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της κλιµατικής 
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επωφελής» 
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δείχνει διατεθειµένη 
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ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Free Sunday 
σας εύχεται 
χαρούµενο 

και αίσιο το νέο 
έτος!



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟ
Σ. Ροµπόλης: «Το δηµογραφικό 
πρόβληµα συµβάλλει σήµερα στην 
αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών 
κατά 15%»
Πλ. Τήνιος: «Άτολµα τα κυβερνητικά 
σχέδια για το ασφαλιστικό»
 σελ. 16-17
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Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν
από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
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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; 
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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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πατέντες Made in USA
Πατέντες Made in USA
Πατέντες
70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη πέρασε µε άνεση την ατζέντα της 
στο πρώτο της εξάµηνο
06 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ 2019: Το έτος που 
επικράτησε η αστική επανάσταση
07 // ΥΓΕΙΑ Ιδιαίτερα θετική η ανταπόκριση 
των ασθενών µε σοβαρό άσθµα στα νέα 
φάρµακα
08 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Τα χρέη, βαρίδι για την 

ελληνική οικονοµία
22 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
«Κεντρικός άξονας κάθε ενέργειάς µου είναι 
το παιδί» 

FREE TIME
38 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη ζωή
39 // COOK FILES Τα µελοµακάρονα της 
γιαγιάς

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 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, Ν∆ 3565/1956 και 
4254, 1962 και κανόνες του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου.

AUTO
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ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Το οικονοµικό 2020
10 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Το 
οικονοµικό 2020 γεµάτο ευκαιρίες, 
ισορροπίες και παγίδες
12 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ «Στις εξαγωγές 
και στον τουρισµό, οι προσδοκίες µας δεν 
έχουν ταβάνι»
14 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ 
«Η κυβέρνηση δείχνει διατεθειµένη να 
βαδίσει στον δρόµο του αυτονόητου και 
της λογικής»
16-17 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Σ. ΡΟΜΠΟΛΗΣ 
«Το δηµογραφικό πρόβληµα 
συµβάλλει σήµερα στην αύξηση των 
συνταξιοδοτικών δαπανών»

16-17 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΛ. ΤΗΝΙΟΣ 
«Άτολµα τα κυβερνητικά σχέδια για το 
ασφαλιστικό»
18 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Επενδυτική 
«τρύπα» απειλεί την οικονοµική ανάπτυξη
19 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ 
«Η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής 
είναι οικονοµικά επωφελής»
20 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Rebrain Greece: 
Κατώτατος µισθός 3.000 ευρώ για 
επαναπατρισµό(;) Ελλήνων του 
εξωτερικού
21 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ «Τα 
ακίνητα συνολικά µπορούν πλέον να 
δώσουν αναπτυξιακή ώθηση»





Στους πέντε μήνες μετά τις εκλογές η κυβέρνηση 
δεν είχε προβλήματα στην εφαρμογή της πολιτικής 
της και κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι η 
πολιτική που έχει χαραχτεί στο μεταναστευτικό 
θα παραγάγει αποτελέσματα το 2020 και θα 
αντιστραφεί το κλίμα στον μόνο τομέα όπου η 
κυβέρνηση υστερεί.

Μ
ε ένα λογιστικό τρικ 
προσπαθεί ο πρόε-
δρος του ΣΥΡΙΖΑ και 
πρώην πρωθυπουρ-
γός, Αλέξης Τσίπρας, 
να δημιουργήσει ε-

νοχές στην ελληνική κοινωνία για το ότι πριν 
από σχεδόν έξι μήνες δεν του ανέθεσε τη δια-
κυβέρνηση της χώρας.
«Τρία εκατομμύρια συμπολίτες μας θα ψάξουν 
αυτό που έπαιρναν τρία χρόνια και τώρα δεν 
θα βρίσκουν τίποτα» είπε ο κ. Τσίπρας μιλώ-
ντας εφ’ όλης της ύλης την προπαραμονή των 
Χριστουγέννων στην πρωινή εκπομπή του 
ΑΝΤ1.
«Η πραγματικότητα είναι ότι εμείς καταφέ-
ραμε να βγούμε από τα μνημόνια και από τον 
Σεπτέμβριο έως τον Ιούλιο δώσαμε σε μόνιμα 
μέτρα περίπου 3 δισ.» είπε ο πρώην πρωθυ-
πουργός, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι 
«από τον Ιούλιο μέχρι και σήμερα σε πραγμα-
τικούς αριθμούς έχουν δώσει 205 εκατ. στην 
αναθεώρηση του ΕΝΦΙΑ προς τα πάνω για τα 
μεγάλα βαλάντια και άλλα 175 εκατ. που αφο-
ρούν το κοινωνικό μέρισμα».
Όμως η προσέγγιση του κ. Τσίπρα έχει ορι-
σμένα τεχνικά και πολύ περισσότερα πολιτικά 
προβλήματα.
Το τεχνικό πρόβλημα είναι ότι μετρά σε αυτά 
που έδωσε αυτός τη συνολικού ύψους 970 
εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των 145 
εκατ. ευρώ που επιστράφηκαν ως κρατήσεις σε 
εφορία και ΕΟΠΥΥ) 13η σύνταξη, η οποία λο-
γικά θα έπρεπε να δοθεί στο τέλος του χρόνου. 
Αν αυτό το ποσό υπολογιστεί στο «κοινωνικό 

μέρισμα» του 2019, τα 3 δισ. ευρώ που διατεί-
νεται ότι μοίρασε η κυβέρνησή του το δεκά-
μηνο Σεπτεμβρίου 2018 - Ιουλίου 2019 γίνο-
νται 2 δισ. και τα 380 εκατ. ευρώ που αναγνω-
ρίζει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη 1,35 δισ. σε 
έξι μήνες.
Όμως το βασικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ δεν 
είναι τεχνικό αλλά πολιτικό, καθώς μέχρι 
στιγμής η κοινωνία δεν δείχνει να ψάχνει 
αυτό που ο κ. Τσίπρας την προτρέπει να ψάξει, 
«αυτό που έπαιρναν τα τρία τελευταία χρόνια».
Όπως προκύπτει από την τελευταία δημοσκό-
πηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, η οποία κάλυψε 
περίπου τους πέντε πρώτους μήνες της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη, στα ζητήματα της οικονο-
μίας και στη φορολογία 55% των ερωτηθέντων 
δήλωσαν ότι θεωρούν ότι οι κυβερνητικές κι-
νήσεις είναι στη σωστή κατεύθυνση, 19 μονά-
δες πάνω απ’ όσους απάντησαν ότι οι κινήσεις 
είναι σε λάθος κατεύθυνση.
Αυτό, όπως επισημαίνουν στελέχη της ΝΔ, ση-
μαίνει ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώξει να εστιάσει 
την πολιτική του αντιπαράθεση με την κυβέρ-
νηση σε «αυτό που έπαιρναν τα τρία τελευταία 
χρόνια», θα πρέπει να πείσει την κοινωνία για 
κάτι που μέχρι στιγμής οι πολίτες δεν δεί-
χνουν να πείθονται, και μάλιστα δεν συμμερί-
ζεται ένας στους πέντε ψηφοφόρους του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, που στη δημοσκόπηση απάντησε ότι η 
κυβερνητική πολιτική είναι στη σωστή κατεύ-
θυνση.
Αυτή τη δυσκολία ενισχύουν και οι απαντή-
σεις στο ερώτημα «πώς αισθάνεστε την προ-
σωπική σας οικονομική κατάσταση;», όπου 
τον Δεκέμβριο αυτοί που τη χαρακτήριζαν 
«δύσκολη» έχουν μειωθεί κατά 8 μονάδες σε 

σχέση με τον Μάρτιο του 2019, που η εταιρεία 
είχε θέσει το ερώτημα για τελευταία φορά επί 
των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ.

Η ρητορεία ΣΥΡΙΖΑ 
δεν περνά στην ασφάλεια
Παράλληλα, η κυβέρνηση δείχνει να περνά την 
ατζέντα της και στο πλέον σημαντικό θέμα που 
έχει επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ για την αντιπαράθεσή 
του με τη ΝΔ, στο θέμα της τάξης και της ασφά-
λειας.
Μπορεί ο κ. Τσίπρας να χαρακτηρίζει την κυ-
βερνητική πολιτική «τρόμο και πάταξη», όμως, 
σχεδόν έξι μήνες μετά τις εκλογές, πάνω από 
τους μισούς, ανάμεσα στους οποίους ένας 
στους πέντε ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, δη-
λώνουν ότι συμφωνούν με τις κυβερνητικές 
πρωτοβουλίες στα θέματα της ασφάλειας, ενώ 
το 35% χαρακτηρίζει εσφαλμένες τις κινήσεις. 
Ουσιαστικά πρόκειται για εντυπωσιακά ποσο-
στά για μια χώρα η οποία μέχρι πρόσφατα χα-
ρακτηριζόταν αριστερόστροφη στην πολιτική 
της ατζέντα.
Η μεγάλη μάχη στο θέμα, όμως, θα δοθεί όταν 
η κυβέρνηση φέρει στη Βουλή το νομοσχέδιο 
το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμ-
βούλιο στις 23 Δεκεμβρίου για τους περιορι-
σμούς στους αποκλεισμούς των δρόμων λόγω 
διαδηλώσεων.

Πλεονέκτημα στην άμυνα
Εκεί όμως όπου η κυβέρνηση διεμβολίζει 
ακόμη περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ είναι οι χει-
ρισμοί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η διαχεί-
ριση των οποίων παραδοσιακά αποτελεί πλεονέ-
κτημα για όλες τις κυβερνήσεις απέναντι στις α-
ντιπολιτεύσεις. Στο θέμα αυτό οι κυβερνητικοί 
χειρισμοί, που απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη 
του 55% της κοινής γνώμης, εγκρίνονται από 
σχεδόν περισσότερους από τρεις στους δέκα ψη-
φοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως γι’ αυτό, όταν ο κ. 
Τσίπρας ρωτήθηκε στη συνέντευξή του, είπε ότι 
«στις κρίσιμες στιγμές θα είμαστε εκεί να πούμε 
τη γνώμη μας με βάση την εμπειρία μας και να 
διαμορφωθεί μια εθνική στρατηγική, θα είμαστε 
εδώ όμως να ασκούμε κριτική και στα κακώς κεί-
μενα».
Στελέχη της ΝΔ προσδοκούν ότι οι κυβερνητικοί 
χειρισμοί στο θέμα του τουρκολιβυκού μνημο-
νίου και του αγωγού EastMed θα δώσουν αποτε-
λέσματα που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο 

την αποδοχή της πολιτικής της κυβέρμησης.

Αδύναμοι εσωτερικοί κραδασμοί
Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό του κυβερνώντος 
κόμματος, σημαντικές αναταράξεις και διαφο-
ροποιήσεις σε ζητήματα εφαρμοστέας πολιτικής 
δεν αναδείχθηκαν, παρά το γεγονός ότι ο πρωθυ-
πουργός πήρε δύο δυσάρεστες αποφάσεις, με την 
απομάκρυνση του υφυπουργού Διαματάρη και 
την «παραίτηση» του διορισμένου διοικητή στο 
Νοσοκομείο Καρδίτσας, ενώ απέρριψε τις παρό-
μοιες αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τον διοικητή της 
ΕΥΠ και τον υφυπουργό Άμυνας.
Η βιασύνη κάποιων βουλευτών να πάρουν θέση 
για την Προεδρία της Δημοκρατίας πριν από τις 
αποφάσεις του προέδρου και η δυσφορία του 
Μαξίμου για τις θέσεις που κάποιοι βουλευτές 
πήραν για την ασφάλεια και τη μετανάστευση 
δεν δημιούργησαν κραδασμούς στο εσωτερικό 
του κόμματος.
Όμως, σύμφωνα με τις μετρήσεις, περίπου το 10% 
έως 15% των ψηφοφόρων της ΝΔ δεν επιδοκιμά-
ζει τις επιμέρους κυβερνητικές επιλογές, αλλά 
αυτό μέχρι στιγμής δεν επηρεάζει την εκλογική 
τους τοποθέτηση, καθώς, όπως προκύπτει από τη 
μέτρηση της MRB, η ΝΔ έχει συσπείρωση σχε-
δόν 94%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 80%, και ο 
Μητσοτάκης έχει προβάδισμα 12 μονάδων ένα-
ντι του Τσίπρα στην καταλληλότητα για την πρω-
θυπουργία.
Ακόμη και στο θέμα της διαχείρισης των προσφυ-
γικών ροών, όπου η κυβέρνηση σημειώνει τη χει-
ρότερή της επίδοση, καθώς μόλις το 34% την επι-
δοκιμάζει και το 55% την αποδοκιμάζει, η πλει-
οψηφία των ψηφοφόρων της ΝΔ, τρεις στους 
πέντε συγκεκριμένα, υποστηρίζει τις κυβερνητι-
κές επιλογές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κυβερ-
νητικών στελεχών, η πολιτική που έχει χαραχτεί 
θα παραγάγει αποτελέσματα το 2020 και θα αντι-
στραφεί το κλίμα.
Αυτό, εκτιμούν αυτά τα στελέχη, σε συνδυασμό 
με τους αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης στην οι-
κονομία, θα δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρ-
νηση να συνεχίσει χωρίς προβλήματα την πο-
λιτική της και να εφαρμόσει το πρόγραμμα που 
είχε εξαγγείλει προεκλογικά.
Υπό την προϋπόθεση, προσθέτουν, ότι το μέλ-
λον δεν μας επιφυλάσσει μεγάλες ανατροπές, 
όπως, για παράδειγμα, μια ενίσχυση της έντασης 
με την Τουρκία, η οποία δεν διαφαίνεται, αλλά 
δεν μπορεί και να αποκλειστεί.

Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ 
ΠΈΡΑΣΈ ΜΈ ΑΝΈΣΗ  
ΤΗΝ ΑΤΖΈΝΤΑ ΤΗΣ  

ΣΤΟ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΈΞΆΜΗΝΟ
  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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τότε η πρόταση να γίνει αποδεκτή. Την εφάρμοσε πρώτο το 
ΠΑΣΟΚ, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη δική του ε-
σωτερική κρίση το 2004, πριν από τη διαφαινόμενη ήττα από 
τη ΝΔ του Κώστα Καραμανλή. Ο Κωνσταντίνος Σημίτης είχε 
χρίσει διάδοχό του τον Γεώργιο Α. Παπανδρέου και κλήθηκε 
η βάση του κόμματος να νομιμοποιήσει εκ των υστέρων την ε-
πιλογή. Ένα εκατομμύριο «μέλη και φίλοι» επικύρωσαν στις 
8/2/2004 την επιλογή. Έτερος υποψήφιος δεν υπήρχε. Επρό-
κειτο για την πρώτη επίδειξη λαϊκής συσπείρωσης από κομμα-
τική βάση. Η ήττα βέβαια στις εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004 
δεν αποφεύχθηκε, αλλά τη χρεώθηκε πολιτικά ο Κωνσταντί-
νος Σημίτης.
Ο Γεώργιος Παπανδρέου έχασε τις εκλογές του 2007 και αμφι-
σβητήθηκε αμέσως από τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ακολούθησαν 
εσωκομματικές εκλογές από τη βάση και επικράτησε εκ νέου. 
Ψήφισαν και πάλι περίπου 900.000.
Ο Γεώργιος Παπανδρέου έγινε πρωθυπουργός το 2009, κατό-
πιν πρόωρων εκλογών που προκάλεσε ο Κώστας Καραμανλής, 
με την οικονομική κρίση να δείχνει τα δόντια της τότε και πιεζό-
μενος και από το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είχε απειλήσει ότι δεν 
θα ψήφιζε οποιονδήποτε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ε-
πόμενη χρονιά.
Ήταν η σειρά της ΝΔ να οργανώσει, για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία της, εκλογές από τη βάση, στις οποίες επικράτησε ο Αντώνης 
Σαμαράς. Προηγήθηκε έκτακτο συνέδριο που άλλαξε το κατα-
στατικό. Η Ντόρα Μπακογιάννη, που πρώτη το είχε προτείνει, 
έχασε την εκλογή από τη βάση. Ο Αντώνης Σαμαράς είχε περά-
σει πολλά χρόνια στην πολιτική «αυτοεξορία», μια και ήταν ο πο-
λιτικός που είχε ρίξει την κυβέρνηση του πατέρα Μητσοτάκη. Η 
εκλογή του σηματοδότησε μια σαφή δεξιά στροφή στο κόμμα, το 
οποίο έχασε οποιαδήποτε αναφορά στο κέντρο ή στα πολυσυλ-
λεκτικά του χαρακτηριστικά. Στην πραγματικότητα, η ΝΔ φυλ-
λορρόησε στις εκλογές και η λαϊκή δεξιά συνιστώσα βρήκε την 
ευκαιρία της.
Η επιλογή δεν φάνηκε αποτελεσματική. Ο Κώστας Καραμανλής 

Η 
Μεταπολίτευση χαρακτηρίστηκε 
από τον συμπαγή δικομματισμό και 
την οξεία πόλωση ανάμεσα στους βα-
σικούς μονομάχους, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. 
Το δεύτερο κυριάρχησε για περισσό-
τερα χρόνια, αλλά τούτο λίγη σημα-
σία έχει πια. Επρόκειτο για συμπαγή 

αρχηγικά κόμματα, χωρίς καταστατική οργάνωση, χωρίς ουσια-
στική δημοκρατία στη λειτουργία τους, που κατάφεραν, να προ-
σαρμόσουν και το ελληνικό Σύνταγμα στα «γούστα» τους. Το 
Σύνταγμά μας είναι πρωθυπουργοκεντρικό, χωρίς θεσμικά αντί-
βαρα στην παντοκρατορία του, ακόμη κι αν αυτός ηγείται κυβέρ-
νησης συνεργασίας.
Με δεδομένη την εναλλαγή των βασικών κομμάτων στην εξου-
σία, η εκλογή στην ηγεσία του ενός από τα δύο μεγάλα κόμματα 
σήμαινε με σοβαρή πιθανότητα ανάληψη πρωθυπουργίας στη 
συνέχεια. Το θέμα βέβαια ήταν το πώς θα γινόταν κανείς αρχη-
γός κόμματος. Όσο υπήρχαν τα ιερά τέρατα Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής και Ανδρέας Παπανδρέου, η συζήτηση ήταν χαλαρή. Το 
θέμα άρχισε να σοβαρεύει με την αποχώρηση αυτών. Οι πρώτες 
διαδοχές και στους δύο χώρους εγκρίθηκαν από τα κομματικά 
συνέδρια, όπως ήταν φυσιολογικό. Η απουσία, όμως, δημοκρα-
τικής δομής στα κόμματα και η οικονομική κρίση, που έδειχνε 
τα δόντια της πολύ πριν αυτή ξεσπάσει και επισήμως το 2008-
2009, είχαν δημιουργήσει τις πρώτες αμφισβητήσεις ως προς 
την επάρκεια των κομμάτων, αλλά και του πολιτικού μας συστή-
ματος. Ακόμη και η προσπάθεια δημιουργίας νέων κομμάτων 
προέκυψε από προσπάθειες προσώπων και όχι συλλογικοτήτων. 
Το μοντέλο του φωτισμένου αρχηγού αντιγράφηκε και στα μι-
κρότερα κόμματα και πολύ φυσιολογικά απέτυχε. Κι επειδή από 
τη μια η φύση απεχθάνεται τα κενά, από την άλλη οι κομματικές 
ιεραρχίες αρνούνταν να παραδώσουν, μας προέκυψε η εκλογή η-
γεσίας από τη βάση.
Την ιδέα πρόβαλε η Ντόρα Μπακογιάννη σε συνέδριο της 
ΝΔ το 2000, προτείνοντας τροποποίηση καταστατικού, χωρίς 

είχε χάσει με 33,5%, ο Αντώνης Σαμαράς στις επόμενες εκλογές, 
τον Μάιο του 2012, πήρε 19%. Στο μεταξύ, τον Μάρτιο του 2012 
και αφού η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου είχε καταρρεύσει 
και μεσολάβησε η κυβέρνηση Παπαδήμου, ο Ευάγγελος Βενιζέ-
λος, εκλέχθηκε, από τη βάση, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ήταν όμως 
ο μοναδικός υποψήφιος και ταυτόχρονα ο μοναδικός πρόθυμος 
να σηκώσει το βάρος της συγκράτησης του ρημαγμένου πια κόμ-
ματος, το οποίο από τότε ουδέποτε συνήλθε εκλογικά και πλέον 
σήμερα καλείται να αλλάξει εκ βάθρων και να επανατοποθετηθεί 
στο γίγνεσθαι. Μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 ο Ευ-
άγγελος Βενιζέλος παραιτείται και εκλέγεται τον Ιούνιο του 2015 
από τη βάση η κ. Φώφη Γεννηματά.
Επόμενη εκλογή από τη βάση έγινε στη ΝΔ, μετά τη δεύτερη 
(τρίτη με το δημοψήφισμα) ήττα, το 2015. Ο Αντώνης Σαμαράς πα-
ραιτήθηκε μετά το δημοψήφισμα και προκηρύχθηκαν εκλογές 
από τη βάση, οι οποίες αναβλήθηκαν αρχικά για το 2016, αλλά ε-
πισπεύστηκαν μετά την ήττα των εκλογών του Σεπτεμβρίου 2015. 
Ο πρώτος γύρος έγινε στις 20 Δεκεμβρίου 2015 και ο δεύτερος 
(μεταξύ των δύο πρώτων) στις 10 Ιανουαρίου 2016. Επικράτησε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στις εκλογές αυτές, είναι πλέον ξεκαθαρισμένο, συμμετείχαν και 
πολίτες που μέχρι τότε ψήφιζαν άλλα κόμματα. Ως αντίδραση στα 
τεκταινόμενα της εποχής και στα δεινά που επέρχονταν με βεβαι-
ότητα, ο αστικός κόσμος της χώρας συσπειρώθηκε πίσω από τον 
άνθρωπο που πίστεψε ότι θα τον εκφράσει και υπερέβη διαχω-
ριστικές γραμμές και προκαταλήψεις δεκαετιών. Πασόκοι και α-
ριστεροί δέχτηκαν να γίνουν έστω και για λίγο μέλη της ΝΔ και 
να καταβάλουν 3 ευρώ για να ψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι μέρος του κομματικού μηχανισμού δέ-
χτηκε την εξέλιξη ως το πικρό χάπι που παίρνει ο άρρωστος.
Ήταν, δειλά, η πρώτη από κάτω προς τα πάνω αστική επανάσταση. 
Που αξίωσε κοινή λογική, αξιοκρατία, μεταρρυθμίσεις, μια διαφο-
ρετική πορεία της χώρας. Που έσπασε επί της ουσίας τον διπο-
λισμό, το μάντρωμα και τα διχαστικά συνθήματα. Που έβαλε στο 
πολιτικό παίγνιο ουσιαστικές παραμέτρους και πραγματικά δι-
λήμματα. Βοήθησε και η παρατεταμένη χρεοκοπία στον εξορθο-
λογισμό της σκέψης μας.
Η αστική επανάσταση συνάντησε την πρώτη δικαίωσή της στις ε-
κλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Η νίκη της ΝΔ του Μητσοτάκη α-
ποτέλεσε τη δικαίωση του μέσου πραγματικά προοδευτικού Έλ-
ληνα, που θέλησε μια ουσιαστικά καλύτερη Ελλάδα. Ο αγώνας 
δόθηκε στα ίσα και με καθαρούς όρους. Από τη μια οι «επαναστά-
τες», από την άλλη οι υβριστές και οι εκφοβιστές.
Σήμερα ο κομματισμός μηχανισμός της ΝΔ υπάρχει και εξακο-
λουθεί να πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Οι δε αντίστοιχοι του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ απλά δεν υπάρχουν. Η κοινωνία είναι εκεί 
και περιμένει απ’ όλους.
Το 2019 επιβεβαίωσε, ως καλή αρχή, την ελπίδα που γεννήθηκε 
το 2016. Οι επόμενες χρονιές θα δείξουν αν η ελπίδα έγινε πραγ-
ματικότητα. Καλή χρονιά!

