τον στόχο μας. Ο δείκτης μας, 
ο οποίος αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την ισότητα των 
φύλων στην Ε.Ε., δείχνει ότι σχεδόν τα μισά κράτη-μέλη βρί-
σκονται κάτω από τους 60 βαθμούς. Είναι καίριας σημασίας 
η επιτάχυνση των προσπαθειών για την ισότητα των φύλων 
μετά τη σύνθεση του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεδομένου ότι ανανεώνονται πλέον 
οι προτεραιότητες της Ε.Ε. στο επόμενο στρατηγικό πλαίσιο» 
δήλωσε η Βιρτζίνια Λάνγκμπακ, διευθύντρια του Ευρωπαϊκού 
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 ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Με αργούς ρυθμούς η πρόοδος  
για την ισότητα των φύλων

Η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο του 
δείκτη ισότητας των φύλων για 
το 2019 ανάμεσα στις 28 χώρες-
μέλη της Ε.E.

Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

Τι είναι ο δείκτης ισότητας
Ο δείκτης ισότητας των φύλων είναι ένα εργαλείο για τη μέτρη-
ση της προόδου στον τομέα της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε., 
το οποίο αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων. Ο δείκτης αφορά έξι βασικούς τομείς, την 
εργασία, τα χρήματα, τη γνώση, τον χρόνο, την εξουσία και την 
υγεία, και δύο συμπληρωματικούς, τη βία κατά των γυναικών 
και τις διαθεματικές ανισότητες. Εξετάζει περισσότερο τα σημεία 
που χρειάζονται βελτίωση και στηρίζει τους αρμόδιους φορείς 
για τη χάραξη πολιτικής και τον σχεδιασμό αποτελεσματικότε-
ρων μέτρων για την ισότητα των φύλων.
Ο δείκτης αποκαλύπτει επίσης τις διαφορετικές πραγματικότητες που 
αντιμετωπίζουν διάφορες ομάδες γυναικών και ανδρών. Εξετάζει 
τον τρόπο με τον οποίο διάφορες κοινωνικές μεταβλητές, όπως η 
αναπηρία, η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, η χώρα γέννησης και ο 
τύπος της οικογένειας, διασταυρώνονται με το φύλο για τη δημιουρ-
γία διαφορετικών διαδρομών στη ζωή των ανθρώπων. Για πρώτη 
φορά ο δείκτης επισημαίνει την κατάσταση των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώ-
πων και των Ρομά, καθώς και των μουσουλμάνων γυναικών σε 
περιοχές όπου υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία.

Ανησυχητικές ανισότητες
Ο τομέας με τη χαμηλότερη βαθμολογία είναι ο τομέας της εξου-
σίας, όπου εξετάζεται η πρόσβαση γυναικών και ανδρών στα κέ-
ντρα λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, ο τομέας αυτός έχει σημειώσει 
τη μεγαλύτερη πρόοδο διαχρονικά. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια 
εταιρειών, αν και αυτό παρατηρείται σε λίγα μόνο κράτη-μέλη. Η 
Γαλλία είναι η μόνη χώρα όπου τουλάχιστον το 40% κάθε φύλου 
συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών.
Η αρμόδια επίτροπος για τη δικαιοσύνη, τις γυναίκες και άνδρες 
καταναλωτές και την ισότητα των φύλων, Βιέρα Γιουρόβα, ση-
μείωσε ότι «η ανισότητα μεταξύ των κοινωνικών φύλων εμπο-
δίζει την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εργατικού 
δυναμικού της Ευρώπης. Είμαι περήφανη για το τι έχουμε επι-
τύχει, ωστόσο τώρα οι ενέργειές μας πρέπει να κάνουν τη δια-
φορά στην πράξη. Η Οδηγία για την εναρμόνιση επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής που εγκρίθηκε φέτος θα αλλάξει τα δεδομέ-
να για τις γυναίκες και τους άνδρες σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Η νομοθεσία θα στηρίξει την πιο ισότιμη κατανομή των ευθυνών 
παροχής φροντίδας, η οποία θα επιτρέψει στις γυναίκες να πα-
ραμείνουν στην αγορά εργασίας και να αναλάβουν δύσκολους 
και απαιτητικούς ρόλους ή θέσεις ευθύνης».

Επικέντρωση στην εναρμόνιση 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής
Η εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και η σύνδε-
σή της με την ισότητα των φύλων βρίσκεται στο επίκεντρο του 
φετινού δείκτη. Η γονική άδεια είναι ένα από τα σημαντικά μέ-
τρα πολιτικής για τη στήριξη των γονέων που εξισορροπούν την 
παροχή φροντίδας με την εργασία, αλλά δεν είναι διαθέσιμη σε 
όλες και όλους. Στην Ε.Ε. το 28% των γυναικών και το 20% των 
ανδρών δεν δικαιούνται γονική άδεια.
Η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και καλής ποιότητας υπη-
ρεσίες παροχής παιδικής φροντίδας είναι σημαντική για την 
εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, αλλά δεν είναι 
μόνο τα παιδιά που χρειάζονται φροντίδα. Τα ποσοστά γήρανσης 
και αναπηρίας αυξάνονται στην Ε.Ε., γεγονός που ωθεί προς τα 
πάνω τη ζήτηση για υπηρεσίες παροχής μακροχρόνιας φρο-
ντίδας προς τις ηλικιωμένες και ηλικιωμένους και τα άτομα με 
αναπηρία. Οι γυναίκες σε ηλικία πρόωρης συνταξιοδότησης συ-
νιστούν το μεγαλύτερο μέρος της άτυπης παροχής μακροχρό-
νιας φροντίδας στην Ε.Ε. Η διαφορά είναι αξιοσημείωτη στην 
ηλικιακή ομάδα των 50-64 ετών: το 21% των γυναικών και το 
11% των ανδρών φροντίζουν ηλικιωμένα άτομα και/ή άτομα με 
αναπηρία αρκετές ημέρες την εβδομάδα.
Στο πλαίσιο της ανάλυσης της εναρμόνισης επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής, ο δείκτης εξέτασε επίσης κατά πόσο οι γυναίκες 
και οι άνδρες έχουν τις ίδιες ευκαιρίες σε ευέλικτες μορφές ερ-
γασίας, στην παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης, στη 
χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και στον τρόπο μετακίνη-
σής τους προς και από τον χώρο εργασίας τους.



Έρχονται φορολογικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές με 
οικονομικό όφελος για περίπου 40.000 εργαζόμενους 
στον ιδιωτικό τομέα με το φορολογικό νομοσχέδιο 
του Νοεμβρίου.

Σοβαρή εξέλιξη έχουμε από τη συνάντηση των Γιάννη Ανδριό-
πουλου, Χάρη Κοντογιαννάτου, Σπύρου Κουκάκη (εκπρόσω-
ποι οργανώσεων των Ιατρικών Επισκεπτών Ελλάδας) και Ιωάννη 
Κούρτη (εκπρόσωπος εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα) με τον 
υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο, αρμόδιο για 
θέματα φορολογικής πολιτικής.
Η συνάντηση έγινε με θέμα την κατάργηση της άδικης υπερφο-
ρολόγησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα για τα εταιρικά 
αυτοκίνητα της εργασίας τους.
Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός Οικονομικών ενημερώθηκε ότι ως 
εργαζόμενοι είμαστε υποχρεωμένοι από τους εργοδότες μας για 
την άσκηση της εργασίας μας να χρησιμοποιούμε Ι.Χ. αυτοκίνητο 
που ανήκει στους εργοδότες μας και για το οποίο έχουν πληρω-
θεί όλοι οι φόροι. Δίχως αυτοκίνητο είναι αδύνατη η εκτέλεση 
της εργασίας μας και το αυτοκίνητο αυτό σε καμία περίπτωση δεν 
παράγει εισόδημα. Δυστυχώς, αυτό το αυτοκίνητο από το 2016 και 
αναδρομικά από το 2015 το υπουργείο Οικονομικών το καταλογί-
ζει άδικα ως εισόδημα στον εργαζόμενο και μας υπερφορολογεί. 
Από το 2015, δίχως κανένα λογικό σκεπτικό, επιβλήθηκε φόρος 
στους απλούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στους οποίους 
αναγκαστικά και απαραίτητα για τη δουλειά η εταιρεία όπου ερ-
γάζονται δίνει αυτοκίνητο για να καταστεί δυνατή η εργασία τους.
Επιπλέον, έχουμε και μια διάκριση σοβαρή και άδικη, γιατί φόρος 
επιβάλλεται μόνο στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ενώ 

εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Δημοσίου. Είναι άδικο και παρά-
λογο για ένα αυτοκίνητο που είναι υποχρεωμένος από την εται-
ρεία του να έχει ο εργαζόμενος να πληρώνει έως και 1.500 ευρώ 
επιπλέον φόρο τον χρόνο.
Παρ’ ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαν γίνει δύο ερωτήσεις στη 
Βουλή που υπέγραφαν 33 βουλευτές, ο αρμόδιος υπουργός, προ-
κλητικά αδιάφορος, δεν απάντησε ποτέ.
Ζητήθηκε από τους εκπροσώπους των ιατρικών επισκεπτών και 
των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα:
• Η κατάργηση του άδικου νόμου 4446/2016 (ΦΕΚ Ά 240/22-12-
2016) άρθρο 99 παράγραφος 1. Να επανέλθουν οι ρυθμίσεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 4172/2013 με τις εξαιρέ-
σεις των αυτοκίνητων, όπως αυτές διευκρινίστηκαν με την ΠΟΛ 
1219/6.10.2014.
• Να δοθεί επιτέλους «απάντηση» στην ερώτηση με αριθμό πρωτ. 
7032, 07.07.2017 που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Λευκάδας 
Αθανάσιος Καββαδάς, την οποία συνυπογράφουν 33 βουλευτές, 
και να γίνει δεκτή η ερώτηση και το αίτημά της.
• Να γίνουν σεβαστές και αποδεκτές οι αποφάσεις των ελληνι-
κών δικαστηρίων (αριθμός απόφασης 8631/2017 Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, τμήμα ΙΕ΄) για όλους τους εργαζό-
μενους ιατρικούς επισκέπτες.
• Επιπλέον, να θεσπιστούν κανόνες ώστε τα εταιρικά αυτοκίνητα 
των εργαζομένων να πληρούν υψηλούς κανόνες, στάνταρ ασφά-
λειας και περιβαλλοντικών όρων.
Ο υφυπουργός, αφού άκουσε με προσοχή τα αιτήματά μας, μας 
ανακοίνωσε και δεσμεύτηκε ότι θα καταργηθεί ο άδικος νόμος 
4446/2016 (ΦΕΚ Ά 240/22-12-2016) άρθρο 99 παράγραφος 1 και 

θα επανέλθουν οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του 
νόμου 4172/2013 με τις εξαιρέσεις των αυτοκίνητων, όπως αυτές 
διευκρινίστηκαν με την ΠΟΛ 1219/6.10.2014. Με απλά λόγια, δεν 
θα πληρώσουν το επόμενο έτος, 2020, φόρο για τα αυτοκίνητά 
τους οι εργαζόμενοι.
Είναι μεγάλη επιτυχία το αποτέλεσμα της συνάντησης. Πρώτη 
φορά από τον αρμόδιο υφυπουργό έχουμε τέτοια τοποθέτηση. 
Περιμένουμε να το δούμε στην πράξη.
Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα απ’ όλη την Ελλάδα ευχαρι-
στούν τον κ. Βεσυρόπουλο.
Επιτέλους, σταματά η υπερφορολόγηση των απλών εργαζομένων 
της μεσαίας τάξης. Είναι άδικο και αδιανόητο να φορολογούμαστε 
άγρια για εργαλεία δίχως τα οποία είναι αδύνατο να εργαστούμε, 
για περιουσιακά στοιχεία των εργοδοτών μας.

*Ο Γιάννης Ανδριόπουλος, MSc., Ph.D., είναι αντιπρόεδρος 
ΕΔΗΚΙΕΦΑΡΜ, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. ΤΕΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ, 
μέλος Δ.Σ. ΠΟΙΕΦΣΕΚ και αντιπρόεδρος ΣΙΕΑΙΤ.

ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΈΣ ΑΠΑΛΛΑΓΈΣ 
ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ*
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Αποφασισμένη να βάλει τα στελέχη 
της σε… πρόγραμμα διά βίου μά-
θησης φαίνεται ότι είναι η ΝΔ, κα-

θώς μόλις τρεις μήνες μετά τις νικηφόρες 
για το κόμμα εκλογές πραγματοποιήθηκε, 
για πρώτη φορά στην ιστορία των Ειδικών 
Κομματικών Οργανώσεων, επιμορφωτική 
Ακαδημία, στην οποία συμμετείχαν οι ΕΚΟ 
Δικηγόρων Αθηνών, Δικηγόρων Πειραιώς 
και Νέων Δικηγόρων.
Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε με πρω-
τοβουλία του γραμματέα ΕΚΟ ΝΔ, Νίκου 
Παγώνη, υπό την αιγίδα της Γραμματείας 
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας 
του κόμματος και τα θέματα που συζητή-
θηκαν ήταν «Ηγεσία Ομάδας», «Ανάπτυξη 
Δικτύου ΕΚΟ», «Ψηφιακή Επικοινωνία» 
και «Στρατηγικές, τακτικές και εργαλεία 
πολιτικής επικοινωνίας», θέματα που έχουν 
εφαρμογή στη λειτουργία, στους στόχους 

και στο έργο της Πολιτικής Ακαδημίας Στε-
λεχών.
Εισηγητές στο επιμορφωτικό αυτό πρό-
γραμμα ήταν ο βουλευτής Επικρατείας της 
ΝΔ Χρήστος Ταραντίλης, ο διευθυντής Ψη-
φιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, 
Έρικ Παρκς, ο γραμματέας Στρατηγικού 
Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ, Βα-
σίλης Φεύγας, και ο κ. Παγώνης.
Στην εισήγησή του για την ανάπτυξη του 
δικτύου ΕΚΟ, ο κ. Παγώνης έκανε εκτενή 
αναφορά στην ιστορία των ΕΚΟ, αλλά και 
ειδικά της ΕΚΟ Δικηγόρων, και εξήγησε 
ότι είναι στη φύση των ΕΚΟ η διασύνδεση 
ειδικότερων εργασιακών ζητημάτων και 
προβληματισμών με την εκάστοτε ηγεσία 
της παράταξης προς πρόταση και αναζήτη-
ση εφικτών, επωφελών και χρήσιμων λύ-
σεων για τους εργαζόμενους. Παράλληλα, 
τόνισε τη σημασία της επικοινωνίας και της 

συνεργασίας, καθώς και του τρόπου πρό-
ληψης-επίλυσης-διαχείρισης συγκρούσε-
ων, όπως επίσης και της εξοικείωσης με τις 
νέες τεχνολογίες και της ανάδειξης της ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης για την καλύτερη 
οργάνωση και λειτουργία της Γραμματείας 
ΕΚΟ. Υπογράμμισε, δε, ότι η επιρροή του δι-
κτύου ΕΚΟ εξαρτάται σαφώς από τον βαθμό 
παγίωσης και ανάπτυξής του υπό τρεις βα-
σικούς άξονες:
• Πάντοτε Πράξη. Εφησυχασμός και αναμο-
νή των επόμενων εκλογών δεν επιτρέπεται.
• Πρόγραμμα και Συνεννόηση
• Αξιοποίηση διαδικτυακών και διαβουλευ-
τικών εργαλείων
Τέλος, επισήμανε τη δέσμευση για την ορθή 
αξιολόγηση των ζητημάτων που αφορούν 
τις ΕΚΟ με πορίσματα προερχόμενα από τις 
ίδιες και τα μέλη τους, δηλαδή τους ίδιους 
τους ενδιαφερόμενους.

