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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 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η ευρωπαϊκή 
κεντροδεξιά σε μεταβατική περίοδο
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δ. ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ «Μόνο 
ο Α. Σαμαράς υπηρετεί τους συμβολισμούς που 
απαιτεί σήμερα η προεδρία της Δημοκρατίας»
08-10 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Οι δυσκολίες στο 
ΝΑΤΟ ευκαιρία για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΙΦ. ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ «Ο ΣΥΡΙΖΑ 
θα μπορούσε να επηρεάσει πιο ουσιαστικά τις 
συνταγματικές αλλαγές»
12 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τα κυβερνητικά σχέδια για το 
μεταναστευτικό ενοχλούν διακινητές και ΣΥΡΙΖΑ
13 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Άνοιξε η πλατφόρμα για το 
επίδομα θέρμανσης
14 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο Τσίπρας προσπαθεί να βγει 
από το κάδρο των συγκρούσεων μέσα στον 
ΣΥΡΙΖΑ
16 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Οι «Financial Times», 
η «Αυγή» και το επιτελικό ψέμα
18 // ΚΟΙΝΩΝΙΑ ICC WOMEN Hellas: Οι γυναίκες 
στο προσκήνιο
19 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σε ισχύ ο αντικαπνιστικός 
νόμος με βασικό σύμμαχο την κοινωνία
20 // TWITTER Όταν ο ΠτΔ εμπνέεται από τη 
Φανή Χαλκιά
21 // ΚΟΣΜΟΣ Η Google περιορίζει τις πολιτικές 
διαφημίσεις
22 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Διπλασιάζονται οι δόσεις στην 

εφορία

24 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Στα αζήτητα τα προγράμματα 

του ΟΑΕΔ

25 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Παράθυρο» από Κομισιόν για 

μείωση πλεονασμάτων

SPORTS
28 // ΤΕΝΙΣ Στέφανος Τσιτσιπάς: Από μικρός 

ονειρευόταν την κορυφή

29 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις από το 

Betarades.gr

FREE TIME
32 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώμενα της 

εβδομάδας

33 // CINEMA Τι θα δούμε στις κινηματογραφικές 

αίθουσες

34 // BOOKS Τέσσερις βιογραφίες που 

ξεπερνούν τα μυθιστορήματα

35 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΙΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ «Η 

πολιτική θέλει νέους ανθρώπους»

37 // COOK FILES Σούπα λάκσα με ψάρια και 

γαρίδες

38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συμβουλές για καλύτερη ζωή

*ΑΠΑΓΌΡΕΥΕΤΑΙ η αναδη-
μοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική, μερική ή περιληπτική, ή 
κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχομένου της 
εφημερίδας με οποιονδήποτε 
τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως 
ή άλλον, χωρίς προηγούμενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νό-
μοι 238/ 1970, 4301/1979, Ν. 
100/1975, ΝΔ 3565/1956 και 
4254, 1962 και κανόνες του 
Διεθνούς Δικαίου.





Ο πρωθυπουργός πρωταγωνιστεί  
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το διήμερο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα-
τος (ΕΛΚ) –Τετάρτη 20 και Πέμπτη 21 Νοεμβρίου– 
στο Ζάγκρεμπ ήταν μια καλή ευκαιρία για την ευρω-
παϊκή κεντροδεξιά να αποσαφηνίσει την πολιτική της 
σε μια δύσκολη μεταβατική περίοδο.

Αλλαγή ηγεσίας
Ο Γάλλος Ζοζέφ Ντολ έφτασε στο τέλος της προεδρικής περιόδου του 
και νέος πρόεδρος στο ΕΛΚ αναδείχθηκε με μυστική ψηφοφορία και 
ποσοστό 93% ο απερχόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου και πρώην πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ.
Η μετάβαση από έναν Γάλλο σε έναν Πολωνό πρόεδρο εκφράζει και 
τη μετακίνηση του πολιτικού κέντρου βάρους του ΕΛΚ προς τα βό-
ρεια και ανατολικά.
Στο ΕΛΚ είναι πάντα πρωταγωνιστικός ο ρόλος των Γερμανών Χρι-
στιανοδημοκρατών, ανεξάρτητα από τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν προς το τέλος της περιόδου Μέρκελ.
Οι ανατολικές «νέες» χώρες της Ε.Ε. κινούνται δεξιότερα απ’ ό,τι οι 
χώρες του Νότου και αυτό εξηγεί την αναβάθμισή τους στο εσωτε-
ρικό του ΕΛΚ.
Στη Βουλγαρία κυριαρχεί η κεντροδεξιά με τον Μπορίσοφ. Στη Ρου-
μανία ανατράπηκε η σοσιαλιστική κυβέρνηση στη Βουλή και σχημα-
τίστηκε κεντροδεξιά κυβέρνηση συνασπισμού, ενώ ο κεντροδεξιός 
Πρόεδρος της χώρας, Κλάους Γιοχάνις, θα επικρατήσει, σύμφωνα 
με όλες τις ενδείξεις, στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών 
και θα επανεκλεγεί. Στην Ουγγαρία η κεντροδεξιά συμπληρώνει μία 
δεκαετία κυριαρχίας με τον Όρμπαν, ο οποίος κινείται σε πολλά ζη-
τήματα στα δεξιά του ΕΛΚ. Στην Πολωνία η κεντροδεξιά βρίσκεται 
στην αντιπολίτευση με ποσοστό της τάξης του 30%, ενώ η κυβέρνηση 
είναι η υπερσυντηρητική, στη δεύτερη τετραετία της και με ποσοστά 
ανώτερα του 40%. Αντίθετα, στον λεγόμενο Νότο της Ευρώπης η κε-
ντροδεξιά χάνει δυνάμεις και σε πολλές περιπτώσεις έχει πρόβλημα 
στρατηγικής.
Στην Ιταλία η άλλοτε πανίσχυρη Forza Italia του Μπερλουσκόνι έχει 
περιοριστεί σε ένα 7%-8% και ρυμουλκείται από τη Λέγκα του Σαλ-
βίνι. Στη Γαλλία οι Ρεπουμπλικάνοι κατέγραψαν μονοψήφιο ποσο-
στό στις ευρωεκλογές και δεν έχουν συνέλθει από την ήττα τους στις 
προεδρικές και στις βουλευτικές εκλογές του 2017 από τον Μακρόν. 
Στην Ισπανία η κατάσταση είναι καλύτερη, εφόσον το Λαϊκό Κόμμα 

κατέγραψε στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές 20% και ήρθε δεύ-
τερο, μετά τους Σοσιαλιστές, που κυριάρχησαν με 27%.
Ο απερχόμενος πρόεδρος του ΕΛΚ Ζοζέφ Ντολ αναγνώρισε ότι 
η ευρωπαϊκή κεντροδεξιά δεν είναι τόσο ισχυρή όσο παλιά, υπο-
γράμμισε όμως ότι οι Σοσιαλιστές και οι Φιλελεύθεροι αντιμετωπί-
ζουν μεγαλύτερα προβλήματα και δεν έχουν τη συνοχή που επιδει-
κνύει στις περισσότερες περιπτώσεις η κεντροδεξιά.
Οι πρόσφατες μεγάλες ήττες των Φιλελευθέρων που συνεργάζο-
νται με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Μακρόν –στις βουλευτικές εκλο-
γές της Ισπανίας κατέρρευσαν οι Ciudadanos, ενώ στις προεδρικές 
εκλογές της Ρουμανίας το ποσοστό του Φιλελεύθερου υποψηφίου 
έπεσε κατά 40% σε σχέση με το ποσοστό των Φιλελευθέρων στις 
ευρωεκλογές– δείχνουν ότι όλες οι μεγάλες πολιτικές ομάδες αντι-
μετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Μητσοτάκης και ΝΔ
Σε αυτό το σύνθετο πολιτικό σκηνικό αναδεικνύεται ο πολιτικός 
ρόλος της ΝΔ και του Μητσοτάκη.
Η ΝΔ με ποσοστό 40% είναι η μεγάλη κεντροδεξιά δύναμη του ευ-
ρωπαϊκού Νότου.
Ο Μητσοτάκης, με τη δύναμη επικοινωνίας που τον διακρίνει σε δι-
εθνές επίπεδο και τις προτάσεις που κάνει, αναδεικνύεται ως πολι-
τικός ηγέτης και ως πρωθυπουργός σε πρωταγωνιστή της ευρωπα-
ϊκής κεντροδεξιάς.
Αυτό επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου του 
ΕΛΚ, εφόσον πραγματοποίησε ρεκόρ διμερών επαφών, παρεμβά-
σεων σε συζητήσεις και ομιλιών, με τις απόψεις του να γίνονται ευ-
νοϊκά δεκτές από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις στο ΕΛΚ, τα 

κεντροδεξιά κόμματα και τις κεντροδεξιές κυβερνήσεις.
Ο πρωθυπουργός πρόβαλε την ανάγκη επεξεργασίας και εφαρμογής 
μιας νέας πολιτικής για το προσφυγικό-μεταναστευτικό, η οποία θα 
βγάλει την Ελλάδα από τη δύσκολη θέση και θα επιτρέψει στην Ε.Ε. 
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα σε βάθος χρόνου.
Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα οικονομικής ανάπτυξης και 
ταυτόχρονης αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων. Υπο-
γράμμισε ότι μπορείς να είσαι δημοφιλής χωρίς να είσαι λαϊκιστής, 
λέγοντας την αλήθεια στον κόσμο και εξηγώντας τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε.
Τόνισε ότι η πράσινη μετάβαση της οικονομίας πρέπει να οργανωθεί 
και να χρηματοδοτηθεί σωστά, ώστε να συμβαδίσει με τη δυναμική 
ανάπτυξη και να αποτραπεί η αντίδραση όσων θεωρούν ότι θίγονται 
από τις προγραμματισμένες εξελίξεις.
Κατά τον κ. Μητσοτάκη, πρέπει να δοθεί έμφαση στις νέες δεξιότη-
τες και στην κάλυψη του ψηφιακού χάσματος, για να εκσυγχρονιστεί 
η αγορά εργασίας και να αυξηθούν οι πιθανότητες δημιουργικής α-
πασχόλησης για τους νέους. Ανέδειξε την κρισιμότητα της κατάστα-
σης στην Ελλάδα, όπου συνυπάρχουν το λεγόμενο brain drain, το 
υψηλό ποσοστό ανεργίας και σε πολλές περιπτώσεις η αδυναμία των 
επιχειρήσεων να βρουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
Ο Μητσοτάκης έχει ένα προσωπικό στιλ, είναι ταυτόχρονα εργασι-
ομανής, επίμονος, γνώστης των θεμάτων, ατσαλάκωτος και ακούρα-
στος.
Η εικόνα του στο επίπεδο της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς είναι εξαιρε-
τικά καλή, εξακολουθεί όμως να εκφράζεται, στους διαδρόμους των 
συνεδρίων και της εξουσίας, η αμφιβολία εάν τελικά το ελληνικό Δη-
μόσιο και η οικονομία μπορούν να παρακολουθήσουν τους ρυθμούς 
του.

Κρίσιμο δωδεκάμηνο
Με βάση όσα υποστήριξαν οι ηγέτες της κεντροδεξιάς στο συνέδριο 
του ΕΛΚ, το επόμενο δωδεκάμηνο είναι κρίσιμο για την ποιότητα της 
πενταετίας που ξεκινάει.
Όλοι οι νέοι επίτροποι εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες επιτροπές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την ερχόμενη Τετάρτη θα εγκριθεί, 
εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η σύνθεση της νέας Επιτροπής 
από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Αυτό σημαίνει ότι η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία προέρχεται από το ΕΛΚ, αναλαμβάνει 
καθήκοντα από την 1η Δεκεμβρίου.
Το ΕΛΚ έχει τη μεγαλύτερη ομάδα επιτρόπων, εφόσον δέκα από αυ-
τούς προέρχονται από τις τάξεις του, και οι δύο πρώτες εξαμηνιαίες 
προεδρίες, η κροατική και η γερμανική, ανήκουν σε κυβερνήσεις 
στις οποίες κυριαρχεί η κεντροδεξιά.
Στη διάρκεια του επόμενου δωδεκαμήνου θα φανεί αν η Φον ντερ 
Λάιεν μπορεί να δημιουργήσει τη νέα δυναμική που έχει ανάγκη η 
Ε.Ε. και αν η ευρωπαϊκή κεντροδεξιά μπορεί να σπρώξει τις εξελίξεις 
στην κατεύθυνση που επιδιώκει.
Τα θέματα που θα κυριαρχήσουν με βάση τις δηλώσεις των ηγετών 
στο συνέδριο του ΕΛΚ είναι:
Πρώτον, η αντιμετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού σε νέα 
βάση, με τη λύση να ωριμάζει πιθανότατα στο δεύτερο εξάμηνο του 
2020, επί γερμανικής προεδρίας.
Δεύτερον, η διαχείριση του Brexit, το οποίο φαίνεται να μπαίνει στην 
τελική του φάση, εφόσον το προβάδισμα των Συντηρητικών έναντι 
των Εργατικών, ενόψει των εκλογών της 12ης Δεκεμβρίου, ξεπερνάει 
τις 15 μονάδες, λόγω της ουσιαστικής εξαφάνισης του Κόμματος του 
Brexit.
Τρίτον, ο προσδιορισμός των στόχων και των μέσων για την πράσινη 
μετάβαση της οικονομίας.
Τέταρτον, η αντιμετώπιση θεμάτων του ευρωπαϊκού προϋπολογι-
σμού και η προώθηση της ευρωπαϊκής εγγύησης για τις τραπεζικές 
καταθέσεις, την οποία δέχονται τώρα και οι Γερμανοί υπό συγκεκρι-
μένες προϋποθέσεις.
Πέμπτον, το ξεπέρασμα του αδιεξόδου σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση 
προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Θα επιχειρηθεί να επιβληθούν νέοι κανό-
νες για τη διαδικασία της διεύρυνσης μετά το αδιέξοδο που παρατη-
ρείται με την Τουρκία, για να ξεπεραστούν οι επιφυλάξεις του Προ-
έδρου Μακρόν.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΑ  
ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΉ ΠΕΡΙΟΔΟ

Το συνέδριο του ΕΛΚ στο Ζάγκρεμπ και ο ρόλος του Μητσοτάκη.
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πολιτική

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ





 Το ΚΙΝΑΛ κατ’ ουσίαν λέει ότι ο 
επόμενος Πρόεδρος πρέπει να 
προέρχεται από τις τάξεις του. 
Προφανώς εννοεί ως αναγνώριση 
της συμβολής του ΠΑΣΟΚ στην 
κοινή προσπάθεια διασώσεως της 
χώρας μετά το 2011. Άλλον συμ-
βολισμό δεν δύναμαι να φανταστώ. 
Προτείνει, λοιπόν, τον Ευάγγελο 
Βενιζέλο; Εάν ναι, έχει καλώς. 
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος το αξίζει 
πράγματι. Εάν όχι, αστειεύεται.

Τ
η θέση του ότι μόνο ο Αντώνης Σαμαράς 
υπηρετεί τους συμβολισμούς που στις 
σημερινές συνθήκες απαιτεί το προε-
δρικό αξίωμα, και συγκεκριμένα την αί-
σθηση εθνικής ανάτασης, επανάκτησης 

του σεβασμού, επιστροφής στην ευρωπαϊκή πρω-
τοπορία, εκφράζει ο βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης 
της ΝΔ και συντονιστής της κυβέρνησης την πε-
ρίοδο 2012-2014, Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Η α-
πειλή εξ Ανατολών, η επονείδιστη Συμφωνία των 
Πρεσπών, η ταλαιπωρία μας από το μεταναστευ-
τικό, δημιουργούν την ανάγκη έξαρσης ενός υγι-
ούς πατριωτισμού, τονίζει ο κ. Βαρτζόπουλος, ο ο-
ποίος εκφράζει την πεποίθησή του ότι ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας πρέπει να είναι πολιτικό πρόσωπο 
και διαβεβαιώνει ότι η επιλογή του προσώπου δεν 
απειλεί τη συνοχή της ΝΔ.

Το 2014 η κυβέρνηση Σαμαρά έπεσε επειδή δεν 
μπόρεσε να περάσει Πρόεδρο Δημοκρατίας με 
180 ψήφους. Θεωρείτε ότι αν ίσχυαν τότε οι ρυθ-
μίσεις που θα ισχύσουν μετά την αναθεώρηση, θα 
είχε επιβιώσει η τότε κυβέρνηση;
Προφανώς θα είχε επιβιώσει. Το μνημόνιο θα είχε 
λήξει τον Φεβρουάριο του 2015, με μέτρα ούτε 1 δισ. 
(email Χαρδούβελη) η χώρα θα είχε λάβει πιστολη-
πτική γραμμή από τον ESM, θα είχε πλήρη εκδοτική 
δραστηριότητα στις διεθνείς αγορές και θα επέστρεφε 
ουσιαστικά στην κανονικότητα. Οι μεταρρυθμίσεις, 
που είχαν γίνει, στην απελευθέρωση επαγγελμάτων 
και αγορών, τα φορολογικά κίνητρα, που θα ακολου-
θούσαν, θα ήταν στερεά εγγύηση ανάπτυξης. Ο νόμος 
Κουτρουμάνη-Λοβέρδου έλυνε το ασφαλιστικό χωρίς 
νέες επιβαρύνσεις. Οι αλλαγές στην τεχνική εκπαί-
δευση και στην πρόνοια (ελάχιστο εγγυημένο εισό-
δημα) σηματοδοτούσαν μια νέα εποχή. Στις εκλογές 
του Ιουνίου 2016 η ΝΔ θα είχε κάθε δυνατότητα νίκης.

Όμως λίγες ημέρες αργότερα έγιναν εκλογές και το 
κυβερνών κόμμα έχασε. Δεν προκύπτει από αυτό 
ότι υπήρχε δυσαρμονία, η οποία δεν θα επιβεβαι-
ωνόταν αν η αντιπολίτευση δεν είχε τη δυνατότητα 
να οδηγήσει τη χώρα στις κάλπες;
Ο λαός ψηφίζει κυβερνήσεις για τέσσερα χρόνια. Αυτή 
είναι η έννοια του πολιτεύματος. Η δυσαρμονία ή όχι, 
λοιπόν, ελέγχεται, ως εκ τούτου, στο τέλος της κοινο-
βουλευτικής περιόδου. Δυσαρμονία στο ενδιάμεσο 
δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Μπορεί να οφείλεται 
σε δυστυχή συγκυρία. Ακόμη και ουσιαστική να είναι, 
ο λαός πρέπει να γνωρίζει ότι αποφασίζει –δεσμευ-
τικά για τον ίδιο– για τέσσερα χρόνια.
Βέβαια, σε ανώριμα συστήματα, όπως το δικό μας, 
όλα αυτά είναι ψιλά γράμματα. Εν πάση περιπτώσει, 
η απόφαση του λαού τον Ιανουάριο του 2015 είχε 
τις γνωστές συνέπειες: τρίτη χρεοκοπία, 80 δισ. ε-
πιπλέον νέο δημόσιο χρέος, 200 δισ. επιπλέον νέο 
ιδιωτικό χρέος, τρίτο μνημόνιο, υπερπλεονάσματα 
μέχρι το 2060, όλη η δημόσια περιουσία στο Υπερ-
ταμείο κ.λπ. κ.λπ.

Ουσιαστικά η αδιατάρακτη ολοκλήρωση του κοινο-
βουλευτικού κύκλου ισχυροποιεί πολιτικά το κε-
ντρικό πρόσωπο της κυβερνητικής εξουσίας, δη-
λαδή τον πρωθυπουργό. Δεν χρειάζεται θεσμικό 
αντίβαρο;
Όχι. Στο πολίτευμα της προεδρευομένης δημοκρα-
τίας ο φέρων την τελική ευθύνη είναι ο πρωθυπουρ-
γός και ο Πρόεδρος συμβολικός και ανεύθυνος. Στην 
Προεδρική υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος και ο πρω-
θυπουργός απλώς συντονιστής υπουργός. Σε κα-

εννοεί ως αναγνώριση της συμβολής του ΠΑΣΟΚ 
στην κοινή προσπάθεια διασώσεως της χώρας μετά 
το 2011. Άλλον συμβολισμό δεν δύναμαι να φαντα-
στώ. Προτείνει, λοιπόν, τον Ευάγγελο Βενιζέλο; Εάν 
ναι, έχει καλώς. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος το αξίζει πράγ-
ματι. Εάν όχι, αστειεύεται.

Πάντως, αν η πρόταση για κ. Βενιζέλο είναι η ανα-
γνώριση της συμβολής του στη σωτηρία της χώρας, 
η περιγραφή σας ταιριάζει και στον Αντώνη Σα-
μαρά. Δεν υπηρέτησε αυτούς τους συμβολισμούς 
ο κ. Παυλόπουλος;
Ο κ. Παυλόπουλος, σημαντικότατο στέλεχος της παρά-
ταξής μας, επελέγη από την τότε κυβέρνηση προφα-
νώς στην προσπάθειά της να διατηρήσει την αίσθηση 
της συνέχειας του καθεστώτος μετά την άνοδο στην 
εξουσία μιας ριζοσπαστικής Αριστεράς, που εκείνη 
την περίοδο ετοιμαζόταν για τη «διαπραγμάτευση», 
που οδήγησε στη χρεοκοπία. Έκανε εξαιρετική δου-
λειά ως Πρόεδρος. Ήταν αξιοπρεπέστατος, υπηρέ-
τησε τον τόπο σε πολύ δύσκολους καιρούς. Η πατρίς 
θα τον ευγνωμονεί.
Ο συμβολισμός που απαιτεί η σημερινή εποχή είναι 
προφανώς εντελώς διαφορετικός. Σήμερα απαιτεί-

νένα σύγχρονο πολίτευμα δεν υπάρχουν θεσμικά 
αντίβαρα και δυαρχίες.

Το ΚΙΝΑΛ ζητά ο επόμενος Πρόεδρος να προέρχε-
ται από την κεντροαριστερά, ενώ πολλοί θεωρούν 
ότι η εκλογή Προέδρου με απλή πλειοψηφία θα τον 
ταυτίζει με το εκάστοτε κυβερνών κόμμα. Ποιους 
πολιτικούς συμβολισμούς νομίζετε ότι πρέπει να 
υπηρετεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας;
Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι πολιτικό πρόσωπο. Στις 
περιπτώσεις που επιλέγεται προσωπικότητα εξ άλλου 
χώρου, καλλιτεχνικού, πνευματικού κ.ο.κ., το μήνυμα 
που δίνεται στους επιγόνους είναι λάθος. Απαξιώνει 
την κορυφαία εκδήλωση της κοινωνικότητας, την πο-
λιτική. Στο ανώτατο αξίωμα είναι σωστό να ανέρχεται 
μόνον άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στα κοινά.
Ο Πρόεδρος πρέπει να προέρχεται, λοιπόν, από κόμμα, 
του οποίου φυσικά και θα έχει διατελέσει σημαίνον 
στέλεχος. Το αν θα προέρχεται από εκείνο που θα 
έχει την εκάστοτε πλειοψηφία ή όχι είναι δευτερεύον. 
Το πρωτεύον είναι ο συμβολισμός, που απορρέει εκ 
του ορισμού και της ιστορίας του.
Το ΚΙΝΑΛ κατ’ ουσίαν λέει ότι ο επόμενος Πρόεδρος 
πρέπει να προέρχεται από τις τάξεις του. Προφανώς 

ται αίσθηση εθνικής ανάτασης, επανάκτησης του σε-
βασμού, επιστροφής στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία. 
Ιδίως μάλιστα η απειλή εξ Ανατολών, η επονείδιστη 
Συμφωνία των Πρεσπών, η ταλαιπωρία μας από το 
μεταναστευτικό, δημιουργούν την ανάγκη έξαρσης 
ενός υγιούς πατριωτισμού. Ο συμβολισμός αυτός υ-
πηρετείται μόνον από τον Αντώνη Σαμαρά.

Μπορεί να απειλήσει τη συνοχή της ΝΔ το πρό-
σωπο που θα προταθεί για την προεδρία;
Όχι.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επανέρχεται στη λογική 
των κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων για 
όσους ζητούν άσυλο. Πώς νομίζετε ότι πρέπει να α-
ντιμετωπίσει μια αντιπολίτευση όπως αυτή που είχε 
δεχτεί η κυβέρνηση Σαμαρά για την Αμυγδαλέζα;
Άποψή μου είναι ότι οι καταυλισμοί ελεγχομένης δι-
ακίνησης τοποθετημένοι είτε εκτός είτε στις παρυφές 
των οικισμών σε όλη την ενδοχώρα, στους οποίους θα 
εγκαθίστανται όλοι ανεξαιρέτως οι ζητούντες άσυλο 
μέχρις οριστικής αποφάσεως, είτε οι αναμένοντες α-
πέλαση, είναι μονόδρομος. Πρόκειται περί δοκιμα-
σμένης ευρωπαϊκής πρακτικής. Η άποψη της αντι-
πολίτευσης εν προκειμένω είναι αδιάφορος. Έξεστι 
Κλαζομενίοις ασχημονείν.

Υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο η διερεύ-
νηση της υπόθεσης Novartis, ως προς τη διάσταση 
της σκευωρίας, να ακυρώσει τη διερεύνηση μιας 
υπαρκτής παράνομης τακτικής χρηματοδότησης 
της συνταγογράφησης. Υπάρχει τέτοια διάσταση 
στην υπόθεση;
Η διερεύνηση της παράνομης χρηματοδότησης της 
συνταγογράφησης είναι διεθνώς απολύτως συνή-
θης. Κάθε έτος καταδικάζεται και μια μεγάλη πολυ-
εθνική φαρμακευτική εταιρεία για αθέμιτες πρακτι-
κές σε πρόστιμα δισεκατομμυρίων. Το ίδιο συμβαί-
νει κι εδώ. Υπάρχουν προηγούμενα, καταδικαστικές 
αποφάσεις κ.ο.κ. Η δικαστική διαδικασία ελέγχου της 
Novartis στον τομέα αυτόν ευρίσκεται σε πλήρη εξέ-
λιξη. Στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής εξε-
τάζεται φυσικά κάτι εντελώς διαφορετικό. Εξετάζεται 
η πλεκτάνη ενοχοποίησης πολιτικών πρώτης γραμ-
μής με σκοπό τον προσπορισμό πολιτικού οφέλους.

«Μόνο ο Α. Σαμαράς υπηρετεί  
τους συμβολισμούς που απαιτεί σήμερα  

η προεδρία της Δημοκρατίας»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
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συνέντευξη

Δημήτρης  
Βαρτζόπουλος, 

βουλευτής  
Β  ́Θεσσαλονίκης  

της ΝΔ



«200 χρόνια Ελεύθεροι», ένα νεαρό κράτος 
που επανακαθορίζει το μέλλον του. Η 
συμπλήρωση δύο αιώνων από την Επα-

νάσταση του 1821 αναδεικνύεται ως μια επέτειος που δίνει την 
ευκαιρία όχι για ενδοσκόπηση αλλά για διάλογο για το σύγχρονο 
ελληνικό κράτος που επιθυμούμε, έναν διάλογο απαλλαγμένο 
από στερεότυπα και παρελθοντολογία.
Ένας μεγάλος χρηματοοικονομικός όμιλος, η Τράπεζα Πειραιώς, 
συνεργάζεται με την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα, 
προκειμένου να αξιοποιηθεί μια μοναδική ευκαιρία για να ξανα-
σκύψουμε με ανοιχτό μυαλό στην Ιστορία μας και να δώσουμε 
σύγχρονο περιεχόμενο στα μηνύματα που μας κληροδοτεί, ώστε 
να συνδέσουμε με δημιουργικό τρόπο το παρελθόν με το μέλλον 
μας.
Η επέτειος των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 αποτελεί 
μια αφορμή για την ανάδειξη του πλούσιου ιστορικού και πολιτι-
στικού κεφαλαίου της χώρας και την έναρξη μιας ανοιχτής, χω-
ρίς προκαταλήψεις συζήτησης για τη μέχρι σήμερα αλλά και τη 
μελλοντική πορεία του ελληνικού κράτους.
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε και θα υλοποιήσει ένα πρό-
γραμμα επετειακών δράσεων με ευρεία θεματολογία και σε συ-
νεργασία με κορυφαίους πανεπιστημιακούς, επιστημονικούς και 
πολιτιστικούς φορείς της χώρας: το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, τα 
Γενικά Αρχεία του Κράτους, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Ίδρυμα 
Τάκης Σινόπουλος - Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης, ενώ 
σημαντικό ρόλο στην υλοποίησή του θα έχει το Πολιτιστικό Ίδρυ-
μα της Τράπεζας Πειραιώς.

Συνεργασία με το ΕΚΠΑ
Η συνεργασία με το ΕΚΠΑ περιλαμβάνει:
•  Διοργάνωση στην Αθήνα, τον Μάρτιο του 2020, διεθνούς συ-

νεδρίου με τίτλο «Η Ελληνική Επανάσταση στην εποχή των 
Επαναστάσεων: Ιδεολογία, πράξη, κληρονομιές», με περισσό-
τερους από 25 διακεκριμένους ξένους και Έλληνες ομιλητές.

•  Υλοποίηση επιστημονικού προγράμματος με κεντρικό θέμα τις 
«Όψεις της καθημερινότητας στην επαναστατημένη Ελλάδα».

•  Διοργάνωση έντεκα ημερίδων με κοινή θεματική «200 χρόνια 

ελληνικού κράτους. Απολογισμοί και προοπτικές», με πρόεδρο 
της οργανωτικής επιτροπής τον καθηγητή Νίκο Αλιβιζάτο.

•  Κύκλο διαλέξεων για το ευρύ κοινό από ειδικούς επιστήμονες 
του ΕΚΠΑ και υπεύθυνη την καθηγήτρια Μαρία Ευθυμίου με 
θέμα «21 ομιλίες για το ’21».

Συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
Η συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο περιλαμβάνει τη 
διοργάνωση πλωτής περιοδεύουσας έκθεσης με πολυτιμότατες 
συλλογές αρχειακού και εθνολογικού χαρακτήρα, η οποία θα 
αναδεικνύει τη σημασία των ναυτικών δυνάμεων στον Αγώνα 
της Ανεξαρτησίας. Ιστιοφόρο θα διαπλεύσει το Αιγαίο περνώντας 
από 19 ιστορικά νησιά (Ύδρα, Σπέτσες, Αίγινα, Χίος, Ψαρά κ.ά.). Στα 
τέλη Ιουνίου 2021 τα εκθέματα θα παρουσιαστούν στο Μουσείο 
Μαστίχας Χίου του ΠΙΟΠ για δύο μήνες, πριν ξεκινήσουν για το 
υπόλοιπο του ταξιδιού τους, με τελικό προορισμό το Καστελόριζο.

Συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή
Η Τράπεζα Πειραιώς θα χορηγήσει την παραγωγή της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής, η οποία αφιερώνεται σε εμβληματικούς συν-
θέτες της Ελληνικής Εθνικής Σχολής. Σε μια ενιαία παράσταση 
θα παρουσιαστούν η όπερα «Δέσπω» του Παύλου Καρρέρ και 
οι «Ελληνικοί Χοροί» του Νίκου Σκαλκώτα, τους οποίους θα χο-
ρογραφήσουν τρεις νέοι χορογράφοι. Η παραγωγή εντάσσεται 
στο επετειακό πρόγραμμα της ΕΛΣ για το 2021, το οποίο υλοποι-
είται με την στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 
(ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνι-
κής Λυρικής Σκηνής.    

Συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους
Ο όμιλος θα υποστηρίξει μια σειρά από εκδόσεις με πρωτότυπο 
ερευνητικό περιεχόμενο που φιλοδοξούν να προσελκύσουν το 
ενδιαφέρον του γενικού κοινού. Το «1821 και οι πρωταγωνιστές 
του» θα είναι μια έκδοση τεκμηρίων - αφιέρωμα σε πρόσωπα 
που έδρασαν από την προεπαναστατική περίοδο μέχρι και τη 
διακυβέρνηση του Ιωάννη Καποδίστρια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
θα έχει η έκδοση που θα περιλαμβάνει τα «Δελτία Ειδήσεων» 
της περιόδου 1821-1822, δηλαδή τις επιστολές που οι γαλλικές 
προξενικές και διπλωματικές αρχές απέστελλαν στο υπουργείο 
Εξωτερικών Υποθέσεων της χώρας τους με σκοπό να ενημερώ-
νουν για ό,τι συνέβαινε στην Κωνσταντινούπολη και στις επαρχί-
ες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Συνεργασία με το Ίδρυμα Τάκης Σινόπουλος  
- Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης
Η συγκεκριμένη συνεργασία περιλαμβάνει έκδοση με ποιητι-
κά έργα της περιόδου της Επανάστασης και έργα της διεθνούς 
ποιητικής φιλελληνικής παραγωγής, με στόχο να αναδειχθεί ο 
φιλελληνισμός, μια βασική παράμετρος για την επιτυχή έκβαση 
της Εθνεγερσίας.

Η Τράπεζα Πειραιώς «γιορτάζει»  
τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Η συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς με το Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο θα αποδώσει περιοδικές εκθέσεις σε άλλα δύο επι-
λεγμένα μουσεία του ΠΙΟΠ, το Μουσείο Αργυροτεχνίας στα 
Γιάννενα και το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα, 
όπου θα ιστορούνται η προετοιμασία του Αγώνα, τα γεγονότα, τα 
πρόσωπα και οι τρόποι του πολέμου, πτυχές της ζωής των αγω-
νιστών και του άμαχου πληθυσμού και όψεις της κοινωνικής και 
πολιτιστικής ζωής της περιόδου, η συγκρότηση του κράτους και 
η αναγνώριση των αγωνιστών. Επίσης, θα παρουσιάζεται «Χρο-
νολόγιο του Αγώνα του ’21» με τη ροή των πολεμικών και πολι-
τικών γεγονότων.
Ακόμη, δημιουργία αναμνηστικού μεταλλίου από τη διεθνούς 
κύρους Υδραία σχεδιάστρια Έλενα Βότση, με παράλληλη αξιο-
ποίηση των πλούσιων συναφών συλλογών του μουσείου.
Επίσης, το ΠΙΟΠ θα διοργανώσει:
•  Εργαστήρια για νέους 18 έως 21 ετών στους τόπους δράσης 

του Ιδρύματος (9+2 σημεία). Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να 
προβληματιστούν γύρω από τη «δική» τους επανάσταση με 
άξονες την πρόοδο, τον δυναμισμό και την καινοτόμο διάθεση.

•  Θεατρική παράσταση με αντικείμενο τη δράση της Φιλικής 
Εταιρείας, βασισμένη σε ένα παραμύθι της Σοφίας Καλαντζά-
κου σχετικά με τους θρυλικούς μπαρουτόμυλους της Δημη-
τσάνας.

•  Κινηματογραφικά αφιερώματα πλαισιωμένα από ομιλίες, 
καθώς και σειρά ημερίδων που συνδέονται με εκδόσεις του 
ΠΙΟΠ, εκπαιδευτικές δράσεις και εργαστήρια για ενήλικες.
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Η 
αυτονόμηση του Προέδρου των ΗΠΑ, 
Τραμπ, από τους νατοϊκούς συμμάχους στο 
θέμα των Κούρδων της Συρίας και οι πρω-
τοβουλίες της Τουρκίας, η οποία κινείται σε 
πολλές περιπτώσεις χωρίς να δεσμεύεται 
από τις συμμαχικές της υποχρεώσεις, δημι-

ουργούν μια εικόνα αστάθειας στο ΝΑΤΟ, το οποίο συμπληρώνει 
70 χρόνια πρωταγωνιστικού πολιτικού και στρατιωτικού ρόλου.
Τον σκεπτικισμό για την προοπτική του ΝΑΤΟ εξέφρασε σε βαθμό 
υπερβολής ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Μακρόν, ο οποίος έκανε λόγο 
για μια «εγκεφαλικά νεκρή» Συμμαχία.
Το ερώτημα στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται είναι αν η κό-
πωση που παρατηρείται στο ΝΑΤΟ μπορεί να δημιουργήσει νέα 
δυναμική υπέρ της ανάπτυξης της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας.
Έχει γίνει η αναγκαία προπαρασκευή στο οργανωτικό επίπεδο, λεί-
πουν όμως, προς το παρόν, η πολιτική θέληση και τα αναγκαία κον-
δύλια για το νέο ευρωπαϊκό ξεκίνημα.
Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Με 
τον δυναμισμό που εμφανίζει η Κίνα και τις ευρύτερες ανακατα-
τάξεις στην οικονομία, στην έρευνα, στην τεχνολογία, στον συσχε-
τισμό δυνάμεων, η Ε.Ε. έχει στη διάθεσή της πέντε, το πολύ δέκα 

ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η 70χρονη Συμμαχία παραμένει αναντικατάστατη  
και στις νέες συνθήκες.

Η κριτική Μακρόν στην 
«εγκεφαλικά νεκρή» Συμμαχία 
είναι βάσιμη αλλά υπερβολική.

χρόνια για να ενισχύσει τη θέση της έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας, 
συνεργαζόμενη στενά με τις πρώτες και αντιμετωπίζοντας τη δεύ-
τερη σαν στρατηγική αντίπαλο. Εάν δεν αξιοποιηθεί αυτό το χρο-
νικό διάστημα, η Ε.Ε. θα περάσει, σε επίπεδο στρατηγικής, οριστικά 
στο περιθώριο.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Ο Μακρόν και οι αντιδράσεις
Λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής του Λονδίνου, η οποία συμπίπτει 
με τα 70 χρόνια του ΝΑΤΟ, ο Μακρόν έβγαλε τον πολιτικό λογαρια-
σμό στη Συμμαχία.
Αντέδρασε στην πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ να «αδειάσει» 
τους Κούρδους της Συρίας, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στον πόλεμο 
κατά του Ισλαμικού Κράτους και της ισλαμικής τρομοκρατίας, σε ό-
φελος των επεκτατικών σχεδίων του Ερντογάν. Αποσύροντας τα α-
μερικανικά στρατεύματα από την περιοχή επέτρεψε στην Τουρκία 
να καταλάβει ένα τμήμα της ΒΑ Συρίας το οποίο ήλεγχαν οι Κούρ-
δοι μαχητές. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε μια «ζώνη ασφα-
λείας» η οποία, όπως υποστηρίζει ο Ερντογάν, προστατεύει την 
Τουρκία από την κουρδική τρομοκρατία.
Ο Μακρόν αντιτίθεται στη σταδιακή αυτονόμηση των ΗΠΑ από 
το ΝΑΤΟ και στην ανάδειξη ενός ειδικού ρόλου για την Τουρκία, 
η οποία συμμετέχει στη Συμμαχία με τους δικούς της όρους. Μπο-
ρεί να αναλαμβάνει ρόλο στη Συρία σε συνεννόηση με τη Ρωσία ή 
να συνεργάζεται με το Ιράν χωρίς να εκδηλώνεται σοβαρή νατοϊκή 
αντίδραση.
Ο Πρόεδρος της Γαλλίας θεωρεί ότι η αλλαγή της αμερικανικής 
στρατηγικής σε βάρος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ξεκίνησε 
επί προεδρίας Ομπάμα, ο οποίος έστρεψε το ενδιαφέρον των ΗΠΑ 
προς την Κίνα και την Ασία. Επί Τραμπ, όμως, η απομάκρυνση από 
τους Ευρωπαίους συμμάχους μετατράπηκε σε στρατηγική προτε-
ραιότητα –εφόσον ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει αρνητική άποψη 
για την Ε.Ε. και υποστήριξε το Brexit– και εξελίχθηκε σε αρκετές 
περιπτώσεις με ταπεινωτικούς για τους Ευρωπαίους όρους.
Η κριτική του Μακρόν είναι βάσιμη, οι περισσότεροι αναλυτές όμως 
θεωρούν ότι ξεπέρασε τα όρια χαρακτηρίζοντας τη Συμμαχία «εγκε-
φαλικά νεκρή» και θέτοντας σε αμφισβήτηση τη λειτουργία του Άρ-
θρου 5 του Καταστατικού Χάρτη του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το οποίο 
η επίθεση σε μέλος της Συμμαχίας αντιμετωπίζεται ως επίθεση στο 
σύνολο του ΝΑΤΟ στη βάση της αλληλεγγύης.
Ο Μακρόν έθεσε το θέμα, δεν παρουσίασε όμως τη λύση. Η Γαλ-
λία, αν και σημαντική στρατιωτική δύναμη, δεν έχει τις οικονομικές 
και αμυντικές προϋποθέσεις για να ηγηθεί μιας προσπάθειας ευρω-
παϊκής υποκατάστασης του ΝΑΤΟ. Όπως και στα θέματα της ΟΝΕ, 
όπου κάνει ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις, ο Γάλλος Πρόεδρος αντι-
μετωπίζεται ως ένας ηγέτης που αναδεικνύει τα ζητήματα και τον 
προσωπικό του ρόλο, αλλά δεν μπορεί να πάει στην επόμενη φάση 
της δημιουργίας συμμαχιών για την εφαρμογή μιας εναλλακτικής 
πολιτικής.
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Η στροφή των ΗΠΑ προς την Ασία και τον ανταγωνισμό με την Κίνα είχε 
εκδηλωθεί ήδη από την περίοδο Ομπάμα.

Η αμερικανική αντίδραση
Η αμερικανική αντίδραση στις δηλώσεις Μακρόν εστίασε στην τάση 
των Ευρωπαίων συμμάχων να ξεφεύγουν από τις αμυντικές και οι-
κονομικές υποχρεώσεις τους προς τη Συμμαχία.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Πομπέο, μιλώντας στο Βερολίνο, 
σε εκδήλωση για τα 30 χρόνια από την πτώση του Τείχους, τόνισε: 
«Το ΝΑΤΟ πάντα κινδυνεύει να καταστεί ξεπερασμένο, όχι επειδή 
ο συνεταιρισμός και οι πολιτικές δεσμεύσεις μεταξύ των χωρών 
μας μπορεί κάποτε να ξεπεραστούν. Κινδυνεύει να καταστεί ξεπε-
ρασμένο αν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει για να αντιμετωπίσουμε 
αποτελεσματικά τις σημερινές προκλήσεις. Εάν τα έθνη πιστεύουν 
ότι μπορούν να εξασφαλίσουν τα οφέλη στην ασφάλεια χωρίς να δί-
νουν στο ΝΑΤΟ τα μέσα που χρειάζεται, τότε πράγματι υπάρχει κίν-
δυνος να καταστεί το ΝΑΤΟ αναποτελεσματικό και ξεπερασμένο».
Το μήνυμα της Ουάσινγκτον συμπλήρωσε ο σύμβουλος Εθνικής Α-
σφάλειας του Προέδρου Τραμπ, Ρόμπερτ Ο’ Μπράιεν, κάνοντας την 
ακόλουθη δήλωση στο CBS: «Για εμάς, το ΝΑΤΟ είναι μια σημα-
ντική συμμαχία, αλλά νομίζω ότι τα ραγίσματα που εμφανίζονται 
στη συνοχή της Συμμαχίας οφείλονται στα μέλη που δεν εκπλη-
ρούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, δεν ξοδεύουν αρκετά για 
την άμυνα. Υπάρχουν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, 
που δεν πληρώνουν το μερίδιο που δίκαια τους αναλογεί. Δεν είναι 
σωστό για τον Αμερικανό φορολογούμενο να πρέπει να προστατεύει 
αυτές τις χώρες που δεν θέλουν να προστατέψουν τον εαυτό τους».
Αυτές είναι οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Αμερικανών και Ευ-
ρωπαίων σε μια Συμμαχία η οποία έχει πολλά να επιδείξει στη δι-
άρκεια της εβδομηκονταετούς πορείας της, αλλά τώρα φαίνεται να 
περνάει μια περίοδο κρίσης για εσωτερικούς λόγους αλλά και εξαι-
τίας των παγκόσμιων ανακατατάξεων.
Πρώτον, χωρίς την ομπρέλα προστασίας του ΝΑΤΟ θα ήταν πρα-
κτικά αδύνατη η δημιουργία και ανάπτυξη της ΕΟΚ κατά την περί-

οδο του Ψυχρού Πολέμου.
Δεύτερον, χωρίς το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν δυνατή η εξουδετέρωση της 
απειλής του Συμφώνου της Βαρσοβίας και στη συνέχεια η κατάρ-
ρευση του σοβιετικού κομμουνισμού.
Τρίτον, ακόμη και στη διάρκεια της μετακομμουνιστικής περιόδου 
το ΝΑΤΟ επιβεβαιώνει τη μεγάλη του στρατηγική σημασία. Διευκό-
λυνε την είσοδο πρώην χωρών του ανατολικού μπλοκ στην Ε.Ε. και 
στο ίδιο το ΝΑΤΟ και περιόρισε την επιρροή της Ρωσίας σε χώρες 
που αποτελούσαν τμήμα της σοβιετικής αυτοκρατορίας και αντιμε-
τωπίζονται από τη Μόσχα σαν το λεγόμενο «εγγύς εξωτερικό». Χαρα-
κτηριστικό το παράδειγμα της Ουκρανίας και των άλλων χωρών της 
«ανατολικής γειτονίας» –Λευκορωσία, Μολδαβία, Γεωργία, Αρμενία, 
Αζερμπαϊτζάν–, όπου η Ε.Ε. ενισχύει σταδιακά την οικονομική και 
πολιτική επιρροή της, έχοντας τις αμυντικές εγγυήσεις του ΝΑΤΟ.

Το ζήτημα της Ουκρανίας
Το ζήτημα της Ουκρανίας έχει ξεχωριστή σημασία, γιατί αποτελεί 
μια ευρωπαϊκή χώρα στρατηγικής σημασίας, η οποία ήταν, μέχρι την 
πτώση του κομμουνισμού, στον πυρήνα της Σοβιετικής Ένωσης.
Από το 2014, οπότε υπήρξε λαϊκή εξέγερση υπέρ της ευρωπαϊκής 

προοπτικής της χώρας και κατά του ελεγχόμενου από τη Ρωσία ο-
λιγαρχικού κατεστημένου, η Ουκρανία πρωταγωνιστεί στις διεθνο-
πολιτικές εξελίξεις και αναδεικνύει τα ισχυρά αλλά και τα αδύνατα 
σημεία της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. Ο Πούτιν αντέδρασε με την προσάρ-
τηση της Κριμαίας στη Ρωσία και τον έλεγχο ανατολικών περιοχών 
της Ουκρανίας από ρωσόφωνους «αντάρτες» οι οποίοι υποστηρίζο-
νται στρατιωτικά και οικονομικά από τη Ρωσία.
Η Ε.Ε. έδειξε τη μεγάλη επιρροή που ασκεί, με την οικονομική και 
κοινωνική της πρόοδο, στους πολίτες τους Ουκρανίας. Δεν βοήθησε 
όμως αποτελεσματικά την ανάπτυξη της οικονομίας της Ουκρανίας, 
ούτε μπόρεσε να την απαλλάξει από ένα διεφθαρμένο ολιγαρχικό 
κατεστημένο το οποίο άλλοτε παίζει με τους όρους της Ρωσίας και 
άλλοτε με τους όρους της Δύσης.
Το ΝΑΤΟ δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ενσωμάτωση της Κριμαίας 
στη Ρωσία, ούτε την αυτονόμηση των ανατολικών περιοχών της Ου-
κρανίας. Περιόρισε όμως τη ρωσική επέμβαση ενεργοποιώντας τις 
εγγυήσεις προς την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής, οι οποίες α-
ποτελούν, ιστορικά, στρατηγικούς στόχους για τη Μόσχα, αλλά τώρα 
απολαμβάνουν την ασφάλεια που τους εξασφαλίζει η συμμετοχή 
στο ΝΑΤΟ.

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
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Η Μέρκελ επισημαίνει ότι έφτασε 
η ώρα για την «ψηφιακή κυριαρχία» 
της Ε.Ε.

Η οικονομική και τεχνολογική 
απογείωση της Κίνας αλλάζει τον 
παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων.

Ακόμα και στο θέμα της Ουκρανίας, όπου τα πράγματα δεν πήγαν 
καλά για τη χώρα και τη Δύση, το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε τη στρατη-
γική του αξία περιορίζοντας κατά κάποιον τρόπο την αντίδραση της 
Ρωσίας.
Οι οικονομικές κυρώσεις που εφαρμόζει η Ε.Ε. σε βάρος της Ρω-
σίας μετά την προσάρτηση της Κριμαίας δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι 
είναι σε θέση να επηρεάζουν τις διεθνείς εξελίξεις αξιοποιώντας τις 
μεγάλες οικονομικές δυνατότητές τους. Γαλλία και Γερμανία πρω-
ταγωνιστούν στην προσπάθεια εξεύρεσης συμβιβαστικής λύσης με-
ταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ενώ η επιθετική αντίδραση του Πού-
τιν στη φιλοευρωπαϊκή στροφή της Ουκρανίας ενίσχυσε, όπως είναι 
φυσικό, τους παραδοσιακούς φόβους της Πολωνίας και των χωρών 
της Βαλτικής έναντι της Ρωσίας.
Γι’ αυτό και οι ηγέτες τους άσκησαν δριμύτατη κριτική στον Μακρόν 
για όσα είπε για το ΝΑΤΟ. Θεωρούν ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ α-
ποτελούν τους βασικούς εγγυητές της εθνικής ανεξαρτησίας και της 
εδαφικής ακεραιότητάς τους έναντι της Ρωσίας και πως η Ε.Ε. δεν 
μπορεί να καλύψει ενδεχόμενο κενό σε ζητήματα ασφάλειας.

Η μεγάλη εικόνα
Για να αντιληφθούμε τη σχέση μεταξύ πολιτικής κόπωσης ή και κρί-
σης στρατηγικής του ΝΑΤΟ και της ανάγκης ανάπτυξης της κοινής 
ευρωπαϊκής άμυνας στη βάση της συμπληρωματικότητας και όχι του 
ανταγωνισμού με τη Συμμαχία, πρέπει να αναφερθούμε στις ευρύ-
τερες αλλαγές που σχηματίζουν τη γενική εικόνα.
Ο σύγχρονος κόσμος χαρακτηρίζεται από την οικονομική, στρατιω-
τική και πολιτική άνοδο της Κίνας. Η Κίνα έρχεται δεύτερη στις α-
μυντικές δαπάνες μετά τις ΗΠΑ και ενισχύει την επιρροή της στην 
ευρύτερη περιοχή της.
Το βασικό λάθος στρατηγικής του Τραμπ είναι ότι ανταγωνίζεται 
την Κίνα, εξέλιξη η οποία θεωρείται αναπόφευκτη, κρατώντας απο-
στάσεις από την Ε.Ε. ή και ανοίγοντας, σε περιπτώσεις, μέτωπα με 
αυτήν.
Η Ρωσία παίρνει διεθνοπολιτικά ρίσκα και ενισχύει την επιρροή 
της –για παράδειγμα, με τους επιτυχημένους χειρισμούς που έκανε 
στον εμφύλιο της Συρίας–, αλλά δεν έχει τις οικονομικές δυνατότη-
τες της Κίνας και γι’ αυτό θα δυσκολευτεί να πρωταγωνιστήσει σε 
βάθος χρόνου.
Οι αμυντικές δαπάνες της Ρωσίας είναι στο 1/3 του αθροίσματος των 
αμυντικών δαπανών των «27» της Ε.Ε., ενώ το ΑΕΠ της Ρωσίας είναι 
συγκρίσιμο με αυτό της Ιταλίας.
Οι αμυντικές δαπάνες των «27» θα μπορούσαν να είναι πιο αποτελε-
σματικές αν υπήρχε καλύτερος συντονισμός στον στρατηγικό σχεδι-
ασμό και στις προμήθειες οπλικών συστημάτων. Επιπλέον, η Μόσχα 
είναι σε θέση να στείλει στρατεύματα και να δεχτεί τις σχετικές απώ-
λειες για να εξυπηρετήσει τη στρατηγική της, κάτι το οποίο δεν φαί-
νεται να ισχύει για τους Ευρωπαίους.
Οι τελευταίοι περιορίζονται στις επιλογές τους από τα λάθη που έκα-
ναν στο Ιράκ το 2003, στη Λιβύη το 2011 και στη Συρία κατά τη διάρ-
κεια του οκταετούς εμφυλίου πολέμου. Τα αρνητικά αποτελέσματα 
των περιφερειακών ευρωπαϊκών επεμβάσεων έχουν καταστήσει α-
παγορευτικά υψηλό το πολιτικό κόστος οποιασδήποτε νέας εμπλο-
κής που δεν έχει σχέση με τον πυρήνα του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.
Οι ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει έναν ιδιόμορφο απομονωτισμό επί 
Τραμπ, ο οποίος περιορίζει, σε αρκετές περιπτώσεις, την αξία των 
συμμαχικών εγγυήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει καταργηθεί 
στην πράξη η σημασία του ΝΑΤΟ, αλλά ότι έχουν αυξηθεί οι δυ-
σλειτουργίες που πρέπει να λάβουν υπόψη οι Ευρωπαίοι στον σχε-
διασμό τους.
Το πιθανότερο είναι ότι θα επανεκλεγεί ο Τραμπ και η Ουάσινγκτον 
θα κρατήσει ακόμη μεγαλύτερες αποστάσεις από τις Βρυξέλλες κατά 
τη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής θητείας του. Υπάρχει και μια 
ευρύτερη τάση των Αμερικανών –ανεξάρτητα από τον Τραμπ– να υ-
ποβαθμίζουν τη συνεργασία με τους Ευρωπαίους στο πλαίσιο της 
στρατηγικής στροφής προς την Ασία και τον ανταγωνισμό με την 
Κίνα.
Οι Ευρωπαίοι έχουν να αντιμετωπίσουν δύο άμεσα προβλήματα σε 
ό,τι αφορά την άμυνά τους.
Το Brexit, το οποίο θα τους στερήσει μία από τις δύο ισχυρότερες 
στρατιωτικές δυνάμεις της Ε.Ε. Γι’ αυτό πρέπει να επεξεργαστούν 

μια νέα σχέση αμυντικής συνεργασίας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με 
το Ηνωμένο Βασίλειο. Η άλλη σημαντική στρατιωτική δύναμη της 
Ε.Ε., η Γαλλία, θα βγει αποδυναμωμένη από το Brexit, γιατί θα έ-
χουμε μόνο ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε. με σοβαρή δυνατότητα προ-
βολής δύναμης σε άλλες χώρες.
Το δεύτερο άλυτο πρόβλημα είναι οι αμυντικές δαπάνες της Γερμα-
νίας, οι οποίες κινούνται στο πολύ χαμηλό 1,2% του ΑΕΠ, παρά τη 
δέσμευση που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ να τις αυξήσει 
στο 2% του ΑΕΠ.
Οι πολιτικές εξελίξεις δεν ευνοούν την αύξηση των αμυντικών δαπα-
νών στη Γερμανία, εφόσον οι Πράσινοι, οι οποίοι είναι ανερχόμενη 
πολιτική δύναμη, προωθούν τον χειρότερο δυνατό συνδυασμό: αυ-
τονόμηση της Ε.Ε. από το ΝΑΤΟ σε ζητήματα ασφάλειας χωρίς αύ-
ξηση των αμυντικών δαπανών!

Η μεγάλη ανατροπή
Οι υπολογισμοί σε σχέση με την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να 
γίνονται και εκτός παραδοσιακού πλαισίου κόστους και στρατιωτι-
κών δυνάμεων.
Λόγω της τεχνολογικής προόδου και της ψηφιακής οικονομίας έχει 
επέλθει μια μεγάλη ανατροπή και στον τομέα της άμυνας.
Χαρακτηριστική η πρόσφατη παρέμβαση της καγκελαρίου Μέρκελ, 
η οποία υπογράμμισε ότι η Ε.Ε. πρέπει να διεκδικήσει την «ψηφι-
ακή κυριαρχία της» αναπτύσσοντας τη δική της πλατφόρμα για τη 
διαχείριση των δεδομένων και περιορίζοντας την εξάρτησή της από 
τις υπηρεσίες του ψηφιακού «νέφους» (Cloud) που προσφέρουν η 
Amazon, η Microsoft και η Google.
Η Μέρκελ αναφέρθηκε κυρίως σε ζητήματα της οικονομίας, τα 
οποία όμως έχουν και αμυντικές εφαρμογές. Το Βερολίνο υποστηρί-
ζει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Gaia-X που έχει στόχο τον περιορι-
σμό της εξάρτησης από τους αμερικανικούς ψηφιακούς κολοσσούς.
Οι αμερικανικοί ψηφιακοί γίγαντες έχουν μπει με ιδιαίτερα δυνα-
μικό τρόπο στη διαχείριση των δεδομένων στην άμυνα και στην α-
σφάλεια. Η Amazon του Τζεφ Μπέζος έχει φύγει μπροστά από τη 
Microsoft και την Google σε αυτά τα θέματα.
Η Ε.Ε. μένει πίσω στον ανταγωνισμό για τον έλεγχο του Διαστήμα-
τος, ο οποίος έχει σημαντική αμυντική διάσταση. Το Διάστημα επη-
ρεάζει με διάφορους τρόπους το 60% της οικονομίας, ιδιαίτερα σε 
ό,τι αφορά τις τηλεπικοινωνίες και την ψηφιακή οικονομία. Η Ε.Ε. 

διαπιστώνει ότι η κινεζική πρόοδος σε ζητήματα όπως τα ψηφιακά 
δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G) ή στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) μπο-
ρεί να αλλάξει τον συσχετισμό δυνάμεων και στον τομέα της άμυνας.

Οργανωτική προετοιμασία
Η Ε.Ε. δεν έχει ακόμη την αναγκαία πολιτική θέληση για να δαπα-
νήσει τεράστια ποσά και να ενισχύσει την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα 
στη βάση όχι του ανταγωνισμού με το ΝΑΤΟ αλλά της μεγαλύτερης 
ευρωπαϊκής αυτονομίας.
Έχει προχωρήσει στην αναγκαία οργανωτική προετοιμασία, χωρίς 
αυτή να είναι δεσμευτική από πολιτική και οικονομική άποψη.
Το 2004 δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας 
(European Defence Agency), ο οποίος αποτελεί τη βασική πλατ-
φόρμα αμυντικής συνεργασίας. Σε αυτόν συμμετέχουν τα κράτη-
μέλη της Ε.Ε. με εξαίρεση τη Δανία.
Ο ρόλος του Οργανισμού ενισχύθηκε μετά την επεξεργασία της Πα-
γκόσμιας Στρατηγικής της Ε.Ε. το 2016 και της ενίσχυσης των αρμο-
διοτήτων του με πρωτοβουλία των κρατών-μελών το 2017.
Το 2016 η Ε.Ε. δημιούργησε νέους μηχανισμούς και διαδικασίες α-
μυντικής συνεργασίας.
Το Σχέδιο Ανάπτυξης Δυνατοτήτων (Capability Development Plan 
– CDP) προσδιορίζει τις προτεραιότητες σε ζητήματα αμυντικών δυ-
νατοτήτων.
Η Συντονισμένη Ετήσια Αμυντική Θεώρηση (Coordinated Annual 
Review on Defence – CARD) προσφέρει μια περιοδική εκτίμηση 
των αμυντικών δυνατοτήτων των κρατών-μελών της Ε.Ε. και προσδι-
ορίζει τις ευκαιρίες για ανάπτυξη συνεργασίας.
Η Μόνιμη Δομημένη Συνεργασία (Permanent Structured 
Cooperation – PESCO) προσφέρει εναλλακτικά σενάρια για την α-
νάπτυξη δυνατοτήτων που θεωρούνται άμεσης προτεραιότητας στη 
βάση της συνεργασίας.
Τέλος, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (European Defence Fund – 
EDF) εξασφαλίζει χρηματοδότηση για αμυντικά προγράμματα που 
αναπτύσσονται στη βάση της ευρωπαϊκής συνεργασίας.
Υπάρχουν ορισμένες προπαρασκευαστικές χρηματοδοτήσεις της 
τάξης των 590 εκατ. ευρώ για το 2019-2020, αλλά με βάση τις προτά-
σεις της Επιτροπής το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα χρηματοδοτη-
θεί με 13 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027.
Παρά τις χρήσιμες οργανωτικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε., είναι φα-
νερό ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα σε επίπεδο πολιτικής συ-
νεργασίας και αμυντικών δαπανών με την ευρύτερη έννοια του όρου 
για να κινηθούμε αποτελεσματικά στην κατεύθυνση της κοινής ευ-
ρωπαϊκής άμυνας.
Με 1-2 δισ. ευρώ επιπλέον τον χρόνο δεν λύνονται προβλήματα ε-
νίσχυσης της ευρωπαϊκής αυτονομίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ούτε 
μπορεί να απαντηθεί αποτελεσματικά η κινεζική πρόκληση, η οποία 
στηρίζεται σε ετήσιες αμυντικές δαπάνες 250 δισ. δολαρίων με αυ-
ξητική τάση και εντυπωσιακό προβάδισμα έναντι της Ε.Ε. στο Διά-
στημα, στα δίκτυα 5G και στην τεχνητή νοημοσύνη.
Η Ε.Ε. προοδεύει σε αμυντικά θέματα σε σχέση με το παρελθόν της, 
αδυνατεί όμως, προς το παρόν, να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και 
μένει ολοένα πιο πίσω σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα.
Εάν η Ε.Ε. δεν αλλάξει τη στρατηγική της σε θέματα άμυνας τα επό-
μενα 5 έως 10 χρόνια, συμπληρώνοντας την οργανωτική προσπάθεια 
με περισσότερη Ευρώπη και πολύ περισσότερα κονδύλια, θα οδη-
γηθεί στο περιθώριο σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα.
 



