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l    Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΉΣ ΝΔ 
ΣΕ ΕΛΚ, Ε.Ε.

l    Π. ΜΑΡΙΝΑΚΉΣ: ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ 
ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Διανέμεται Δωρεάν
www.freesunday.gr

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διοικητές σε ηλεκτρική καρέκλα
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΚΡΕΜΛΗΣ 
«Αντισταθμιστικά μέτρα για τον χρυσό στη 
Χαλκιδική και κοινωνικές παρεμβάσεις στις 
περιοχές των λιγνιτωρυχείων»
08-09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Β. ΦΕΥΓΑΣ «Ο 
Μητσοτάκης δημιούργησε μια νέα σχολή στην 
αντιμετώπιση του λαϊκισμού»
08-09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΠΑΓΩΝΗΣ «Η φωνή 
των ΕΚΟ φτάνει στα αρμόδια κυβερνητικά ώτα»
10-12 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η ευρωπαϊκή 
κεντροδεξιά μπροστά σε νέες προκλήσεις
13 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Επιστολή Μ. Βέμπερ στους 
αναγνώστες της F.S.
14-15 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
«Νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, 
αξιοκρατία και ασφάλεια για το μέλλον»
16 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Οι μπαχαλάκηδες των 

κοστουμιών και τα λευκά κολάρα
17 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝΤ. ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ «Το 
κυβερνητικό σύστημα και το δημοκρατικό 
πολίτευμα άντεξαν στην κρίση»
18 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο ΣΥΡΙΖΑ μοίρασε 8.000 λάθος 
συντάξεις
19 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ο κλάδος των μεταφορών 
αδικείται κατάφωρα 

FREE TIME
36 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώμενα της 
εβδομάδας
37 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΡΘΑ ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ «Ως 
Ελευσίνια αγωνιώ και περιμένω»
38 // ART Τα αλλιώτικα πορτρέτα του Νίκου 
Ζήκου
39 // ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΟΛΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ «Ο Κώστας 
Καζάκος είναι ένας ζωντανός θρύλος»

*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.
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Σ
ε κεντρικό θέμα ανέδειξε τη 
διαδικασία της επιλογής διοι-
κητών των νοσοκομείων η υ-
πόθεση του διορισμού του 
80χρονου Κωνσταντίνου Πα-
τέρα στη θέση του διοικητή 

στο Νοσοκομείο Καρδίτσας, μεταθέτοντας τη συ-
ζήτηση για τη διοίκηση των μονάδων υγείας από 
το πεδίο της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας 
του συστήματος σε μια μίζερη ανακύκλωση παρα-
πολιτικών πληροφοριών, οι οποίες δεν ήταν και 
σωστές.
Η αντιπολίτευση, και ειδικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ, προ-
σπάθησε να αναδείξει ως μνημείο αναξιοκρατίας 
και κομματικής λογικής από την κυβέρνηση τους 
διορισμούς, παραπέμποντας σε μια δήλωση του 
πρωθυπουργού από μια συνέντευξή του το 2016, 
στην οποία έλεγε ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί πο-
λιτευτές διοικητές νοσοκομείων, και σε μια ανάρ-
τησή του το 2017 στο Twitter, στην οποία έλεγε: 
«Δεν θα ανεχτώ στις διοικήσεις νοσοκομείων να 
τοποθετούνται αποτυχημένοι πολιτευτές που α-
ναζητούν μια αργομισθία στο Δημόσιο».
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε την προηγού-
μενη Τετάρτη το κόμμα της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αναρω-
τιέται κανείς, αυτό έχει καταλάβει η κυβέρνηση 
ότι θέλουν οι πολίτες; Συνταξιούχους με κομμα-
τικό στρατό, τον οποίον θέτουν στη διάθεση του 
κ. Μητσοτάκη στον προεκλογικό του αγώνα; Δι-
οικητές νοσοκομείων που εξισώνουν τους πρό-
σφυγες με εισβολείς; Στελέχη που ως μοναδικό 
προσόν έχουν ότι είναι γραμματείς της τοπικής 
ΝΟΔΕ;».

Η αυτοδιάψευση του ΣΥΡΙΖΑ
Η ανακοίνωση συνόψιζε τα στοιχεία της αποδόμη-
σης των διοικητών, τα οποία είχαν φέρει στο προ-
σκήνιο φιλικά στον ΣΥΡΙΖΑ μέσα ενημέρωσης, τα 
οποία παρέθεταν και σχετικούς καταλόγους.
Από αυτούς τους καταλόγους, οι οποίοι ήταν και 
ονομαστικοί, προέκυπτε ότι περίπου οι μισοί –56 
στο σύνολο– από τους 111 διοικητές που ανακοί-
νωσε το υπουργείο έχουν κάποια σχέση με τη ΝΔ.

Μάλιστα, στους 56 περιλαμβάνεται και η κ. Όλγα 
Μπαλαούρα, όχι ως κομματικό μέλος της ΝΔ, 
αλλά ως σύζυγος του δημοσιογράφου Γιώργου 
Παπαχρήστου.
Όμως μια αναλυτική ανάγνωση του καταλόγου 
μάλλον διαψεύδει παρά επιβεβαιώνει τους ισχυ-
ρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς από τους υπόλοι-
πους που κατονομάζει:
• Ένας διετέλεσε βουλευτής της ΝΔ την περίοδο 
2012-2015.
• Πέντε, συμπεριλαμβανομένου του παραιτηθέ-
ντος Κ. Πατέρα, διετέλεσαν υποψήφιοι βουλευ-
τές της ΝΔ – τέσσερις στις τελευταίες εκλογές και 
ένας το 2012.
• Ένας διετέλεσε υποψήφιος βουλευτής της Δη-
μοκρατικής Συμμαχίας το 2012.
• Μία ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής το 2019.
• Τρεις είναι μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και 
άλλοι τρεις ήταν υποψήφιοι για την Πολιτική Ε-
πιτροπή χωρίς να εκλεγούν.
• Δύο είχαν διατελέσει παλαιότερα δήμαρχοι, 
ένας ήταν υποψήφιος δήμαρχος το 2019.
• Δύο είναι πρώην δημοτικοί σύμβουλοι.
• Ένας ήταν πρώην πρύτανης που… θα ήθελε να 
είναι υποψήφιος δήμαρχος με τη στήριξη της ΝΔ.
• Τέσσερις ήταν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι 
με τον συνδυασμό που στήριξε η ΝΔ στη Θεσσα-
λονίκη – μία το 2010, δύο το 2014, μία το 2019.
• Τέσσερις ήταν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι 

με ψηφοδέλτια που στήριξε η ΝΔ σε άλλους δή-
μους.
• Ένας είναι περιφερειακός σύμβουλος με τον Π. 
Νίκα στην Πελοπόννησο και ένας υποψήφιος με 
τον Γ. Πατούλη στην Αττική.
• Μία συμμετείχε στο φιλικό στη ΝΔ ψηφοδέλτιο 
στο Οικονομικό Επιμελητήριο.
• Τέσσερις, συμπεριλαμβανομένης της κ. Μπαλα-
ούρα, είχαν διατελέσει διοικητές και παλαιότερα.
• Δύο ήταν υποψήφιοι σε ΝΟΔΕ.
• Ένας ήταν υποψήφιος για την τοπική επιτροπή 
της ΝΔ στο Μαντούδι και ένας στη Γορτυνία.
• Έξι είναι απόστρατοι.

Τα στατιστικά των διοικητών
Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να προβάλει σχέσεις που δεν 
τεκμηριώνουν την κομματική εξάρτηση των διο-
ρισμένων, αλλά απέφυγε να αναφερθεί στα πραγ-
ματικά στατιστικά στοιχεία των επιλογών, από τα 
οποία προέκυπτε ότι:
• Το πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν υπο-
χρεωτικός παράγοντας για τον διορισμό τόσο των 
διοικητών όσο και των αναπληρωτών διοικητών.
• Το 72% των επιλεγέντων είναι κάτοχοι μεταπτυ-
χιακού τίτλου σπουδών ή/και διδακτορικού.
• Το 60% των επιλεγέντων είναι κάτοχοι μεταπτυ-
χιακού τίτλου ειδίκευσης στη διοίκηση, στα οικο-
νομικά ή στην πληροφορική, στα οποία δινόταν 
έμφαση και από την προκήρυξη των θέσεων.
• Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ξεπερνούν το 70% 
στην 1η ΥΠΕ, που καλύπτει την Αττική, και το 
80% στην 3η ΥΠΕ, της Κεντρικής Μακεδονίας
• Στην 1η ΥΠΕ, όπου συγκεντρώνονται τα μεγα-
λύτερα νοσοκομεία της χώρας –Ευαγγελισμός, 
Σωτηρία, Σισμανόγλειο, Ιπποκράτειο, Γεννηματά, 
Άγιος Σάββας–, περισσότεροι από το 85% των επι-
λεχθέντων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών 
έχουν εμπειρία στη διοίκηση νοσοκομείων ή γενι-
κότερα υγειονομικών οργανισμών.
Από τα στοιχεία που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ η δή-
λωση του πρωθυπουργού δεν διαψεύδεται, ούτε 
προκύπτει ότι έχουν δοθεί χαριστικές αργομι-
σθίες σε «αποτυχημένους πολιτευτές», ενώ σε ό,τι 
αφορά τους απόστρατους είναι γνωστό ότι η σύ-
νταξή τους υπόκειται σε περικοπές με την ανά-
ληψη των νέων καθηκόντων τους.
Μάλιστα, το γεγονός ότι πρόκειται για θέσεις 
«πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης» κα-
θιστά απαγορευτική την άσκηση οποιασδήποτε 
άλλης δραστηριότητας, ακόμη και επιχειρηματι-
κής, την οποία πρέπει να μεταβιβάσουν πριν από 
την ανάληψη των καθηκόντων τους. Αυτό αποτε-
λεί αποτρεπτικό παράγοντα για πολλούς επαγγελ-
ματίες, οι οποίοι δεν θέλουν να βρεθούν σε επαγ-
γελματικό κενό μετά τη λήξη της θητείας τους, ενώ 

και οι αμοιβές –2.300 ευρώ για τους διοικητές και 
1.700 ευρώ για τους υποδιοικητές– δεν είναι ιδιαί-
τερα ελκυστικές, όταν δεν διασφαλίζεται το εργα-
σιακό μέλλον.

Τα συμβόλαια αποτελεσματικότητας
Το καινούργιο στοιχείο που φέρνει η κυβέρνηση 
είναι ότι οι νέοι διοικητές και αναπληρωτές διοι-
κητές θα κληθούν να υπογράψουν ένα συμβόλαιο 
αποδοτικότητας, με βάση το οποίο θα κρίνονται 
περιοδικά για την επίτευξη των στόχων που τους 
έχουν τεθεί.
Στο συμβόλαιο αυτό θα περιλαμβάνονται:
Α. Οικονομικοί και διαχειριστικοί στόχοι:
• Μείωση της αξίας των ληξιπρόθεσμων υποχρε-
ώσεων.
• Μείωση του κόστους προμηθειών, ενέργειας και 
συντήρησης.
• Μείωση δεικτών κόστους στο φάρμακο, στο υ-
γειονομικό υλικό, στα υλικά εργαστηρίων και στα 
αντιδραστήρια, στο ορθοπεδικό υλικό, στη σωστή 
λειτουργία των λογιστηρίων.
Β. Ποιοτικοί στόχοι:
• Μείωση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
• Μείωση της χρήσης αντιβιοτικών.
• Μείωση στον χρόνο αναμονής στα εξωτερικά ι-
ατρεία και στα τμήματα επειγόντων περιστατικών.
• Βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των ασθε-
νών και των εργαζομένων.
Γ. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση:
• Αύξηση του βαθμού αξιοποίησης του ηλεκτρονι-
κού ιατρικού φακέλου του ασθενή.
• Διασφάλιση προσωπικών δεδομένων των ασθε-
νών.
• Ενίσχυση των υποδομών δικτύων και του εξο-
πλισμού πληροφορικής στα νοσοκομεία.
Η κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι οι διοικητές θα αξι-
ολογούνται κάθε τρίμηνο και όσοι δεν ανταποκρί-
νονται στους στόχους του συμβολαίου θα απομα-
κρύνονται, αλλά μένει να αποδειχθεί ότι οι άνθρω-
ποι που διορίστηκαν δεν εμπίπτουν στον κανόνα 
της ανησυχίας που εξέφρασε η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία: 
«Τα νοσοκομεία είναι οργανισμοί που προσφέ-
ρουν το πιο πολύτιμο κοινωνικό αγαθό με προϋ-
πολογισμό εκατομμυρίων ευρώ και δεν μπορούν 
να διοικούνται από στελέχη που δεν έχουν προ-
σόντα».
Όμως αυτό θα κριθεί στο τέλος της θητείας τους.

Η Επιτροπή Επιλογής
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην πενταμελή Επι-
τροπή Επιλογής δεν υπήρχε πλειοψηφία κυβερ-
νητικών ή υπηρεσιακών στελεχών, καθώς μόνο ένα 
μέλος προερχόταν από την κυβέρνηση –ο γενικός 
γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου Υ-
γείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος, ως πρόεδρος– και 
ένα από την υπηρεσιακή ιεραρχία, η προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοι-
κητικής Υποστήριξης, Βασιλική Φακουκάκη.
Τα υπόλοιπα τρία μέλη ήταν η αναπληρώτρια κα-
θηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) Δάφνη Καϊτελίδου, 
η σύμβουλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλο-
γής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) Δημητρούλα Μαυρομ-
μάτη και ο διευθύνων σύμβουλος της Bright Ειδι-
κός Φωτισμός Α.Ε. Νικόλαος Βασιλείου. Η Bright 
είναι μία πολυεθνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα 
η οποία δημιουργεί giga projects στον φωτισμό σε 
όλο τον κόσμο.

ΔΙΟΙΚΗΤΈΣ  
ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ

  ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ
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πολιτική

Ο διορισμός του 80χρονου συνταξιούχου στο 
Νοσοκομείο Καρδίτσας μετέθεσε τη συζήτηση από 
το κύριο ζητούμενο, δηλαδή αν και πώς μπορούν 
οι διοικητές των νοσοκομείων να διασφαλίσουν τη 
βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.





Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύ-
νη εξελίσσονται ραγδαία και στο μέλ-
λον θα υπάρξουν λύσεις, με σχεδόν 
μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπω-
μα, που θα επιτρέψουν στην παρούσα 
ή στις επερχόμενες γενιές να αξιοποι-
ήσουν άφοβα τον ορυκτό μας πλούτο.

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

«Αντισταθμιστικά 
μέτρα για τον χρυσό 
στη Χαλκιδική  
και κοινωνικές  
παρεμβάσεις  
στις περιοχές των 
λιγνιτωρυχείων»

Σ
το χέρι μας είναι να βάλουμε τον πήχη ψηλά, να απαλλα-
γούμε από τις νοοτροπίες του παρελθόντος και να τρέ-
ξουμε με τις ταχύτητες της κυκλικής και της ψηφιακής 
οικονομίας, δηλώνει στην F.S. o Γιώργος Κρεμλής, ο 
οποίος στο τέλος Οκτωβρίου ανέλαβε σύμβουλος του 
πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος 

και κυκλικής οικονομίας. Ο κ. Κρεμλής, ο οποίος είναι διευθυντής ε.τ. 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπενθυμίζει ότι οι λιγνιτικές μονάδες θα 
μπορούσαν να είχαν σωθεί αν είχαν αναβαθμιστεί έγκαιρα.

Πόσο η κυκλική οικονομία έχει περάσει στον τρόπο σκέψης της ελ-
ληνικής οικονομίας;
Η κυκλική οικονομία ως νέα προτεραιότητα της Ε.Ε. βρίσκεται σε στά-
διο μετάβασης και βέβαια ενισχύεται, υπό το φως της εμπειρίας που 
έχει αποκτηθεί, με την προγραμματισμένη νέα δέσμη μέτρων κυκλι-
κής οικονομίας. Στη χώρα μας η προηγούμενη κυβέρνηση εκπόνησε 
εθνική στρατηγική κυκλικής οικονομίας που, παρά την ορθότητά της, 
μοιάζει περισσότερο με ευχολόγιο. Πρέπει να εξειδικευτεί, να συνοδευ-
τεί με οδικό χάρτη δράσεων και κονδύλια υλοποίησης, με περιφερει-
ακά σχέδια κυκλικής οικονομίας, καθώς και με σχέδια κυκλικής οι-
κονομίας για τα μεγάλα τουλάχιστον νησιά. Η στρατηγική δεν έχει δε-
σμευτικό χαρακτήρα και πολλά από τα μέτρα της θα γίνουν δεσμευτικά 
με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, ιδίως των Οδηγιών διαχείρισης α-
ποβλήτων και άλλων νομοθετημένων που την υλοποιούν, ώστε το νο-
μικό πλαίσιο να γίνει σαφές και να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για πρά-
σινες επενδύσεις και για τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν.

Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, την κοινωνία και ειδικότερα τις νέες 
γενιές δείχνει να συγκινεί περισσότερο η απλουστευτική σκέψη της 
Γκρέτα και λιγότερο οι πολιτικές απαντήσεις.
Η Γκρέτα εκφράζει με δυναμισμό και φλόγα τις ανησυχίες των νέων, 
των επόμενων γενεών, που τις συμμερίζεται και η παρούσα γενιά, με 
τρόπο όμως –στην πλειοψηφία της– μάλλον παθητικό. Στη χώρα μας 
ο πρωθυπουργός έχει βάλει το κλίμα πολύ ψηλά στην ατζέντα, τόσο σε 
ό,τι αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής όσο και στην προ-
σαρμογή σε αυτήν αλλά και στους πόρους που θα διαθέσει η χώρα μας 
για τους σκοπούς αυτούς. Η χώρα μας θα φιλοξενήσει διεθνή συνδιά-
σκεψη τον Μάιο του 2020 για την κλιματική αλλαγή και την προστασία 
των πολιτιστικών μνημείων και των μνημείων της φύσης, στην οποία 
θα συμμετάσχει και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

Η Ελλάδα χρηματοδοτούσε μονάδες λιγνίτη ενώ η συζήτηση για την 
απολιγνιτοποίηση είχε αρχίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ερμηνεύ-

Η Ελλάδα πήρε πενταετή παράταση στην εφαρμογή της ευρωπαϊ-
κής νομοθεσίας περί αποβλήτων, η οποία θέτει στόχους μέχρι το 
2030 και το 2035. Ο μακρύς ορίζοντας σημαίνει ότι απαιτείται ε-
θνική στρατηγική. Πώς θα αναζητηθούν οι συναινέσεις για τόσο υ-
ψηλούς στόχους όταν σήμερα η ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας 
θεωρείται casus belli για την αντιπολίτευση;
Ο απώτερος στόχος της Ε.Ε. είναι η ελαχιστοποίηση της παραγωγής 
αποβλήτων (zero waste). Ο στόχος είναι η ανακύκλωση το 2035 να 
φτάσει στο 65% και η υγειονομική ταφή σε ΧΥΤΥ να μειωθεί στο 10%. 
Σήμερα η Ελλάδα έχει ανακύκλωση περίπου 18% και ταφή σε ΧΥΤΑ 
πάνω από 80%. Η πενταετής μεταβατική περίοδος μέχρι το 2040 δό-
θηκε σε 11 κράτη-μέλη που είχαν ποσοστό ανακύκλωσης κάτω από 
20% όταν ψηφίστηκαν οι Οδηγίες. Η Ελλάδα θα μπορέσει να τη χρη-
σιμοποιήσει αν με ορίζοντα το 2035 υπολείπεται πολύ από τον στόχο 
του 65%. Τα απόβλητα είναι δευτερογενή προϊόντα και πρώτες ύλες 
και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Διαλογή στην πηγή, καθαρά υλικά 
και ανακυκλώσιμα που διατίθενται στην αγορά ως προϊόντα και λόγω 
της καθαρότητάς τους έχουν μεγαλύτερη αξία. Ο πρωθυπουργός ε-
ξέπεμψε το μήνυμα με τους κάδους διαφορετικών χρωμάτων στο 
Μαξίμου και με την προτροπή του για ανακύκλωση στα νοικοκυριά, 
που μπορεί να γίνει με κάδους διαφορετικών χρωμάτων, οικιακούς 
κομποστοποιητές, πράσινα σημεία και πράσινες γωνιές, σπιτάκια α-
νακύκλωσης με οικονομικό εργαλείο ανταποδοτικότητας. Οι δήμοι, 
που έχουν και την ευθύνη της διαχείρισης, έχουν κάθε συμφέρον να 
μειώσουν τις ποσότητες που στέλνουν με τα απορριμματοφόρα τους 
στους ΧΥΤΑ/ΟΕΔΑ πληρώνοντας υψηλά τέλη ταφής, που από 1/1/2020 
θα διπλασιαστούν σχεδόν, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ψήφισε η 
προηγούμενη κυβέρνηση ύστερα από σχετικές συστάσεις της Ε.Ε. Μια 
νέα αξιόλογη πρωτοβουλία του υπουργείου Εσωτερικών δίνει το έ-
ναυσμα για διαλογή στην πηγή, με μηχανήματα νέας τεχνολογίας α-
νταποδοτικής ανακύκλωσης και κίνητρο προς τον πολίτη για καθαρά 
υλικά, σε πέντε δήμους της χώρας, με μηχανισμό αποτίμησης των ε-
πιδόσεών τους –σε ποσότητες και ανακυκλώσιμα– ώστε να φανούν 
τα ευεργετικά αποτελέσματα της πρωτοβουλίας για το περιβάλλον, 
τους δήμους, τους δημότες και την εθνική οικονομία.

Η ΝΔ στο σημερινό της συνέδριο προσπαθεί να αναδείξει τα θέ-
ματα περιβάλλοντος, όπως την κλιματική αλλαγή ή την αποφυγή 
των πλαστικών μιας χρήσης. Ο πρωθυπουργός έθεσε στόχους, οι 
οποίοι δείχνουν πολύ φιλόδοξοι. Μπορεί να γίνει χωρίς κοινωνική 
συναίνεση; Υπάρχει ο μηχανισμός για να επιτευχθούν;
Οι στόχοι είναι, ακριβώς, φιλόδοξοι, αφού τους υποστηρίζει η κοινω-
νία των πολιτών –που συνειδητοποιεί το πρόβλημα της κλιματικής αλ-
λαγής και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης–, αλλά και δεσμευτικοί 
της κυκλικής οικονομίας της Ε.Ε., των οποίων η μη τήρηση καταλήγει 
σε πρόστιμα από την Ε.Ε., αλλά και των οποίων η υλοποίηση υποστη-
ρίζεται από πόρους της Ε.Ε. Στο χέρι μας είναι να βάλουμε τον πήχη 
ψηλά, να απαλλαγούμε από τις νοοτροπίες του παρελθόντος και να 
τρέξουμε με τις ταχύτητες της κυκλικής και της ψηφιακής οικονομίας.

ετε ως αδυναμία σχεδιασμού ή ως απλώς εύκολη λύση;
Η Ελλάδα παράγει λιγνίτη και θα μπορούσε να τον χρησιμοποιεί ως 
φτηνό ενεργειακό πόρο αν οι σχετικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της 
ΔΕΗ είχαν αναβαθμιστεί σύμφωνα με τις βέλτιστες τεχνικές που προ-
βλέπει η Οδηγία της Ε.Ε. για τις βιομηχανικές εκπομπές, προσαρμογή 
που θα είχε πολύ υψηλό κόστος. Ο πρωθυπουργός πήρε την τολμηρή 
απόφαση –που είναι και αίτημα των καιρών– η χώρα να απολιγνιτο-
ποιηθεί με χρονικό ορίζοντα το 2028. Η Ελλάδα διαθέτει πλούσιες α-
νανεώσιμες πηγές ενέργειας που πρέπει να αξιοποιηθούν στο σύνολό 
τους και είναι πολύ πιο φιλικές προς το περιβάλλον και αυτός είναι ο 
στόχος της κυβέρνησης, παράλληλα με την εξοικονόμηση ενέργειας, 
την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και την ηλεκτροκίνηση.

Στο μεταξύ, όμως, η χώρα είναι επικίνδυνα εξαρτημένη και από τον 
λιγνίτη και από εισαγόμενο πετρέλαιο και πολλές περιοχές είναι σε 
πλήρη οικονομική εξάρτηση από τις λιγνιτικές μονάδες.
Θα πρέπει, όπως ανακοίνωσε και ο πρωθυπουργός στο πρόσφατο 
συνέδριο του ΕΛΚ στο Ζάγκρεμπ, να ενισχυθεί το νέο ταμείο της Ε.Ε. 
«Just Transition Fund», ώστε να υποστηριχθεί με οικονομικές και κοι-
νωνικές παρεμβάσεις από την Ε.Ε. η δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνι-
τική εποχή. Μέτρα στις περιοχές αυτές μπορούν να στηριχτούν και από 
το ΕΣΠΑ και τον αναπτυξιακό νόμο στη βάση στρατηγικών μετάβασης 
που θα εκπονηθούν.

Στη Χαλκιδική ένα μέρος της τοπικής κοινωνίας αντιδρά στην επέν-
δυση του χρυσού, γιατί φοβάται ανεπανόρθωτη βλάβη στο περιβάλ-
λον. Μπορούν να πειστούν ή μπορεί να είναι πιο ευέλικτη περιβαλ-
λοντικά η αντιμετώπιση τόσο μεγάλων επενδύσεων που τις έχει α-
νάγκη η χώρα;
Για τις μονάδες παραγωγής χρυσού εφαρμόζονται επτά Οδηγίες της 
Ε.Ε., οι οποίες, αν τηρηθούν ευλαβικά, μειώνουν σημαντικά τις επι-
πτώσεις στο περιβάλλον. Είναι επίσης ουσιαστικό –για λόγους κοι-
νωνικής αποδοχής– μηχανισμοί ελέγχου και επιτήρησης real time, 
καθώς και συστήματα ψηφιακής οικονομίας, να συνοδεύουν την ε-
πένδυση σε όλο τον κύκλο ζωής της. Αντισταθμιστικά μέτρα για τις 
τοπικές κοινωνίες είναι επίσης εκ των ων ουκ άνευ. Η μεταφορά –
ως εναλλακτική λύση– του μεταλλεύματος στο εξωτερικό για παρα-
γωγή χρυσού θα έχει πολύ περιορισμένη προστιθέμενη αξία για την 
οικονομία μας και είναι καλύτερο να αποφευχθεί. Η τεχνολογία και η 
τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσονται ραγδαία και στο μέλλον θα υπάρ-
ξουν λύσεις, με σχεδόν μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που 
θα επιτρέψουν στην παρούσα ή στις επερχόμενες γενιές να αξιοποι-
ήσουν άφοβα τον ορυκτό μας πλούτο.

Γιώργος Κρεμλής,  
σύμβουλος του πρωθυπουργού  
για το περιβάλλον και την ενέργεια 
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συνέντευξη





Δ
εν πρέπει να αφήσουμε την 
ανησυχία των συμπολιτών 
μας να την εκμεταλλευτούν 
και να την παρασύρουν α-
κραίες φωνές στα σκοτεινά 
μονοπάτια της ξενοφοβίας και 
του ρατσισμού, σημειώνει ο 

γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επι-
κοινωνίας της ΝΔ, Βασίλης Φεύγας, ο οποίος 
καλεί το πολιτικό προσωπικό να συμβάλει με ε-
ποικοδομητικό τρόπο, με υπεύθυνη στάση και με 
πνεύμα αλληλεγγύης στην καλύτερη δυνατή δια-
χείριση του θέματος, αλλά και στην ανάδειξη θε-
τικής εικόνας για την Ελλάδα. Ο κ. Φεύγας επιση-
μαίνει ότι η κλιματική αλλαγή έχει άμεση σχέση 
με τις μεταναστευτικές ροές, που απασχολούν και 
ανησυχούν την ελληνική κοινωνία, και εκφρά-
ζει την πεποίθηση ότι η ευρωπαϊκή κεντροδεξιά 
πρέπει να στραφεί με μεγαλύτερη αποφασιστι-

Τ
η βεβαιότητά του ότι μέχρι το Πάσχα 
θα λειτουργούν στο πλαίσιο της ΝΔ 
περί τις 250 ΕΚΟ εκφράζει ο γραμ-
ματέας Ειδικών Κομματικών Οργα-
νώσεων (ΕΚΟ) του κόμματος, Νίκος 
Παγώνης, ο οποίος επισημαίνει ότι στη 
σύγχρονη εποχή οι ΕΚΟ δημιουργού-

νται όπου χρειάζονται. Ο κ. Παγώνης διευκρινίζει ότι με 
«υπομονή, συνεργασία και εργατικότητα φροντίζουμε να 
αναζητούμε τις βέλτιστες λύσεις επί επιτακτικών προ-
βλημάτων και να τις πετυχαίνουμε» και διαβεβαιώνει 
ότι οι προτάσεις που προέρχονται από ανθρώπους που 
δεν ανήκουν στο κόμμα λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν, 
ενώ παράλληλα εκφράζει την πεποίθησή του ότι «η ευ-
ημερία της κάθε επαγγελματικής ομάδας αλλά και της 
χώρας περνάει από την ευημερία του έκαστου άλλου».

Η ΝΔ βρίσκεται μπροστά σε ένα συνέδριο. Μήπως 
είναι παρακινδυνευμένο για έναν σύγχρονο κομ-
ματικό μηχανισμό να έχει τόσο συχνά συνέδρια;
Απεναντίας, είναι καλό για μια σύγχρονη δημοκρατική 
παράταξη να συναντιέται με κάθε ευκαιρία η ηγεσία 

κότητα στο «προοδευτικό κέντρο», όπως έκανε 
η ΝΔ στην Ελλάδα.