Σε «ακαδημία» στέλνει τις ΕΚΟ η ΝΔ

Η επιμόρφωση 
πραγματοποιήθηκε με 
πρωτοβουλία του γραμματέα 
ΕΚΟ ΝΔ, Νίκου Παγώνη, υπό 
την αιγίδα της Γραμματείας 
Στρατηγικού Σχεδιασμού και 
Επικοινωνίας του κόμματος.

Είναι άδικο και παράλογο για ένα 
αυτοκίνητο που είναι υποχρεωμένος από 
την εταιρεία του να έχει ο εργαζόμενος να 
πληρώνει έως και 1.500 ευρώ επιπλέον φόρο 
τον χρόνο.



Τ
ο νέο βιβλίο του Αλέκου Φασιανού, που μόλις κυ-
κλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη με τον 
δηλωτικό τίτλο «Το μάτι του ζωγράφου», παρουσι-
άστηκε στο Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, όπου έως 
τις 27 Οκτωβρίου λαμβάνει χώρα η πολυσυζητη-
μένη έκθεση «Αλέκος Φασιανός • Βαγγέλης Χρό-

νης: 30 χρόνια φιλίας. Ζωγραφική και ποίηση».
Στην έκθεση παρουσιάζονται σημαντικά έργα ζωγραφικής του 
Φασιανού (Le Zeune Marie, 1968, Ο ζωγράφος και το μοντέλο, 
1970, Πανδώρα, 1977, Ωραίο τοπίο με τρεις νέους, 1980, Πυγ-
μαλίων, 1984, Σαπφώ με στάχυα, 1986, Οδυσσέας και Καλυψώ, 
1991, Η αποθέωση του Αθλητή, 2003, Το πύρινο όραμα του 
Προφήτη Ηλία, 2014, κ.ά.), σχέδια, χαρακτικά, καθώς και αντι-
κείμενα από πηλό, μπρούντζο και γυαλί, που αποκαλύπτουν το 
προσωπικό ζωγραφικό του ύφος, τη βαθιά του αναζήτηση για 
το ωραίο και τη σχέση του με τον ποιητικό κόσμο του Βαγγέ-
λη Χρόνη. Παράλληλα, παρουσιάζεται το πολύτιμο αρχείο του 
ποιητή με χειρόγραφα, επιστολές, ανέκδοτες φωτογραφίες και 
πρώτες εκδόσεις, που φανερώνουν τον κοινό χρόνο της συνε-
χούς και αμείωτης δημιουργικής τους δράσης. Τριάντα χρόνια 
οι δυο τους εναλλάσσουν λέξεις με εικόνες, δείχνοντας, για 
πρώτη φορά στο σύνολό της, την πολυεπίπεδη εποικοδομητική 
τους συνεργασία.

Όπως ο ίδιος ο Φασιανός γράφει: «Η Μεσόγειος δημιουργεί 
καλλιτέχνες ζουμερούς, γεμάτους χρώματα, δεμένους με τον 
αέρα, τη φωτιά και το νερό. Εγώ ανήκω στη θάλασσα με τα ψά-
ρια και στο θείο μελτέμι με τα πουλιά». Ο λόγος του, για άλλη μια 
φορά, συναντά τις εικόνες του και οι εικόνες του μαρτυρούν την 
αλήθεια της ζωγραφικής και χαρακτικής του δράσης. Απόδει-
ξη της αλήθειας του, το βάθος της σκέψης του, η συνέπεια της 
δουλειάς του, αφού σε όλη του τη ζωή εκείνο που υπηρετεί στον 
απόλυτο βαθμό είναι η τέχνη.
Το συγγραφικό του έργο είναι εδώ και χρόνια γνωστό, αφού τα 
πολυσυζητημένα βιβλία του «Ο μύθος της γειτονιάς μου», «Πε-
ριπλανώμενα», «Μετά το μύθο της γειτονιάς», «Αθηναϊκό Πα-
νόραμα», «Ο μύθος της αιωνιότητας», «Άθλος, Μύθος, Έρως» 
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  ΤΆΚΗΣ ΜΆΥΡΩΤΆΣ, 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ & ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Β. & Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ

ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ 

Το μάτι του ζωγράφου

Ο Φασιανός ζωγραφίζει σχεδι-
άζοντας και δίνει προβάδισμα 
στη δύναμη του χρώματος και 
στη διατύπωση της εικόνας-
μορφής. 

και «Σήμερα και αύριο και χθες», των εκδόσεων Καστανιώτη, 
κέρδισαν την άμεση αποδοχή χιλιάδων αναγνωστών.
Αυτά τα βιβλία του, με το πλούσιο σε νοήματα περιεχόμενό τους, 
στερεώνουν το πνευματικό οικοδόμημα της Ελλάδας, της σημε-
ρινής και της αυριανής, καταλύοντας την αδυσώπητη ροή του 
χρόνου.

Η τέχνη από την πείρα της ζωής του Άλ. Φασιανού
Το «Μάτι του ζωγράφου» περιλαμβάνει 43 κείμενα του καταξι-
ωμένου καλλιτέχνη, μια συγκομιδή εμπειρίας ζωής, με σκέψεις 
και αφορισμούς, από το 2006 έως το 2010, που πρωτοδημοσι-
εύτηκαν στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», σε επίμετρο των φί-
λων του, ποιητών, Βαγγέλη Χρόνη και Θανάση Θ. Νιάρχου, που 
με ιδιαίτερη διεισδυτικότητα αποτίμησαν τον γραπτό του λόγο, 
αφού ο Φασιανός έχει κάτι το ουσιαστικό να μας πει για την τέ-
χνη από την πείρα της ζωής του.
Το έργο του Φασιανού, απόμακρο από τη σύγχυση και την αδι-
έξοδη εναλλαγή απροσδόκητων θεμάτων και ετερόκλητων 
μορφοπλαστικών διατυπώσεων, ανιχνεύει την πιο βαθιά πραγ-
ματικότητα της ζωής εμμένοντας στην εξαντλητική απόδοση της 
ανθρώπινης μορφής. Το ανθρωποκεντρικό έργο του Φασιανού, 
κυρίαρχος κορμός στη δουλειά του, προσδιορίζει την αισθητική 
του και τη σφραγίζει ανεξίτηλα. Οι μορφές του, άλλοτε παρά-
ξενα απρόσμενες και άλλοτε προκλητικά δελεαστικές, ζουν την 
καθημερινότητα της ελπίδας και της τύχης, της φθοράς και της 
χαράς, του πάθους και του πένθους της ζωής. Και όπως ο ίδιος 
γράφει στο νέο του βιβλίο: «Η δημιουργία είναι βγαλμένη από 
το καταστάλαγμα της ζωής, από το πάθος, από την ουσία που 
μένει πάντα μετά από ένα δύσκολο πέρασμα. Αυτό το προσωπι-
κό ενδιαφέρει τον κόσμο. Το προσωπικό γίνεται παγκόσμιο. Στη 
ζωγραφική σημασία έχει η έμπνευση και η γνώση μιας πραγ-
ματικότητας».
Ο Φασιανός ζωγραφίζει σχεδιάζοντας και δίνει προβάδισμα στη 
δύναμη του χρώματος και στη διατύπωση της εικόνας-μορφής. 
Τα έργα του, με την άμεση πινελιά και τον αισθησιακό χειρισμό 
του χρώματος, θυμίζουν την αυθόρμητη χαρά με την οποία παί-
ζουν τα παιδιά ή βλέπουν τον κόσμο των μεγάλων με τα αθώα 
μάτια τους. O κόσμος των εικόνων του, απόμακρος από καθε-
τί άμορφο ή ασυνάρτητο, διεισδύει με τον δικό του τρόπο στο 

Τάκης Μαυρωτάς - Άλέκος Φασιανός

Βαγγέλης Χρόνης - Άλέκος Φασιανός
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σώμα της κοινωνικής πραγματικότητας. Στις αρχές της δεκαετί-
ας του ’60 ζωγραφίζει τους πρώτους «Ποδηλάτες» και «Καπνι-
στές», τις γνώριμες μορφές του, τις οποίες δεν θα εγκαταλείψει 
σε όλη τη διάρκεια της εξελικτικής του περιπέτειας. Η πινελιά 
και ο ρυθμός του χρώματος των έργων του μαρτυρούν την 
ψυχική του ευεξία και την αισιοδοξία της ελευθερίας. Ο ίδιος, 
εξάλλου, γράφει: «Η αναζήτηση του καλλιτέχνη πάει πιο μακριά, 
γιατί δεν σταματάει στη μίμηση, κάτι που είναι αναγκαίο, αλλά 
συγχρόνως διορθώνει την πραγματικότητα όπως θα τη φαντα-
ζόταν ο ίδιος, προς όφελος της δημιουργίας».
Η τέχνη εκπορεύεται από την εκδήλωση και την έκφραση της 
εσωτερικής ζωής του πνεύματος. Οι μορφές της κατοικούν την 
αιωνιότητα, εμπεριέχουν το υψηλό και το αγαθό, αγγίζουν τις 

ψυχές των ανθρώπων. Το νόημα στη ζωγραφική του Φασιανού 
βρίσκεται πέρα από την ενσυνείδητη, φαινομενική απλότητα 
χειρισμού της πλαστικής του έκφρασης. Η έκδηλη αφηγημα-
τικότητα των θεματολογικών του επιλογών ίσως να αποτελεί 
πρόσχημα αυτογνωσίας, μέσα από τον μύθο και την ιστορία. Κι 
εγώ πάλι προστρέχω στα κείμενά του, όπου τονίζει: «Ο μύθος 
είναι πιο αναγκαίος στην εποχή μας, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί 
να υποφέρει πια τη σκληρή πραγματικότητα, θέλει να ελευθε-
ρωθεί, να πετάξει στα ουράνια».
Η αίσθηση της ζωής τον απασχολεί έντονα και στη ζωγραφική 
του δράση, όπου συνήθως παίζει με τις γεμάτες και τις άδειες 
επιφάνειες, έτσι ώστε το σχέδιο να παραμένει κυρίαρχο στην 
τελική εικόνα. Παίζει με τις κατευθύνσεις της γραμμής για να 
μιμηθεί την κίνηση, τον όγκο, το φως, το βάρος. Η γραμμή γίνε-
ται ένα αυτόνομο πλαστικό στοιχείο με το οποίο ερμηνεύει τον 
χώρο, τις μορφές, την έκφραση. Ο Φασιανός, όμως, πέρα από 
τη μεγάλη ζωγραφική του μας έχει καταθέσει και ένα πολύχυμο 
συγγραφικό έργο, μαζί με τις ποιητικές του συλλογές, επιβεβαι-
ώνοντας τον στοχασμό του «η συγκίνηση έρχεται όταν λες την 
αλήθεια».
Ο καλλιτέχνης, προτρέχοντας τη μοίρα, ζητάει να πλάσει μιαν 
άλλη πραγματικότητα πιο προσωπική, στο μέτρο των δικών 
του αντιλήψεων. O Φασιανός αναζητά την αλήθεια και το ωραίο 
μέσα από την ποιητική δύναμη των έργων του. Το ερευνητικό 
ζωγραφικό ένστικτο και το καλλιεργημένο αισθητήριό του τον 
οδήγησαν στο να μεταχειριστεί όλες τις τεχνικές και όλα τα μέσα 
για την απόδοση των οραμάτων του. Μεγάλα παραδείγματα τέ-
χνης θεωρεί την αρχαία ελληνική τέχνη, ιδιαίτερα την αγγειο-
γραφία και τις επιτύμβιες στήλες, τη βυζαντινή αγιογραφία και 
το έργο των Θεόφιλου, Διαμαντόπουλου, Τσαρούχη και του δα-
σκάλου του Μόραλη. O κόσμος των εικόνων του χαρακτηρίζεται 
από την ενότητα και τη συνέπεια, τόσο του ύφους της πλαστικής 
του γραφής όσο και από την ατέρμονη διάθεσή του να ζωγρα-
φίζει τον άνθρωπο. Ο Φασιανός συχνά αναφέρεται στον μεγάλο 
απόντα της ελληνικής ζωγραφικής Γιάννη Τσαρούχη και σε ένα 
από τα κείμενά του μνημονεύει: «“Προτιμώ την τέχνη των φτω-
χών και των αγράμματων”. Είχε πει ο Τσαρούχης. Αυτοί δίνουν 

τον πολιτισμό. Είναι η αρχή των πάντων. Ας ζούμε λοιπόν με τις 
αρχικές ρίζες, γιατί είναι πάντα πολύ πιο κοντά στην αλήθεια της 
φύσης και της ζωής».

Ένας παθιασμένος εραστής του χρώματος
O Φασιανός, παθιασμένος εραστής του χρώματος, δημιουργεί 
μονοχρωματικούς πίνακες υμνώντας την καθημερινή ζωή. 
Χρησιμοποιεί το χρώμα, μπλε ή κόκκινο, καθαρό και αδιαβάθ-
μητο πάνω στη λευκή επιφάνεια. Δημιουργεί μια δισδιάστατη 
ζωγραφική έκφραση, η οποία θέλει να είναι αληθινή και όχι 
αληθοφανής. Εçύ αδιαβάθμητου χρώματος φτάνει στο πλάσι-
μο με τόνους-ημιτόνια και αρμογές. Και από το ύψος και το 
πλάτος φτάνει στο βάθος. Το φως θαρρείς ότι χτυπά τη σκιά, 
σαν να πρόκειται για το φως του ήλιου. Λερώνει το ατόφιο 
χρώμα και δημιουργεί μια ζωγραφική στο φως και στη διάφα-
νη σκιά, δημιουργώντας νέες πλαστικές αξίες. Οι ανθρωποκε-
ντρικές μορφές των έργων του, από το 1960 έως και σήμερα, 
ζυμωμένες με τη μνήμη άλλοτε κυκλαδικών ειδωλίων και 
άλλοτε των μορφών των κλασικών ερυθρόμορφων και μελα-
νόμορφων αγγείων, αποκτούν ένα άλλο, μυστικό νόημα, αρκεί 
να κρατήσεις σωστά το κάτοπτρο αντίκρυ τους. Η αίσθηση της 
ελευθερίας είναι κυρίαρχη στον ζωγραφικό και χαρακτικό του 
κόσμο και όπως ο ίδιος γράφει «θέλω να είμαι ελεύθερος. Ζη-
λεύω τους παλαιούς ανθρώπους που η ζωή τους ήταν απλή».
Ο έρωτας είναι κυρίαρχος στον οραματικό του κόσμο, τροφοδο-
τεί και εμψυχώνει τη δημιουργική του δράση, δίνοντας μια άλλη 
πνοή στην καθημερινότητα. Ο Φασιανός ζει τη μέθη της ζωής 
και αποκαλύπτει εκείνη την αλήθεια της που δίνει άλλη διάστα-
ση στην ύπαρξή μας. Έτσι, μπροστά στο πέλαγος της ζωής έχει 
τη δική του στάση, το δικό του πρότυπο αξιών, αφού τα κείμενά 
του άλλοτε λειτουργούν ως εξομολόγηση και άλλοτε ως διδαχή, 
φανερώνοντας τους αποσταγμένους του στοχασμούς. Τη δική 
του πνευματική συγκρότηση και τη δική του ηθική διαύγεια. Τα 
κείμενά του είναι πλούσια σε κοινωνιολογικές παρατηρήσεις 
και ψυχολογικές εξηγήσεις. Διακρίνονται από την εμβρίθεια και 
τη σαφήνεια, τις εύστοχες αναφορές στο χθες, τις στέρεες και 
μελετημένες κρίσεις, τις συναισθηματικές εξάρσεις αλλά και 
την ποιητική τους πνοή. Ο Φασιανός αποδέχεται ως πυξίδα της 
καλλιτεχνικής και πνευματικής του δράσης την αρχαία ελληνική 
σκέψη και η ιστορική του ευρυμάθεια διαποτίζει το έργο του. 
Είναι ο αταλάντευτος υποστηρικτής του μέτρου και της σωφρο-
σύνης, αφού με ευθυκρισία και αυτοεμπιστοσύνη, με λογισμό 
και όραμα, όλα αυτά τα χρόνια συνεχώς μας κάνει κοινωνούς 
της μεγάλης του δημιουργίας.