 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

«Ο ΣΥΡΙΖΆ θα μπορούσε να επηρεάσει  
πιο ουσιαστικά τις συνταγματικές αλλαγές»

Τ
ην άποψη ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να επηρεάσει πιο ου-
σιαστικά τις συνταγματικές αλλαγές, αν είχε αναδείξει τη θε-
σμικοπολιτική σημασία των προτάσεών του» εκφράζει η ανα-
πληρώτρια καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου στο ΑΠΘ και 
μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βα-

σανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT), Ιφιγένεια Καμτσίδου. H 
κ. Καμτσίδου, η οποία μέχρι τις εκλογές ήταν πρόεδρος του Εθνικού Κέ-
ντρου Δημόσιας Διοίκησης, χαρακτηρίζει το ισχύον Σύνταγμα «ανοιχτό στις 
πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις, που μπορεί να υποδεχτεί οποιοδήποτε κυ-
βερνητικό πρόγραμμα» και επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος δεν αποτελεί αντί-
βαρο στην κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία όταν είναι μονοκομματική 
τείνει να γίνει παντοδύναμη.

Έχουμε ακούσει επανειλημμένα ότι οι συνταγματικές αλλαγές αποτυ-
πώνουν την πολιτική-ιδεολογική κατεύθυνση του εισηγητή τους. Τι γί-
νεται όμως, όπως στην προκείμενη περίπτωση, όταν ο εισηγητής είναι 
μια αριστερή πλειοψηφία και την τελική κρίση την έχει μια κεντροδεξιά 
πλειοψηφία; Τι αναθεώρηση έχουμε;
Η αλλαγή της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας επηρεάζει ουσιαστικά την α-
ναθεωρητική διαδικασία, καθώς η παρούσα κοινοβουλευτική πλειοψηφία 
προσδίδει στην αναθεώρηση κατευθύνσεις που ταιριάζουν με τις ιδεολογι-
κοπολιτικές της θεωρήσεις, ενώ αποκλείει την υιοθέτηση ρυθμίσεων που 
θα μπορούσαν να άρουν δυσλειτουργίες του πολιτεύματος ή/και του πο-
λιτικού συστήματος. Ενδεικτικά, στην προηγούμενη Βουλή αποφασίστηκε 
με ευρεία συναίνεση η αλλαγή του άρθρου 32 του Συντάγματος, προκει-
μένου να αποσυνδεθεί η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη 
διενέργεια εκλογών και συνακόλουθα από την κομματική αντιπαράθεση. 
Ενώ όμως η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ απέβλεπε στην εισαγωγή μιας διαδικα-
σίας που θα εξασφάλιζε τον υπερκομματικό χαρακτήρα της εκλογής και τη 
νομιμοποίηση του Προέδρου ως ρυθμιστή του πολιτεύματος, η ΝΔ προ-
χωρά στην υιοθέτηση μιας ρύθμισης που θα επιτρέπει στο πρώτο κόμμα 
να αναδείξει ως αρχηγό του κράτους πρόσωπο της επιλογής ακόμη και 
της εσωκομματικής του πλειοψηφίας.

στην παρούσα φάση να ασκηθούν πιέσεις στην κυβερνητική πλειοψηφία. 
Όπως όμως είναι γνωστό, η αντιμετώπιση της σημερινής αξιωματικής α-
ντιπολίτευσης από τα ΜΜΕ δεν είναι διόλου ευνοϊκή, ως εκ τούτου οι δυ-
νατότητές της να διαμορφώσει την ατζέντα της δημόσιας αντιπαράθεσης 
ήταν περιορισμένες.

Θα οδηγήσει η αποσύνδεση της προεδρικής εκλογής από τον κοινοβου-
λευτικό κύκλο σε ομαλοποίηση των πολιτικών διαδικασιών ή θα αφαι-
ρέσει ένα θεσμικό αντίβαρο που κάποιες κυβερνήσεις είχαν την ατυχία 
να πρέπει να αντιμετωπίσουν;
Ο τρόπος ανάδειξης του Προέδρου της Δημοκρατίας συνδέεται με τη δη-
μοκρατική του νομιμοποίηση, δηλαδή με τη δυνατότητά του να ασκεί τις 
ρυθμιστικές του αρμοδιότητες. Διότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν με-
τέχει στη διαμόρφωση της γενικής πολιτικής της χώρας, με άλλα λόγια δεν 
μπορεί να αποτρέψει την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό από την υιο-
θέτηση αποφάσεων και μέτρων που αυτοί κρίνουν επωφελή. Επομένως, 
ο Πρόεδρος δεν αποτελεί αντίβαρο στην κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία 
όταν είναι μονοκομματική τείνει να γίνει παντοδύναμη. Πάντως, ακόμη και 
σε ό,τι αφορά την άσκηση των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων του, για παρά-
δειγμα την προκήρυξη του δημοψηφίσματος, ένας Πρόεδρος που έχει ε-
κλεγεί από τη σχετική πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών μετά 
από μια συνοπτική διαδικασία θα είναι ένας αδύναμος Πρόεδρος.

Υπήρχε η διάχυτη βεβαιότητα στην ελληνική κοινωνία ότι το πολιτικό 
προσωπικό με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών είχε φροντίσει για την 
ατιμωρησία των στελεχών του. Πόσο θα αλλάξει αυτό τώρα;
Η τροποποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος περιορίζεται στην κατάρ-
γηση της σύντομης αποσβεστικής προθεσμίας εντός της οποίας επιτρέπε-
ται η ποινική διερεύνηση της διαχείρισης της εξουσίας από τους υπουρ-
γούς. Έτσι, η ποινική ευθύνη των υπουργών θα παραμένει «ενεργή» για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και θα διευκολύνεται η αναζήτησή της. Η 
νέα ρύθμιση, πάντως, θα ενεργεί για το μέλλον. Το κρίσιμο ζήτημα, όμως, 
συνίσταται στην υιοθέτηση της ερμηνευτικής δήλωσης, με την οποία απο-
σαφηνίζεται ότι το άρθρο 86 του Συντάγματος δεν καταλαμβάνει τα ποινικά 
αδικήματα που τελέστηκαν επ’ ευκαιρία της άσκησης των υπουργικών 
καθηκόντων και τα οποία υπόκεινται στη συνηθισμένη παραγραφή. Αν η 
ερμηνευτική αυτή δήλωση δεν υιοθετηθεί, διαγράφεται ο κίνδυνος να ε-
πικρατήσει η εσφαλμένη αντίληψη ότι και τα αδικήματα αυτά παραγράφο-
νται σύντομα και να σταματήσει ο έλεγχος υποθέσεων που έπληξαν την α-
ξιοπιστία του πολιτικού μας συστήματος.

Εσείς τι αλλαγές νομίζετε ότι χρειάζεται ο συνταγματικός χάρτης;
Σημαντική θα ήταν η ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων και η συ-
νταγματική κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα αγαθών που είναι α-
ναγκαία για την αξιοπρεπή διαβίωση των μελών του κοινωνικού συνό-
λου, π.χ. το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα. Τούτο θα έθετε όρια στην α-
γοραία διαχείριση πεδίων όπου διακυβεύεται η κοινωνική αξιοπρέπεια 
ιδίως των αδυνάτων και θα συνέβαλλε στην ενίσχυση της υποχρέωσης 
του κράτους να μεριμνά για την προστασία τους. Εξίσου σημαντική όμως 
είναι η κατοχύρωση των διακριτών ρόλων Εκκλησίας και κράτους. Την 
τελευταία περίοδο η ιεραρχία στο όνομα του Συντάγματος, αλλά κατά πα-
ράβασή του, διεκδικεί να συμμετέχει στην άσκηση της νομοθετικής εξου-
σίας και στη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών. Έτσι, η Εκκλησία, 
επωφελούμενη της κοινωνικής επιρροής της και με τη βοήθεια όσων 
κρατικών λειτουργών είναι ένθερμοι οπαδοί της, πέτυχε σε ορισμένες 
περιπτώσεις τον παραμερισμό των συνταγματικών κανόνων που δια-
μορφώνουν τον ουδετερόθρησκο χαρακτήρα του κράτους. Η αναγνώ-
ριση «επικρατούσας» θρησκείας από το Σύνταγμα έδωσε στην Εκκλη-
σία τη δυνατότητα να αναλαμβάνει πολιτικό ρόλο και να υποστηρίζει πως 
τούτο αποτελεί συνθήκη για την απόλαυση των δικαιωμάτων της πλειο-
ψηφίας. Τούτο, όμως, επιφέρει ουσιώδη στρέβλωση στην πραγμάτωση 
της δημοκρατικής αρχής: Πηγή της νομοθετικής εξουσίας παύει να είναι 
ο λαός, και η θρησκευτική κοινότητα των Ορθοδόξων, τη βούληση των 
οποίων διερμηνεύουν οι ιεράρχες, αναδεικνύεται ως αναγκαία αναφορά 
των αποφάσεων των κυβερνώντων. Η ανάσχεση της παραπάνω εξέλι-
ξης προϋποθέτει την απάλειψη του συνταγματικού θεμελίου των πολι-
τικών και πολιτειακών βλέψεων της Εκκλησίας, ώστε με την αναθεώ-
ρηση του άρθρου 3 του Συντάγματος να αποδοθεί το αληθινό νόημα της 
αναφοράς στην «επικρατούσα» θρησκεία και να αποκατασταθεί η δημο-
κρατική και δικαιοκρατική κανονικότητα.

Το Σύνταγμά μας έχει κατεύθυνση Καραμανλή με την παρέμβαση Πα-
πανδρέου ως προς τις αρμοδιότητες του Προέδρου. Κεντρική ιδεολο-
γική κατεύθυνση έχει;
Το Σύνταγμα του 1975 είναι κατά βάση ένα Σύνταγμα συναίνεσης. Το κεί-
μενο που υιοθετήθηκε από την Ε΄ λεγόμενη Αναθεωρητική Βουλή απέχει 
σημαντικά από το σχέδιο Συντάγματος που είχε παρουσιάσει η κυβέρνηση 
Κ. Καραμανλή, καθώς σε αυτό ενσωματώθηκαν σημαντικές προτάσεις της 
αντιπολίτευσης, κατοχυρώθηκε με σαφήνεια η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, 
εμπλουτίστηκε ο κατάλογος των θεμελιωδών δικαιωμάτων, εισήχθησαν 
εγγυήσεις της συλλογικής και πολιτικής αυτονομίας και εξασφαλίστηκε το 
κράτος δικαίου. Βέβαια, στον σχεδιασμό του πολιτεύματος η εκτελεστική 
εξουσία διέθετε ενισχυμένο ρόλο, που στην αρχή διαρρυθμίστηκε και μέσα 
από την ευχέρεια του Προέδρου της Δημοκρατίας να παρεμβαίνει στη δια-
κυβέρνηση της χώρας, εφόσον το κομματικό σύστημα δεν διασφάλιζε κυ-
βερνητική σταθερότητα. Οι ρυθμίσεις αυτές γεννούσαν έντονες επιφυλάξεις, 
που δικαιολόγησαν τη συνταγματική τυποποίηση του πρωθυπουργού ως 
υπερσυγκεντρωτικού και αυτόνομου κέντρου εξουσίας με την αναθεώ-
ρηση του 1986. Ακολούθησε η μακρόσυρτη και εκτεταμένη αναθεώρηση 
του 2001, η οποία, χωρίς να επιφέρει σημαντικές τομές, ενίσχυσε την προ-
στασία αρκετών δικαιωμάτων και τον κοινωνικό χαρακτήρα του κράτους. 
Το Σύνταγμά μας, λοιπόν, είναι ένα Σύνταγμα ανοιχτό στις πολιτικοκοινω-
νικές εξελίξεις, που μπορεί να υποδεχτεί οποιοδήποτε κυβερνητικό πρό-
γραμμα, ένα Σύνταγμα που επιβάλλει ο λαός να είναι όχι μόνο πηγή αλλά 
και φορέας της κυριαρχίας, δηλαδή να συμμετέχει ουσιαστικά στη λήψη 
των πολιτικών αποφάσεων και το κράτος να μεριμνά για τη διασφάλιση 
ίσης κοινωνικής αξιοπρέπειας σε όλα τα μέλη του κοινωνικού συνόλου.

Πόσο περισσότερο θα μπορούσε να επηρεάσει ο ΣΥΡΙΖΆ τις συνταγ-
ματικές αλλαγές;
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να επηρεάσει πιο ουσιαστικά τις συνταγματικές 
αλλαγές, αν στον δημόσιο διάλογο είχε αναδείξει τη θεσμικοπολιτική ση-
μασία των προτάσεών του. Τούτο θα μπορούσε να μετατρέψει τις συνταγ-
ματικές ιδέες του σε κοινωνικά αιτήματα και πολιτικές διεκδικήσεις, ώστε 
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συνέντευξη

Ιφιγένεια 
Καμτσίδου, 
αν. καθηγήτρια 

Συνταγματικού Δικαίου
στο ΆΠΘ



Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωση με την οποία σχολίαζε 
τις κυβερνητικές αποφάσεις απέφυγε να καλέσει την 
κυβέρνηση να πιέσει για την εφαρμογή της συμφωνίας 
Ε.Ε.-Τουρκίας του 2016, ακριβώς επειδή δεν υιοθετεί 
την πολιτική της αποτροπής και δεν πιστεύει στην 
πρόβλεψη για επιστροφή στην Τουρκία όσων δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις για άσυλο.

Α
ύξηση των μεταναστευτικών 
ροών προκάλεσαν οι αποφά-
σεις της ελληνικής κυβέρνη-
σης, που ανακοινώθηκαν την 
προηγούμενη Τετάρτη από 
τον υφυπουργό Άμυνας και 

συντονιστή για την εφαρμογή της μεταναστευτι-
κής πολιτικής, Αλκιβιάδη Στεφανή.
Η αύξηση αποδίδεται στην ανάγνωση που δεί-
χνουν να έκαναν οι διακινητές στις εξαγγελίες, 
σύμφωνα με την οποία το ενδεχόμενο αυστη-
ρής επιτήρησης των συνόρων από την ελληνική 
πλευρά είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει δυσκο-
λίες στο εξαιρετικά επικερδές εμπόριο της παρά-
νομης μεταφοράς ανθρώπων.
Παράλληλα, τους διακινητές πιέζει και η επερχό-
μενη έλευση του χειμώνα, ο οποίος θεωρούν ότι 
θα δυσχεράνει τη μεταφορά από την τουρκική 
ακτή στα ελληνικά νησιά και θα μειώσει τον τζίρο 
των μετακινήσεων που επιχειρούν.
Η αύξηση των ροών, όμως, επιδιώκει να ακυρώ-
σει και την ίδια την αξιοπιστία των εξαγγελιών και 
να ενισχύσει το αίσθημα δυσπιστίας που διακατέ-
χει τις τοπικές κοινωνίες στα νησιά του Ανατολι-
κού Αιγαίου, οι οποίες δεν βλέπουν να προχωρά η 
προσδοκία να αδειάσουν τα νησιά από τους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες.
Η Μόρια στη Λέσβο έκανε τον τελευταίο καιρό δι-
αρκή ρεκόρ φιλοξενουμένων και όπως έλεγε στέ-
λεχος της διοίκησης «είχαμε μετρήσει μια πόλη 
15.800 κατοίκων την Τετάρτη το απόγευμα και την 
Πέμπτη το μεσημέρι έγιναν 16.024».
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Σάμος, η 
οποία την επομένη των εξαγγελιών είδε να μετα-
φέρονται προς την ενδοχώρα περίπου 400 άτομα, 
ενώ οι αφίξεις έφτασαν τις 600, δηλαδή το ισοζύ-
γιο είχε αύξηση κατά περίπου 50%.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά της λα-
ϊκής πίεσης στην τοπική αυτοδιοίκηση, με τον 
δήμο της ανατολικής Σάμου να απειλεί με πα-
ραίτηση επειδή δεν εφαρμόζεται η απόφαση 
που είχε ληφθεί επί της προηγούμενης δημο-
τικής αρχής, σύμφωνα με την οποία προτείνε-
ται στο νησί να λειτουργήσει ένα μικρό κέντρο 
υποδοχής και ταυτοποίησης, το οποίο θα κατα-
γράφει τους αφικνούμενους, οι οποίοι στη συ-
νέχεια θα προωθούνται σε άλλα σημεία, κυρίως 
στην ενδοχώρα.
Όμως η αύξηση των αφίξεων και η ενίσχυση των 
διαμαρτυριών έχει παρενέργειες και στην οικονο-
μία των νησιών, καθώς δημιουργεί ανησυχία για 
τις επιπτώσεις που η δημοσιοποίηση του κλίμα-
τος έντασης θα έχει στην επόμενη τουριστική πε-
ρίοδο, οι προκρατήσεις για την οποία τώρα βρί-
σκονται σε εξέλιξη.
Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να ε-
φαρμόσει τις 5+1 δράσεις που ανακοίνωσε, δη-
λαδή να σταματήσει η ανεξέλεγκτη διαχείριση 
των προσφύγων και μεταναστών, ενίσχυσε η δε-
καπενθήμερη προθεσμία που έδωσε ο υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη στις καταλήψεις 
κτιρίων ώστε «εάν σε αυτά στεγάζονται αιτού-
ντες άσυλο ή υπήκοοι τρίτων χωρών, να ενημε-
ρωθούν ότι θα μεταφερθούν σε δομές παραμο-
νής της ενδοχώρας».
Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν σε όλα τα υπό 
κατάληψη κτίρια που εκκενώθηκαν μετά από α-
στυνομικές επιχειρήσεις βρέθηκαν μετανάστες 
και πρόσφυγες οι οποίοι διαβιούσαν κάτω από ά-
θλιες συνθήκες, που δεν πληρούσαν τους ελάχι-
στους όρους υγιεινής.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει απαντη-
θεί ακόμη η πορεία που ακολούθησαν οι πρόσφυ-
γες και οι μετανάστες μέχρι να φτάσουν στα κτίρια 

των καταλήψεων, με δεδομένο ότι η μετακίνηση 
από τα νησιά στην ενδοχώρα είναι αποκλειστικά 
κρατική υπόθεση.
Ακόμη περισσότερο, όταν μία από τις καταλήψεις 
στα Εξάρχεια που φιλοξενούσε πρόσφυγες και 
εκκενώθηκε πρόσφατα είχε εκκενωθεί ξανά τον 
προηγούμενο Απρίλιο και όχι μόνο επανακατα-
λήφθηκε αλλά απέκτησε και νέους φιλοξενούμε-
νους.
Η εξέλιξη προκάλεσε από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ μια α-
ντίδραση η οποία δύσκολα ερμηνεύεται.
Στο πρωτοσέλιδο της «Αυγής» την προηγούμενη 
Πέμπτη γινόταν λόγος για «επικίνδυνες μεθοδεύ-
σεις Χρυσοχοΐδη» και συνδυαζόταν η προθεσμία 
που έδωσε ο υπουργός για τις καταλήψεις με την 
επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορό-
πουλου.
«Τελεσίγραφο για την εκκένωση υπό κατάληψη 
κτιρίων που λήγει την παραμονή της επετείου 
Γρηγορόπουλου» έγραφε η «Αυγή».
Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωση με την οποία 
σχολίαζε τις κυβερνητικές αποφάσεις απέφυγε να 
καλέσει την κυβέρνηση να πιέσει για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας του 2016, α-
κριβώς επειδή δεν υιοθετεί την πολιτική της α-
ποτροπής και δεν πιστεύει στην πρόβλεψη για ε-
πιστροφή στην Τουρκία όσων δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις για άσυλο.
«Πιέστε την Ε.Ε. να επιβάλει στην Τουρκία τις υ-
ποχρεώσεις της» περιοριζόταν να αναφέρει η ανα-

κοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία 
εμμένει στην πολιτική των ανοιχτών συνόρων και 
των ευπρόσδεκτων επισκεπτών με προφίλ πρό-
σφυγα ή μετανάστη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τα κλειστά προαναχωρη-
σιακά κέντρα φυλακές στις οποίες θα κρατούνται 
οικογένειες και ανήλικοι, ενώ η φίλα προσκείμενη 
στον ΣΥΡΙΖΑ «Εφημερίδα των Συντακτών» δεν 
δίστασε να τα χαρακτηρίσει «Αλκατράζ για πρό-
σφυγες» και να υιοθετήσεις τις διαμαρτυρίες των 
τοπικών κοινωνιών, τις οποίες μέχρι πρόσφατα χα-
ρακτήριζε ακροδεξιές.
Πάντως, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των σχεδίων, 
η κυβέρνηση δείχνει να έχει εξασφαλίσει τη συ-
ναίνεση των περιφερειαρχών, οι οποίοι αποτελούν 
κρίσιμο παράγοντα στην επιτυχία του σχεδίου. Ο 
περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μου-
τζούρης, συνδύασε το ενδεχόμενο αποτυχίας μόνο 
με αυξημένες ροές, οι οποίες όμως δεν είναι συ-
νήθεις τον χειμώνα, ενώ ο περιφερειάρχης Νοτίου 
Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, έδωσε περιθώριο 
κινήσεων στην κυβέρνηση, καθώς, όπως είπε, «η 
αποσυμφόρηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του χρόνου σε όλα μας τα νησιά».
Αλλά και οι περιφερειάρχες των περιοχών όπου 
θα δημιουργηθούν τα προαναχωρησιακά κέντρα, 
όπως ο κ. Σπανός της Στερεάς Ελλάδας, δηλώνουν 
πρόθυμοι να δεχτούν κι άλλους πρόσφυγες, και 
μάλιστα με ευρεία συναίνεση στο περιφερειακό 
συμβούλιο.

ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ  
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ 
ΕΝΟΧΛΟΎΝ ΔΙΑΚΙΝΗΤΕΣ 

 ΚΑΙ ΣΎΡΙΖΑ
  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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πολιτική

Πώς κρίνετε τις εξελίξεις στο προσφυγικό-μεταναστευτικό;
Απαντά ο δικηγόρος και πρώην δήμαρχος Σάμου κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος.

Άπό τη στιγμή που, δυστυχώς, το όλο μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα έχει γίνει πλέον 
και επισήμως όπλο στο πλαίσιο των τουρκικών διεκδικήσεων (η Τουρκία επιθυμεί να το 
κάνει «διμερές» θέμα), θεωρώ, κατ’ αρχάς, πολύ θετικό το γεγονός ότι παραμένει ψηλά 
στην ατζέντα της ελληνικής κυβέρνησης και, παράλληλα, ότι από τον ίδιο τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη ασκείται πίεση στην Ε.Ε. να αλλάξει την έως τώρα στάση της. Βιώσιμη λύση στο 
πρόβλημα χωρίς μεταστροφή από ευρωπαϊκής πλευράς σε θέματα όπως το «Δουβλίνο», 
οι διαδικασίες ασύλου κ.λπ. είναι αδύνατον να βρεθεί και η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι 
απαραίτητο πλέον να εκφραστεί ουσιαστικά και έμπρακτα.
Σε ό,τι, ωστόσο, αφορά κλειστά κέντρα –και μάλιστα των 5.000 ατόμων– στα ακριτικά νησιά 
του ΒΆ Άιγαίου, οφείλω από την εμπειρία μου ως δημάρχου Σάμου στην πιο δύσκολη πε-
ρίοδο του προσφυγικού-μεταναστευτικού προβλήματος να εκφράσω τον έντονο προβλη-
ματισμό μου. Τα νησιά βαρυγκωμούν εδώ και πολύ καιρό και, για λόγους κοινωνικής συ-
νοχής αλλά και οικονομικής επιβίωσής τους, πρέπει να αποσυμφορηθούν.



Π
ερίπου έναν μήνα έχουν 
στη διάθεσή τους οι φο-
ρολογούμενοι για να υ-
ποβάλουν στην ειδική 
πλατφόρμα της ΑΑΔΕ 
την αίτηση για το επί-

δομα θέρμανσης του 2019. «Τυχερά» θα είναι 
περίπου 500.000 νοικοκυριά, που θα λάβουν το 
επίδομα πριν από την Πρωτοχρονιά του 2020. 
Αρκεί η αίτηση να υποβληθεί έως τις 20 Δεκεμ-
βρίου του 2019.
Φέτος το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης γίνε-
ται πιο ελκυστικό και προσιτό σε περισσότερα 
και πιο φτωχά νοικοκυριά, γιατί δεν χρειάζεται 
πια να έχουν μαζέψει χιλιάδες ευρώ για να αγο-
ράσουν πετρέλαιο, προκειμένου να τους χορη-
γηθεί έπειτα από μήνες επίδομα 40 ευρώ (ή έως 
400 ευρώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις). Φέτος 
ξέρουν πως αν κάποιος δικαιούται να λάβει το ε-
λάχιστο επίδομα (π.χ. 40 ευρώ για άγαμους στα 
πεδινά της Κρήτης - Δ΄ Ζώνη) αρκεί να δηλώ-
σει για αγορά πετρελαίου 80 ευρώ και όχι… 280 
ευρώ (για 250 λίτρα με μέση τιμή τέτοια μέρα 
πέρυσι στην Κρήτη 1,14 ευρώ).
Έτσι, με την αγορά μικρότερων ποσοτήτων πε-
τρελαίου θέρμανσης, σε σχέση με πέρυσι, τα 
νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά 
και περιουσιακά κριτήρια θα λάβουν μέχρι το 
τέλος του έτους επίδομα που αρχίζει από τα 70 
ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 350 ευρώ. 
Μάλιστα, το επίδομα αυξάνεται κατά 10% για 
κάθε παιδί.
Προϋπόθεση για όλα αυτά είναι οι σχετικές α-
γορές πετρελαίου θέρμανσης να έχουν γίνει έως 
τις 31 Δεκεμβρίου και το κόστος να είναι ίσο ή 
διπλάσιο από το ποσό του επιδόματος.

Οι δικαιούχοι
Αναλυτικά, λοιπόν, δικαιούχοι είναι:
Α) Άγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το 
φορολογικό έτος 2018 είχαν ετήσιο συνολικό 
εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και κατείχαν την 
1η Ιανουαρίου 2019 αστική ακίνητη περιουσία 
(κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα) 
συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 100.000 
ευρώ.
Β) Έγγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι το φορο-
λογικό έτος 2018 είχαν ετήσιο συνολικό οικογε-
νειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1η 
Ιανουαρίου 2019 κατείχαν αστική ακίνητη περι-
ουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. 
Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ προσαυ-
ξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο 
τέκνο. Δηλαδή:
• Έγγαμος με 1 παιδί: Εισόδημα έως 22.000 
ευρώ και αξία ακινήτων έως 200.000 ευρώ.
• Έγγαμος με 2 παιδιά: Εισόδημα έως 24.000 
ευρώ και αξία ακινήτων έως 200.000 ευρώ.
• Έγγαμος με 3 παιδιά και άνω: Εισόδημα έως 
26.000 ευρώ και αξία ακινήτων έως 200.000 
ευρώ.
Γ) Μονογονεϊκές οικογένειες που κατά το προ-
ηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα 
μέχρι 22.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου 2019 
κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμε-
νικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδημα-
τικό όριο των 22.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 
2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το 
πρώτο.
Κατά συνέπεια:
• Άγαμος θα μπορέσει να λάβει επίδομα από 64 
έως 250 ευρώ.
• Έγγαμος με 1 παιδί από 70 έως 275 ευρώ.
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ΆΝΟΙΞΕ Η ΠΛΆΤΦΟΡΜΆ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

• Έγγαμος με 2 παιδιά από 77 έως 300 ευρώ.
• Έγγαμος με 3 παιδιά από 83 έως 325 ευρώ.
• Έγγαμος με 4 παιδιά από 90 έως 350 ευρώ.
Επίσης, οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών 
έχουν από φέτος προσαύξηση 20% στην επι-
δότηση, για να μπορέσουν να καλύψουν τις 
αυξημένες ανάγκες για πετρέλαιο θέρμανσης, 
η τιμή διάθεσης του οποίου ξεκινά από 0,98 
ευρώ το λίτρο.

Η γκρίζα ζώνη
Επί του παρόντος παραμένει αναπάντητο το ε-
ρώτημα τι θα γίνει με τις αγορές πετρελαίου 
θέρμανσης που θα πραγματοποιηθούν το 
2020. Μέχρι στιγμής το υπουργείο Οικονο-
μικών δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, ενώ θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι ούτε στον προϋπολο-
γισμό για το 2020 υπάρχει κάποια πρόβλεψη.

Η αίτηση
Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα 
ακόλουθα στοιχεία:
•  ο ΑΦΜ του αιτούντος-υπόχρεου φορολογι-

κής δήλωσης,
•  το ονοματεπώνυμό του,
•  ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,
•  ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) 

στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και 
το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου,

•  ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του 
ακινήτου κύριας κατοικίας,

•  η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί 
στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύ-
ματος,

•  αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη 
ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο ΑΦΜ 
του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

•  τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύ-
ριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της 
αίτησης,

•  η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,
•  τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή 
και σταθερού τηλεφώνου).

Παράλληλα, οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι 
των πολυκατοικιών ή οι εταιρείες διαχείρισης 
πολυκατοικιών δηλώνουν στην εφαρμογή τα α-
κόλουθα στοιχεία:
•  τον ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου 

που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εται-
ρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας,

•  τον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρ-
χει,

•  τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλε-
κτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία,

•  τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων 
στις δαπάνες θέρμανσης,

•  το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων 
που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία 
δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική 
στέγη.



Ο κ. Τσίπρας προτρέπει και τις 
δύο βασικές τάσεις του κόμματος, 
τόσο τα στελέχη του 3% όσο και 
τα αντίστοιχα της διεύρυνσης 
από το ΠΑΣΟΚ μετά το 2011, να 
διεκδικήσουν την πλειοψηφία στο 
κόμμα, καθώς, όπως λέει, η βάση δεν 
είναι καθορισμένη, άρα η κομματική 
πλειοψηφία είναι ανοιχτή.