Να ξεκινήσουμε, κ. Φεύγα, με το 13ο Συνέδριο 
της ΝΔ. Μία από τις θεματικές ενότητες του συ-
νεδρίου είναι αφιερωμένη στη νίκη της ΝΔ απέ-
ναντι στον λαϊκισμό.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μια επέλαση του 
λαϊκισμού. Παρατηρούμε ότι αρκετά κεντροδεξιά 
κόμματα για να αντιμετωπίσουν τον λαϊκισμό υιο-
θετούν κομμάτι της ατζέντας του. Αυτό δεν λύνει 
το πρόβλημα, αντίθετα το εντείνει. Η ΝΔ και ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν δημιουργήσει μια 
νέα σχολή. Αντιμετωπίσαμε τον λαϊκισμό μετα-
τοπιζόμενοι σε αυτό που θα μπορούσε να ορίσει 
κανείς ως «προοδευτικό κέντρο». Και είμαστε υ-
περήφανοι που τον αντιμετωπίσαμε με υπευθυ-
νότητα και υποσχόμενοι ελάχιστα προεκλογικά. 
Οι νίκες της ΝΔ αποτελούν σημείο αναφοράς για 

με τους ανθρώπους της, αλλά και με τους ανθρώπους 
που είναι φιλικοί απέναντι στην παράταξη ή που θέ-
λουν να τη γνωρίσουν καλύτερα, να επιβεβαιώνονται 
με κάθε ευκαιρία οι ιδεολογικοί δεσμοί που τους ε-
νώνουν και να προκαλείται διάλογος ζυμώσεων για 
τα προβλήματα και τις καταστάσεις που χρήζουν εφι-
κτών και δημοκρατικών λύσεων. Άλλωστε το συγκε-
κριμένο συνέδριο είναι συνέδριο αρχών και θέσεων 
και μπορεί άνετα και απλά να λειτουργήσει ως ο ιδε-
ολογικός αλλά και, γιατί όχι, πρακτικός οδοδείκτης για 
τα επόμενα βήματα της παράταξής μας.

Πώς ανταποκρίθηκαν τα μέλη των ΕΚΟ στο συνέ-
δριο που ξεκινά σήμερα;
Με ζέση και ενθουσιασμό, όπως πάντα! Διότι είναι 
μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να αναδειχθούν τα 
θέματα των επιμέρους τομέων δράσης τους και να 
συμφωνηθούν κοινοί τρόποι δράσης με περισσό-
τερα εχέγγυα συνεργασίας και ιδεολογικής κάλυ-
ψης. Εκτός αυτού, αναμένουμε την παρουσία άνω 
των 1.200 διαπιστευμένων «παρατηρητών» στελε-
χών μας απ’ όλη την Ελλάδα.

«Ο Μητσοτάκης δημιούργησε  
μια νέα σχολή στην αντιμετώπιση 

του λαϊκισμού»

«Η φωνή των ΕΚΟ φτάνει  
στα αρμόδια κυβερνητικά ώτα»

 ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΠΑ

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
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Κλείνουμε τη Μόρια, αλλά και τα 
hot spots σε Χίο και Σάμο, και δη-
μιουργούμε πέντε νέες κλειστές 
δομές στα νησιά, ενώ ταυτόχρονα 
ενισχύουμε τις τοπικές κοινωνίες 
με γενναιοδωρία, αναγνωρίζοντας 
έμπρακτα την προσφορά τους.

Η κυβέρνηση βρίσκεται πολύ ψηλά σε δημοσκοπική 
αποδοχή. Αυτό διευκολύνει την κινητοποίηση των 
μελών σήμερα. Αν αλλάξουν τα πράγματα;
Οι ΕΚΟ έχουν αποδείξει διαχρονικά ότι είναι για τα 
δύσκολα. Θα θυμίσω ότι η Γραμματεία ΕΚΟ προϋ-
πήρχε πολλών εκ των άλλων γραμματειών της ΝΔ, 
ιδρύθηκε επί ηγεσίας του αείμνηστου Κωνσταντίνου 
Μητσοτάκη, τον Φεβρουάριο του 1987, σε καιρούς 
δύσκολους για την παράταξη και διώξεων για τα στε-
λέχη της, και είναι μία εκ των ιστορικών γραμματειών 
που συναποτελούν το νήμα διασύνδεσης με την ιστο-
ρία αυτής καθαυτής της παράταξης, των αγώνων της 
και των εμβληματικών στελεχών. Η παράταξη μπορεί 
να βασίζεται πάντοτε και υπό οποιαδήποτε συγκυρία 
στις ΕΚΟ. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή και μέχρι 
το επόμενο Πάσχα θα υπάρχουν περί τις 250 ΕΚΟ, α-
ριθμός που συμπεριλαμβάνει από ΕΚΟ ναυτιλίας έως 
ΕΚΟ εργαζομένων στα όργανα της Ε.Ε., από ΕΚΟ επι-
στημόνων Μ. Βρετανίας έως ΕΚΟ εργαζομένων στη 
Στουτγάρδη της Γερμανίας, από ΕΚΟ προσωπικού α-
σφαλείας (security) έως ΕΚΟ καθηγητών πανεπιστη-
μίου, από ΕΚΟ πληροφορικής έως ΕΚΟ υπαλλήλων 
σε επιμελητήρια, από ΕΚΟ αποστράτων έως ΕΚΟ συ-
νταξιούχων ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, από ΕΚΟ οι-
νοποιών έως ΕΚΟ δασκάλων.

Πώς μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη των ΕΚΟ σε 
μια διαβούλευση στην οποία κρίνεται μια κυβερνητική 
πολιτική σε ένα συγκεκριμένο θέμα που τις αφορά;
Μέσω των προβλεπόμενων δημοκρατικών διαδι-
κασιών και με τον συντονισμό της Γραμματείας, η ο-
ποιασδήποτε επιμέρους ΕΚΟ, δύναται ευχερέστατα να 
αναδείξει τα θέματά της στην παράταξη, καθώς και να 
ασκήσει την κριτική της, σίγουρη ότι θα φτάσει η φωνή 

Η εποχή μας τρέχει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς με τις νέες 
τεχνολογίες και τις καθαρές μορφές ενέργειας. Συνε-
πεία της ψηφιακής εποχής, δημιουργούνται επαγγέλ-
ματα και κλάδοι όχι ακριβώς παραδοσιακοί. Πρόσφατα, 
για παράδειγμα, ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση 
το χρονοδιάγραμμα για την προκήρυξη φάσματος 5G, 
που θα ανεβάσει στην ψηφιακή κλίμακα τη χώρα μας. 
Κατά δήλωση του ίδιου του πρωθυπουργού και προ-
έδρου μας, «για την κυβέρνησή ο ψηφιακός μετα-
σχηματισμός του κράτους και της οικονομίας μας α-
ποτελεί κεντρική επιλογή». Αντίστοιχα, καταργούνται 
παλιά επαγγέλματα ή τομείς εργασίας (π.χ. απολιγνι-
τοποίηση). Η δημιουργία ΕΚΟ, λοιπόν, δεν είναι αυτο-
σκοπός. Δημιουργούνται όπου χρειάζονται. Εάν δεν 
χρειάζονται, δεν δημιουργούνται. Αυτό δεν σημαίνει 
όμως ότι δεν παρακολουθούμε τις πολυπλοκότητες 
της νέας ψηφιακής εποχής, ούτε ότι δεν έχουμε την 
προσοχή μας στραμμένη στους νέους τομείς αποθή-
κευσης ψηφιακών δεδομένων ή ενέργειας. Παρακο-
λουθούμε τις εξελίξεις, συμμετέχουμε, συνομιλούμε 
με την κοινωνία, προσεγγίζουμε με σύγχρονα εργα-
λεία πολιτικής, αντλούμε τεχνογνωσία, συνδιαμορ-
φώνουμε νέες ΕΚΟ, αν αυτό είναι απαραίτητο, αλλά 
πάντοτε εξελίσσουμε τις παλαιές.

Πόσο έχει προχωρήσει η διασύνδεση των ΕΚΟ της 
ΝΔ με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές;
Με υπερηφάνεια σας αναφέρω, διότι ήταν και δική 
μου δέσμευση, ότι έχουμε κάνει καθοριστικά βήματα 
προς τη διατύπωση της πρότασης προς τον πρόεδρό 
μας, κ. Κ. Μητσοτάκη, για διασύνδεση των ΕΚΟ ΝΔ 
με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Στο πρό-
σφατο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα-
τος (ΕΛΚ) στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας συναντήθηκα 

όλη την Ευρώπη. Στρατηγικά σηματοδοτούν και 
φωτίζουν τον δρόμο που θα πρέπει να ακολου-
θήσουν τα κεντροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη. 
Η ευρωπαϊκή κεντροδεξιά πρέπει να στραφεί με 
μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στο «προοδευτικό 
κέντρο», όπως κάναμε εμείς στην Ελλάδα. Να α-
πευθυνθεί στους πολίτες που όχι μόνο αποτελούν 
τη σιωπηλή πλειοψηφία αλλά και που απαιτούν 
τομές και ρήξεις, μεταρρυθμίσεις και μια ρεαλι-
στική πολιτική που να βελτιώνει πέρα από τους 
οικονομικούς δείκτες και την καθημερινότητά τους.

Ταυτόχρονα, όμως, στο συνέδριό σας βάζετε 
και δύο άλλα θέματα, τα οποία συζητιούνται 
έντονα αυτή την περίοδο στα διεθνή φόρουμ: 
την κλιματική αλλαγή και την 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση. Είναι θέματα που αφορούν τον 
μέσο Έλληνα;
Θα έλεγα ότι τον αφορούν και μάλιστα πάρα πολύ. 
Μπορεί να μη γνωρίζει τα θέματα αυτά με τις ο-
νομασίες τους ή αυτές να φαίνονται «παράξενες», 
αλλά επηρεάζουν ήδη την καθημερινότητά του. 
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δημιουρ-
γούν αρνητικές συνέπειες τις οποίες βιώνει και 
η χώρα μας. Θα μπορούσα να αναφερθώ στα έ-
ντονα καιρικά φαινόμενα. Κάποτε τα παρακολου-
θούσαμε στην τηλεόραση να πλήττουν τροπικές 
χώρες. Σήμερα πλήττουν τη Μάνδρα, την Κινέτα, 
το Μάτι. Η κλιματική αλλαγή έχει άμεση σχέση με 
τις μεταναστευτικές ροές, που απασχολούν και 
ανησυχούν έντονα την ελληνική κοινωνία. Εκα-
τομμύρια άνθρωποι μεταναστεύουν προς ανα-
ζήτηση καλύτερης ζωής εξαιτίας της ξηρασίας. 

Αναφερθήκατε προηγουμένως, απαντώντας στην 
ερώτηση για την κλιματική αλλαγή, στις μετα-
ναστευτικές ροές που δημιουργούνται εξαιτίας 
της. Υπάρχουν αντιδράσεις στην κυβερνητική 
πολιτική για το μεταναστευτικό…
Υπάρχει ανησυχία στους πολίτες, καθώς συνδυ-
άζουν τη μετανάστευση με την ασφάλεια και με 
εικόνες που προέρχονται από τη Μόρια και την 
Ειδομένη. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει 
να αφήσουμε την ανησυχία των συμπολιτών μας 
να την εκμεταλλευτούν και να την παρασύρουν 
ακραίες φωνές στα σκοτεινά μονοπάτια της ξε-
νοφοβίας και του ρατσισμού. Αυτή τη στιγμή το 
πολιτικό προσωπικό, οι εκλεγμένοι περιφερει-
άρχες και δήμαρχοι, οι έχοντες δημόσιο λόγο, 
θα πρέπει να συμβάλουμε με εποικοδομητικό 
τρόπο, με υπεύθυνη στάση και με πνεύμα αλλη-
λεγγύης στην καλύτερη δυνατή διαχείριση του 
θέματος, αλλά και στην ανάδειξη θετικής εικό-
νας για την Ελλάδα.

Πιστεύετε ότι το σχέδιο της κυβέρνησης θα έχει 
αποτελέσματα;
Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα δουλέψει. Πρόκειται 
για ένα συνολικό σχέδιο για την καλύτερη δυ-
νατή διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτι-
κών ροών. Είναι ένα σχέδιο που δεν έγινε στο 
πόδι, αλλά βασίστηκε στον ρεαλισμό και στην τε-
χνογνωσία. Η κυβέρνηση της ΝΔ σε λιγότερο από 
150 ημέρες από την ανάληψη της διακυβέρνη-
σης έχει κάνει περισσότερα βήματα απ’ όσα είχε 
κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε τεσσεράμισι 
χρόνια. Επιταχύνουμε τη διαδικασία απονομής α-

της στα αρμόδια κυβερνητικά «ώτα».

Υπάρχει μέχρι στιγμής στην τρέχουσα κυβερνητική 
θητεία της ΝΔ κάποια επαγγελματική ομάδα που 
θεωρεί ότι δεν έτυχε της προσοχής που της άξιζε;
Η ΝΔ είναι ανοιχτό κόμμα προς όλους και σίγουρα 
ενδιαφέρεται για όλους τους επαγγελματικούς κλά-
δους, διότι η ευημερία της κάθε επαγγελματικής ο-
μάδας, αλλά και της χώρας, περνάει από την ευημε-
ρία του έκαστου άλλου. Μόνο όποια επαγγελματική 
ομάδα δεν επιθυμεί να απευθυνθεί στη ΝΔ δεν εισα-
κούεται, ως είναι εύλογο. Σας διαβεβαιώνω όμως 
ότι είναι ελάχιστοι οι επαγγελματικοί κλάδοι που δεν 
έχουν δημιουργήσει ΕΚΟ ή δεν καλύπτονται από τις 
ΕΚΟ ΝΔ. Με υπομονή, συνεργασία και εργατικότητα 
φροντίζουμε να αναζητούμε τις βέλτιστες λύσεις επί 
επιτακτικών προβλημάτων και να τις πετυχαίνουμε.

Πώς αντιμετωπίζετε τις προτάσεις στελεχών των επαγ-
γελματικών ομάδων που δεν είναι μέλη του κόμματος;
Δεν έχουμε το αλάθητο και δεν διατηρούμε αξιώσεις 
μονοπωλίου στη διατύπωση προτάσεων. Σίγουρα τις 
λαμβάνουμε σοβαρά υπ’ όψιν. Αν είναι λογικές και 
πρόσφορες, τις εξετάζουμε ενδελεχώς. Και αν πλη-
ρούν, με οποιονδήποτε τρόπο, τα ιδεολογικά κριτήρια 
ή ανταποκρίνονται στις θέσεις και στις αξίες μας, τις 
ενστερνιζόμαστε και τις προωθούμε. Αν είναι εφικτές, 
χρήσιμες και προσδίδουν βέλτιστα αποτελέσματα κα-
λυπτόμενες από το ιδεολογικό πρόσημο και τις αντι-
λήψεις επί του πρακτέου της παράταξής μας, γιατί όχι;

Υπάρχει κάποιος χώρος στον οποίο δεν υπάρχει 
ΕΚΟ και νομίζετε ότι είναι απαραίτητη η ίδρυση μιας 
οργάνωσης;

προσωπικά με ανθρώπους και ευρωβουλευτές ευ-
ρωπαϊκού κύρους, όπως ο Ivo Belet, γενικός γραμ-
ματέας της EUCDW, για τα θέματα της διασύνδεσης 
των ΕΚΟ με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς θεσμούς για 
συνδικαλιστικά θέματα και θέματα εργασίας. Προ-
τάθηκε μάλιστα η ιδέα της δημιουργίας ινστιτούτου 
–σε συνεργασία με κάθε ενδιαφερόμενο εντός και 
εκτός της χώρας μας– για την προσφυγή στις πρακτι-
κές του ΕΛΚ σε σχέση με την αντιμετώπιση αντίστοι-
χων ζητημάτων αρμοδιότητας συγκεκριμένης ΕΚΟ 
σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, για διασύνδεση των εγ-
χώριων ΕΚΟ με οργανώσεις που συνδέονται με το 
ΕΛΚ, όπως, για παράδειγμα, με την Ένωση Μικρομε-
σαίων Επιχειρήσεων της Ευρώπης (SME Europe) ή 
με την Ένωση Χριστιανοδημοκρατικών Συνδικάτων 
(EUCDW), προς άντληση τεχνογνωσίας στις αναφο-
ρές και διεκδικήσεις των επαγγελματικών κλάδων, 
για δημιουργία ειδικότερου κεντρικού ευρωπαϊκού 
φορέα/ένωσης εντός του ΕΛΚ, για συντονισμό ΕΚΟ 
συναφών αρμοδιοτήτων διευρωπαϊκά, τόσο για την 
εμπότιση με τις αρχές του ΕΛΚ και τις δράσεις του α-
ναφορικά με την αειφόρο απασχόληση, την ανάπτυξη 
και την ευημερία όσο και για την αποτελεσματικότερη 
συνεργασία σε θέματα πολιτικής περί απασχόλησης 
και υλοποίησης δικαιότερου ευρωπαϊκού κοινωνι-
κού μοντέλου. Η ΔΑΚΕ Ιδιωτικού Τομέα ήδη συζητά 
και ενθαρρύνει αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Και δεν 
είμαστε οι μόνοι που κινούμαστε προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Όλες ανεξαιρέτως οι γραμματείες της ΝΔ 
λαμβάνουν και παρέχουν τεχνογνωσία από και προς 
αντίστοιχες οργανώσεις που ασπάζονται το ευρωπα-
ϊκό κεκτημένο. Άλλωστε ο σκοπός είναι κοινός: πο-
λιτικές προς όφελος των πολλών και συνεχής διά-
δραση με την κοινωνία.

Η κλιματική αλλαγή αφορά όμως και τη μείωση 
των ρύπων και την αύξηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, την εξοικονόμηση πόρων που 
συνδέονται άμεσα με την προστασία της πολιτι-
στικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Η κλιμα-
τική αλλαγή αφορά την κυκλική οικονομία και τη 
μετεξέλιξη του μοντέλου ανάπτυξης της χώρας 
μας προς αυτή την κατεύθυνση.

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση τι συνέπειες 
έχει για τον μέσο Έλληνα;
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την τεχνητή νοη-
μοσύνη, την επιστήμη των δεδομένων, την εκμά-
θηση και αυτοεκπαίδευση των ίδιων των μηχα-
νών. Δημιουργούνται προκλήσεις και ευκαιρίες. 
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, 150 εκα-
τομμύρια εργαζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά τους 
μέχρι το 2022. Στη μελέτη του McKinsey Global 
Institute στο μέλλον 6 από τα 10 τρέχοντα επαγ-
γέλματα θα δουν πάνω από το 30% των δραστηρι-
οτήτων τους να αυτοματοποιείται με την υιοθέτηση 
των νέων τεχνολογιών. Οι ερευνητές προβλέπουν 
ότι στα επόμενα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα 
«καλύψει» τους ανθρώπους σε πολλά καθήκο-
ντα, όπως π.χ. η μετάφραση μέχρι το 2024, η οδή-
γηση φορτηγού έως το 2027, η εργασία στο λια-
νεμπόριο έως το 2031, ακόμη και η δουλειά του 
χειρουργού θα απειληθεί έως το 2053. Εργαζόμε-
νοι θα χρειαστούν επανεκπαίδευση, αλλά πάνω 
απ’ όλα το εκπαιδευτικό μας σύστημα θα πρέπει 
να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο και την κατεύ-
θυνσή του. Να προετοιμάσει τις επόμενες γενιές 
για τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται.

σύλου, που ήταν ένα μεγάλο αγκάθι, αλλά ταυτό-
χρονα γινόμαστε και πιο αυστηροί. Για τη γρηγο-
ρότερη απονομή του θα προσληφθούν 400 άτομα. 
Κλείνουμε τη Μόρια, αλλά και τα hot spots σε Χίο 
και Σάμο, και δημιουργούμε πέντε νέες κλειστές 
δομές στα νησιά, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουμε τις 
τοπικές κοινωνίες με γενναιοδωρία, αναγνωρί-
ζοντας έμπρακτα την προσφορά τους. Και βέβαια 
έχει ξεκινήσει η αποσυμφόρηση των νησιών με 
τη μεταφορά μεταναστών και προσφύγων στην 
ηπειρωτική χώρα, έτσι ώστε όλη η Ελλάδα να 
συνεισφέρει, στον βαθμό που της αναλογεί, στην 
καλύτερη διαχείριση του προβλήματος.
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Σ
το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος 
(ΕΛΚ) που διεξήχθη στο Ζάγκρεμπ πραγματο-
ποιήθηκε αλλαγή ηγεσίας. Ο πρόεδρος του ΕΛΚ, 
Ζοζέφ Ντολ, δεν διεκδίκησε την επανεκλογή του, 
θεωρώντας ότι ολοκλήρωσε την προσπάθεια. Η 
προεδρία πέρασε στον Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος 

δεν είχε αντίπαλο και εξασφάλισε την έγκριση του 93% των συνέ-
δρων με μυστική ψηφοφορία.
Από έναν Γάλλο σε έναν Πολωνό είναι μια μεγάλη αλλαγή, που ανα-
δεικνύει την αλλαγή συσχετισμού δυνάμεων στο εσωτερικό της ευ-
ρωπαϊκής κεντροδεξιάς.
Μεγάλες δυνάμεις του παρελθόντος, όπως είναι η γαλλική και η ιτα-
λική κεντροδεξιά, περνάνε μια δύσκολη περίοδο προσαρμογής, ενώ 
το πολιτικό κέντρο βάρους της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς φαίνεται 
να μετατοπίζεται βόρεια και ανατολικά.
Η ευρωπαϊκή κεντροδεξιά πρωταγωνιστεί σταθερά στις εξελίξεις, γι’ 
αυτό άλλωστε υφίσταται και τη σχετική πολιτική φθορά. Αυτή την 
περίοδο βρίσκεται αντιμέτωπη με τον ανταγωνισμό των Φιλελευ-
θέρων και του Μακρόν, την άνοδο διαφόρων αντισυστημικών δυνά-
μεων και την ενίσχυση των Πρασίνων. Την εικόνα κάνουν πιο σύν-
θετη οι πολιτικές ανακατατάξεις που συνδέονται με το Brexit και το 
τέλος, το αργότερο μέχρι το 2021, της περιόδου Μέρκελ.

Ηγετική φυσιογνωμία
Η Μέρκελ και οι Γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες έχουν πρωταγω-
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Τι σημαίνει για το ΕΛΚ η προεδρία Τουσκ.

Η αντιπαράθεση Τουσκ-Κατσίνσκι 
στην Πολωνία κάνει πιο δύσκολη 
τη συνεννόηση του ΕΛΚ με τον 
Όρμπαν.

νιστικό ρόλο στο ΕΛΚ.
Η Μέρκελ έχει γράψει ιστορία. Έζησε τα πρώτα 35 χρόνια της ζωής 
της στην κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία. Μετά την πτώση του 
Τείχους εξελίχθηκε σε ανώτατο κομματικό στέλεχος των Χριστιανο-
δημοκρατών, είχε υπουργικές θέσεις την περίοδο 1991-1998 και στη 
συνέχεια πέρασε, μετά από μια σκληρή μάχη με την παλιά φρουρά 
του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, στην ηγεσία του, το 2000.
Από το 2005 είναι καγκελάριος της Γερμανίας, επικεφαλής κυβερνη-
τικών συνασπισμών, κατά κανόνα Χριστιανοδημοκρατών-Σοσιαλδη-
μοκρατών, αλλά και Χριστιανοδημοκρατών-Πρασίνων. Είναι η πρώτη 
γυναίκα καγκελάριος στην ιστορία της Γερμανίας που αναγνωρίζεται 
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από την κοινή γνώμη ως ηγετική προσωπικότητα της Ε.Ε. ή και ως η 
ισχυρότερη γυναίκα στον κόσμο.
Έχει δηλώσει ότι δεν θα διεκδικήσει την επανεκλογή της στις βου-
λευτικές εκλογές του 2021 και αντικαταστάθηκε στην ηγεσία του 
Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος από την Άνεγκρετ Κραμπ-Κα-
ρενμπάουερ, η οποία είναι σήμερα υπουργός Άμυνας της Γερμανίας 
και θα διεκδικήσει, πιθανότατα, την καγκελαρία στις επόμενες βου-
λευτικές εκλογές.
Η Μέρκελ έχει μεγάλο κύρος και επιρροή στο εσωτερικό της ευρω-
παϊκής κεντροδεξιάς και έχει επιβάλει τις βασικές επιλογές της, από 
τα εντυπωσιακά κοινωνικά ανοίγματα και την αυστηρή δημοσιονο-
μική πολιτική μέχρι το άνοιγμα των συνόρων και της κοινωνίας στους 
πρόσφυγες και τους μετανάστες την κρίσιμη περίοδο 2015-2016. Με 
τη Μέρκελ στην ηγεσία, οι Γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες δίνουν 
την πολιτική μάχη στο κέντρο και επηρεάζουν με τις επιλογές τους 
τη στρατηγική του ΕΛΚ.
Τα ποσοστά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και της συμμα-
χικής Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης της Βαυαρίας βρίσκονται σε 
κάμψη. Πήραν 33% στις βουλευτικές εκλογές του 2017 και υποχώ-
ρησαν στο 28,6% στις ευρωεκλογές του 2019. Μεγαλύτερη ήταν η 
πτώση των Σοσιαλδημοκρατών, οι οποίοι κατέγραψαν ποσοστό 20% 
στις βουλευτικές του 2017 και μόλις 15,3% στις ευρωεκλογές του 2019.
Οι Χριστιανοδημοκράτες είχαν σημαντικές απώλειες προς τη 
σκληρή δεξιά έως ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία ύστερα 
από το άνοιγμα των συνόρων και της κοινωνίας στους πρόσφυγες και 
τους μετανάστες. Το ποσοστό της τριπλασιάστηκε στο 12,6% στις βου-
λευτικές του 2017, για να υποχωρήσει στο 10,8% στις ευρωεκλογές 
του 2019. Παρά την υποχώρηση των δυνάμεών της, η Εναλλακτική 
για τη Γερμανία επιτυγχάνει εντυπωσιακά ποσοστά 20%-25%, ακόμη 
και πρωτιές, στις εκλογές για την ανάδειξη κυβερνήσεων στα κρατί-
δια στις περιοχές της πρώην Ανατολικής Γερμανίας.
Η μεγάλη πολιτική πρόκληση για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, 
το οποίο κινείται προς το τέλος της περιόδου Μέρκελ, έρχεται από 
τους Πράσινους, οι οποίοι ξεπέρασαν το 20% στις ευρωεκλογές του 
περασμένου Μαΐου και εξακολουθούν να έχουν ανοδική πολιτική 
δυναμική. Η καγκελάριος αντιδρά στην άνοδο των Πρασίνων υιοθε-
τώντας ένα μέρος της ατζέντας τους και δίνοντας μεγαλύτερη σημα-
σία στην προστασία του περιβάλλοντος.
Έχει τεράστια σημασία για την ευρωπαϊκή κεντροδεξιά αν θα απο-
δειχθεί αποτελεσματική η διαδοχή της Μέρκελ και αν οι Χριστιανο-
δημοκράτες θα παραμείνουν η μεγαλύτερη εκλογική δύναμη και ο 
κορμός της επόμενης κυβέρνησης συνασπισμού.