O Φασιανός αναζητά την  
αλήθεια και το ωραίο μέσα  
από την ποιητική δύναμη  
των έργων του.

1.  Αλέκος Φασιανός, Ο Ζωγράφρος και το μοντέλο, 1970, λάδι σε 
μουσαμά 130χ160

2.  Αλέκος Φασιανός, Ελεύθερα πουλιά, ακρυλικό σε μουσαμά 
80χ67

3.  Αλέκος Φασιανός, Τα ρόδα της Φιλίας, 1996, ακρυλικό σε μου-
σαμά 91χ75

4.  Αλέκος Φασιανός, Πρωινή αύρα, 1989, ακρυλικό σε μουσαμά 
155χ100
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Είναι γεγονός ότι ο εμβολιασμός κατά 
της γρίπης δεν εξασφαλίζει ότι δεν θα 
νοσήσουμε από τον ιό, καθώς φαίνε-
ται ότι κινείται «πιο έξυπνα» σε σχέση 

με την ιατρική παρέμβαση. Παρ’ όλα αυτά, ο 
εμβολιασμός αποτελεί το κύριο όπλο για την 
αναχαίτιση της νόσου και θωρακίζει σε υψηλό 
βαθμό τον οργανισμό μας, ώστε να μην πέσου-
με με βαριά συμπτώματα στο κρεβάτι.
Σύμφωνα με τον κ. Ευάγγελο Φραγκούλη, γε-
νικό οικογενειακό γιατρό, αναπληρωτή αρχία-
τρο ΕΔΟΕΑΠ, αντιπρόεδρο Β΄ της Ελληνικής 
Εταιρείας Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής, εί-
ναι ιδιαίτερα πιθανό να αρρωστήσει κάποιος 
ακόμη και αν εμβολιαστεί, όμως το εμβόλιο 
αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο να 
αντιμετωπίσει κανείς τη γρίπη.
Όπως ανέφερε στην ομιλία του στην ενη-
μερωτική εκδήλωση με θέμα «Εμβόλια & 
Αντιβιοτικά: Ενημερώνομαι-Προλαμβάνω», 
που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευ-
τικός Σύλλογος και το Μορφωτικό Ίδρυμα 
της Ενώσεως Συντακτών Ημερήσιων Εφη-
μερίδων Αθηνών, το εμβόλιο προφυλάσσει 
από τη μετάδοση του ιού, από τις σοβαρές 
επιπλοκές, μειώνει τον κίνδυνο του θανάτου, 
τα πολλά κρούσματα, την αύξηση των επι-
σκέψεων σε γιατρούς, τις απουσίες από την 
εργασία και το σχολείο κ.λπ. Έχει αποδειχθεί 
σε μελέτες ότι το εμβόλιο, ακόμη κι αν κά-
ποιος αρρωστήσει, μειώνει τη σοβαρότητα 

της νόσου και κυρίως τις πιθανές επιπλοκές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις ΗΠΑ το αντιγριπι-
κό εμβόλιο συστήνεται για όλο τον πληθυσμό, 
από τη βρεφική ηλικία, 6 μηνών, και άνω. Το 
ίδιο περιγράφεται και στην Ελλάδα, όπου το εμ-
βόλιο συστήνεται για όλους με βάση το Εθνικό 
Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Βέβαια η διαθεσι-
μότητα σε εμβόλια εξαρτάται από την οικονομι-
κή κατάσταση της κάθε χώρας. «Καλός» μέσος 
όρος για μια αναπτυγμένη κοινωνία θεωρείται 
η αναλογία 250 εμβόλια ανά 1.000 κατοίκους. 
Την αναλογία αυτή τηρεί και η Ελλάδα, η οποία 
θα διαθέσει συνολικά μέχρι τα μέσα Νοεμβρί-
ου 2,6 εκατομμύρια εμβόλια.
Με δεδομένο το γεγονός ότι τα προηγούμε-

να χρόνια η έξαρση της γρίπης καταγράφηκε 
από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάρτιο, υπάρχει 
αρκετός χρόνος για να πετύχουμε τη θωρά-
κιση του οργανισμού μας. Χρειάζονται δυο 
εβδομάδες από την ημέρα του εμβολιασμού 
ώστε το ανοσοποιητικό μας να ισχυροποιηθεί 
ενάντια στον ιό της γρίπης. Όπως αναφέραμε, 
όμως, η ανταπόκριση του οργανισμού δεν εί-
ναι απόλυτη. Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή με 
εξασθενημένο ανοσοποιητικό ανταποκρίνο-
νται λιγότερο.
Επίσης, είναι σημαντικό το εμβόλιο να «αντι-
στοιχεί» στους ιούς που κυκλοφορούν, αφού ο 
ιός της γρίπης δεν είναι ένας, καθώς έχει την 

ικανότητα να μεταλλάσσεται. Για τον λόγο αυτόν 
κάθε χρόνο το εμβόλιο δεν είναι το ίδιο, αλλά 
σε διεθνές επίπεδο υπάρχουν επιστημονικές 
επιτροπές οι οποίες αποφασίζουν ποιοι θα είναι 
οι ιοί της γρίπης που θα συμπεριληφθούν σε 
αυτό. Τα στατιστικά δείχνουν σημαντική διακύ-
μανση στην αποτελεσματικότητα του εμβολίου 
– στις ΗΠΑ κινείται μεταξύ 19% και 60%, ενώ 
στην Ελλάδα πέρυσι υπολογίστηκε στο 42%.
Συστήνεται δε η ετήσια επανάληψη του εμβο-
λιασμού, καθώς με την πάροδο των μηνών τα 
προστατευτικά αντισώματα εξασθενούν, ενώ, 
όπως αναφέραμε, και οι ιοί της γρίπης αλλά-
ζουν γενετικά διαρκώς.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Γρίπη: Να εμβολιαστώ ή όχι;

Εδώ και πολλά χρόνια η επιστημονική κοινότητα 
αναζητά κάποια αγωγή η οποία θα εξασφαλίσει 
καλύτερη ζωή στους ασθενείς με κυστική ίνω-

ση, μια κληρονομική ασθένεια με κύριο χαρακτηριστι-
κό την εμφάνιση ιδιαίτερα παχύρρευστων και αφυδα-
τωμένων εκκρίσεων σε διάφορα όργανα και αδένες 
του σώματος, με αποτέλεσμα τη σταδιακή καταστροφή 
ζωτικών οργάνων και τελικώς την ανεπάρκεια αυτών. 
Το προσδόκιμο ζωής των ασθενών είναι τα 35-40 έτη.
Οι τελευταίες εξελίξεις δικαιώνουν τις προσπάθειες 
αυτές, καθώς ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκου 
(FDA) ανακοίνωσε στις 21 Οκτωβρίου ότι ενέκρινε τη 
φαρμακευτική αγωγή με την ονομασία Trikafta, που 
αποτελεί τον πρώτο τριπλό συνδυασμό φαρμακευ-
τικών ουσιών (elexacaftor/ivacaftor/tezacaftor) και 
απευθύνεται σε ασθενείς με κυστική ίνωση.
Το νέο φάρμακο αφορά ασθενείς ηλικίας άνω των 12 
ετών, που έχουν τουλάχιστον μία συγκεκριμένη με-
τάλλαξη της νόσου. Αυτοί υπολογίζονται σε ποσοστό 
άνω του 90% του συνολικού ινοκυστικού πληθυσμού.
Το νέο φάρμακο στοχεύει στην καλύτερη απόδοση και 
λειτουργία της ελαττωματικής πρωτεΐνης η οποία πα-
ράγεται από τη μετάλλαξη του γονιδίου που προκαλεί 
τη νόσο. Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες θεραπείες, που 
στοχεύουν στο αίτιο της νόσου και στη λειτουργικότητα 
της πρωτεΐνης, απευθύνονταν σε ορισμένους ασθε-

νείς με συγκεκριμένο γονότυπο, οπότε για πολλούς με 
άλλες μεταλλάξεις δεν υπήρχε διαθέσιμη θεραπεία. 
Το Trikafta είναι το πρώτο φάρμακο της κατηγορίας 
αυτών που στοχεύουν στο αίτιο της νόσου που καλύ-
πτει περίπου το 90% του ινοκυστικού πληθυσμού. Η 
αποτελεσματικότητά του σε ασθενείς ηλικίας άνω των 
12 ετών ελέγχθηκε σε δύο δοκιμές.
Εκτιμάται ότι περίπου 1 στα 2.000-2.500 παιδιά γεν-
νιούνται με κυστική ίνωση και συνολικά 50-60 παιδιά 
τον χρόνο στην Ελλάδα (περίπου 1 παιδί ανά εβδομά-
δα). Το 4%-5% του γενικού πληθυσμού, δηλαδή 1 στα 
20 έως 25 άτομα, θεωρείται ότι είναι φορέας του παθο-
λογικού γονιδίου (περίπου 500.000 Έλληνες). Στην πε-
ρίπτωση δύο γονέων-φορέων, για κάθε παιδί υπάρχει 
πιθανότητα 25% να πάσχει από τη νόσο, 50% να είναι 
φορέας και 25% να μη φέρει καν το γονίδιο.
Στη χώρα μας εκτιμάται πως υπάρχουν πάνω από 800 
ασθενείς και από την άποψη της γέννησης νέων πα-
σχόντων η κυστική ίνωση είναι μακράν η πιο διαδεδο-
μένη κληρονομική νόσος στην Ελλάδα. Κατά εντελώς 
παράδοξο τρόπο, είναι μια πάθηση μάλλον άγνωστη 
στην κοινή γνώμη, ενώ ακόμη και μεταξύ των γιατρών 
η εικόνα για τη νόσο είναι ασαφής ή παρωχημένη. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι απαιτείται προγεννητικός 
έλεγχος των ζευγαριών ή κατά τις πρώτες εβδομάδες 
της κύησης.

Εγκρίθηκε στην Αμερική επαναστατική 
θεραπεία για την κυστική ίνωση

Σημαντική διάκριση  
για  Έλληνα ψυχολόγο

Τα στατιστικά στοιχεία 
δείχνουν ότι, παρά 
το εμβόλιο, η γρίπη 
μπορεί να «χτυπήσει». 
Όμως δεν θα 
αντιμετωπίσει ισχυρή 
αντίσταση και δεν θα 
κάνει επιπλοκές.
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υγεία

Επιδιώκοντας να φέρει πιο κοντά 
γιατρούς και ασθενείς, ο ψυχο-
λόγος δρ. Βασίλης Κιοσσές δημι-

ούργησε το «Έλα στη θέση μου, Γιατρέ!» 
(Empathize with me, Doctor!), μια πρό-
τυπη βιωματική εκπαίδευση επαγγελμα-
τιών υγείας στην ενσυναίσθηση, η οποία 
αναγνωρίστηκε σε διεθνές επίπεδο ως 
εξαιρετική πρακτική που προωθεί την 
προσωποκεντρική ιατρική και φροντίδα.
Η συγκεκριμένη πρακτική, που διέπε-
ται από τις αρχές της προσωποκεντρι-
κής (ή ασθενοκεντρικής) φροντίδας και 
δημιουργήθηκε στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διακρίθηκε 
με το Παγκόσμιο Βραβείο Καινοτομίας 
στην Προσωποκεντρική Φροντίδα Υγεί-
ας από τον διεθνή οργανισμό Planetree 
International. Η πρακτική ξεχώρισε μεταξύ των προτάσεων από κορυφαία νοσοκο-
μεία και ιδρύματα απ’ όλο τον κόσμο, ενώ η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί 
στις 30 Οκτωβρίου στη Φλόριντα των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου 
για την Προσωποκεντρική Φροντίδα Υγείας.
Όπως αναφέρει ο κ. Κιοσσές: «Ακρογωνιαίος λίθος της προσωποκεντρικής φρο-
ντίδας είναι η ενσυναίσθηση, η οποία αποτελεί έναν από τους επτά άξονες που 
συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα επόμενα χρόνια στην εκπαίδευση 
των επαγγελματιών υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές μελέτες τη συνδέουν με 
ορθότερες διαγνώσεις, καλύτερες εκβάσεις στην υγεία των ασθενών, τήρηση των 
θεραπευτικών οδηγιών, περισσότερη ικανοποίηση, λιγότερες άσκοπες εργαστηρι-
ακές εξετάσεις. Το “Έλα στη θέση μου, Γιατρέ!” αποτελεί τη μοναδική στοχευμένη 
εκπαίδευση στην ενσυναίσθηση στην Ελλάδα».
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4.  ΜΆΘΕΤΕ ΌΛΆ ΌΣΆ ΠΡΕΠΕΙ ΝΆ 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ –ΚΆΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ– ΤΩΝ 
ΚΆΙΝΌΎΡΓΙΩΝ KIA XCEED, MAZDA CX-
30, OPEL CORSA ΚΆΙ SKODA KAMIQ

6.  ΤΌ YARIS ΤΗΣ TOYOTA ΠΕΡΝΆ ΣΤΗΝ 
ΚΆΙΝΌΎΡΓΙΆ ΓΕΝΙΆ ΤΌΎ ΆΛΛΆΖΌΝΤΆΣ 
ΌΛΌΚΛΗΡΩΤΙΚΆ ΕΙΚΌΝΆ ΚΆΙ 
ΆΝΆΛΌΓΙΕΣ, ΆΠΌΚΤΩΝΤΆΣ ΝΕΌΎΣ 
ΤΡΙΚΎΛΙΝΔΡΌΎΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 1.000 ΚΆΙ 
1.500 ΚΎΒΙΚΩΝ ΚΆΙ ΎΒΡΙΔΙΚΌ 
ΣΎΣΤΗΜΆ 4ΗΣ ΓΕΝΙΆΣ