Τ
ον ρόλο του επιδιαιτητή σε μια ανοιχτή κομμα-
τική σύγκρουση δείχνει να προσπαθεί να επι-
φυλάξει για τον εαυτό του ο Αλέξης Τσίπρας ε-
νόψει του συνεδρίου του κόμματος, οι διεργα-
σίες για το οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η 
διενέργειά του μετατίθεται διαρκώς και από το 

τέλος του 2019 έφτασε στον Απρίλιο του 2020 (πριν από το Πάσχα 
του 2020, όπως είπε ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του στο ΟΡΕΝ).
Στη δύσκολη, όπως προκύπτει από τα γεγονότα, προσπάθεια τήρη-
σης ισορροπιών, ο κ. Τσίπρας προέτρεψε και τις δύο βασικές τάσεις 
του κόμματος, τόσο τα στελέχη από την εποχή του 3% όσο και τα α-
ντίστοιχα της διεύρυνσης από το ΠΑΣΟΚ μετά το 2011, να διεκδική-
σουν την πλειοψηφία στο κόμμα.
Στη συνέντευξή του ο πρώην πρωθυπουργός, όταν ρωτήθηκε για 
την εκλογή προέδρου από τη βάση, παραδέχτηκε ότι η βάση δεν 
είναι καθορισμένη, άρα η κομματική πλειοψηφία είναι ανοιχτή, 
καθώς δεν απέρριψε αλλά, αντίθετα, είπε ότι βλέπει με συμπάθεια 
ένα τέτοιο ενδεχόμενο, «όταν η βάση είναι καθορισμένη όμως στο 
μέλλον».
Στο πλαίσιο αυτό, θέλει να διατηρήσει για τον εαυτό του τον ρόλο 
του αδιαμφισβήτητου αρχηγού του χώρου, διότι, όπως είπε, «δυ-
στυχώς, δεν τον αμφισβητεί κανένας», αλλά είναι προφανές ότι προ-
σπαθεί να κρατήσει μία ακόμη δύσκολη ισορροπία, καθώς στη συ-
νέντευξή του αναφερόταν στον ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, όμως στην περι-
γραφή που έκανε ήταν προφανές ότι τον αντιμετωπίζει ως παράταξη.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αριστερό, πρωτοποριακό κόμμα και η πολι-
τική του γεωγραφία είναι από την Αριστερά της Αριστεράς ως τον 
χώρο του δημοκρατικού κέντρου» είπε ο πρώην πρωθυπουργός, 
προσπαθώντας να καθησυχάσει την κίνηση των «53», η οποία λίγες 
ώρες νωρίτερα είχε ανακοινώσει τα αποτελέσματα της συνάντησης 
των μελών της, την προηγούμενη Κυριακή.
Στην απόφασή τους οι «53» είχαν θέσει το ρητορικό ερώτημα «θα 
παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς ή θα με-
τασχηματιστεί σε μια θολή παράταξη του λεγόμενου προοδευτικού/
δημοκρατικού χώρου;» και απαντούσαν κατηγορηματικά «το κόμμα 
μας –και ασφαλώς όχι “παράταξη”– είναι ο ΣΥΡΙΖΑ», διευκρινίζο-
ντας επανειλημμένα ότι πρόκειται για «κόμμα της Αριστεράς».
Πάντως, υπάρχουν και απόψεις και στις δύο συνιστώσες, δηλαδή 
τόσο στους πασοκογενείς όσο και στους παραδοσιακούς αριστερούς 
του κόμματος, που προσπαθούν να συμβιβάσουν το κόμμα με την 
παράταξη.
Στη συνέντευξή του στο News247 o πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρ-
νησης Τσίπρα, Γιάννης Δραγασάκης, ιστορικό στέλεχος της Αριστε-
ράς, επαναφέρει την παράταξη στο πλαίσιο της συνεργασίας με το 
ΚΙΝΑΛ, την απόπειρα για διεμβολισμό του οποίου διαψεύδει κα-
τηγορηματικά, ενώ ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος 
προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, μίλησε στην ΕΡΤ για την παράταξη, την 
οποία προσδιορίζει ως τον «προοδευτικό κόσμο της χώρας», κύριος 
πόλος του οποίου είναι το κόμμα, δηλαδή «ο ΣΥΡΙΖΑ και η Προο-

δευτική Συμμαχία».
Πάντως, κοινή εκτίμηση είναι ότι οι προσπάθειες και οι προσδο-
κίες για διεμβολισμό του ΚΙΝΑΛ έχουν υποχωρήσει, καθώς κρί-
νεται ότι δεν απέδωσαν, όπως επιφυλακτικές, αν και διιστάμενες, 
είναι οι εκτιμήσεις για την ανταπόκριση την οποία είχε και η πρό-
σκληση για την εγγραφή νέων μελών, την οποία χρεώθηκε προσω-
πικά ο κ. Τσίπρας.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αποτιμηθεί ούτε το προφίλ όσων ανταπο-
κρίθηκαν ούτε η πολιτική προέλευσή τους, αλλά ο πρώην υπουρ-
γός Νίκος Φίλης υποστηρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «έχει ανάγκη από αμ-
φίπλευρη διεύρυνση», καθώς υπαινίσσεται ότι η ήττα του Ιουλίου 
αφορά την πολιτική ύπαρξη της Αριστεράς, από τη στιγμή που θε-
ωρεί ότι «δεν είναι στενά εκλογική».
Ο πρώην υπουργός προτείνει ως target group «ένα τόξο δυνάμεων 

που θα προσδιορίζεται από τον χώρο τον αντινεοφιλελεύθερο και α-
ντιεθνικιστικό του προοδευτικού κέντρου ως τα χιλιάδες παιδιά μιας 
διάχυτης αμφισβήτησης, που παραμένει όμως μακριά από τη βία», 
το οποίο, όμως, θα έχει «ενιαία ταυτότητα σε διαφορετικής προέλευ-
σης κοινωνικές δυνάμεις και άτομα, χωρίς να διαλύεται στην αμορ-
φία του πολυσυλλεκτισμού».
Το ακροατήριο που περιγράφει ο κ. Φίλης είναι υπαρκτό, αλλά το ε-
πίπεδο της ανταπόκρισης θα δείξει κατά πόσο ο κ. Τσίπρας περνά 
πολιτικά σε αυτό.
Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός όσων υπέβα-
λαν αίτημα για εγγραφή, αλλά οι περισσότεροι στον ΣΥΡΙΖΑ συμ-
φωνούν ότι ο αριθμός των 180.000, που είχε τεθεί ως στόχος στην έ-
ναρξη της εκστρατείας, δείχνει εξαιρετικά μακρινός, αν και λέγεται 
ότι ανάμεσα σε αυτούς υπήρξε και ο Λούκι Λουκ. Ή τουλάχιστον κά-
ποιος που έτσι είχε υπογράψει την αίτησή του.

Ο ΤΣΊΠΡΑΣ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΊ 

ΝΑ ΒΓΕΊ  ΑΠΟ 
ΤΟ ΚΑΔΡΟ ΤΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΣΥΡΊΖΑ
  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Ή ευθύνη αλλά και η αναγκαιότητα όχι μόνο υπεράσπισης αλλά συνέχισης της προοδευτικής πορείας της χώρας 
μας είναι κατά τη γνώμη μου τα κύρια στοιχεία της αντιπολιτευτικής μας τακτικής. Της ευθύνης, που νιώθει κάθε 
πολίτης που πιστεύει στη δημοκρατία, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στο κοινωνικό κράτος, όταν βλέπει αυτά 
να καταστρατηγούνται. Υπό αυτό το πρίσμα, τα στοιχεία αυτά συγκινούν όχι μόνο ένα κεντροαριστερό ακροατήριο 
αλλά τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας.
Ή δημιουργία ενός προγράμματος κυβερνητικού στις νέες συνθήκες εκτός μνημονίων, που θα ικανοποιεί τις σύγ-
χρονες ανάγκες της κοινωνίας μας, με την πλειοψηφική συμμετοχή του κόσμου, θα δώσει νέα ώθηση στην πο-
ρεία για μια Νέα Ελλάδα, απαλλαγμένη από τις παθογένειες του παρελθόντος.

Συγκινεί το κεντροαριστερό ακροατήριο, στο οποίο θέλει να  
απευθυνθεί ο ΣΥΡΙΖΆ, η αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος;
Απαντά ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΊΖΑ και πρώην υφυπουργός κ. Γιάννης Αμανατίδης.

Θα μπορούσατε να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΆ;
Απαντά ο πρώην βουλευτής Θεσσαλονίκης και πρώην υφυπουργός των κυβερνήσεων Σημίτη κ. Σπύρος Βούγιας.

Ή επιλογή του τίτλου 
παραφράζει, όχι τυ-
χαία, τον αντίστοιχο 

τίτλο του επιδραστικού βιβλίου του Άγγελου 
Ελεφάντη «Ή επαγγελία της αδύνατης επα-
νάστασης». 
Γιατί πιστεύω πραγματικά πως όσο μακρινή 
φαντάζει η δυνατότητα πραγμάτωσης του α-
πώτατου στόχου της ριζοσπαστικής Άριστε-
ράς άλλο τόσο δύσκολη και απραγματοποί-
ητη φαίνεται (παρ’ ότι μοιάζει απλή) και η 
συνολική μετουσίωσή της σε ένα σύγχρονο 

κόμμα της ευρωπαϊκής κεντροαριστεράς.
Φυσικά, σε επίπεδο προθέσεων, μπορεί 
κανείς να υπαινίσσεται για λόγους τακτικής 
(γιατί αμφιβάλλω αν ο ΣΥΡΙΖΆ το εννοεί και 
το επιθυμεί πραγματικά) ότι το θέλει και το 
επιζητά, εντοπίζοντας το μεγάλο κενό που 
υπάρχει στον χώρο. Στην περίπτωση αυτή, 
δεν πρόκειται για μια νέα περίπτωση «αυ-
ταπάτης» αλλά μάλλον για μια απόπειρα ε-
ξαπάτησης που δεν μπορεί να πείσει κα-
νέναν.
Γιατί το ξέρουμε πια καλά: σοσιαλισμός 

χωρίς δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει και 
ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Άντιθέτως, τα 
μέσα είναι αυτά που αποκαλύπτουν και κα-
θορίζουν τον σκοπό και στην περίπτωση του 
ΣΥΡΙΖΆ οι όποιες καλές προθέσεις ακυρώ-
νονται από την έλλειψη ανοχής της διαφορε-
τικής άποψης και τον διχαστικό λόγο.
Τελικά, δεν είναι θέμα αυτοθαυμασμού και 
«ηθικής υπεροχής», αλλά ελευθερίας και 
σεβασμού των θεσμών και των «άλλων», 
δηλαδή μιας πολιτικά ηθικής και αισθητικής 
αντίληψης για τη ζωή.

H ΕΠΆΓΓΕΛΙΆ ΤΉΣ ΆΔΥΝΆΤΉΣ ΜΕΤΆΜΟΡΦΩΣΉΣ



Το βραβευμένο πανευρωπαϊκά Black Friday του Public 
ακόμα πιο δυναμικό, ακό μα πιο δικό σου.

Black Friday 
σημαίνει Public

Ανήκεις κι εσύ στους ανυπόμονους που ήδη έχουν ξεκινήσει να μετράνε αντίστροφα 
για το Black Friday; Το Public σε προσκαλεί και φέτος να πάρεις τον έλεγχο για 4η 
συνεχόμενη χρονιά!

Το 2019 το Public δίνει ξανά τη δυνατότητα στους καταναλωτές του να ζητήσουν όλα όσα επι-
θυμούν σε Black Friday τιμές! Μπες κι εσύ στην ειδική πλατφόρμα public.gr/BF, διαμόρφωσε 
εσύ το πού θα πέσουν οι τιμές και θα είσαι ο πρώτος που θα μάθει όλες τις προσφορές.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το Public, η εταιρεία που έφερε το Black Friday στην Ελλάδα, στηρίζει 
με συνέπεια τον θεσμό από το 2016 παραμένοντας πιστό στην πελατοκεντρική του προσέγγιση 
και ανακοινώνοντας κάθε χρόνο πόσες χιλιάδες προϊόντα διαθέτει σε τιμές Black Friday.
Το Black Friday του Public έλαβε πρόσφατα πανευρωπαϊκή πρωτιά για την πρωτοπόρα κί-
νηση να δώσει την ευκαιρία στους καταναλωτές να δηλώσουν τι θα επιθυμούσαν να απο-
κτήσουν σε τιμές Black Friday, φέρνοντας στο επίκεντρο τις προτιμήσεις τους. Η καμπάνια 
«Ζήτα τι θες σε Black Friday τιμές», που ξεκίνησε το 2018, ξεχώρισε ως η καλύτερη ενέργεια 
πολυκαναλικής επικοινωνίας στην Ευρώπη στα Digital Communication Awards που διοργα-
νώνονται στο Βερολίνο.
Αν ανυπομονείς για νέο smartphone, τηλεόραση, laptop, tablet, προϊόντα gaming, παιδικά 
παιχνίδια και χιλιάδες άλλες προσφορές, ετοιμάσου για την Public Black Friday.
Το Black Friday έρχεται στο Public ακόμα πιο δυναμικό και πιο δικό σου από ποτέ, για να 
αποκτήσεις όλα όσα θες!
Γιατί Black Friday σημαίνει Public!

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

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

www.gethealthier.gr



στες, αν όχι μηδενικές.
Η ρύθμιση που ψήφισε η παρούσα κυβέρνηση μαζί με τις 
τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποι-
νικής Δικονομίας έθεσε ως αυτεπάγγελτο ανώτατο χρονικό 
όριο αυτό των δεκαοκτώ μηνών για τις δεσμεύσεις περιουσι-
ακών στοιχείων που επιβάλλει η Αρχή για το ξέπλυμα. Στην 
πραγματικότητα, εναρμόνισε τη ρύθμιση για την Αρχή με 
όσα από 1ης Ιουλίου 2019 ισχύουν για τον οικονομικό εισαγ-
γελέα, τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θέσπισε.
Για τις παλιές (πριν από την ψήφιση των τροποποιήσεων) δι-
ατάξεις του προέδρου της Αρχής η παρούσα κυβέρνηση θέ-
σπισε τρίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία θα πρέπει η Αρχή 
να υποβάλλει στη Δικαιοσύνη αιτήματα διατήρησης των δε-
σμεύσεων. Λογικό και συνεπές προς τη φιλοσοφία της βασι-
κής ρύθμισης.
Οι «Financial Times» δημοσίευσαν ένα άρθρο σύμφωνα με 
το οποίο η παρούσα κυβέρνηση αποδεσμεύει τις περιου-
σίες υπόπτων και δημιουργεί προϋποθέσεις άνθησης του ξε-
πλύματος. Έτσι φέρονται να εκτίμησαν μη κατονομαζόμε-
νες πηγές του Δικηγορικού Συλλόγου. Έτσι είναι, αν έτσι κα-
ταλάβατε από τα παραπάνω. Το άρθρο διακινήθηκε, τις πιο 
πολλές φορές κλειδωμένο(!), διότι ενέπιπτε στο συνδρομη-
τικό σκέλος των FT από το «σύστημα ΣΥΡΙΖΑ». Στοιχείο της 
κριτικής του άρθρου το γεγονός ότι εκκρεμούν περίπου 900 
διατάξεις της Αρχής, επομένως είναι αδύνατο να γίνει η επε-
ξεργασία τους μέσα σε τρεις μήνες. Πολλοί από τους διακινη-
τές του άρθρου, βέβαια, μιλούσαν για 3.000 υποθέσεις.
Κάποιοι από τους διακινητές του άρθρου το μπέρδεψαν με τη 
διάταξη για το ακαταδίωκτο των τραπεζικών και το συνόδευ-
σαν με ανάλογα σχόλια. Ο λόγος για το έγκλημα της απιστίας, 
το οποίο τιμωρεί όποιον ως διαχειριστής και εκπρόσωπος ε-
ταιρείας βλάψει τα συμφέροντά της. Πριν ψηφίσει τον νέο 
Ποινικό Κώδικα ο ΣΥΡΙΖΑ, το έγκλημα διωκόταν αυτεπαγ-
γέλτως. Ήταν πλημμέλημα (φυλάκιση έως πέντε έτη) εάν η 
ζημιά της εταιρείας έφτανε έως τα 30.000 ευρώ, ήταν κακούρ-

Ο 
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας που ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ ψήφισε (ολίγον νύχτα και αφού 
είχε καταρρεύσει μετά τις ευρωεκλογές) 
και έθεσε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2019 
έδωσε, με το άρθρο 34, στον εισαγγελέα 
Οικονομικού Εγκλήματος τη δυνατότητα 

να δεσμεύει τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά 
στοιχεία, όταν διενεργεί προκαταρκτική εξέταση. Προκαταρ-
τική εξέταση σημαίνει έρευνα για τη διαπίστωση αν υπάρ-
χουν ενδείξεις εγκλήματος. Δεν είναι ποινική δίωξη και δεν 
υπάρχει κατηγορούμενος, παρά μόνος ύποπτος ή φερόμενος 
ως δράστης. Η δέσμευση έχει μέγιστη διάρκεια τους εννέα 
μήνες, με δυνατότητα παράτασης για άλλους εννέα, σύνολο 
δεκαοκτώ. Γίνεται δε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του υ-
πόπτου. Αντιλαμβάνεστε ότι η ρύθμιση είναι βαριά, αιφνιδιά-
ζει πλήρως τον ελεγχόμενο και υπό προϋποθέσεις μπορεί να 
του καταστρέψει τη ζωή, εφόσον, ακόμη και αν η ποινική δι-
αδικασία δεν προχωρήσει, καταρρέει πλήρως η πίστη του ε-
λεγχομένου στην αγορά και στο τραπεζικό σύστημα.
Την ίδια δυνατότητα είχε από παλιά και η Αρχή Καταπολέ-
μησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δρα-
στηριότητες (ξέπλυμα χρημάτων), χωρίς όμως χρονικό περι-
ορισμό (άρθρο 48 ν. 3961/2008 και άρθρο 42 ν. 4557/2018). Ο 
πρόεδρος της Αρχής μπορούσε να επιβάλει δεσμεύσεις περι-
ουσιακών στοιχείων και στη συνέχεια να διαβιβάσει τον φά-
κελο στη Δικαιοσύνη. Ο «παθών» έχει στη συνέχεια τη δυνα-
τότητα να προσφύγει στο Δικαστικό Συμβούλιο και να ζητή-
σει άρση των δεσμεύσεων. Ο γραφειοκρατικά απαιτούμενος 
χρόνος για να κινηθεί η Δικαιοσύνη σε πολλές περιπτώσεις 
πλησιάζει το ένα έτος και ακόμη συχνότερα για να κινηθεί 
ποινική δίωξη χρειάζεται περισσότερο από ένα έτος. Όταν, 
λοιπόν, ένας ελεγχόμενος υποστεί δέσμευση των περιουσια-
κών του στοιχείων και προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας 
άρση, ενώ η Δικαιοσύνη δεν έχει ασκήσει ποινική δίωξη 
ακόμη, οι πιθανότητες να δικαιωθεί είναι πρακτικά ελάχι-

γημα (φυλάκιση πάνω από πέντε έτη) αν η ζημιά ήταν μεγαλύ-
τερη. Ο Ποινικός Κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ προέβλεψε ότι το αδί-
κημα θα είναι πλημμέλημα αν η ζημιά φτάνει έως τα 120.000 
ευρώ και θα διώκεται μόνο μετά από έγκληση. Αν η ζημιά υ-
περβαίνει τα 120.000 ευρώ, μιλάμε για κακούργημα και διώ-
κεται αυτεπαγγέλτως, αλλά παύει η ποινική δίωξη αν ο παθών 
(η εταιρεία δηλαδή) δηλώσει ότι ικανοποιήθηκε οικονομικά.
Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι η μετατροπή της απιστίας ως πλημ-
μελήματος από αυτεπαγγέλτως διωκόμενο σε κατ’ έγκληση διω-
κόμενο έγκλημα, όπως έγινε και με τα περισσότερα οικονομικά 
εγκλήματα μεταξύ ιδιωτών, θα οδηγούσε σε παύση της ποινικής 
δίωξης σε όσες περιπτώσεις εκκρεμούν ήδη στη Δικαιοσύνη. Για 
τον λόγο αυτόν προβλέφθηκε προθεσμία τεσσάρων μηνών από 
της ισχύος του Κώδικα, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος (στην 
περίπτωση της απιστίας η εταιρεία) να δηλώσει ότι επιθυμεί τη 
συνέχιση της διαδικασίας (ουσιαστικά να υποβάλει μήνυση). Η 
προθεσμία αυτή συνέπιπτε κατά το μεγαλύτερο μέρος της με τις 
δικαστικές διακοπές (1/7 έως 1/11). Οι περιπτώσεις αυτές είναι βε-
βαίως χιλιάδες και πολύ περισσότερες από αυτές τις Αρχής για το 
ξέπλυμα. Αναλογικά, το τετράμηνο είναι πολύ στενότερη προθε-
σμία από το τρίμηνο που δόθηκε στην Αρχή. Η παρούσα κυβέρ-
νηση παρέτεινε την προθεσμία για ακόμη τέσσερις μήνες.
Το ουσιαστικό ωστόσο είναι ότι και η ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ 
έδινε σε ένα μεγάλο ποσοστό ασυλία στους τραπεζικούς (για 
εκπτώσεις-κουρέματα ύψους έως 120.000 ευρώ, οι οποίες α-
φορούν τον πολύ κόσμο). Η ρύθμιση διατηρήθηκε από την 
παρούσα κυβέρνηση, όπως διατηρήθηκε και το αυτεπάγγελτο 
της δίωξης της κακουργηματικής απιστίας, από την οποία 
όμως εξαιρέθηκε πλέον η απιστία κατά τραπεζικού ιδρύματος, 
όπου θα απαιτείται έγκληση. Σκοπός και πάλι να διευκολυν-
θούν τα κουρέματα στα μεγάλα δάνεια.
Συνοψίζοντας, οι παρεμβάσεις της παρούσας κυβέρνησης κι-
νούνται στο πνεύμα, στο γράμμα και στη μεθοδολογία που υι-
οθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση και τα διατηρούν ουσια-
στικά, παρεμβαίνοντας δευτερευόντως. Ήταν αρκετό ένα δη-
μοσίευμα αλλοδαπής εφημερίδας με ανώνυμα σχόλια για να 
ενεργοποιηθεί και πάλι μαύρη προπαγάνδα, απευθυνόμενη 
στον πολύ κόσμο, ο οποίος δεν έχει βέβαια πρόσβαση στα νο-
μικά κείμενα, ούτε καν στο αγγλικό κείμενο των FT, για τα 
οποία δυσκολεύονται ακόμη και νομικοί, εφόσον δεν έχουν 
ασχοληθεί με τα συγκεκριμένα θέματα. Η αρχή έγινε με «επι-
τελικό» πρωτοσέλιδο της «Αυγής» και ακολούθησε η αναπαρα-
γωγή στα κοινωνικά δίκτυα. Ακατανόητο γιατί, η αξιωματική 
αντιπολίτευση ψάχνει να βρει δράκο και όταν δεν τον βρίσκει 
τον εφευρίσκει. Έτσι, όμως, η κυβέρνηση δεν πέφτει.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Ήταν αρκετό ένα δημοσίευμα αλλοδαπής 
εφημερίδας με ανώνυμα σχόλια για 
να ενεργοποιηθεί και πάλι μαύρη 
προπαγάνδα, απευθυνόμενη στον 
πολύ κόσμο, ο οποίος δεν έχει βέβαια 
πρόσβαση στα νομικά κείμενα, ούτε 
καν στο αγγλικό κείμενο των FT, για τα 
οποία δυσκολεύονται ακόμη και νομικοί, 
εφόσον δεν έχουν ασχοληθεί με τα 
συγκεκριμένα θέματα.
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Οι «Financial Times», η «Αυγή» 
και τo επιτελικό ψέμα

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Ε
βδομήντα ξεχωριστές Ελληνίδες έδωσαν το «πα-
ρών» στην πρόσκληση της κ. Μαρίνας Οφλούδη-
Γιαβρόγλου, προέδρου του ICC WOMEN Hellas, 
προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τις νέες 
δράσεις του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου 
της Ελλάδας.

Εβδομήντα γυναίκες από κάθε κλάδο, επιχειρηματίες, εκπαιδευ-
τικοί, δικαστικοί, δικηγόροι, μηχανικοί, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, 
συζήτησαν για συνέργειες που θα οδηγήσουν σε ενδυνάμωση 
μέσα στην κοινωνία, στην ισότιμη εκπροσώπηση σε διοικητικά 
συμβούλια και στις στρατηγικές εξέλιξης, αφού η Ελλάδα παρα-
μένει τελευταία, με χαμηλούς αριθμούς, στην παρουσία γυναι-
κών σε θέσεις ευθύνης.
Στην έναρξη της εκδήλωσης ο Πέτρος Δούκας, πρόεδρος του 
ICC, κάλεσε τις γυναίκες, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυ-
ναικείας Επιχειρηματικότητας, να αξιοποιήσουν το δίκτυο του ICC 
INTERNATIONAL, που δραστηριοποιείται σε 130 χώρες σε όλο 
τον πλανήτη και έχει 140 εκατομμύρια μέλη, στα οποία συγκατα-
λέγονται και οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου.
«Ας βελτιώσουμε αριθμούς και ουσία» είπε ο κ. Δούκας. «Στην 
Ελλάδα οι γυναίκες επιχειρηματίες αποτελούν το 10%, ενώ στην 
Ε.Ε. το 20% του συνόλου των επιχειρηματιών».
Λαμβάνοντας τον λόγο, η πρόεδρος του ΙCC WOMEN Hellas και 
πρόεδρος της Soya Mills International, κ. Μαρίνα Οφλούδη-Για-
βρόγλου, τόνισε: «Το ICC συνεργάζεται με τα Ηνωμένα Έθνη, τον 
ΟΟΣΑ και με άλλα διακυβερνητικά φόρουμ, όπως το G8, το G20, 
όπου είναι και η μοναδική φωνή της παγκόσμιας επιχειρηματι-
κής κοινότητας, ενώ στην Ελλάδα το ICC είναι συνδεδεμένο με 90 
επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα».
Η επιχειρηματίας κ. Γιαβρόγλου, αφού έκανε μια ιστορική ανα-
δρομή στην επαγγελματική της πορεία, σημείωσε: «Πριν από 
επτά μήνες επικοινώνησε μαζί μου ο πολύ καλός μου φίλος 
Πέτρος Δούκας, ο οποίος μου πρότεινε να συμπράξω για να 

δημιουργήσουμε το ICC World Business Women Initiative. Την 
πρότασή του τη θεώρησα τιμητική και δέχτηκα με πολλή χαρά.
»Κατ’ αρχήν, όμως, θα ήθελα να συμφωνήσουμε ότι η βάση για 
τα δικαιώματα των γυναικών, και όχι μόνο, είναι η παραγωγή 
και καλός επιχειρηματίας είναι αυτός που δημιουργεί νέες θέσεις 
εργασίας, οργανώνει τους συνανθρώπους του και τους μαθαίνει 
να παράγουν προς όφελος της εξέλιξης της ζωής, και αυτό, πι-
στέψτε με, ξέρουν να το κάνουν πολύ καλά οι γυναίκες.
»Παραγωγή και ανάπτυξη είναι δύο έννοιες συνυφασμένες, που 
μαζί με συνέπεια και σκληρή προσπάθεια θα μπορέσουν να ανε-
βάσουν τη χώρα μας στη συνείδηση όλων».
Στη συνέχεια απηύθυνε πρόσκληση τόσο σε γυναικείες οργα-
νώσεις όσο και μεμονωμένα σε Ελληνίδες: «Η ανάληψη ρίσκου 
και πρωτοβουλιών από γυναίκες διαγράφει νέες προοπτικές και 
συνεπώς πρέπει να αποτελεί σημαντικό στόχο τόσο της πολιτείας 
όσο και των επιχειρήσεων, ώστε να αξιοποιηθεί ακόμη περισσό-
τερο το πολύτιμο κεφάλαιο που λέγεται “Γυναίκες”.
»Μελετώντας τα γυναικεία θέματα, διαπιστώνω ότι όλες μιλάμε 
για τα ίδια πράγματα, λέμε για τις γυναίκες στα διοικητικά συμ-
βούλια των εταιρειών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αλλά 
τελικά αποδεικνύεται ότι δεν έχουμε επιτύχει τους στόχους μας.
»Επίσης, λέμε για τους μισθούς και τα δικαιώματα των γυναικών 
– και εδώ δεν γίνεται τίποτε…
»Σας καλώ να ενώσουμε τις δυνάμεις μας χωρίς προκαταλήψεις 
και σε βασικά θέματα να συνεννοούμαστε μεταξύ μας και να εί-
μαστε ενωμένες.
»Εμείς εδώ, στο ICC WOMEN, κάνουμε σχέδια, έχουμε οράματα. 
Σκεφτόμαστε και θα οργανωθούμε στα ακόλουθα clusters:
• Γυναίκες Επιχειρηματίες
• Γυναικεία Δικαιώματα
• Γυναίκες και Ευρώπη
• Γυναίκες και Διπλωματία
• Γυναίκες και Αθλητισμός
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κοινωνία

• Γυναίκες στη Βιομηχανία
• Γυναίκες και Δημοσιογραφία
• Γυναίκες Νομικοί
• Γυναίκες και Τέχνη
• Γυναίκες και Media
• Γυναίκες και Αγροτική Πολιτική
• Γυναίκες και Απόδημος Ελληνισμός
• Γυναίκες και Εφοπλισμός
• Γυναίκες στο Financing & Banking κ.ά.»
Ακολούθησαν ερωτήσεις και ένας εποικοδομητικός διάλογος για 
το σήμερα και το αύριο των δυνατοτήτων να καλλιεργηθεί ειδικά 
στον επιχειρηματικό τομέα η δυναμική της συμμετοχής περισσό-
τερων γυναικών.

ICC WOMEN Hellas:  

Οι γυναίκες στο προσκήνιο

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

H κ. Ευγενία Μανωλίδου με την πρόεδρο του ICC WOMEN Hellas  
κ. Μαρίνα Οφλούδη-Γιαβρόγλου και την κ. Ειρήνη Νικολοπούλου.

Ο κ. Πέτρος Δούκας, πρόεδρος του ICC, με την κ. Μαρίνα Οφλούδη-Για-
βρόγλου και τον κ. Βερνίκο.

Η κ. Αμαλία Καραγκούνη-Κύρτσου με τον κ. Πέτρο Δούκα, την κ. Μαρίνα 
Οφλούδη-Γιαβρόγλου και την κ. Ευγενία Μανωλίδου.

Η πρόεδρος του ICC WOMEN Hellas κατά τη διάρκεια της ομιλίας της ανα-
φορικά με τις νέες δράσεις του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου της 
Ελλάδας. 