Ο αντι-Τουσκ
Ο νέος πρόεδρος του ΕΛΚ, Ντόναλντ Τουσκ, έχει μια μεγάλη και ε-
ντυπωσιακή πολιτική ιστορία. Υπήρξε συνιδρυτής, το 2001, της Πο-
λιτικής Πλατφόρμας, του εκφραστή της κεντροδεξιάς στην Πολωνία.
Κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές του 2007 και του 2011 και υπήρξε 
πρωθυπουργός της χώρας από το 2007 μέχρι το 2014, οπότε παραι-
τήθηκε για να αναλάβει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Το κόμμα του ηττήθηκε στις εκλογές του 2015 από τους Συντηρητι-
κούς, οι οποίοι βρίσκονται από τότε στην εξουσία και επικράτησαν 
με άνεση και στις βουλευτικές του 2019.
Ο Τουσκ είναι ένας μετριοπαθής κεντρογενής πολιτικός που επεν-
δύει στον ευρωπαϊσμό. Συγκρούεται στην πατρίδα του με τους δεξι-
όστροφους ευρωσκεπτικιστές του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη, 
το οποίο βρίσκεται στην εξουσία.
Αυτή η αντιπαλότητα έχει διαμορφώσει το πολιτικό του προφίλ και 
κάνει πολύ δύσκολη τη συνεννόησή του με τον πρωθυπουργό της 
Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος παίζει μέχρι σήμερα με το 
κόμμα του, Fidesz, τον ρόλο της δεξιάς εσωκομματικής αντιπολίτευ-
σης στο ΕΛΚ.
Ο Όρμπαν υπήρξε από τους πρωταγωνιστές της εξέγερσης κατά του 
κομμουνιστικού καθεστώτος και ίδρυσε το 1993 το κόμμα Fidesz. Υ-
πήρξε πρωθυπουργός από το 1998 –σε ηλικία μόλις 35 ετών– μέχρι 
το 2002. Έχασε οριακά τις εκλογές του 2002 και του 2006, στη συνέ-
χεια όμως επέβαλε την κυριαρχία του. Κέρδισε τις εκλογές του 2010, 
του 2014 και του 2018, εξασφαλίζοντας με τους συμμάχους του συ-
νταγματική πλειοψηφία 2/3 στη Βουλή, που του επέτρεψε να αλλά-
ξει το Σύνταγμα προς την κατεύθυνση που επιθυμούσε. Στις βουλευ-
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τικές εκλογές του Απριλίου 2018 το Fidesz και οι συνεργαζόμενοι ε-
ξασφάλισαν το 49,2% των ψήφων, ενώ το ποσοστό τους ανέβηκε στο 
52% στις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019, με αποτέλεσμα να ελέγχουν 
τις 13 από τις 21 ευρωβουλευτικές έδρες της Ουγγαρίας.
Ο Όρμπαν ανέπτυξε τη θεωρία του «ανελεύθερου κράτους» με το 
σκεπτικό ότι η προτεραιότητα του σύγχρονου κράτους δεν πρέπει να 
είναι ο πολίτης αλλά η προώθηση της κοινότητας. Οι πολιτικές που 
προτείνει στηρίζονται στον ευρωσκεπτικισμό, στην αντίθεση στους 
πρόσφυγες και τους μετανάστες στο όνομα της διατήρησης των χρι-
στιανικών χαρακτηριστικών της Ε.Ε., αλλά και στην άσκηση μιας 
προωθημένης φιλολαϊκής οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.
Τα υψηλά ποσοστά δεν του τα εξασφαλίζουν τόσο οι αμφιλεγόμενες 
απόψεις του όσο η σταθερή αύξηση του βιοτικού επιπέδου των εργα-
ζομένων και η ουσιαστική βελτίωση των κοινωνικών παροχών.
Οι επιλογές του Όρμπαν και η σκληρή κριτική που ασκεί στη Μέρ-
κελ και στο ΕΛΚ έχουν οδηγήσει στο «πάγωμα» της συμμετοχής του 
σε αυτό, με απόφαση της ηγεσίας της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς.
Το πέρασμα του ΕΛΚ στην προεδρία Τουσκ μεγαλώνει τον πειρασμό 
για τον Όρμπαν να επιχειρήσει την πλήρη ρήξη, αναζητώντας συνερ-
γάτες μεταξύ του υπερσυντηρητικού Κατσίνσκι στην Πολωνία –προ-
σωπικού αντιπάλου του Τουσκ– και των Λεπέν και Σαλβίνι.
Οι 13 ευρωβουλευτικές έδρες του Fidesz είναι πολύτιμες για το ΕΛΚ, 
το οποίο παραμένει πρώτη δύναμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έ-
χοντας υποχωρήσει στις 182 έδρες, με δεύτερους τους Σοσιαλιστές 
και τους Δημοκράτες συμμάχους τους, που έχουν 154 έδρες. Η εν-
δεχόμενη οριστική ρήξη του ΕΛΚ με τον Όρμπαν δεν απειλεί την 
πρωτιά σε έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον το Brexit θα 
στερήσει από τους Σοσιαλιστές τις 10 έδρες των Βρετανών Εργατι-
κών, οι οποίοι κατέγραψαν ποσοστό μόλις 13,7% στις ευρωεκλογές 
του Μαΐου 2019.
Το ΕΛΚ δεν θα έχει απώλειες εδρών από το Brexit, γιατί οι Συντη-
ρητικοί αποχώρησαν από αυτό το 2009 και εντάχθηκαν στην ομάδα 
των Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, όπου κυριαρχεί το κυβερ-
νών κόμμα της Πολωνίας. Άλλωστε οι Βρετανοί Συντηρητικοί «λεη-
λατήθηκαν» στις ευρωεκλογές από το Κόμμα του Brexit, που κατέ-
γραψε ποσοστό 30,7%, με αποτέλεσμα να περιοριστούν σε 8,8% και 
μόλις 4 ευρωβουλευτικές έδρες.
Το ΕΛΚ, πάντως, έχει κάθε συμφέρον να αποφύγει –εννοείται, με 
τους όρους του– την οριστική ρήξη με τον Όρμπαν, προκειμένου ο 
τελευταίος να μην προσεγγίσει τις δυνάμεις της ευρωπαϊκής σκλη-
ρής και άκρας Δεξιάς, όπως είναι η Λέγκα του Σαλβίνι και ο Εθνικός 
Συναγερμός της Λεπέν.
Από τη μια το ΕΛΚ δεν θέλει να διευκολύνει τις κινήσεις της ευρω-
παϊκής σκληρής και άκρας Δεξιάς, από την άλλη δεν μπορεί να ξεπε-
ράσει κάποιες κόκκινες γραμμές για να εξασφαλίσει τη συνέχιση της 
συνεργασίας με τον Όρμπαν.

Κόπωση σε Ιταλία-Γαλλία
Μεγάλη σημασία για το ΕΛΚ έχουν τα σημάδια πολιτικής κόπωσης 
που εμφανίζουν τα κεντροδεξιά κόμματα στην Ιταλία και στη Γαλλία.
Ενώ κατά το παρελθόν διαμόρφωσαν τις εξελίξεις, σήμερα περνάνε 
μια περίοδο αδυναμίας, η οποία επηρεάζει και την εσωτερική ισορ-
ροπία στο ΕΛΚ.
Η Forza Italia, το κόμμα που ίδρυσε ο Μπερλουσκόνι, περιορίστηκε 
στις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 στο 8,7% και σε μόλις 6 ευρωβου-
λευτικές έδρες επί συνόλου 73 που έχει η Ιταλία.
Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών είναι ενδεικτικά του νέου πολι-
τικού τοπίου που διαμορφώνεται στην Ιταλία. Η Λέγκα του Σαλβίνι 
πήρε 34,2% και 28 έδρες. Το Δημοκρατικό Κόμμα 22,7% και 19 έδρες. 
Το Κίνημα Πέντε Αστέρων, σε μεγάλη υποχώρηση, έπεσε στο 17% 
και σε 14 έδρες, ενώ ένα σκληρό δεξιό κόμμα, τα Αδέλφια της Ιταλίας, 
κατέγραψε ποσοστό 6,4%.
Στις βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου 2018 η Λέγκα και τα Αδέλφια 
της Ιταλίας –δύο κόμματα που κινούνται στον χώρο μεταξύ σκλη-
ρής και άκρας Δεξιάς– κατέβηκαν μαζί με τη Forza Italia του Μπερ-
λουσκόνι στη βάση της συμφωνίας ότι σε περίπτωση εκλογικής τους 
νίκης, όποιο από τα τρία κόμματα έπαιρνε τις περισσότερες ψήφους 
θα όριζε τον πρωθυπουργό.
Η εκτίμηση της πλευράς Μπερλουσκόνι ήταν πως η Forza Italia θα 
συγκέντρωνε τις περισσότερες ψήφους. Γι’ αυτό προετοιμαζόταν για 

την πρωθυπουργία ο τότε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Αντόνιο Ταγιάνι, πρώην επίτροπος, πρώην υπουργός στην κυβέρ-
νηση Μπερλουσκόνι, γνωστός ευρωπαϊστής και σταθερός φίλος της 
Ελλάδας.
Αποστολή του Μπερλουσκόνι και των συνεργατών του ήταν να «τιθα-
σεύσουν» τους ευρωσκεπτικιστές των δύο συνεργαζόμενων κομμά-
των και να μετατραπούν σε «γέφυρα» μεταξύ της Ρώμης και των Βρυ-
ξελλών για την αντιμετώπιση σημαντικών εκκρεμών ζητημάτων, από 
τα δημοσιονομικά μέχρι το προσφυγικό-μεταναστευτικό.
Η επιχείρηση ελέγχου του Σαλβίνι από τον Μπερλουσκόνι απέτυχε 
πλήρως. Η Λέγκα πήρε τις περισσότερες ψήφους, η Forza Italia δεν 
μπόρεσε να συνεννοηθεί με τα δύο συνεργαζόμενα κόμματα και αυτά 
επέλεξαν τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού με το Κίνημα 
Πέντε Αστέρων.
Η κυβέρνηση Λέγκας - Κινήματος Πέντε Αστέρων με πρωθυπουργό 
τον Κόντε δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2018 και κατέρρευσε, με 
πρωτοβουλία του Σαλβίνι, τον Σεπτέμβριο του 2019. Αυτός, έχοντας 
δημοσκοπικά ποσοστά ανώτερα του 35%, αποχώρησε από την κυ-
βέρνηση για να προκαλέσει πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Το Κί-
νημα Πέντε Αστέρων, το οποίο στις βουλευτικές εκλογές του Μαρ-
τίου 2018 ήταν πρώτο κόμμα με 32,7%, βρισκόταν σε ελεύθερη 
πτώση μετά το 17% των ευρωεκλογών του Μαΐου 2019 και γι’ αυτό ε-
πέλεξε τη στροφή 180 μοιρών και τη δημιουργία κυβερνητικού συνα-
σπισμού με το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα. Η νέα κυβέρ-
νηση σχηματίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2019, αλλά δεν έχει καταφέ-
ρει να αλλάξει την πολιτική δυναμική.
Ο Σαλβίνι εμφανίζεται πανίσχυρος και η Λέγκα και οι σύμμαχοί της 
κερδίζουν περιφέρειες στις οποίες κυριαρχούσε τις τελευταίες δεκα-
ετίες η κεντροαριστερά. Ο Μπερλουσκόνι συνεχίζει τη συνεργασία 
με τον Σαλβίνι σε αυτοδιοικητικό και περιφερειακό επίπεδο, είναι 
φανερό όμως ότι δεν έχει τις δυνάμεις για να επιβάλει τους όρους του 
στον Σαλβίνι, ο οποίος αποτελεί με τη Λεπέν το σκληρό δίδυμο του 
δεξιόστροφου ευρωπαϊκού λαϊκισμού.
Στα 83 του ο Μπερλουσκόνι συνεχίζει την πολιτική προσπάθεια, ως 
ευρωβουλευτής της ομάδας του ΕΛΚ, έχοντας διατελέσει πρωθυ-
πουργός το 1994-1995, το 2001-2006 και το 2008-2011.
Με προσωπική περιουσία που εκτιμάται στα 7,2 δισ. ευρώ και τρία 
μεγάλα ιδιωτικά κανάλια υπό τον έλεγχό του, θεωρείται από πολλούς 
ο πιο πλούσιος και ισχυρός Ιταλός. Η αδυναμία, όμως, της ιταλικής 
κεντροδεξιάς είναι αυτή την περίοδο φανερή.
Τα προβλήματα της ιταλικής κεντροδεξιάς συμπληρώνουν τα προ-
βλήματα της γαλλικής κεντροδεξιάς. Η τελευταία ήταν την περίοδο 
2016-2017 μία από τις μεγάλες δυνάμεις του ΕΛΚ, με προοπτική να 

αλλάξει το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία και στην Ε.Ε.
Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν σύμφωνα με τον πολιτικό σχε-
διασμό. Ο Σαρκοζί, ο οποίος μετασχημάτισε τον Απρίλιο του 2015 
την Ένωση για ένα Λαϊκό Κίνημα (UMP), που είχε δημιουργήσει ο 
Σιράκ, σε κόμμα των Ρεπουμπλικάνων για να διεκδικήσει την προε-
δρία στις εκλογές του 2017, δεν μπόρεσε να συσπειρώσει τη βάση της 
κεντροδεξιάς γύρω του.
Έτσι, προεδρικός υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων ήταν στις εκλο-
γές του 2017 ο Φιγιόν, πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος περιορίστηκε 
στο 20% στον πρώτο γύρο και βρέθηκε εκτός, με τη Λεπέν και τον 
Μακρόν να περνάνε στον δεύτερο γύρο.
Οι Ρεπουμπλικάνοι κατέγραψαν στις βουλευτικές εκλογές ποσοστό 
22%, αλλά η ήττα του Φιγιόν και οι μεγάλες απώλειες της κεντροδε-
ξιάς σε όφελος του Μακρόν προκάλεσαν κρίση, από την οποία δεν 
έχουν συνέλθει ακόμη.
Στις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 το κόμμα έπεσε στο 8,5%, με απο-
τέλεσμα να αντικατασταθεί ξανά η ηγεσία του.
Η αποδυνάμωση της ιταλικής και της γαλλικής κεντροδεξιάς αναδει-
κνύει τον ρόλο της ΝΔ και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε 
ό,τι αφορά την εκπροσώπηση του ευρωπαϊκού Νότου στο εσωτερικό 
του ΕΛΚ.
Δεν υπάρχει πια ο παραδοσιακός ηγεμονικός ρόλος της γαλλικής κε-
ντροδεξιάς, η ιταλική κεντροδεξιά δυσκολεύεται και βρίσκεται σε με-
ταβατική φάση, η πορτογαλική και η ισπανική κεντροδεξιά έχουν ι-
σχυρή παρουσία αλλά βρίσκονται στην αντιπολίτευση και μόνο στην 
Ελλάδα και στην Κύπρο η κεντροδεξιά έχει εντυπωσιακά ποσοστά 
και είναι στην εξουσία.

Αυτοί που νίκησαν τον λαϊκισμό
Στο ΕΛΚ αναδείχθηκαν τα τελευταία χρόνια δύο νέοι πρωταγωνι-
στές. Αντιμετωπίζονται ως «αστέρες», γιατί κατάφεραν να νικήσουν 
τον δεξιόστροφο και τον αριστερόστροφο λαϊκισμό.
Ο Σεμπάστιαν Κουρτς, ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος της Αυστρίας, 
έχει δημιουργήσει τη δική του πολιτική σχολή. Παρακολούθησε τις 
πολιτικές κινήσεις και συνεργάστηκε με τους δεξιόστροφους λαϊκι-
στές του Κόμματος της Ελευθερίας και κατάφερε μέσα από μια σύν-
θετη διαδικασία να τους εξουδετερώσει.
Γεννήθηκε το 1986 και εκφράζει τη νέα γενιά του ΕΛΚ. Από το 2013 
μέχρι το 2017 ήταν υπουργός Εξωτερικών σε κυβέρνηση συνασπι-
σμού με Σοσιαλδημοκράτη καγκελάριο. Το Λαϊκό Κόμμα έχανε έδα-
φος σε όφελος του Κόμματος της Ελευθερίας και όλα έδειχναν ότι θα 
κατέληγε στην τρίτη θέση στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
Ο Κουρτς ανέλαβε την ηγεσία, πρόβαλε τα θέματα που αξιοποιούσε 

Οι Γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες φτάνουν στο τέλος της περιόδου Μέρκελ 
δεχόμενοι πίεση από τους Πράσινους.
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ανάλυση

Η γαλλική και η ιταλική κεντροδεξιά πρωταγωνίστησαν για δεκαετίες, αλλά 
τώρα βρίσκονται σε κάμψη.

Μητσοτάκης και Κουρτς είναι οι 
«αστέρες» του ΕΛΚ που νίκησαν 
τον αριστερόστροφο και τον 
δεξιόστροφο λαϊκισμό.

η άκρα Δεξιά και απέφευγε η κεντροδεξιά, ενίσχυσε το προσωπικό 
στοιχείο σε ένα πολύ παραδοσιακό κόμμα και κατάφερε να πάρει 
31,5% στις εκλογές του 2017, με το Κόμμα Ελευθερίας να έρχεται ο-
ριακά τρίτο, μετά το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, αλλά με ένα πολύ ι-
σχυρό 26%.
Τον Οκτώβριο του 2017 σχηματίστηκε κυβέρνηση συνασπισμού κε-
ντροδεξιάς και ακροδεξιάς με καγκελάριο τον Κουρτς. Τον Μάιο του 
2019 ο καγκελάριος πήρε την πρωτοβουλία για τη διάλυση του κυ-
βερνητικού συνασπισμού, επειδή με βάση δημοσιογραφικές απο-
καλύψεις ο αντικαγκελάριος και επικεφαλής του Κόμματος Ελευ-
θερίας, Στράχε, είχε ανακατευτεί σε προσπάθεια διαπραγμάτευσης 
με μια δήθεν εκπρόσωπο Ρώσου ολιγάρχη, πριν από τις εκλογές του 
2017. Το ενοχοποιητικό βίντεο που κυκλοφόρησε τον έδειχνε πρό-
θυμο να διευκολύνει ρωσικές επενδύσεις με αντάλλαγμα τη χρημα-
τοδότηση του ιδίου και την προώθηση της επιρροής του κόμματός 
του σε αυστριακά ΜΜΕ.
Η κυβέρνηση Κουρτς έπεσε, αλλά στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 
2019 οι ψηφοφόροι τον επιβράβευσαν αυξάνοντας το ποσοστό του 
Λαϊκού Κόμματος στο 37,5%, ενώ τιμώρησαν το Κόμμα Ελευθερίας, 
από την ηγεσία του οποίου εξαναγκάστηκε σε παραίτηση ο Στράχε, 
ρίχνοντας το ποσοστό του στο 16,2%.
Ο Κουρτς ακολούθησε αντίστροφη πορεία από αυτήν του Μπερλου-
σκόνι. Ο τελευταίος συνεργάστηκε με τη Λέγκα και τον Σαλβίνι αλλά 
βρέθηκε σε υποδεέστερη θέση, ενώ ο πρώτος αντιμετώπισε το πρό-
βλημα της ανόδου της αυστριακής άκρας Δεξιάς με υποδειγματικό 
για την κεντροδεξιά τρόπο. Το Λαϊκό Κόμμα είναι πλέον κυρίαρχο 
στην Αυστρία, περιόρισε αισθητά τα ποσοστά της άκρας Δεξιάς και ο 
Κουρτς είναι ελεύθερος να χαράξει τη στρατηγική του αναζητώντας 
τις συνεργασίες που κρίνει σκόπιμες.
Ο Μητσοτάκης αντιμετωπίζεται ως εξαιρετικά ισχυρός παράγοντας 
στο ΕΛΚ, επειδή κατάφερε να αντέξει στην επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ και 
των μηχανισμών του και στη συνέχεια να υπερισχύσει του αριστερό-
στροφου λαϊκισμού.
Το ΕΛΚ δέχεται μεγαλύτερη πίεση από τη σκληρή και την άκρα 
Δεξιά, προβληματίζεται όμως πάντα για τις δυνατότητες της ριζοσπα-
στικής Αριστεράς στις χώρες του Νότου.
Η επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο σχηματισμός της κυβέρνησης Τσί-
πρα στις αρχές του 2015 δημιούργησε δύο τεράστια προβλήματα για 
την ευρωπαϊκή κεντροδεξιά.
Πρώτον, έθεσε σε αμφισβήτηση τους κανόνες της ΟΝΕ προτού καλά 
καλά ξεπεραστεί η οικονομική κρίση, η οποία είχε κλιμακωθεί το 
2012. Δημιουργήθηκαν συνθήκες συστημικής αστάθειας για ευρώ 
και Ευρωζώνη, αλλά η πρόκληση αντιμετωπίστηκε με επιτυχία και η 
κυβέρνηση Τσίπρα υποχρεώθηκε το καλοκαίρι του 2015 σε στροφή 
180 μοιρών στην οικονομική πολιτική της και σε πλήρη προσαρμογή 
στους κανόνες της ΟΝΕ.
Δεύτερον, η κυβέρνηση Τσίπρα εφάρμοσε το δόγμα «λιάζονται» σε 
ό,τι αφορά τις ροές προσφύγων και μεταναστών από την Τουρκία 
προς την Ελλάδα και στη συνέχεια σε άλλες χώρες της Ε.Ε., προκα-
λώντας κοινωνική και πολιτική αστάθεια.
Οι τοπικές κοινωνίες αντέδρασαν σε Αυστρία, Γερμανία και Σουηδία, 
επειδή δέχτηκαν τους περισσότερους πρόσφυγες και μετανάστες, 
ενώ η άκρα Δεξιά πολλαπλασίασε τα εκλογικά ποσοστά της σε αυτές 
τις χώρες. Η κατάσταση ελέγχθηκε με την άτυπη συνεννόηση με την 
Τουρκία τον Μάρτιο του 2016 και την ουσιαστική μετατροπή της Ελ-
λάδας σε χώρα εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών.
Την ώρα της εκλογικής επικράτησης του ΣΥΡΙΖΑ οι Podemos κατέ-
γραφαν στην Ισπανία δημοσκοπικά ποσοστά της τάξης του 30% και 
υπήρχε το σενάριο ενός αριστερού ντόμινο στη Νότια Ευρώπη που 
θα δοκίμαζε τη συνοχή της Ε.Ε.
Ο Μητσοτάκης και η ΝΔ μπόρεσαν να αντέξουν στην πολιτική πίεση 
του συστήματος εξουσίας του ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν αποφασιστικά 
στην απομυθοποίηση του Τσίπρα, του Βαρουφάκη και άλλων στην 
Ελλάδα και στην Ε.Ε.
Οι Podemos έχασαν έδαφος τα τελευταία χρόνια με τη βοήθεια και 
της κυβερνητικής εμπειρίας του ΣΥΡΙΖΑ. Στις τελευταίες βουλευτι-
κές εκλογές κατέγραψαν ένα ισχνό 12% και έχουν εγκαταλείψει τα 
σχέδια κυριαρχίας στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, όπως 
κάνει στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος του Κινήματος Αλλαγής. Οι 
Ισπανοί Σοσιαλιστές ήρθαν πρώτοι στις τελευταίες βουλευτικές ε-

κλογές, με ποσοστό 27%, και πρωταγωνιστούν στις εξελίξεις.
Η ιδεολογική και πολιτική αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ και η εκλο-
γική του ήττα ήταν η μεγάλη προσφορά του Μητσοτάκη και της ΝΔ 
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του αριστερόστροφου λαϊκι-
σμού στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.
Κουρτς και Μητσοτάκης είναι οι νέοι πρωταγωνιστές στον χώρο της 
ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς και στηρίζουν την ακτινοβολία και την ε-
πιρροή τους στις μεγάλες επιτυχίες τους σε βάρος του δεξιόστροφου 
και του αριστερόστροφου λαϊκισμού.

Ανταγωνιστές και αντίπαλοι
Το ΕΛΚ πρέπει να χαράξει τη στρατηγική του λαμβάνοντας υπόψη 
τις κινήσεις ανταγωνιστών και αντιπάλων. Η πολιτική ομάδα του 
ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τη Σοσιαλιστική Ομάδα 
και τους Φιλελεύθερους, που συνεργάζονται με τον Μακρόν στο 
πλαίσιο του Ανανεώστε την Ευρώπη (Renew Europe), αποτελούν τις 
τρεις λεγόμενες συστημικές δυνάμεις.
Έχουν μεταξύ τους σοβαρές αντιθέσεις και διαφορές, τάσσονται 
όμως, σε γενικές γραμμές, υπέρ της προώθησης της ευρωπαϊκής ε-
νοποίησης.
Η οριστικοποίηση της σύνθεσης της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
με πρόεδρο τη Φον ντερ Λάιεν, εξελίχθηκε σε μια μάχη τακτικής με 
απώλειες απ’ όλες τις πλευρές.
Πρώτα ένωσαν τις δυνάμεις τους ο φιλελεύθερος Μακρόν με τον υ-
περσυντηρητικό Όρμπαν για να μπλοκάρουν την υποψηφιότητα του 
Βέμπερ για τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο Βέμπερ, ο οποίος είναι επικεφαλής της πολιτικής ομάδας του ΕΛΚ 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν επικεφαλής υποψήφιος του ΕΛΚ 
στις ευρωεκλογές του Μαΐου του 2019. Με βάση τον κανόνα που άρ-
χισε να ισχύει στις ευρωεκλογές του 2014, ο επικεφαλής υποψήφιος 
του ευρωπαϊκού κόμματος που θα ερχόταν πρώτο στις ευρωεκλογές 
θα γινόταν αυτόματα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσχυσε 
για τον Γιούνκερ, επικεφαλής υποψήφιο του ΕΛΚ το 2014, δεν ί-
σχυσε όμως για τον Βέμπερ, επικεφαλής υποψήφιο του ΕΛΚ το 2019.
Ο Μακρόν παρενέβη για να επιβάλει τους δικούς του πολιτικούς 
όρους. Αφού μπλόκαρε την υποψηφιότητα Βέμπερ καταργώντας 
τον κανόνα του επικεφαλής υποψηφίου του πρώτου κόμματος, συ-
νεννοήθηκε απευθείας με τη Μέρκελ. Συμφωνήθηκε να γίνει πρό-
εδρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Φον ντερ Λάιεν, υπουργός Άμυ-
νας της Γερμανίας και ανώτατο στέλεχος του Χριστιανοδημοκρατι-
κού Κόμματος, και επικεφαλής στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
η Λαγκάρντ, η οποία υπήρξε και υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας 
επί Σαρκοζί.
Οι υποστηρικτές του Μακρόν απέρριψαν στην αρμόδια επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον επίτροπο που πρότεινε η κυβέρνηση 
της Ουγγαρίας, με πρωτοβουλία του ΕΛΚ απορρίφθηκε η επίτροπος 
που πρότεινε η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ρουμανίας, ενώ κεντρο-
δεξιοί και κεντροαριστεροί ευρωβουλευτές ξέσπασαν κατά της υπο-
ψήφιας επιτρόπου που πρότεινε ο ίδιος ο Μακρόν.
Η απόρριψη της επιτρόπου που πρότεινε η σοσιαλιστική κυβέρνηση 
της Ρουμανίας ευνόησε τελικά το ΕΛΚ, γιατί η κυβέρνηση έχασε την 
πλειοψηφία στη Βουλή και αντικαταστάθηκε από ένα κεντροδεξιό 
σχήμα που πρότεινε για επίτροπο ευρωβουλευτή του ΕΛΚ, η υπο-
ψηφιότητα της οποίας εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Έτσι, το ΕΛΚ με 10 επιτρόπους εξακολουθεί να έχει τη μεγαλύτερη 
εκπροσώπηση από τις άλλες πολιτικές ομάδες στην Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή.
Υπάρχει αμοιβαία καχυποψία μεταξύ ΕΛΚ και Μακρόν, γιατί η ευρω-
παϊκή κεντροδεξιά δεν θέλει να αποδυναμωθεί, όπως η γαλλική κε-

ντροδεξιά, η οποία πλήρωσε ακριβά, μετά το Σοσιαλιστικό Κόμμα το 
οποίο τον ανέδειξε, την πολιτική άνοδο του Μακρόν.
Ο Γάλλος Πρόεδρος, πάντως, δεν έχει στην Ε.Ε. την ευχέρεια κινή-
σεων που του παρέχουν οι προεδρικές υπερεξουσίες στη Γαλλία. Η 
πολιτική ομάδα των Φιλελευθέρων και του Μακρόν είναι τρίτη σε 
δύναμη, με 108 ευρωβουλευτές. Οι Ciudadanos υπέστησαν εκλογική 
πανωλεθρία στην Ισπανία και οι Φιλελεύθεροι υποκλίθηκαν, όπως 
και οι Σοσιαλιστές, στον Γιοχάνις, τον κεντροδεξιό Πρόεδρο της Ρου-
μανίας, ο οποίος εξασφάλισε τη δεύτερη θητεία με το εντυπωσιακό 
63% στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.
ΕΛΚ και Μακρόν ανταγωνίζονται και για το ποιος θα έχει μεγαλύ-
τερη επιρροή στην Επιτροπή που θα συσταθεί για να κάνει συγκε-
κριμένες προτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης.
Παρά τη σκληρή αντιπαράθεση της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς με τον 
Μακρόν και άλλες συστημικές δυνάμεις, το τελευταίο πράγμα που 
θα ήθελε θα ήταν η ήττα του Μακρόν από τη Λεπέν στις προεδρικές 
εκλογές του 2022. Τα ποσοστά δημοτικότητας του Μακρόν κινού-
νται πλέον μεταξύ 30% και 35% και βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα 
μέτωπο κοινωνικής δυσαρέσκειας που ξεκινάει από τα «κίτρινα γι-
λέκα» και φτάνει μέχρι τους φοιτητές και τους συνταξιούχους. Για 
την ευρωπαϊκή κεντροδεξιά ο Μακρόν είναι ανταγωνιστής, όχι όμως 
αντίπαλος. Η σχέση της με αυτόν επηρεάζεται και από το χαμηλό ε-
πίπεδο της γαλλογερμανικής συνεννόησης σε ζητήματα μεγάλης ση-
μασίας για την Ε.Ε.
Με το πέρασμα του χρόνου το πολιτικό σκηνικό γίνεται περισσότερο 
ρευστό. Για παράδειγμα, το αντιευρωπαϊκό, αντισυστημικό Κίνημα 
Πέντε Αστέρων έκανε τη δική του στροφή 180 μοιρών, ψηφίζοντας 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη Φον ντερ Λάιεν για πρόεδρο της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής και διευκολύνοντας τη συνεννόηση Ρώμης και 
Βρυξελλών.
Οι Πράσινοι, αν και θεωρούνται αντισυστημική δύναμη, επηρεάζο-
νται από τους Πράσινους της Γερμανίας, οι οποίοι έχουν δημιουρ-
γήσει παράδοση κυβερνητικής συνεργασίας με τους Χριστιανοδημο-
κράτες σε επίπεδο κρατιδίων αλλά και ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Αντίπαλοι για την ευρωπαϊκή κεντροδεξιά είναι τα πολιτικά κόμματα 
της σκληρής και άκρας Δεξιάς και της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Τα 
κόμματα της σκληρής και της άκρας Δεξιάς κέρδισαν τα τελευταία 
χρόνια σε επιρροή αλλά δεν έχουν τις δυνάμεις και τους συμμάχους 
για να κυριαρχήσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ τα κόμματα της ρι-
ζοσπαστικής Αριστεράς έχουν αποδυναμωθεί, με μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ 
και το ΑΚΕΛ να διατηρούν υψηλά ποσοστά.
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Αγαπητοί φίλοι,