8.  ΤΌ ΠΡΩΤΌ ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ 
VOLVO ΕΙΝΆΙ ΓΕΓΌΝΌΣ ΚΆΙ ΠΡΌΚΕΙΤΆΙ 
ΓΙΆ ΤΌ XC40 ΜΕ ΤΌΝ ΚΩΔΙΚΌ 
RECHARGE, Ό ΌΠΌΙΌΣ ΘΆ 
ΧΆΡΆΚΤΗΡΙΖΕΙ ΠΛΕΌΝ ΌΛΆ ΤΆ PHEV 
ΚΆΙ BEV ΜΌΝΤΕΛΆ ΤΩΝ ΣΌΎΗΔΩΝ

10.  ΤΌ ΝΕΌ PEUGEOT 208 ΕΧΕΙ ΆΛΛΌ 
ΣΤΙΛ, ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΆΙ 
ΠΕΤΡΕΛΆΙΌΎ, ΆΛΛΆ ΚΆΙ ΜΙΆ ΠΛΗΡΩΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΔΌΣΗ ΠΌΎ ΘΆ ΕΙΝΆΙ 
ΔΙΆΘΕΣΙΜΗ ΆΠΌ ΤΙΣ ΆΡΧΕΣ ΤΌΎ 2020

12.   ΌΜΆΔΆ ΠΌΎ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΔΕΝ ΆΛΛΆΖΕΙ 
ΠΛΗΡΩΣ, ΆΛΛΆ ΆΝΆΒΆΘΜΙΖΕΤΆΙ 
ΌΎΣΙΆΣΤΙΚΆ. ΆΎΤΌ ΕΚΆΝΕ ΚΆΙ Η 
RENAULT ΜΕ ΤΌ BEST SELLER ΤΗΣ 
ΕΔΩ ΚΆΙ ΠΌΛΛΆ ΧΡΌΝΙΆ, ΤΌ CLIO

14.  ΤΆ ΣΕΝΤΆΝ ΕΙΝΆΙ ΆΚΌΜΆ ΕΔΩ ΚΆΙ 
ΤΌ PASSAT ΕΝΙΣΧΎΕΙ ΤΗΝ ΆΠΌΨΗ 
ΆΎΤΗ, ΚΆΘΩΣ ΕΜΦΆΝΙΖΕΤΆΙ 
ΆΝΆΝΕΩΜΕΝΌ ΚΆΙ ΡΙΖΙΚΆ 
ΆΝΆΒΆΘΜΙΣΜΕΝΌ, ΕΙΔΙΚΆ ΣΕ Ό,ΤΙ 
ΆΦΌΡΆ ΤΆ ΗΛΕΚΤΡΌΝΙΚΆ ΤΌΎ

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ
Διανέµεται Δωρεάν

   ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:  Νίκος Μαρινόπουλος, 
Γιάννης Σκουφής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Παναγιώτης Τριτάρης  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Χρήστος Κύρτσος

kyrtsos@freesunday.gr  
 210-6754430

OKΤΩΒΡΙΟΣ 2019 • ΤΕΥΧΟΣ 40H AUTO SUNDAY ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ FREE SUNDAY

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, 
ή διασκευή απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρο-
νικό, φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµοι 238/ 

1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, ΝΔ 3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες του Διεθνούς Δικαίου

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ FREE SUNDAY
ΕΚΔΟΤΉΣ: ΧΡΉΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

issuu.com/autosunday

Το νέο Honda Jazz  
θα είναι μόνο  

υβριδικό

Μετά το μεγάλο CR-V, υβριδικό γίνεται και το μικρό Jazz, 
η νέα γενιά του οποίου παρουσιάστηκε στο Τόκιο και 
την έκθεσή του. Μάλιστα η Honda δεν θα έχει στην ευ-

ρωπαϊκή της γκάμα συμβατικές εκδόσεις του.
Το υβριδικό σύστημα πρόωσης θα είναι και εδώ το i-MMD του 
CR-V με τους δύο ηλεκτροκινητήρες, αλλά μικρότερο, 1.000 ή 
1.500 κυβικών, κινητήρα βενζίνης.
To Jazz διατηρεί και στη νέα του εκδοχή το αμάξωμα του ενός 
όγκου, ενώ σημαντική προσθήκη στην γκάμα είναι η έκδοση 
Crosstar με χαρακτηριστικά crossover, ακολουθώντας τις επιτα-
γές της εποχής. Κατά τα άλλα, υπάρχουν όλες οι δυνατές επιλο-
γές σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση, ενώ το Honda Sensing, η ο-
μπρέλα των συστημάτων υποβοήθησης της ιαπωνικής εταιρεί-
ας, έχει διευρυνθεί κι άλλο με νέες δυνατότητες και λειτουργίες.
Η διάθεση του νέου Honda Jazz στην Ευρώπη θα ξεκινήσει στα 
μέσα του 2020.
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��� ΤΟ ΝΈΟ SKODA KAMIQ ΔΈΛΈΆΖΈΙ ΆΠΟ €15.900
Μια νέα επιλογή θα προστεθεί από τον επόμενο μήνα στα μικρά SUV, με το Kamiq να συν-
δυάζει όλα τα κλασικά πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης κατηγορίας, όπως η αυξημένη α-
πόσταση από το έδαφος και οι υπερυψωμένες θέσεις, με την ευελιξία ενός μικρού σε δια-
στάσεις μοντέλου και τη χαρακτηριστική σχεδίαση της Skoda. Οι τιμές ξεκινούν από τα 
€15.900 στην έκδοση 1.0 TSI με τους 95 ίππους. Αυτή με τους 116 ίππους ξεκινά από τα 
€18.600, ενώ με το αυτόματο DSG κοστίζει €18.900. Η 1.5 TSI με τους 150 ίππους και στάνταρ 
το DSG κοστίζει από €21.600. Το αυτόματο κιβώτιο είναι στάνταρ και στην έκδοση diesel 1.6 
TDI με τους 116 ίππους, από €21.970. Ο κινητήρας φυσικού αερίου 1.0 G-TEC θα είναι διαθέ-
σιμος στο τέλος της χρονιάς. Όλοι οι κινητήρες είναι άμεσου ψεκασμού και turbo, διαθέτουν 
ανάκτηση ενέργειας πέδησης, καθώς και τεχνολογία Start/Stop.

���  ΔΙΆΘΈΣΙΜΟ ΆΠΟ ΤΟΝ ΈΠΟΜΈΝΟ ΜΉΝΆ  
ΤΟ ΝΈΟ OPEL CORSA

Η ελληνική αντιπροσωπεία της Opel, μέλος εδώ και λίγους μήνες του ομίλου Συγγελίδη, ανακοίνω-
σε επίσημα τις τιμές της καινούργιας γενιάς του best seller της, του Corsa. Το αποκλειστικά πεντά-
θυρο Corsa, λοιπόν, ξεκινά από τα €13.580 με το ατμοσφαιρικό, τρικύλινδρο σύνολο των 1.200 κυ-
βικών και των 75 ίππων και με επίπεδο εξοπλισμού Edition. Η έκδοση turbo του ίδιου κινητήρα 
κοστίζει από €14.380 με επίπεδο εξοπλισμού Edition, ενώ αυτή των 130 ίππων, που είναι αποκλει-
στικά αυτόματη, τιμάται από €17.280 με εξοπλισμό επιπέδου GS Line. Με τον diesel 1.5D των 102 
ίππων το νέο Corsa ξεκινά από τα €15.980 με το εισαγωγικό επίπεδο εξοπλισμού Edition. Η λίστα 
των παραγγελιών άνοιξε, ενώ και οι τρεις εκδόσεις μπορούν να παραγγελθούν ακόμη πιο αναβαθ-
μισμένες με δωρεάν πακέτα εξοπλισμού για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

��� ΈΡΧΈΤΆΙ ΤΟ ΝΈΟ KIA XCEED ΜΈ ΤΟ ΈΝΤΥΠΩΣΙΆΚΟ ΣΤΙΛ
Το XCeed χαρακτηρίζεται από την ίδια την Kia ως CUV (Crossover Utility Vehicle), πράγμα 
που σημαίνει πως σε σχέση με ένα κλασικό SUV δεν είναι τόσο ψηλό, ούτε έχει τόσο τονι-
σμένα off-road στοιχεία. Το XCeed θα είναι διαθέσιμο στη χώρα μας από τις αρχές Νοεμβρί-
ου (θα ξεκινά λίγο πάνω από τα €20.000) με όλους τους κινητήρες με τους οποίους διατίθε-
νται και τα άλλα μικρομεσαία Kia. Δηλαδή με τον τρικύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο χιλιάρη 
T-GDi των 120 ίππων, τον τετρακύλινδρο 1.4 T-GDi με τους 140 ίππους, τον 1.6 T-GDi των 
204 ίππων, που για πρώτη φορά υπάρχει σε μοντέλο που δεν φέρει τον χαρακτηρισμό GT, 
και τον diesel των 1.600 κυβικών και των 115 ή 136 ίππων. Ο τελευταίος θα κινεί και την ή-
πια υβριδική έκδοση 48V Hybrid που θα ακολουθήσει στο μέλλον, ενώ θα υπάρχει και plug-
in υβριδική έκδοση, όπως άλλωστε και για το Ceed Sportswagon.

���  ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΈΙ ΤΟ ΝΈΟ MAZDA CX-30  
ΣΤΉΝ ΈΛΛΆΔΆ;

Σε τρεις εκδόσεις κινητήρων θα είναι διαθέσιμο το νέο Mazda CX-30 στη χώρα μας. Οι εκδό-
σεις βενζίνης είναι δίλιτρες ατμοσφαιρικές, με τον SkyActiv-G να αποδίδει 122 ίππους και να 
κοστίζει από €25.112. Ο high-tech SkyActiv-X (με πολύ υψηλή σχέση συμπίεσης επιτυγχάνεται 
μερική αυτανάφλεξη προς όφελος της οικονομίας καυσίμου και μείωση των ρύπων) έχει 180 
ίππους και τιμή από €28.725. Η έκδοση SkyActiv-D εφοδιάζεται με diesel στα 1.800 κ.εκ., απο-
δίδει 116 ίππους και διατίθεται από €27.085. Όλες οι εκδόσεις προσφέρονται στάνταρ με μηχα-
νικό κιβώτιο 6 σχέσεων, ενώ υπάρχει εναλλακτικά αυτόματο 6άρι και σύστημα τετρακίνησης.
Το νέο SUV της Mazda τοποθετείται ανάμεσα στο μικρότερο CX-3 και το μεγαλύτερο CX-5. Το 
νέο SUV της Mazda τοποθετείται ανάμεσα στο μικρότερο CX-3 και το μεγαλύτερο CX-5. 
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ΝΊΚΟΣ ΜΑΡΊΝΟΠΟΥΛΟΣ

Το νέο Toyota Yaris με νέους 
τρικύλινδρους κινητήρες

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Τ
ο νέο Yaris έχει ως αιχμή του δόρατος τους νέους 
τρικύλινδρους κινητήρες βενζίνης στα 1.000 κ.εκ. 
και 1.500 κ.εκ. Ο 1.000άρης συνδυάζεται με πεντάρι 
μηχανικό κιβώτιο και ο 1.500άρης με εξάρι ή αυτό-
ματο CVT, ενώ προς το παρόν η Toyota δεν αναφέρει 

κανένα άλλο τεχνικό χαρακτηριστικό. Πάντως, ο νέος 1.500άρης 
λειτουργεί σε κύκλο Atkinson και σε σχέση με τον προκάτοχό 
του είναι κατά 15% πιο δυνατός, κατά 20% πιο οικονομικός και 
με 40% καλύτερη θερμοδυναμική απόδοση.
Με το μοτέρ των 1.500 κυβικών συνδυάζεται η υβριδική 
έκδοση 1.5 Hybrid Dynamic Force με ηλεκτρικό μοτέρ ισχύος 
περίπου 80 ίππων και νέα μπαταρία λιθίου ιόντων (αντί νικελίου 
μετάλλου) με 27% μικρότερο βάρος, ενώ ανανεωμένη είναι και 
η μετάδοση.
Το νέο Yaris είναι 5 εκατοστά φαρδύτερο από τον προκάτοχό 
του, με 5 εκατοστά μεγαλύτερο μεταξόνιο για πιο άνετους χώ-
ρους για τους επιβάτες. Εντελώς νέο είναι το εσωτερικό, με την 
οθόνη αφής 10" να βρίσκεται ψηλά στο μέσο του ταμπλό, παρα-
πέμποντας στη νέα Corolla. O βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει 
το σύνολο συστημάτων υποβοήθησης Safety Sense 2.0, ενώ 
προαιρετικά θα διατίθεται μέχρι και HUD (Head Up Display).
Το μπροστινό μέρος του Yaris ξεχωρίζει από τη νέα μεγάλη 
μάσκα, τους προβολείς που αγκαλιάζουν το καπό και χαμηλό-
τερα τα LED ημέρας με τους ομίχλης σε κάθε θέση. Τα φλας 
είναι ενσωματωμένα στους καθρέπτες, ενώ, όπως και στην 
Corolla, η οροφή έχει πιο έντονη κλίση προς τα πίσω, δημι-
ουργώντας ένα πιο δυναμικό στιλ.

Το εξελιγμένο πλαίσιο TNGA της Toyota, που χρησιμοποιείται 
ήδη στα C-HR και Corolla, αποτελεί τη βάση και για το νέο Yaris, 
εξασφαλίζοντας καλύτερα δυναμικά χαρακτηριστικά και υψηλό-
τερα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας.