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Η αστική επανάσταση συνάντησε την 
πρώτη δικαίωσή της στις εκλογές της 
7ης Ιουλίου 2019. Η νίκη της ΝΔ του 
Μητσοτάκη αποτέλεσε τη δικαίωση 
του μέσου πραγματικά προοδευτικού  
Έλληνα, που θέλησε μια ουσιαστικά 
καλύτερη Ελλάδα.
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Η ΆΣΤΙΚΗ ΈΠΆΝΆΣΤΆΣΗ

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*



Τα στοιχεία των τελευταίων µελετών 
αναφορικά µε τα άτοµα που πάσχουν 
από άσθµα παρουσιάστηκαν από την 
Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία 

(ΕΠΕ) στο πλαίσιο του 28ου Πνευµονολογικού 
Συνεδρίου. Το άσθµα αποτελεί µια σχετικά συ-
χνή ασθένεια στον γενικό πληθυσµό, η οποία 
όµως πλέον αντιµετωπίζεται ιδιαίτερα αποτε-
λεσµατικά.
Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, έρευνες 
έχουν αποδείξει ότι σε ένα ποσοστό της τάξης 
του 8,5% οι Έλληνες πάσχουν από άσθµα, όµως 
η πιο «δύσκολη» κατηγορία είναι εκείνη που 
υποφέρει από τη σοβαρή µορφή της νόσου. 
Συγκεκριµένα, έχει υπολογιστεί ότι το 2,5% των 
ασθµατικών πάσχει από σοβαρό άσθµα, γεγο-
νός που έχει σοβαρή επίπτωση στη ποιότητα 
ζωής των ασθενών, καθώς παρουσιάζουν συ-
χνά παροξύνσεις. Πάντως, το θετικό είναι πως, 
µε βάση τα δεδοµένα που υπάρχουν για την 
ανταπόκριση των ασθενών στις νέες θεραπεί-
ες, οι 6 στους 10 ασθενείς καταφέρνουν να πε-
ριορίσουν σηµαντικά τις επιπτώσεις αυτές.

Σύµφωνα µε τον πνευµονολόγο, αναπληρωτή 
καθηγητή, Στέλιο Λουκίδη, αναπληρωτή γραµ-
µατέα της ΕΠΕ, οι βιολογικές θεραπείες που 
κυκλοφόρησαν τα τελευταία χρόνια κατάφε-
ραν να αλλάξουν τα δεδοµένα, βελτιώνοντας 
σηµαντικά τη ζωή των ασθενών. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι η ΕΠΕ και η Οµάδα Άσθµατος 

προχώρησαν τα δύο τελευταία χρόνια σε µε-
λέτη καταγραφής των Ελλήνων ασθενών µε 
σοβαρό άσθµα µέσω διαδικτυακής πλατφόρ-
µας. Στο πλαίσιο της µελέτης, λοιπόν, καταγρα-
φήκαν δεδοµένα από 518 ασθενείς απ’ όλη τη 
χώρα. Τα δεδοµένα αυτά έχουν δηµιουργήσει 
ένα επιστηµονικό µητρώο που θεωρείται από 

τα µεγαλύτερα στην Ευρώπη. Βάσει µιας πρώ-
της επεξεργασίας διαπιστώνεται ότι η µέση ηλι-
κία των ασθενών είναι τα 56 έτη, ενώ µόλις το 
6% αυτών είναι καπνίστριες ή καπνιστές, που 
αποτελεί χαµηλό ποσοστό. Επίσης, το 63% των 
ασθενών είναι γυναίκες.
Το σοβαρό άσθµα εκδηλώνεται σε µεγαλύτε-
ρες ηλικίες, σε αντίθεση µε την πλειονότητα 
των ασθµατικών. Σύµφωνα µε τον πνευµο-
νολόγο, διευθυντή στην 7η Πνευµονολογική 
Κλινική του Νοσοκοµείου «Σωτηρία», Ελευ-
θέριο Ζέρβα, τα 3/4 των ασθενών εµφανίζουν 
σοβαρό άσθµα στην ενήλικη ζωή. Το 45% έχει 
αλλεργικό προφίλ, κάνοντας συχνά χρήση 
υπηρεσιών υγείας, και το 45% από αυτούς χρη-
σιµοποιεί βιολογικούς παράγοντες. Περίπου 
20% αντιµετώπισαν προβλήµατα στην εργασία 
τους και απουσίαζαν για κάποιο διάστηµα λόγω 
άσθµατος. Ειδικότερα, όπως εξήγησε ο κ. Ζέρ-
βας, περίπου 15% των ασθενών έχασαν µέρες 
εργασίας λόγω παροξύνσεων του άσθµατος, 
που υπολογίζονται σε 11 ηµέρες το έτος κατά 
µέσο όρο.

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Ιδιαίτερα θετική η ανταπόκριση των ασθενών 
ε σοβαρό άσθα στα νέα φάρακα
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Π
αρά τις θετικές προοπτι-
κές της ελληνικής οικονο-
μίας για το 2020, οι λογα-
ριασμοί, οι φόροι και τα 
χρέη θα συνεχίσουν να α-
ποτελούν βραχνά για τα ελ-

ληνικά νοικοκυριά, απορροφώντας μεγάλο μέρος 
του εισοδήματός τους.
Αποκαλυπτική είναι η έκθεση του Ινστιτούτου 
Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδος (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την οποία 
στην Ελλάδα η ιδιωτική κατανάλωση τη διετία 
2017-2018 αυξήθηκε 1% ετησίως, για να υποχω-
ρήσει σε 0,2% το εννεάμηνο του 2019, παρά την 
επιτάχυνση της αύξησης της απασχόλησης στο ο-
κτάμηνο (από 1,7% το 2018 σε 2% το 2019), τις φο-
ρολογικές ελαφρύνσεις, την αύξηση του κατώτα-
του μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου, 
που καθόλου δεν εμπόδισαν τη μείωση της ανερ-
γίας. Ωστόσο, αν και το διαθέσιμο εισόδημα των 
νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 5% το α΄ εξάμηνο, η 
ιδιωτική κατανάλωση περιορίστηκε σε 0,4%.
Όπως αναφέρει το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: «Η αδυναμία της 
κατανάλωσης των νοικοκυριών να ακολουθήσει 
την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός τους ο-
φείλεται, κυρίως, στις υψηλές υποχρεώσεις τους 
και στις ρυθμίσεις όσων εξ αυτών δεν εξυπηρετού-
νται υπό την πίεση των κατασχέσεων και πλειστη-
ριασμών. Στα χρόνια της κρίσης, η κάμψη της κα-
τανάλωσης των νοικοκυριών ήταν μονίμως μικρό-
τερη από την κάμψη του διαθέσιμου εισοδήματός 
τους, γεγονός που απέτρεψε μία ακόμη μεγαλύ-

τερη ύφεση στον πραγματικό τομέα της οικονο-
μίας. Παράλληλα, οι αποταμιεύσεις των νοικοκυ-
ριών ήταν αρνητικές, εξέλιξη που αποτύπωνε την 
αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις δανειακές, 
φορολογικές κ.ά. υποχρεώσεις, συμβάλλοντας 
στο μείζον τραπεζικό πρόβλημα των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων. Το 2018 και το α΄ εξάμηνο 
του 2019 το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται ταχύ-
τερα της κατανάλωσης. Μάλιστα, είναι πιθανό να 
έχουμε αντιστροφή των επιπτώσεων: η αύξηση, 
δηλαδή, του διαθέσιμου εισοδήματος να ωφελεί 
πλέον λιγότερο τον ρυθμό ανάπτυξης της πραγ-
ματικής οικονομίας και περισσότερο το τραπεζικό 
σύστημα, ως αποτέλεσμα της αποπληρωμής υπο-
χρεώσεων και της αύξησης των καταθέσεων».
Ειδικότερα, από έρευνα που διεξήγαγαν ο Σύνδε-
σμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλά-
δος (ΣΕΛΠΕ) και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών προκύπτει ότι το 44% του μηνι-
αίου εισοδήματος των νοικοκυριών πηγαίνει σε 
πληρωμές λογαριασμών (ΔΕΚΟ κ.ά.) και φόρων. 
Επίσης, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), περισσότεροι από 1,2 εκα-
τομμύρια φορολογούμενοι έχουν υποστεί κατα-
σχέσεις, ενώ περίπου 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες 
είναι εκτεθειμένοι σε αναγκαστικά μέτρα είσπρα-
ξης.
«Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει πως η ι-
διωτική κατανάλωση είναι και θα παραμείνει του-
λάχιστον και το 2020 δέσμια του βάρους ανειλημ-
μένων χρεών και, συνεπώς, είναι πιθανό να μην 

μπορεί να επιδράσει με την προσδοκώμενη ε-
πεκτατική συνεισφορά της στην ουσιαστική ανά-
καμψη της οικονομίας» καταλήγει το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Ανθεκτική η ελληνική οικονομία
«Η ελληνική οικονομία εμφανίζει αντοχές στις ε-
ξωτερικές πιέσεις και διατηρεί φέτος ρυθμό ανά-
καμψης ανάλογο με τα επίπεδα του 2018 ή και 
λίγο μεγαλύτερο» επισημαίνει το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, 
«με βάση τα νέα δεδομένα, που προκάλεσε η 
πρωτοφανής σε έκταση αναθεώρηση των επι-
δόσεων του α΄ εξαμήνου του 2019 από την ΕΛ-
ΣΤΑΤ (από 1,5% στο 2,1%, ετησίως), καθώς και 
η αντίστοιχη μεγέθυνση κατά 2,3% το γ΄ τρίμηνο 
του έτους, αρκεί το ΑΕΠ να αυξηθεί κατά 1,5% 
το δ΄ τρίμηνο προκειμένου να επιτευχθεί ο επί-
σημος στόχος για 2% το 2019. Συνεπώς, από τυ-
πική άποψη, η ελληνική οικονομία θα ξεκινήσει 
με σχετικά καλές προϋποθέσεις την επιδίωξη του 
υψηλότερου αναπτυξιακού στόχου (2,8%) για το 
2020. Από ουσιαστική, ωστόσο, άποψη, η ανα-
πτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας πα-
ραμένει ποιοτικά εύθραυστη και εξωτερικά ευά-
λωτη. Εύθραυστη, γιατί στηρίζεται, κυρίως, στην 
εξωτερική ζήτηση (εξαγωγές, τουρισμός) και στην 
επανεκκίνηση των κατασκευών και όχι τόσο στις 
επενδύσεις ή στην ιδιωτική κατανάλωση, που πα-
ραμένουν χωρίς δυναμική. Ευάλωτη, γιατί η διε-
θνής οικονομική επιβράδυνση συνεχίζεται, παρά 
τις όψιμες ενδείξεις κάποιας ανακοπής αυτής της 
τάσης, και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι σταθερά ε-

ντείνονται, με υπαρκτό πάντα τον κίνδυνο μιας 
νέας οικονομικής ύφεσης ή και κρίσης».

Οι προϋποθέσεις
Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ τονίζει σταθερά πως για τη μετά-
βαση της ελληνικής οικονομίας από μια φάση 
ήπιας ανάκαμψης σε μια φάση αναζήτησης διατη-
ρήσιμης αναπτυξιακής δυναμικής χωρίς αποκλει-
σμούς απαιτείται η τήρηση τριών προϋποθέσεων: 
η αύξηση των θέσεων πλήρους απασχόλησης, η 
υλοποίηση σημαντικού όγκου ιδιωτικών και δη-
μόσιων επενδύσεων και, κυρίως, ο μετασχηματι-
σμός του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας 
μας.
Ωστόσο, όπως σημειώνει, «καμία από αυτές δεν 
εξελίσσεται ικανοποιητικά ως σήμερα, ώστε οι 
προσδοκίες ταχείας επιστροφής της οικονομίας 
και της κοινωνίας σε δυναμική συνοχής και ανά-
πτυξης να είναι ρεαλιστικές. Βασική αιτία για την 
κατάσταση αυτή είναι το ότι η ελληνική οικονο-
μία, παρά την προσωρινή ρύθμιση και βιωσιμό-
τητα του δημόσιου χρέους, παραμένει “αιχμά-
λωτη” στην παγίδα του ιδιωτικού χρέους (και της 
συνακόλουθης έκθεσης των τραπεζών στον όγκο 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων), ενός φαινο-
μένου που έχει παγκόσμια διάσταση».

Η ιδιωτική κατανάλωση
Αναφερόμενο στην ανάκαμψη της ελληνικής οι-
κονομίας το γ΄ τρίμηνο του 2019 (10ο συνεχό-
μενο) κατά 2,3%, το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ θέτει τα εξής ε-
ρωτήματα:
Πόσο στέρεη είναι η ανάκαμψη αυτή του ΑΕΠ, 
όταν στο εννεάμηνο (2,2%) βασίζεται σχεδόν α-
ποκλειστικά στην αύξηση των καθαρών εξαγω-
γών αγαθών και υπηρεσιών (6,6%) και στη δημό-
σια κατανάλωση (3%);
Πόσο ποιοτική μπορεί να είναι η εν λόγω ανά-
καμψη, όταν η κατανάλωση των νοικοκυριών και 
οι ακαθάριστες πάγιες επενδύσεις περιορίζονται 
σε αυξήσεις μόλις 0,2% και 1%, αντίστοιχα, στο 
εννεάμηνο του 2019;
«Με τα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου και συ-
νολικά του εννεαμήνου του 2019 επιβεβαιώ-
νεται η ανησυχία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για απουσία 
δυναμικής ενδογενών μηχανισμών, όπως της ι-
διωτικής κατανάλωσης και των παραγωγικών ε-
πενδύσεων, με συνέπεια να δημιουργείται ένα 
πλέγμα δυνητικών εμπλοκών στη μετάβαση 
της χώρας σε σταθερά υψηλότερους ρυθμούς 
ανάπτυξης. Τα προσκόμματα εντοπίζονται και 
στους τρεις πυλώνες επεκτατικής δυναμικής (ε-
ξαγωγές, επενδύσεις και κατανάλωση)» διαπι-
στώνει το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Αν και υπάρχουν θετικές 
προοπτικές για την ελληνική 
οικονομία το 2020, τα χρέη 
απορροφούν το εισόδημα των 
καταναλωτών.