Περισσότεροι από 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ψήφισαν φέτος και η Ομάδα του Ευρω-
παϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά η μεγαλύτερη πολιτική δύ-
ναμη. Χάρη στη δουλειά μας κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας και στην ισχυρή προε-
κλογική μας προσπάθεια, η Ομάδα του ΕΛΚ παραμένει η ηγετική δύναμη στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Έχει σημασία τώρα για εμάς να μετατρέψουμε τις υποσχέσεις μας στους ψηφοφόρους σε πράξεις. 
Η Ομάδα του ΕΛΚ ήδη έχει κάνει τα πρώτα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Πρώτον, εξετάσαμε 
τις ικανότητες και τα ηγετικά χαρακτηριστικά όλων των υποψηφίων (επιτρόπων) σε δημόσιες α-
κροάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων των Ευρωπαίων επιτρό-
πων η ομάδα μου προσπάθησε να προσδιορίσει με έναν απαιτητικό, αλλά δίκαιο τρόπο κατά πόσο 
οι υποψήφιοι θα μπορούσαν να εκπληρώσουν την αποστολή τους, με όρους ικανότητας και δια-
φάνειας. Αυτό μπορεί να εξέπληξε ορισμένες πρωτεύουσες που δεν είναι συνηθισμένες σε ανε-
ξάρτητο και ισχυρό Κοινοβούλιο.
Τώρα, που ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ωθούμενο από το ΕΛΚ, στάθηκε στο ύψος του ρόλου του με σοβαρότητα, 
χωρίς συμβιβασμούς και έχοντας πάντα υπόψη του τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Οι 
δημόσιες ακροάσεις των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
η αποφασιστική τελική ψηφοφορία για την Επιτροπή ενισχύουν τη νομιμότητα και την αξιοπι-
στία της.
Οι βασικές προτεραιότητες της νέας Επιτροπής είναι βαθιά ριζωμένες στις φιλοδοξίες της Ομά-
δας του ΕΛΚ για το μέλλον. Είμαστε υπερήφανοι που οι προτεραιότητες του ΕΛΚ αποτελούν κρί-
σιμο μέρος της ατζέντας για τα επόμενα χρόνια. Το 2024 η Ευρώπη θα έχει την πιο φιλόδοξη και 
ολοκληρωμένη πολιτική για το κλίμα στον κόσμο, μια ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή-ακτοφυλακή 
με τουλάχιστον 10.000 στελέχη, θα έχουμε μετατρέψει τη Europol σε ένα ευρωπαϊκό FBI, θα έ-
χουμε ξεκινήσει το μεγάλο σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, θα έχουμε δημιουργή-
σει εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας και θα έχουμε πάρει αποφάσεις για τα οριστικά σύνορα 
της Ε.Ε.
Τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι καθοριστικής σημασίας για το αν η Ευρώπη θα διατηρήσει την 
καρδιά και την ψυχή της ή θα γίνει περιορισμένης σημασίας σε έναν πιο σκληρό κόσμο. Οι κοι-
νωνίες δέχονται μεγάλη πίεση. Οι πολίτες αναζητούν σταθερότητα και ταυτότητα. Γι’ αυτό την ε-
πόμενη πενταετία πρέπει να προσδιορίσουμε και τα γεωγραφικά όρια της Ε.Ε. Για εμάς, αυτό ση-
μαίνει ότι η Τουρκία είναι ένας σημαντικός εταίρος, αλλά δεν μπορεί να γίνει πλήρες μέλος της 
Ε.Ε.
Πρέπει επίσης να δείξουμε στους πολίτες ότι οι εκλογές αλλάζουν την τάση σε ό,τι αφορά τον 
τρόπο που κυβερνάται η Ευρώπη. Ο κόσμος, όπως εξελίσσεται γύρω μας, απαιτεί πιο αποφασι-
στική δράση. Έχουμε τον πόλεμο στη Συρία, τις απρόβλεπτες επιθέσεις του Προέδρου Τραμπ 
στις εμπορικές σχέσεις και στην αμυντική συνεργασία και τις φιλοδοξίες της Κίνας σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Πρέπει να μάθουμε να μεταφράζουμε την οικονομική ισχύ της Ευρώπης σε παγκό-
σμια πολιτική επιρροή. Ένα πρώτο βήμα για να το επιτύχουμε είναι να σταματήσουμε τον κανόνα 
της ομοφωνίας στο Συμβούλιο σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.
Τελευταία, αλλά όχι λιγότερο σημαντική, είναι η ανάγκη να συνεχίσουμε τον αγώνα για μια πιο 
δημοκρατική Ευρώπη. Υπάρχουν πολλοί στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες 
που προτιμούν να παίρνουν τις αποφάσεις με γρήγορες παρασκηνιακές συμφωνίες, αντί να στη-
ρίζονται στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο, όμως, είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε.
Πιστεύω ότι οι πολίτες θα εμπιστευτούν πραγματικά την Ευρώπη μόνο αν ακολουθήσουμε στην 
Ε.Ε. το αξίωμα του Αβραάμ Λίνκολν «Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση του λαού, από τον λαό, για 
τον λαό». Μόνο αν οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν ότι ακούγονται θα νιώθουν ότι ανήκουν στην Ευ-
ρώπη, θα ενδιαφερθούν για την Ευρώπη και θα δεσμευτούν στην Ευρώπη.

Μάνφρεντ Βέμπερ

Επιστολή του Μάνφρεντ Βέμπερ  
στους αναγνώστες της «Free Sunday»

FS: Ο Μάνφρεντ Βέμπερ ηγείται, με μεγάλη επιτυχία, από το 2014 της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Χειρίστηκε αποτελεσματικά ζητήματα μεγάλης σημασίας και κατάφερε να διατηρήσει το ΕΛΚ στην πρώτη θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις δέχονται μεγάλη 
πίεση. Με βάση τον κανόνα που τέθηκε σε ισχύ το 2014, θα ήταν, ως επικεφαλής υποψήφιος του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού κόμματος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτικοί ηγέτες, όπως ο Μακρόν, αμφισβήτη-
σαν αυτή τη διαδικασία. Ο Βέμπερ ξεχώρισε με το ήθος του, γιατί, παρά το γεγονός ότι έχασε τη σημαντική θέση που θα πήγαινε στον επικεφαλής υποψήφιο του πρώτου κόμματος, στήριξε δυναμικά και αποτελεσματικά την 
υποψηφιότητα της Φον ντερ Λάιεν, στο όνομα των καλώς εννοούμενων συμφερόντων της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς και της προώθησης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.



Τ
η βεβαιότητά του ότι με τις πρωτοβουλίες της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη η χώρα αφήνει πίσω 
τις μέρες της αβεβαιότητας και αντιστρέφει το 
brain drain σε brain gain εκφράζει στη συνέ-
ντευξή του στην F.S. o πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, 
Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος διαβεβαιώνει 
ότι η νέα γενιά είναι πιο κατασταλαγμένη και 

πιο ώριμη από ποτέ, γνωρίζοντας τι ζητάει από μια κυβέρ-
νηση, και αυτό είναι ασφάλεια για το μέλλον. Σε ό,τι αφορά τα 
πανεπιστήμια, ο κ. Μαρινάκης τονίζει ότι «η νομιμότητα στα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι μονόδρομος» και ότι «ήρθε 
η ώρα να τελειώνουμε με τη βία και την παρανομία», ενώ, 
σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, εκφράζει την ανησυ-
χία του, διότι η δική του γενιά είναι η τελευταία που έχει το 
χρονικό περιθώριο και την ευκαιρία να συμβάλει στην κα-
ταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Κύριε Μαρινάκη, την Κυριακή θα είστε ομιλητής στο συνέδριο 

της ΝΔ. Έχετε την ανησυχία ότι μπορεί το ακροατήριό σας να 
μην καταλάβει τον λόγο ενός νέου ή έχετε την πείρα να μιλή-
σετε στη γλώσσα που θα καταλάβουν;
Η ΝΔ έχει κάνει πράξη την ανανέωση στις τάξεις των μελών και 
των στελεχών της, όπως απέδειξε και στις πρόσφατες εκλογικές 
μάχες, αναδεικνύοντας μια πληθώρα εκπροσώπων της που αντι-
προσωπεύουν τη γενιά μου. Δεν θεωρώ ότι το ακροατήριο του 
συνεδρίου και του κόμματος γενικότερα είναι ένα ηλικιωμένο 
ακροατήριο. Έχουμε άλλωστε μια νεολαία που αριθμεί πάνω 
από 70.000 μέλη ηλικίας έως 32 ετών και μια φοιτητική παρά-
ταξη μέσα στα πανεπιστήμια που εδώ και δεκαετίες έχει την ε-
μπιστοσύνη και στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των φοι-
τητών, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ακαδημαϊκή λειτουργία, 
κρατώντας τα πανεπιστήμια ανοιχτά σε πείσμα όσων επιθυμού-
σαν να τα χρησιμοποιούν σαν προπύργιο για τις έκνομες δρα-
στηριότητές τους. Η ΝΔ κατάφερε να δυναμώσει την απήχησή 
της στους νέους ανθρώπους μιλώντας τη γλώσσα της αποτε-
λεσματικότητας και της μετριοπάθειας, με ένα σχέδιο για την α-

«Νέες και καλά αμειβόμενες  
θέσεις εργασίας, αξιοκρατία  
και ασφάλεια για το μέλλον»

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ
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συνέντευξη

Παύλος  
Μαρινάκης,  

πρόεδρος  
της ΟΝΝΕΔ

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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συνέντευξη

ναγέννηση της χώρας δίνοντας λύσεις στα απλά, κα-
θημερινά, αλλά και στα μεγάλα προβλήματα των πο-
λιτών. Με αυτή τη γλώσσα θέλω να μιλήσω σε όσους 
θα παρακολουθήσουν το συνέδριο και πιστεύω ειλι-
κρινά πως όλοι μπορούν και θέλουν να την ακούσουν.

Το σύνθημα του συνεδρίου είναι «το μέλλον αρχί-
ζει τώρα». Αισθάνεστε ότι η γενιά σας έχει ξεπερά-
σει την καχυποψία για την πολιτική που χρειάζε-
ται ωραία συνθήματα και ευελπιστεί ή έχει δρόμο 
ακόμη το σύνθημα;
Τίποτα δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Όλοι οι 
πολίτες βλέπουν επιτέλους έμπρακτα την αλλαγή που 
τόσο είχε ανάγκη αυτός ο τόπος. Κι αυτή η αλλαγή έ-
γκειται στο γεγονός ότι υπάρχει μια κυβέρνηση στο τι-
μόνι της χώρας που λέει την αλήθεια και πραγματο-
ποιεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στους πολίτες. Δεν 
χαϊδεύει αυτιά, δεν τάζει, δεν μεγαλοστομεί. Η γενιά 
στην οποία ανήκω κι εγώ δεν είχε πρόβλημα με την 
πολιτική, ήταν όμως οι πολιτικοί που αντιλαμβάνονταν 
λάθος το συμβόλαιό τους με τον λαό και το μετέφρα-
ζαν σε ακατάσχετες προεκλογικές υποσχέσεις. Αυτό 
κάπου εδώ τελειώνει στην πράξη και όχι στα λόγια. Η 
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ήδη πραγ-
ματοποιήσει ριζικές αλλαγές σε πολλούς τομείς, προ-
εξάρχουσας της οικονομίας. Μπορώ κι εγώ ο ίδιος να 
σας πω, ως ελεύθερος επαγγελματίας, ότι ανάμεσα σε 
δύο έτη θα δω σημαντική ελάφρυνση στις φορολογι-
κές μου υποχρεώσεις.

Ποια πρέπει να είναι η πολιτική πρόταση για την επι-
στροφή στην Ελλάδα, αν όχι όσων έφυγαν τα χρόνια 

γενιά ή έτσι τη βλέπουν οι παλαιότεροι;
Το πανεπιστημιακό άσυλο δεν θα έπρεπε να συγκαλύ-
πτει εγκληματικές ενέργειες και παράνομες δραστηρι-
ότητες και αυτό έκανε πράξη η κυβέρνηση. Είναι πα-
ράδοξο στις μέρες μας να αποτελεί κοσμογονική αλ-
λαγή το καθεστώς του ασύλου, το οποίο θα έπρεπε να 
αφορά αποκλειστικά την υπεράσπιση ιδεών, και λυπηρό 
να αγωνιζόμαστε για να αποδώσουμε ξανά, μετά από 
τόσα χρόνια και τόσες θυσίες, το πανεπιστήμιο στους 
φυσικούς του χρήστες: φοιτητές, καθηγητές, εργαζόμε-
νους. Το πάγιο αίτημα της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 
έγινε αυτονόητα νόμος, όπως αρμόζει σε ένα ευρωπα-
ϊκό κράτος δικαίου. Η νομιμότητα στα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα είναι μονόδρομος. Ήρθε η ώρα να τελειώ-
νουμε με τη βία και την παρανομία.

Είναι οι νέοι άνθρωποι πιο ευάλωτοι στις επαγγε-
λίες του λαϊκισμού;
Οι νέοι άνθρωποι ευτύχησαν να μην έρθουν αντιμέ-
τωποι με επαγγελματίες λαϊκιστές, όπως τους είχαμε 
δει να λυμαίνονται παλιότερα τους κόλπους της κε-
ντροαριστεράς. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν μια καρικα-
τούρα όσων εκείνος είχε σαν «πρότυπους δημαγω-
γούς» κι έτσι εύκολα κατάφερε να αναγνωριστεί από 
τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι επέλεξαν να απε-
μπλακούν από αυτόν τον «δεσμό». Η νέα γενιά είναι 
πιο κατασταλαγμένη και πιο ώριμη από ποτέ, γνωρί-
ζοντας τι ζητάει από μια κυβέρνηση, και αυτό είναι α-
σφάλεια για το μέλλον. Το τέλος του λαϊκισμού, που 
επικυρώθηκε με την άνοδο της ΝΔ στην κυβέρνηση, 
ήρθε με ουσιαστικές τομές στην κοινωνική και πολι-
τική ζωή του τόπου.

της κρίσης, τουλάχιστον όσων τώρα κάνουν ακόμη 
σπουδές στο εξωτερικό;
Η επιστροφή των συμπολιτών μας στην Ελλάδα είναι 
μια βασική προτεραιότητα στο εθνικό σχέδιο και θα την 
πετύχουμε με τρεις τρόπους: νέες και καλά αμειβόμενες 
θέσεις εργασίας, αξιοκρατία και ασφάλεια για το μέλ-
λον. Έτσι, αφήνουμε πίσω τις μέρες της αβεβαιότητας, 
αντιστρέφουμε το brain drain σε brain gain.

Μία από τις ενότητες του συνεδρίου αφορά την κλι-
ματική αλλαγή. Εκατομμύρια νέοι εμπνεύστηκαν από 
τον λόγο ενός κοριτσιού από τη Σουηδία, που πολλές 
φορές ήταν ισοπεδωτικός και απόλυτος. Πώς μπο-
ρεί να προσεγγίσει η οργάνωσή σας αυτό το ακροα-
τήριο με άλλον τρόπο;
Για τη ΝΔ το θέμα της κλιματικής αλλαγής είναι μείζο-
νος σημασίας και αποτελεί, όπως είναι ξεκάθαρο, και 
μια προσωπική στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη. 
Αρχής γενομένης από το ίδιο το συνέδριο, η ΝΔ βελ-
τιώνει το οικολογικό της αποτύπωμα, κάνοντας όλο το 
συνέδριο ψηφιακό, χωρίς καμία σπατάλη και άσκοπη 
χρήση χαρτιού. Στη βάση αυτή, έχουν προκηρυχθεί 
μέτρα για την απολιγνιτοποίηση της χώρας, το τέλος των 
πλαστικών μιας χρήσης, την αύξηση της παραγωγή ε-
νέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και τη διε-
νέργεια μιας συνόδου στη χώρα μας το 2020 με θέμα 
την κλιματική αλλαγή, την οποία έχει προαναγγείλει ο 
πρωθυπουργός. Είμαστε η τελευταία γενιά που έχει το 
χρονικό περιθώριο και την ευκαιρία να συμβάλει στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Είναι η αλλαγή στο άσυλο μια μείζων τομή για τη νέα 

Παρά τα καλά εκλογικά αποτελέσματα στο πανεπι-
στήμιο, τα exit polls δείχνουν προβάδισμα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στη νέα γενιά. Πώς νομίζετε ότι μπορεί να α-
νατραπεί αυτό;
Η καλύτερη δημοσκόπηση για την απήχηση της ΝΔ 
στους νέους είναι τα 70.000 μέλη που αριθμεί πλέον η 
ΟΝΝΕΔ. Η γενιά μας έπρεπε να δει στην πράξη τη δι-
αφορά ανάμεσα στις ρεαλιστικές προτάσεις και την ου-
τοπία του ψέματος και αυτή είναι που ανέδειξε τη ΝΔ 
νικήτρια στις εκλογές με μεγάλη διαφορά. Οι νέοι ανα-
γνώρισαν πως το μοναδικό «έργο» του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να 
τάζει λύσεις που δεν ήξερε καν πώς να δώσει.

Πως θα κερδηθεί η ιδεολογική μάχη στα πανεπι-
στήμια; θα μπορούσε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο ή η η-
λεκτρονική κάλπη να απομονώσει μειοψηφίες που 
εμφανίζονται δυναμικές;
Η αρχή για να ξαναπάρουν οι φοιτητές στα χέρια τους 
τα πανεπιστήμια έγινε με την κατάργηση του ασύλου 
της ανομίας. Τώρα αποφασίζουν οι φοιτητές και μόνο 
για την τύχη τους. Τέρμα πια στους εξωπανεπιστημια-
κούς εισβολείς που νομίζουν ότι το πανεπιστήμιο είναι 
τσιφλίκι τους και ότι με την ανοχή των εντός των σχο-
λών συντρόφων τους μπορούν να κάνουν κουμάντο. 
Η εκπροσώπηση των φοιτητών σε επίπεδο φοιτητι-
κών συλλόγων μεμονωμένα, όπως ισχύει μέχρι σή-
μερα, αλλά και μέσω ενιαίου ψηφοδελτίου για ένα ε-
νιαίο όργανο εκπροσώπησης των φοιτητών, το οποίο 
θα συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων μαζί με την ηγε-
σία του πανεπιστημίου και του υπουργείου μέσα από 
σύννομες εκλογικές διαδικασίες, αποτελεί πάγια θέση 
της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

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 
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υποβάλει μόνο ο παθών. Η προθεσμία είναι τρίμηνη, από τότε που 
ο παθών έμαθε για το έγκλημα. Πλημμέλημα είναι το έγκλημα που 
τιμωρείται με φυλάκιση έως πέντε χρόνια, κακούργημα είναι το έ-
γκλημα που τιμωρείται με κάθειρξη (φυλάκιση) από πέντε χρόνια 
έως ισόβια.
Η κλοπή, η υπεξαίρεση (παρακράτηση χρημάτων από κάποιον που 
ήδη τα κατέχει, χωρίς όμως να είναι δικά του), η απιστία (βλάβη των 
συμφερόντων εταιρείας ή οργανισμού από τον διαχειριστή του), η 
δωροληψία, η παράβαση καθήκοντος, διώκονταν αυτεπαγγέλτως. 
Με τον νέο Κώδικα, η κλοπή παρέμεινε αυτεπάγγελτο αδίκημα, 
αλλά διαπράττεται συνήθως από τους λεγόμενους κοινούς ποινι-
κούς, όχι από τους γραβατωμένους. Η υπεξαίρεση μετατράπηκε σε 
κατ’ έγκληση διωκόμενο έγκλημα. Η απιστία ήταν πλημμέλημα αν 
η ζημιά έφτανε έως τα 30.000 ευρώ. Το όριο ανέβηκε στα 120.000 
ευρώ και έγινε κατ’ έγκληση. Αυτεπαγγέλτως διώκεται μόνο ως κα-
κούργημα. Οι τραπεζικοί και οι υπάλληλοι των (πρώην) ΔΕΚΟ και 
αρκετών φορέων του δημόσιου τομέα εξομοιώνονταν στον παλιό 
Κώδικα με τους δημοσίους υπαλλήλους. Με τον Κώδικα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ αποχαρακτηρίστηκαν, με αποτέλεσμα να μη διώκονται για 
παράβαση καθήκοντος και για δωροληψία. Η δωροδοκία έγινε 
πλημμέλημα. Η δωροληψία στον ιδιωτικό τομέα (ελαφρύ πλημμέ-
λημα) καταργήθηκε.
Συνολικά, ο νέος Κώδικας επέφερε μια μεγάλη τομή: κρίθηκε ότι 
το οικονομικό έγκλημα μεταξύ ιδιωτών δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ 
το κράτος, ώστε να το διώκει αυτεπάγγελτα, και επελέγη να κινεί-
ται δίωξη κυρίως κατόπιν εγκλήσεως των ενδιαφερομένων. Ταυτό-
χρονα, ελάφρυναν οι ποινές και απηλλάγησαν των σχετικών ευθυ-
νών τραπεζικοί και υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά 
και των πρώην ΔΕΚΟ, οι οποίες τα τελευταία χρόνια πέρασαν στον 
αμιγή ιδιωτικό τομέα.
Χρησιμοποιώντας τα λόγια του κ. Τσίπρα, οι εγκληματίες των λευ-
κών κολάρων και οι μπαχαλάκηδες των κοστουμιών ελαφρύνθηκαν 
με τους Κώδικες που ο ίδιος προώθησε και ψήφισε. Πλέον, βέβαια, 
οι Κώδικες αυτοί δεν είναι Κώδικες ΣΥΡΙΖΑ, διότι η παρούσα κυ-
βέρνηση ολοκλήρωσε ορισμένες τροποποιήσεις, οι οποίες όμως 
δεν αλλοιώνουν τη φιλοσοφία αυτήν. Στην ουσία, ο νέος Ποινι-

Ω
ς έγκλημα του λευκού κολάρου, ή εταιρικό 
έγκλημα, αναφέρεται το έγκλημα που δεν 
περιλαμβάνει βία, έχει οικονομικό κίνητρο 
και διαπράττεται συνήθως από επιχειρημα-
τίες ή κρατικούς αξιωματούχους, οι οποίοι 
συνήθως έχουν υψηλή κοινωνική θέση. Σε 
μια απλοϊκή διατύπωση, μιλάμε για οικο-

νομικά εγκλήματα με δράστες «γραβατωμένους». Ως τέτοια, μεταξύ 
άλλων, θεωρούνται η υπεξαίρεση, η οικονομική απάτη, οι πυραμί-
δες, το ξέπλυμα, η αξιοποίηση εσωτερικής πληροφόρησης (κυρίως 
για το χρηματιστήριο), η παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας 
και των εμπορικών δεδομένων, το κυβερνοέγκλημα.
Στην Ώρα του Πρωθυπουργού, την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 
2019, στη Βουλή συζητήθηκε ερώτηση του αρχηγού της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης σχετικά με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της 
κυβέρνησης, οι οποίες, κατά τον ερωτώντα, δίνουν ασυλία στους ε-
γκληματίες του λευκού κολάρου, τους μπαχαλάκηδες των κοστου-
μιών, όπως τους ονόμασε. Στη συγκεκριμένη συζήτηση η κύρια 
μομφή εκ μέρους του κ. Τσίπρα ήταν η ρύθμιση της κυβέρνησης 
με την οποία μπήκε ανώτατο όριο 18 μηνών στη δυνατότητα της α-
νεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα να δεσμεύει λογαριασμούς υπό-
πτων, προτού ο φάκελος διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη. Η ρύθμιση 
βέβαια εναρμόνισε όσα ισχύουν για την Αρχή με όσα ισχύουν για 
τον Εισαγγελέα Διαφθοράς με βάση τον Κώδικα Ποινικής Δικονο-
μίας «του ΣΥΡΙΖΑ».
Την 1η Ιουλίου 2019 τέθηκαν σε ισχύ ο νέος Ποινικός Κώδικας και 
ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Επικράτησε να λέγονται κώ-
δικες του ΣΥΡΙΖΑ, διότι ψηφίστηκαν άρον άρον, μετά την ήττα στις 
ευρωεκλογές, ενώ ο κ. Τσίπρας είχε δηλώσει ότι θα παραιτηθεί, την 
τελευταία μέρα πριν κλείσει η Βουλή. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι 
κώδικες αυτοί επιφέρουν σημαντικές αλλαγές ακριβώς στα εγκλή-
ματα του λευκού κολάρου: τα οικονομικά.
Αυτεπάγγελτο ονομάζεται κάθε έγκλημα που διώκεται χωρίς να υ-
ποβληθεί μήνυση. Μήνυση στο αυτεπάγγελτο έγκλημα μπορεί να 
υποβάλει οποιοσδήποτε και ενεργοποιείται διαδικασία δίωξης. 
Κατ’ έγκληση ονομάζεται το έγκλημα όπου τη μήνυση μπορεί να 

κός Κώδικας διώκει το οικονομικό έγκλημα εις βάρος του Δημοσίου, 
αλλά το μεταξύ ιδιωτών το αντιμετωπίζει ως ιδιωτική διαφορά, πολύ 
ελαφρύτερα. Με έναν διαστροφικό, όμως, τρόπο ο κ. Τσίπρας κατη-
γορεί τον κ. Μητσοτάκη διότι διατήρησε τα δικά του πεπραγμένα. 
Για την ακρίβεια, διαψεύδει τον εαυτό του, προκειμένου να κατηγο-
ρήσει τον Μητσοτάκη. Ποιος θα καταλάβει άλλωστε.
Και επειδή μιλώντας για λευκά κολάρα περιλαμβάνουμε και τους 
κρατικούς αξιωματούχους, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η αναθε-
ώρηση του Συντάγματος, που ολοκληρώθηκε αυτή την εβδομάδα, ε-
ξομοίωσε την παραγραφή των εγκλημάτων υπουργών με αυτήν των 
υπολοίπων πολιτών, αλλά διατήρησε την ειδική ρύθμιση για δίωξη 
μόνο από τη Βουλή. Δεν τόλμησε κανείς να νομοθετήσει τη δίωξη 
και των υπουργών από την τακτική Δικαιοσύνη, όπως ισχύει για τους 
υπόλοιπους Έλληνες. Επίσης, η αναθεώρηση περιόρισε την ασυλία 
των βουλευτών (άδεια της Βουλής για άσκηση δίωξης) μόνο στις πρά-
ξεις που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους και όχι για οποιαδήποτε 
άλλη, όπως ίσχυε έως τώρα. Μικρά βηματάκια πλαγίως εμπρός, χωρίς 
έμπνευση και χωρίς θάρρος.
Η αναθεώρηση του Συντάγματος δεν πείραξε τίποτε απ’ όσα θα αφο-
ρούσαν την ελληνική Δικαιοσύνη – η οποία, ειδικά στο θέμα των οι-
κονομικών εγκλημάτων, έχει επιδείξει τεράστιες καθυστερήσεις, σο-
βαρή αδυναμία να διεξαγάγει ταχείες έρευνες (η ευθύνη δεν είναι 
μόνο δική της), πομπώδεις ποινικές διώξεις οι οποίες κατέληξαν σε 
απαλλαγές.
Ο εισαγγελέας, πάντως, δεν είναι η λύση για κάθε μας πρόβλημα. Δεν 
μπορεί να υποκαταστήσει την ευθύνη της εταιρικής διακυβέρνησης, 
η σημασία της οποίας θα φανεί τώρα, που το μεταξύ ιδιωτών οικονο-
μικό έγκλημα δεν διώκεται αυτεπαγγέλτως. Οι μηχανισμοί εσωτερι-
κού ελέγχου στις ιδιωτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δείξουν απο-
τελεσματικότητα. Αναλόγως, οι ελεγκτικές δομές του Δημοσίου θα 
πρέπει να λειτουργήσουν. Οι εποπτικές και οι ανεξάρτητες αρχές α-
ποκτούν ακόμη πιο σημαίνοντα ρόλο. Οι φάκελοι θα πρέπει να φτά-
νουν στον εισαγγελέα πλήρεις και επεξεργασμένοι και από τους μεν 
και από τους δε, ώστε ο εισαγγελέας να έχει να προσθέσει μόνο τον 
νομικό χαρακτηρισμό. Και ο εισαγγελέας, τώρα που το έργο του πο-
σοτικά ελαφρύνεται, θα πρέπει να διεξάγει αρτιότερες και ταχύτερες 
έρευνες.
Συνολικά, η τροποποίηση είναι σημαντική και σηματοδοτεί την ανά-
γκη αλλαγής νοοτροπίας. Ο ιδιωτικός τομέας οφείλει πλέον να αυτο-
ρυθμιστεί, να ακολουθήσει ισχυρούς κανόνες δεοντολογίας και προ-
οπτικά να αποφασίσει ότι δεν πρέπει να συγκαλύπτει ποινικές πα-
ραβάσεις για να μη «λερωθεί» εμπορικά το όνομά του. Ο δημόσιος 
τομέας, αντίστοιχα, θα πρέπει να ασκήσει αποτελεσματικά τον επο-
πτικό του ρόλο.
Ο κ. Τσίπρας αδίκησε εαυτόν με τις κατηγορίες για μπαχαλάκηδες 
των κοστουμιών, ακυρώνοντας ηθικά τη μεταρρύθμιση στο συγκε-
κριμένο θέμα που ο ίδιος προώθησε και την οποία η παρούσα κυ-
βέρνηση διατήρησε. Πιο ωφέλιμο θα ήταν να εξηγήσει στην κοινω-
νία τη σκοπιμότητά της και το πώς θα πρέπει να κινηθούμε στο μέλ-
λον. Αυτά όμως η Αριστερά δεν τα συνηθίζει. Χρειάζεται πάντα έναν 
δράκο.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Ο κ. Τσίπρας αδίκησε εαυτόν με τις 
κατηγορίες για μπαχαλάκηδες των 
κοστουμιών, ακυρώνοντας ηθικά τη 
μεταρρύθμιση στο συγκεκριμένο θέμα 
που ο ίδιος προώθησε και την οποία η 
παρούσα κυβέρνηση διατήρησε.
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Η νέα ρύθμιση έγινε, δυστυχώς, 
αναγκαία για το κοινοβουλευτικό 
μας σύστημα λόγω της ανεπάρ-
κειας του πολιτικού συστήματος 
και της στρεβλής εφαρμογής όλα 
αυτά τα χρόνια του καλούμενου 
«ακαταδίωκτου» του βουλευτή. 
Η Βουλή αρνιόταν στις περισσό-
τερες περιπτώσεις να χορηγήσει 
άδεια για να διωχθεί ποινικά ο 
βουλευτής για αδικήματα που είχε 
διαπράξει.