Η ιαπωνική εταιρεία έδωσε τα πλήρη στοιχεία για το νέο Yaris, που θα είναι 
διαθέσιμο στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο του 2020.
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ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

To φουλ ηλεκτρικό Volvo XC40 
Recharge έχει 408 ίππους

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η Volvo ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα μείωσης των 
ρύπων, σύμφωνα με το οποίο έως το 2025 στοχεύει 
σε μια μείωση κατά 40% του αποτυπώματος CO2 ανά 
αυτοκίνητο και έως το 2040 να είναι μία  κλιματικά 

ουδέτερη εταιρεία. Επιπλέον στόχοι είναι η μείωση, και πάλι 
έως το 2025, κατά 25% των εκπομπών CO2 που σχετίζονται 
με την αλυσίδα εφοδιασμού της σε παγκόσμιο επίπεδο και το 
25% των πλαστικών στα νέα αυτοκίνητά της να προέρχεται από 
ανακυκλωμένο υλικό.
Από πλευράς πωλήσεων, οι Σουηδοί θέλουν έως το 2025 το 
μείγμα να αποτελείται από 50% ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά 
μοντέλα και 50% υβριδικά, στα οποία θα περιλαμβάνονται και τα 
ήπια υβριδικά.
Στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής, παρουσίασαν την ηλεκτρική 
έκδοση του XC40, τη Recharge, με τη συγκεκριμένη επωνυμία 
να χρησιμοποιείται στο μέλλον γενικά για όλα τους τα ηλεκτρικά 
μοντέλα μηδενικών ρύπων, καθώς και για τα PHEV.
Οπτικά, το ηλεκτρικό XC40 ξεχωρίζει από τα συμβατικά κυρίως 
από την κλειστή του μάσκα, που ταιριάζει πολύ καλά στο επιτυ-
χημένο αισθητικά μικρό SUV. Σε δεύτερο χρόνο οι πιο προσε-
κτικοί θα εντοπίσουν τη μειωμένη απόσταση από το έδαφος 
(από τα 211 στα 175 χιλιοστά).
Το τελευταίο οφείλεται στην παρουσία της συστοιχίας των 
μπαταριών ιόντων λιθίου στο δάπεδο του ηλεκτρικού SUV. H 
ενεργειακή χωρητικότητά τους είναι συνολικά 78 kWh, από τις 
οποίες αυτές που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι οι 75 kWh. 
Έτσι, η αυτονομία φτάνει κατά WLTP τα 400 χιλιόμετρα, τιμή 

ιδιαίτερα αξιόλογη για το μέγεθος και τον χαρακτήρα του XC40 
Recharge.
Η φόρτιση της μπαταρίας με τη βοήθεια ταχυφορτιστή 
150 kW και έως το 80% της συνολικής της χωρητικότητας 
διαρκεί μόλις 40 λεπτά της ώρας, ενώ η παρουσία της έχει 
αυξήσει το συνολικό βάρος του αυτοκινήτου κατά περίπου 
600 κιλά, φτάνοντας τα 2.150 (από περίπου 1.500 κιλά των 
συμβατικών εκδόσεων).
Το σύστημα πρόωσης αποτελείται από έναν ηλεκτροκινητήρα 
σε κάθε άξονα, με αποτέλεσμα το ηλεκτρικό XC40 να είναι και 
τετρακίνητο. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 408 ίππους 
και τα 660 Nm, ενώ, παρά το μεγάλο βάρος που προαναφέρα-
με, η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,9 
δεύτερα είναι ιδιαίτερα γρήγορη. Η τελική ταχύτητα περιορίζε-
ται, για λόγους μη γρήγορης εκφόρτισης της μπαταρίας, στα 180 
χλμ./ώρα.
Οι αλλαγές στο εσωτερικό του Volvo XC40 Recharge, το σύστη-
μα infotainment του οποίου χρησιμοποιεί για πρώτη φορά το 
περιβάλλον Google Android OS, περιορίζονται ουσιαστικά στο 
ελαφρώς μικρότερο, από τα 460 λίτρα στα 413 λίτρα, πορτμπα-
γκάζ. Ωστόσο, η μείωση αυτή αντισταθμίζεται από την παρουσία 
ενός δεύτερου χώρου, 31 λίτρων, για μικροπράγματα, κάτω 
από το εμπρός καπό.
Το Volvo XC40 Recharge θα πωλείται στις ευρωπαϊκές αγορές 
από τις αρχές του 2020 και η τελική τιμή του, η οποία θα εξαρ-
τάται βέβαια από τις ισχύουσες σε κάθε χώρα επιδοτήσεις, θα 
κυμαίνεται από 55.000 έως 60.000 ευρώ.

Η Volvo προχωρά στον εξηλεκτρισμό της γκάμας της και η αρχή γίνεται 
με την πλήρως ηλεκτρική έκδοση του πιο μικρού SUV της, του XC40.
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ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

H Peugeot ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο με τη νέα γενιά του επιτυχημένου υπερ-μίνι της, 
που πλέον είναι πιο premium και θα είναι διαθέσιμο και ως φουλ ηλεκτρικό.

Μ
ε την προσθήκη και της Opel στο 
portfolio της PSA (Peugeot, Citroën, DS 
Automobiles και Opel) ο διαχωρισμός 
και η όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρη το-
ποθέτηση των τεσσάρων εταιρειών εί-
ναι η επιβεβλημένη κίνηση από την 

πλευρά του γαλλικού ομίλου.
Σε αυτή την ιεράρχηση, λοιπόν, ο ρόλος της Peugeot είναι 
αυτός της premium μάρκας και προς αυτή την κατεύθυν-
ση κινείται συνειδητά εδώ και κάποια χρόνια. Πιο συγκε-
κριμένα, από την παρουσίαση του 3008, ενώ συνέχισε με 
το 5008, υπερθεμάτισε με το 508 και τώρα κατεβαίνει κα-
τηγορία με το 208, που φυσικά απευθύνεται σε ένα σαφώς 
πιο μεγάλο κοινό.
Σχεδιαστικά, το νέο γαλλικό υπερ-μίνι είναι άμεσα αναγνω-
ρίσιμο, λόγω της χαρακτηριστικής του κάθετης μάσκας, των 

δυναμικών αναλογιών του, καθώς είναι πιο μεγάλο, πιο 
φαρδύ, αλλά και πιο χαμηλό από τον προκάτοχό του, κα-
θώς και του πρωτότυπου ντιζάιν του πίσω μέρους του.
Το βέβαιο είναι πως δεν περνά απαρατήρητο, ενώ τις ε-
ντυπώσεις κλέβει και το εσωτερικό του, με το χαρακτηρι-
στικά μικρό τιμόνι των καινούργιων Peugeot και το i-
cockpit, ο ψηφιακός πίνακας του οποίου στις top εκδόσεις 
έχει τρισδιάστατες απεικονίσεις και ενδείξεις σε ολογράμ-
ματα. Με τον τρόπο αυτόν οι πιο σημαντικές πληροφορίες 
έρχονται πιο μπροστά και γίνονται πιο γρήγορα αντιληπτές 
από τον οδηγό, που όμως δεν έχει πάντα ανεμπόδιστη ο-
ρατότητα προς αυτές. Φυσικά υπάρχουν πλήρεις δυνατό-
τητες διασύνδεσης και πολλά συστήματα υποβοήθησης, 
μεταξύ των οποίων δυνατότητες ημιαυτόνομης οδήγησης 
σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο ΕΑΤ8 των 8 σχέσε-
ων, αλλά και αυτόματης στάθμευσης.

Από κει και πέρα, ο διάκοσμος είναι σύγχρονος και ποιοτι-
κός και χάρη στα μαλακά πλαστικά –κάτι όχι αυτονόητο στη 
συγκεκριμένη κατηγορία–, αλλά και στις δύο διαφορετικού 
τύπου επενδύσεις, στην έκδοση Allure π.χ., υποστηρίζει τον 
upper-class χαρακτήρα. Και θα τον υποστήριζε καθολικά 
αν τα πλαστικά ήταν μαλακά και στις πόρτες.
Οι Γάλλοι, πάντως, έχουν επενδύσει σαφώς περισσότερο 
στη δημιουργία ενός ποιοτικού, premium υπερ-μίνι παρά 
στη δημιουργία ενός υπερ-μίνι που μπορεί να καλύψει 
απόλυτα τις ανάγκες μιας μικρής οικογένειας. Κι αυτό για-
τί οι χώροι του, τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις απο-
σκευές τους (πορτμπαγκάζ από 309 λίτρα), δεν ξεπερνούν 
τον μέσο όρο της ομολογουμένως πλουραλιστικής κατη-
γορίας Β.
Σε αυτή την προσέγγιση εντάσσεται και ο σπορτίφ χαρακτή-
ρας του στον δρόμο, με το άμεσο σύστημα διεύθυνσής του, 

Το νέο Peugeot 208  
δεν είναι μόνο ιδιαίτερα όμορφο...
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την καλή ισορροπία μεταξύ άνεσης και οδικής συμπεριφο-
ράς –αναμενόμενο για γαλλικό μοντέλο γενικά και για 
Peugeot ειδικά– και τα υψηλά περιθώρια πρόσφυσής του.
Το νέο 208 στους δρόμους γύρω από τη Λισαβόνα, όπου το 
οδήγησα, αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευχάριστο. Προβλέψιμο 
και άμεσο στις αντιδράσεις του, άνετο και αρκετά ήσυχο, 
χωρίς τριγμούς και κραδασμούς, όπως και δυναμικό. Δυ-
ναμικό τόσο στις εκδόσεις του των 100 ίππων, τη βενζίνης 
PureTech με τον τρικύλινδρο 1.200 turbo και την diesel 
BlueHDi με τον καινούργιο τετρακύλινδρο των 1.500 κυβι-
κών, όσο και στην top έκδοση του βενζινοκινητήρα, αυτή 
των 130 ίππων, που συνδυάζεται στάνταρ με το πολύ καλό 
αυτόματο κιβώτιο των 8 σχέσεων, το οποίο διατίθεται προ-
αιρετικά στην έκδοση βενζίνης των 100 ίππων.
Ακόμα πιο δυναμικό, όμως, είναι το e-208, η ηλεκτρική έκ-
δοση του γαλλικού υπερ-μίνι που είχα τη δυνατότητα να ο-

δηγήσω. Η απόδοση του ηλεκτροκινητήρα του είναι 100 
kW, δηλαδή 136 ίπποι που είναι άμεσα διαθέσιμοι με το 
που πατάς το γκάζι και δίνουν άλλη διάσταση στην επιτά-
χυνση, τόσο από στάση όσο και εν κινήσει. Αυτό φυσικά α-
ντικατοπτρίζεται πέρα από την αίσθηση και στα νούμερα, με 
ένα 0-100 σε 8,1 δεύτερα, ενώ, παρά το σημαντικά μεγαλύ-
τερο βάρος του, είναι εξίσου ευχάριστο και δυναμικό με τις 
υπερτροφοδοτούμενες εκδόσεις βενζίνης και πετρελαίου.
Σε ό,τι αφορά την αυτονομία του, φτάνει μέχρι και τα 340 
χιλιόμετρα κατά WLTP, ενώ η πλήρης φόρτισή του στο 
σπίτι διαρκεί με wallbox 7,5 ώρες (με κοινή οικιακή παρο-
χή 16 ώρες).
Το Peugeot e-208 θα κοστίζει στην Ελλάδα, όπως και στη 
Γαλλία, 30.000 ευρώ. Στη Γαλλία, όμως, χάρη στις κρατι-
κές και μη επιδοτήσεις ο αγοραστής του θα κληθεί να κα-
ταβάλει 20.000-22.000 ευρώ για να το αποκτήσει. Τιμή ιδι-

αίτερα λογική, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη του τα πολύ 
πιο χαμηλά λειτουργικά έξοδα σε σχέση με τις εκδόσεις 
με κινητήρες εσωτερικής καύσης.
Στην Ελλάδα το νέο 208 θα ξεκινά, ενδεικτικά, λίγο κάτω α-
πό τα 14.000 ευρώ με το ατμοσφαιρικό σύνολο των 1.200 
κυβικών και των 75 ίππων, που οδήγησα και θεωρώ ότι 
είναι κατάλληλο αν το συντριπτικό ποσοστό των χιλιομέ-
τρων που θα διανύει θα καλύπτονται μέσα στην πόλη και 
κατά κύριο λόγο με έναν επιβάτη. Στην περίπτωση αυτή, το 
επίπεδο εξοπλισμού θα είναι το βασικό, Like – η επωνυμία 
είναι ενδεικτική του συνολικά lifestyle προσανατολισμού.
Η έκδοση βενζίνης των 100 ίππων, σε συνδυασμό με αυ-
τόματο κιβώτιο και το πιο πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού 
Allure, θα κοστίζει λίγο πάνω από τα 20.000 ευρώ, ενώ με 
το χειροκίνητο των 6 σχέσεων θα ξεκινά, και πάλι ενδει-
κτικά, λίγο πάνω από τα 18.000 ευρώ.
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Στη νέα του γενιά το Clio 
δεν έχει τίποτε λιγότερο 
απ’ όσα θα περίμενες 
από ένα όμορφο, 
καλοστημένο και 
σύγχρονο supermini.

Συνεχίζει ακάθεκτο!
ΝΈΟ RENAULT CLIO
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Τ
ο πρώτο Clio είχε παρουσιαστεί πριν από σχε-
δόν τρεις δεκαετίες και έκτοτε αποτελεί το 
best seller της Renault, καθώς και το δημοφι-
λέστερο supermini στην Ευρώπη, έχοντας 
ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια πωλήσεις. Το 
εντυπωσιακό με το Clio είναι πως ακόμη και 
προς τη δύση της καριέρας του κατάφερνε να 

σημειώνει αύξηση πωλήσεων, επιβεβαιώνοντας πόσο μεγά-
λο ρόλο παίζει η σχεδίαση, ακόμη και στις μικρές κατηγορίες.
Αναμφίβολα το κομψό και συνάμα δυναμικό στιλ του αμαξώ-
ματος ήταν και είναι ένα από τα ισχυρά χαρτιά του Clio έναντι 
του ανταγωνισμού – ο οποίος εντείνεται με την αύξηση των 
νέων Peugeot 208 και Opel Corsa. Ωστόσο, οι Γάλλοι ξέρουν 
πώς παίζεται το παιχνίδι και, όπως λένε, ομάδα που κερδίζει 
δεν την αλλάζεις, κάτι που γνωρίζει καλύτερα από τον καθέ-
ναν ο επικεφαλής στο τμήμα σχεδίασης Laurens van den 
Acker.
Έτσι, κληροδότησαν το πολύ πετυχημένο ντιζάιν του απερχό-
μενου μοντέλου στο νέο, ενώ το εκμοντέρνισαν έχοντας ως 
βάση τη μάσκα και τους προβολείς του Megane. Ταυτόχρονα, 
διατήρησαν στοιχεία aαναγνωρισιμότητας, όπως οι «κρυφές» 
πίσω λαβές. Το αποτέλεσμα, λοιπόν, είναι τουλάχιστον κολα-
κευτικό, με το στιλ του Clio να αποτελεί αβαντάζ και κίνητρο 
που δελεάζει.
Από την άλλη, ορθά οι Γάλλοι διατήρησαν τις διαστάσεις του σε 
περίπου ίδια επίπεδα. Συγκεκριμένα, το μήκος είναι στα 4.050 
χιλιοστά (μόλις 12 χιλιοστά κοντύτερο), με το μεταξόνιο μικρό-
τερο κατά 6 χιλιοστά (στα 2,583 μέτρα) και το ύψος χαμηλότερο 
κατά 30 χιλιοστά.
Παρόλο που τα παραπάνω νούμερα είναι πιο μαζεμένα, το νέο 
Clio προσφέρει καλύτερους χώρους από τον προκάτοχό του. 
Δεν έχει τόσο μεγάλους όσο ένα Seat Ibiza, ένα Hyundai i20 ή 
ένα VW Polo, αλλά έχω την εντύπωση πως υπερτερεί ελα-
φρώς συγκριτικά με εκείνους του Ford Fiesta ή του νέου 
Peugeot 208. Παράλληλα, οι Γάλλοι μιλούν για χώρο απο-
σκευών στα 391 λίτρα (αν και το νούμερο είναι στα 340 κατά 
VDA, το πορτμπαγκάζ είναι όντως από τα μεγαλύτερα), ενώ 
σημαντικά περισσότεροι και πιο πρακτικοί είναι οι αποθηκευ-
τικοί χώροι, οι οποίοι στην κεντρική κονσόλα έχουν αυξηθεί 
από τα 22 στα 26 λίτρα (επιτέλους με βαθιές ποτηροθήκες!) και 
στις πόρτες από τα 4 στα 6,6 λίτρα. Υπάρχει μεγάλο εύρος εξα-
τομίκευσης και στην κορυφαία έκδοση εξοπλισμού ηχοσύστη-
μα της Bose με 9 ηχεία.
Κατά την πρώτη μας οδηγική επαφή, τον Μάιο στην Πορτογα-
λία, είχαμε σχηματίσει μια πρώτη άποψη για τις top εκδόσεις 
εξοπλισμού με τη μεγάλη αλά tablet οθόνη με διαγώνιο 9,3΄΄, 
τον ψηφιακό πίνακα οργάνων, τη σειρά αεραγωγών που θυ-
μίζει Audi και τα ποιοτικά μαλακά πλαστικά στις πόρτες και στο 
ταμπλό. Τώρα, οι οδηγικές μας εντυπώσεις έρχονται από την 