Α
ποφασισμένη να μειώσει το παθητικό κάπνισμα, 
επιτυγχάνοντας τους στόχους του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας και περαιτέρω μείωση των καπνι-
στών κατά 30% μέχρι το 2025, είναι η κυβέρνηση, 
η οποία διά στόματος του ίδιου του πρωθυπουργού 
παρουσίασε τους βασικούς άξονες του Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης.
Όπως επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, χρειάστηκαν 11 νομοθετήμα-
τα, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις μέσα σε 10 
χρόνια, με μηδενικά αποτελέσματα, για να περάσουμε σε μια νέα 
εποχή. Αυτός είναι ο θλιβερός απολογισμός της απαγόρευσης του 
καπνίσματος σε κλειστούς χώρους, που υποτίθεται ότι θεσμοθε-
τήθηκε το 2009, όμως ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Να υπενθυμίσουμε 
δε ότι η επίσημη πολιτική παρέμβαση για την απαγόρευση του κα-
πνίσματος ξεκίνησε το 2002, αν και ενάμιση αιώνα νωρίτερα είχε 
περάσει στη χώρα η επίσημη κατάργηση «καπνοσυρίγγων και σι-
γάρων εις δημόσια καταστήματα» από τη βασίλισσα Αμαλία.
Έλλειψη πολιτικής βούλησης, αδράνεια, μη συνειδητοποίηση των 
επικίνδυνων επιπτώσεων; Ίσως όλα αυτά μαζί να συντέλεσαν στη μη 
εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και τη μείωση του παθητι-
κού καπνίσματος, που είναι και ο κύριος στόχος. Η σημερινή κυβέρ-
νηση επιδιώκει να πετύχει αυτή τη φορά τη μείωση των καπνιστών, 
μια επιτυχία που σε πρώτο επίπεδο δείχνει να βασίζεται στα υψηλά 
πρόστιμα. Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Υγείας επισήμαναν πως 
η επιτυχία του εγχειρήματος θα βασιστεί στην προσπάθεια αλλαγής 
κουλτούρας.
Εξάλλου, θεωρείται ότι το κλίμα σήμερα είναι καλύτερο σε σχέση 
με άλλες περιόδους. Ήδη το ποσοστό των καπνιστών (συνολικά μαζί 
με προϊόντα ατμού) είναι της τάξης του 27,5%, γεγονός που σημαίνει 
πως οι καπνιστές έχουν μειωθεί. Επίσης, το 84% των πολιτών θεω-
ρεί πολιτισμική υποβάθμιση τη μη εφαρμογή των αντικαπνιστικών 
νόμων – χωρίς αυτό να σημαίνει πως καπνιστές και μη δεν εξακο-
λουθούν να ανέχονται το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους.
«Η εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας είναι κίνηση εκσυγ-
χρονισμού, εξευγενισμού, αλλά και άσκηση αλληλοσεβασμού» 
σημείωσε ο πρωθυπουργός. «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία του 
τύπου “αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα”».
«Στόχος μας είναι το Εθνικό Σχέδιο να εφαρμοστεί με όρους που 
είναι αποδεκτοί απ’ όλους, καπνιστές και μη» σημείωσε ο Βασίλης 
Κικίλιας, ο οποίος αναφέρθηκε και στην τηλεφωνική γραμμή 1142, 
στην οποία «από σήμερα οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν τι 
ισχύει, πού μπορούν να λάβουν βοήθεια για τη διακοπή ή ακόμη 
και να κάνουν καταγγελίες για παράβαση της νομοθεσίας».
«Θα είμαστε αυστηροί στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου» 
ξεκαθάρισε ο κ. Κικίλιας, απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση για τη 
δημιουργία ευρύτερης κοινωνικής συμμαχίας.

Τέσσερις άξονες
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Καπνίσματος αναπτύσσεται σε 
τέσσερις άξονες:
Άξονας 1ος: Προαγωγή υγείας και πρόληψη για να αποτραπεί η 
έναρξη του καπνίσματος ειδικά σε νέους από 15 ετών και άνω. 
Αφορά ολοκληρωμένες παρεμβάσεις προαγωγής υγείας και πρό-
ληψης με στόχο τη διαμόρφωση και την καθιέρωση της αντικα-
πνιστικής κουλτούρας. Εστιάζει σε μέτρα πρόληψης κατά του κα-
πνίσματος με τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα, ορισμένα από τα 
οποία αφορούν εκστρατεία ενημέρωσης με στόχο τους γονείς και 
τις εγκύους, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων 
για σύγχρονες και τεκμηριωμένες στρατηγικές πρόληψης του κα-

πνίσματος, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τους κινδύνους 
του καπνίσματος και ένταξή του στα εκπαιδευτικά προγράμματα 
του Δημοτικού και του Γυμνασίου, ανάδειξη της φυσικής δραστη-
ριότητας και κατ’ επέκταση του αθλητισμού ως σύγχρονου τρόπου 
ζωής και πολιτική επιβραβεύσεων και διακρίσεων καινοτόμων 
αντικαπνιστικών δράσεων στην κοινότητα.
Άξονας 2ος: Προστασία των μη καπνιστών από το παθητικό κά-
πνισμα με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων στον γενικό 
πληθυσμό και ιδιαίτερα στα παιδιά, καθώς και την καθιέρωση 
κουλτούρας σεβασμού προς τους μη καπνιστές. Οι δράσεις του 
άξονα αυτού αφορούν κυρίως τη βελτίωση του ισχύοντος νομοθε-
τικού πλαισίου, την πλήρη εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, 
σύστημα υποστήριξης δικαιωμάτων μη καπνιστών και δημιουργία 
μητρώου εθελοντικών οργανώσεων.
Άξονας 3ος: Υποστήριξη στη διακοπή του καπνίσματος. Οι δράσεις 
του άξονα αυτού αφορούν την υποστήριξη της διακοπής του καπνί-
σματος με στόχο τη μείωση του αριθμού των καπνιστών. Οι δράσεις 
αυτές ουσιαστικά προσφέρουν ένα δίχτυ προστασίας στους καπνι-

στές που επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα και περιλαμβάνουν 
δημιουργία Χάρτη Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος, πιστοποίηση 
αυτών, καθώς και δημιουργία πλατφόρμας και γραμμής επικοινω-
νίας για την υποστήριξη της διακοπής του καπνίσματος.
Άξονας 4ος: Έλεγχος και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν νέα 
προϊόντα καπνού. Οι δράσεις του άξονα αυτού αφορούν την ανά-
πτυξη ενός νέου ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου ελέγχου 
και παρακολούθησης των νέων προϊόντων καπνού.

Πού δεν επιτρέπεται το κάπνισμα
Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα (τσιγάρο, πούρο, πίπα, άτμισμα, θερ-
μαινόμενα, ναργιλές κ.λπ.):
•  Σε κλειστό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο στον οποίο παρέχεται ερ-

γασία.
•  Στο εσωτερικό όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ-

ροντος. Επιτρέπεται μόνο στους εξωτερικούς χώρους. Εξωτερι-
κοί χώροι θεωρούνται όσοι είναι περιμετρικά ανοιχτοί σε δύο 
πλευρές τουλάχιστον και δεν είναι στεγασμένοι.

•  Σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
•  Στα Ι.Χ. και Δ.Χ. οχήματα στα οποία επιβαίνουν ανήλικοι κάτω 

των 12 ετών.
•  Σε νυχτερινά κέντρα, κέντρα διασκέδασης, καζίνα, καταστήματα 

τυχερών παιγνίων.
•  Σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε ιδρύματα πρω-

τοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε 
κλειστούς και υπαίθριους χώρους άθλησης και διασκέδασης 
ανηλίκων, σε παιδότοπους, παιδικές χαρές, θεματικά πάρκα 
κ.λπ., καθώς και σε οποιονδήποτε άλλον ανοιχτό χώρο όταν 
υπάρχουν ανήλικοι.

Υπενθυμίζεται ότι η μη εφαρμογή της νομοθεσίας επισύρει σημα-
ντικά πρόστιμα.

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Σε ισχύ ο αντικαπνιστικός νόμος  
με βασικό σύμμαχο  την κοινωνία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, θέτοντας ως 
προσωπικό του στοίχημα τη 
μείωση του καπνίσματος, 
παρουσίασε τα βασικά σημεία 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
κατά του Καπνίσματος.
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγματικό εαυτό σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Τα χρόνια πέρασαν, οι καιροί άλλαξαν, αλλά η 
Φανή Χαλκιά παραμένει επίκαιρη όσο ποτέ. Πώς 
το είχε πει το ωραίο μετά το απρόσμενο χρυσό της 
μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004; «Οι 
Έλληνες είμαστε γεννημένοι πρώτοι. Τα υπόλοιπα 
είναι για τους δεύτερους. Εμείς είμαστε για την 
κορυφή. Το έχουμε στα κύτταρά μας και είναι το 
μεγαλύτερο δώρο».
Εντάξει τώρα, κι αν τυχόν το έχουμε στα κύτταρά 
μας αλλά δεν έχει φανεί μέχρι τότε, με λίγη ή πολλή 
μεθυλτριενολόνη το ξεχωριστό ελληνικό DNA ανα-
δεικνύεται, όλοι το ξέρουν αυτό.
Δεκαπέντε χρόνια αργότερα ο πρώτος πολίτης της 
χώρας, ο ΠτΔ Προκόπης Παυλόπουλος, τσίταρε 
Φανή Χαλκιά στο συγχαρητήριο μήνυμά του στον 
Στέφανο Τσιτσιπά για την κατάκτηση του ATP Finals, 
εφόσον ο Τσιτσιπάς απέδειξε «στο διεθνές αθλητικό 
στερέωμα και όχι μόνο τι σημαίνει Ελλάδα και τι 
πραγματικός Έλληνας».

Αν δεχτούμε ότι ο Τσιτσιπάς δεν επικράτησε λόγω 
της αφοσίωσής του σε αυτό που κάνει, της σκληρής 
δουλειάς του, του ταλέντου του, του χαρακτήρα του, 
του επαγγελματισμού και των επιλογών του αλλά 
επειδή είναι «πραγματικός Έλληνας», προκύπτουν 
κάποια μικροπροβλήματα.
Για παράδειγμα, υπάρχει ένα θεματάκι με το ποσο-
στό καθαρότητας του ελληνικού DNA του, δεδομέ-
νου ότι η μητέρα του είναι Ρωσίδα και όπως έχει 
δηλώσει και ο ίδιος σε συνέντευξή του «η μητέρα 
μου έδωσε πολλή πειθαρχία στο παιχνίδι μου. Με 
βοήθησε πολύ η πειθαρχία. Είναι ένα στοιχείο που 
δεν είναι τόσο σύνηθες στον ελληνικό πολιτισμό». 
Συνεπώς, σε επίπεδο DNA…

Καλή θέληση να υπάρχει βέβαια και λύσεις βρίσκο-
νται σε όλα τα προβλήματα.

Ένα άλλο θέμα που κυριάρχησε την εβδομάδα που 
πέρασε ήταν η ατάκα Δρίτσα, πάνω στην ένταση της 
λογομαχίας του με τον εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ Κα-
ρανικόλα και στην προσπάθειά του να υπερασπι-
στεί το κυβερνητικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ και του ιδίου, 
ότι βιασμοί μικρών παιδιών στη Μόρια γίνονταν 
«μια φορά το εξάμηνο».
Μια στατιστική αναφορά που έχει νόημα να ειπωθεί 
από κάποιον αρμόδιο, ο οποίος κλήθηκε να δια-
χειριστεί ανάλογες καταστάσεις. Δεν παύει όμως να 
σοκάρει με την κυνικότητα του δεδομένου ότι πρό-
κειται για βιασμούς μικρών παιδιών: και μόνο ένας 
να υπήρξε, πρόκειται για τραγωδία. Πόσο μάλλον 
όταν το σχετικό ρεπορτάζ του αμερικανικού περι-
οδικού «Newsweek» το 2018, το οποίο βασίστηκε 
και σε καταγγελίες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, 
έκανε λόγο για έναν βιασμό την εβδομάδα. Το σοκ 
γίνεται ακόμη μεγαλύτερο όταν η συγκεκριμένη 
ατάκα έρχεται από έναν άνθρωπο με την (προ-κυ-
βερνητική) πορεία του Θοδωρή Δρίτσα, στο πλευρό, 
υποτίθεται, των κάθε είδους κατατρεγμένων.
«Αισθάνομαι άσχημα, δεν μπορώ να δικαιολογήσω 
ότι δεν είμαι ελέφαντας» δήλωσε μετά την κατα-
κραυγή ο πρώην υπουργός.

Πολλές φορές το παίρνουμε κι από μόνοι μας, όπως 
αποδεικνύει η περίπτωση των αδελφών Αντετο-
κούνμπο.
Σε άλλα νέα, όπως ενημερωθήκαμε αρμοδίως από 
τον πρώτο πρώην πρωθυπουργό που συμμετείχε 
στην πορεία για το Πολυτεχνείο αλλά δεν… τερμά-
τισε στην Αμερικανική Πρεσβεία επειδή δεν είναι 
Μαραθώνιος, οι Έλληνες στην Κατοχή άκουγαν 
στα κρυφά Deutsche Welle για να ενημερώνονται. 
Ενημερώνονταν δηλαδή για την αντίσταση στους 
Γερμανούς από… γερμανικό μέσο, το οποίο επι-
πλέον ιδρύθηκε το 1953.

Άπιστοι, τη στιγμή που υπάρχουν κατοχικές εκ-
πομπές της Deutsche Welle που πέρασαν στην 
Ιστορία.

Επιπλέον, ο πρώην πρωθυπουργός μάς διαφώτισε 
και για τα προβλήματα που δημιουργεί η αυστη-
ροποίηση του Ποινικού Κώδικα σε ό,τι αφορά την 
κατοχή μολότοφ. Ένα πραγματικά υπαρκτό πρό-
βλημα, το οποίο προφανώς ούτε που πέρασε από το 
μυαλό των νομοθετών.
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Μ
ετά το Twitter ήρθε η σειρά της Google να προ-
χωρήσει στον περιορισμό των πολιτικών διαφη-
μίσεων ενόψει των εκλογών στη Βρετανία και 
στις ΗΠΑ. Η μηχανή αναζήτησης ανακοίνωσε την 
περασμένη Τετάρτη πως δεν θα επιτρέπει στους 
διαφημιζόμενους να στοχεύουν ψηφοφόρους 

βάσει των αναζητήσεων που έχουν πραγματοποιήσει οι τελευταίοι 
στην Google.
Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, τους οποίους η εταιρεία θα 
εφαρμόσει άμεσα, διαφημιζόμενοι όπως υποψήφιοι πολιτικών κομ-
μάτων ή και τα ίδια τα κόμματα δεν θα έχουν στη διάθεσή τους κάποια 
εργαλεία στόχευσης κοινού τα οποία παρείχε η μηχανή αναζήτησης 
και τους επέτρεπε να εμφανίζονται σε μεμονωμένους χρήστες που 
βάσει των αναζητήσεών τους ήταν εν δυνάμει ψηφοφόροι τους. Τα 
εργαλεία στόχευσης κοινού τα οποία παραμένουν αφορούν την ηλι-
κία, το φύλο και την τοποθεσία του χρήστη, σε επίπεδο ταχυδρομικού 
κώδικα όμως και όχι διεύθυνσης κατοικίας.

Ασφυκτικές πιέσεις στο Facebook
Η Google μπαίνει στο παιχνίδι του περιορισμού των πολιτικών δια-
φημίσεων λίγο καιρό μετά την αναπάντεχη ανακοίνωση του Twitter 
περί οριστικής απαγόρευσής τους. Ενόψει των βρετανικών εκλογών 

στις 12 Δεκεμβρίου και των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ το 2020, 
η ανάγκη για έλεγχο των διαδικτυακών πολιτικών διαφημίσεων έχει 
γίνει πιο επιτακτική, αν και έχουν προκληθεί αντιδράσεις στον πολιτικό 
κόσμο, κυρίως από τα μικρότερα πολιτικά κόμματα, τα οποία έχουν 
ανάγκη την πολιτική διαφήμιση άνευ όρων, προκειμένου να γίνουν 
γνωστά.
Με την Google να είναι ο δεύτερος γίγαντας της Σίλικον Βάλεϊ που 
λαμβάνει μέτρα περιορισμού των πολιτικών διαφημίσεων, οι πιέσεις 
που ασκούνται πλέον στο Facebook είναι αφόρητες. Η εταιρεία του 
Μαρκ Ζάκερμπεργκ έχει τεράστιο μερίδιο αγοράς στον τομέα των 
πολιτικών διαφημίσεων και με τους περιορισμούς που έχουν εφαρ-
μόσει Twitter και Google αυτό αναμένεται να αυξηθεί. Σε πρόσφατο 

δημοσίευμα του «Guardian» επισημαίνεται η ανακοίνωση του 
Facebook πως «για περισσότερο από έναν χρόνο έχου-

με εξασφαλίσει διαφάνεια σε όλες τις πολιτικές κα-
μπάνιες στις ΗΠΑ, αποτρέποντας ταυτόχρονα 

τον άμεσο επηρεασμό των ψηφοφόρων. 
Ακόμα αναζητούμε νέους τρόπους που 

ίσως διαφοροποιήσουν την προσέγ-
γισή μας στις πολιτικές διαφημί-

σεις».
Η δριμεία κριτική που δέχεται 

το Facebook αναφορικά με 
τις πολιτικές διαφημίσεις 
έχει να κάνει με τη «μι-
κροστόχευση» (micro-
targeting) του κοινού, 
την οποία επιτρέπει 
ακόμη. Επιτρέπει δηλα-
δή μέσα από τα εξειδι-
κευμένα εργαλεία του 
στον διαφημιζόμενο 
να επιλέξει μια μικρή 
ομάδα ανθρώπων με 
κοινά χαρακτηριστικά, 

κοινή ιδεολογία, κοινές 
ανησυχίες και να την επη-

ρεάσει προς τη μία ή την 
άλλη κατεύθυνση. Φυσικά 

τα στοιχεία αυτά συλλέγονται 
από το τι ψάχνει ο καθένας στο 

Facebook, πού κάνει like και τι 
κοινοποιεί. Έτσι, ο εκάστοτε πολι-

τικός μπορεί να μιλήσει στον χρήστη 
στη «γλώσσα του». Παρά τις σημαντικές 

προσπάθειες που γίνονται από Twitter και 
Google, το Facebook αρνείται να μπει στο παιχνίδι 

της διαφάνειας ακόμη και μετά τις απτές αποδείξεις ότι 
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 ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

Η μεγαλύτερη μηχανή 
αναζήτησης ακολουθεί την 
τακτική του Twitter και βάζει 
φρένο στις πολιτικές διαφημίσεις 
ενόψει βρετανικών και 
αμερικανικών εκλογών.

δεν κατάφερε να αποτρέψει την επιρροή ρωσικών τρολ στο εκλογικό 
αποτέλεσμα του 2016 στις ΗΠΑ. Όπως αναφέρει ο «Guardian», στο 
πλαίσιο της πολιτικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, πληρώνονται 
από το επιτελείο του περίπου 1.000 «μικροστοχευμένες» διαφημίσεις 
την ημέρα που επιτρέπουν στον Πρόεδρο να αλληλεπιδρά με πολλά 
ετερόκλητα κοινά, χρησιμοποιώντας δεδομένα που του παρέχει το 
Facebook και τα οποία θα έπρεπε να είναι απόρρητα.

Άμεση εφαρμογή
Η Google θα εφαρμόσει αμέσως τους περιορισμούς της στο Ηνωμένο 
Βασίλειο λόγω των επικείμενων εκλογών, έως το τέλος του 2019 σε 
όλες τις χώρες της Ε.Ε. και έως τις 6 Ιανουαρίου 2020 σε παγκόσμιο 
επίπεδο. «Παρά το κόστος που θα έχουν αυτοί οι περιορισμοί για την 
πλατφόρμα μας, είμαστε βέβαιοι ότι αυτές οι αλλαγές θα εξασφαλί-
σουν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων απέναντι στην ψηφιακή πο-
λιτική διαφήμιση» τόνισε σε δήλωσή του ο Σκοτ Σπένσερ, υπεύθυνος 
των Google Ads και αντιπρόεδρος της εταιρείας, ο οποίος πρόσθεσε 
πως η Google από τον Μάιο του 2018 μέχρι σήμερα έχει περίπου 128 
εκατ. δολάρια κέρδος από τις πολιτικές διαφημίσεις στις ΗΠΑ, ποσό 
μικρό σε σχέση με το συνολικό κέρδος που εξασφαλίζει απ’ όλες τις 
διαφημίσεις.

Παρεμβάσεις στην αναζήτηση
Η σημαντική απόφαση της Google ελήφθη στον απόηχο έρευνας της 
εφημερίδας «Wall Street Journal», η οποία σε πρόσφατο δημοσίευμά 
της κατηγόρησε βάσει στοιχείων την εταιρεία για παρεμβάσεις στους 
αλγόριθμους που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται 
στη μηχανή αναζήτησης οι ιστοσελίδες.
Η εφημερίδα ισχυρίζεται ότι η Google τοποθετεί σε «μαύρη λίστα» 
διάφορα sites πολιτικού περιεχομένου, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί 
αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ εμπορικών εταιρειών. Για παράδειγμα, 
η μηχανή αναζήτησης προωθεί ιδιαίτερα το E-bay εις βάρος άλλων 
sites για online αγορές, καθώς είναι ένας από τους μεγαλύτερους δια-
φημιζόμενούς της. Εκπρόσωπος της εταιρείας αρνήθηκε δημόσια την 
περασμένη εβδομάδα τις κατηγορίες, ωστόσο σε νέο της δημοσίευμα 
η «Wall Street Journal» προχώρησε σε αποκαλύψεις, επιβεβαιώνο-
ντας το αρχικό της ρεπορτάζ. Παρόμοια έρευνα, σχετικά με τη «λογο-
κρισία» της Google στον αέρα του διαδικτύου, είχε πραγματοποιήσει 
το 2017 το World Socialist Web Site.

Παραβιάσεις στο απόρρητο
Επιπλέον, στην ετήσια αναφορά της, που δημοσιεύτηκε την περασμέ-
νη Τετάρτη, η Διεθνής Αμνηστία αναφέρει ρητά πως Facebook και 
Google με την επίμονη παρακολούθηση των διαδικτυακών κινήσεων 
δισεκατομμυρίων χρηστών έχουν προκαλέσει τεράστια απειλή για 
τα ατομικά δικαιώματα και την ελεύθερη έκφραση. Όπως αναφέρει 
η ΜΚΟ, οι λεγόμενες «Big Five» εταιρείες στον χώρο του διαδικτύου 
(Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook) κυριαρχούν σε όλες 
τις διαδικτυακές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα οι χρήστες να μην έχουν 
άλλη επιλογή από το να χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές των συγκε-
κριμένων εταιρειών. Η Google, για παράδειγμα, ελέγχει το 90% των 
αναζητήσεων παγκοσμίως, τη στιγμή που το 1/3 του πλανήτη χρησιμο-
ποιεί κάποια διαδικτυακή υπηρεσία που ελέγχεται από το Facebook.
Google και Facebook έχουν πρόσβαση σε διάφορα στοιχεία των χρη-
στών, από τα βασικά, που είναι η ηλικία, η κατοικία, το φύλο και η οικο-
γενειακή κατάσταση, μέχρι απόρρητα, όπως η οικονομική κατάσταση, 
η ιδεολογία, οι σεξουαλικές προτιμήσεις κλπ. Κάθε αναζήτηση, κάθε 
like, κάθε ανάγνωση είδησης μέσω internet, δημιουργεί ίχνη που δεν 
σβήνουν. Συλλέγονται, κατηγοριοποιούνται και μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν κατά το δοκούν, για θεμιτό ή αθέμιτο σκοπό.
Ο έλεγχος και περιορισμός στις διαδικτυακές πολιτικές διαφημίσεις εί-
ναι πλέον πιο επιτακτικός από ποτέ, διότι αν ένας τεχνολογικός κολοσ-
σός που απασχολεί από μηχανολόγους μέχρι ψυχολόγους ειδικούς 
στην καταναλωτική συμπεριφορά, λόγου χάριν, γνωρίζει τα πάντα 
γύρω από συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, μπορεί να τους επηρε-
άσει χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό. Μια τέτοιου είδους επιρροή μπορεί 
να ασκηθεί και για την έκβαση μιας εκλογικής αναμέτρησης, χωρίς 
κανείς να μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη μιας επίμονης πολιτικής 
προπαγάνδας, φαινομένου που απειλεί τις σύγχρονες δημοκρατίες.

Η Google περιορίζει  
τις πολιτικές διαφημίσεις



Δ
ιπλάσιο αριθμό δόσεων 
προβλέπει, μεταξύ άλλων, 
η νέα πάγια ρύθμιση για τις 
οφειλές στην εφορία που 
θα τεθεί σε ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2020.

Μάλιστα, στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να 
ενταχθούν και φορολογούμενοι οι οποίοι 
είχαν ρυθμίσει τα παλιά χρέη τους έως και 
σε 100 μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με διατά-
ξεις που είχαν τεθεί σε ισχύ κατά τα έτη 2014 
και 2015 ή σύμφωνα με την ισχύουσα από το 
2013 μέχρι και σήμερα πάγια ρύθμιση των 
12 ή 24 δόσεων, αλλά στη συνέχεια απώλε-
σαν τις ρυθμίσεις αυτές, επειδή δεν κατάφε-
ραν να τηρήσουν τους όρους τους. Ωστόσο, 
όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, «ο αριθ-
μός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τον αριθμό των δόσεων που υπολείπονταν 
κατά τον χρόνο απώλειας της ρύθμισης ή δι-
ευκόλυνσης τμηματικής καταβολής».
Ειδικότερα, σύμφωνα με διατάξεις του φο-
ρολογικού νομοσχεδίου που έχει τεθεί σε 
δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να 
ψηφιστεί έως το τέλος του Νοεμβρίου, ο-
φειλές που βεβαιώνονται από την 1η Ιανου-
αρίου 2020 και μετά στις δημόσιες οικονο-
μικές υπηρεσίες, στα ελεγκτικά κέντρα και 
στα τελωνεία δύνανται, κατόπιν αίτησης των 
οφειλετών, πριν ή μετά τη λήξη της προθε-
σμίας καταβολής αυτών, να ρυθμίζονται και 
να καταβάλλονται ως εξής:
α) σε 2 έως 24 μηνιαίες δόσεις,
β) σε έως 48 μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρό-
κειται για οφειλές που βεβαιώνονται από 
φόρο κληρονομιών, από φορολογικό και τε-
λωνειακό έλεγχο, καθώς και για μη φορολο-

γικές και τελωνειακές οφειλές.
Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορί-
ζεται στα 30 ευρώ.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το επιτό-
κιο δεν θα είναι σταθερό. Αυτό σημαίνει ότι όσο 
μεγαλύτερος θα είναι ο αριθμός των δόσεων 
που θα επιλέξει ο φορολογούμενος για τη ρύθ-
μιση των οφειλών του τόσο πιο μεγάλο θα είναι 
το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρύνεται.

Φυσικά πρόσωπα
Η ικανότητα αποπληρωμής της οφειλής κα-
θορίζεται από συντελεστές που εφαρμόζει η 
εφορία ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. 
Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει ετήσιο ει-
σόδημα έως 15.000 ευρώ, ο συντελεστής α-
ποπληρωμής είναι 4%. Κατά συνέπεια, αν κά-
ποιος έχει εισόδημα 15.000 ευρώ, η εφορία 
καθορίζει ως ελάχιστο ετήσιο ποσό αποπλη-
ρωμής τα 600 ευρώ (15.000 x 4%) ή 50 ευρώ 
τον μήνα. Έτσι, αν ο συγκεκριμένος φορο-
λογούμενος χρωστά από φόρο κληρονομιάς 
2.400 ευρώ, θα μπορεί να αποπληρώσει το 

χρέος του σε 48 δόσεις των 50 ευρώ. Για υ-
ψηλότερα εισοδήματα οι συντελεστές αυξά-
νονται κλιμακωτά και φτάνουν έως το 25%.
Οι παραπάνω συντελεστές μειώνονται ανά-
λογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων 
του οφειλέτη, κατά 1 εκατοστιαία μονάδα για 
ένα τέκνο, κατά 2 μονάδες για δύο τέκνα και 
κατά 3 μονάδες για τρία τέκνα και άνω. Η υ-
παχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή επιβα-
ρύνεται με τόκο ως εξής:
α) Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 12 δό-
σεις ο τόκος υπολογίζεται με βάση το τελευ-
ταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δα-
νείων (περίπου 4,6%) συν 0,25%.
β) Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσό-
τερες από 12 μηνιαίες δόσεις το παραπάνω ε-
πιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5%.

Οφειλές νομικών προσώπων
Όσον αφορά τις οφειλές νομικών προσώπων, 
οι δόσεις θα καθορίζονται με βάση:
• τον μέσο όρο των συνολικών ακαθαρίστων 
εσόδων των τριών τελευταίων πριν από την 

αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση φορολογικών 
ετών, για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία 
υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος, ή
• τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αμέσως 
προηγούμενου φορολογικού έτους από την 
ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, 
για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υπο-
βολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισο-
δήματος, εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα.
Το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των συνολικών 
ακαθαρίστων εσόδων της τελευταίας τριετίας 
και των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων του 
αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους 
θα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευ-
τικά κλιμακωτό συντελεστή, κατά τον ακό-
λουθο τρόπο:
Για ποσό εσόδων:
α) από 0,01 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ με συ-
ντελεστή 5%,
β) από 1.000.000,01 ευρώ έως 1.500.000 
ευρώ με συντελεστή 7%,
γ) από 1.500.000,01 ευρώ και άνω με συντε-
λεστή 10%.
Τόσο για τις οφειλές νομικών προσώπων όσο 
και γι’ αυτές των φυσικών προσώπων το ποσό 
που θα προκύπτει από τους υπολογισμούς 
βάσει της παραπάνω κλίμακας συντελεστών 
θα ανάγεται σε μηνιαία βάση, κατόπιν διαί-
ρεσής του με το 12. Στη συνέχεια το συνολικό 
ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής θα διαιρείται 
με το ποσό που θα έχει προκύψει από την α-
ναγωγή σε μηνιαία βάση. Ο αριθμός των δό-
σεων θα προκύπτει από το ακέραιο μέρος του 
πηλίκου της τελευταίας αυτής διαίρεσης, υπό 
τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνι-
αίας δόσης (δηλαδή 30 ευρώ).