Η 
αξία της αλλαγής του τρόπου εκλο-
γής του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας θα κριθεί, όπως σωστά είπε ο 
πρωθυπουργός, από την υπευθυ-
νότητα που θα επιδείξει κατά την 
εφαρμογή της η πολιτική τάξη και 

ειδικά τα κόμματα, επισημαίνει στη συνέντευξή του 
στην F.S. ο ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δι-
καίου στο ΑΠΘ και πρώην υπουργός Αντώνης Μα-
νιτάκης, ο οποίος υπενθυμίζει ότι μόνο σε δύο από τις 
προηγούμενες δέκα εκλογές Προέδρου δεν επιτεύ-
χθηκε η πλειοψηφία των 3/5 που απαιτούσε η ρύθ-
μιση του 1975. O κ. Μανιτάκης προειδοποιεί ότι «μα-
ταιοπονούν όσοι πασχίζουν» και «αερολογούν όσοι 
σχεδιάζουν» να αντιμετωπιστούν με συνταγματικές 
αναθεωρήσεις «η γραφειοκρατία, η πολιτική και δι-
οικητική διαφθορά, η πελατοκρατεία ή φαυλότητα, η 
αθέμιτη διαπλοκή οικονομικής και πολιτικής εξου-
σίας» και να αποκτήσουμε «μια διοίκηση ευέλικτη, 
παραγωγική και αποτελεσματική ή ακόμη παιδεία 
σύγχρονη ή μια Δικαιοσύνη αποδοτική». Ο κ. Μα-
νιτάκης εκφράζει την άποψη ότι οι συνταγματικές 
αναθεωρήσεις είναι αναγκαίες «για να αντιμετωπι-
στούν καταστάσεις νέες ή απρόβλεπτες ή για να δι-
ορθωθούν ατυχείς ή προβληματικές διατυπώσεις» 
και ως τέτοιο παράδειγμα δίνει το άρθρο 16 για τα ι-
διωτικά πανεπιστήμια.

Πόσο άλλαξε η λογική του καταστατικού χάρτη της 
χώρας με την 4η αναθεώρηση που ολοκληρώ-
θηκε τη Δευτέρα;
Ελάχιστα έως καθόλου. Καμία ουσιαστική αλλαγή 
δεν έγινε, αν εξαιρέσει κανείς τη διάταξη της απο-
δέσμευσης της Βουλής από το ενδεχόμενο διάλυ-
σης. Αν και για μένα ούτε αυτή η συνταγματική πρό-
βλεψη ήταν προβληματική, αφού η διάλυση επερ-
χόταν μετά την αδυναμία επίτευξης, μετά από τρεις 
ψηφοφορίες, της πλειοψηφίας των 180 βουλευτών. 
Και, εν πάση περιπτώσει, στις περίπου δέκα εκλογές 
Προέδρου στα προηγούμενα 45 χρόνια, μόνο σε δύο 
δεν επιτεύχθηκε αυτή η πλειοψηφία, το 1990 και το 
2015. Σε όλες τις άλλες ο Πρόεδρος εξελέγη με ευ-
ρεία πλειοψηφία και μεγάλη συναίνεση. Το 2015 η 
Βουλή διαλύθηκε εξαιτίας της εκβιαστικής και μι-
κροκομματικής στάσης που κράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν 
φταίει το Σύνταγμα, αλλά η ανεύθυνη και τυχοδιω-
κτική συμπεριφορά της τότε αντιπολίτευσης. Εξάλλου 
και η νέα διάταξη, που προβλέπει τη δυνατότητα ε-
κλογής Προέδρου ακόμη και με απλή πλειοψηφία, 
έχει τεθεί όχι για να εφαρμοστεί αλλά ως σκιάχτρο 
για να αποτρέπει την έλλειψη συνεννόησης και συ-
ναίνεσης γύρω από το πρόσωπο εκλογής ΠτΔ, που 
ενσαρκώνει την πολιτική ενότητα της κοινωνίας. Η 
αξία της θα κριθεί, όπως σωστά είπε ο πρωθυπουρ-
γός, από την υπευθυνότητα που θα επιδείξει κατά την 
εφαρμογή της η πολιτική τάξη και ειδικά τα κόμματα.

Δεν υπάρχουν στα Συντάγματα διατάξεις που προ-
ϊόντος του χρόνου καθίστανται αναχρονιστικές;
Θα απέφευγα, ως καθηγητής του Συνταγματικού Δι-
καίου, τον όρο «αναχρονιστικές» για διατάξεις του 
Συντάγματος. Δεν μπορούν να χαρακτηριστούν α-
ναχρονιστικά τα Συντάγματα του 18ου αιώνα, επειδή 
θεσπίστηκαν πριν από δύο αιώνες, όπως αυτό των 
ΗΠΑ. Οι θεμελιώδεις διατάξεις του ισχύοντος Συ-
ντάγματος θεσπίστηκαν το 1864. Οι συνταγματικές 
διατάξεις είναι και πρέπει να είναι διαχρονικές, σχε-
διάστηκαν για να διαρκέσουν και να αντέξουν στον 
χρόνο και όχι για να αναθεωρούνται με την πρώτη 
ευκαιρία. Οι συγκυριακές αναθεωρήσεις είναι αυτές 

Όχι, κατηγορηματικά όχι. Ο πρωθυπουργικός χαρα-
κτήρας του ισχύοντος πολιτεύματος δεν είναι άλλω-
στε δημιούργημα της αναθεώρησης του 1986, αλλά 
του πολιτικού και κομματικού συστήματος. Είναι μία 
από τις γνωστές συνέπειες ενός γνήσιου κοινοβου-
λευτικού συστήματος, όπως είναι αυτό της Μ. Βρε-
τανίας, στο οποίο ο πρωθυπουργός είναι πιο ισχυρός 
και από τον Πρόεδρο μια προεδρικής δημοκρατίας, 
όπως στη Γαλλία ή στις ΗΠΑ.

Τι γνώμη έχετε για την κατάργηση της ασυλίας των 
βουλευτών;
Η νέα ρύθμιση έγινε, δυστυχώς, αναγκαία για το κοι-
νοβουλευτικό μας σύστημα λόγω της ανεπάρκειας 
του πολιτικού συστήματος και της στρεβλής εφαρ-
μογής όλα αυτά τα χρόνια του καλούμενου «ακατα-
δίωκτου» του βουλευτή. Η Βουλή αρνιόταν στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις να χορηγήσει άδεια για να 
διωχθεί ποινικά ο βουλευτής για αδικήματα που είχε 
διαπράξει. Έτσι, δημιουργήθηκε η εσφαλμένη εντύ-

που σύντομα καθίστανται παρωχημένες και χρειά-
ζονται νέα αναθεώρηση, όπως συνέβη με την ανα-
θεώρηση του 2001 – την πλέον εκτεταμένη και την 
πλέον λεπτομερειακή όλων των εποχών. Αναθεώ-
ρηση χρειάζεται να γίνεται για να αντιμετωπιστούν 
καταστάσεις νέες ή απρόβλεπτες ή για να διορθω-
θούν ατυχείς ή προβληματικές διατυπώσεις. Και τέ-
τοιες περιπτώσεις υπάρχουν αρκετές. Παράδειγμα 
χαρακτηριστικό η πράγματι παρωχημένη, σήμερα, 
διάταξη του άρθρου 16 παρ. 5 του Συντάγματος του 
1975, που απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών πανε-
πιστημίων. Η διάταξη αυτή χρειάζεται απλώς κα-
τάργηση, με την προσθήκη ότι ο νόμος θα καθορίσει 
τις προϋποθέσεις και τους όρους λειτουργίας τους.

Μήπως ανησυχείτε για το ενδεχόμενο η πολιτική 
σταθερότητα που θα επιτευχθεί με τη νέα ρύθμιση 
να στερήσει το πολίτευμα από ένα θεσμικό αντίβαρο 
και να ολοκληρώσει τον πλήρη πρωθυπουργοκε-
ντρικό χαρακτήρα του;

πωση στην κοινή γνώμη ότι ο βουλευτής έχει γενικά 
και πάντα ποινική ασυλία. Δεν είχε ούτε έχει τώρα 
ποινική ασυλία. Ασυλία έχει ο βουλευτής μόνον όταν 
αποδεικνύεται ή έστω υπάρχει υπόνοια ότι πίσω από 
την ποινική δίωξη υποκρύπτονται πολιτικά ελατήρια 
ή πολιτική αντιδικία ή πολιτική δυσφήμηση του αντι-
πάλου. Και όχι για κοινά ποινικά αδικήματα, άσχετα 
με τα βουλευτικά του καθήκοντα.

Το Σύνταγμα του 1975 αποτύπωνε τις πολιτειακές 
ισορροπίες όπως τις φανταζόταν ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής. Η αναθεώρηση του 1985, όπως ήθελε 
ο Ανδρέας Παπανδρέου. Έκτοτε δεν βρέθηκε πο-
λιτικός ηγέτης που να θελήσει να μετατρέψει την 
άποψή του για τη διακυβέρνηση σε συνταγματική 
επιταγή. Τελείωσαν οι πολιτικοί ηγέτες ή οι ισχυ-
ροί πόλοι του πολιτικού συστήματος, οι πρωθυ-
πουργοί, εξυπηρετούνται με τη λογική Παπανδρέου;
Τα ερωτήματα αυτά είναι στην εποχή μας παρωχη-
μένα. Είναι μιας άλλης εποχής. Το κρίσιμο ζήτημα 
στην εποχή μας δεν είναι ποιος θα κυβερνά, ο Πρό-
εδρος ή ο πρωθυπουργός. Άλλωστε, έχει καθιερω-
θεί πλέον στην πράξη το κοινοβουλευτικό και αυτό 
δεν αναθεωρείται. Το ισχύον κυβερνητικό σύστημα 
μαζί με το δημοκρατικό πολίτευμα έδειξαν εξάλλου ότι 
διαθέτουν μια εντυπωσιακή ανθεκτικότητα, άντεξαν 
στην κρίση. Δεν είχαμε κρίση κυβερνητική ή κρίση 
κυβερνησιμότητας, ούτε καν πολιτικής σταθερότητας.

Εσείς τι θα προτείνατε να αλλάξει στο Σύνταγμα;
Προς το παρόν, τίποτα. Άλλωστε η προσεχής αναθε-
ώρηση θα γίνει μετά από περίπου οκτώ χρόνια. Ούτε 
πιστεύω στην αναγκαιότητα των αναθεωρήσεων. 
Θεωρώ τις αναθεωρήσεις μάταιες. Εμπαίζουν την 
κοινωνία και τον λαό όσοι εξαρτούν τα πάντα από 
την αναθεώρηση ή αποδίδουν στο Σύνταγμα μαγι-
κές ιδιότητες αντιμετώπισης της πολιτικής κακοδαι-
μονίας μας. Δεν αντιμετωπίζεται η γραφειοκρατία, η 
πολιτική και διοικητική διαφθορά, η πελατοκρατεία ή 
φαυλότητα, η αθέμιτη διαπλοκή οικονομικής και πο-
λιτικής εξουσίας, ούτε μπορούμε να αποκτήσουμε μια 
διοίκηση ευέλικτη, παραγωγική και αποτελεσματική 
ή ακόμη παιδεία σύγχρονη ή μια Δικαιοσύνη αποδο-
τική, με συνταγματικές αναθεωρήσεις. Ματαιοπονούν 
όσοι το πασχίζουν. Αερολογούν όσοι το σχεδιάζουν.
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συνέντευξη

«Το κυβερνητικό σύστημα  
και το δημοκρατικό πολίτευμα 

άντεξαν στην κρίση»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Αντώνης 
Μανιτάκης, 

καθηγητής 
Συνταγματικού 

Δικαίου στο ΑΠΘ



Τ
α… λάθη της προηγούμενης 
κυβέρνησης θα κληθούν να 
πληρώσουν 8.000 συνταξι-
ούχοι. Πρόκειται κατά κύριο 
λόγο για πρώην στρατιωτι-
κούς, οι οποίοι έλαβαν από 

σφάλμα έως και πάνω από 15.000 ευρώ τον Δε-
κέμβριο του 2018 και τον Μάιο του 2019, και 
τώρα θα αναγκαστούν να τα επιστρέψουν μέσω 
παρακράτησης.
Ειδικότερα, ο ΕΦΚΑ, επιχειρώντας να συμμα-
ζέψει τα ασυμμάζευτα, είναι σε αναζήτηση 23,38 
εκατ. ευρώ που έχουν λάβει 7.597 συνταξιού-
χοι από λάθος και χωρίς να τα δικαιούνται. Συ-
νολικά, τα αχρεωστήτως ποσά που καταβλήθη-
καν τον Δεκέμβριο του 2018 και τον Μάιο του 
2019 ανέρχονται σε 27,61 εκατ. ευρώ και δόθη-
καν σε 7.977 συνταξιούχους. Από αυτούς, μόλις οι 
380 συνταξιούχοι ανταποκρίθηκαν στις επιστο-
λές του ΕΦΚΑ που ζητούσε την επιστροφή των 
χρημάτων που έλαβαν και τελικά επέστρεψαν 
4,23 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα θα αναζητηθούν 
με παρακράτηση από τη σύνταξη, αρχής γενο-
μένης από τις πληρωμές των συντάξεων Δεκεμ-
βρίου (δηλαδή αυτές που καταβλήθηκαν πριν 
από λίγες ημέρες) και στο 1/3 του καταβαλλόμε-
νου ποσού. Για τα μεγάλα ποσά, άνω των 5.000 
ευρώ και των 15.000 ευρώ που έλαβαν κάποιοι 

στρατιωτικοί, σαν δεύτερο και αναπάντεχο… ε-
φάπαξ, θα σταλούν κι άλλες επιστολές.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το υπουργείο Εργα-
σίας, τον Δεκέμβριο του 2018 πιστώθηκαν από 
λάθος ποσά ύψους 19,36 εκατ. ευρώ σε 6.410 συ-
νταξιούχους στρατιωτικούς, ενώ τον Μάιο του 
2019 πιστώθηκαν ποσά ύψους 8,25 εκατ. ευρώ 
σε 1.567 συνταξιούχους του ΕΦΚΑ. Οι στρατι-
ωτικοί έλαβαν, δηλαδή, κατά μέσο όρο περίπου 
3.000 ευρώ στον λογαριασμό τους από σφάλμα 
και οι υπόλοιποι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ περί-
που 5.000 ευρώ. Ωστόσο, περίπου 140 άτομα έ-
λαβαν ακόμη και πάνω από 15.000 ευρώ, ενώ 793 
είδαν στους λογαριασμούς τους ποσά άνω των 
5.000 ευρώ.
Αναφορικά με τους συνταξιούχους στρατιωτι-
κούς, τον Ιούλιο του 2019 στάλθηκαν 140 επιστο-
λές σε όσους έλαβαν ποσά άνω των 15.000 ευρώ. 
Μέχρι σήμερα έχουν ανταποκριθεί οι 83 και 
έχει επιστραφεί συνολικά το ποσό των 1,42 εκατ. 
ευρώ. Έως τις αρχές Δεκεμβρίου θα αποσταλεί 
αντίστοιχη επιστολή σε 793 που εισέπραξαν α-
χρεωστήτως ποσά από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ 
για τους υπόλοιπους θα γίνει παρακράτηση του 
ποσού από τις συντάξεις του Φεβρουάριου 2020.
Σχετικά με τους υπόλοιπους 1.567 συνταξιού-
χους του ΕΦΚΑ, σε πρώτη φάση εστάλησαν το 
καλοκαίρι επιστολές ενημέρωσης για ποσά άνω 

των 500 ευρώ ζητώντας την επιστροφή των σχε-
τικών ποσών. Έχουν ανταποκριθεί 297 συνταξι-
ούχοι (263 εξόφλησαν πλήρως και 34 μερικώς), 
επιστρέφοντας 2,8 εκατ. ευρώ. Για τους 1.304 συ-
νταξιούχους που δεν ανταποκρίθηκαν έχει ξεκι-
νήσει η παρακράτηση του αχρεωστήτως κατα-
βαλλόμενου ποσού από τα τέλη Νοεμβρίου τμη-
ματικά στο 1/3 της σύνταξης.
«Έχουμε την υποχρέωση να τηρήσουμε τη νο-
μιμότητα και να περιφρουρήσουμε τα χρήματα 
του Δημοσίου και των ασφαλισμένων, γι’ αυτό 
και παίρνουμε μέτρα επιστροφής αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών. Ζητούμε την κατανό-
ησή τους και τους διαβεβαιώνουμε ότι θα εργα-
στούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να δημιουρ-
γήσουμε ένα διαυγές, απλό και κατανοητό απ’ 
όλους ασφαλιστικό σύστημα, χωρίς λάθη και πα-
ραλείψεις» δήλωσε σχετικά ο υπουργός Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρού-
τσης.

Το νέο ασφαλιστικό
Εν τω μεταξύ, στην τελευταία συνεδρίαση του υ-
πουργικού συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε 
την Πέμπτη, τέθηκε επί τάπητος και το υπό δι-
αμόρφωση ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, οι αλλαγές που εισηγείται το υ-
πουργείο Εργασίας περιλαμβάνουν:

1. Επίδομα στήριξης χαμηλοσυνταξιούχων: Α-
ντικαθιστά το ΕΚΑΣ και τη 13η σύνταξη και θα 
έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, ενώ θα συνδέεται 
με το ετήσιο πλεόνασμα που πρέπει να παράγει 
η ελληνική οικονομία. Το επίδομα θα χορηγεί-
ται με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιου-
σιακά κριτήρια.
2. Νέες εισφορές αυτοαπασχολούμενων: Πρό-
κειται για έξι νέες κατηγορίες εισφορών, που κυ-
μαίνονται από 210 ευρώ η κατώτερη και υποχρε-
ωτική έως 566 ευρώ η ανώτερη και οδηγούν σε 
αύξηση των συντάξεων. Το νέο επίπεδο κύριων 
συντάξεων διαμορφώνεται από 514 ευρώ με 20 
έτη ασφάλισης έως 1.500 ευρώ με 40 έτη ασφά-
λισης. Το νέο σύστημα προβλέπει και μια χα-
μηλή κατηγορία εισφορών για να διευκολύνει 
τους νέους ασφαλισμένους (όχι μόνο τους αυτο-
απασχολούμενους επιστήμονες) τα 5 πρώτα χρό-
νια της σταδιοδρομίας τους, που θα ανέρχεται σε 
93 ευρώ υπέρ σύνταξης και 33 ευρώ υπέρ υγείας, 
σύνολο 126 ευρώ.
3. Ελεύθερο καθεστώς επιλογής: Οι ελεύθεροι ε-
παγγελματίες στην αρχή κάθε έτους θα μπορούν 
να αλλάζουν κατηγορία, όχι μόνο να ανεβαίνουν 
επίπεδο ασφαλιστικής εισφοράς αλλά και να κα-
τεβαίνουν.
4. Επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ: Ελευθε-
ρία επιλογής θα έχουν για τις εισφορές υπέρ ε-
πικούρησης και εφάπαξ οι αυτοαπασχολούμενοι 
επιστήμονες, για τους οποίους θεσπίζονται τρία 
επίπεδα εισφορών. Το κατώτερο επίπεδο θα πα-
ραμείνει στα 42 ευρώ. Από το δεύτερο εξάμηνο 
του 2022 έχει νομοθετηθεί η μείωση των εισφο-
ρών υπέρ επικουρικής. Επομένως, η εν λόγω ει-
σφορά θα μειωθεί στα 39 ευρώ. Στο δεύτερο ε-
πίπεδο προβλέπεται εισφορά υπέρ επικούρησης 
ύψους 51 ευρώ που θα μειωθεί στα 47 ευρώ. Στο 
τρίτο επίπεδο προβλέπεται εισφορά 61 ευρώ που 
θα μειωθεί στα 56 ευρώ. Αντίστοιχα, με ελευθε-
ρία επιλογής σε τρία επίπεδα θα διαμορφωθούν 
και οι εισφορές υπέρ εφάπαξ.
5. Συνταξιοδοτικό αγροτών: Αποδεσμεύεται 
από το εισόδημα και θα έχει ελεύθερη επι-
λογή ασφαλιστικής κλάσης μέσα από έξι επί-
πεδα: Στο κατώτερο θα προβλέπεται εισφορά 
119 ευρώ για το 2020, η οποία θα αυξηθεί στα 
121 ευρώ το 2021 και στα 124 ευρώ το 2022. Στο 
δεύτερο η εισφορά θα διαμορφωθεί στα 143 
ευρώ, στο τρίτο στα 171 ευρώ, στο τέταρτο στα 
205 ευρώ, στο πέμπτο και έκτο στα 246 και 319 
ευρώ αντίστοιχα.

Οι παρακρατήσεις 
άρχισαν ήδη από 
τις συντάξεις του 
Δεκεμβρίου που 
καταβλήθηκαν πριν 
από λίγες ημέρες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΜΟΙΡΑΣΕ 8.000 
ΛΑΘΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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οικονομία



Ο 
κλάδος των μεταφορών στην Ελλάδα αριθμεί 
35.000 φορτηγά και πάνω από 40.000 εργαζόμε-
νους, χωρίς να υπολογίζει κανείς παράπλευρες 
δράσεις που προσθέτουν τζίρους και εργαζόμε-
νους. Σήμερα οι μεταφορές είναι ένα πολύπλευρο 
εγχείρημα που συνδυάζει σύγχρονες γνώσεις και 

επιστήμες, αφού υπολογίζει χρόνους, ασφάλεια, προστασία του 
περιβάλλοντος, ηλεκτρονική τεχνολογία, διαρκώς ανανεούμε-
νους εξοπλισμούς.
Επιπλέον, οι μεταφορές είναι ένα λειτούργημα, αφού χωρίς αυ-
τές δεν θα υπήρχαν φάρμακα στα νοσοκομεία, τρόφιμα στην αγο-
ρά, καύσιμα στα πρατήρια, ούτε θα μπορούσαν οι επιχειρήσεις να 
διακινούν τα προϊόντα τους.
Η παραπάνω εισαγωγή είναι αναγκαία, γιατί με κάποιον τρόπο 
πρέπει να εξηγηθεί τούτο: ποιος ακριβώς είναι ο λόγος που σε 
έναν τόσο σημαντικό για την οικονομία της χώρας κλάδο, διαχρο-
νικά, δεν έχει επιλυθεί ούτε ένα πρόβλημά του, αντιθέτως διαρ-
κώς επιβαρύνεται, ακόμα και με άστοχους διωγμούς;
Οι ίδιοι οι εκπρόσωποι του κλάδου θεωρούν ότι μια εξήγηση εί-
ναι οι κατακερματισμένες δυνάμεις τους. Πολλά μικρά σωματεία 
που δεν μπορούν να συνεννοηθούν, αλλά και ανεξάρτητοι ιδιο-
κτήτες του ενός φορτηγού που ενδιαφέρονται μόνο για το όπως-
όπως μεροκάματο της ημέρας. Δεν υπάρχει η δυνατότητα πίεσης 
της κεντρικής εξουσίας, μα ούτε και συντονισμένων μαζικών κι-
νητοποιήσεων. Είναι όμως αυτή η εξήγηση αρκετή;
Ο Πέτρος Σκουλικίδης είναι πρόεδρος του μεγαλύτερου και πιο 
αξιόπιστου φορέα στη χώρα, του Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερ-
σαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ). Πολύπειρος, 
αφού έχει συναντηθεί με όλους τους αρμόδιους υπουργούς των 
τελευταίων δεκαετιών, έχει απόλυτη άποψη για τα προβλήματα 
του κλάδου. Απόφοιτος της Νομικής Αθηνών, με μεταπτυχιακό 
στο Κάρντιφ με εξειδίκευση στη Ναυτιλία, ασχολείται με τις μετα-
φορές από το 1967, ενώ ανέλαβε τον ΠΣΧΕΜ τον Νοέμβριο του 

2010. Ο ίδιος, μιλώντας στην F.S., εξηγεί:

Η κατάσταση του κλάδου
Η μακρά οικονομική κρίση και η ανυπαρξία ελέγχων στα αλλο-
δαπά φορτηγά έχουν σπείρει την απογοήτευση στον κλάδο των 
μεταφορών. Πολλοί αυτοκινητιστές θέλουν να τον εγκαταλείψουν, 
αλλά οι περισσότεροι δεν μπορούν, γιατί έχουν χρέη προς Δημό-
σιο, ΕΦΚΑ κ.α. Την ίδια ώρα, όμως, αρκετοί εισέρχονται στον κλά-
δο, κυρίως άνεργοι, αφού πλέον η άδεια κοστίζει μόλις 500 ευρώ.
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ρεπορτάζ

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

«Οι ναύλοι κατρακυλούν 
λόγω μερικής έλλειψης 
επαγγελματισμού. Το κόστος 
μεταφοράς αλλοιώνεται επίσης 
από τα αλλοδαπά φορτηγά, που 
σχεδόν ποτέ δεν ελέγχονται, ενώ 
έχουν και χαμηλό φορολογικό 
συντελεστή και εύκολα μας 
ανταγωνίζονται».  
Πέτρος Σκουλικίδης, 
πρόεδρος του ΠΣΧΕΜ

Η κατάσταση που σας περιγράφω οδηγεί σε χαμηλά κόμιστρα, 
πολλές φορές κάτω του κόστους, αφού δεν είναι λίγοι αυτοί που 
θέλουν να πάνε στο σπίτι φαγητό κι ας δουλέψουν χωρίς να πλη-
ρώσουν υποχρεώσεις. Έτσι, οικονομικά έχουμε οδηγηθεί σε 
ισχυρή στρέβλωση του μεταφορικού έργου.

Τα βασικά προβλήματα
Πρώτο πρόβλημά μας είναι φυσικά ότι οι ναύλοι κατρακυλούν, 
όπως σας περιέγραψα πιο πάνω, λόγω μερικής έλλειψης επαγ-
γελματισμού. Το κόστος μεταφοράς αλλοιώνεται επίσης από τα 
αλλοδαπά φορτηγά, που σχεδόν ποτέ δεν ελέγχονται, ενώ έχουν 
και χαμηλό φορολογικό συντελεστή και εύκολα μας ανταγωνί-
ζονται.
Εδώ μια λύση που ζητάμε είναι να έχουμε εξίσωση φόρου με 
αυτούς, κάτι που θα προσθέσει έσοδα στο κράτος, αφού θα κυ-
ριαρχήσει το ελληνικό φορτηγό, που θα επαναπατριστεί, και θα 
περιοριστεί δραστικά η μαύρη εργασία. Τέλος, μόνο στην Ελλάδα 
μάς έχουν απαγορεύσει να χρησιμοποιούμε το σύνολο του οδι-
κού δικτύου εκτός αυτοκινητοδρόμων, απόφαση παράνομη και 
αντισυνταγματική, αφού περιορίζει την επαγγελματική μας δρα-
στηριότητα.

Γιατί ο κλάδος δεν εισακούεται
Θεωρώ ως μοναδικό πρόβλημα τον πολυπαραγοντισμό. Αν είχα-
με τη δυνατότητα κοινών συνεννοήσεων, άρα και μαζικών κινη-
τοποιήσεων, η κατάστασή μας θα ήταν πολύ καλύτερη. Επίσης, 
πρέπει να σας πω ότι από τις πρώτες επαφές που είχαμε με τον 
υφυπουργό Υποδομών, κ. Κεφαλογιάννη, για τον κλάδο, βρήκα-
με ανταπόκριση, κάτι που μας δίνει την ελπίδα ότι αυτή τη φορά 
ίσως κάτι αλλάξει.

Ο κλάδος των μεταφορών 
αδικείται κατάφωρα
Τα προβλήματα και οι ανεπάρκειες σε έναν κλάδο που βιώνει μια μόνιμα κακή μεταχείριση.

Τα διαχρονικά αιτήματα του κλάδου
Ο κλάδος των μεταφορών περιγράφει κατ’ αρχάς τα δεινά: 
μηδενισμός στις αξίες των αδειών, μείωση του μεταφορικού 
έργου κατά 50%, μεγάλες αυξήσεις στα διόδια (500%), αύξηση 
στο πετρέλαιο και στον ΕΦΚΑ, μετεγκατάσταση 9.000 επιχει-
ρήσεων στη Βουλγαρία.
Στη συνέχεια τα αιτήματα:
•  Στοπ στα βαρύτατα πρόστιμα στους δρόμους, που στο τέλος 

αποσύρονται ως κακώς βεβαιωθέντα, αλλά ταλαιπωρούν 
με κόστος επιχειρήσεις και οδηγούς.

• Φορολογικά κίνητρα σε συγχωνεύσεις.
• Μειώσεις στα διόδια και εκπτωτικά προγράμματα.
•  Αναστολή απαγόρευσης από παράδρομους και παλαιό εθνι-

κό δίκτυο.
• Σταθερή τιμή στα καύσιμα.
• Άτοκα δάνεια μέσω ΕΤΕΑΝ για αγορά φορτηγών.
• Υποχρεωτική συμμετοχή σε δημόσια έργα κατά 20%.
• Μητρώο φορτηγών, ώστε να αποκλειστούν τα παράνομα.
• Ίδιος φορολογικός συντελεστής με της Βουλγαρίας.