πανελλαδική παρουσίαση του αυτοκινήτου στην περιοχή της 
Βραυρώνας και την έναρξη λανσαρίσματός του στην ελληνική 
αγορά, όπου διατίθεται σε πέντε εκδόσεις εξοπλισμού και κι-
νητήρων.
Τα πρώτα Clio που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν έκδοσης 1.0 
TCe, η οποία θεωρώ πως θα είναι η πιο εμπορική σε ό,τι αφο-
ρά τον κινητήρα. Πρόκειται για τον νέο τρικύλινδρο με τους 
100 ίππους με χωρητικότητα 999 κ.εκ., με υπερτροφοδότηση, 
με χρονισμό στις βαλβίδες εισαγωγής και ψεκασμό πολλα-
πλών σημείων. Το νέο μοτέρ είναι τόσο καλό στη λειτουργία 
του, που γρήγορα σε κάνει να ξεχνάς το παλιό 900άρι. Και δεν 
θα ήταν υπερβολή να πω πως είναι ένα από τα καλύτερα 
1.000άρια της αγοράς, όπως το είχαμε γνωρίσει και από το 
Nissan Micra. Κι αυτό διότι το μοτέρ είναι στρωτό στη λειτουρ-
γία του, με μια διακριτική τρικύλινδρη χροιά. Είναι γεμάτο από 
χαμηλά και ανεβάζει ελαστικά στροφές, κινώντας αγόγγυστα 
το αμάξωμα των περίπου 1,2 τόνων.
Το βασικό συστατικό του καλοστημένου σασί του νέου Clio δεν 
είναι άλλο από τη νέα πλατφόρμα CMF-B με νέα στοιχεία σε 
ποσοστό 85% σε σχέση με την προηγούμενη. Πέρα από το μι-
κρότερο απόβαρο (έως 50 κιλά), διασφαλίζει βέλτιστη αεροδυ-
ναμική και ηχομόνωση. Πράγματι, το νέο Clio σου δίνει την 
αίσθηση μιας πιο απελευθερωμένης κίνησης, με πολύ καλή 
ποιότητα κύλισης και εξαιρετικά δυναμικά χαρακτηριστικά.
Στο όριο τα περιθώρια πρόσφυσης είναι πολύ ψηλά, με αποτέ-
λεσμα τα ηλεκτρονικά να αργούν να κάνουν την εμφάνισή 
τους, ενώ η ελαφρώς σφιχτή ανάρτηση διατηρεί τον οδηγοκε-
ντρικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα, η ανάρτηση 
έχει το σωστό «βάθος» για να απορροφά τις ανωμαλίες και να 
προσφέρει πολύ καλά επίπεδα άνεσης. Αυτό που θα ήθελα 
είναι μια λιγότερο ελαφριά αίσθηση του τιμονιού, όταν ο 5άρης 
επιλογέας κουμπώνει υποδειγματικά, με την απουσία της 6ης 
σχέσης να την καλύπτει σε μεγάλο βαθμό η καλή κλιμάκωση 
του κιβωτίου.
Από κει και πέρα, η έκδοση που οδήγησα ήταν η Expression 
με σκληρά αλλά πολύ προσεγμένα στο φινίρισμά τους πλαστι-
κά στο ταμπλό και στις πόρτες και την οθόνη 7 ιντσών με ανα-
λογικό πίνακα οργάνων και μια μικρότερη οθόνη του υπολογι-
στή ταξιδίου. Η μεγαλύτερη touch screen μπορεί να είναι ε-
ντυπωσιακή, αλλά προσωπικά δεν με «χάλασε» καθόλου η 
μικρότερη. Επίσης, ο πίνακας οργάνων είναι ευανάγνωστος 
και ευδιάκριτος. Πολύ βολικά και άνετα βρήκα τα καθίσματα, 
θα ήθελα ωστόσο η ρύθμιση της πλάτης να είναι προοδευτική 
(τύπου ροδέλα και όχι κλιμακωτή) και λίγο καλύτερη πλευρική 
στήριξη – σημειώστε δε πως στις πίσω πόρτες δεν υπάρχουν 
ηλεκτρικά παράθυρα. Έτσι, θεωρώ πως η πιο συμφέρουσα 
επιλογή στο νέο Clio είναι με τον 100άρη κινητήρα και στην 
έκδοση Dynamic. Φυσικά θα ακολουθήσουν και αναλυτικότε-
ρες δοκιμές με τις υπόλοιπες εκδόσεις κινητήρων.
Συνοψίζοντας, όσον αφορά το νέο Renault Clio ισχύει αυτό 
που λέμε πως το καλό έγινε καλύτερο. Με δεδομένη την 
πλήρη υποστήριξη συνδεσιμότητας smartphone και όλα τα 
σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, άνεσης και α-
σφάλειας, η νέα μούσα εξέλιξε την ελκυστική του εμφάνιση, 
ανανέωσε πλήρως το ταμπλό του, διατήρησε την ευελιξία 
του με μεγαλύτερους χώρους, βελτίωσε περαιτέρω τα οδη-
γικά του χαρακτηριστικά, ενώ το πολύ σημαντικό είναι πως 
απέκτησε πολύ καλύτερους κινητήρες. Ειδικότερα αυτός της 
δοκιμής μας…

Έκδοση κινητήρα Authentic Expression Dynamic RS Line Initiale Paris

 1.0 SCe 75 PS €13.490 €14.790 - - -

 1.0 TCe 100 PS €14.690 €15.540 €16.490 - -

 1.0 TCe 100 PS CVT - €17.080 €19.490 - -

 1.3 TCe 130 PS EDC - - €20.790 €21.740 €25.980

 1.5 dCi 85 PS €14.790 - €17.080 - -

 1.5 dCi 115 PS - - €19.790 €21.620 €24.980
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Η λιμουζίνα της Volkswagen διατήρησε μεν τη γνώριμη εικόνα της, 
αλλά έγινε πιο high-tech – τόσο στο εσωτερικό της όσο και στο 
τεχνολογικό της υπόβαθρο σε όλους τους τομείς.

Η 
κατηγορία που έχει επηρεαστεί περισσότερο 
από τη δημοτικότητα των SUV είναι αυτή των 
σεντάν, με το κλασικό αμάξωμα των τριών ό-
γκων, και ειδικά των μη premium κατασκευ-
αστών. Προκειμένου, λοιπόν, τα παραδοσιακά 
οικογενειακά μοντέλα να μη συρρικνωθούν κι 

άλλο, καθώς δεν προβλέπεται κάποια κάμψη στις πωλήσεις 
των SUV, η μόνη λύση είναι η αναβάθμισή τους. Κυρίως στα 
ηλεκτρονικά τους συστήματα.
Αυτός είναι και ο λόγος που η VW έριξε σε αυτόν τον τομέα το 
μεγαλύτερο βάρος στην ανανέωση του Passat, το οποίο, με-
ταξύ άλλων, είναι εξοπλισμένο με το σύστημα ημιαυτόνομης 
οδήγησης της μάρκας, το Travel Assist, που για την περίστα-
ση είναι ενεργό μέχρι και τα 210 χλμ./ώρα.
Με την παρουσία του τα ταξίδια γίνονται ακόμη πιο άνετα και 
ξεκούραστα και για τον οδηγό. Παράλληλα, υπάρχει η πλήρης 
γκάμα των συστημάτων υποβοήθησης του ομίλου, ενώ ανα-
βαθμισμένο είναι και το σύστημα infotainment, που βασίζεται 
στην 3η γενιά του Modular Infotainment Matrix (MIB3) του ο-
μίλου Volkswagen.
Αυτό στην πράξη σημαίνει πως υπάρχουν πολλές καινούρ-
γιες λειτουργίες, όπως o φωνητικός έλεγχος με φυσική ομι-
λία ή οι online υπηρεσίες We Connect και We Connect Plus, 
καθώς και το We Connect App Wireless. Το τελευταίο παρέ-
χει άμεση πρόσβαση σε επιλεγμένες εφαρμογές smartphone 
μέσω της οθόνης του infotainment. Επίσης, υπάρχει για πρώ-
τη φορά η δυνατότητα το παραδοσιακό κλειδί να αντικαταστα-
θεί από συμβατά smartphones της Samsung.
Η αναβάθμιση γίνεται εύκολα αντιληπτή, πέρα από την οθόνη 
του συστήματος infotainment, στην κεντρική κονσόλα με τον 
στάνταρ, ψηφιακό πλέον, πίνακα οργάνων των 10,25 ιντσών. 
Αναμενόμενα, δεν υπάρχουν αλλαγές στους χώρους, οι οποί-
οι εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα μεγάλοι, τόσο για τους ε-

πιβάτες όσο και για τις αποσκευές τους (πορτμπαγκάζ από 
586 έως 1.152 λίτρα).
Εξωτερικά το ανανεωμένο Passat διακρίνεται από τους επα-
νασχεδιασμένους προφυλακτήρες και τους νέους προβολείς 
LED, ενώ στο πίσω μέρος του υπάρχει και ολογράφως η ε-
πωνυμία του μοντέλου.
Σε ό,τι αφορά τους κινητήρες, ο βασικός diesel 1.6 TDI των 
120 ίππων συνδυάζεται αποκλειστικά με το αυτόματο κιβώτιο 
DSG των 7 σχέσεων, γεγονός που διευκολύνει την κίνηση 
μέσα στην πόλη, αλλά και έξω από αυτήν, ενώ ο 1.5 TSI των 
150 ίππων είναι πολιτισμένος και εξασφαλίζει αξιόλογες επι-
δόσεις (0-100 σε 8,7 δεύτερα, τελική χάρη και στην καλή αε-
ροδυναμική 220 χλμ./ώρα).
Ακόμα πιο δυναμικό (0-100 σε 7,4 δεύτερα) είναι το Passat 
GTE, η plug-in υβριδική ναυαρχίδα της γκάμας με τον συνδυ-
ασμό του 1.4 TFSI (156 ίπποι) και ενός ηλεκτροκινητήρα 115 
ίππων, που έχει ως αποτέλεσμα μια συνδυαστική απόδοση 
218 ίππων και μια επίσημη μέση κατανάλωση (κατά WLTP) 
1,4 λίτρων για κάθε 100 χιλιόμετρα. Σε σχέση με την προη-
γούμενη έκδοση η μπαταρία έχει μεγαλώσει στις 13 kWh, με 
αποτέλεσμα η ηλεκτρική αυτονομία κατά WLTP να φτάνει τα 
56 χιλιόμετρα.
Καινούργιος είναι και 2.0 TDI Evo των 150 ίππων, με το διπλό 
σύστημα καταλυτών και τον διπλό ψεκασμό AdBlue, που έχει 
σαν συνέπεια πιο χαμηλές εκπομπές NOx.
Τα επίπεδα εξοπλισμού είναι πλέον τα Executive, Elegance, 
R-Line και GTE – το τελευταίο προορίζεται αποκλειστικά για 
τo PHEV και ουσιαστικά διαθέτει τα πάντα. Το 1.6 TDI των 120 
ίππων με το αυτόματο κιβώτιο DSG και επίπεδο εξοπλισμού 
Executive ξεκινά από 27.300 ευρώ, ενώ τόσο κοστίζει και το 
1.5 TSI των 150 ίππων με χειροκίνητο κιβώτιο και επίπεδο ε-
ξοπλισμού Elegance. Το plug-in υβριδικό Passat GTE κοστο-
λογείται από 53.700 ευρώ.

ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΆΡΆΓΙΏΡΓΆΚΗΣ

To VW Passat δεν είναι μόνο 
ανανεωμένο, είναι και αναβαθμισμένο
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Η ΚΟΡΙΝΑ ΛΕΓΑΚΗ ΣΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ
Από Παρασκευή 1 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή 
η Κορίνα Λεγάκη ανεβαίνει στο μυθικό βαγόνι του 
1924, το βαγόνι-κόσμημα της Αμαξοστοιχίας - Θέα-
τρο «Το Τρένο στο Ρουφ», για να το μεταμορφώσει 
σε concert hall με τραγούδια σπουδαίων δημιουργών 
από την ελληνική και τη διεθνή μουσική σκηνή, 
τραγούδια του σινεμά, τραγούδια που συναντούν τον 
ποιητικό λόγο – υλικό υπέροχο και τολμηρό για μια 
εξαιρετική ερμηνεύτρια που αγαπάει να τραγουδάει 
στα ελληνικά, αλλά και στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα 
σουηδικά, στα ιταλικά, στα ισπανικά, στα πορτογαλι-
κά… Ανάμεσά τους και αυτά του καινούργιου δίσκου 
που έρχεται, με την Κορίνα Λεγάκη να τραγουδά 
Νίκο Ξυδάκη και Γιώργο Ανδρέου, σε στίχους Μάνου 
Ελευθερίου, Κικής Δημουλά, Διονύση Καψάλη και 
Θοδωρή Γκόνη.

ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΑΓΑΛΜΑ 
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ
Τη φετινή επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ζωντανεύει στο 
Μουσείο της Ακρόπολης το άγαλμα της Αθηνάς Παρ-
θένου, φτιαγμένο από χρυσό και ελεφαντόδοντο, που 
φιλοτέχνησε ο Φειδίας για τον Παρθενώνα. Οι παρου-
σιάσεις θα πραγματοποιηθούν από τους αρχαιολόγους-
φροντιστές στα ελληνικά (στις 12 μεσημ., 1 μ.μ., 2 μ.μ. & 
4 μ.μ.) και στα αγγλικά (στις 11 π.μ. & 3 μ.μ.). Εγγραφές 
θα γίνονται την ίδια μέρα στο Γραφείο Πληροφοριών 
του Μουσείου, μισή ώρα νωρίτερα από την ώρα έναρξης 
της παρουσίασης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό επι-
σκεπτών (έως 30 επισκέπτες ανά παρουσίαση). Τηρείται 
σειρά προτεραιότητας. Τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου οι 
εκθεσιακοί χώροι του μουσείου και η αρχαιολογική 
ανασκαφή θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 8 το πρωί 
έως τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. Τις ίδιες 
ώρες θα λειτουργεί και το εστιατόριο.