ΤΑ ΧΡΈΗ, ΒΑΡΊΔΊ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Το οικονομικό 2020 γεμάτο ευκαιρίες,  
ισορροπίες και παγίδες

Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΈΧΈΙ ΤΟ ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΈΙ ΝΑ ΤΟ ΈΝΙΣΧΥΣΈΙ.

Τ
ο οικονομικό 2020 είναι μια σύνθετη υπόθεση. Πα-
ρουσιάζονται μεγάλες ευκαιρίες, επιβάλλονται δύ-
σκολες ισορροπίες, ενώ υπάρχουν και αρκετές παγίδες. 
Το πλεονέκτημα στην οικονομία ανήκει στην κυβέρνηση 
χάρη στην ενισχυμένη αξιοπιστία του πρωθυπουργού 
κ. Μητσοτάκη και βασικών συνεργατών του. Θα πρέπει 

όμως να κινηθεί αποτελεσματικά και να δείξει την αναγκαία ευελιξία για 
να το αξιοποιήσει.

Ή ευρωπαϊκή οικονομία
Τα νέα δεν είναι ιδιαίτερα καλά από την Ευρωζώνη και την οικονομία 
των «27», δεν είναι όμως και αποθαρρυντικά. Παρατηρείται μείωση του 
ρυθμού ανάπτυξης, ο οποίος ήταν εξαιρετικά ικανοποιητικός την περίο-
δο 2015-2018, αλλά δεν προβλέπεται επιστροφή της ευρωπαϊκής οικο-
νομίας στην ύφεση.
Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι η ουσιαστικά χαμένη τετραετία 2015-
2018, οπότε οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν καλοί έως εντυπωσιακοί και οι 
πρώην μνημονιακές οικονομίες αναπτύχθηκαν από 8% έως 15% η κα-
θεμία, ενώ η Ελλάδα έμεινε στάσιμη, απορροφώντας σταδιακά το σοκ 
του πειράματος Τσίπρα-Βαρουφάκη που πραγματοποιήθηκε το πρώτο 
εξάμηνο του 2015.
Επομένως, χάσαμε εντυπωσιακές αναπτυξιακές ευκαιρίες, αλλά η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη μπορεί να τα καταφέρει, αρκεί να βρει τον τρόπο να 
επιτυγχάνει ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους ή και πολλα-
πλάσιους της Ευρωζώνης και της Ε.Ε. των «27».
Οι περισσότεροι ειδικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο ρυθμός 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα είναι ικανοποιητικός και πολύ 
υψηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου, κατώτερος όμως των στό-
χων που έχει θέσει η κυβέρνηση.
Το ζήτημα έχει τεράστια σημασία, εφόσον μετά από μια τόσο μεγάλη 
πτώση του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας χρειαζόμα-
στε μεγάλες οικονομικές, αναπτυξιακές «ανάσες», ενώ από την επίτευξη 
των στόχων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η δυνατότητα χρηματοδότησης 
της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης στη βάση της δημοσιονομι-
κής συνέπειας.

Το Brexit
Τους υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου επηρεάζει αναπόφευ-

κτα και το Brexit, το οποίο μετά τις εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου και τον 
θρίαμβο των Συντηρητικών και του Μπόρις Τζόνσον έχει μπει στην τε-
λική ευθεία.
Κύριο μέλημα της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί το καλό επίπεδο των 
οικονομικών σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο και να μη χαθούν αντα-
γωνιστικά πλεονεκτήματα –για παράδειγμα στη ναυτιλία– στην αρκετά 
πιθανή περίπτωση που η Συντηρητική κυβέρνηση θα επιχειρήσει να 
ενισχύσει τη συγκριτική θέση της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου 
μέσα από ειδικές ρυθμίσεις και μείωση της φορολογίας σε επιλεγμέ-
νους κλάδους.

Ή πράσινη μετάβαση
Μεγάλη πρόκληση για την κυβερνητική ηγεσία είναι ο προγραμμα-
τισμός της χρηματοδότησης της λεγόμενης πράσινης μετάβασης της 
οικονομίας. Εκτός από καλό σχεδιασμό και οργάνωση, η πράσινη μετά-
βαση χρειάζεται τεράστια κεφάλαια, τα οποία, προς το παρόν, δεν έχουν 
εξασφαλιστεί.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, η πράσινη στροφή στην οικονομία συμπε-
ριλαμβάνει την απολιγνιτοποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας, τη διαχείριση χωματερών, αποβλήτων, λυμάτων –ένα παραδοσιακά 
αδύναμο σημείο μας– με βάση τους νέους ευρωπαϊκούς περιορισμούς, 
τον δραστικό περιορισμό της ρύπανσης με τα πλαστικά, στην οποία 
έχουμε το αρνητικό ρεκόρ, ακόμη και την αλλαγή της οργάνωσης του 
αγροτικού τομέα, ο οποίος εξαρτάται υπερβολικά από ρυπογόνα φυτο-
φάρμακα και λιπάσματα.
Η πράσινη στροφή, έτσι όπως την έχει περιγράψει η νέα πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φον ντερ Λάιεν, μπορεί, εάν οργανωθεί σωστά, 
να φέρει τεράστιες επενδύσεις και να δημιουργήσει δεκάδες χιλιάδες 
νέες θέσεις εργασίας. Εάν όμως μείνουμε πίσω, θα επιβαρυνθεί η οι-
κονομία μας με νέες δυσλειτουργίες, ακόμη και με σημαντικά πρόστιμα. 
Το 2020 είναι κρίσιμο για την προγραμματισμένη πράσινη προσαρμογή, 
γιατί θα δείξει και πόσο έτοιμη είναι η κυβέρνηση και τι δυνατότητες εξα-
σφάλισης ευρωπαϊκών κονδυλίων και προσέλκυσης επενδύσεων έχει. 

Ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό
Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει μια ήπια προσέγγιση 
στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό. Επιδίωξή του είναι να αποφύγει κοι-
νωνικές εντάσεις σαν αυτές που παρατηρούνται στη Γαλλία, όπου οι 

κινητοποιήσεις είναι τεράστιες παρά τον εξαιρετικά περιορισμένο χαρα-
κτήρα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που προτείνει ο Μακρόν, και να 
διατηρήσει την πολιτική υπεροχή, ώστε να έχει τη δυνατότητα επιλογής 
σεναρίου.
Η στρατηγική Μητσοτάκη επιτυγχάνει και θα οδηγήσει σε θετικές εξε-
λίξεις στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό το 2020. Όσοι συμπληρώσουν 
33 χρόνια ασφάλισης θα έχουν καλύτερη οικονομική μεταχείριση, οι 
επικουρικές συντάξεις θα βελτιωθούν, οι εισφορές όσων είναι ασφα-
λισμένοι σε διαφορετικά ταμεία θα περιοριστούν, όπως και το οικονο-
μικό πέναλτι για τους συνταξιούχους που θα βρουν απασχόληση για να 
συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Θα υπάρξει επίσης η κατοχύρωση 
κάποιου σταθερού βοηθήματος για τους συνταξιούχους με τις μεγαλύ-
τερες ανάγκες. Το βοήθημα αυτό, που πολλοί αναφέρουν ως 13η σύντα-
ξη, θα μονιμοποιηθεί.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν οι οικονομικές και δημοσιονομικές επιδό-
σεις της κυβέρνησης θα χρηματοδοτήσουν το φιλολαϊκό άνοιγμα ή αν 
θα παρατηρηθούν δημοσιονομικές αστοχίες οι οποίες θα προκαλέσουν 
το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών θεσμών.

Το κόστος του δανεισμού
Μία από τις μεγάλες επιτυχίες του πρωθυπουργού και του οικονομικού 
επιτελείου της κυβέρνησης είναι η μεγάλη μείωση του κόστους δανει-
σμού του ελληνικού Δημοσίου χάρη στην εικόνα αξιοπιστίας που προ-
βάλλει η ηγεσία και στη βελτίωση της οικονομικής προοπτικής.
Το 2020 τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα σε ό,τι αφορά τα διεθνή επιτό-
κια. Ενισχύονται οι αντιδράσεις στις επιλογές που έκανε ο Μάριο Ντρά-
γκι λίγο πριν από το τέλος της θητείας του στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και η Κριστίν Λαγκάρντ, που τον διαδέχτηκε, θα δεχτεί πιέσεις 
για να βάλει τέλος στην εποχή των αρνητικών επιτοκίων ή τουλάχιστον 
να κάνει λιγότερο χαλαρή τη νομισματική πολιτική.
Πολλοί αναλυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ακόμη και σε ένα λι-
γότερο εύκολο διεθνές περιβάλλον η Ελλάδα μπορεί να περιορίσει κι 
άλλο το κόστος δανεισμού της και αναφέρονται σε επιτόκιο του δεκαε-
τούς ομολόγου της τάξης του 1%.
Οι νέες επιτυχίες σε αυτή την κατεύθυνση θα στηριχτούν, αναγκαστικά, 
στις μεταρρυθμίσεις που θα προωθήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και 
στην αυστηρή τήρηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων.

Το ιδιωτικό χρέος
Και ενώ όλα δείχνουν ότι η διαχείριση του δημόσιου χρέους έχει μπει 
σε τάξη, το 2020 θα κυριαρχήσει στη δημοσιότητα και στις εξελίξεις η 
διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
Η πολιτική που θα εφαρμοστεί πρέπει να συνδυάσει από τη μια τη στα-
θεροποίηση και την ενίσχυση της θέσης του ελληνικού τραπεζικού συ-
στήματος και από την άλλη την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων –με τη 
μορφή κόκκινων δανείων– των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων, των 
νοικοκυριών, χωρίς κοινωνικά δράματα και σοβαρές παρενέργειες στη 
λειτουργία της οικονομίας.
Η κυβέρνηση κινείται στη σωστή κατεύθυνση με το σχέδιο «Ηρακλής», 
αλλά δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα βρεθεί η λεπτή ισορροπία μεταξύ 
της αναγκαίας βελτίωσης της θέσης και της προοπτικής των τραπεζών 
και της κάλυψης βασικών οικονομικών και κοινωνικών αναγκών των 
ασυνεπών οφειλετών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις μελέτες, είναι σε πο-
σοστό 75%-80% θύματα της κρίσης και σε ποσοστό 20%-25% ιδιοτελείς 
κακοπληρωτές.

Κρίσιμη η επόμενη χρονιά για την 
αναγκαία πράσινη προσαρμογή.





  ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

«Στις εξαγωγές και στον τουρισμό,  
οι προσδοκίες μας δεν έχουν ταβάνι»

Σ
ημαντικές κινήσεις προς την κατεύθυνση της βελ-
τίωσης του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος, την οποία χαρακτηρίζει ως «πρώτο βήμα για 
να γίνει πιο εξωστρεφής η ελληνική οικονομία», 
διαπιστώνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέ-
ων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και της Εγνατίας Οδού 

Α.Ε., δρ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος έχει διατελέσει επί 
πολλά χρόνια βουλευτής Πιερίας και μέλος των κυβερνήσεων 
Καραμανλή. Ο κ. Κωνσταντόπουλος επαναλαμβάνει τη στήριξή 
του στην ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά 
καλεί τα επιμελητήρια της γειτονικής χώρας να προσέλθουν στον 
διάλογο για τα εμπορικά σήματα ως επιμελητήρια της Βόρειας 
Μακεδονίας και όχι της Μακεδονίας, ώστε να αναπτυχθεί ουσι-
αστικός διάλογος.