Η 
σιδηροπενία, με ή χωρίς αναι-
μία, εκτιμάται ότι επηρεάζει έναν 
στους τρεις ανθρώπους παγκο-
σμίως. Παρά τη σοβαρή επίδρασή 
της στην υγεία και την υψηλή συ-

χνότητά της, παραμένει μια νόσος που υποδι-
αγιγνώσκεται. Η σιδηροπενία μπορεί να είναι 
εξουθενωτική, να επιδεινώσει μια υποκείμενη 
χρόνια πάθηση και να οδηγήσει σε αυξημένη 
νοσηρότητα και θνησιμότητα. Τα συμπτώματα 
μπορεί να εκδηλωθούν με διάφορους τρό-
πους, είναι δύσκολο να διαγνωστούν και μπο-
ρεί να συνδέονται με άλλες παθήσεις. Συνηθι-
σμένα συμπτώματα είναι η κόπωση, η χλωμή 
όψη, τα εύθραυστα νύχια με μορφολογικές 
ανωμαλίες, η αδυναμία συγκέντρωσης.
Για τη σιδηροπενία στους ασθενείς με χρόνια 
νεφρική νόσο, ο δρ. Ιωάννης Μπολέτης, κα-
θηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας Ιατρικής 
Σχολής ΕΚΠΑ, πρόεδρος Δ.Σ. Ωνασείου Καρ-
διοχειρουργικού Κέντρου, αναφέρει: «Η σιδη-
ροπενία σε οποιαδήποτε μορφή της αποτελεί 
ένα συχνό πρόβλημα σε ασθενείς με χρόνια 
νεφρική νόσο. Απαντάται σε όλα τα στάδια της 
νεφρικής νόσου και μπορεί να είναι συμπτω-

ματική, ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη της 
αναιμίας. Τα συμπτώματα της σιδηροπενίας 
συχνά είναι παρόμοια με εκείνα της αναιμίας 
και μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά την ικανό-
τητα του ασθενή να πραγματοποιήσει ένα ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων. Η θεραπεία με σίδηρο 
σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζει αποτελε-
σματικά το αίτιο της νόσου».
Ο δρ. Χαράλαμπος Βλαχόπουλος, καθηγη-
τής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Α΄ 
Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, αναφερόμε-
νος στη σιδηροπενία στη χρόνια καρδιακή 
ανεπάρκεια, εστίασε στα παρακάτω σημεία: 
«Η σιδηροπενία επηρεάζει έναν στους δύο 
ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια 
και αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα υγεί-
ας το οποίο σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το 
χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης, την επιδεί-
νωση της ποιότητας ζωής και την αυξημένη 
νοσηρότητα. Η σιδηροπενία υποδιαγιγνώ-
σκεται και υποθεραπεύεται στους ασθενείς 
με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς στις 
περισσότερες περιπτώσεις δεν γίνεται αξι-
ολόγηση του βασικού διαγνωστικού δείκτη 

(φερριτίνη ορού), όπως επίσης τα συμπτώμα-
τά της –δύσπνοια, κόπωση κ.ά.– είναι σε πολ-
λές περιπτώσεις κοινά με εκείνα της χρόνιας 
καρδιακής ανεπάρκειας. Η έγκαιρη διάγνωση 
και θεραπεία της σιδηροπενίας με χορήγηση 
σιδήρου μπορεί να ωφελήσει σημαντικά την 
υγεία των ασθενών αυτών».
Για τις συνέπειες της σιδηροπενίας στον γενι-
κό πληθυσμό και ιδιαίτερα στις γυναίκες ο δρ. 
Παναγιώτης Τσιριγώτης, αναπληρωτής καθη-
γητής Αιματολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 
Αττικό Νοσοκομείο, αναφέρει: «H σιδηροπενία 
χαρακτηρίζεται ως το συχνότερο αίτιο αναιμίας 
στον γενικό πληθυσμό, καθώς και στις γυναί-
κες σε αναπαραγωγική ηλικία, με ιδιαίτερα 

αυξημένο ποσοστό εμφάνισης στην περίοδο 
της εγκυμοσύνης και της λοχείας. Μπορεί να 
οφείλεται σε διάφορα αίτια, χαμηλή πρόσληψη 
από τη διατροφή, χρόνια φλεγμονώδη νοσή-
ματα, κακοήθειες, αιμορραγίες κ.λπ., και έχει 
αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής και 
στην καθημερινότητα των ασθενών. Δεδομέ-
νου ότι οι αλλαγές στον τρόπο διατροφής δεν 
μπορούν στις περισσότερες περιπτώσεις να 
διορθώσουν το πρόβλημα της σιδηροπενίας, 
η θεραπεία με σίδηρο, πάντα υπό την καθοδή-
γηση του θεράποντος ιατρού, είναι απαραίτητη 
για την αναπλήρωση των αποθηκών σιδήρου 
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθε-
νών».

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Oι επιπτώσεις της σιδηροπενίας  
σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα

Μ
ε απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάβ-
βατο 23 και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου το 
τουρνουά μπάσκετ της καμπάνιας ενημέ-
ρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από τον 
σακχαρώδη διαβήτη που διοργάνωσε για 

πρώτη φορά φέτος η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων-
Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).
Το «Βάζουμε Τρίποντο στην Υγεία» είναι μια πρωτοβουλία 
της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ενταγμένη στις δράσεις που πραγματοποι-
ούνται παγκοσμίως στο πλαίσιο του μήνα ευαισθητοποίησης 
για τον σακχαρώδη διαβήτη και της Παγκόσμιας Ημέρας 
κατά του Σακχαρώδους Διαβήτη, η οποία για δεύτερη συνε-
χή χρονιά, με απόφαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη, 
θέλει να αναδείξει τη σημαντική συμβολή της οικογένειας 
στη διαχείριση του σακχαρώδους διαβήτη και αυτή τη συμ-
βολή την περικλείει στο μήνυμα «Οικογένεια και Διαβήτης».
Περισσότερα από 90 παιδιά έξι ομάδων πήραν μέρος στο 
τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 
Eurohoops Dome, συμμετείχαν σε skills challenges, ευ-
χαριστήθηκαν το παιχνίδι και έγιναν, μέσα από τη συμ-
μετοχή τους, πρεσβευτές της καμπάνιας ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης για τον σακχαρώδη διαβήτη. Επίσης, 
περίπου 2.000 παιδιά ενημερώθηκαν για τη σημασία της 
διατροφής και της άσκησης και γενικότερα για τα ευεργε-
τικά οφέλη του υγιεινού τρόπου ζωής στην υγεία και τη 
διατήρησή της, καθώς και για τον σακχαρώδη διαβήτη και 
την πρόληψή του.
«Από την αρχή της προσπάθειάς μας αποφασίσαμε να κά-
νουμε πρωταγωνιστές τα παιδιά, γιατί πιστεύουμε πως η δική 
τους φωνή είναι η πιο δυνατή μέσα στην οικογένεια και γε-
νικά στην κοινωνία» επισήμανε ο πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, 
Χρήστος Δαραμήλας, και πρόσθεσε απευθυνόμενος στους 

Βάζουμε Τρίποντο  
στην Υγεία!

Η ασθένεια επιβαρύνει ιδιαίτερα όσους πάσχουν από 
χρόνια νεφρική νόσο και χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.

www.freesunday.gr20 01.12.2019

υγεία

νεαρούς αθλητές: «Είμαι σίγουρος πως η συμμετοχή σας 
στη δράση μας θα συμβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια 
που κάνουμε να ευαισθητοποιηθεί το σύνολο της κοινωνίας 
γύρω από τον σακχαρώδη διαβήτη».
Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ambassador 
της δράσης εκ μέρους του Eurohoops, τόνισε κατά την 
απονομή των μεταλλίων: «Σήμερα είστε όλοι νικητές, γιατί 
από τη συμμετοχή σας εδώ θα κρατήσετε κάτι σπουδαίο: 
ότι ο αθλητισμός και γενικότερα το παιχνίδι είναι η μεγαλύ-
τερη πηγή υγείας. Είναι στο χέρι σας να υιοθετήσετε αυτό 
το μήνυμα και να το μεταδώσετε και στις οικογένειές σας».

Από αριστερά: Δρ. Παναγιώτης Τσιριγώτης, αν. καθηγητής Αιματολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αττικό Νο-
σοκομείο, Δρ. Χαράλαμπος Βλαχόπουλος, καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Α΄ Καρδιολογική 
Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο, Δρ. Ιωάννης Μπολέτης, καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας 
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, πρόεδρος Δ.Σ. Ώνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, Κυριάκος Μπερμπεριάν, 
Chief Governmental Affairs Officer GENESIS Pharma.
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KIA XCEED 1.0Τ
ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ  
ΤΟ NEW AGE 
CROSSOVER

PEUGEOT 208 1.2 PURETECH 100
LA VIE EST BELLE

NEO VW GOLF
TO BEST SELLER ΕΓΙΝΕ HIGH TECH 

ΚΙΝΕΙΤΑΙ  UPPER CLASS
NEO RENAULT CAPTUR

>>



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 201902

04.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ SUV ΤΗΣ 
ASTON MARTIN ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
FORD MUSTANG MACH-E

06.  H ΟΓΔΟΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ GOLF, ΤΟΥ 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ BEST SELLER ΤΗΣ 
VW, ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ Η ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΗ

08.  Η RENAULT ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΤΗΣ SUV, ΤΟ 

CAPTUR, ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ 
ΙΚΑΝΟ ΑΠ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

10.  ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 
1.000 ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 120 
ΙΠΠΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ KIA XCEED, ΠΟΥ 
ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΤΩΝ 
HATCHBACKS ΚΑΙ ΤΩΝ SUV

12.  Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 1.200 ΚΥΒΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ 100 ΙΠΠΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΟΥ PEUGEOT 208 ΠΟΥ 
ΔΟΚΙΜΑΣΑΜΕ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ

14.  Η TOYOTA ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΤΟ 
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ C-HR ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΣΤΗΝ ΓΚΑΜΑ ΤΟΥ ΤΗΝ 
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΩΝ 2.000 ΚΥΒΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ 
COROLLA

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ
Διανέµεται Δωρεάν

   ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:  Νίκος Μαρινόπουλος, 
Γιάννης Σκουφής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Παναγιώτης Τριτάρης  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Χρήστος Κύρτσος

kyrtsos@freesunday.gr  
 210-6754430

NOEMBΡΙΟΣ 2019 • ΤΕΥΧΟΣ 41H AUTO SUNDAY ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ FREE SUNDAY

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

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

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ FREE SUNDAY
ΕΚΔΟΤΉΣ: ΧΡΉΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

issuu.com/autosunday

Η διαδικασία για την επιλογή των 10 αυτοκινήτων που θα συμμετάσχουν στην τελική φάση του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την 
Ελλάδα» για την ανάδειξη του Αυτοκινήτου του 2020 ολοκληρώθηκε. Στη σχετική ψηφοφορία πήραν μέρος 24 δημοσιογράφοι-μέλη του 
θεσμού, οι οποίοι επέλεξαν τα 10 αυτοκίνητα μεταξύ των συνολικά 29 νέων μοντέλων που άρχισαν να διατίθενται στην ελληνική αγορά τους 
τελευταίους 12 μήνες.

Τα 10 αυτοκίνητα της τελικής φάσης, με αλφαβητική σειρά, είναι τα εξής:
• Audi A1
• Citroën C5 Aircross
• DS 3 Crossback
• Kia XCeed
• Mazda 3
• Peugeot 208
• Renault Clio
• Skoda Scala
• Suzuki Jimny
• VW T-Cross

Το «Αυτοκίνητο του 2020 για την Ελλάδα» 
θα αναδειχθεί σε ειδική εκδήλωση 
που  θα γίνει στις 
10 Δεκεμβρίου.

Αυτοκίνητο του 2020 για την Ελλάδα:  

Τα 10 μοντέλα της τελικής φάσης
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Μ
πορεί ο όμιλος Volkswagen να έχει στραφεί 
με όλες του τις δυνάμεις στην ηλεκτροκίνη-
ση, μπορεί το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό VW, 
το ID.3, να θεωρείται πως θα εξελιχθεί σε 
εμβληματικό μοντέλο, όπως το Beetle και το 
Golf, ωστόσο τις 37εκατομμύρια μονάδες του 

τελευταίου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι στιγμής δεν μπορεί 
κανείς να τις αγνοήσει. Ή να τις επισκιάσει.
Και στην 8η γενιά του διαχρονικού της best seller η VW έμεινε 
πιστή στη φιλοσοφία της, που θέλει τη διατήρηση των βασικών 
γραμμών του αμαξώματος, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια πιο 
σύγχρονη και δυναμική εικόνα. Σε αυτήν συμβάλλει μια πιο χα-
ρακτηριστική τρίτη κολόνα, ένα πιο ανάγλυφο καπό και μια ε-
πανασχεδιασμένη μάσκα με το καινούργιο λογότυπο και νέους, 
χαρακτηριστικούς προβολείς –στάνταρ LED, όπως και τα πίσω 
φώτα– που επεκτείνονται περίπου 10 εκατοστά μέσα στα φτερά. 
Η επέκτασή τους αυτή αποτελεί οπτική συνέχεια της ακμής που 
διατρέχει το προφίλ στο ύψος των χειρολαβών. Στο πίσω μέρος 
εκτός από το λογότυπο της μάρκας υπάρχει, σύμφωνα και με 
την ισχύουσα τάση, ολογράφως η επωνυμία Golf.

Οι εξωτερικές διαστάσεις (μήκος 4,284 μέτρα, πλάτος 1,789, ύ-
ψος 1,456 μέτρα) ουσιαστικά δεν έχουν αλλάξει, ενώ οι πραγ-
ματικά μεγάλες αλλαγές εντοπίζονται στο εσωτερικό. Εδώ, η 
νέα γενιά του πιο γνωστού VW των τελευταίων δεκαετιών πο-
ντάρει στην ψηφιακή τεχνολογία, με αποτέλεσμα να έχουν απο-
μείνει ελάχιστα φυσικά κουμπιά και όλες οι λειτουργίες να ε-
λέγχονται μέσω της οθόνης των 8,25 ιντσών του συστήματος 
infotainment. Η οθόνη αυτή οπτικά αποτελεί ενιαίο σύνολο με 
τον στάνταρ ψηφιακό και παραμετροποιήσιμο πίνακα οργάνων 
με διαγώνιο 10,25 ιντσών.
Προαιρετικά είναι διαθέσιμο και HUD –το infotainment βασίζε-
ται, όπως και στο ανανεωμένο Passat, στην 3η γενιά των αντί-
στοιχων συστημάτων του ομίλου Volkswagen–, ενώ η επέλαση 
των ηλεκτρονικών συνεχίζεται με το Travel Assist, το σύστημα 
ημιαυτόνομης κίνησης της μάρκας που είναι ενεργό μέχρι τα 
210 χλμ./ώρα, αλλά και με το Car2X, το σύστημα επικοινωνίας 
μεταξύ αυτοκινήτων που είναι για πρώτη φορά διαθέσιμο σε 
μοντέλο παραγωγής.
Η ποιότητα και οι χώροι –το μεταξόνιο είναι 2,636 μέτρα– ανα-
μένονται βελτιωμένα, ενώ ενδεικτικό για το τελευταίο είναι το 

πορτμπαγκάζ, το μέγεθος του οποίου κυμαίνεται από τα 380 έ-
ως τα 1.300 λίτρα. Αξιοσημείωτο είναι πως εδώ δεν υπάρχει 
καν η επιλογή της ηλεκτρικής 5ης πόρτας, όπως π.χ. στο Skoda 
Scala, ενώ η γκάμα των κινητήρων είναι πραγματικά μεγάλη.
Το νέο Golf, λοιπόν, είναι διαθέσιμο κατ’ αρχάς με συμβατικούς 
κινητήρες: με την τελευταία εξέλιξη του τρικύλινδρου 1.0 TSI, σε 
δύο εκδοχές, με 90 και 110 ίππους, με δύο diesel TDI Evo (με 
τον διπλό ψεκασμό AdBlue) 2.000 κυβικών με 115 και 150 ίπ-
πους και με έναν 1.5 TGI (φυσικού αερίου, CNG) με 130 ίππους.
Από κει και πέρα, υπάρχουν τρία ήπια υβριδικά σύνολα (MHEV) με 
σύστημα μίζας-γεννήτριας με ιμάντα και ηλεκτρικό κύκλωμα 48 V 
που χαρακτηρίζονται ως eTSI. O 1.0 eTSI αποδίδει 110 ίππους και ο 
1.5 eTSI είτε 130 είτε 150 ίππους. Δύο είναι οι plug-in υβριδικές 
εκδόσεις με τον 1.4 TSI και μπαταρία ιόντων λιθίου που εξασφαλί-
ζει περισσότερα από 65 χιλιόμετρα καθαρής ηλεκτρικής κίνησης: η 
στάνταρ με 204 ίππους και η GTE με 254 ίππους.
Η τελευταία θα παρουσιαστεί τον Μάρτιο μαζί με τα GTI και GTD, 
ενώ το Golf R –οι φήμες κάνουν λόγο για 333 ίππους– αναμένε-
ται το καλοκαίρι. Το στέισον θα παρουσιαστεί το φθινόπωρο, ε-
νώ δεν θα υπάρχει κάμπριο.

Η 8η γενιά τού εδώ και 45 χρόνια best seller της Volkswa-
gen είναι πιο εξελιγμένη και πιο high-tech από ποτέ.

Το καινούργιο VW Golf  
ανεβάζει τα όρια της  
μικρής-μεσαίας κατηγορίας



26x33m
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Α
πό το 1964, όταν και παρουσιάστηκε για 
πρώτη φορά, η Mustang ενσαρκώνει την 
ελευθερία, την πρόοδο και τις καταιγιστικές 
επιδόσεις. Τώρα, είναι έτοιμη να επανα-
προσδιορίσει τις παραπάνω αρετές στο 
πλαίσιο της νέας, ηλεκτρικής εποχής της 

αυτοκίνησης, καλύπτοντας τις αυξανόμενες ανάγκες των 
αγοραστών μέσα από τις over-the-air ενημερώσεις που 
βελτιώνουν διαρκώς τα συστήματα και την απόδοση του 
οχήματος.
Όταν έρθει στην αγορά, στα τέλη του 2020, η Mustang 
Mach-E θα διατίθεται με δύο επιλογές ως προς τη χωρητι-
κότητα της μπαταρίας (standard range 75,7 kWh και 
extended range 98,8 kWh), είτε με κίνηση στους πίσω τρο-
χούς είτε με τετρακίνηση μέσω της χρήσης ηλεκτροκινη-
τήρων σταθερού μαγνήτη.
Στην έκδοση extended range και κίνηση στους πίσω τρο-
χούς με 258 ίππους, η Mustang Mach-E αναμένεται να έ-
χει αυτονομία 480 χλμ. και στην καλύτερη περίπτωση να 
εξασφαλίζει με μία φόρτιση έως και 600 χλμ., σύμφωνα με 
το WLTP. Το μοντέλο με την ίδια μπαταρία και κίνηση σε 
όλους τους τροχούς αναμένεται να αποδίδει ισχύ 337 ίπ-
πων και ροπή 565 Nm (εδώ η αυτονομία είναι 432 χλμ. με 

τη μεγάλη μπαταρία και 368 χλμ. με τη μικρή).
Η Ford θα προσφέρει επίσης μία ειδική έκδοση υψηλών 
επιδόσεων. Η Mustang Mach-E GT προβλέπεται να ολο-
κληρώνει την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε χρόνο μικρό-
τερο των 5 δλ., αποδίδοντας προβλεπόμενη ισχύ 465 ίπ-
πων και ροπή 830 Nm.
Η Mustang Mach-E διαθέτει τρία μοναδικά προφίλ οδήγη-
σης (Whisper, Engage και Unbridles), με το καθένα να 
προσφέρει διαφορετικά χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά 
του οχήματος και κατ’ επέκταση ξεχωριστή εμπειρία οδή-
γησης και αισθήσεων.
Με το λανσάρισμα του οχήματος, η Ford θα προσφέρει στη 
νέα Mach-E 4 ένα σύστημα τετρακίνησης που θα μεταφέ-
ρει τη ροπή ανεξάρτητα στον εμπρός και πίσω άξονα, εξα-
σφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν εντυπωσιακή επιτάχυνση 
και βελτιωμένο έλεγχο της δυναμικής συμπεριφοράς του 
οχήματος έναντι της έκδοσης με κίνηση στους πίσω τρο-
χούς.
Η νέα Mustang Mach-E θα διατίθεται με τις νέες, αλουμι-
νένιες δαγκάνες υψηλών επιδόσεων Flexira της 
Brembo, που διατηρούν τη λειτουργικότητα μιας σταθε-
ρής δαγκάνας, ενώ παράλληλα είναι σχεδιασμένη με τις 
διαστάσεις μιας πλευστής δαγκάνας. Η Mustang Mach-E 

GT εξοπλίζεται επίσης με το σύστημα ανάρτησης 
MagneRide.
Πραγματοποιώντας το ντεμπούτο της στη νέα Mustang 
Mach-E, η επόμενη γενιά του συστήματος επικοινωνίας 
και ψυχαγωγίας SYNC της Ford έρχεται να συνθέσει μια 
κομψή και μοντέρνα διεπαφή που χρησιμοποιεί τη μηχανι-
κή μάθηση για να προσαρμόζεται γρήγορα στις προτιμή-
σεις των οδηγών. Παράλληλα, η τελευταία έχει τη δυνατό-
τητα με την πάροδο του χρόνου να βελτιώνεται συνεχώς 
σε απόδοση, χάρη σε προηγμένες ασύρματες ενημερώ-
σεις (over-the-air updates). Η οθόνη αφής των 15,5 ιντσών 
του συστήματος SYNC και η απλή διεπαφή της καταργεί τα 
περίπλοκα μενού και διευκολύνει την πρόσβαση με λει-
τουργίες τις οποίες οι χρήστες των smartphones θα βρουν 
εξαιρετικά άνετες και βολικές στη χρήση.
Με συνδεσιμότητα βασισμένη σε cloud και αναγνώριση 
φωνητικών εντολών, η επόμενη γενιά του συστήματος 
SYNC έχει διπλάσια υπολογιστική ισχύ από το SYNC 3, ώ-
στε να εξασφαλίζει ταχύτερη και ευκολότερη πλοήγηση και 
σύνδεση ενός smartphone με το όχημα. Το σύστημα λαν-
σάρει επίσης ασύρματη συμβατότητα με Apple CarPlay, 
Android Auto και AppLink από smartphones και άλλες 
φορητές συσκευές.

Αυτή είναι η crossover  
και πλήρως ηλεκτρική Mustang!

Ford Mustang Mach-E

Για πρώτη φορά σε διάστημα 55 χρόνων η Ford επεκτείνει με τη Mach-E  
την οικογένεια Mustang, φέρνοντας το διάσημο Pony στην ηλεκτρική εποχή.
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Αυτό διατείνονται οι ιθύνοντες της 
εταιρείας που παρουσίασαν επίσημα 
το πρώτο τους SUV. Και δεν θα 
διαφωνήσουμε καθόλου, αφού η DBX 
έχει υιοθετήσει αυτό το ελκυστικό στιλ 
των μικρότερων σε όγκο μοντέλων με 
τη χαρακτηριστική μάσκα και το πολύ 
όμορφο πίσω ανάγλυφο εμπνευσμένο 
από τη Vantage.

Μ
ετά από μια μακρά περίοδο αναμονής και 
αρκετά teasers η Aston Martin παρουσία-
σε επιτέλους το πρώτο SUV στην ιστορία 
της, την DBX, η οποία, ως είθισται στη συ-
γκεκριμένη υπερπολυτελή κατηγορία, εί-
ναι θηριώδης, με μήκος που φτάνει τα 

5,04 μέτρα, πλάτος 2 μέτρων και ύψος 1,68 μέτρων, τιμές 
δηλαδή που προσεγγίζουν αυτές της Bentley Bentayga.
Η DBX βασίζεται σε ένα νέο πλαίσιο που υποστηρίζει τόσο 
κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και εξηλεκτρισμένα συ-
στήματα πρόωσης. Διαθέτει φυσικά τη χαρακτηριστική μά-
σκα της Aston Martin, καθώς και τους αντίστοιχους προβο-
λείς με το ιδιαίτερο «αμυγδαλωτό» σχήμα σε συνδυασμό με 
το έντονα ανάγλυφο καπό, ενώ στο πίσω μέρος τα φώτα ε-
νώνονται μεταξύ τους. Ιδιαίτερο στοιχείο εδώ η παρουσία 
τόσο μιας αεροτομής στο πάνω μέρος της πέμπτης πόρτας 
όσο και ενός «χείλους» ακριβώς κάτω από το πίσω παρ-
μπρίζ, ενώ τα παράθυρα δεν έχουν πλαίσια.

Το εσωτερικό δεν θα μπορούσε παρά να είναι κορυφαίο από 
πλευράς πολυτέλειας, εξοπλισμού και άνεσης, ενώ για τους 
χώρους ενδεικτικό είναι το πορτμπαγκάζ των 632 λίτρων. Υ-
πάρχουν μεγάλες δυνατότητες εξατομίκευσης με 11 διαφο-
ρετικά πακέτα εξοπλισμού, ο πίνακας οργάνων είναι ψηφια-
κός με διαγώνιο 12,3 ιντσών, ενώ η κεντρική οθόνη των 
10,25 ιντσών είναι βασικό στοιχείο του συστήματος 
infotainment που προέρχεται από τη Mercedes.
Από την τελευταία, και πιο συγκεκριμένα από την AMG, προ-
έρχεται και ο κινητήρας, ο V8 των 4.000 κυβικών με τα δύο 
turbo και τη δυνατότητα απομόνωσης κυλίνδρων, που εδώ 
αποδίδει 550 ίππους και 700 Nm. O V8 με το ενεργό σύστημα 
εξάτμισης δεν έχει μεν εύκολο έργο, καθώς έχει να μετακι-
νήσει τουλάχιστον 2.245 κιλά, αλλά εξασφαλίζει πολύ καλές 
επιδόσεις (0-100 σε 4,5 δεύτερα και τελική ταχύτητα 291 χλμ./
ώρα, την ίδια στιγμή που η μέση κατανάλωσή του κατά 
WLTP είναι 14,3 λίτρα και οι εκπομπές CO2 269 γραμμάρια.
Το κιβώτιο είναι αυτόματο 9 σχέσεων, ενώ η διαθέσιμη ροπή 
μπορεί να καταλήξει και ολόκληρη στον πίσω άξονα, ενώ, 
αντίθετα, στον εμπρός φτάνει το πολύ το 47% της. Από κει και 
πέρα, η ανάρτηση είναι πνευματική, συνδεδεμένη με ηλε-
κτρικό κύκλωμα 48 V, μπορεί να μειώσει την απόσταση από 
το έδαφος κατά 50 χιλιοστά και να την αυξήσει κατά 45, ενώ 
είναι και ενεργητική, μειώνοντας τις κινήσεις και τις κλίσεις 
του αμαξώματος. Διαθέσιμα είναι συνολικά έξι προγράμματα 
οδήγησης, το στάνταρ GT και τα Sport, Sport+, Terrain, 
Terrain+ και Individual. Οι ζάντες είναι 22 ιντσών με λάστιχα 
Pirelli P Zero με τις προδιαγραφές της Aston Martin, ενώ οι 
δίσκοι των φρένων έχουν διάμετρο 410 χιλιοστών μπροστά 
και 390 χιλιοστών πίσω.
H Aston Martin DBX απευθύνεται κυρίως σε πελάτες της 
μάρκας στην Κίνα, στη Ρωσία, στη Μέση Ανατολή και στις 
ΗΠΑ, ενώ η τιμή της στην Ευρώπη θα ξεκινά από τα 193.500 
ευρώ (Γερμανία).

Aston Martin DBX
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Η δεύτερη γενιά του Captur θέλει να συνεχίσει τη μεγάλη 
επιτυχία της πρώτης και διαθέτει όλα τα εφόδια γι’ αυτό.