«ΓΟΥΟΝΤΕΡΛΑΝΤ» 
ΤΗΣ ΗΡΩΣ ΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗ
Η παράσταση «Γουόντερλαντ» της Ηρώς Κισσαν-
δράκη θα ξεκινήσει το ταξίδι της στη σκηνή Black 
Box του Θεάτρου 104 το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 
στις 21:15. Οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Δανίκας, 
Ηρώ Κισσανδράκη, Έλενα Μεγγρέλη και Δημή-
τρης Γερολυμάτος ακολουθούν τις σκηνοθετικές 
οδηγίες της Θάλειας Γρίβα και μας μεταφέρουν σε 
ένα σύγχρονο και δυστοπικό περιβάλλον. Ο χώρος 
και ο χρόνος μπερδεύονται κι έτσι η Αλίκη του 
Λιούις Κάρολ μεταμορφώνεται στην Α.Λ.Ι.Κ.Η. που 
ψάχνει την ταυτότητά της.

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ  
ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ

Από 30 Οκτωβρίου το Δη-
μοτικό Θέατρο Πειραιά 
παρουσιάζει την παρά-
σταση «Ο χορός της φω-

τιάς». Ο Άρης Μπινιάρης γράφει και 
σκηνοθετεί μια παράσταση για τον 
αγώνα της αντίστασης, απέναντι στην 
καταστροφική επέλαση του ολοκλη-
ρωτισμού, στην περιοχή του Πόντου 
στις αρχές του 20ού αιώνα. Μέσα 
από κείμενα της εποχής, επιστολο-
γραφία, άρθρα εφημερίδων και μαρ-
τυρίες αποδίδει ανάγλυφα, ως παναν-
θρώπινο σύμβολο, τον διαχρονικό 
αγώνα για τη μετάβαση από μια κα-
τάσταση σκλαβιάς προς έναν ορίζο-
ντα απελευθέρωσης. Μουσική και 
λόγος συνυπάρχουν και με όχημα 
τη θεατρική δράση ανάγουν τα γεγο-
νότα, τον τόπο και τον χρόνο στο υ-
παρξιακό και ψυχικό πεδίο των αν-
θρώπων, εκεί όπου απηχεί, ολόθυμα, 
η επιθυμία για τη ζωή και τη δημι-
ουργία. Ηθοποιοί: Χρήστος Λούλης, 
Ιωάννα Παππά, Δώρα Ξαγοράρη, 
Λεωνή Ξεροβάσιλα κ.ά.
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Νομίζω πως ο 
έρωτας πάντα 
μας υπενθυμίζει 
ότι ζούμε. Ο 
απαγορευμένος ίσως 
λίγο περισσότερο, 
γιατί έχει και μια 
έξτρα συνθήκη 
επικινδυνότητας.

Γ
ια πρώτη φορά μεταφέρεται στη σκηνή το αρι-
στούργημα του Στράτη Μυριβήλη «Η δασκάλα 
με τα χρυσά μάτια». Τη διασκευή, αλλά και τη 
σκηνοθεσία, υπογράφει ο Πέτρος Ζούλιας, τη 
μουσική η Ευανθία Ρεμπούτσικα, ενώ τη δα-

σκάλα Σαπφώ Βρανά υποδύεται η Λένα Παπαληγούρα. 
Η παράσταση έχει συζητηθεί πριν καν ανέβει. Και ο Μάρ-
κος Παπαδοκωνσταντάκης, που υποδύεται τον δάσκαλο 
Βρανά, μας εξηγεί γιατί.

Η «Δασκάλα με τα χρυσά μάτια» κυκλοφόρησε ολοκλη-
ρωμένη σε βιβλίο το 1933. Ογδόντα έξι χρόνια μετά, με-
ταφέρεται για πρώτη φορά στη σκηνή. Είναι κάτι που 
ζητά η εποχή;
Νομίζω ότι κάθε εποχή έχει ανάγκη από μεγάλα κείμενα, 
γιατί στην πραγματικότητα ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να 
τα επαναφέρει, επαναπροσδιορίζοντας την ίδια του την ύ-
παρξη και τη στάση του απέναντι στο «τώρα», που πάντα 
είναι αβάσταχτο. Υπάρχει μια μεγάλη λίστα θεμάτων που 
περιέχονται στη «Δασκάλα με τα χρυσά μάτια» του Στράτη 
Μυριβήλη. Αυτό που σίγουρα εμένα με βοηθάει να έρθω 
πιο κοντά στην εποχή του, συνεπώς και στη δική μου, είναι 
αυτός ο ψυχικός ακρωτηριασμός του ανθρώπου που έρ-
χεται σε άμεση επαφή με μια τεράστια κρίση. Στην περί-
πτωση του έργου μιλάμε για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο 

ήρωάς μας, γυρίζοντας από τον πόλεμο στην πατρίδα του, 
προσπαθεί να επανενταχθεί στην κοινωνία και να ξανα-
κερδίσει τη χαμένη του ζωή. Μάταια, όμως, καθώς αντι-
μετωπίζει τελικά μια κοινωνία που νοσεί. Εδώ έχουμε ένα 
κρίσιμο ζητούμενο. Πώς μπορεί κανείς να αποδεχτεί την 
ήττα, να απαρνηθεί τον κόσμο που γνώριζε και να αλλά-
ξει το εσωτερικό του τοπίο μένοντας σε σχέση πάντα με το 
εξωτερικό. Εδώ ο Μυριβήλης φέρνει μια ιστορία αγάπης 
ως μόνη διέξοδο, σαν ένα αναστάσιμο γεγονός, μια επα-
νεκκίνηση της ίδιας της ζωής, που μοιάζει χαμένη.

Τι κάνει τον λόγο του Μυριβήλη –τον άκρως ρεαλιστικό– 
επίκαιρο και ποια μαθήματα ζωής μπορεί να πάρει ο θε-
ατής στην Ελλάδα της γενικευμένης κρίσης;
Δεν θα έλεγα ότι το έργο έχει πρόθεση να γίνει διδακτικό. 
Για μένα, αποτελεί αφορμή ενδοσκόπησης, διαλεκτικής 
και έρευνας. Δεν πιστεύω στα έργα που θέλουν να διδά-
ξουν, ούτε στους ανθρώπους που προσμένουν να διδα-
χτούν από αυτά. Τα έργα, όπως και η γνώση, θεωρώ πως 
λειτουργούν σαν παρηγοριά περισσότερο. Σαν φάρμακο 
για να αντέξουμε τη θέση μας μέσα στον κόσμο που ζούμε. 
Και ίσως να γίνουν αφορμή για εμάς να κουβεντιάσουμε. 
Αυτό θεωρώ επαναστατική κίνηση σήμερα. Την κουβέντα.

Υποδύεστε τον Βρανά. Μιλήστε μας λίγο γι’ αυτόν. Τι άν-

θρωπος είναι, ποια τα βασικά χαρακτηριστικά του;
Ο Βρανάς είναι ένας άνθρωπος που δείχνει αρκετά σίγου-
ρος και αυταρχικός απέναντι στη ζωή τόσο πολύ, που τε-
λικά κατανοούμε ότι η πληγή του είναι αρκετά βαθιά. Είναι 
δάσκαλος, φανατικός πατριώτης, αυτάρκης, αυστηρός, και 
τον επηρεάζει σημαντικά η σχέση του με τη γυναίκα του, 
Σαπφώ. Είναι αρκετά σημαντικό το γεγονός ότι η αρχή του 
ρόλου στο έργο βρίσκεται στο τέλος της ζωής του. Τον πε-
τυχαίνουμε σε μια στιγμή κρίσης και μετάνοιας, καθώς έχει 
προσβληθεί από γάγγραινα και ήδη έχει χάσει το ένα του 
πόδι. Μετέπειτα μέσα στο έργο μαθαίνουμε ότι έδερνε και 
βίαζε τη γυναίκα του. Ο συγγραφέας ουσιαστικά σκιαγραφεί 
τον ρόλο του Βρανά μέσα από τα λεγόμενα της Σαπφούς.

Πώς αισθανθήκατε όταν πήρατε αυτόν τον ρόλο και με 
ποιον τρόπο τον προσεγγίσατε;
Αισθάνθηκα μεγάλη χαρά που ο Πέτρος Ζούλιας μου ανέ-
θεσε έναν τόσο δύσκολο ρόλο. Τώρα, ο τρόπος προσέγγι-
σής του είναι ένα κομμάτι που δεν μπορεί κανείς να ανα-
λύσει ακριβώς. Προέρχεται σε έναν βαθμό από μια νοη-
τική διαδικασία, μια έρευνα πάνω στο υλικό που μας δίνει 
ο ίδιος ο συγγραφέας και πράγματα που διαβάζουμε σε 
σχέση με την εποχή του έργου. Όμως σε ένα μεγάλο πο-
σοστό ο ρόλος έρχεται από το υποσυνείδητό μας, το οποίο 
ξυπνάει η αντίδραση του εαυτού μέσα στις συνθήκες που 
δημιουργεί ο εκάστοτε σκηνοθέτης και ο εκάστοτε συμπαί-
κτης ηθοποιός.

Στο επίκεντρο του συγγραφέα, ένας απαγορευμένος έ-
ρωτας. Γιατί ανέκαθεν γοήτευαν το κοινό οι ερωτικές ι-
στορίες;
Μαζί με τον έρωτα στο έργο έρχεται και η θέληση για μια 
νέα ζωή. Νομίζω πως ο έρωτας πάντα μας υπενθυμίζει ότι 
ζούμε. Ο απαγορευμένος ίσως λίγο περισσότερο, γιατί έχει 
και μια έξτρα συνθήκη επικινδυνότητας.

Kαι γιατί οι μεγάλοι έρωτες είναι συνυφασμένοι με ε-
μπόδια και αντιξοότητες, «θέλω» και «πρέπει»;
Τα βάσανα αρέσουν στον άνθρωπο. Ό,τι όμορφο και με-
γάλο στη ζωή έρχεται δύσκολα.

Υπάρχει κάποιος ρόλος που αποτελεί όνειρο ζωής να 
ενσαρκώσετε; Αν ναι, ποιος είναι αυτός;
Όνειρο ζωής δεν έχω, όχι. Αλλά μου αρέσει ο Άμλετ.

Εκτός σκηνής, πώς σας αρέσει να περνάτε τον χρόνο σας;
Μου αρέσει να βγαίνω το βράδυ να κάνω βόλτες στην 
Αθήνα και να πίνω στα μπαρ της. Θεωρώ ότι η νύχτα έχει 
μεγάλο ενδιαφέρον.

Τι σας γοητεύει στην Αθήνα και τι σας εξοργίζει;
Στην Αθήνα με γοητεύει το γεγονός ότι έχει μεγάλη ζωντά-
νια και ποικιλία ως πόλη πρωί-βράδυ. Με απογοητεύει η 
αγένεια που υπάρχει σε πολλά επίπεδα και αυτό αντανα-
κλάται έντονα στην αισθητική της.

Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης

«Tα βάσανα αρέσουν 
στον άνθρωπο»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

INFO
Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια
του Στράτη Μυριβήλη

Διασκευή-σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας
Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα
Παίζουν: Λένα Παπαληγούρα, Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Γιούλικα Σκαφιδά, Χριστίνα Τσάφου, Γιώργος 
Γιαννόπουλος, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης
Στον ρόλο του δημάρχου ο Γιώργος Κωνσταντίνου
Θέατρο Βέμπο
Καρόλου 18, πλ. Καραϊσκάκη
Τηλ.: 210 5229519



Το 1880 ο εφευρέτης Τόμας Έντισον 
(Μπένεντικτ Κάμπερμπατς) και ο επιχει-
ρηματίας Τζορτζ Γουέστινγκχαουζ (Μάικλ 

Σάνον) βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας θρυλικής δια-
μάχης για την ηλεκτροδότηση σχεδόν όλου του κό-
σμου, που θα σηματοδοτούσε την έναρξη μιας νέας 

εποχής. Ο Έντισον υποστήριζε την παροχή του συ-
νεχούς ρεύματος, ενώ ο Γουέστινγκχαουζ το εναλ-
λασσόμενο, με την υποστήριξη πολλών Ευρωπαίων 
βιομηχάνων και, φυσικά, με την ανεκτίμητη βοήθεια 
του Νίκολα Τέσλα (Νίκολας Χουλτ). Μια συναρπα-
στική ταινία που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα.

Αν υπήρχε μια εφαρμογή που θα σου έλεγε 
πότε θα πεθάνεις, θα την κατέβαζες; Όταν μια 
νοσοκόμα κατεβάζει μια εφαρμογή στο κινητό 

της που ισχυρίζεται πως μπορεί να προβλέψει πότε θα 
πεθάνει ένας άνθρωπος, η εφαρμογή της την προειδο-

ποιεί πως της απομένουν μονάχα τρεις μέρες. Καθώς 
ο χρόνος κυλάει και ο θάνατος πλησιάζει, πρέπει να 
βρει έναν τρόπο να σώσει τη ζωή της πριν να είναι 
πολύ αργά. Η πρωταγωνίστρια της σειράς «You» σε 
ένα θρίλερ άνευ προηγουμένου.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζάστιν Ντεκ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ελίζαμπεθ Λάιλ, Αν Γουίντερς, Τσάρλι Μακ Ντέρμοντ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αλφόνσο Γκόμεζ-Ρέχον ΣΕΝΑΡΙΟ: Μάικλ Μίτνικ  
ΠΑΙΖΟΥΝ: Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Μάικλ Σάνον, Νίκολας Χουλτ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
OFFICIAL SECRETS

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ
THE CURRENT WAR

Το 2003 η μεταφράστρια του 
Αρχηγείου Επικοινωνιών της βρε-
τανικής κυβέρνησης, Κάθριν Γκαν, 

διαρρέει ένα άκρως απόρρητο e-mail των αμε-
ρικανικών αρχών που ζητούσε από τις βρε-
τανικές υπηρεσίες να κατασκοπεύσουν άλλα 
κράτη-μέλη του ΟΗΕ με σκοπό να εκβιάσουν 
μια θετική ψήφο από τις χώρες αυτές για την 
εισβολή στο Ιράκ. Όταν ασκείται ποινική δί-
ωξη σε βάρος της με βάση τον νόμο περί κρα-
τικών μυστικών, η Γκαν και οι δικηγόροι της 
κάνουν ό,τι μπορούν για να υπερασπιστούν τις 
πράξεις της. Κλασικό κατασκοπικό θρίλερ, βα-
σισμένο στην αληθινή ιστορία της Γκαν. Μια 
ταινία για την ατομική ευθύνη, το θάρρος και 
το τίμημα που πληρώνουν οι απλοί άνθρωποι 
όταν αντιστέκονται στο καθεστώς.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γκάβιν Χουντ 
ΣΕΝΑΡΙΟ: Γκρέγκορι και Σάρα Μπερνστάιν, Γκάβιν 
Χουντ (βασισμένο σε βιβλίο των Μαρσία και Τόμας 
Μίτσελ) 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Κίρα Νάιτλι, Ματ Σμιθ, Ρέιφ Φάινς, Ρις 
Ίφανς, Ίντιρα Βάρμα, Κάθριν Κέλι, Μάθιου Γκουντ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

COUNTDOWN

CINEM
A

www.freesunday.gr
27.10.201936 FREETIME



www.freesunday.gr 3727.10.2019 FREETIME
ΠΡΟ

ΣΩΠΟ

Πάντα υπάρχουν όμορφα πράγματα που σου δίνουν 
κουράγιο να προχωράς. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν 
το χέρι στον συνάνθρωπο που το έχει ανάγκη, που 
βουτάνε στα παγωμένα νερά του Αιγαίου για να σώσουν 
οικογένειες, που δίνουν την ψυχή τους.