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 οι δόσεις της 
πάγιας ρύθμισης θα αυξηθούν σε 24 (από 12) για 
τις τακτικές οφειλές και σε 48 (από 24) για τις 
έκτακτες.
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Τη στιγμή που η ανεργία στην Ελ-
λάδα παραμένει στα ύψη –αν και 
κινείται πτωτικά– τα προγράμ-
ματα του ΟΑΕΔ για επιδοτού-
μενη απασχόληση έχουν πιά-

σει… αράχνες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στα 14 προγράμματα 
του Οργανισμού που παραμένουν ανοιχτά αυτή 
την περίοδο μένουν κενές 55.489 θέσεις, καθώς 
δεν έχουν υποβληθεί ανάλογες αιτήσεις από α-
νέργους, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρή-
σεις που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης. Τα 
προγράμματα αυτά «τρέχουν» αρκετούς μήνες 
και ανανεώνονται, αλλά δεν έχουν δικαιώσει τις 
προσδοκίες της πολιτικής ηγεσίας και των τε-
χνοκρατών που είχαν την ευθύνη της κατάρτι-
σής τους.
Από την πλευρά του, ο διοικητής του ΟΑΕΔ, 
Σπύρος Πρωτοψάλτης, αποδίδει αυτή τη δυσά-
ρεστη εξέλιξη στο γεγονός ότι πολλά από αυτά τα 
προγράμματα δεν γνωστοποιήθηκαν και δεν δη-
μοσιοποιήθηκαν επαρκώς το προηγούμενο χρο-
νικό διάστημα.
Ωστόσο, επιχειρηματικοί κύκλοι υποστηρίζουν 
ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι η ελλιπής ε-
νημέρωση ούτε η «αρχιτεκτονική» των προγραμ-
μάτων (δηλαδή οι όροι, οι προϋποθέσεις κ.λπ.), 
αλλά το γενικότερο οικονομικό κλίμα και η κατά-
σταση που επικρατεί στον επιχειρηματικό χώρο. 
Όπως τονίζουν, για τις περισσότερες επιχειρή-
σεις πρωταρχική μέριμνα είναι να εξασφαλίσουν 
τα αναγκαία για την πληρωμή ρυθμίσεων και τρε-

χουσών οφειλών σε εφορία και ταμεία. Κατά συ-
νέπεια, δεν θέλουν να επιβαρυνθούν με μελλο-
ντικές μισθολογικές υποχρεώσεις με δέλεαρ την 
επιδότηση ημερομισθίων και εισφορών που πα-
ρέχεται για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. 
Άλλωστε οι ανάγκες τους σε προσωπικό εξαρτώ-
νται από την εξέλιξη των εργασιών τους, που με 
τη σειρά τους είναι συνάρτηση του γενικότερου 
κλίματος στην οικονομία και στην αγορά.
Την ίδια στιγμή «κενές» θέσεις εντοπίζονται και 
στα προγράμματα που απευθύνονται σε αυτοα-
πασχολούμενους και ανέργους, στους οποίους 
παρέχεται επιδότηση-επιχορήγηση για τη δημι-
ουργία δικής τους επιχείρησης ή για την έναρξη 
επαγγελματικής δραστηριότητας. Ο λόγος είναι 
απλός και πέρα για πέρα προφανής: κανείς δεν 
ξεκινά επιχειρηματική δραστηριότητα αν δεν 
βλέπει προοπτικές για την εξασφάλιση επαρ-
κούς εισοδήματος. Και αν είναι διατεθειμένος να 
ρισκάρει, πρέπει να μπορεί να βάλει κι ο ίδιος το 
χέρι στην τσέπη, πέραν της αρχικής επιδότησης.
Πάντως, οι κενές θέσεις φαίνεται να έχουν προ-
βληματίσει τη διοίκηση του ΟΑΕΔ, με τον κ. 
Πρωτοψάλτη να επισημαίνει: «Σε εξέλιξη βρί-
σκεται η αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμ-
μάτων, ώστε όσα κριθούν ως λιγότερο αποτελε-
σματικά να κλείσουν, σε ένα βάθος χρόνου που 
θα ανακοινώσουμε έγκαιρα φυσικά, και να υπάρ-
ξουν νέες –ακόμη πιο ουσιαστικές ως προς το α-
ποτέλεσμά τους– δράσεις, με έμφαση στη σύ-
ζευξη προσφοράς και ζήτησης, ιδιαίτερα στον ι-
διωτικό τομέα και στη νέα επιχειρηματικότητα».

Τα προγράμματα
Τα προγράμματα που παραμένουν ανοιχτά και 
συνεχίζουν να προσφέρουν σημαντικές ενισχύ-
σεις για την αύξηση της απασχόλησης στον ιδιω-
τικό τομέα είναι τα εξής:
1.  Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων 

για την απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 39 
ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παρα-
γωγικής δραστηριότητας με 5.187 κενές θέ-
σεις.

2.  Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχό-
ληση άνεργων νέων 18-29 ετών, με έμφαση 
στους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογι-
κού τομέα, με 2.129 κενές θέσεις.

3.  Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρό-
σληψης μισθωτού/-ών από αυτοαπασχολού-
μενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας 
έως 35 ετών, με 18.520 κενές θέσεις.

4.  Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για 
την απασχόληση ανέργων 30 έως 49 ετών, με 
1.300 κενές θέσεις.

5.  Ενίσχυση της απασχόλησης αμειβομένων με 
δελτίο παροχής υπηρεσιών με μετατροπή της 
σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών 
σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, με 1.950 
κενές θέσεις.

6.  Επιχορήγηση επιχειρήσεων και εργοδοτών 
για την απασχόληση άνεργων ΑμεΑ, απεξαρ-
τημένων, αποφυλακισμένων νεαρών παραβα-
τικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκο-
νται σε κοινωνικό κίνδυνο και πρόγραμμα ερ-
γονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας 
για 50 ΑμεΑ, με 1.550 κενές θέσεις.

7.  Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φο-

ρέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα για 
την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων 55 έως 
67 ετών, με 3.510 κενές θέσεις.

8.  Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και 
γενικά εργοδοτών για την απασχόληση δικαι-
ούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά ερ-
γασίας», με 8.744 κενές θέσεις.

9.  Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με 
προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχό-
λησης για την πρόσληψη ανέργων άνω των 45 
ετών, με 4.024 κενές θέσεις.

10.  Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με 
προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους α-
πασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων που 
είναι σε μειονεκτική θέση, άνω των 50 ετών, 
με 4.762 κενές θέσεις.

11.  Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευ-
καιρίας ανέργων, πρώην αυτοαπασχολου-
μένων, με στόχο την επανένταξή τους στην 
αγορά εργασίας, με 1.963 κενές θέσεις.

12.  Πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχό-
ληση μέσω οικονομικής ενίσχυσης επιχει-
ρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων 18 έως 66 
ετών, με 1.445 κενές θέσεις.

13.  «Πιλοτικές Δράσεις ΚΠΑ2 Ελευσίνας»: Α) Ε-
πιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 
ανέργων και Β) Πρόγραμμα προώθησης στην 
αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενί-
σχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών εγ-
γεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, 
με 271 κενές θέσεις.

14.  Επιχορήγηση για την ενίσχυση της οργα-
νωτικής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ 
και των οργανώσεων μελών αυτών, του ΣΕΒ, 
του ΣΕΤΕ και των πανελλήνιων οργανώσεων 
μελών του ΣΕΤΕ, με 134 κενές θέσεις.

Παρά την υψηλή ανεργία, στα 14 προγράμματα 
του ΟΑΕΔ μένουν κενές 55.489 θέσεις.

ΣΤΑ ΑΖΉΤΉΤΑ  
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΟΑΕΔ
  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Ανοιχτό αφήνει η Κομισιόν ένα… 
μικρό παράθυρο για τη μείωση των 
στόχων των πρωτογενών πλεονα-
σμάτων, συνδέοντας το θέμα με τη 

βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.
«Εάν δούμε ξεκάθαρα θετικές τάσεις στην ανά-
λυση βιωσιμότητας χρέους, αυτό μπορεί να α-
ντικατοπτριστεί στα πρωτογενή πλεονάσματα, 
καθώς αυτά τα δύο συνδέονται στενά» δήλωσε 
ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις Ντο-
μπρόβσκις, ενώ νωρίτερα είχε τονίσει με νόημα: 
«Πέραν του 2020, οι στόχοι για τα πρωτογενή 
πλεονάσματα υπάρχουν για έναν λόγο: ότι η Ελ-
λάδα έχει μακράν το υψηλότερο ποσοστό χρέους 
επί του ΑΕΠ –περίπου 180%– και πρέπει να μει-
ωθεί σε επίπεδα που θα θέτουν μικρότερους κιν-
δύνους για την οικονομία».

Χαμηλότερη ανάπτυξη
Αν και η Κομισιόν αναμένει υπέρβαση των στό-
χων του 3,5% για το πρωτογενές πλεόνασμα, 
θέμα προκύπτει όσον αφορά την ανάπτυξη. Κι 
αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φαίνεται 
να συμμερίζεται τις εκτιμήσεις της ελληνικής κυ-
βέρνησης. Συγκεκριμένα, η Κομισιόν εκτιμά ότι 
το 2020 η ανάπτυξη θα είναι της τάξης του 2,3%, 
ενώ η ελληνική κυβέρνηση προβλέπει ανάπτυξη 

2,8%. Αξίζει να σημειωθεί ότι διάσταση απόψεων 
υπάρχει και με τους οίκους αξιολόγησης, με τον 
πλέον αισιόδοξο, τον Standard & Poor’s, να θεω-
ρεί εφικτό τον ρυθμό ανάπτυξης 2,5%.
Για την ιστορία σημειώνεται ότι στο ίδιο μήκος 
κύματος με την Κομισιόν κινείται το ΔΝΤ, που 
εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα διαμορφωθεί στο 1,8% 
το 2019 (έναντι στόχου για 2%) και στο 2,3% το 
2020 (έναντι στόχου για 2,8% στον προϋπολογι-
σμό). Η μείωση αυτή στις εκτιμήσεις αποδίδεται 
στις αδύναμες ιδιωτικές επενδύσεις και στην υ-
ποεκτέλεση των δημόσιων επενδύσεων, ενώ ση-
μαντικά βαρίδια της ανάπτυξης είναι τα δυσμενή 
δημογραφικά και η χαμηλή παραγωγικότητα.

Τα σενάρια για το χρέος 
Η Κομισιόν κάνει ειδική αναφορά και στο ελ-
ληνικό χρέος, παρουσιάζοντας τρία σενάρια. Συ-
γκεκριμένα, στο βασικό σενάριο το χρέος θα δια-
τηρήσει την πτωτική του τάση αλλά θα παραμεί-
νει πάνω από το 100% έως το 2041, στο θετικό 
σενάριο το χρέος θα υποχωρήσει γρήγορα και θα 
φτάσει στο 60% του ΑΕΠ το 2055, ενώ μια ανα-
θεώρηση του αρνητικού σεναρίου δείχνει ότι το 
χρέος θα αρχίσει να αυξάνεται ξανά στις αρχές 
της δεκαετίας του 2040.
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, οι τρέχουσες 

χρηματοδοτικές ανάγκες παραμένουν μέτριες, 
περίπου στο 10% του ΑΕΠ έως το 2032. Στη συ-
νέχεια, οι τρέχουσες χρηματοδοτικές ανάγκες 
θα αρχίσουν να αυξάνονται αργά, αλλά προβλέ-
πεται ότι θα παραμείνουν περίπου στο 14% του 
ΑΕΠ στο τέλος του ορίζοντα πρόβλεψης.
Στο θετικό σενάριο, το χρέος παραμένει σημα-
ντικά βιώσιμο, καθώς οι χρηματοδοτικές ανά-
γκες παραμένουν στο 10% του ΑΕΠ το 2060. Α-
ντίστοιχα, στο αρνητικό σενάριο, οι τρέχουσες 
χρηματοδοτικές ανάγκες φτάνουν στο 20% του 
ΑΕΠ το 2042 και αυξάνονται τα επόμενα έτη.

«Ναι» στον προϋπολογισμό
Σε κάθε περίπτωση, η Κομισιόν άναψε το πρά-
σινο φως για τον προϋπολογισμό του 2020 –που 
περιλαμβάνει και τις φοροελαφρύνσεις που έχει 
υποσχεθεί η κυβέρνηση–, αλλά και για την τέ-
ταρτη έκθεση σε καθεστώς ενισχυμένης επο-
πτείας. «Η Ελλάδα έχει ετοιμάσει έναν προϋπο-
λογισμό για το 2020 που ανταποκρίνεται στον 
συμφωνηθέντα στόχο περί πρωτογενούς πλε-
ονάσματος στο 3,5% του ΑΕΠ, με τρόπο φιλικό 
προς την ανάπτυξη» και «η κυβέρνηση έχει ανα-
λάβει συνολικά τις απαραίτητες δράσεις για την 
επίτευξη των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων 
που έπρεπε να γίνουν έως τα μέσα του 2019, στο 
πλαίσιο της προώθησης ενός ευρύτερου προ-
γράμματος μεταρρυθμίσεων» επισημαίνεται στο 
συμπέρασμα της έκθεσης. Ωστόσο, γι’ ακόμη μία 
αφορά ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υλοποί-

ηση των μεταρρυθμίσεων. «Περαιτέρω ενέργειες 
θα είναι ζωτικής σημασίας για την ολοκλήρωση 
και, όπου χρειάζεται, για την επιτάχυνση των με-
ταρρυθμίσεων» σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Σιγή για το κοινωνικό μέρισμα 
Πάντως η κυβέρνηση κρατά κλειστά τα χαρτιά 
της όσον αφορά το φετινό κοινωνικό μέρισμα, πα-
ρόλο που με βάση τον δημοσιονομικό χώρο –που 
προκύπτει από τον προϋπολογισμό του 2020 που 
κατατέθηκε στη Βουλή– έχει τη δυνατότητα να 
μοιράσει 436 εκατ. ευρώ σε νέες παροχές.
Το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να χαμη-
λώσει τον πήχη των προσδοκιών και διαμηνύει 
ότι από τα 436 εκατ. ευρώ που έχουν εγγραφεί 
στον προϋπολογισμό θα πρέπει να κρατηθεί ένα 
«μαξιλάρι ασφαλείας» (της τάξης των 200 εκατ. 
ευρώ) και να καλυφθεί ένα μέρος των υποχρε-
ώσεων ΥΚΩ προς τη ΔΕΗ ύψους 150-200 εκατ. 
ευρώ (μέρος των οποίων θα καλυφθεί και από το 
αποθεματικό) – ενώ έχουν ήδη διατεθεί άνω των 
200 εκατ. ευρώ για τις μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ, 68 
εκατ. ευρώ για το επίδομα πετρελαίου θέρμαν-
σης και 138 εκατ. ευρώ για τη μείωση της προκα-
ταβολής φόρου από τις επιχειρήσεις.
Σε κάθε περίπτωση, τον τελικό λόγο θα τον έχει 
ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχει δεσμευ-
τεί προσωπικά για τη συγκρότηση τελικού κατα-
λόγου δικαιούχων (χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυ-
νταξιούχοι, άνεργοι) της νέας έκτακτης οικονο-
μικής ενίσχυσης.

Όσον αφορά τη διανομή κοινωνικού μερίσματος 
για το 2019, όλα παραμένουν ανοιχτά.

«ΠΑΡΑΘΥΡΟ»  
ΑΠΟ ΚΟΜΙΣΙΟΝ  

ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ

  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

Η 
Διαταραχή Ελλειμματικής Προ-
σοχής ή/και Υπερκινητικότητας 
(ΔΕΠΥ) είναι μία από τις πιο συχνά 
εμφανιζόμενες συμπεριφορικές 
διαταραχές και η συχνότερη νευ-

ροαναπτυξιακή διαταραχή της παιδικής και εφη-
βικής ηλικίας. Η ΔΕΠΥ εκδηλώνεται στο 5%-7% 
των παιδιών και απαντάται σε όλες τις εθνότητες, 
φυλετικές ομάδες και κοινωνικές τάξεις.
Τα διαγνωστικά κριτήρια της ΔΕΠΥ, σύμφωνα 
με την τελευταία έκδοση (5η) του Διαγνωστικού 
και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταρα-
χών (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5) της Αμε-
ρικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, διαμορφώνο-
νται ως εξής:

1. Απροσεξία / Ελλειμματική Προσοχή
Για παιδιά ηλικίας έως 16 ετών: Έξι (ή περισσό-
τερα) από τα ακόλουθα συμπτώματα είναι παρό-
ντα για τουλάχιστον έξι μήνες σε έναν βαθμό που 
είναι ασυμβίβαστος με το αναπτυξιακό επίπεδο 
του παιδιού και επηρεάζει αρνητικά τις κοινωνι-
κές και ακαδημαϊκές του δραστηριότητες.
Σημείωση: Τα συμπτώματα δεν είναι απλώς μια 

εκδήλωση αντιθετικής συμπεριφοράς, ανυπα-
κοής, εχθρότητας ή αδυναμία κατανόησης ερ-
γασιών ή οδηγιών.
Για εφήβους και ενήλικες (ηλικίας 17 ετών και 
άνω): Τουλάχιστον πέντε από τα συμπτώματα 
είναι απαραίτητα.
•  Συχνά αποτυγχάνει να δώσει ιδιαίτερη προ-

σοχή στις λεπτομέρειες και κάνει λάθη απρο-
σεξίας στις σχολικές εργασίες, στην εργασία 
του ή σε άλλες δραστηριότητες.

•  Συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προ-
σοχή του σε δραστηριότητες ή παιχνίδια.

•  Συχνά φαίνεται ότι δεν ακούει όταν του απευ-
θύνονται.

•  Συχνά αδυνατεί να ακολουθήσει οδηγίες και 
δεν ολοκληρώνει τις σχολικές του εργασίες ή 
άλλες υποχρεώσεις ή καθήκοντα στον χώρο 
εργασίας του.

•  Συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει σχολικές 
εργασίες και δραστηριότητες.

•  Συχνά αποφεύγει, αντιπαθεί ή είναι διστακτικό 
να εμπλακεί σε εργασίες που απαιτούν πνευ-
ματική κόπωση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

•  Συχνά χάνει τα πράγματα που είναι απαραίτη-
τα για εργασίες ή δραστηριότητες.

•  Συχνά διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερε-
θίσματα.

•  Συχνά ξεχνά πράγματα στις καθημερινές του 
δραστηριότητες.

2. Υπερκινητικότητα/Παρορμητικότητα:
Για παιδιά ηλικίας έως 16 ετών: Έξι (ή περισσό-
τερα) από τα ακόλουθα συμπτώματα είναι πα-
ρόντα για τουλάχιστον έξι μήνες σε έναν βαθ-
μό που είναι ασυμβίβαστος με το αναπτυξιακό 
επίπεδο του παιδιού και επηρεάζει αρνητικά τις 
κοινωνικές και ακαδημαϊκές του δραστηριότη-
τες.
Σημείωση: Τα συμπτώματα δεν είναι απλώς μια 
εκδήλωση αντιθετικής συμπεριφοράς, ανυπα-
κοής, εχθρότητας ή αδυναμία κατανόησης ερ-
γασιών ή οδηγιών.
Για εφήβους και ενήλικες (ηλικίας 17 ετών και 
άνω): Τουλάχιστον πέντε από τα συμπτώματα 

είναι απαραίτητα.
•  Συχνά κινεί νευρικά τα χέρια του ή τα πόδια 

του ή στριφογυρίζει.
•  Συχνά εγκαταλείπει τη θέση του σε περιπτώ-

σεις που απαιτούν παραμονή στη θέση του 
(όπως το θρανίο, το γραφείο εργασίας κ.λπ.).

•  Συχνά τρέχει ή σκαρφαλώνει σε καταστάσεις 
όπου δεν αρμόζει (σε εφήβους ή ενήλικες 
μπορεί να περιορίζεται σε αίσθημα ανησυχί-
ας).

•  Συχνά αδυνατεί να παίξει ή να συμμετάσχει σε 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες ήσυχα.

•  Συχνά φαίνεται να είναι κουρδισμένο.
• Συχνά μιλά υπερβολικά.
•  Συχνά απαντά χωρίς να περιμένει την ερώ-

τηση.
•  Συχνά δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά 

του.
•  Συχνά διακόπτει τους άλλους.

Πρόσθετα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται 
για τη διάγνωση της ΔΕΠΥ:
•  Αρκετά συμπτώματα απροσεξίας ή υπερκι-

νητικότητας/παρορμητικότητας εμφανίστηκαν 

πριν από την ηλικία των 12 ετών.
•  Αρκετά συμπτώματα παρατηρούνται σε δύο 

ή περισσότερους χώρους (π.χ. σχολικό περι-
βάλλον, σπίτι, εργασιακός χώρος κ.λπ.).

•  Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι τα συμπτώματα 
παρεμποδίζουν ή μειώνουν την ποιότητα της 
κοινωνικής, ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής 
λειτουργικότητας του ατόμου.

•  Τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται αποκλειστι-
κά κατά την εξέλιξη της σχιζοφρένειας ή άλλης 
ψυχωτικής διαταραχής και δεν εξηγούνται κα-
λύτερα από την ύπαρξη άλλης διαταραχής (π.χ. 
αγχώδης διαταραχή, διαταραχή της διάθεσης 
κ.λπ.).

Για να αποφευχθεί το φαινόμενο της υπερδιά-
γνωσης, οι ειδικοί δεν θα πρέπει να στηρίζουν 
τη διάγνωση της ΔΕΠΥ σε μια απλή κλινική 
εντύπωση που σχηματίζεται κατά τη διάρκεια 
μίας και μόνο συνεδρίας. Είναι σημαντικό να 
σημειωθεί πως η διάγνωση της ΔΕΠΥ θα πρέπει 
να γίνεται από εξειδικευμένη παιδοψυχιατρική 
ομάδα μέσα από προσεκτική, εκτενή, διαχρονι-
κή, συστηματική και πολύπλευρη αξιολόγηση.

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

Η ΔΕΠΥ εκδηλώνεται στο 5%-7% των παιδιών και 
απαντάται σε όλες τις εθνότητες, φυλετικές ομά-
δες και κοινωνικές τάξεις.“



«Θ
α μπορούσε να ισχυριστεί 
κανείς ότι εάν δεν υπήρ-
χε το κάπνισμα, η χρόνια 
αποφρακτική πνευμο-
νοπάθεια (ΧΑΠ) δεν θα 

υπήρχε ή θα ήταν μια σπάνια νόσος». Με τα 
συγκεκριμένα λόγια ο Νικόλαος Κουλούρης, 
αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας 
ΕΚΠΑ, διευθυντής της A΄ Πανεπιστημιακής 
Πνευμονολογικής Κλινικής, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτη-
ρία», θέλησε να περιγράψει την άμεση σύνδε-
ση της ΧΑΠ με το κάπνισμα και την ανάγκη ευ-
αισθητοποίησης έναντι της νόσου, η οποία έχει 
προσβάλει περισσότερους από 600.000 Έλλη-
νες. Επισημαίνεται ότι η 20ή Νοεμβρίου έχει 
καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ, νόσου 
η οποία, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, 
αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου διεθνώς, με 
περισσότερους από 3 εκατομμύρια θανάτους 
ετησίως.
Στο πλαίσιο ενημέρωσης για τη νέα διαδικτυ-
ακή καμπάνια της φαρμακευτικής εταιρείας 

Chiesi Hellas, με τίτλο #happyBREATHday, για 
τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και αντι-
μετώπισης της ΧΑΠ, ο κ. Κουλούρης ανέφερε 
ότι το κάπνισμα αποτελεί τη σπουδαιότερη αιτία 
εμφάνισης της ΧΑΠ (85%-90%), ενώ άλλα αίτια, 
όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, ευθύνονται 
σε μικρότερο ποσοστό. Παρ’ όλα αυτά, απο-
τελεί ένα από τα κυριότερα αίτια νοσηρότητας 
και θνητότητας παγκοσμίως, ενώ επιβαρύνει 
υπέρμετρα τους γενικούς γιατρούς, τα νοσο-
κομεία και συνολικά τα συστήματα υγείας. Τα 
στατιστικά στοιχεία, άλλωστε, το αποδεικνύουν: 
το 25%-30% όλων των εισαγωγών σε παθολο-
γικές κλινικές οφείλεται σε αναπνευστικά νο-
σήματα, με το 50% αυτών να αφορά τη ΧΑΠ.

Στην ίδια εκδήλωση ο κ. Στέλιος Λουκίδης, 
αναπληρωτής γραμματέας της ΕΠΕ, αναπλη-
ρωτής καθηγητής Πνευμονολογίας, Β΄ Πανε-
πιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική ΕΚΠΑ, 
Νοσοκομείο «Αττικόν», δήλωσε: «Τα τελευταία 
20 έτη ο συνδυασμός της αλλαγής φιλοσο-
φίας και η προσθήκη φαρμακευτικών και μη 
φαρμακευτικών παρεμβάσεων έδωσε στην 
αντιμετώπιση της νόσου ένα άλλο πρόσωπο, 
λιγότερο αναποτελεσματικό και περισσότερο 
δημιουργικό. Η προσθήκη νέων φαρμάκων, 
η πραγματοποίηση μεγάλων κλινικών μελε-
τών, η κατανόηση υποκείμενων μηχανισμών, 
η αναγνώριση της σημασίας των συνοδών νο-
σημάτων, καθώς και η ευρεία εφαρμογή των 

ιατρείων διακοπής καπνίσματος, θεωρούμε ότι 
ήταν τα στοιχεία εκείνα που συνέβαλαν σημα-
ντικά στην αλλαγή της εικόνας της ΧΑΠ. Παρα-
μένει, όμως, μια νόσος με υψηλή επίπτωση σε 
συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού, που πε-
ριλαμβάνει συνήθως άτομα ηλικίας άνω των 
40 ετών με καπνιστική συνήθεια. Η επίπτωση 
αυτή για τον ελληνικό χώρο ανέρχεται περί-
που στο 8%-10%, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
επιδημιολογικής μελέτης της ΕΠΕ. Τα συμπτώ-
ματα της ΧΑΠ βασίζονται κυρίως στην τριάδα 
“βήχας - απόχρεμψη - δύσπνοια”. Ανάλογα με 
τη βαρύτητα της νόσου και τον χρόνο εμφάνι-
σης, έχουν ποικιλία βαθμονόμησης. Η παρου-
σία συμπτωμάτων της ΧΑΠ είναι σημαντικό 
στοιχείο για τη διάγνωση, ωστόσο απαιτείται 
διενέργεια σπιρομέτρησης και αναγνώριση του 
συγκεκριμένου αποφρακτικού προτύπου για 
την τεκμηρίωση της νόσου».

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Διαστάσεις επιδημίας λαμβάνει η ΧΑΠ, 
ειδικά στους καπνιστές
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υγεία

Αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες απειλές 
για την υγεία, καθώς σχετίζεται με 700.000 θανά-
τους τον χρόνο παγκοσμίως. Η μικροβιακή αντοχή, 
η οποία στον μεγαλύτερο βαθμό αποδίδεται στην 

κατάχρηση που γίνεται στην κατανάλωση φαρμάκων και δη 
των αντιβιοτικών ενάντια σε μικρόβια και ιούς, έχει κατα-
φέρει να εξελιχθεί σε επιδημία και η μόνη ουσιαστική αντι-
μετώπιση είναι η ευαισθητοποίηση όλων μας και η σωστή 
ενημέρωση.
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης 
για την Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών η Pfizer Ελλάς 
συνέλαβε μια πρωτότυπη ιδέα ώστε να προωθήσει περισ-
σότερο το κοινωνικό μήνυμα για την ορθή χρήση των αντιβι-
οτικών. Σε πρόσφατη εκδήλωση, με ομιλητές τους κ. Ελένη 
Γιαμαρέλλου, πρόεδρο του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας 
Χημειοθεραπείας, καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ, λοιμωξιο-
λόγο, διευθύντρια Α΄ Παθολογικής-Λοιμωξιολογικής Κλινι-
κής Νοσοκομείου «Υγεία», ακαδημαϊκό Academia Europea, 
κ. Παναγιώτη Γαργαλιάνο-Κακολύρη, πρόεδρο του Δ.Σ. της 
Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, παθολόγο-λοιμωξιολόγο, 
διευθυντή Παθολογικής-Λοιμωξιολογικής Κλινικής Νο-
σοκομείου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», κ. Θεόδωρο Πέππα, 
πρόεδρο του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώ-
ξεων, παθολόγο-λοιμωξιολόγο, διευθυντή Γ΄ Παθολογικού 
Τμήματος Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», κ. 
Αλέξανδρο Κακαβά, πρόεδρο της Ένωσης Σεναριογράφων 
Ελλάδος, και κ. Βασίλη Τζινιέρη, Hospital Business Unit 
Lead - Greece Region της Pfizer Hellas, ανακοίνωσε την 
ανάθεση στην Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος της διοργά-
νωσης διαγωνισμού πρωτότυπου σεναρίου ταινίας μικρού 
μήκους με θέμα τις συνέπειες της μικροβιακής αντοχής.
Τα καλύτερα σενάρια που θα προκύψουν από τον διαγω-

νισμό θα βραβευτούν, ενώ διερευνάται και η δυνατότητα 
αξιοποίησης ενός από αυτά στο πλαίσιο εκστρατείας ενημέ-
ρωσης του κοινού, η οποία θα υλοποιηθεί με χρηματοδό-
τηση της Pfizer Hellas. Στόχος της πρωτοβουλίας, η οποία 
παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης, είναι να δοθεί 
η δυνατότητα σε σεναριογράφους, έμπειρους και νέους, να 
εμπλακούν δημιουργικά στον αγώνα ευαισθητοποίησης της 
κοινωνίας για την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών.
Οι εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας ανέφεραν ότι 
οι λοιμώξεις που προκαλούνται από ανθεκτικά μικρόβια 
αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα υγειονομικά προβλήματα 
– υπολογίζεται ότι δυνητικά έως το 2050 θα ευθύνονται ετη-
σίως για 10 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως, περισσό-
τερους από αυτούς που θα προκαλεί ο καρκίνος. Σύμφωνα 
με δημοσίευση Ευρωπαίων επιστημόνων, τα βακτήρια που 
είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά ευθύνονται για τον θάνατο 
33.000 ανθρώπων στην Ε.Ε. το 2015, προκάλεσαν δε 670.000 
λοιμώξεις! Την ίδια χρονιά στην Ελλάδα, μία από τις χώρες 
που πλήττονται περισσότερο από το πρόβλημα της μικρο-
βιακής αντοχής, καταγράφηκαν 18.472 λοιμώξεις και 1.626 

Συνεργασία για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής

 Η ασθένεια αποτελεί ένα από τα κυριότερα αίτια 
νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσμίως, ενώ επιβαρύνει 
υπέρμετρα τους γενικούς γιατρούς, τα νοσοκομεία και 
συνολικά τα συστήματα υγείας.