Υπάρχει μια γενικότερη προσδοκία ότι το 2020 για την οικονο-
μία θα έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Έχει επηρεάσει αυτό 
την ψυχολογία των εξαγωγέων; Θα υπάρξουν τέτοιοι ρυθμοί 
ακόμη και με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα; Θα επιδράσουν 
θετικά τα φορολογικά μέτρα τα οποία θα ισχύσουν για τις επι-
χειρήσεις από το 2020 ή θα έπρεπε να είναι περισσότερα;
Η πορεία των εξαγωγών τα τελευταία χρόνια μάς γεμίζει αι-
σιοδοξία και ικανοποίηση, γι’ αυτό εκτιμούμε ότι το 2019 οι 
εξαγωγές μας θα προσεγγίσουν τα 34 δισ. ευρώ, ενώ στόχος 
μας για το 2020 είναι να ξεπεράσουν τα 35-36 δισ. ευρώ. Οι 
προσδοκίες μας δεν έχουν ταβάνι και, εκτός της πρόβλεψης 
για ανάπτυξη η οποία υπολογίζεται σε 2,8% για το 2020, θέλου-
με να ενισχύσουμε περαιτέρω την εξωστρέφεια, συνεισφέρο-
ντας έτσι στη βελτίωση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής οικονομίας. Αναφορικά με τα φορολογικά μέτρα, 
γνωρίζουμε όλοι ότι η υπερφορολόγηση αποτέλεσε τροχοπέ-
δη στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η βελτίωση του 
φορολογικού πλαισίου είναι πρωτεύον ζήτημα. Η σταδιακή 
βελτίωση του εγχώριου φορολογικού συστήματος, που ξεκί-
νησε με την ψήφιση και δημοσίευση του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 
Á /12.12.2019) «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διά-

σταση για την Ελλάδα του αύριο», θα συμβάλει στην περαιτέρω 
ανοδική πορεία των εξαγωγών. Ο νέος νόμος κινείται αναμ-
φίβολα προς τη σωστή κατεύθυνση και περιλαμβάνει πολλά 
θετικά μέτρα για την επιχειρηματικότητα που αποτελούσαν και 
διαχρονικά αιτήματα του ΣΕΒΕ. Τα μέτρα που επιτρέπουν και τα 
νέα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας μας, όπως η μείωση 
του εταιρικού φόρου και της φορολογίας των μερισμάτων, θα 
συμβάλουν στην άμβλυνση των ανισοτήτων σε σχέση με τις 
γειτονικές χώρες και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών επιχειρήσεων.

Τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να ενισχύσει την εξωστρέ-
φεια της ελληνικής οικονομίας;
Η βελτίωση του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι 
το πρώτο βήμα για να γίνει πιο εξωστρεφής η ελληνική οικονομία 
και με χαρά βλέπουμε σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Η βελτίωση της φορολογίας, η μείωση της φορολογίας και 
των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, η αντιμετώπι-
ση του brain drain, η ενίσχυση της ρευστότητας με νέα και ευ-
έλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, η βέλτιστη αξιοποίηση της νέας 
προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2021-2027, όλες αυτές είναι 
ενέργειες που θα βοηθήσουν σημαντικά την επιχειρηματικότητα 
και θα συμβάλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας 
των επιχειρήσεων.

Ή απόρριψη του αιτήματος για παροχή ημερομηνίας ένταξης 
στα Σκόπια δυσχεραίνει τη διευθέτηση στο ζήτημα των εμπο-
ρικών σημάτων και ονομασιών; Ή επαναφορά από την Ελλάδα 
του θέματος της ημερομηνίας θα λειτουργήσει ως κίνηση κα-
λής θέλησης ή ως πίεση;
Ως πρόεδρος του ΣΕΒΕ, στόχος μου είναι να δω τα ευρωπαϊκά 
Βαλκάνια και όχι τη «βαλκανοποίηση» της Ευρώπης. Φυσικά, 
βλέπω θετικά την ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδο-
νίας.

Πρέπει να λειτουργήσουν οι επιτροπές για τα εμπορικά σήματα 
που προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών;
Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να λειτουργήσουν οι επιτροπές και ήδη 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων 
με τους αντίστοιχους της Βόρειας Μακεδονίας στις 20 Δεκεμ-
βρίου. Ωστόσο, για να αναπτυχθεί ουσιαστικός διάλογος, πρέπει, 
όπως από την πλευρά της Ελλάδας, που συμμετέχουν ο ΣΕΒΕ, ο 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και η Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων, να υπάρχει αντίστοιχη εκπροσώπηση από τη Βό-
ρεια Μακεδονία και τα επιμελητήρια της χώρας να αναφέρονται 
ως επιμελητήρια Βόρειας Μακεδονίας και όχι ως επιμελητήρια 
Μακεδονίας.

Άπολογισμό για το σήμα των μακεδονικών προϊόντων, που πα-
ρουσιάσατε, πότε θα κάνετε;

Απολογισμό για το σήμα των μακεδονικών προϊόντων θα κάνου-
με ένα εξάμηνο μετά την έγκριση του σήματος και τον κανονισμό 
ισχύος, που έχει κατατεθεί ήδη στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτη-
σίας της Ε.Ε. (EUIPO) στο Αλικάντε.

Υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω αύξηση των τουριστικών 
ροών στη Μακεδονία από τις βαλκανικές χώρες ή χρειάζονται 
επενδύσεις για την αναβάθμιση των υποδομών;
Η Ελλάδα και η περιοχή της Μακεδονίας είναι εκ φύσεως τουρι-
στικοί προορισμοί, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών ετησίως. 
Όπως και στις εξαγωγές, έτσι και στον τουρισμό θεωρούμε ότι 
δεν υπάρχει ταβάνι και μπορούμε κάθε χρόνο να αυξάνουμε τις 
τουριστικές ροές τόσο από τις βαλκανικές χώρες όσο και απ’ όλο 
τον κόσμο. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η πρωτοβουλία 
που λάβαμε στον ΣΕΒΕ για τη δημιουργία του συλλογικού σήμα-
τος για τα μακεδονικά προϊόντα, στόχος της οποίας είναι η μετά-
δοση πολλαπλών μηνυμάτων στους καταναλωτές και εντέλει η 
σύνδεση των προϊόντων με το όνομα «Μακεδονία» και τη μακραί-
ωνη ελληνική παράδοση και ιστορία στη συνείδησή τους. Έτσι, θα 
καταστεί η Μακεδονία μας γαστρονομικός προορισμός, προσελ-
κύοντας όλο και περισσότερους τουρίστες. Φυσικά η βελτίωση 
των υποδομών μας, και ιδιαίτερα του οδικού και σιδηροδρομικού 
δικτύου, είναι απαραίτητη τόσο για τον τουρισμό όσο και για τις 
εξαγωγές, και στον τομέα αυτόν πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμ-
φαση στη Βόρεια Ελλάδα.

Πόσο βοήθησε τις ελληνικές εξαγωγές η ιδιωτικοποίηση του 
λιμανιού της Θεσσαλονίκης;
Η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού αποτέλεσε διαχρονικό αίτημα του 
ΣΕΒΕ, καθώς εκτιμούμε ότι η παραχώρηση και η ανάπτυξή του 
θα συνδράμουν σημαντικά στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας 
Ελλάδας σε επίπεδο απασχόλησης, θα ενισχύσουν την εξαγω-
γική δραστηριότητα και θα αποτελέσουν κίνητρο για προσέλκυ-
ση επενδυτικών κεφαλαίων. Η Θεσσαλονίκη τοποθετείται πλέον 
στοχευμένα στον παγκόσμιο χάρτη των θαλάσσιων μεταφορών, 
μετατρέπεται σε οικονομικό σταυροδρόμι για την Ανατολική Με-
σόγειο, με το λιμάνι της να έχει πλέον τη δυνατότητα, μετά την 
ολοκλήρωση των έργων, να γίνει λιμάνι υποδοχής πλοίων κύ-
ριων γραμμών, άρα και μεγάλου μεταφορικού κέντρου για τη ΝΑ 
Ευρώπη.
Παράλληλα, εκτιμούμε ότι γύρω από το λιμάνι δύναται να ανα-
πτυχθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός υποστήριξης της επιχειρη-
ματικότητας από εταιρείες που σχετίζονται με την εφοδιαστική 
αλυσίδα, τις μεταφορές, ασφάλειες, νομικές υπηρεσίες, τραπε-
ζικές συναλλαγές, όπου αναμένεται να δημιουργηθούν, κατά τα 
διεθνή πρότυπα, κέντρα εμπορευματικών μεταφορών (logistics 
centers). Εν προκειμένω, το λιμάνι αποτελεί το σημαντικότερο 
αναπτυξιακό εργαλείο για την οικονομία της περιοχής μας και ένα 
απαραίτητο εργαλείο για την ταχεία και απρόσκοπτη διεκπεραίω-
ση των εξαγωγικών διαδικασιών. Οι ενέργειες της νέας διοίκησης 
του ΟΛΘ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και σε άμεσο χρονικό 
διάστημα θα δούμε και τη θετική επίπτωση που έχουν τόσο στις 
εξαγωγές όσο και στην οικονομία της Βόρειας Ελλάδας.

Πώς πρέπει να γίνει η ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας ώστε να 
είναι θετική για τις εξαγωγές;
Η ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού πρέπει να γίνει προς όφελος 
του δημοσίου συμφέροντος αφενός και προς όφελος των χρη-
στών αφετέρου, μεταξύ των οποίων είναι και οι μεταφορικές εται-
ρείες και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει φυσικά την 
αναβάθμιση της Εγνατίας Οδού, ώστε να είναι ένας σύγχρονος 
αυτοκινητόδρομος και μία από τις καλύτερες οδούς της Ευρώπης.

Τα μέτρα που επιτρέπουν και τα νέα δη-
μοσιονομικά δεδομένα της χώρας μας, 
όπως η μείωση του εταιρικού φόρου 
και της φορολογίας των μερισμάτων, θα 
συμβάλουν στην άμβλυνση των ανισο-
τήτων σε σχέση με τις γειτονικές χώρες 
και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
των ελληνικών επιχειρήσεων.

ΔΡ. ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΏΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΕ
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  ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

«Η κυβέρνηση δείχνει διατεθειµένη να βαδίσει 
στον δρόµο του αυτονόητου και της λογικής»

Τ
ην εκτίµηση ότι τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για 
το εννεάµηνο του 2019 δείχνουν ότι η Κοµισιόν και το 
∆ΝΤ κάνουν λάθος στις προβλέψεις τους για την ανά-
πτυξη του 2020 κάνει ο πρόεδρος του Κέντρου Προ-
γραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και 
πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισµού 

της Βουλής, καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας, ο οποίος θεω-
ρεί ρεαλιστική την πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,8%. O κ. Λιαργκόβας 
προειδοποιεί ότι µια κλιµάκωση της αντιπαράθεσης µε την Τουρ-
κία θα κάνει ζηµιά στην οικονοµία, γιατί θα ενισχύσει τον φόβο 
των υποψήφιων επενδυτών, αλλά διευκρινίζει ότι η αύξηση των 
αµυντικών δαπανών µπορεί να αποβεί εξαιρετικά χρήσιµη για την 
ελληνική οικονοµία, εάν συνδυαστεί µε τη συµµετοχή της ελλη-
νικής αµυντικής βιοµηχανίας στα εξοπλιστικά προγράµµατα. Σε 
ό,τι αφορά το ασφαλιστικό σύστηµα, χαρακτηρίζει το ασφαλιστικό 
Κατρούγκαλου «υπερβολικά κρατικίστικο, υπερβολικά άκαµπτο 
και υπερβολικά ακριβό» και τονίζει ότι η µοναδική διέξοδος στη 
µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος 
είναι η δηµιουργία προϋποθέσεων οικονοµικής ανάπτυξης και 
απασχόλησης, ενώ υποστηρίζει ότι η µείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών είναι απαραίτητη για να ανασάνει η οικονοµία.

Πριν από τις εκλογές ο διεθνής Τύπος έγραφε ότι η Ελλάδα 
ενδέχεται να αποκτήσει µια φιλική στο επιχειρείν κυβέρνηση. 
∆ικαιώνει τις προβλέψεις ο προϋπολογισµός του 2020;
Ναι, τις δικαιώνει. Είναι η πρώτη φορά µετά από χρόνια που έχου-

µε έναν «αναπτυξιακό» προϋπολογισµό. Στον προϋπολογισµό του 
2020 τερµατίζεται η πολιτική των υπερπλεονασµάτων, δηλαδή της 
λιτότητας την οποία βιώσαµε την περίοδο 2016-2018 και η οποία 
δηλητηρίασε την ελληνική οικονοµία, αύξησε τις ανισότητες και 
τη φτώχεια και δηµιούργησε πρόσθετες ληξιπρόθεσµες οφειλές 
των φορολογούµενων προς το ∆ηµόσιο συνολικού ύψους 18,1 
δισ. ευρώ. Είναι πολύ θετικό, λοιπόν, το γεγονός ότι αλλάζει η 
φιλοσοφία της οικονοµικής πολιτικής, καταργώντας, σε πρώτη 
φάση, τις σηµαντικές υπερβάσεις των πρωτογενών πλεονασµά-
των έναντι των στόχων.