Σπύρος Γραμμένος

«Η τέχνη είναι 
επαναστατική πράξη»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Ο 
Σπύρος Γραμμένος, γνω-
στός από τα τραγούδια και 
το ιδιαίτερο ύφος του, έ-
χοντας συνθέσει μουσική 
για αρκετές θεατρικές πα-

ραστάσεις, γράφει και πρωταγωνιστεί 
για πρώτη φορά, με τη συνοδεία ενός 
μουσικού επί σκηνής, σε ένα παρα-
μύθι που απευθύνεται σε όλους, ανε-
ξαρτήτως ηλικίας.

Πώς αποφάσισες να γράψεις ένα θε-
ατρικό έργο;
Δεν είναι η πρώτη φορά που γράφω 
κάτι σε τέτοια μορφή. Είναι όμως η 
πρώτη φορά που το αφήνω να φύγει 
από τα χέρια μου, να το πιάσει κά-
ποιος άλλος άνθρωπος, να του δώσει 
μορφή και να παιχτεί μπροστά σε 
κόσμο. Είχα τρία-τέσσερα χρόνια που 
είχα γράψει το «Φανταστικό Χωριό» 
και πέρυσι, σε μια κουβέντα με τη 
σκηνοθέτρια Ζωή Ξανθοπούλου, της 
το ανέφερα, το διάβασε και αποφασί-
σαμε να του δώσουμε ζωή.

Τι ρόλο παίζει η μουσική σε αυτό;
Στο «Φανταστικό Χωριό» όλοι χο-
ρεύουν και τραγουδάνε. Δεν θα μπο-
ρούσε να λείπει η μουσική από ένα 
τέτοιο χωριό. Εκτός βέβαια από 
αυτό υπάρχει και η στιγμή που κά-
ποιος παίρνει την κιθάρα, τον κυνη-
γάνε όλοι, αυτός ανεβαίνει στο ψηλό-
τερο σημείο της πλατείας και είναι υ-
ποχρεωμένος να φτιάξει ένα τραγούδι 
με λέξεις που του δίνουν οι συχωρια-
νοί του. Κάτι που κάνουμε κι εμείς στο 
θέατρο με το κοινό.

Γιατί πιστεύεις ότι η παράσταση α-

πευθύνεται και σε παιδιά και σε ε-
νήλικες;
Είναι ένα έργο που μιλάει για την 
αγάπη, την ισότητα και την αλληλεγ-
γύη. Είναι ένα μέρος που κινδυνεύει 
να καταστραφεί όταν προσπαθούν να 
του δώσουν τη μορφή της δικής μας 
κοινωνίας. Φανταζόμασταν από την 
αρχή πως θα ενδιέφερε όλες τις ηλι-
κίες και αποδείχθηκε με τους συνο-
δούς των παιδιών που ήρθαν να μας 
παρακολουθήσουν.

Θα μπορούσε να υπάρξει ένα τέτοιο 
«φανταστικό χωριό» σήμερα ή είναι 
μια ουτοπία;
Υπάρχουν πολλές τέτοιες προσπά-
θειες. Κάποιες κρατάνε από τα μέσα 
της δεκαετίας του ’70, όπως π.χ. η Μα-
ριναλέδα στην Ισπανία. Γίνονται συ-
νεχώς τέτοιες προσπάθειες για υγι-
είς και ανθρώπινες κοινωνίες, αλλά 
έχουν πείσει τον κόσμο πως ο μόνος 
δρόμος είναι η δουλεία και η εκμετάλ-
λευση του ανθρώπου από άνθρωπο. 
Έχω βρεθεί πολλές φορές σε τέτοιες 
συζητήσεις, λόγω και του «Φαντα-
στικού Χωριού», και συνήθως είναι 
άβολα τα πράγματα. Δεν μπορούμε 
εύκολα να φανταστούμε κάτι όμορφο 
ή κάτι ελεύθερο. Μας φαίνεται ουτο-
πικό.

Ποια είναι η σχέση που πρέπει να δι-
έπει τις έννοιες της εξουσίας και της 
τέχνης;
Η τέχνη είναι επαναστατική πράξη. 
Πάντα ήταν απέναντι από την εξουσία, 
γιατί η εξουσία είναι κάτι άρρωστο. Η 
τέχνη είναι ελευθερία, ενώ η εξουσία 
χτίζει τοίχους. Και όσες φορές είδαμε 

καλλιτέχνες δίπλα στην εξουσία, οι 
ίδιοι εκείνες τις στιγμές δεν ήταν καλ-
λιτέχνες.

Πώς βλέπεις τα πράγματα στη σύγ-
χρονη ελληνική κοινωνία; Υπάρ-
χουν… φανταστικά στοιχεία που θα 
κρατούσες;
Πάντα υπάρχουν όμορφα πράγματα 
που σου δίνουν κουράγιο να προχω-
ράς. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν 
το χέρι στον συνάνθρωπο που το έχει 
ανάγκη, που βουτάνε στα παγωμένα 
νερά του Αιγαίου για να σώσουν οι-
κογένειες, που δίνουν την ψυχή τους. 
Φυσικά υπάρχουν και τα αρνητικά 
στοιχεία, οι αρρωστημένοι άνθρωποι, 
που, μετά απ’ όσα είδαν όλα αυτά τα 
χρόνια με την οικονομική κρίση, προ-
σπαθούν ακόμα να καβαντζωθούν οι 
ίδιοι και στην προσπάθεια αυτή χά-
νουν κάθε ιερό.

Τι άλλο ετοιμάζεις μέσα στον χει-
μώνα; Υπάρχουν μουσικά σχέδια;
Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες 
το δεύτερο τραγούδι του καινούργιου 

δίσκου που ετοιμάσαμε. Λέγεται «Ενε-
νηντάρα TDK» και μιλάει για όλα όσα 
συνέβαιναν όσο ζούσαμε παρέα με 
τις κασέτες. Το βρίσκετε στο YouTube 
και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. 
Σύντομα θα κυκλοφορήσει και ολό-
κληρη η δουλειά. Επίσης, τα Σάββατα 
του Οκτώβρη θα είμαι στο καφέ «Ορ-
φέας» στη Φωκίωνος Νέγρη.

INFO

• Κείμενο-τραγούδια: Σπύρος Γραμμένος
• Σκηνοθεσία: Ζωή Ξανθοπούλου
• Ερμηνεύει ο Σπύρος Γραμμένος
• Μαζί του ο μουσικός Χάρης Παρασκευάς

Θέατρο 104
Ευμολπιδών 41, Γκάζι
Tηλ.: 210 3455020
theatre104@gmail.com
http://www.104.gr/
Το βιβλίο και το CD της παράστασης κυκλοφορούν 
από τις εκδόσεις ΚΨΜ.

Το φανταστικό χωριό
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FA
SH

IO
N In Fashion We Art  

στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία
 

Τ
ο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη διοργανώνει 
την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, στις 20:00, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία (αί-
θουσα Ballroom) την επίδειξη μόδας In Fashion We Art, ΧΑΡΗΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝ-
ΝΗΣ • Boutique NEW IMAGE με τις εκπληκτικές δημιουργίες των κορυφαίων 
designers Zuhair Murad, Ralph & Russo, Jitrois, Vicedomini, Edward Achour 

και Ungaro. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση των πολιτιστικών 
σκοπών του Ιδρύματος.
Η μόδα χρησιμοποιεί πολλές φορές την τέχνη ως πηγή έμπνευσης. Αποτέλεσμα αυτού εί-
ναι να παραχθούν δημιουργίες αξεπέραστες στον χρόνο, που μπορούν να χαρακτηρίσουν 
μια εποχή. Η μόδα έχει τη δική της ιστορία, πολλές φορές συνομιλεί και εμπνέεται από τη 
ζωγραφική και τη γλυπτική, αποκαλύπτοντας μια άλλη εικόνα του κόσμου μας.
Στην επίδειξη θα παρουσιαστούν δημιουργίες των:

ZUHAIR MURAD
Ο οίκος Zuhair Murad ιδρύθηκε το 1997 στη Βηρυτό και στο Παρίσι. Οι συλλογές του ανα-
μειγνύουν την αρχαία κληρονομιά με σύγχρονα στοιχεία. Το αποτέλεσμα είναι ονειρικές 
δημιουργίες, αριστοτεχνικά σχεδιασμένες. Κάθε ένδυμα είναι αποτέλεσμα μιας μακράς και 
απαιτητικής διαδικασίας που δημιουργεί την απόλυτη εμπειρία κομψότητας.

RALPH & RUSSO
Ο λονδρέζικος οίκος Ralph & Russo δημιουργεί σύγχρονα και ταυτόχρονα διαχρονικά 
σχέδια που αποπνέουν πολυτέλεια και είναι περιζήτητα παγκοσμίως. Οι εκλεπτυσμένες 
δημιουργίες του εκπέμπουν μια ισχυρή θηλυκότητα και δεν χάνουν ποτέ την κομψότητά 
τους.

JITROIS
Καινοτόμος, ανατρεπτικός, πολυτελής. Αυτά είναι τα τρία επίθετα που χαρακτηρίζουν τον 
γαλλικό οίκο Jitrois, που έμβλημά του είναι το δέρμα. Κάθε του δημιουργία είναι μια διε-
ρεύνηση της σχέσης μεταξύ του σώματος, του δέρματος και του ψηφιακού κόσμου.

VICEDOMINI
Από την αρχή της δημιουργίας του, το 1962, ο οίκος Vicedomini ντύνει την ευρωπαϊκή 
ελίτ με δημιουργίες σήμα κατατεθέν της μάρκας, όπως το φόρεμα «tubino». Δυο απλές 
βελονιές που συναρμολογούσαν ένα ίσιο φόρεμα με πολύχρωμα μοτίβα εκτυπωμένα σε 
πλεκτά ή χοντρό μετάξι. Πλέον ο οίκος, διατηρώντας την κληρονομιά των προηγούμενων 
δεκαετιών, δημιουργεί μοντέρνες συλλογές για τη σύγχρονη γυναίκα συνδυάζοντας διά-
φορα υφάσματα, δέρματα και φυσικά το κασμίρ.

EDWARD ACHOUR
Από το 1999 έως και σήμερα οι δημιουργίες του Edward Achour, επηρεασμένες από το 
πνεύμα των ’60s, έχουν ως στόχο να ομορφύνουν τη γυναικεία γκαρνταρόμπα. Όλες οι 
δημιουργίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια και συνδυάζουν αρμονικά πολυ-
τελή στοιχεία με στοιχεία που «σπάνε» τις αυστηρές γραμμές, δίνοντας μια ανάλαφρη και 
εύθυμη διάθεση.

UNGARO
Ο γαλλικός οίκος Ungaro από το 1967, που δημιουργήθηκε, απέκτησε διεθνή φήμη με 
δημιουργίες αδιαμφισβήτητης θηλυκότητας, καθαρές σιλουέτες και φανταχτερά σχέδια, 
δίνοντας εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια και στο χρώμα. Κάθε κολεξιόν του οίκου 
δημιουργεί τάσεις και υπενθυμίζει τη γυναικεία σαγήνη.

Η πρόσκληση στοιχίζει 120 ευρώ και περιλαμβάνει επίσης δείπνο στο Ballroom της Μεγά-
λης Βρεταννίας, καθώς και τη δωρεάν κλήρωση ενός πίνακα του διακεκριμένου ζωγρά-
φου Δημήτρη Κούκου.
RSVP: έως 26/10/2019, Άννα Πλέσσα, τηλ. 210 3611206, aplessa@thf.gr

UNGARO

JITROIS

ZUHAIR MURAD

VICEDOMINI

RALPH & RUSSO

JITROIS



Πέντε είδη 
γυμναστικής  

για τις αρθρώσεις

Της Χριστίνας Μαυρίδου

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

• Instagram: christymav  
• Facebook Page: Christy Μαυρίδου
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ΕΥΕΞΙΑ

Έχεις πρόβλημα με τις αρθρώσεις σου και πιο συγκεκριμένα 
ρευματοειδή αρθρίτιδα; Παρακάτω προτείνονται πέντε είδη ασκήσεων 

που είναι ιδανικά για σένα.

1.  Περπάτημα: Απλή, προσιτή άσκηση σε οποιονδήποτε χώρο και χρόνο της ημέρας. Ενι-
σχύει το καρδιαγγειακό σύστημα και την αερόβια ικανότητα.

2.  Κολύμβηση -ασκήσεις στο νερό: Δεν επιβαρύνει τις αρθρώσεις, αντιθέτως τις ενδυνα-
μώνει.

3.  Χορός: Εναλλακτική μορφή αερόβιας άσκησης με τη συμμετοχή του κορμού και των 
άκρων.

4.  Ασκήσεις ενδυνάμωσης: Σύνολο ασκήσεων, είτε με το βάρος του σώματος είτε με όρ-
γανα από καθιστή ή όρθια θέση, που βελτιώνουν το εύρος κίνησης των αρθρώσεων.

5.  Tai Chi - Yoga - Pilates: Συμβάλλουν στη βελτίωση της ισορροπίας, της ευλυγισίας και 
της ενδυνάμωσης του μυϊκού ιστού. Προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε ηλικία και κινητικό 
πρόβλημα.

JORDANΆννα Ρέυνολντς - Μόιρα Μπουφίνι

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΩΡΙΤΗΣ | ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 
ΣΚΗΝΙΚΑ: ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΣΑΡΡΗΣ 

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΙΓΓΑΣ 

Από 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Στουρναρη 53, Αθήνα, τηλ. 210 522 0120

Σκηνοθεσία 
Γιάννης Αϊβάζης

Με την 
Μαρία Κορινθίου

ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΤΑΣΟΣ ΝΟΥΣΙΑΣ



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  
να επισκεφθείτε το www.kafsoxilo.gr

εναλλακτικά  μπορείτε να καλέσετε 
 στο 210 3466996  

(09:00-18:00)

Η τιμή διάθεσης 
των καυσόξυλων 
της PYROXIL 
είναι σχεδόν ίδια 
με τις τιμές των 
άλλων καυσόξυλων 
της αγοράς, 
με επιπλέον 
χαρακτηριστικά, 
την διπλάσια 
θερμαντική αξία 
και την μηδενική 
εκπομπή ρύπων 
στο περιβάλλον 
μέσα και έξω  
από το σπίτι.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 15€

NEW

Aπό φέτος  
διαθέσιμη  
παράδοση  

με Γερανό

Tηλεφωνήστε  
για να σας 

ενημερώσουμε

ΔΊΧΤΥ  
3€  

από 4,5€ 

115x115x100

1,30m3
(χύδην)

ΔΑΔΊ  
5€  

από 7€ 

Προσανάμματα

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμειξης μέχρι 3 διαφορετικών ειδών ξύλων σε κάθε Big Bag.

å
å

8€ από 
8,70€

 
Στις τιμές 

περιλαμβάνεται  

ο ΦΠΑ!

Big Bag  Πεύκο

NEW

100€

Ανάμεικτα  
Big Bag  

Οξιά - Δρυς 
- Ελια

NEW

140€
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