θάνατοι από τέτοια μικρόβια.
Δύο είναι οι βασικές αιτίες πίσω από το πρόβλημα της μι-
κροβιακής αντοχής: η κατάχρηση των αντιβιοτικών (στην 
κοινότητα, στο νοσοκομείο, ακόμα και στην κτηνοτροφία), 
με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθεκτικών μικροβίων, και 
οι κακές συνθήκες υγιεινής, στις οποίες οφείλεται η δια-
σπορά των μικροβίων από ασθενή σε ασθενή.
Επίσης τονίστηκε ότι η απόλυτα ορθή αντιμικροβιακή αγω-
γή ή η επακόλουθη υποστροφή μικροβιακής αντοχής δεν 
επαρκούν για τον έλεγχο, καθώς απαιτείται, παράλληλα, 
αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής. Πρώτιστο μέσον 
αυτής είναι η χρήση αλκοολούχου διαλύματος για την 
υγιεινή των χεριών του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. 
Η αποφυγή διασποράς ανθεκτικών μικροβίων σε άλλους 
νοσηλευόμενους είναι κεφαλαιώδης στόχος και τα προα-
παιτούμενα μέσα είναι η αύξηση τήρηση υγιεινής χεριών, 
η αναγνώριση και μόνωση αποικισμένων από ανθεκτικά 
μικρόβια ασθενών, καθώς και η επάρκεια νοσηλευτικού 
προσωπικού. Πρέπει όλοι, κράτος, επαγγελματίες υγείας 
και κοινό, να συστρατευτούμε σε αυτή την προσπάθεια.
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sports

Τ
ι κι αν ήταν η πρώτη φορά που αγωνίστηκε 
στο ATP Finals; Τι κι αν δεν ήταν το φαβορί 
της διοργάνωσης; Τι κι αν σχεδόν όλοι οι 
υπόλοιποι παίκτες ήταν πιο έμπειροι από 
αυτόν; Τι κι αν οι top 3 ήταν διψασμένοι 
κι αυτοί να κατακτήσουν το συγκεκριμένο 

τουρνουά; Τι κι αν ήταν ο «μικρότερος» της παρέας; Ο Στέφανος 
απτόητος! Με απόλυτη ψυχραιμία και συγκέντρωση σε κάθε 
αγώνα, απέδειξε ότι όλα είναι πιθανά. Με αφοσίωση, ταπεινότητα 
και πίστη στον στόχο του, πέτυχε να κατακτήσει την κορυφή του 
κόσμου στο πιο δύσκολο τουρνουά της σεζόν, όπου μόνο οι οκτώ 
καλύτεροι παίκτες παγκοσμίως συμμετείχαν.
Το ταλέντο του Έλληνα αθλητή μας, σε συνδυασμό με τη σκληρή 
και σωστή προπόνηση που έχει κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, 
άξια τον οδήγησαν στην κορυφή. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 
επισημάνουμε ένα βασικό χαρακτηριστικό του Στέφανου, που 
ίσως να μη γίνεται αντιληπτό από το ευρύ κοινό αλλά παίζει 
τεράστιο ρόλο στην εξέλιξη της καριέρας ενός αθλητή. Αυτό δεν 
είναι άλλο από τη σωστή διαχείριση της ψυχολογίας και των 
συναισθημάτων κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όσο σημαντική είναι 
η τεχνική κατάρτιση και η φυσική κατάσταση ενός πρωταθλητή 
στο τένις, τόσο σημαντικό είναι και το πνευματικό κομμάτι του 
παιχνιδιού: είναι αυτό που τελικά μπορεί να κρίνει οποιονδήποτε 
αγώνα. Και σε αυτό δεν φαίνεται να υστερεί καθόλου.
Πιο συγκεκριμένα, ο Στέφανος, πάρα το νεαρό της ηλικίας του, 
έχει πετύχει στο εξαιρετικά υψηλό επίπεδο όπου αγωνίζεται να 
κοντρολάρει τα συναισθήματά του, να μην απογοητεύεται και 

ΣΤΈΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ

Από μικρός ονειρευόταν  
την κορυφή

  ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΚΑΐΡΉ

να παλεύει σκληρά για τον κάθε πόντο. Αν πάμε λίγο πίσω και 
θυμηθούμε τον Ρότζερ Φέντερερ όταν ξεκινούσε την καριέρα 
του, αλλά και άλλους κορυφαίους αθλητές, θα καταλάβουμε πόσο 
δύσκολο είναι το έργο του Στέφανου, που σε γενικές γραμμές 
διαχειρίζεται σωστά τα νεύρα του, δεν σπάει τις ρακέτες του, δεν 
βρίζει μέσα στο γήπεδο και προπάντων σέβεται τους αντιπάλους 
του εντός και εκτός γηπέδου, κερδίζοντας έτσι τη συμπάθεια και 
την εκτίμηση τόσο των υπόλοιπων παικτών όσο και του κοινού.
Η διαδρομή του είναι πραγματικά εκπληκτική. Τέτοιες μέρες 
πριν από πέντε ακριβώς χρόνια (24/11/2014) ο Στέφανος 
εμφανιζόταν στο 1271 της παγκόσμιας κατάταξης. Όχι κι άσχημα 
για ένα παιδί 16 χρονών. Σχεδόν κανείς, ωστόσο, δεν φανταζόταν 
ότι το ίδιο παιδί θα φιγουράριζε το 2019 στο Νο5 της παγκόσμιας 
κατάταξης, θα νικούσε μέσα στη χρονιά και τους τρεις θρύλους 
του τένις (δύο φορές τον Φέντερερ τις τελευταίες μέρες) και 
πέρα από αυτά θα ήταν στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Το 
σύγχρονο παγκόσμιο τενιστικό κοινό (ας μην ξεχνάμε ότι το 
τένις κατατάσσεται από τρίτο έως πέμπτο σπορ σε δημοφιλία 
παγκοσμίως) είχε ακούσει μόνο για τον (Ελληνοαυστραλό) Νικ 
Κύργιο και τον (Ελληνοκύπριο) Μάρκο Παγδατή. Μέσα σε 
έναν χρόνο με τον Στέφανο (αλλά και τις τεράστιες επιτυχίες 
της Μαρίας Σάκκαρη, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Νο23 
της κατάταξης των γυναικών – αν δεν υπήρχε η εξωπραγματική 
πορεία του Στέφανου, ίσως όλοι να μιλούσαν γι’ αυτήν) ο κόσμος 
όλος γνωρίζει το ελληνικό τένις. Δοκιμάστε να πατήσετε Tsitsipas 
στο Google: θα πάρετε 43.300.000 αποτελέσματα!
Φυσικά, δεν έφτασε εύκολα ως εδώ. Σε συνέντευξή του στην 
ελληνική τηλεόραση είπε μεταξύ άλλων «Δυσκολεύομαι να 
κοιμηθώ το βράδυ. Υπάρχουν νύχτες δύσκολες. Βλέπουμε τα 
ωραία, τα καλά, τη λάμψη. Υπάρχει όμως πολύ κλάμα, πολύ 
στενοχώρια… έχω περάσει πολύ κόπο και πόνο για να φτάσω 
ως εδώ. Η ζωή μου είναι πολύ διαφορετική απ’ οποιουδήποτε 
άλλου ανθρώπου… Κάθε μέρα που ξυπνάς, πρέπει να θες να 
γίνεσαι καλύτερος». Ούτε το να διαχειριστεί τέτοια επιτυχία ήταν 
εύκολο: πρώτη του δουλειά ήταν να συγχαρεί τον αντίπαλό του 
και να ευχαριστήσει το κοινό. «Το κάνατε τόσο ξεχωριστό για 
μένα, δεν έχω λάβει ποτέ στη ζωή μου τόση αγάπη» δήλωσε. 
Πάντα προσγειωμένος, ωστόσο, στη συνέντευξή του στο CNN 
λίγο αργότερα απάντησε για το ζήτημα που είχε θίξει ο Φέντερερ, 
πότε δηλαδή θα κερδίσει ένας νεότερος παίκτης grand slam: 
«Είναι σίγουρα ένας από τους στόχους μου για την επόμενη 
χρονιά να κερδίσω έναν τίτλο grand slam. Για να συμβεί, θα 
πρέπει να πονέσω, να παλέψω και να κινητοποιηθώ». Δεν είναι 
εύκολο. Αλλά του έχουμε εμπιστοσύνη και είμαστε σίγουροι ότι 
θα το πετύχει.



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

Για μία ακόμη φορά το Betarades.gr και η FS σάς προσφέ-
ρουν τα προγνωστικά τους για τα παιχνίδια της εβδομά-
δας. Το κουπόνι Πάμε Στοίχημα είναι γεμάτο και προσφέ-
ρει πολλές και αξιόλογες επιλογές. Εξάλλου τα ευρωπαϊκά 

πρωταθλήματα επιστρέφουν στη δράση. Το ενδιαφέρον, λοιπόν, κο-
ρυφώνεται, τόσο αγωνιστικά όσο και στοιχηματικά. Μαζί με όλα, ε-
πιστρέφει και η ελληνική Superleague. Μάλιστα, κρατάμε ένα προ-
γνωστικό από τις σημερινές αναμετρήσεις. Και συγκεκριμένα από το 
Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός. Από κει και πέρα, τα πρωταθλήματα Ι-
σπανίας, Αγγλίας, Ιταλίας και Γαλλίας μάς δίνουν δυνατά σημεία.
Τα προγνωστικά μας αρχίζουν από την ελληνική Superleague. Απόψε, 
στις 19:30, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα 
του Γιώργου Δώνη ήταν σε πολύ καλή κατάσταση πριν από τη δια-
κοπή. Προέρχεται από τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, με 
3-2. Πόσο μάλλον όταν η νίκη αυτή ήρθε με σπουδαία ανατροπή, από 
0-2. Γενικά, το τελευταίο διάστημα οι «πράσινοι» παίζουν καλό ποδό-
σφαιρο και είναι αισθητά βελτιωμένοι. Ανεβαίνουν, λοιπόν, και βαθμο-
λογικά, πλησιάζοντας στις θέσεις των πλέι-οφ. Ο Παναιτωλικός, από 
την άλλη, είναι σε δύσκολη θέση. Βρίσκεται στην προτελευταία θέση 
της κατάταξης και δεν έχει κάνει ακόμα την πρώτη του νίκη στο πρω-
τάθλημα. Είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει κερδίσει και αυτό κάτι 
δείχνει. Οι γηπεδούχοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο σκοράρισμα, 
ενώ αμυντικά δεν πείθουν ιδιαίτερα. Συν τοις άλλοις, η παράδοση δεν 
ευνοεί τους Αγρινιώτες, που δυσκολεύονταν ανέκαθεν απέναντι στο 
«τριφύλλι». Πιστεύουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει συνέχεια στην 
ανοδική του πορεία και θα πάρει τη νίκη. Επιλέγουμε «διπλό» σε α-
πόδοση 2.30.

Συνέρχεται η Εϊμπάρ
Στην Ισπανία, η La Liga έχει φτάσει στη 14η αγωνιστική της. Σε αυτό 
το πλαίσιο σήμερα, στις 17:00, η Εϊμπάρ φιλοξενεί την Αλαβές. Δύο ο-
μάδες που είναι ισόβαθμες, με τους φιλοξενούμενους να έχουν ελα-
φρώς καλύτερη διαφορά τερμάτων. Το ματς είναι σημαντικό, καθώς 
αμφότερες θέλουν να κοιτάξουν προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. 
Οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη ανάγκη τη διακοπή. Είχαν χάσει με 0-4 
από τη Ρεάλ και επιθυμούν να επιστρέψουν στις επιτυχίες. Βέβαια, 
είναι καλή ομάδα. Είχαν προηγηθεί οι νίκες τους επί της Βιγιαρεάλ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
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ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Για το «διπλό» ο Παναθηναϊκός!
και της Λεγκανές. Η Αλαβές, με τη σειρά της, αντιμετωπίζει σοβαρά 
προβλήματα εκτός έδρας. Ενδεικτικά, έχει χάσει και τα πέντε τελευταία 
παιχνίδια πρωταθλήματος μακριά από το «σπίτι» της. Δεν τη βλέπουμε 
να αλλάζει πρόσωπο σήμερα, σε μια δύσκολη έδρα. Προβλέπουμε ότι οι 
γηπεδούχοι θα επικρατήσουν. Πάμε με τον «άσο» στο 1.93.

Σκοράρουν στην Πρέμιερ Λιγκ
Η Πρέμιερ Λιγκ βρίσκεται στη 13η αγωνιστική της και σήμερα έχουμε 
ένα παιχνίδι. Ο λόγος για το Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Μάντσεστερ Γιουνά-
ιτεντ. Οι γηπεδούχοι έχουν πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία μέχρι 
τώρα. Εντοπίζονται, λοιπόν, στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Δύ-
σκολα θα διεκδικήσουν την τετράδα, αλλά παλεύουν για την ευρωπαϊκή 
έξοδο. Οι φιλοξενούμενοι, από την άλλη, έχουν αρχίσει να παίζουν κα-
λύτερα και να παίρνουν αποτελέσματα. Επιθετικά βρίσκουν ρυθμό αλλά 
αμυντικά ακόμα δεν ικανοποιούν. Δέχονται γκολ με σχετική ευκολία 
και αυτό τούς πληγώνει. Η Σέφιλντ στην έδρα της είναι ικανή να βάλει 
δύσκολα στους «κόκκινους διαβόλους». Παρ’ όλα αυτά, και η ίδια είναι 
δύσκολο να κρατήσει το μηδέν. Γενικά, το μεταξύ τους παιχνίδι προβλέ-

πεται ανταγωνιστικό. Η Σέφιλντ θα τα δώσει όλα, η Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ υπερέχει σε ποιότητα και αναμένουμε σκορ και θέαμα. Goal/
Goal σε απόδοση 1.95.
Τα δύο τελευταία σημεία που ξεχωρίσαμε προέρχονται από την Ι-
ταλία και τη Γαλλία. Στη Serie A η Σαμπντόρια παίζει στην έδρα της 
με την Ουντινέζε. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται εντός της ζώνης του υ-
ποβιβασμού και ψάχνουν εναγωνίως νίκες. Σε αυτή την προσπάθεια 
οφείλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους. Θεωρούμε ότι θα ξε-
κινήσουν να το κάνουν αυτό από σήμερα. Η Ουντινέζε δεν τρομά-
ζει και η Σαμπντόρια μπορεί να πάρει το «τρίποντο». Καταλήγουμε 
στον «άσο», σε απόδοση 2.20. Στη Ligue 1, τώρα, για τη 14η αγωνι-
στική, η Τουλούζ υποδέχεται τη Μαρσέιγ. Δύο ομάδες που φημίζο-
νται περισσότερο για την επιθετική λειτουργία τους και για τα αμυ-
ντικά τους… κενά. Η Μαρσέιγ είναι στη δεύτερη θέση και θα κυ-
νηγήσει μόνο το «διπλό». Το «όπλο» της είναι η δημιουργία και η 
εκτέλεση. Από την άλλη, η Τουλούζ πρέπει να βρει βαθμούς, αφού 
παλεύει για την παραμονή. Το στιλ των δύο ομάδων μάς προϊδεάζει 
για πολλά γκολ. Αυτό που κρατάμε, λοιπόν, από το ματς είναι το Over 
2.5 σε απόδοση 2.00.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για μία ακόμη εβδομάδα. 
Εσείς μην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενημερωτικό site για το στοίχημα 
μπορείτε να βρίσκετε επιλογές για live betting σε όλη τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες, όταν υπάρχει έντονη 
στοιχηματική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Βερόνα - Φιορεντίνα (24/11, 16:00): Οι φιλοξενούμενοι 
δέχονται τουλάχιστον ένα γκολ εδώ και πέντε σερί ματς. Δύ-
σκολα θα κρατήσουν ανέπαφη την εστία τους και σήμερα. Όμως 
μπορούν να βρουν κι αυτοί δίχτυα και να μας χαρίσουν το Goal/
Goal σε απόδοση 1.80.

* Βιγιαρεάλ - Θέλτα (24/11, 19:30): Η Βιγιαρεάλ δεν είναι 
σε καλή φόρμα και αγνοεί τη νίκη εδώ και τρία συνεχόμενα 
παιχνίδια. Η Θέλτα βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού και 
«καίγεται». Οι διαφορές των ομάδων δεν είναι τεράστιες και οι 
φιλοξενούμενοι μπορούν να πάρουν αποτέλεσμα. Πάμε με το Χ2 
σε απόδοση 2.00.

* ΑΕΚ - Άρης (24/11, 19:30): Ο Άρης είναι βελτιωμένος με 
τον νέο προπονητή, με τον οποίο παραμένει αήττητος. Επίσης, 
δεν χάνει εδώ και έξι ματς. Η ΑΕΚ έχει πολλά προβλήματα και 
σήμερα έχει έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο. Το μομέντουμ δείχνει 
να ευνοεί τον Άρη και το Χ2 σε απόδοση 2.10 μας ικανοποιεί.

Goal Tips

* Εσπανιόλ - Χετάφε (24/11, 13:00): Η Εσπανιόλ προέρχεται από 
αγώνες με πολλά τέρματα, ενώ η Χετάφε μπορεί να συμβάλει στη 
διεξαγωγή ενός ωραίου ματς. Και οι δύο θα αναζητήσουν τη νίκη 
και θα ανοιχτούν. Το Over 2.5 στο 2.75 κρίνεται ιδιαίτερα αξιόλογο.

* Ρόμα - Μπρέσια (24/11, 16:00): Οι Ρωμαίοι τα πάνε πολύ καλά 
φέτος και θέλουν να συνεχίσουν σε αυτό το μοτίβο. Η Μπρέσια, 
από την άλλη, δεν κλείνεται πίσω και θα παλέψει για κάτι θετικό. 
Ωστόσο, δεν βλέπουμε να τα καταφέρνει. Περιμένουμε πολλά γκολ, 
και νίκη της Ρόμα. Οπότε το 1 & Over 2.5 στο 2.30 αποτελεί την 
επιλογή μας.

* Αστέρας Τρίπολης - Βόλος ΝΠΣ (24/11, 17:15): Αμφότερες οι 
ομάδες πρέπει να κερδίσουν, για να μην απομακρυνθούν κι άλλο 
από τα πλέι-οφ. Γι’ αυτό, βλέπουμε πολύ περιορισμένα ρίσκα στο 
ματς. Εμείς όμως θα πάρουμε ένα ρίσκο και θα επιλέξουμε το 0-1 
γκολ σε απόδοση 3.00.

Head 2 Head

* Οσασούνα - Αθλέτικ Μπιλμπάο (24/11, 15:00): Η Αθλέτικ 
εμπνέει εμπιστοσύνη φέτος και μπορεί να φύγει με τη νίκη και 
απόψε. Παρ’ όλα αυτά, η Οσασούνα δεν θα παραδοθεί έτσι απλά. 
Οι γηπεδούχοι μπορούν να βρουν κι αυτοί γκολ. Το αμφίσκορο 
επιβεβαιώθηκε στα 4/5 τελευταία μεταξύ τους ματς και το βλέπουμε 
και σήμερα. Goal/Goal σε απόδοση 2.05.

* Σασουόλο - Λάτσιο (24/11, 16:00): Οι Λατσιάλι εντοπίζονται 
στην τρίτη θέση και μπορούν να μείνουν εκεί. Διαθέτουν πιο ποιοτι-
κό ρόστερ, ενώ έχουν και την παράδοση υπέρ τους. Στα έξι πιο πρό-
σφατα ματς με τη Σασουόλο δεν έχουν χάσει. Και σήμερα θεωρούμε 
ότι θα κερδίσουν και πάμε με το «διπλό» σε απόδοση 1.75.

* Ατρόμητος - ΟΦΗ (24/11, 17:00): Οι γηπεδούχοι έχουν μείνει 
πίσω και πρέπει να κάνουν την αντεπίθεσή τους. Θα είναι προσε-
κτικοί σήμερα, όπως και ο ΟΦΗ, που έχει ρίξει την απόδοσή του 
τελευταία. Τα 4/5 τελευταία ματς μεταξύ των δύο είχαν λιγότερα από 
τρία γκολ. Το Under 2.5 στο 1.70 επιλέγουμε και απόψε.

24/11
17:00  Εϊμπάρ - Αλαβές   1  1.93
18:30  Σέφιλντ Γ. - Μάντσεστερ Γ.   Goal/Goal  1.95
19:00  Σαμπντόρια - Ουντινέζε   1  2.20
19:30  Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός   2  2.30
22:00  Τουλούζ - Μαρσέιγ   Over 2.5  2.00
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Το Hyundai i10 έρχεται 
στα τέλη Ιανουαρίου

Το νέο Peugeot 208 ξεκινά  
από τα €13.580

ΔΕΝ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ ΠΑΡΑ ΜΕΡΙΚΟΙ ΜΉΝΕΣ ΓΙΑ 
ΤΉΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΉΣ ΕΠΟΜΕΝΉΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΉΜΟΦΙΛΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΉΣ ΤΉΣ HYUNDAI.

Το νέο i10 κερδίζει όχι μόνο σε εμφάνιση αλλά και σε κάθε 
άλλο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του τεχνολογικού 
υποβάθρου και του επιπέδου εξοπλισμού. Στην ελλη-

νική αγορά αναμένεται να κυκλοφορήσει προς τα τέλη Ιανου-
αρίου του 2020, σε δύο εκδόσεις κινητήρων και τέσσερα επί-
πεδα εξοπλισμού.
Ή βασική έκδοση θα φορά ένα χιλιάρι μοτέρ, απόδοσης 67 
ίππων, το οποίο υπόσχεται μειωμένη κατανάλωση και εκπο-
μπές ρύπων. Στη βασική έκδοση εξοπλισμού Fresh θα τιμά-
ται 11.190 ευρώ. Αμέσως μετά θα ακολουθεί η Style, με κό-
στος 11.990 ευρώ, η Premium με 12.790 ευρώ και, τέλος, η 
Distinctive με 13.790 ευρώ. Εάν τώρα επιλέξει κανείς το αυ-
τόματο κιβώτιο των πέντε σχέσεων, έναντι του μηχανικού, θα 
πρέπει να υπολογίζει σε κάθε περίπτωση επιπλέον 700 ευρώ.
Με τη σειρά του, το i10 στα 1.2 λίτρα και στους 84 ίππους θα 
ξεκινά από τα 11.750 ευρώ στο βασικό επίπεδο εξοπλισμού 
Fresh και θα ανέρχεται, ανάλογα, στα 12.550, 13.350 και 14.350 
ευρώ για τα Style, Premium και Distinctive. Και εδώ ισχύει το 
επιπλέον κόστος των 700 ευρώ για όσους επιλέξουν το αυτό-
ματο κιβώτιο.

H ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΉΣΉΣ ΓΙΑ 
ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΙΚ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ 
ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ.

Ή Aiglon, η ελληνική αντι-
προσωπεία της Peugeot, 
ανακοίνωσε τις τιμές του 

ολοκαίνουριου 208, οι οποίες ξε-
κινούν από τα 13.580 ευρώ με 
τον ατμοσφαιρικό κινητήρα των 
1.200 κυβικών και των 75 ίππων 
και με επίπεδο εξοπλισμού Like.
Τα πιο πλούσια επίπεδα εξοπλι-
σμού με τον ίδιο, εισαγωγικό κι-
νητήρα, τα Active και Allure, κο-
στίζουν από 14.950 και 16.300 
ευρώ αντίστοιχα, ενώ με τον 
turbo των 1.200 κυβικών και 
των 100 ίππων οι τιμές ξεκινούν από τα 16.200 ευρώ (Active) και φτάνουν μέχρι τα 
21.100 ευρώ. Το αυτόματο κιβώτιο των 8 σχέσεων κοστίζει στο Active 1.000 ευρώ επι-
πλέον, στο Allure 2.400 και στο GT Line +600 ευρώ.
Ή κορυφαία έκδοση 1.2 PureTech των 130 ίππων με στάνταρ το αυτόματο κιβώτιο και 
επίπεδο εξοπλισμού Allure κοστίζει από 21.700 ευρώ, ενώ οι τιμές του 208 με τον diesel 
των 1.500 κυβικών κυμαίνονται από 17.200 ευρώ (Active) έως 21.600 ευρώ (GT Line).

Πιο ολοκληρωμένη από ποτέ η νέα Skoda Octavia

Ή 
παρουσίαση της νέας Octavia έγινε στην πρωτεύουσα της Τσεχίας, την Πράγα, σε μία ει-
δική τελετή. Ξεκινώντας από το τι μένει ίδιο, μπορούμε να μιλήσουμε για τις δύο επιλο-
γές αμαξώματος, το πεντάθυρο liftback, που πλέον ονομάζεται επίσημα Grand Coupé, 
λόγω της κλίσης της οροφής, και το κλασικό station. Αρκετές πληροφορίες είχαν διαρ-
ρεύσει από πριν, τις οποίες είχαμε παρουσιάσει εδώ, ας δούμε όμως και πάλι τι μας 

φέρνει η νέα Octavia.
Ξεκινώντας από την εμφάνιση, οι ακμές του αμαξώματος δίνουν έναν πιο δυναμικό και μοντέρνο 
τόνο. Πολλή δουλειά έχει γίνει και στην αεροσύραγγα, αφού ο αεροδυναμικός συντελεστής οπι-
σθέλκουσας του Grand Coupé είναι μόλις Cd = 0,24, ενώ για το station ανεβαίνει ελαφρώς, στο 0,26. 
Μπροστά οι προβολείς είναι πλέον LED Matrix, ενώ η μάσκα ανάμεσά τους θυμίζει αρκετά το Scala 
και είναι πιο πεπλατυσμένη.
Αναφορικά με τις εξωτερικές διαστάσεις, το μήκος του Grand Coupé έχει αυξηθεί κατά 19 χιλιοστά, 
φτάνοντας τα 4,689 μέτρα, ενώ αυτό του station έχει μεγαλώσει κατά 22 χιλιοστά. Το μεταξόνιο, από 
την άλλη, παρέμεινε ίδιο, στα 2.686 χιλιοστά. Οι χώροι εντός κρίνονται ικανοποιητικοί, με κορυφαία 
τα διαμερίσματα των αποσκευών, που αγγίζουν τα 600 λίτρα στην πρώτη περίπτωση (+10 λίτρα) και 
τα 640 στη δεύτερη (+30 λίτρα). Καινούργια επίσης είναι η σχεδίαση του ταμπλό – με ψηφιακό πίνακα 
οργάνων, σύστημα infotainment με οθόνη 8,25 έως 10 ιντσών (ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού) 
και διάφορα άλλα ψηφιακά καλούδια.
Περνώντας στους κινητήρες, τη βάση αποτελεί ο τρικύλινδρος 1.0 TSI των 110 ίππων και 200 Nm, 
που είναι διαθέσιμος και με ήπιο υβριδικό σύστημα (MHEV) και το λογότυπο e-Tec. Ακολουθεί ο 1.5 
TSI των 150 ίππων και 250 Nm, ενώ για όσους θέλουν περισσότερα, την γκάμα των βενζινοκινητή-
ρων συμπληρώνει ο δίλιτρος TSI των 190 ίππων και 320 Nm. Ο τελευταίος έρχεται στάνταρ με κι-
βώτιο DSG και τετρακίνηση. Αυτή θα είναι και η πιο γρήγορη έκδοση (με 0-100 στα 6,9 δλ. και 232 
τελική) μέχρι την έλευση της Octavia RS.
Από πετρελαιοκινητήρες η γκάμα περιλαμβάνει πάλι τρία σύνολα, τρεις εκδοχές του 2.0 TDI με 116, 
150 και 200 ίππους. Εναλλακτικά, μπορεί κανείς να στραφεί σε μια έκδοση φυσικού αερίου, την 1.5 
TSI G-Tec, με απόδοση 130 ίππους, ενώ για πρώτη φορά θα διατίθεται και plug-in υβριδική έκδοση. 
Ή τελευταία θα συνδυάζει ένα μοτέρ 1.4 TSI με έναν ηλεκτροκινητήρα και μια μπαταρία 13 kWh. Συ-
νολικά θα αποδίδει 204 PS και 350 Nm, ενώ θα μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για 55 χιλιόμετρα, 
με βάση τον νέο κύκλο μετρήσεων WLTP. Ή νέα Skoda Octavia θα ξεκινήσει την εμπορική της πορεία 
στην Ελλάδα την ερχόμενη άνοιξη, ενώ μέσα στο 2020 θα ακολουθήσουν η Scout και η κορυφαία RS.

Ή ΤΕΤΑΡΤΉ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΔΉΜΟΦΙΛΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΉΣ SKODA –ΠΕΜΠΤΉ, ΑΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1959 ΕΩΣ ΤΟ 1971– 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ.
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ΔΙΑΛΟΓΟΙ: ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Υπάρχουν στιγμές που μια εικόνα αποτελεί ση-
μείο ειδησεογραφικής αναφοράς. Περιπτώσεις και 
γεγονότα για τα οποία μία μόνο φωτογραφία μπορεί 
να αποτυπώσει συναισθήματα και μηνύματα χωρίς 
να χρειάζονται λέξεις. Οι «Διάλογοι» του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος, σε συνεργασία με το Athens Photo 
World, συναντούν τους Andrea Bonetti και Δημήτρη 
Παπαμήτσο, προσωπικούς φωτογράφους του Αλέξη 
Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη αντίστοιχα. 
Φωτογραφίες που απασχόλησαν την επικαιρότητα 
ή αποτέλεσαν είδηση, φωτογραφίες από σημαντικά 
πολιτικά γεγονότα ή από πιο χαλαρές προσωπικές 
στιγμές, έρχονται στο προσκήνιο της μηνιαίας συνά-
ντησης των «Διαλόγων», που θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου στις 18:30 στο «Σχολείον της 
Αθήνας» - Ειρήνη Παππά, Πειραιώς 52.

ELENIT - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
Δύο χρόνια μετά την τελευταία παραγωγή του στην 
Αθήνα, ο Ευριπίδης Λασκαρίδης επιστρέφει στην Ελλάδα 
μετά από μεγάλη περιοδεία ανά τον κόσμο και διεθνή 
αναγνώριση. Στην πρώτη του συνεργασία με τη Στέγη του 
Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα το 
«Elenit» στην Κεντρική Σκηνή, σε παραγωγή της Στέγης 
και σε συμπαραγωγή με μερικά από τα πιο σημαντικά 
θέατρα και φεστιβάλ της Ευρώπης. Από τις 28 Νοεμβρίου 
έως τις 7 Δεκεμβρίου.

«ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ» 
ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Το Εθνικό Θέατρο υποδέχεται την Αργυρώ Χιώτη με 
την ομάδα της, τους VASISTAS, και τον επί χρόνια 
συνεργάτη της Ευθύμη Φιλίππου (υποψήφιο για Όσκαρ 
Πρωτότυπου Σεναρίου 2017) και παρουσιάζει το νέο τους 
έργο, με τίτλο «Νερό της Κολωνίας». Στο επίκεντρο του 
ιδιότυπου κόσμου τους βρίσκεται ένας χορός γυναικών 
και ένας άντρας έτοιμος για ένα προσωπικό, μεταφυσικό 
ταξίδι. Στο θέατρο REX - Σκηνή «Κατίνα Παξινού» από 
29/11/2019 έως 12/01/2020.