Πού αποδίδετε τις διαφορετικές εκτιµήσεις για τον ρυθµό ανά-
πτυξης του 2020; Εσείς ποια απ’ όλες θεωρείτε πιο κοντά στα 
πραγµατικά δεδοµένα; Θα µπορούσε να είναι µεγαλύτερος ο 
ρυθµός ανάπτυξης;
Θεωρώ ότι η Κοµισιόν και το ∆ΝΤ κάνουν λάθος. Αυτό άλλωστε 
επιβεβαιώνεται από τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το εν-
νεάµηνο του 2019. Προσωπικά πιστεύω ότι ο στόχος του προϋ-
πολογισµού σχετικά µε την ανάπτυξη του 2020 είναι αρκετά ρε-
αλιστικός, γιατί έχει ενσωµατώσει την επιδείνωση του διεθνούς 
οικονοµικού κλίµατος, καθώς και τις δεσµεύσεις της χώρας (που 
συµφώνησε η προηγούµενη κυβέρνηση) για υψηλά επίπεδα 
πρωτογενών πλεονασµάτων. Όµως, εάν εγκριθούν τα ελληνικά 
αιτήµατα για διάθεση των 1,2 δισ. ευρώ των κερδών οµολόγων 
της ΕΚΤ (Anfas) για επενδύσεις, τότε ο στόχος του 2,8% ανάπτυξη 
το 2020 µπορεί να φανεί συντηρητικός.

Τον τελευταίο καιρό γίνονται προτάσεις για αύξηση των αµυ-
ντικών δαπανών. Θα µπορούσε να είναι χρήσιµη; Τι επιπτώσεις 
έχει στην οικονοµία η κλιµάκωση της αντιπαράθεσης µε την 
Τουρκία;
Η αύξηση των αµυντικών δαπανών µπορεί να αποβεί εξαιρετικά 
χρήσιµη για την ελληνική οικονοµία εάν συνδυαστεί µε τη συµµε-
τοχή της ελληνικής αµυντικής βιοµηχανίας στα εξοπλιστικά προ-
γράµµατα. Η συµµετοχή αυτή, που θα µπορούσε να περιλαµβάνει 
την κατασκευή ή συναρµολόγηση µέρους των εξοπλιστικών προ-
γραµµάτων, θα απαιτήσει ελληνικές πρώτες ύλες και ελληνικά 
εργατικά χέρια. Βέβαια, µια κλιµάκωση της αντιπαράθεσης µε 
την Τουρκία θα κάνει ζηµιά στην οικονοµία, γιατί θα ενισχύσει τον 
φόβο των υποψήφιων επενδυτών.

Τα τελευταία χρόνια το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων είχε 
εκτελέσεις χαµηλότερες από τις προϋπολογισµένες. Τι πρέπει 
να γίνει το 2020;
Το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (Π∆Ε) υπέστη τα προηγού-
µενα χρόνια πολλαπλές περικοπές προϋπολογισµού. ∆υστυχώς, 
δεν θα αυξηθεί ούτε το 2020. Ο προϋπολογισµός του θα παραµεί-
νει και τον επόµενο χρόνο στα 6,75 δισ. ευρώ, έναντι άνω των 10 
δισ. ευρώ που ήταν πριν από το 2010. Η κυβέρνηση δεσµεύεται 
φέτος να καλύψει µεγάλο µέρος από αυτή την «υποεκτέλεση» και 
το 2020 να χρησιµοποιήσει πλήρως τα λεφτά που υπάρχουν. Θα 
δούµε τι θα γίνει στην πορεία. Πάντως, χρειάζονται πιο γοργά βή-

µατα για την «ωρίµανση» έργων –µικρών και µεγάλων– που θα 
επιτρέψουν την απορρόφηση ή/και αύξηση των κονδυλίων του 
Π∆Ε.

Η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών δεν επηρεάζει τη µα-
κροπρόθεσµη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος;
Κατά την άποψή µου, η µοναδική διέξοδος στη µακροπρόθεσµη βι-
ωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος είναι η δηµιουργία προ-
ϋποθέσεων οικονοµικής ανάπτυξης και απασχόλησης. Το ασφαλι-
στικό Κατρούγκαλου είναι υπερβολικά κρατικίστικο, υπερβολικά 
άκαµπτο και υπερβολικά ακριβό. Επικαλείται την αλληλεγγύη, για 
να σκοτώσει όµως την παραγωγή. Υπονοµεύει ευθέως την απα-
σχόληση και την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς εργασίας, ενώ 
ταυτόχρονα είναι αναγκασµένο να προβαίνει σε διαρκείς µειώσεις 
των παροχών. Με τον τρόπο που είναι διαµορφωµένο, στερεί πό-
ρους από τα παραγωγικά στρώµατα του πληθυσµού, εµποδίζει την 
απασχόληση, αποθαρρύνει επενδύσεις στην εργασία και αποτελεί 
αφορµή για την εισφοροαποφυγή και για τη διόγκωση της «µαύ-
ρης» οικονοµίας. Η µείωση, λοιπόν, των ασφαλιστικών εισφορών 
είναι απαραίτητη για να ανασάνει η οικονοµία.

Αρκεί ο περιορισµός των πλεονασµάτων στο 3,5% για να κα-
λυφθούν οι διάφορες µειώσεις της φορολογίας που εξαγγέλ-
θηκαν;
Ο περιορισµός των πλεονασµάτων στο 3,5% (σε σχέση µε τα υπερ-
πλεονάσµατα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ) του ΑΕΠ έχει πολλαπλά 
οφέλη. Πρώτα πρώτα, για την επίτευξή τους δεν χρειάζεται να 
υπάρχει υπερβολική φορολόγηση. ∆ηλαδή δίνει δηµοσιονοµικό 
αέρα και δυνατότητα στην κυβέρνηση να µειώσει τη φορολογία 
των πολιτών. Η µείωση της φορολογίας οδηγεί µε τη σειρά της 
σε περισσότερα έσοδα, ακριβώς γιατί οι φορολογούµενοι δεν 
έχουν πλέον κίνητρο για φοροδιαφυγή. Η αύξηση του διαθεσίµου 
εισοδήµατος των πολιτών τονώνει την οικονοµία και αυξάνει την 
ανάπτυξη. Η µείωση των υπερβάσεων των πρωτογενών πλεονα-
σµάτων είναι το πρώτο βήµα για τη διεκδίκηση της µείωσης των 
ίδιων των στόχων κάτω από το 3,5% το 2021, κάτι που αποτελεί 
προϋπόθεση για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας.

Έχετε µιλήσει για την παρατηρούµενη αποκλιµάκωση του 
«δείκτη φόβου». Πού πρέπει να φτάσει για να θεωρηθεί ότι 
έχει κλείσει ο «κύκλος του φόβου»;
Ο δείκτης φόβου του ΚΕΠΕ αποτελεί ένα χρήσιµο µέτρο προσέγ-
γισης του επενδυτικού συναισθήµατος για την ελληνική αγορά. 
Παρατηρούµε τη συνεχή αποκλιµάκωσή του από τον Ιούλιο του 
2019. Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ιδιαίτερα θετική, καθώς αποτυπώ-
νει τη σταδιακή αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των επενδυτών 
στην ελληνική αγορά. Σήµερα βρισκόµαστε στο 23,75%. Όταν πέ-
σουµε κάτω από το 20%, µπορούµε να πούµε ότι έχει κλείσει ο 
«κύκλος του φόβου».

Έχει αλλάξει ο τρόπος που εσείς προσεγγίζετε πλέον πολιτικά 
και οικονοµικά τη µεσαία τάξη;
Όχι, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αυτά που υποστήριζα πριν, υπο-
στηρίζω και τώρα. Θεωρούσα υπερβολική τη φορολόγηση της 
µεσαίας τάξης την οποία έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση. Θε-
ωρούσα επίσης υπερβολική την επιδίωξη υπερπλεονασµάτων, 
πάνω από το 3,5% του ΑΕΠ. Θεωρούσα απαραίτητη τη συνέχιση 
των µεταρρυθµίσεων και την αλλαγή του παραγωγικού µοντέ-
λου της χώρας από καταναλωτικό σε παραγωγικό. Αυτό που έχει 
αλλάξει είναι ότι η σηµερινή κυβέρνηση δείχνει διατεθειµένη να 
βαδίσει πάνω στον δρόµο του αυτονόητου και της λογικής.

Εάν εγκριθούν τα ελληνικά αιτήµα-
τα για διάθεση των 1,2 δισ. ευρώ των 
κερδών οµολόγων της ΕΚΤ (Anfas) 
για επενδύσεις, τότε ο στόχος του 2,8% 
ανάπτυξη το 2020 µπορεί να φανεί συ-
ντηρητικός.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ, 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΠΕ
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  ΣΤΗ ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ

«Οι συντάξεις μειώθηκαν  
κατά 45% το 2010-2018»

Τ
ην κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος της Ελ-
λάδας περιγράφει στην F.S. o ομότιμος καθηγητής στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Σάββας Ρομπόλης. Ο ίδιος επιση-
μαίνει ότι την περίοδο 2010-2018 οι συντάξεις μειώθηκαν 
κατά 45%, ενώ καταθέτει και την άποψή του για τις προω-
θούμενες αλλαγές της κυβέρνησης.

Ποια είναι η κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος της Ελλά-
δας;
Η σημερινή και μελλοντική κατάσταση του κοινωνικο-ασφαλιστικού 
συστήματος αποτυπώνεται τόσο από την πλευρά της οικονομικής 
βιωσιμότητας όσο και από την πλευρά της κοινωνικής αποτελεσμα-
τικότητας. Όμως στην προσέγγιση αυτή είναι απαραίτητο να ληφθεί 
υπόψη το πραγματικό γεγονός ότι στην Ελλάδα κατά τη μνημονιακή 
περίοδο (2010-2018) μειώθηκαν οι συντάξεις τουλάχιστον κατά 45% (63 
δισ. ευρώ), προκειμένου ο δείκτης συνταξιοδοτικές δαπάνες προς ΑΕΠ 

να διαμορφωθεί, από 12,5% του ΑΕΠ το 2008, στο ανώτερο ποσοστό 
(16,2% του ΑΕΠ μέχρι το 2070). Με άλλα λόγια, η μακροχρόνια (2070) 
οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 
(ΣΚΑ) στην Ελλάδα επιτυγχάνεται με τη μείωση της συνταξιοδοτικής 
δαπάνης, από 17,3% του ΑΕΠ το 2016, 17,1% του ΑΕΠ το 2017, 16,3% του 
ΑΕΠ το 2018, σε 10,6% του ΑΕΠ το 2070 (11,4% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο 
των κρατών-μελών της Ε.Ε.-27), ποσοστό σημαντικά κατώτερο από το 
επιβαλλόμενο από τους δανειστές 16,2% του ΑΕΠ.

Οι δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις 
στην Ελλάδα (υπογεννητικότητα, γή-
ρανση του πληθυσμού) συμβάλλουν 
σήμερα στην αύξηση των συνταξιο-
δοτικών δαπανών κατά 15%.

ΣΆΒΒΆΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,  
ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΛΆΤΩΝ ΤΗΝΙΟΣ, 
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΏΣ

  ΣΤΗ ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ

«Άτολμα τα κυβερνητικά 
σχέδια για το ασφαλιστικό»

Τ
ους κινδύνους που δημιουργεί το ασφαλιστικό σύ-
στημα στην ελληνική οικονομία περιγράφει στην 
F.S. o Πλάτων Τήνιος, αναπληρωτής καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. «Αν δεν αλλάξουμε νοο-
τροπία, κινδυνεύουμε, τώρα περισσότερο από ποτέ, 
να σερβίρουμε τη χήνα που γεννά τα χρυσά αυγά 

στον φούρνο με πατάτες» αναφέρει χαρακτηριστικά και τονίζει 
την ανάγκη «να ξανασκεφτούμε το ύψος των συντάξεων, την 
έκταση της ανταποδοτικότητας, αλλά και το πώς τις χρηματοδο-
τεί η οικονομία».