Η Renault αναβάθμισε 
συνολικά το Captur
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Τ
ο 2013, που παρουσιάστηκε 
το Captur,  ίσως και  στη 
Renault να μην υπολόγιζαν 
στην τόσο μεγάλη του επιτυ-
χία, που σε απόλυτα νούμε-
ρα μεταφράζεται σε πωλή-

σεις 1,5 εκατομμυρίων και πλέον μονά-
δων.
Προκειμένου η επιτυχία αυτή να συνεχι-
στεί στον διάδοχό του, η Renault έκανε 
το αναμενόμενο: το αναβάθμισε σε όλους 
τους τομείς. Έτσι, το νέο Captur είναι κα-
τά 11 εκατοστά πιο μεγάλο σε σχέση με 
τον προκάτοχό του (ολικό μήκος 4,23 μέ-
τρα), κάτι που, σε συνδυασμό με την πιο 
εμφατική μάσκα και τις πιο τονισμένες 
λεπτομέρειες, του εξασφαλίζει μια πιο 
ώριμη και premium εικόνα. Αυτή ενι-
σχύεται περαιτέρω από τους στάνταρ 
LED προβολείς και τις ζάντες των έως 
και 18 ιντσών, καθώς και από τη διχρω-
μία στο πλαίσιο της εξατομίκευσης.
Συνολικά υπάρχουν 90 διαφορετικοί 
συνδυασμοί για το αμάξωμα, οπότε είναι 
μάλλον απίθανο να μη βρει κανείς κά-
ποιον που να του ταιριάζει, και περίπου 
18 για το εσωτερικό, το οποίο επίσης δεί-
χνει πιο σύγχρονο, πιο high-tech και 
ποιοτικό χάρη στα μαλακά πλαστικά του 
τόσο στο ταμπλό όσο και στις πόρτες.
Ιδιαίτερο γνώρισμά του η αιωρούμενη, 
όπως τη χαρακτηρίζει η Renault, κονσό-
λα, στην περίπτωση που το κιβώτιο είναι 
αυτόματο, αν και το βλέμμα θα εντοπίσει 
πρώτα την οθόνη στο κέντρο του ταμπλό. 
Αυτή στην πιο μεγάλη της διαγώνιο, των 
9,3 ιντσών, και με την αλά tablet τοποθέ-
τησή της είναι εντυπωσιακή, όπως και 
εύχρηστη, χάρη στα καλά γραφικά της 
και στο μελετημένο μενού του συστήμα-
τος infotainment (Easy Link), που είναι 
και στα ελληνικά.
Ψηφιακός και προσαρμόσιμος είναι και 
ο πίνακας οργάνων, το μέγεθος του ο-
ποίου είναι είτε 7 είτε 10,2 ίντσες. Από κει 
και πέρα, ο εξοπλισμός σε ό,τι αφορά ά-
νεση, ασφάλεια, διασύνδεση (Easy 
Connect) και υποβοήθηση (Easy Drive) 
είναι πλήρης. Ειδικά όσον αφορά την υ-
ποβοήθηση υπάρχει και σύστημα ημιαυ-
τόνομης οδήγησης σε συνδυασμό με 
αυτόματο κιβώτιο, καθώς και σύστημα 
αυτόματης στάθμευσης. Επίσης, διαθέσι-
μο είναι ένα premium ηχοσύστημα Bose 
με 9 ηχεία και subwoofer στα πλάγια του 
χώρου αποσκευών.
Από πλευράς χώρων, η αύξηση του με-
ταξονίου κατά 20 χιλιοστά –πλέον στα 
2.630–, σε συνδυασμό με άλλες κινήσεις 
των σχεδιαστών και των μηχανικών των 
Γάλλων, όπως τα καινούργια πιο λεπτά 
αλλά εξίσου άνετα καθίσματα, έχουν πρι-
μοδοτήσει τόσο αυτούς για τους επιβάτες 
όσο και τον χώρο αποσκευών. Έτσι, επι-
βάτης ύψους 1,80 μ. κάθεται άνετα πίσω 
από οδηγό αντίστοιχου ύψους και έχει 
και κάποιον αέρα για τα γόνατά του, ενώ 
ούτε από πλευράς εσωτερικού ύψους 
τίθεται θέμα. Όσο για το πορτμπαγκάζ, 
κυμαίνεται χωρίς ρεζέρβα από τα 422 έ-
ως τα 536 λίτρα στην πενταθέσια διάταξη 
(με ρεζέρβα στα 377 λίτρα) και έως τα 

1.275 λίτρα στη διθέσια.
Οδηγώντας το νέο Captur στο πλαίσιο της 
πανευρωπαϊκής του παρουσίασης που 
έγινε στην Ελλάδα, σημείωσα την καλή 
ορατότητα από τη θέση του οδηγού, τα 
πολύ καλά δυναμικά χαρακτηριστικά σε 
συνδυασμό με ένα ικανοποιητικό επίπε-
δο άνεσης και το γεγονός ότι μπορεί να 
γίνει και αρκετά διασκεδαστικό σε δρόμο 
με διαδοχικές στροφές, επιδεικνύοντας 
υψηλά περιθώρια πρόσφυσης, περιορι-
σμένες κλίσεις και καλό έλεγχο του αμα-
ξώματος από την ανάρτηση, καθώς και 
ένα ικανοποιητικό σε αίσθηση σύστημα 
διεύθυνσης. Φυσικά για όλα τα παραπά-
νω σημαντικό ρόλο παίζει και το μετα-
βλητό πλαίσιο CMF-B που έχει προσαρ-
μοστεί στα ιδιαίτερα δεδομένα του 
Captur, όπως είναι π.χ. οι μεγαλύτεροι 
τροχοί.
Στη συνολικά ιδιαίτερα θετική εικόνα του 
Captur συμβάλλει και ο 1.3 TCe FAP των 
130 ίππων. Πρόκειται για τον σύγχρονο 
τετρακύλινδρο που οι Γάλλοι έχουν εξε-
λίξει  μαζί  με τους Γερμανούς της 
Mercedes –κινεί την Α-Class και όλες τις 
άλλες προσθιοκίνητες Mercedes– και 
που αποδεικνύει και στο μικρό SUV πως 
είναι ένα από τα καλύτερα σύνολα των 
τελευταίων ετών. Δυνατός και ελαστικός, 
δεν έχει πρόβλημα να κινήσει το αμάξω-
μα των 1.230+ κιλών, αλλά και να εξα-
σφαλίσει αξιόλογες επιδόσεις (0-100 σε 
10,6 δεύτερα, τελική ταχύτητα 195 χλμ./
ώρα).
Συνδυάζεται τόσο με χειροκίνητο κιβώτιο 
6 σχέσεων όσο και με αυτόματο EDC, 
που έχει επίσης 6 σχέσεις και είναι στά-
νταρ σε συνδυασμό με την έκδοση των 
155 ίππων του ίδιου κινητήρα. Αυτή, λό-
γω και της ύπαρξης του ημιαυτόνομου 
συστήματος οδήγησης, είναι ιδανική για 
πιο μεγάλα ταξίδια και εξασφαλίζει και 
ακόμα καλύτερες επιδόσεις (0-100 σε 8,6 
δεύτερα, τελική ταχύτητα 202 χλμ./ώρα).
Η γκάμα των συνόλων βενζίνης θα ξεκι-
νά με τον τρικύλινδρο χιλιάρη των 100 
ίππων που έχει δώσει στο Clio τα διαπι-
στευτήριά του, ενώ υπάρχει και ο diesel 
1.5 Blue dCi σε εκδόσεις με 95 και 115 
ίππους. Η πιο ισχυρή είναι διαθέσιμη και 
με αυτόματο κιβώτιο.
Στην πορεία θα παρουσιαστεί η plug-in 
υβριδική έκδοση E-Tech –το Captur θα 
είναι το πρώτο υβριδικό Renault και το 
πρώτο της κατηγορίας του με αυτή την 
τεχνολογία– με ατμοσφαιρικό κινητήρα 
1.600 κυβικών, δύο ηλεκτρικούς κινητή-
ρες και μπαταρία 9,8 kWh που εξασφαλί-
ζει ηλεκτρική αυτονομία 45 χιλιομέτρων 
με ταχύτητα έως 135 χλμ./ώρα. Όσο για 
τη συνδυαστική ισχύ, φτάνει τους 160 ίπ-
πους.
Το νέο Renault Captur θα είναι διαθέσι-
μο στη χώρα μας από τον Φεβρουάριο 
του 2020 σε τιμές που ακόμη δεν έχουν 
ανακοινωθεί. Στη Γαλλία, πάντως, οι τι-
μές του ξεκινούν από τα 18.600 ευρώ, 
δηλαδή 600 ευρώ παραπάνω σε σχέση 
με τον προκάτοχό του, αλλά με πολύ πιο 
πλούσιο εξοπλισμό κυρίως σε ό,τι αφορά 
τα ηλεκτρονικά του συστήματα.
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Κ
άποιοι θεωρούν πως για το μέγεθός τους τα 
SUV δεν προσφέρουν τους καλύτερους χώ-
ρους και πως απλώς γεμίζουν το μάτι. Άλλοι 
έχουν πάψει να δελεάζονται από το κλασικό 
hatch σχήμα και θέλουν κάτι διαφορετικό. 
Κι εδώ έρχεται να μπει σφήνα το νέο XCeed, 
το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί 

ένα υπερυψωμένο Ceed ή μια περιπετειώδη εκδοχή του τε-
λευταίου που το ντύνουν μερικά πλαστικά.
Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα καθαρό crossover ή, αν θέλε-
τε, με ένα CUV (Crossover Utility Vehicle), όπως το αποκαλούν 
οι Κορεάτες. Η συγγένειά του με το Ceed είναι πολύ μεγάλη 
και με την πρώτη, γρήγορη ματιά νομίζεις πως πρόκειται για 
μια απλώς «σηκωμένη» εκδοχή του. Ωστόσο, τα πράγματα δεν 
είναι καθόλου έτσι για το μήκους 4,395 μέτρων αμάξωμα (μα-
κρύτερο κατά 8,5 εκ. από το Ceed), που είναι πολύ ελκυστικό 
και διαφέρει σχεδόν σε κάθε σημείο από το Ceed.
Αναπόφευκτα η αύρα του μπροστινού μέρους του είναι ίδια με 
του Ceed αλλά κοιτάζοντάς το πιο προσεκτικά διαπιστώνεις ότι η 
«διπλή» μάσκα προσδίδει την απαιτούμενη διαφορετικότητα. Ό-
πως και τα μικρά LED, που θυμίζουν κάτι από Porsche. Αισθη-
τικά, πρόκειται για μία από τις καλύτερες crossover προσεγγί-
σεις για ένα πραγματικά όμορφο Kia, που χάρη στο αυξημένο 
πλάτος (+25 χιλιοστά σε σχέση με το πεντάθυρο Ceed) και τις α-
ναλογίες του (οι πρόβολοι π.χ. είναι μεγαλύτεροι κατά 25 και 60 
χιλιοστά μπροστά και πίσω αντίστοιχα) έχει έναν δυναμικό και 
σπορτίφ χαρακτήρα.
Στο πλάι και γύρω από τα χαμηλά του αμαξώματος υπάρχουν προ-
στατευτικά πλαστικά, ενώ το πίσω μέρος συμπληρώνει το κομψό 
και όμορφο XCeed. Μάλιστα, το διαφορετικό χρώμα του διαχύτη 
καθιστά αντιληπτή την καλή απόσταση από το έδαφος, που είναι στα 
18,4 εκ. με τις 18άρες ζάντες (στα 17,2 εκ. με τις 16άρες).
Περνώντας στο εσωτερικό, η γενικότερη εικόνα θα ήταν αδύ-
νατο να μην παραπέμπει στο μεγαλύτερο μέρος της στο Ceed. 
Ωστόσο, τη διαφορά έρχεται να κάνει η εντυπωσιακή μακρό-
στενη και προαιρετική οθόνη των 10,25 ιντσών με το πολύ κα-
λό μενού και τα γραφικά. Νέο στοιχείο είναι και ο ψηφιακός 
(για πρώτη φορά σε Kia) πίνακας οργάνων Supervision με ο-
θόνη 12,3 ιντσών, που όμως δεν υπήρχε στο αυτοκίνητο της 
δοκιμής μας. Φυσικά, υπάρχει πλήρης εξοπλισμός, με όλες τις 
δυνατότητες συνδεσιμότητας smartphones, τα πολλά και εξε-
λιγμένα συστήματα υποβοήθησης, στα οποία περιλαμβάνεται 
και αυτό της ημιαυτόνομης οδήγησης, το προαιρετικό ηχοσύ-
στημα της JBL, αλλά και το εξελιγμένο σύστημα infotainment.
Οι χώροι είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικοί για τις δια-
στάσεις του αυτοκινήτου, με τους πίσω επιβάτες να έχουν αρ-
κετή άνεση για τα γόνατά τους. Όσο για τον χώρο αποσκευών, 
τα 426 λίτρα (31 λίτρα μεγαλύτερος από του Ceed) μαζί με τον 
διαιρούμενο χώρο αποτελούν εξαιρετική τιμή, ενώ η μελετη-
μένη σχεδίασή του στα άκρα βολεύει στη μεταφορά μακριών 
αντικειμένων (π.χ. ομπρέλα θαλάσσης). Επιπλέον, αν διπλω-
θούν οι πλάτες των πίσω καθισμάτων, που για πρώτη φορά σε 
Kia διαιρούνται σε τρία τμήματα (40:20:40), μπορούν να μετακι-
νηθούν αντικείμενα με συνολικό όγκο έως και 1.378 λίτρα.

Από τη θέση του οδηγού υπάρχει μια crossover 
θέα. Τι εννοώ; 
Πως δεν κάθεσαι τόσο χαμηλά όσο στο Ceed, αλλά ούτε και ψηλά 
όπως σε ένα Sportage. Στη σχετικά πλούσια έκδοση της δοκιμής 

KIA XCEED  
1.0 T-GDi

μας τα καθίσματα παρέχουν εξαιρετική πλευρική πρόσφυση. Ως 
crossover, το XCeed έχει ένα κλικ πιο μαλακή ρύθμιση ανάρτησης 
από το Ceed, αλλά σε καμία περίπτωση δεν το λες χαλαρό. Από τα 
πρώτα χιλιόμετρα σου βγάζει μια σπορ crossover διάθεση, με την 
ανάρτηση να μοιάζει σφιχτή, χωρίς όμως να αντιδρά ξερά.
Τουναντίον, ακόμη και στις πιο δύσκολες εγκάρσιες ανωμαλί-
ες έχει το απαιτούμενο βάθος απόσβεσης, έτσι το XCeed περνά 
εντυπωσιακά άνετα πάνω από τα σαμαράκια. Μάλιστα, o 
crossover χαρακτήρας του μερικές φορές σε κάνει να ξεχνάς 
τη σχετικά μεγάλη απόσταση που έχεις από το έδαφος για να 
περνάς από διάφορα εμπόδια ή για μια άνετη βόλτα σε χωμα-
τόδρομους, χάρη και στις μεγαλύτερες διαδρομές της ανάρτη-
σης αλλά και στα υδραυλικά στοπ των αμορτισέρ που απορρο-
φούν πιο αποτελεσματικά τις ανωμαλίες.
Από κει και πέρα, το XCeed είναι ευχάριστο στις στροφές και 
παίρνει λογικές κλίσεις, ενώ για να φτάσεις στα όρια του αυτο-
κινήτου θα πρέπει να υπερβάλεις. Το τιμόνι έχει πολύ καλή 
πληροφόρηση και, παρά μια κάπως τεχνητή αίσθηση γύρω 
από την ευθεία, τα φρένα είναι δυνατά, ενώ ο εξάρης επιλογέ-
ας κουμπώνει απροβλημάτιστα.
Και φτάνουμε στον γνωστό αλουμινένιο τρικύλινδρο χιλιάρη 
βενζινοκινητήρα, ο οποίος, παρά τα μόλις 150 χιλιόμετρα που 

είχε «γράψει» στο ολοκαίνουριο XCeed που παραλάβαμε, έδειξε 
ψυχωμένος και ροπάτος, αν και από τις μεσαίες σ.α.λ. και πάνω 
φάνηκε να «λαχανιάζει». Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να 
κινείσαι τόσο ψηλά. Προσωπικά θεωρώ πως αυτή η έκδοση 
είναι μια χαρά, αφού τα 120 άλογα εκτελούν και με το παραπά-
νω το έργο τους και με μια μέση κατανάλωση στα περίπου 7,5-8 
λίτρα ανά 100 χλμ. (μην ξεχνάμε το άστρωτο του μοτέρ).
Συνοψίζοντας, αν είστε από αυτούς που θεωρούν κουραστικά τα 
SUV λόγω του αυξημένου ύψους τους και αν θεωρείτε πως τα 
απλά πεντάθυρα σας περιορίζουν ή σας αφήνουν αδιάφορο, το 
XCeed είναι μάλλον αυτό που ψάχνετε. Με την τουλάχιστον ικανο-
ποιητική απόσταση από το έδαφος κάνει ό,τι και ένα προσθιοκίνη-
το SUV, ενώ με το crossover σουλούπι του ταξιδεύει στον ανοιχτό 
δρόμο με πολύ καλή ποιότητα κύλισης (παρά έναν διακριτικό και 
μάλλον απαρατήρητο θόρυβο από τα λάστιχα στην μέτριας ποιό-
τητας άσφαλτο) και δίχως αεροδυναμικούς θορύβους.
Για να μη σας κουράζω άλλο με τέτοιου είδους λεπτομέρειες 
και για να δώσω τη γενική εικόνα, το XCeed αποδεικνύεται 
πολύ πιο απολαυστικό στον δρόμο από τα περισσότερα SUV 
και δίχως να υπολείπεται σημαντικά σε ελευθερία κίνησης ή 
σε πρακτικότητα. Αρκεί να ξεπεράσετε τα €20.590, από τα ο-
ποία ξεκινούν οι τιμές πώλησής του.

Ένα αυτοκίνητο 
που τα κάνει όλα!
Αυτή τη φορά οι Κορεάτες της Kia φαίνεται ότι βρίσκουν τη 
χρυσή τομή με ένα μοντέλο που επαναπροσδιορίζει τα 
χαρακτηριστικά του crossover.
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998 κ.εκ.

120 ίπποι / 6.000 σ.α.λ.

172 Nm / 1.500-4.000 σ.α.λ.

11,3 δλ.

186 χλμ./ώρα

8 λίτρα / 100 χλμ.

4,395x1,826x1,483 μέτρα

426-1.378 λίτρα

1.332 κιλά

124-130 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

Kia XCeed 1.0 T-GDi

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ €20.590
από

Ένα αυτοκίνητο 
που τα κάνει όλα!
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ΔΟΚΙΜΗ 

Με ελκυστικό ντιζάιν, το νέο Peugeot 208 είναι ένα από τα πιο 
ενδιαφέροντα supermini, βάζοντας φωτιά στην κατηγορία του.

Μ
ία κατηγορία την οποία ο Έλληνας οδηγός α-
φουγκράζεται περισσότερο από κάθε άλλη, α-
φού είναι αυτή με τις περισσότερες πωλήσεις. 
Και σίγουρα το τελευταίο διάστημα θα έχει 
μπει για τα καλά στην πρίζα, αφού το νέο 
Renault Clio έχει ήδη λανσαριστεί, το νέο Opel 

Corsa έρχεται τις επόμενες μέρες, ενώ για το νέο Toyota Yaris θα 
πρέπει κανείς να περιμένει μέχρι του χρόνου. Και δίχως να ξεχνά-
με τα εξίσου αξιόλογα Ford Fiesta, Citroën C3, VW Polo, Seat Ibiza 
κ.ά. που ήδη κυκλοφορούν.
Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί το νέο Peugeot 208, το οποίο 
αποκλείεται να το μπερδέψεις με οτιδήποτε άλλο. Είναι ίσως το πιο 
ελκυστικό μοντέλο της κατηγορίας του, με μια εμφάνιση που γεμίζει 
το μάτι. Το όλο στιλ, με τη μεγάλη μάσκα, τα φωτιστικά σώματα με τις 
φωτεινές ράβδους, τα μπροστινά LED ημέρας που κατεβαίνουν σαν 
χαυλιόδοντες, τη φάσα που γεφυρώνει τα πίσω φώτα και το γενικό-
τερο ανάγλυφο, παραπέμπει στη σχεδιαστική οδό που άνοιξε το 3008.
Ένα διπλό «γουάου» μάλλον θα αναφωνήσεις ανοίγοντας την πόρτα 
και μπαίνοντας σε έναν high-tech και ποιοτικό διάκοσμο. Πρόκειται 
για τη μικρότερη σε μοντέλο εκτέλεση του γνωστού i-cockpit με τις 
δύο ψηφιακές οθόνες. Ειδικά σε αυτήν για τον οδηγό υπάρχει μια 
πραγματική 3D απεικόνιση σε δύο επίπεδα, δημιουργώντας μια «προ-
χώ» εικόνα, σε συνδυασμό με την πολύ καλή σε απόκριση και γραφι-
κά touch screen με διαγώνιο 10΄  ́(στάνταρ υπάρχει 7άρα). Χαμηλότε-
ρα από αυτήν υπάρχει μια σειρά από διακόπτες «γλώσσας» και ακρι-
βώς από πάνω αφής. Αρχικά ξενίζουν, αλλά πολύ γρήγορα τους συ-
νηθίζεις στη λειτουργία τους. Τώρα, αν δεν έχεις ξαναβρεθεί μπροστά 
σε ένα i-cockpit, θα δυσκολευτείς κάπως να βρεις το σωστό ύψος του 
τιμονιού. Προσωπικά, για να μπορώ να βλέπω τον πίνακα οργάνων, 
είχα ρυθμίσει το τιμόνι αρκετά χαμηλότερα απ’ ό,τι θα έπρεπε, με απο-
τέλεσμα κατά την αποβίβαση να βρίσκει η στεφάνη στο πόδι μου.
Η ποιότητα κατασκευής κυμαίνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, με τα 
πλαστικά και τα υλικά να έχουν πολύ καλό φινίρισμα και τελειώμα-
τα. Στην έκδοση της δοκιμής μας (Allure – από €17.100) το πάνω 
μέρος του ταμπλό έχει μαλακό πλαστικό, υπάρχει αρκετό gloss 
γυαλιστερό μαύρο, όμορφη είναι η επένδυση των καθισμάτων, ενώ 
σκληρά πλαστικά θα βρεις μόνο στα πλαϊνά στις πόρτες. Οι χώροι 
για μικροαντικείμενα είναι καλοί, υπάρχουν οι απαραίτητες δύο πο-
τηροθήκες, πολύ βαθύ είναι το ντουλαπάκι ανάμεσα σε οδηγό και 
συνοδηγό, ενώ πολύ έξυπνο είναι το κάλυμμα της –εξίσου βολικής 
και πρακτικής «κρυφής»– θήκης στην κεντρική κονσόλα, το οποίο, 

όταν ανοίγει, χρησιμεύει ως βάση για smartphone.
Το μήκος του αμαξώματος ίσα που ξεπερνά τα 4 μέτρα και υπολείπε-
ται κατά μερικά χιλιοστά σε κάθε του διάσταση από το Renault Clio. 
Συγκρίνοντας τα μεταξόνια, υπάρχει μια διαφορά 43 χιλιοστών, η ο-
ποία αποτυπώνεται και στους εσωτερικούς χώρους. Το 208 μπορεί 
να είναι το ομορφότερο μοντέλο της κατηγορίας του, αλλά οι χώροι 
για τους πίσω επιβάτες είναι κάτω του μέσου όρου. Αν και δεν υπάρ-
χει καμία ανησυχία για την κόμμωση, μια και ο αέρας πάνω από τα 
κεφάλια είναι αρκετός, ο χώρος για τα γόνατα είναι περιορισμένος. 
Επίσης, τα 309 λίτρα του πορτμπαγκάζ (με κιτ επισκευής, με ρεζέρβα 
265) είναι πολύ κοντά σε αυτά του Ford Fiesta, με τα VW Polo και Seat 
Ibiza να εξακολουθούν να είναι οι πιο «οικογενειακές» επιλογές της 
κατηγορίας.

Το 208 της δοκιμής μας είναι αυτό 
που θα πουλήσει περισσότερο 
Εφοδιάζεται με τον γνωστό 1.2 PureTech που αποδίδει 100 στρωτούς 
ίππους, με το μοτέρ να αποσπά μόνο κολακευτικά σχόλια. Η τρικύλιν-
δρη λειτουργία του κάθε άλλο παρά ενοχλητική είναι, βγάζοντας μια 
ευχάριστη σπορ χροιά, ενώ ο εξάρης επιλογέας είναι από τους πιο 
εύχρηστους και ακριβείς στα κουμπώματά του. Οι επιδόσεις ευνοού-
νται και από τη σχετικά πυκνή κλιμάκωση των σχέσεων.
Τα χαρίσματα της νέας CMP πλατφόρμας γίνονται αντιληπτά από τα 
πρώτα χιλιόμετρα, με τη ρύθμιση της ανάρτησης να εντυπωσιάζει. 
Προσφέρει πολύ καλά επίπεδα άνεσης δίχως να αντιδρά ξερά ακό-
μη και στα πιο δύσκολα σημεία, ενώ παράλληλα είναι σφιχτή όσο 
χρειάζεται ώστε το 208 να σου βγάζει μια σπορτίφ αίσθηση. Πολύ 
καλή ακρίβεια έχει και το τιμόνι, αλλά θα πρέπει να συμβιβαστείς με 
το μικρό του μέγεθος. Στο ταξίδι το νέο 208 είναι εντυπωσιακά στα-
θερό, ήσυχο και με πολύ καλή ποιότητα κύλισης. Όσο για την κατα-
νάλωση, κυμάνθηκε στα 7-7,5 λίτρα/100 χλμ. στο ταξίδι και λίγο 
πάνω από 8,5 λίτρα μέσα στην πόλη (με το μοτέρ άστρωτο, αφού το 
παραλάβαμε με κάτι λιγότερο από 30 χιλιόμετρα στο κοντέρ).
Συνοψίζοντας, είναι ξεκάθαρο πως η Peugeot έχει επενδύσει κυρί-
ως στη δημιουργία ενός ποιοτικού supermini με έντονη premium 
αύρα παρά στη δημιουργία ενός supermini που συμβιβάζεται για 
να καλύψει απόλυτα τις ανάγκες μιας μικρής οικογένειας. Και αν το 
νέο 208 δεν είναι το πιο ευρύχωρο της κατηγορίας του, προσωπικά 
θεωρώ πως το δυναμικό και μεταμοντέρνο στιλ του το αναδεικνύει 
σε μια πολύ πιο συμφέρουσα εναλλακτική απέναντι στο πολύ ακρι-
βότερο Audi A1 ή στο Mini.

Κάνει  
τη διαφορά!

PEUGEOT 208  1.2 PURETECH 100

ΑΝΑΛΥΤΑ ΟΙ ΤΙΜΈΣ ΠΏΛΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΈΟΥ PEUGEOT 208

1.2 PureTech 75 S&S LIKE:  €13.580
1.2 PureTech 75 S&S ACTIVE:  €14.950
1.2 PureTech 75 ALLURE:  €16.300
1.2 PureTech 100 S&S ACTIVE:  €16.200
1.2 PureTech 100 S&S ALLURE:  €17.100
1.2 PureTech 100 S&S GT LINE:  €21.100
1.2 PureTech 100 S&S EAT8 ACTIVE:  €17.200
1.2 PureTech 100 S&S EAT8 ALLURE:  €19.500
1.2 PureTech 100 S&S EAT8 GT LINE: €21.700
1.2 PureTech 130 S&S EAT8 ALLURE:  €21.700
1.5 BlueHDi 100 S&S LIKE:  €16.500
1.5 BlueHDi 100 S&S ACTIVE: €17.200
1.5 BlueHDi 100 S&S ALLURE:  €19.400
1.5 BlueHDi 100 S&S GT LINE:  €21.600
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1.199 κ.εκ.

102 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

205 Nm / 1.750 σ.α.λ.

9,9 δλ.

188 χλμ./ώρα

8 λίτρα / 100 χλμ.

4,055x1,745x1,430 μέτρα

311-1.106 λίτρα

1.165 κιλά

97 (124 WLTP) γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

Peugeot 208   
1.2 PureTech 100

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ €16.200
από
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AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Μαζί με τη νέα δίλιτρη υβριδική έκδοσή του το C-HR θα είναι 
διαθέσιμο στη χώρα μας τις επόμενες μέρες.