Η Καζαμπλάνκα, μία 
πόλη-λιμάνι με ιδιαί-
τερο και πολυδιάστατο 
χαρακτήρα, παρουσιάζε-

ται στην ομότιτλη φωτογραφική έκ-
θεση της Μελίτας Βαγγελάτου στο 
Μουσείο Μπενάκη Ισλαμικής Τέ-
χνης (έως την Κυριακή 1 Μαρτίου 
2020). Η έκθεση εστιάζει στις πα-
ραδοσιακές γειτονιές της πόλης και 
στον τρόπο ζωής των κατοίκων, προ-
σφέροντας ένα ψηφιδωτό εικόνων 
από έθιμα, ασχολίες και καθημερι-
νές δραστηριότητες που παρέμει-
ναν αμετάβλητες στον χρόνο. Στη 
δεύτερη ενότητα φωτογραφιών δη-
μιουργείται ένα αρχιτεκτονικό πορ-
τρέτο της πόλης, προβάλλοντας το 
παλαιό και δαιδαλώδες τμήμα της, 
το λιμάνι με το ναυπηγείο, σημα-
ντικά κτίρια από την εποχή του γαλ-
λικού προτεκτοράτου και, τέλος, αρ-
χιτεκτονήματα με σύγχρονη αισθη-
τική, μέσα από τα οποία διαφαίνεται 
το νεωτερικό της πρόσωπο.

«ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ»  
ΣΤΟ ΜΠΕΝΑΚΗ



CINEM
A

www.freesunday.gr 33 24.11.2019 FREETIME

O «Ιρλανδός» του Μάρτιν Σκορσέζε είναι μια 
επική ιστορία για το οργανωμένο έγκλημα 
στη μεταπολεμική Αμερική μέσα από τα 

μάτια του βετεράνου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
Φρανκ Σίραν, ενός απατεώνα και εκτελεστή που συ-
νεργάστηκε με διαβόητες μορφές του 20ού αιώνα. 
Καλύπτοντας διαφορετικές δεκαετίες, η ταινία πα-
ρουσιάζει ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια 
της αμερικανικής Ιστορίας, την εξαφάνιση του θρυ-

λικού ηγέτη του εργατικού συνδικάτου Τζίμι Χόφα, 
και μας ταξιδεύει με μοναδικό τρόπο στα μυστικά 
μονοπάτια του οργανωμένου εγκλήματος: τις εσωτε-
ρικές διαδικασίες, τις αντιπαλότητες και τις διασυν-
δέσεις με πολιτικούς. Η πλοκή περιγράφεται στο βι-
βλίο του Τσαρλς Μπραν «I heard you paint houses», 
το οποίο εξιστορεί τον βίο του εγκληματία Φρανκ 
Σίραν και τη μακροχρόνια σχέση του με το οργανω-
μένο έγκλημα.

H υπέροχη κωμικός και για δεύτερη φορά 
σκηνοθέτρια Ελίζαμπεθ Μπανκς κρατάει 
τα ηνία της επόμενης γενιάς των ατρόμητων 

Αγγέλων του Τσάρλι, αναλαμβάνοντας τη σκηνοθεσία 
και το σενάριο. Στο τολμηρό αυτό εγχείρημα η Κρίστεν 
Στιούαρτ, η Ναόμι Σκοτ και η νεοφερμένη Έλα 
Μπαλίνσκα δίνουν σάρκα και οστά στους Αγγέλους 
του Τσάρλι, σε μια απολαυστική, διασκεδαστική και, 
όπως είναι αναμενόμενο, καταιγιστική περιπέτεια. 
Μεταμφιέσεις, εξωτικά μέρη, ανατροπές, χιούμορ, γυ-

ναικεία αλληλεγγύη, εντυπωσιακές σκηνές δράσης και 
ειδικά για την ταινία τραγούδια της Αριάνα Γκράντε 
ντύνουν το νέο αυτό κεφάλαιο της θρυλικής ομάδας. 
Το επόμενο μέρος της αγαπημένης σειράς εγκαινιά-
ζει την ύπαρξη όχι ενός, αλλά πολλών Μπόσλεϊ, τους 
οποίους υποδύονται διαφορετικοί ηθοποιοί. Έτσι, το 
κοινό θα απολαύσει τους Ντζιμόν Χουνσού και Πάτρικ 
Στιούαρτ, αλλά και την ίδια την Ελίζαμπεθ Μπανκς 
στον ρόλο-κλειδί του μεσολαβητή ανάμεσα στους 
Αγγέλους και τον μυστηριώδη Τσάρλι.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Ελίζαμπεθ Μπανκς 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Κρίστεν Στιούαρτ, Ναόμι Σκοτ, Έλα Μπαλίνσκα, Ντζιμόν Χουνσού, Ελίζαμπεθ Μπανκς, Πάτρικ Στιούαρτ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάρτιν Σκορσέζε ΣΕΝΑΡΙΟ: Στίβεν Ζάλιαν 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ρόμπερτ ντε Νίρο, Αλ Πατσίνο, Τζο Πέσι, Χάρβεϊ Καϊτέλ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ  
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ  
ΤΩΝ ΣΑΡΓΑΣΣΩΝ

H τρίτη ταινία του Σύλλα 
Τζουμέρκα, μετά την «Έκρηξη» 
και τη «Χώρα Προέλευσης», πα-

ρακολουθεί δυο γυναίκες, μια αστυνομικό, 
πρώην στέλεχος της Αντιτρομοκρατικής, 
και μια εργάτρια σε εργοστάσιο παραγωγής 
χελιών, που ζουν σε μια επαρχιακή πόλη 
στη Δυτική Ελλάδα. Όταν μια μυστηριώ-
δης αυτοκτονία θα φέρει τα πάνω κάτω στη 
μικρή πόλη και θα πυροδοτήσει έναν άγριο 
κύκλο βίας, οι ζωές των δύο γυναικών, που 
μέχρι χθες αγνοούσαν η μια την ύπαρξη 
της άλλης, θα αρχίσουν να συγκλίνουν. Δεν 
το ξέρουν ακόμη, αλλά από τη συνάντησή 
τους μπορεί να κρέμεται η σωτηρία τους. 
Μια ταινία για τη χαμένη αξιοπρέπεια, τη 
λύτρωση και τα μυστικά που κρύβουν οι 
βάλτοι, συμπαραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, 
Ολλανδίας και Σουηδίας.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σύλλας Τζουμέρκας 
ΣΕΝΑΡΙΟ: Σύλλας Τζουμέρκας, Γιούλα Μπούνταλη 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Αγγελική Παπούλια, Γιούλα Μπούντα-
λη, Χρήστος Πασσαλής, Αργύρης Ξάφης, Θανάσης 
Δόβρης, Λαέρτης Μαλκότσης

Ο ΙΡΛΑΝΔΟΣ
THE IRISHMAN

ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΤΣΑΡΛΙ
CHARLIE’S ANGELS
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Νίκος Σταθούλης, IOLAS –  
Η βιογραφία του Αλέξανδρου 
Ιόλα, εκδ. Ροδολίβος

Είκοσι πέντε χρόνια από τον θάνατο του 
Αλέξανδρου Ιόλα κυκλοφορεί η αυθεντική 
βιογραφία του, σύμφωνα με την εντο-
λή που είχε αφήσει στον δικηγόρο του 
και στον Νίκο Σταθούλη. Μέσα από την 
αυτοβιογραφία του Ιόλα παρακολουθούμε 
τη συναρπαστική ιστορία της καλλιτε-
χνικής αλλά και της κοσμικής ζωής των 
μητροπόλεων του σύγχρονου κόσμου. 
Ο Αλέξανδρος Ιόλας ήταν και είναι ένα 
πολυσυζητημένο και ιδιοφυές πρόσωπο 
της σύγχρονης Ελλάδας, της οικουμένης – 
μια ηγετική μορφή στην ιστορία της τέχνης 
του 20ού αιώνα. Στα τελευταία χρόνια 
της ζωής του υπήρξε θύμα ενός πρωτοφανούς και άγριου διασυρμού, κατηγορούμενος 
για υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας, πορνείας και ναρκωτικών. Δεν συνέταξε διαθήκη, άφησε 
όμως ενενήντα κασέτες, στις οποίες διηγείται τη ζωή του, στον Νίκο Σταθούλη, που τον 
επέλεξε ο ίδιος για βιογράφο του. Η αυτοβιογραφία του Αλέξανδρου Ιόλα, που παρου-
σιάζεται 25 χρόνια από τον θάνατό του, θα συμβάλει στην αποκατάσταση της μνήμης του 
ανθρώπου για τον οποίο ο Μαξ Ερνστ είπε κάποτε: «Μα ποιος είναι αυτός που μπορεί να 
πάει κόντρα στους θυμωμένους ωκεανούς; Ω! Μα ασφαλώς ο Αλέξανδρος Ιόλας». (Από την 
παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Επιμέλεια-εισαγωγή: Ιάσονας 
Χανδρινός, Όλη νύχτα εδώ  
–Μια προφορική ιστορία της 
Εξέγερσης του Πολυτεχνείου,  
εκδ. Καστανιώτη

Μια συλλογή ατομικών βιωματικών αφηγήσεων 
με θέμα την Εξέγερση του Πολυτεχνείου (15-18 
Νοεμβρίου 1973). Αποτελείται από 83 απομαγνη-
τοφωνημένα κείμενα προφορικών μαρτυριών-
συνεντεύξεων με ισάριθμους αφηγητές, οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη του 2010 έως 
και το καλοκαίρι του 2019. Πρόκειται για μια 
συστηματική μελέτη προφορικής ιστορίας με 
βάση επάλληλα κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας 
όσον αφορά τη συμμετοχή στα γεγονότα: άντρες 
και γυναίκες, φοιτητές, συνδικαλιστές του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος, μέλη παράνομων 
οργανώσεων, μαθητές, εργάτες, διαδηλωτές που τραυματίστηκαν από σφαίρες, αυτόπτες μάρτυρες 
και στρατιωτικοί. Βασικός στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει ένα σώμα πληροφοριών που θα 
καλύψει ορισμένα από τα κενά της έρευνας γύρω από την Εξέγερση και παράλληλα να συμβάλει 
στη διατήρηση της μνήμης ενός από τα πιο εμβληματικά γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας, 
το οποίο συνεχίζει να είναι αντικείμενο έντονων φορτίσεων αλλά και να υπόκειται σε διάφορες 
στρεβλώσεις και ποικίλες αναθεωρήσεις.

βιογραφίες 
που ξεπερνούν  
τα μυθιστορήματα4

Μαρία Βίρβου, Κώστας Βίρβος: Εγώ 
δεν ζω γονατιστός, εκδ. Παπαζήση

Ο Μίκης Θεοδωράκης είχε πει: «Ο Βίρβος είναι ένα 
από τα μεγάλα κλαριά επάνω στο δέντρο της ελλη-
νικής μουσικής. Είναι ο λαϊκός ποιητής που έγραψε 
χιλιάδες τραγούδια. Πολλοί από μας και από σας δεν 
θα ξέρετε ότι τα τραγούδια που έχετε αγαπήσει και 
τραγουδήσει και με τα οποία έχετε συγκινηθεί, έχετε 
κλάψει, έχετε πονέσει, έχετε ελπίσει, τα έχει γράψει 
εκείνος. Έχει συνεργαστεί με όλους σχεδόν τους 
πιο μεγάλους και κλασικούς συνθέτες της λαϊκής 
μας μουσικής». Το βιβλίο αυτό περιγράφει με 
πιστότητα τη συγκλονιστική ζωή του Κώστα Βίρβου, 
στιχουργού 2.500 τραγουδιών. Ο βίος και το έργο 
του διατρέχουν την ιστορία της νεότερης Ελλάδας 
και ολόκληρου του λαϊκού τραγουδιού. Γεννιέται 
στα Τρίκαλα του Μεσοπολέμου, ακολουθούν ο 
πόλεμος, η Κατοχή, η Αντίσταση, η σύλληψη από τους ναζί, η μεταπολεμική Ελλάδα με τις νωπές 
πληγές της, τα νέα όνειρα, η δικτατορία, η μεταπολίτευση, οι νέες ελπίδες, η νέα οικονομική κρίση. 
Σε όλες τις περιόδους ο στίχος του, παρηγορητικός, εμψυχωτικός και πάντα ανθρώπινος, απευθύνε-
ται στις καρδιές του κόσμου. Ο ίδιος συνδιαμορφώνει το ελληνικό τραγούδι, καθώς συμπορεύεται 
διαδοχικά με πολλές γενιές κορυφαίων καλλιτεχνών. Ξεκινά από το ρεμπέτικο τραγούδι, προχωρά 
στο λαϊκό, αλλά και στο έντεχνο και το παραδοσιακό. Συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους 
συνθέτες από το ρεμπέτικο-λαϊκό, όπως Τσιτσάνη, Καλδάρα, Δερβενιώτη, Μπακάλη, Νικολόπουλο, 
αλλά και από το έντεχνο τραγούδι, όπως Θεοδωράκη, Πλέσσα, Μαρκόπουλο, Λεοντή κ.ά. Επίσης, 
με κορυφαίους ερμηνευτές, όπως τους Καζαντζίδη, Μπιθικώτση, Γαβαλά, Νταλάρα, Μητσιά, Λύδια, 
Γκρέυ, Τσετίνη, Περπινιάδη, Βοσκόπουλο, Πάριο, Καλαντζή, Μαρινέλλα, Μοσχολιού, Αλεξίου κ.ά. 
Μερικά από τα χιλιάδες τραγούδια του είναι «Της Γερακίνας γιος», «Ένα όμορφο αμάξι με δυο 
άλογα», «Κοιμήσου αγγελούδι μου», «Το Διαβατήριο», «Πάρε τα χνάρια μου», «Άγια Κυριακή», 
«Μακριά μου να φύγεις», «Ζαΐρα», «Θεσσαλικός Κύκλος», «Καταχνιά».

Leander Kahney, Tim Cook:  
Η ιδιοφυΐα που ανέβασε την 
Apple στο επόμενο επίπεδο,  
εκδ. Ψυχογιός

Ο Τζομπς δεν ήταν απλώς ο ιδρυτής και 
διευθύνων σύμβουλος της Apple. Ήταν 
η ζωντανή ενσάρκωση ενός εταιρικού 
σήματος παγκόσμιας εμβέλειας. Δύσκολα 
φανταζόταν κανείς ότι κάποιος θα μπορούσε 
να τον αντικαταστήσει επάξια – ειδικά ο Τιμ 
Κουκ, το στέλεχος που πολλοί θεωρούσαν 
το «επιχειρησιακό drone» της Apple. Επτά 
χρόνια αργότερα, όπως αποκαλύπτει ο 
δημοσιογράφος Λιάντερ Κέινι, τα πράγματα 
στην Apple δεν θα μπορούσαν να είναι 
καλύτερα. Η μετοχή της έχει τριπλασιαστεί, 
κάνοντάς την την πρώτη εταιρεία αξίας ενός 
τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Υπό την ηγεσία του Κουκ, η Apple έχει μπει δυνατά στον 
χώρο της ανανεώσιμης ενέργειας, των φιλικών στο περιβάλλον αλυσίδων εφοδιασμού, 
της ιδιωτικότητας του χρήστη και των ανακυκλώσιμων προϊόντων. Από τη μαζική ανά-
πτυξη του iPhone μέχρι τις λιγότερο γνωστές νίκες, όπως το Apple Watch, ο Κουκ οδηγεί 
την Apple σε μια νέα εποχή επιτυχιών.
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Ο παλιός 
ελληνικός 
κινηματογράφος 
μοιάζει με 
τις παλιές 
φωτογραφίες της 
νεότητάς μας 
που τις κοιτάμε 
με νοσταλγία 
ακόμα και όταν 
αποτυπώνουν 
στιγμές μας που 
δεν ήταν ευτυχείς.

Η 
Ρούλα Πατεράκη σκηνοθετεί το εμβλη-
ματικό έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου 
«Το μυστικό της κοντέσσας Βαλέραινας» 
όπου τον ρόλο της κοντέσσας κρατά η 
Αιμιλία Υψηλάντη, η οποία μας περιγρά-

φει τη συνεργασία τους, μας λέει γιατί δεν υπέκυψε 
στις πλαστικές επεμβάσεις και γιατί δεν την ενδιαφέ-
ρει πια η ανάμειξη με τα κοινά.

Μιλήστε μας για την παράσταση…
Είναι μια σύγχρονη παράσταση, χωρίς τα ηθογραφικά 
στοιχεία του έργου του Ξενόπουλου, αλλά με σεβα-
σμό στον μύθο και στους χαρακτήρες του έργου. Είναι 
μια διαχρονική παράσταση, που μπορεί να γίνεται στη 
Ζάκυνθο την εποχή του Ξενόπουλου αλλά και στην 
Αθήνα σήμερα.

Γράφει η Ρούλα Πατεράκη: «Ένα θέμα που στις 
αρχές του 20ού αιώνα μπορεί να ήταν ακόμα και ε-
πίκαιρο, μετά το τέλος ενός τόσο ισχυρού και ανή-
συχου αιώνα, όπως ήταν ο 20ός, και μέσα στην αρχή 
του πρώτου τετάρτου του 21ου, θα έπρεπε να δεχτεί 
ριζικές ανατροπές». Τελικά πώς το κατάφερε;
Έφτιαξε ένα καινούργιο κείμενο κρατώντας τους βα-
σικούς ρόλους του έργου και τους χαρακτήρες του, 
κρατώντας τον μύθο και τους αξιακούς κώδικες της 
εποχής του Ξενόπουλου, βάζοντας όμως με μια σύγ-
χρονη γλώσσα και τα ερωτηματικά και τις αμφιβολίες 
της εποχής μας.

«Το συνέλαβα νέος, το έγραψα άνδρας, το ξανά-
γραψα μεσόκοπος και το τελείωσα σχεδόν γέρος» 

έλεγε ο Ξενόπουλος, που θεωρούσε το «Μυστικό 
της κοντέσσας Βαλέραινας» ένα από τα καλύτερα 
έργα του. Γιατί, θεωρείτε, το ξεχώριζε;
Είναι φανερό ότι όταν ένας συγγραφέας επεξεργά-
ζεται ένα έργο και το ξαναγράφει απ’ όταν ήταν νέος 
μέχρι τα γεράματά του το αγαπά ιδιαίτερα.

Συναντάτε για πρώτη φορά τη Ρούλα Πατεράκη. Πε-
ριγράψτε μας τη συνεργασία σας.
Η Ρούλα Πατεράκη είναι ένας σημαντικός θεατράνθρω-
πος. Είδος που στο σημερινό θέατρο είναι σπάνιο. Και 
όταν λέω θεατράνθρωπος, εννοώ έναν καλλιτέχνη ο ο-
ποίος μπορεί να υπηρετήσει σφαιρικά όλους τους το-
μείς του θεάτρου (ηθοποιία, σκηνοθεσία, συγγραφή 
κ.ά.) αλλά κυρίως έχει συγκεκριμένες και τεκμηριωμέ-
νες απόψεις για πολλά είδη θεάτρου και συνδυάζει έναν 
πλούτο εμπειριών με τη διαρκή αναζήτηση και έρευνα.

Είστε από τις πρωταγωνίστριες του παλιού ελληνι-
κού κινηματογράφου που αγαπήθηκαν και ξεχώρι-
σαν. Έχετε σκεφτεί γιατί αγαπάμε τόσο εκείνες τις 
ταινίες ώστε τις συστήνουμε (μέσα από την τηλεό-
ραση) και στις νεότερες γενιές – και γιατί τις αγα-
πάνε τελικά και οι νέοι;
Πιστεύω ότι τις αγαπάμε γιατί νομίζουμε ότι ανήκουν 
σε μια ιδανική εποχή, όπου όλα ήταν όμορφα και εύ-
κολα, γιατί το παρελθόν συνήθως το ωραιοποιούμε 
και το εξιδανικεύουμε και ξεχνάμε τα δυσάρεστα. Ας 
πούμε, η φτώχεια, η ανέχεια, που χαρακτήριζε με-
γάλη μερίδα του πληθυσμού τις δεκαετίες του ’50 και 
του ’60, και που αποτυπώνεται στον κινηματογράφο, 
σήμερα μπορεί να θεωρείται γραφική. Από τη στιγμή 

που δεν μας αφορά, μπορεί να είναι και όμορφη. Ο 
παλιός ελληνικός κινηματογράφος μοιάζει με τις πα-
λιές φωτογραφίες της νεότητάς μας που τις κοιτάμε 
με νοσταλγία ακόμα και όταν αποτυπώνουν στιγμές 
μας που δεν ήταν ευτυχείς.

Η ομορφιά σας παραμένει φυσική. Πώς αντισταθή-
κατε στις διορθωτικές επεμβάσεις, τις οποίες δοκί-
μασαν πολλές συνάδελφοί σας;
Πρώτον, δεν έχω χρήματα να ξοδέψω για κάτι τέτοιο 
–γιατί νομίζω ότι κοστίζει ακριβά– και ύστερα γιατί πι-
θανόν να φοβάμαι το αποτέλεσμα που μπορεί να α-
ντικρίσω.

Πολιτευτήκατε τη δεκαετία του ’80 με το ΚΚΕ. Θα το 
επιχειρούσατε ξανά σήμερα και, αν ναι, γιατί;
Η πολιτική θέλει νέους ανθρώπους. Είμαι αρκετά με-
γάλη γι’ αυτό.

INFO
Το μυστικό της κοντέσσας Βαλέραινας
του Γρηγορίου Ξενόπουλου

Δραματουργική μεταγραφή - σκηνοθεσία: Ρούλα Πατεράκη
Παίζουν: Αιμιλία Υψηλάντη, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Ευανθία Κουρμούλη, Τασία Σοφιανίδου, Ευθύμης 
Μπαλαγιάννης, Νικόλας Παπαευθυμίου
Θέατρο Αργώ
Ελευσινίων 15, Αθήνα
Τηλ.: 210 5201684

Αιμιλία Υψηλάντη

«Η πολιτική 
θέλει νέους 
ανθρώπους»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ



Κάνε MIA δωρεά 
     210 5200500      msf.gr

Στηριζόμαστε σε σένα
για να συνεχίσουμε 
να σώζουμε ζωές

8 μ.μ. βραδινό νανούρισμα

ΓΙΑΤΡΟΙ
ΧΩΡΙΣ  ΩΡΑΡΙΑ.

ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΗ
ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ.
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Μερίδες: 4
Χρόνος μαγειρέματος:  40 λεπτά

Βαθμός δυσκολίας: μέτριο

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και μεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

μαγειρική στα 25 της, 
ενώ μέχρι τότε δεν 

είχε μαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε μέχρι σήμερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef».  

Instagram: abirwazzan,  
Facebook: AbirWazzan

  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Ξεκινάμε βάζοντας τα noodles σε ένα μεγάλο 
μπολ μαζί με βρασμένο νερό για 8-10 λεπτά, μέ-
χρι να μαγειρευτούν. Τα σουρώνουμε καλά, τα 
πλένουμε με κρύο νερό και τα αφήνουμε στην 
άκρη.

• Ετοιμάζουμε τη γαρνιτούρα: Ανακατεύουμε 
μαζί το ξίδι και τη ζάχαρη μέχρι να διαλυθεί η ζά-
χαρη. Ρίχνουμε το αγγούρι, το τσίλι και το κρεμ-
μύδι και αφήνουμε στην άκρη. Ανακατεύουμε 
κάθε λίγο.

• Όσο μαγειρεύουμε τα noodles, ξεκινάμε να κά-
νουμε τη βάση: Σε μια κατσαρόλα με χοντρό πάτο 
ζεσταίνουμε το λάδι, ρίχνουμε μέσα το κρεμμύ-
δι και μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για 5 λε-
πτά, μέχρι να μαλακώσει και να γίνει διαφανές. 
Έπειτα ρίχνουμε μέσα όλα τα υπόλοιπα υλικά 
της βάσης και μαγειρεύουμε για άλλα 6-7 λεπτά, 
ανακατεύοντας κάθε λίγο. Στη συνέχεια βάζουμε 

όλα τα υλικά στο μπλέντερ και χτυπάμε μέχρι να 
γίνει μια απαλή πάστα.

• Ξαναβάζουμε τα υλικά της πάστας στην κα-
τσαρόλα, ρίχνουμε μαζί το γάλα καρύδας και τον 
ζωμό και μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά ανα-
κατεύοντας συνεχώς μέχρι το μείγμα να αρχίσει 
να βράζει χαλαρά. Προσθέτουμε τα κομμάτια 
ψαριού και μαγειρεύουμε για 4 λεπτά. Έπειτα 
βάζουμε τις γαρίδες και μαγειρεύουμε για άλλο 
1 λεπτό. Τέλος, ρίχνουμε μέσα τις φύτρες φασο-
λιού και μαγειρεύουμε για ακόμη 1 λεπτό.

• Όσο μαγειρεύουμε τη σούπα, μοιράζουμε τα 
noodles σε τέσσερα μπολ. Το ίδιο και το ψάρι, 
τις γαρίδες και τις φύτρες φασολιού. Μετά απαλά 
μοιράζουμε τη σούπα στα μπολ.

• Γαρνίρουμε με φρέσκο κόλιαντρο και προσθέ-
τουμε στο μείγμα τσίλι/αγγούρι/κρεμμύδι/λάιμ.

Σούπα λάκσα με ψάρια 
 και γαρίδες Υλικά

Για τη βάση:
•   1 μέτριο κρεμμύδι 

χοντροκομμένο
•   4 μέτρια κόκκινα τσίλι 

χοντροκομμένα
•   2 πόντοι φρέσκο τζίντζερ 

καθαρισμένο και 
ψιλοκομμένο

•   2 σκελίδες σκόρδο 
ψιλοκομμένες

•   1 lemon grass (έχουμε 
βγάλει τα εξωτερικά φύλλα 
και έχουμε ψιλοκόψει το 
υπόλοιπο)

•   1 χούφτα ψιλοκομμένα 
κοτσάνια κόλιαντρο

•   1 1/2 κ.γλ. κουρκουμάς 
σκόνη

•  1 κ.γλ. turmeric paste
•  1/2 κ.γλ. κόκκοι κύμινο
•  1/2 κ.γλ. πάπρικα γλυκιά
•  3 κ.σ. φιστικέλαιο

Για τη σούπα:
•  200 γρ. rice noodles
•   280 γρ. φρέσκος 

μπακαλιάρος φιλέτο
•   16 μεγάλες γαρίδες 

καθαρισμένες
•   200 γρ. φύτρες  

φασολιού
•  1 κ.γλ. fish sauce
•   200 ml γάλα καρύδας 

πλήρες
•   200 ml ζωμός 

κοτόπουλου/θαλασσινών/
λαχανικών

Για τη γαρνιτούρα:
•   1 κ.γλ. ξίδι ρυζιού (rice wine 

vinegar)
•   1 κ.γλ. ζάχαρη
•   1 κόκκινο τσίλι 

ψιλοκομμένο
•   1/2 φλιτζάνι αγγούρι 

ψιλοκομμένο
•   1 κ.σ. ψιλοκομμένο κόκκινο 

κρεμμύδι
•   μικρή χούφτα ψιλοκομμένα 

φρέσκα φύλλα κόλιαντρο
•   ένα lime κομμένο στα 

τέσσερα

TIP
 Όλα τα υλικά βρίσκονται σε καταστήματα που πουλάνε ασιατικά προϊόντα.

CO
O

K FILES



ΕΥ
ΕΞ
ΙΑ

Τι θα χρειαστούμε για το lip balm
• 2 κ.σ. λάδι καρύδας
• 2 κ.γλ. βούτυρο κακάο
• 2 κ.γλ. μελισσοκέρι
• 2 κ.γλ. αμυγδαλέλαιο
• 10-15 σταγόνες αιθέριο έλαιο μέντας
• μικρά βαζάκια αποθήκευσης

Εκτέλεση:
Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το λάδι καρύδας, το βούτυρο κακάο, το 
μελισσοκέρι και το αμυγδαλέλαιο, τοποθετούμε σε μέτρια προς υψηλή 
φωτιά και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσουν και να αναμειχθούν. Έπειτα, 
απομακρύνουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το αιθέριο έλαιο μέντας και 
αποθηκεύουμε το μείγμα στα ειδικά βαζάκια. Σε μία ώρα το lip balm μας 
έχει κρυώσει και είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσουμε.

Τι θα χρειαστούμε 
για το lip scrub
• 1 κ.σ. μέλι
• 1 κ.σ. ζάχαρη
• 1 κ.σ. κανέλα

Εκτέλεση:
Ανακατεύουμε σε ένα μικρό 
μπολ όλα τα παραπάνω υλικά. 
Αφού το μείγμα πάρει τη μορφή 
scrub, το εφαρμόζουμε στα 
χείλη μας, τα τρίβουμε απαλά 
και στη συνέχεια ξεπλένουμε με 
χλιαρό νερό.
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Πολλές φορές 
αισθανόμαστε τα 
χείλη μας ξηρά και 
αφυδατωμένα. Τι 
καλύτερο, λοιπόν, από 
εύκολες DIY συνταγές 
που θα κάνουν τα χείλη 
μας πιο απαλά και 
ζουμερά;

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Για χείλη  
πιο απαλά  

και ζουμερά



Το Νο1 tip για να χάσεις λίπος  
από την κοιλιά!

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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Έχεις σχήμα μήλου, δηλαδή περισσότερο λίπος στην κοιλιά απ’ ό,τι στο υπόλοιπο σώμα 

σου και θες να το χάσεις; Διάβασε παρακάτω τι πρέπει να κάνεις.

Σε μελέτη του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνιας διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες που εκτελού-

σαν συστηματικά προγράμματα άσκησης υψηλής έντασης με έντονες αναπνοές μετά το 

πέρας τεσσάρων μηνών είχαν σημαντικά λιγότερο κοιλιακό λίπος σε σχέση μ’ εκείνες 

που προπονούνταν σε πιο ήπια επίπεδα.

Παρόλο που και οι δύο ομάδες έκαψαν τον ίδιο αριθμό θερμίδων, φαίνεται ότι όταν ζορί-

ζεσαι, σε φυσιολογικό πάντα πλαίσιο, αυξάνεις την παραγωγή ορμονών που βοηθούν στο 

κάψιμο του λίπους μετά την άσκηση και το λίπος που βρίσκεται στην κοιλιά επηρεάζεται 

πολύ από αυτή τη διαδικασία.

Ενσωμάτωσε στην άσκησή σου διαλείμματα με γρήγορο τρέξιμο, περπάτημα σε έδαφος 

με απότομη κλίση ή και τα δύο. Δοκίμασε να κάνεις kangoo jumps, που ανεβάζουν τους 

παλμούς και ιδρώνεις πολύ, ή zumba ή τραμπολίνο, και θα δεις μεγάλη αλλαγή στο 

σώμα σου.

Μπες στο https://www.youtube.com/channel/UCTTFN0cP_q-sOQ0DSJapCTg για να 

πάρεις ιδέες για το workout σου!
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