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το ασφαλιστικό σύ-
στημα της Ελλάδας;
Κάποτε είχαμε την πολυτέλεια να μιλάμε για «τα προβλήματα 
του ασφαλιστικού» σαν αυτά να ήταν αποκομμένα από την υπό-
λοιπη κοινωνία και οικονομία. Θεωρούσαμε ότι μπορούσαμε να 

βγάλουμε έναν λογαριασμό για τις συντάξεις (το πόσο πλη-
ρώνεις, πότε θα πάρεις σύνταξη και πόσο) και απλώς να τον 
στέλνουμε να πληρωθεί από την υπόλοιπη οικονομία. Αυτή 
η νοοτροπία καθυστέρησε αναγκαίες αλλαγές επί δεκαετίες 
και με αυτόν τον τρόπο διόγκωσε το ασφαλιστικό, οδηγώντας 
το να δεσπόζει ως ο βασικός κίνδυνος στην ανάπτυξη της 
χώρας.
Έτσι, θα αντιστρέψω το ερώτημα: το πρόβλημα που πρέπει 
να μας απασχολεί είναι οι κίνδυνοι που δημιουργεί το ασφα-
λιστικό για την οικονομία. Αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, κιν-
δυνεύουμε, τώρα περισσότερο από ποτέ, να σερβίρουμε τη 
χήνα που γεννά τα χρυσά αυγά στον φούρνο με πατάτες.

Οι παρεμβάσεις που προωθεί η κυβέρνηση πιστεύετε ότι 
θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ή απλώς θα το μεταθέ-
σουν στο μέλλον;
Πολλές παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί ως τώρα 
εμπνέονται από συντηρητισμό – από εμφανή επιθυμία επι-
στροφής σε γνώριμες δομές και από άρνηση των καταλυ-
τικών γεγονότων της περιόδου 2010-2018. Έτσι, επιστρέ-
φουμε στο παλιό σύστημα των κλάσεων στους ελεύθερους 
επαγγελματίες, στη χορήγηση συντάξεων χηρείας σε νέους 
ανθρώπους χωρίς όριο ηλικίας, στην αποσπασματική αντι-
μετώπιση αιτημάτων, στον εξωραϊσμό ή απόκρυψη πληρο-
φόρησης.

Πολλές παρεμβάσεις που έχουν 
ανακοινωθεί ως τώρα εμπνέονται 
από συντηρητισμό – από εμφανή 
επιθυμία επιστροφής σε γνώριμες 
δομές και από άρνηση των κατα-
λυτικών γεγονότων της περιόδου 
2010-2018.

Θέλω να ελπίζω ότι δεν έχουμε ακούσει την τελευταία λέξη 
στο θέμα αυτό. Πράγματι, κάποιοι φαίνεται ότι έχουν αντιλη-
φθεί το βασικό δίδαγμα της κρίσης – ότι με τέτοιο ασφαλι-
στικό σύστημα μια αναιμική ανάπτυξη είναι το περισσότερο 
που μπορούμε να ελπίζουμε. Κάτι τέτοιο είναι κατώτερο των 
προσδοκιών μας και πολύ κάτω από τις ανάγκες μας.
Το τι θα επικρατήσει τελικά –ο βολικός συντηρητισμός ή η 
αναγκαία ανατροπή– δεν νομίζω ότι έχει κριθεί ακόμη.

Συμφωνείτε με το νέο σύστημα υποχρεωτικής κεφαλαιο-
ποιητικής επικουρικής ασφάλισης και γιατί; Τι ισχύει στο 
εξωτερικό;
Η εισαγωγή κεφαλαιοποίησης έχει τη δυνατότητα να φέρει 



Στην προοπτική αυτή της οικονοµικής βιωσιµότητας, ο αριθµός των 
συνταξιούχων στη χώρα µας το 2070 θα είναι 2.580 εκατ. άτοµα και η 
συνταξιοδοτική δαπάνη (κύρια και επικουρική σύνταξη) θα είναι 30 δισ. 
ευρώ, όσο δηλαδή ήταν το έτος 2009 (232 δισ. ευρώ ΑΕΠ), που ο αριθ-
µός των συνταξιούχων ήταν 2.410 εκατ. άτοµα. Στις συνθήκες αυτές, η 
κοινωνική αποτελεσµατικότητα του ΣΚΑ περιορίζεται (κύρια και επι-
κουρική σύνταξη) το 2070 σε έναν συνολικό συντελεστή αναπλήρω-
σης 45%, από 75% που ήταν το 2009, µε αποτέλεσµα το συνολικό ποσό 
της µέσης κύριας και επικουρικής σύνταξης να ανέρχεται στο επίπεδο 
των 850-900 ευρώ µεικτά.
Από την άποψη αυτή, επιβάλλεται, κατά τη γνώµη µας, οι δυσµενείς 
αυτές προοπτικές του ασφαλιστικού στη χώρα µας να κατανοηθούν ex 
ante ως ανησυχητικές προκλήσεις και όχι ως δεδοµένες εξελίξεις, ιδι-
αίτερα, του επιπέδου της κοινωνικής αποτελεσµατικότητας.

Πώς κρίνετε τις προωθούµενες παρεµβάσεις της κυβέρνησης; Πι-
στεύετε ότι αντιµετωπίζουν το πρόβληµα; Ποιος θα πληρώσει το 
κόστος;
Σύµφωνα µε τις σχετικές κυβερνητικές ανακοινώσεις, το σχέδιο νόµου 
για το ασφαλιστικό θα περιλαµβάνει, µεταξύ των άλλων, διατάξεις οι 
οποίες θα ανταποκρίνονται στις πρόσφατες (4/10/2019) αποφάσεις του 
ΣτΕ, στο ασφαλιστικό των ελεύθερων επαγγελµατιών, στην αύξηση 
των ποσοστών αναπλήρωσης, στη διοικητική και οργανωτική ενοποί-
ηση ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ κ.λπ.
Η επιλογή θέσπισης ασφαλιστικών κλάσεων (6+1 επίπεδα) εισφορών 
για την επίτευξη, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ΣτΕ, της αρχής της 
αναλογικότητας εισφορών-παροχών µε τα νέα τεκµαρτά επίπεδα ει-
σοδήµατος στους ελεύθερους επαγγελµατίες προκαλούν ανισότητες 
µεταξύ των ελεύθερων επαγγελµατιών και µισθωτών, δεδοµένου, 

σύµφωνα µε τους υπολογισµούς µας, ότι οι µισθωτοί θα χρηµατοδο-
τούν την πλήρη ανταποδοτικότητα των ελεύθερων επαγγελµατιών 
από 12 µέχρι 21 ευρώ. Επιπλέον, η πρόκληση ανισοτήτων µεταξύ των 
ελεύθερων επαγγελµατιών και των µισθωτών παρατηρείται και στο 
επίπεδο των εισφορών υγείας, όπου, σύµφωνα µε τις κυβερνητικές 
ανακοινώσεις, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες στο ανώτερο δεύτερο 
επίπεδο θα καταβάλλουν µηνιαίως 66 ευρώ, ενώ οι µισθωτοί θα κα-
ταβάλλουν µηνιαίως εισφορές υγείας 7% του ασφαλιστέου εισοδήµα-
τός τους, προκειµένου να απολαύσουν ποσοτικά και ποιοτικά το ίδιο 
επίπεδο παροχών. Έτσι, οι µισθωτοί µε ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα 
άνω των 900 ευρώ θα χρηµατοδοτούν την ασφάλιση υγείας και των 
ελεύθερων επαγγελµατιών.
Οι παρατηρούµενες ανισότητες στο επίπεδο των κύριων συντάξεων 
και των παροχών υγείας µεταξύ των ελεύθερων επαγγελµατιών και 
των µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα υπονοµεύουν την αρχή της ισό-
τητας της κοινωνικής ασφάλισης και της ασφάλισης υγείας και, σε 
συνδυασµό µε τη µείωση των συντελεστών στην κλίµακα φορολογί-
ας εισοδήµατος για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τις ατοµικές και 
προσωπικές επιχειρήσεις, θα ωθήσουν τους µισθωτούς να επιλέξουν 
τη σύναψη ατοµικών συµβάσεων  εργασίας, αυξάνοντας τις ευέλικτες 
µορφές απασχόλησης, στην περαιτέρω αποδιάρθρωση της αγοράς 
εργασίας και στην υπονόµευση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της 
κοινωνικής συνοχής στη χώρα µας.
Παράλληλα, η ανακοίνωση της κατάργησης της 13ης σύνταξης, µε 
τους περιορισµούς που ψηφίστηκαν το καλοκαίρι του 2019 και εκτι-
µώµενης ετήσιας δαπάνης 900 εκατ. ευρώ, ουσιαστικά θα αποτελέσει, 
στο πλαίσιο του ουδέτερου δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος της στε-
νής δηµοσιονοµικής εποπτείας και παρακολούθησης της ελληνικής 
οικονοµίας, την πηγή χρηµατοδότησης των προκαλούµενων δαπανών 

του σχεδίου νόµου για το ασφαλιστικό και θα επιφέρει µια επιπρόσθετη 
µείωση των συντελούµενων µειώσεων (45%) του επιπέδου του συ-
νταξιοδοτικού εισοδήµατος της τάξης του 9%.

Ποια η επίδραση του δηµογραφικού προβλήµατος στο ασφαλιστικό 
σύστηµα της χώρας;
Οι δυσµενείς δηµογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα (υπογεννητικότη-
τα, γήρανση του πληθυσµού) συµβάλλουν σήµερα στην αύξηση των 
συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 15%. Επίσης, η αύξηση του αριθµού 
των συνταξιοδοτήσεων, από 2,5% κατά µέσο όρο την περίοδο 2000-
2010, σε 5,5% την περίοδο 2010-2015 και 5% την περίοδο 2015-2030, 
κυρίως λόγω της γήρανσης του πληθυσµού, σηµαίνει ότι η οικονοµική 
επίπτωση, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς µας, στο σύστηµα κοινω-
νικής ασφάλισης την περίοδο 2017-2065 θα είναι στα 50 δισ. ευρώ (σε 
παρούσες αξίες). Στις συνθήκες αυτές, η ουσιαστική και αποτελεσµα-
τική αντιµετώπιση του παρατηρούµενου δηµογραφικού και οικονο-
µικού ελλείµµατος απαιτείται να επικεντρωθεί στην υλοποίηση µιας 
συγκροτηµένης µεσο-µακροπρόθεσµης αναπτυξιακής και δηµογρα-
φικής πολιτικής αύξησης του ΑΕΠ, πλέον του 3,5% κατά µέσο ετήσιο 
όρο κατά τα επόµενα χρόνια, αύξησης της σταθερής και πλήρους απα-
σχόλησης, των µισθών, της παραγωγικότητας της εργασίας, της δηµο-
γραφικής ανανέωσης του πληθυσµού κ.λπ. ∆ιαφορετικά, οι πόροι για 
τη χρηµατοδότηση των επιπτώσεων του δηµογραφικού ελλείµµατος 
στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα θα αναζητηθούν 
στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών της κύριας σύνταξης από 
20% σε 27%, δηλαδή αύξηση κατά 35% ή σταδιακή µείωση των κύριων 
συντάξεων τουλάχιστον κατά 20%, µε ό,τι αυτό αρνητικά συνεπάγεται 
για το βιοτικό επίπεδο των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων.
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θετικές ανατροπές. Θα αποκαταστήσει µια σχέση εµπιστοσύ-
νης των ασφαλισµένων µε το σύστηµα και εξασφαλίζει µια 
νέα, εγχώρια, πηγή χρηµατοδότησης για επενδύσεις. Για τον 
λόγο αυτόν έχω προτείνει (µαζί µε τον Μιλτιάδη Νεκτάριο) 
ένα τέτοιο σύστηµα  σε βιβλίο του 2018 µε τίτλο «Συντάξεις 
για Νέους». Η ύπαρξη ατοµικών λογαριασµών –«κουµπαρά-
δων»– συµπληρωµατικών στις παλιές συντάξεις είναι κοινός 
τόπος σχεδόν παντού στον αναπτυγµένο κόσµο. Αν έχουµε 
τέτοιους και στην Ελλάδα, τότε θα µπορούν εύκολα να δε-
χτούν τις αποταµιεύσεις όσων νέων έφυγαν από τη χώρα και 
θέλουν να γυρίσουν. Έτσι, από παράγοντας που αποτρέπει 
την επιστροφή του brain drain, η κοινωνική ασφάλιση µπορεί 
να λειτουργήσει ως ιµάντας παλιννόστησης.
Η βασική µου ένσταση στα κυβερνητικά σχέδια είναι η ατολ-
µία τους. Εφαρµογή µόνο σε άτοµα που θα εργαστούν για 
πρώτη φορά µετά το 2021 σηµαίνει ότι τα πλεονεκτήµατα του 
συστήµατος απαιτούν πάνω από 40 χρόνια εφαρµογής για να 
«µετρήσουν» πλήρως. Ποιος νοµίζει ότι η Ελλάδα µπορεί να 
περιµένει ως το 2060;