Διακριτική υβριδική 
αναβάθμιση

ΝΈΟ  
TOYOTA 

C-HR
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Τ
ο C-HR είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά αλλά και 
πιο εμπορικά σύγχρονα μοντέλα που έχει κατα-
σκευάσει η Toyota. Από το 2016 έχουν βγει από το 
εργοστάσιο της εταιρείας στην Τουρκία περισσότε-
ρα από 400.000 C-HR, εκ των οποίων τα 4.500 κυ-
κλοφορούν στη χώρα μας. Δύο είναι τα βασικά 

συστατικά της επιτυχίας του: η τολμηρή κουπέ-SUV σχεδίαση 
που ξεπερνά οτιδήποτε άλλο στο οποίο μάς έχει συνηθίσει η 
Toyota και φυσικά η υβριδική του τεχνολογία.
Αυτή συνεχίζει ως είχε στην έκδοση HSD(Hybrid Synergy 
Drive) με τον κινητήρα βενζίνης στα 1.800 κ.εκ. ισχύος 122 
ίππων και διευρύνεται με τη δίλιτρη HDF (Hybrid Drive 
Force), έκδοση η οποία προέρχεται από την Corolla. Κάπου 
στο βάθος υπάρχει και ο συμβατικός υπερτροφοδοτούμε-
νος 1.200άρης των 116 ίππων (με χειροκίνητο εξάρι, η AWD 
έκδοση δεν εισάγεται), ο οποίος ωστόσο έχει τη μικρότερη 
ζήτηση.
Επί της ουσίας, το ενδιαφέρον στο C-HR επικεντρώνεται στον 
δίλιτρο τετρακύλινδρο βενζίνης (σε κύκλο Atkinson, 41% απόδο-
ση, συμπίεση στο 14:1, με διπλό VVT-i, διπλό ψεκασμό 4D-S) 
που συνδυάζεται με έναν ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα 80 kW, 
με τη συνολική ισχύ να διαμορφώνεται στους 184 ίππους, με 

εκπομπή CO2 στα 118-120 γρ./χλμ. (WLTP). Και ενώ το δίλιτρο 
C-HR έχει μια μπαταρία νικελίου υδριδίου-μετάλλου (NiMH 216 
V), το μικρότερο υβριδικό έχει μια νέα λιθίου ιόντων (Li-Ion 
207,2 V).
Η επιτάχυνση και οι ρεπρίζ του δίλιτρου C-HR είναι αισθητά κα-
λύτερες από του μικρότερου υβριδικού C-HR, με την Toyota να 
δίνει τα 0-100 χλμ./ώρα σε 8,2 δευτερόλεπτα και τελική στα 180 
χλμ./ώρα (έναντι 11 και 170, αντίστοιχα, του 1.8 HSD). Αν και αυ-
τή η επίδοση δεν μπορεί να αποτυπώσει την υπεροχή του 2.0 
HDF, δύσκολα θα μπορούσες να αποκαλέσεις και αυτό το C-HR 
σπορ λόγω της CVT μετάδοσης με τη γνωστή λειτουργία. Αυτή, 
πάντως, είναι πολύ πιο ήσυχη, όπως και στη νέα Corolla. Άλλω-
στε σε ένα υβριδικό δεν είναι αυτό το ζητούμενο, αφού είναι λί-
γες οι φορές που θα «κολλήσεις» το γκάζι στο πάτωμα για να ε-
πιδιώξεις πλήρη ισχύ.
Έτσι, γίνεται αντιληπτό πως το δίλιτρο C-HR απευθύνεται κυρίως 
σε όσους θέλουν το κάτι παραπάνω σε δυναμική οδήγηση και 
επιδόσεις. Γι’ αυτό και η ανάρτηση έχει νέα αμορτισέρ, προσφέ-
ροντας πιο συμπαγές «πάτημα» και γενικότερα πιο άμεση αντί-
δραση του πλαισίου σε κάθε του κίνηση. Βελτιωμένα είναι τα ε-
πίπεδα NVH, δηλαδή του θορύβου κύλισης και όσων περνούν 
στην καμπίνα, με την ανάρτηση να λειτουργεί άψογα και να προ-

σφέρει πολύ καλά επίπεδα άνεσης. Το τιμόνι έχει μια ελαφριά 
αλλά ακριβή αίσθηση και στις στροφές αυτό το C-HR έχει ένα 
πιο αεράτο πέρασμα.
Εξωτερικά, το C-HR έχει περάσει από ένα εντελώς διακριτικό 
facelift, με τη μάσκα να έχει πλατύνει ελαφρώς, τους προβολείς 
να έχουν μετακομίσει ψηλότερα και τους προφυλακτήρες να έ-
χουν επανασχεδιαστεί, όπως και τα φωτιστικά σώματα. Στον 
προσεγμένο διάκοσμο το μέγεθος των αλλαγών είναι ανάλογα 
διακριτικό, με το αναβαθμισμένο σύστημα πολυμέσων να περι-
λαμβάνει τη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto.
Από κει και πέρα, το C-HR είναι αυτό που γνωρίζουμε: παραμέ-
νει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα Toyota, αλλά και ένα από τα πιο 
«κλειστοφοβικά» (αέρας για τα γόνατα υπάρχει ικανοποιητικός) 
όσον αφορά τους χώρους για τους πίσω επιβάτες, ενώ τα 377 
λίτρα (358 στο δίλιτρο) για τις αποσκευές αντιστοιχούν σε ένα 
ευρύχωρο supermini.
Οι τιμές πώλησης (από €21.270 το 1.2T, από €24.070 το 1.8 
Hybrid) βάσει του εξοπλισμού κυμαίνονται σε λογικά επίπεδα, 
με τη δίλιτρη έκδοση (από €29.050) να ανεβαίνει αρκετά και να 
απευθύνεται σε πιο συνειδητοποιημένους οδηγούς. Άλλωστε, η 
ίδια η Toyota έχει ως στόχο το 30% των πωλήσεων στην ελληνι-
κή αγορά να αναλογεί στο 2.0 HDF και το 20% στο 1.8 ΗSD.



FR
EE

TI
M

E
CALENDAR
30/11-06/12

Ο ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ 
ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Μετά τα τελευταία EP και LP με τίτλο «Αυτή είναι η 
ζωή» και « That’s life» ο Πάνος Μουζουράκης επι-
στρέφει από την Αμερική στην Κεντρική Σκηνή του 
Σταυρού του Νότου από τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 
για να αποδείξει ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί με το 
«That’s live».

Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΡΑΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 
(3 Δεκεμβρίου) η Κατερίνα Βρανά θα σαρώσει ξανά με 
το αμαξίδιο τη σκηνή του θεάτρου Αλίκη, δίνοντας ένα 
σπουδαίο μάθημα ζωής. Η αγαπημένη stand-up κωμικός, 
με όπλο της το χιούμορ, κατάφερε να μετατρέψει τη συνά-
ντησή της με τον θάνατο σε πηγή αισιοδοξίας, έμπνευσης 
και δύναμης για ζωή. Αυτή τη συνάντηση διακωμωδεί μο-
ναδικά στη δίωρη απολαυστική παράστασή της «Staying 
Alive» (Σχεδόν Πέθανα).

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BΑΖΑΑR 
ΤΩΝ «ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»
Οι «Φίλοι της Μέριμνας» μας προσκαλούν στο 10ο 
Χριστουγεννιάτικο Bazaar, που θα πραγματοποιηθεί στο 
Ζάππειο Μέγαρο στις 23, 24 και 25 Νοεμβρίου. Εκεί θα 
έχετε την ευκαιρία να κάνετε τις χριστουγεννιάτικες αγο-
ρές σας ανακαλύπτοντας πολλά πρωτότυπα και χρηστικά 
δώρα, παιχνίδια, σπιτικές μαρμελάδες, γλυκά, γούρια, 
βιβλία για μικρούς και μεγάλους, εξαιρετικά ρούχα, πα-
πούτσια, τσάντες και κοσμήματα σε πολύ προσιτές τιμές. 
Τα έσοδα από το bazaar θα διατεθούν για το έργο που 
προσφέρουν οι υπηρεσίες της Μέριμνας. 
www.merimna.org.gr

Ένα Jukebox πολύχρωμο, γεμάτο τραγούδια από διαφορετικές εποχές 
και γλώσσες, ξεκινά να παίζει από το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στο Γυά-
λινο Μουσικό Θέατρο. Γεμάτο με «τα τραγούδια που μας μεγάλωσαν», 
όπως λέει και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο οποίος υπογράφει αυτή τη νέα 

μουσική παράσταση, που θα παρουσιάζει κάθε Σάββατο με τους Μπλε, τον Στάθη 
Δρογώση, τα Κίτρινα Ποδήλατα, την Αγάπη Διαγγελάκη και τον Βύρωνα Τσου-
ράπη. Πρόκειται ουσιαστικά για μια μουσική γιορτή με πρωταγωνιστές τα τραγού-
δια που τους διαμόρφωσαν, χωρίς φόβο αλλά με περίσσιο πάθος.

Ο ΝΙΚΟΣ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ 

ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΕΝΑ 
JUKEBOX
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Τα νέα παιδιά 
ζητούν το like, 
την άμεση 
αναγνώριση της 
προσπάθειάς τους, 
το ντάντεμα. Και 
φωτογραφίζουν 
τα πάντα, για να 
τροφοδοτούν τα 
μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης: τις 
κάλτσες τους, τα 
φώτα, την πόρτα 
του θεάτρου, το 
κολατσιό τους. 
Έδωσα κάποια 
στιγμή σε έναν 
μαθητή μου τον 
«Πρώτο  Έρωτα» 
του Μπέκετ για 
να το διαβάσει, κι 
αυτός φωτογράφισε 
το εξώφυλλο και 
το πόσταρε αμέσως 
στο Facebook. 
Πριν το ανοίξει 
καν. Σοκαρίστηκα.

Η 
Μάρθα Φριντζήλα επιστρέφει στο 
Γυάλινο Upstage με τις «Εξομολο-
γήσεις του Σαββάτου – Η συνέχεια» 
από το Σάββατο 30 Νοεμβρίου και 
για όλο τον Δεκέμβριο, συνεχίζο-
ντας τη μουσική της αφήγηση διαν-

θισμένη με νέες εξομολογήσεις, με αναλυτική προ-
σέγγιση, με σαρκαστικές παρατηρήσεις και κοινωνι-
κούς σχολιασμούς.

Τι διαφορές έχει η φετινή παράσταση από την περ-
σινή σας;
Μεγαλώσαμε έναν χρόνο, ο κόσμος αγρίεψε κι 
άλλο, κι έχουμε πολλά να πούμε. Φέτος η κάθε πα-
ράσταση θα είναι συλλεκτική, γιατί εκτός από τις 
πρόζες και τα τραγούδια που έχουν αλλάξει αρκετά, 
θα έχουμε στην παρέα μας και φίλους από τον χώρο 
του θεάτρου και του θεάματος εν γένει, που θα τους 
ανακοινώνουμε προτελευταία στιγμή. Πρόκειται για 
ανθρώπους που αγαπώ και θαυμάζω πολύ και που, 
κάποιοι από αυτούς, δεν έχουν ακόμη μοιραστεί το 
τραγουδιστικό τους χάρισμα με το κοινό.

Με ποιο κριτήριο επιλέγετε τα τραγούδια στις παρα-
στάσεις σας; Σας ενδιαφέρει να αφηγηθούν μια ιστο-
ρία;
Ναι, με ενδιαφέρει πολύ το σύνολο των τραγουδιών 
να αφηγείται μια ιστορία, αλλά περισσότερο με ενδι-
αφέρει να ακουστούν θαυμάσια τραγούδια υπέροχα 
παιγμένα. Τα προγράμματα που προτείνω πάντα πε-
ριλαμβάνουν ένα ελάχιστο δείγμα από αυτό που ο-
νομάζουμε «προσωπική δισκογραφία». Το μεγαλύ-

τερο μέρος το καταλαμβάνουν αριστουργήματα της 
ελληνικής αλλά και της ξένης τραγουδοποιίας, πει-
ραγμένα παρεξηγημένα λαϊκά και δημοτικά τραγού-
δια, καθώς και άσματα που πάντα ήθελα να πω και 
βρίσκω τώρα την ευκαιρία.

Πείτε μας τρία τραγούδια που σκιτσάρουν ικανοποι-
ητικά την παράσταση.
Ο «Ερωτευμένος» του Βασίλη Μαντζούκη, η «Γυ-
φτοπούλα» του Γιώργου Μπάτη και το «Martha» του 
Tom Waits.

Είστε με το ένα πόδι στο θέατρο και με το άλλο στη 
μουσική. Υπάρχει μεγαλύτερη αγαπημένη από τις 
δύο ενασχολήσεις σας;
Όχι. Είμαι δίγαμη. Και πιστή και στις δύο αγαπημέ-
νες.

Πέρα από τις παραστάσεις στο Γυάλινο, θα κάνετε 
και θέατρο φέτος και, αν ναι, τι θα ανεβάσετε;
Τέλη Δεκεμβρίου θα παίξω στο τρίτο σχεδίασμα 
των «Ορνίθων» του Νίκου Καραθάνου στη Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών και τον Ιανουάριο θα τα-
ξιδέψουμε με το έργο στη Χιλή για μια σειρά πα-
ραστάσεων. Τον Μάρτιο θα παρουσιάσουμε στο 
Baumstrasse ένα σχέδιο των «Βακχών» σε συ-
νεργασία με την καλλιτεχνική σχολή As Kommune 
της Νορβηγίας και τέλη Απριλίου θα το παρουσιά-
σουμε στη Νορβηγία. Επίσης, συμμετέχω στη νέα 
παραγωγή των Rootlessroot που θα παρουσιαστεί 
στη Στέγη αρχές Απριλίου. Τον Μάιο θα ανεβάσω 
στο Baumstrasse μια παράσταση-αναλόγιο για τη 

«Μήδεια» του Ευριπίδη. Αυτά μέχρι το καλοκαίρι. 
Μετά τα πράγματα αγριεύουν κι άλλο, αλλά θα τα 
πούμε στην ώρα τους.

Έχετε γεννηθεί στην Ελευσίνα. Πιστεύετε ότι θα κα-
ταφέρει η πόλη να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις και 
τις ανάγκες που απορρέουν από την ανάδειξή της σε 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021;
Ως Ελευσίνια αγωνιώ και περιμένω. Δεν γνωρίζω 
ποιες είναι οι δεσμεύσεις και οι απαιτήσεις του εγ-
χειρήματος. Δεν ξέρω τι πρέπει να αποδείξει και σε 
ποιες προκλήσεις οφείλει να αντεπεξέλθει η πόλη. 
Συμμετέχουμε με το Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δρά-
ματος εδώ και δύο χρόνια στις εκδηλώσεις για την 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα και προσπαθούμε από τη 
μεριά μας να αφήσουμε το χνάρι μας στην πολιτι-
στική πορεία της πόλης μας. Η ομάδα φαίνεται να 
έχει όραμα και πολλή διάθεση και όρεξη για δου-
λειά. Για μένα, ευχής έργο θα ήταν μέσω της Πο-
λιτιστικής Πρωτεύουσας να περισωθούν τα αρχιτε-
κτονικά αριστουργήματα της πόλης, οι ανενεργοί βι-
ομηχανικοί της χώροι, και να κληροδοτηθούν στους 
κατοίκους της Ελευσίνας χώροι δημιουργίας, πολι-
τισμού και ψυχαγωγίας. Φαντάζομαι πως τα οικο-
νομικά μεγέθη για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα ως 
θεσμό είναι θεόρατα. Πάντως, αν το κριτήριο ήταν α-
μιγώς ο πολιτισμός, η Ελευσίνα έχει ήδη αποδείξει 
πως αξίζει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, 
τόσο με τη μακραίωνη προσφορά της στον πολιτισμό 
όσο και με την εντατικοποίηση της πολιτιστικής της 
δημιουργίας τα τελευταία 45 χρόνια. Γιατί να μην τα 
καταφέρει και τώρα;

Παράλληλα με όσα κάνετε, διδάσκετε σε νέους φω-
νητική και θέατρο. Είναι διαφορετικά τα χαρακτηρι-
στικά τους από της δικής σας γενιάς;
Η διαχείριση του χρόνου είναι κάτι που δυσκολεύει 
πάρα πολύ τα νέα παιδιά. Θεωρούν ότι τα πράγματα 
μπορούν να γίνουν πολύ γρήγορα κι έτσι τα αφή-
νουν όλα τελευταία στιγμή. Νομίζω πως ευθύνε-
ται η σχέση τους με το διαδίκτυο, όπου πατάς ένα 
κουμπί κι έχεις την απάντηση, το μάνιουαλ, το ντε-
λίβερι – ό,τι ζητήσεις. Όταν ανακαλύπτουν ότι τα 
πράγματα που θαυμάζουν έχουν πολλή δουλειά και 
πολλή «κουζίνα» από πίσω, απογοητεύονται και εύ-
κολα παραδίδουν τα όπλα. Είναι επίσης πολύ επη-
ρεασμένα από τα social media, δυστυχώς. Ζητούν 
το like, την άμεση αναγνώριση της προσπάθειάς 
τους, το ντάντεμα. Και φωτογραφίζουν τα πάντα, για 
να τροφοδοτούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: τις 
κάλτσες τους, τα φώτα, την πόρτα του θεάτρου, το 
κολατσιό τους. Έδωσα κάποια στιγμή σε έναν μα-
θητή μου τον «Πρώτο Έρωτα» του Μπέκετ για να το 
διαβάσει, κι αυτός φωτογράφισε το εξώφυλλο και το 
πόσταρε αμέσως στο Facebook. Πριν το ανοίξει καν. 
Σοκαρίστηκα.

INFO
Μάρθα Φριντζήλα
Εξομολογήσεις του Σαββάτου – Η συνέχεια

Κάθε Σάββατο από 30 Νοεμβρίου έως 4 Ιανουαρίου
Γυάλινο Upstage
Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη
Τηλ.: 210 9315600
www.gialino.gr
  

Μάρθα Φριντζήλα

«Ως Ελευσίνια 
αγωνιώ και 
περιμένω»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ



Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα πραγματοποιηθεί 
έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στα αδέσποτα της 
Ελλάδας από τον φωτογράφο Νίκο Ζήκο.

Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Eyes behind bars» και πρόκειται 
για ένα εικαστικό δρώμενο φιλοζωικού χαρακτήρα. Αφορμή 
της έκθεσης είναι η πρωτοβουλία του Νίκου Ζήκου να φω-
τογραφίσει ασπρόμαυρα πορτρέτα σκύλων της φιλοζωικής 
οργάνωσης Save a Greek Stray. Τα πορτρέτα του αυτά θα κο-

σμήσουν στις 7 Δεκεμβρίου τον Πύργο Βιβλίων, στο κτίριο της Εθνικής Βι-
βλιοθήκης της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 
από τις 09:00 έως τις 18:00.
Η φιλοζωική μη κερδοσκοπική οργάνωση Save a Greek Stray τα τελευταία 
πέντε χρόνια έχει ταχθεί στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ζώων, καθώς 
και στον έλεγχο του αριθμού των αδέσποτων, διασώζοντας, στειρώνοντας και 
φιλοξενώντας στο καταφύγιό της έναν μεγάλο αριθμό αδέσποτων σκύλων 
που έχουν ανάγκη θεραπειών και προστασίας από τους κίνδυνους του δρό-
μου.
Τον Ιούνιο του 2018, με όχημα τη δύναμη της εικόνας, ο Νίκος Ζήκος συνερ-
γάστηκε με την Αction Aid και πραγματοποίησε την πρώτη του ατομική έκ-
θεση, με τίτλο «Portraits from Rwanda», με στόχο την ανέγερση αίθουσας 
δημοτικού σχολείου στο χωριό Muvungu της Ρουάντας, αποδεικνύοντας τα 
θεαματικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει η σύμπραξη της τέχνης με την 
κοινωνική ευαισθησία.
Αναγνωρίζοντας τον θετικό αντίκτυπο της οργάνωσης Save a Greek Stray, ε-
πανέρχεται με τη δεύτερη ατομική έκθεσή του, φωτογραφίζοντας σκυλιά του 
καταφυγίου της. Ζώα χτυπημένα, άρρωστα, υπερήλικα, φοβικά ή απλώς ε-
γκαταλελειμμένα στη μοίρα της αδέσποτης ζωής, παίρνουν παράταση ζωής, 
φιλοξενούμενα σε κλουβιά καταλυμάτων, περιμένοντας τον άνθρωπο που θα 
τους ανοίξει την πόρτα για πάντα. Οι φωτογραφίες θα είναι διαθέσιμες προς 
τους επισκέπτες της έκθεσης αντί δωρεάς προς τη Save a Greek Stray.
«Η έλλειψη παιδείας, υπευθυνότητας και σεβασμού προς τα ζώα είναι ο 
λόγος ύπαρξης των αδέσποτων και αξιολόγησης του εν λόγω προβλήματος 
ως κοινωνικού. Τα αδέσποτα ζώα αυξάνονται και τα κλουβιά των καταφυγίων 
γεμίζουν. Μέσα σε αυτά τα κλουβιά υπάρχουν μάτια που θα πουν τις δικές 
τους ιστορίες» αναφέρει ο φωτογράφος, ο οποίος μας προσκαλεί να τις α-
φουγκραστούμε, να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα και να γίνουμε μέρος της 
λύσης του, υιοθετώντας μέχρι να αδειάσει και το τελευταίο κλουβί.
Εκπρόσωποι της Save a Greek Stray, όπως και ο ίδιος ο καλλιτέχνης, θα βρί-
σκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης στο ΚΠΙΣΝ, για να ενημερώ-
σουν τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες για την έκθεση και τις δράσεις της 
οργάνωσης γενικότερα

ΤΑ ΑΛΛΙΏΤΙΚΑ ΠΟΡΤΡΈΤΑ  
ΤΟΥ ΝΊΚΟΥ ΖΉΚΟΥ
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

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

www.gethealthier.gr
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Πρέπει κανείς, όταν επιχειρεί μια τέτοια ξανα-γραφή του 
έργου, να πάρει κατ’ αρχήν την απόφαση πως είναι ένας 
μόνο αναγνώστης ανάμεσα σε εκατομμύρια αναγνώστες 
του Τολστόι, που τα δικά του βιώματα και οι εμπειρίες 
καθρεφτίστηκαν σε μερικά από αυτά που περνάνε οι 
ήρωες του έργου, και άρα αυτό που γεννήθηκε σε αυτή τη 
συγγραφική «συνάντηση» καθορίζει το τι μένει, τι φεύγει, 
ποιοι από τους πολλούς χαρακτήρες του βιβλίου θα 
μεταφέρουν την ιστορία στην παράσταση, ποιες μάχες θα 
κρατηθούν, ποιοι έρωτες θα μνημονευτούν.

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Η 
Ιόλη Ανδρεάδη έχει κάνει 
σκηνοθετικά άλματα τα τε-
λευταία χρόνια. Φέτος τον 
χειμώνα πραγματοποιεί έναν 
άθλο, κάνοντας τον όνειρό 

της πραγματικότητα, μεταφέροντας το «Πό-
λεμος και Ειρήνη» του Λέοντος Τολστόι στο 
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Πώς χωράνε 
1.600 σελίδες κείμενο σε μια σκηνή;

«Πόλεμος και Έιρήνη» του Τολστόι. Τι 
είναι αυτό που κάνει αυτό το κείμενο 
τόσο σημαντικό;
Το πόσο βαθιά ο συγγραφέας αγαπάει τους 
ήρωές του. Και με πόση στοργή παρουσι-
άζει το ψυχογράφημά τους. Χωρίς να τους 
κρίνει για τις αμαρτίες τους, τους αγκαλιά-
ζει με βαθιά κατανόηση και προσπαθεί να 
τους ξεριζώσει την ενοχή.

Να υποθέσω πως ήταν για εσάς όνειρο 
και πόθος ζωής η μεταφορά του έργου 
στο θέατρο…
Ναι, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου 

να σκηνοθετεί, το όνειρό μου ήταν το ανέ-
βασμα αυτού του έργου. Αποτελεί το πιο α-
γαπημένο μου και πολυδιαβασμένο μυθι-
στόρημα. Αυτές τις τόσο μαγικές 1.600 σε-
λίδες του τις διάβασα και τις ξαναδιάβασα 
από την εφηβεία μου ως σήμερα τουλάχι-
στον έξι φορές.

Θυμάστε πότε το διαβάσατε πρώτη φορά 
και τα συναισθήματα που σας δημιουρ-
γήθηκαν;
Το «ανακάλυψα» στη βιβλιοθήκη των γο-
νιών μου στα 14 μου. Ένιωσα δέος και 
μόνο που θα άνοιγα τα φθαρμένα αυτά βι-
βλία από τρεις γενιές πίσω, σε διαφορετι-
κές εκδόσεις, διαφορετικές μεταφράσεις. 
Και ύστερα, κατά την ανάγνωση, ένιωθα 
μια παράξενη στοργή κάθε φορά που τα ά-
νοιγα, σαν μέσα εκεί να ξανάβρισκα κάθε 
μέρα τους φίλους μου, ανθρώπους που 
αγαπώ.

Πού εστιάζει η παράσταση; Πώς δια-
σκευάζεται ένα μυθιστόρημα 1.600 σε-
λίδων;
Ένα μυθιστόρημα τέτοιου μεγέθους και 
βάθους διασκευάζεται με υπομονή και 
αγάπη. Θέλει θάρρος, λύσεις, πρωτοβου-

λίες, πίστη στον εαυτό σου και σεβασμό 
στο πρωτότυπο. Και φυσικά πολλές ώρες 
εργασίας, ξανακοιτάγματος, αναιρέσεων 
και τελικών αποφάσεων. Πρέπει κανείς, 
όταν επιχειρεί μια τέτοια ξανα-γραφή του 
έργου, να πάρει κατ’ αρχήν την απόφαση 
πως είναι ένας μόνο αναγνώστης ανά-
μεσα σε εκατομμύρια αναγνώστες του 
Τολστόι, που τα δικά του βιώματα και οι ε-
μπειρίες καθρεφτίστηκαν σε μερικά από 
αυτά που περνάνε οι ήρωες του έργου, 
και άρα αυτό που γεννήθηκε σε αυτή τη 
συγγραφική «συνάντηση» καθορίζει το τι 
μένει, τι φεύγει, ποιοι από τους πολλούς 
χαρακτήρες του βιβλίου θα μεταφέρουν 
την ιστορία στην παράσταση, ποιες μάχες 
θα κρατηθούν, ποιοι έρωτες θα μνημο-
νευτούν. Με αυτή την έννοια, πρόκειται για 
μια θεατρική μεταφορά με έντονο το αυ-
τοβιογραφικό στοιχείο, το προσωπικό φίλ-
τρο δηλαδή.

Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που 
αντιμετωπίσατε;
Το γεγονός πως οι κεντρικοί ήρωες που 
αγάπησε και περιέγραψε τόσο αναλυτικά 
ο Τολστόι είναι τόσο πολλοί. Και τόσο αξια-
γάπητοι. Η αποσιώπηση έστω και ενός α-

ποτελεί θυσία. Αλλά εκεί γυρνάει κανείς σε 
αυτό που ανέφερα προηγουμένως, σε μια 
ενστικτώδη, προσωπική επιλογή στηριγ-
μένη σε βιώματα.

Ξεχωρίζετε κάποιον ήρωα; Ποιος είναι ο 
αγαπημένος σας και γιατί;
Δεν ξεχωρίζω κάποιον ήρωα. Τους 
αγαπώ όλους εξίσου. Όλοι έχουν μέσα 
τους κάποιο ξεχωριστό κομμάτι του ίδιου 
του Τολστόι και κάποια θέση στην καρδιά 
του.

Στον ρόλο του Τολστόι και του στρατη-
γού Κουτούζοφ βρίσκεται ο Κώστας Κα-
ζάκος. Μιλήστε μας για τον κ. Καζάκο…
Ο Κώστας Καζάκος είναι ένας ζωντανός 
θρύλος. Νιώθω μεγάλη τιμή που δέχτηκε 
την πρότασή μου από την πρώτη μας συ-
νάντηση, από την πρώτη μας γνωριμία. 
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον 
συνεργάτη και ηθοποιό Κώστα Καζάκο. 
Πάντα πρόθυμος να δοκιμάσει τις οδη-
γίες του σκηνοθέτη του, με μια λαχτάρα ε-
φηβική. Και πάντα γενναιόδωρος με τους 
νεότερους ηθοποιούς του θιάσου. Ανεκτί-
μητη εμπειρία.

Μιλήστε μας για τα εντυπωσιακά σκηνικά 
της παράστασης…
Η ιδέα για τα σκηνικά βασίστηκε σε ένα 
πολύ συγκεκριμένο γλυπτό της Νατάσας 
Ροστόβα, το οποίο βρίσκεται στο Μου-
σείο του Τολστόι στη Μόσχα, όπου πήγαμε 
με τον Άρη Ασπρούλη για έρευνα, καθώς 
γραφόταν η διασκευή μας. Με βάση το 
μπρούντζινο αυτό γλυπτό, όπου εικονίζεται 
η αέρινη φιγούρα της εφηβικής Νατάσας 
μέσα σε ένα περίγραμμα μπαλκονόπορτας 
πολύ μεγαλύτερο από εκείνη, δημιουργή-
σαμε αντίστοιχα υπερμεγέθη σκηνικά πε-
ριγράμματα για όλες τις σκηνές του έργου. 
Και κάτω από αυτά τα διάφανα «θηρία», 
που στέκονται πάνω από τα κεφάλια μας 
σαν τα τοτέμ της Ιστορίας ή των κλασικών 
κείμενων, τοποθέτησα τους ηθοποιούς 
μου, τους ήρωες του έργου, στο φυσικό 
τους μέγεθος, να εκδηλώνουν με στανι-
σλαφσκική ειλικρίνεια τα σπουδαία τους 
πάθη. Τίποτε από αυτά, ωστόσο, δεν θα έ-
παιρνε την εντυπωσιακή όψη που είδατε 
χωρίς τη συνδρομή της σταθερής σκηνο-
γράφου μου Δήμητρας Λιάκουρα.

INFO

Μετάφραση από τα αγγλικά - σκηνοθεσία - κίνηση: Ιόλη Ανδρεάδη
Πρωτότυπη διασκευή για το θέατρο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης
Σκηνογραφία - κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα
Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Γιάννης Χριστοφίδης
Παίζουν: Κώστας Καζάκος, Ρούλα Πατεράκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Νεφέλη Κουρή, Κωνσταντίνος Μπι-
μπής, Γεράσιμος Γεννατάς, Βασιλική Τρουφάκου, Κώστας Νικούλι, Τζένη Κόλλια, Εστέλλα Κοπάνου, Ανδρέας 
Κανελλόπουλος
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Λ. Ηρώων Πολυτεχνείου 32
Το κείμενο της παράστασης κυκλοφορεί από την Κάπα Εκδοτική. Προλογίζει ο Δημήτρης Μανιάτης.

Πόλεμος και Ειρήνη

Ιόλη Ανδρεάδη

«Ο Κώστας 
Καζάκος είναι ένας 
ζωντανός θρύλος»
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  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ



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

Η τιμή διάθεσης των καυσόξυλων της PYROXIL είναι σχεδόν ίδια με τις τιμές των άλλων καυσόξυλων 
της αγοράς, με επιπλέον χαρακτηριστικά τη διπλάσια θερμαντική αξία και τη μηδενική εκπομπή ρύπων 

στο περιβάλλον μέσα και έξω από το σπίτι.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 15€

115x115x100

1,30m3 (χύδην)

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

A Π Ό  Φ Έ Τ Ό Σ  Δ Ι Α Θ Έ Σ Ι Μ Η  Π Α Ρ Α Δ Ό Σ Η  Μ Έ  Γ Έ Ρ Α Ν Ό

από 4,5€

από 140€από 120€
1,3 m3 (χύδην)1,3 m3 (χύδην)

από 7€ από 20,40€

από 8,70€

Big Bag  
Πεύκο

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΙΧΤΥ)

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΑΔΙ)

2 Σακιά Pyroxil  
Δρυς & Όξιά + 1 δίχτυ

Ανάμεικτα Big Bag  
Όξιά - Δρυς - Έλιά

Σακί Pyroxil  
Έλιά

Προϊόντα  αποκλειστικά ελληνικής υλοτομίας

100€

3€ 5€ 15€

120€ 8€
 Στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ!
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