Ποια θεωρείτε ότι είναι η λύση για ένα βιώσιµο ασφαλι-
στικό σύστηµα;
Η λύση δεν βρίσκεται σε σύνθετες τεχνικές λύσεις ή σε πε-

ρίπλοκα νοµοθετήµατα. Το θεµελιώδες πρόβληµα που αντι-
µετωπίζουµε είναι ότι το σύστηµα, όπως έχει καταλήξει, έχει 
χάσει την εµπιστοσύνη των εργαζοµένων και, περισσότερο 
από κάθε άλλον, των νέων εργαζοµένων. Η ανάκτηση της 
αξιοπιστίας του περνά από καθαρές κουβέντες, απλές λύσεις 
και ειλικρινείς τοποθετήσεις. Τα προβλήµατα είναι πολλά – 
τόσο τα παλιά που δεν έχουν λυθεί όσο και τα νέα που συσ-
σωρεύονται. Η εθελοτυφλία και ο στρουθοκαµηλισµός έφε-
ραν δραµατικές επιδεινώσεις και θα φέρουν κι άλλες.
Κακά τα ψέµατα. Η Ελλάδα, εγκλωβισµένη σε αναπτυξιακό 
αδιέξοδο, ξοδεύει το µεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ σε συ-
ντάξεις στην Ε.Ε. Πρέπει να ξανασκεφτούµε το ύψος των συ-
ντάξεων, την έκταση της ανταποδοτικότητας αλλά και το πώς 
τις χρηµατοδοτεί η οικονοµία.
∆εν είναι ακατόρθωτο. Έχουµε µελετήσει την εισαγωγή ενός 
νέου συστήµατος τριών πυλώνων, στο οποίο οι κρατικές 
συντάξεις µειώνονται στο µισό κι έτσι δηµιουργούν χώρο 
ανάπτυξης νέων κεφαλαιοποιητικών συντάξεων – που ανα-
πληρώνουν τα κενά. Ένα τέτοιο σύστηµα δεν υποθηκεύει την 
ανάπτυξη, αντιθέτως προσφέρει µια αναπτυξιακή ώθηση – 
που προσφέρει τη µόνη ελπίδα για αξιοπρεπείς συντάξεις 
στο µέλλον χωρίς θεαµατικές (πλην, δυστυχώς, προβλέψι-
µες) ανατροπές.

Ποια είναι η άποψή σας για τη θέση του ∆ΝΤ, που επιµένει 
να ζητά µειώσεις στις συντάξεις;
Υπάρχει µια παρατήρηση η οποία σκοπίµως αποκρύπτεται: 
Οι παλιές συντάξεις είναι σήµερα πολύ πιο γενναιόδωρες απ’ 
όλες τις συντάξεις από το 2016 και µετά. Τα ίδια χρόνια και 
οι ίδιες εισφορές (ακόµη και µετά τις περικοπές) οδηγούσαν 
σε πολύ ψηλότερες συντάξεις απ’ ό,τι τώρα – ένα κατάλοιπο 
της πλασµατικής ευµάρειας που µας οδήγησε στην κρίση. Τη 
στιγµή που όλα τα εισοδήµατα –και πρώτα οι µισθοί του ιδι-
ωτικού τοµέα, που πληρώνουν για τις συντάξεις– έχουν µει-
ωθεί κατά 30% από το 2009, ποια η λογική κάποιες συντάξεις 
να έχουν χάσει µόνο τα δώρα εορτών;
∆εν γνωρίζω µε ποια λογική προτείνει το ∆ΝΤ περικοπές. 
Αυτό που γνωρίζω είναι ότι το µεγάλο ζήτηµα του πώς κα-
τανέµεται το κόστος της κρίσης παραµένει αναπάντητο. Ακό-
µη χειρότερα, ότι οι απαντήσεις που σήµερα έχουν δοθεί –
όποιος πρόλαβε ή όποιος έχει πρόσβαση– εµπεδώνουν την 
αδικία και την οικονοµική αβελτηρία. Γιατί, δυστυχώς, αυτοί 
που ποτέ δεν προλαβαίνουν είναι οι νέοι.
Το ύψος των εγγυήσεων που πρέπει να έχουν οι συνταξι-
ούχοι πρέπει να προκύψει όχι µέσω λογικής νοµικίστικης 
κατοχύρωσης αλλά µέσω µιας λογικής ισοκατανοµής της 
συµµετοχής σε µια κοινή προσπάθεια.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Επενδυτική «τρύπα»  
απειλεί την οικονομική ανάπτυξη

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ.

Μ
ε βάση τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 
2018, η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτικό αδιέξοδο.
Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα 
αναλογούσαν μόνο στο 11,1% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν), με το ποσοστό στο 12,9% του ΑΕΠ το 

2017 και στο 12,1% του ΑΕΠ το 2016.
Είναι μια πραγματική επενδυτική καταστροφή, αν σκεφτούμε ότι το 
αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. το 2018 ήταν 20,4%.
Πληρώσαμε ακριβά την προ κρίσης στρατηγική, η οποία στηρίχτηκε 
στη σύγκλιση των εισοδημάτων χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η σύγκλι-
ση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Έτσι, φτάσαμε το μέσο εισόδημα στο 
94% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, για να το δούμε στη συνέχεια να 
κατρακυλάει κάτω από τα 2/3 του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το χει-
ρότερο είναι ότι όσο διαρκεί η μεγάλη επενδυτική μας υστέρηση είναι 
πρακτικά αδύνατο να καλύψουμε τη χαμένη απόσταση σε ανάπτυξη 
και βιοτικό επίπεδο.

Αρνητική εικόνα
Οι επενδύσεις αντιπροσώπευαν στην Ελλάδα το 2007 το 26% του ΑΕΠ, 
ενώ υποχώρησαν στο 17,5% του ΑΕΠ το 2010, όταν άρχισε με κάθε επι-
σημότητα η διαχείριση της ελληνικής κρίσης στη βάση των μνημονίων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Ελλάδα αναδει-
κνύεται σε παγκόσμιο ουραγό στις επενδύσεις, ως ποσοστό επί του 
ΑΕΠ, κινούμενη κάπου μεταξύ της Ζιμπάμπουε, της Γουινέας-Μπισάου 
και της Σομαλίας. Η τελευταία, με επενδύσεις 6,5% του ΑΕΠ, είναι ό,τι 
χειρότερο έχει να παρουσιάσει ο πίνακας της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Για να αντιληφθούμε την απόσταση που πρέπει να καλύψουμε, το 2018 
οι επενδύσεις στην Τουρκία αναλογούσαν στο 29,6% του ΑΕΠ, στην Ιρ-
λανδία στο 23,4%, στην Ισπανία στο 21,2% και στην Κύπρο στο 19,4%.
Τα ιδιαίτερα αρνητικά για την Ελλάδα στοιχεία εξηγούν, σε μεγάλο βαθ-
μό, το συγκριτικό οικονομικό και πολιτικό πλεονέκτημα του Μητσοτάκη 
και της κυβέρνησής του.
Οι περισσότεροι πολίτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αν δεν υπάρ-
ξουν πρωτοβουλίες για τη μείωση της φορολογίας και την ενίσχυση, με 
διάφορους τρόπους, της επιχειρηματικότητας, η Ελλάδα δεν θα μπορέ-
σει να αφήσει πίσω της την επενδυτική μιζέρια. Χωρίς νέες επενδύσεις 
δεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας πολλών και καλά αμειβόμενων 
νέων θέσεων εργασίας.
Το πρόβλημα είναι ότι η μείωση της φορολογίας και η βελτίωση του 

οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι αναγκαίες προ-
ϋποθέσεις για την αύξηση των επενδύσεων, δεν οδηγούν όμως απα-
ραίτητα στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
Κι αυτό γιατί η βασική σύγκριση που κάνουν οι επενδυτές δεν είναι 
μεταξύ της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της κυβέρνησης Τσίπρα, οπό-
τε μια θετική απόφαση θα ήταν εύκολη, αλλά μεταξύ του επενδυτικού 
προορισμού που είναι η Ελλάδα και των εναλλακτικών επενδυτικών 
προορισμών.
Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχει δημιουργηθεί σε όλα τα 
κράτη-μέλη της Ε.Ε. ένα φιλοεπενδυτικό περιβάλλον που ξεπερνάει 
κατά πολύ τους ευνοϊκούς φορολογικούς συντελεστές και το καλό οι-
κονομικό, επιχειρηματικό κλίμα. Αυτά πλέον θεωρούνται αυτονόητα 
και υπάρχουν άλλα σημαντικά κριτήρια στα οποία στηρίζουν τις απο-
φάσεις τους οι επενδυτές, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν μακροπρόθεσμη 
στρατηγική σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.
Τους ενδιαφέρουν, μεταξύ των άλλων, οι δυνατότητες χρηματοδό-
τησης με ανταγωνιστικούς όρους, η αποτελεσματική λειτουργία της 
δημόσιας διοίκησης, το νομοθετικό πλαίσιο και η λειτουργία της Δικαι-
οσύνης, η στάση της περιφέρειας, του δήμου, της τοπικής κοινωνίας, η 
αδειοδότηση, η χωροταξία κ.λπ.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, και βα-
σικοί υπουργοί, όπως ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Γεωργιάδης, κάνουν ό,τι 
μπορούν για να βελτιώσουν το επιχειρηματικό, επενδυτικό πλαίσιο, να 
προωθήσουν συγκεκριμένες επενδύσεις και να στείλουν θετικά μη-
νύματα στους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
Η κατάσταση βελτιώνεται συνεχώς σε σχέση με την περίοδο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αλλά αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι η σύγκριση με τους 
εναλλακτικούς επενδυτικούς προορισμούς, κυρίως στην Ε.Ε.

Ή σύνθεση των επενδύσεων
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση των επενδύσεων, όπως αναλύε-
ται στο δελτίο του ΣΕΒ (Οκτώβριος 2019).

Οι επιχειρηματικές επενδύσεις ήταν το 2018 γύρω στο 6% του ΑΕΠ, πο-
σοστό που αναλογεί σε περίπου 10 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσοστό 
στην Ε.Ε. ήταν 13% του ΑΕΠ. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις ως ποσο-
στό επί του ΑΕΠ είναι κάτω από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου 
και έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 30% σε σχέση με τα προ κρί-
σης επίπεδα.
Στις άλλες κατηγορίες επενδύσεων, στις δημόσιες και κυρίως στις 
επενδύσεις των νοικοκυριών, οι οποίες περιλαμβάνουν τις επεν-
δύσεις σε κατοικίες, η πτώση είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Πριν 
από την κρίση οι επενδύσεις των νοικοκυριών ξεπερνούσαν τα 20 
δισ. τον χρόνο, ενώ το 2018 ήταν της τάξης των 5 δισ. ευρώ.
Τα κυβερνητικά μέτρα φαίνεται να αλλάζουν την κατάσταση, εφό-
σον η μείωση του ΕΝΦΙΑ και κυρίως η μη επιβολή ΦΠΑ σε νεόδ-
μητα διαμερίσματα και κατοικίες έχουν προκαλέσει εντυπωσιακή 
αύξηση από εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Υπήρξε μήνας όπου η 
αύξηση στην Αττική σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2018 ξεπέρασε 
το 400%. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η τάση, θα υπάρξει μεγάλη αύ-
ξηση των «οικογενειακών» επενδύσεων, που θα συμβάλει στην 
κάλυψη του μεγάλου επενδυτικού κενού και στην τόνωση της 
οικονομίας.
Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις δημόσιες επεν-
δύσεις. Ο προϋπολογισμός του 2020 δεν είναι φιλόδοξος στο συ-
γκεκριμένο ζήτημα, απλώς αποσκοπεί στο να σταματήσει η επι-
πλέον μείωση, σε σχέση με τον προγραμματισμό, των δημοσίων 
επενδύσεων που χαρακτήριζε την τετραετία Τσίπρα. Είναι πολύ 
πιθανό να χρησιμοποιηθούν οι επιστροφές από τα κέρδη των κε-
ντρικών τραπεζών από τη διαχείριση των ελληνικών ομολόγων 
για τη χρηματοδότηση πρόσθετων δημοσίων επενδύσεων, αλλά 
πρέπει να αναζητηθούν πιο φιλόδοξες και ριζοσπαστικές λύσεις.
Πρώτον, η κυβέρνηση πρέπει να επιχειρήσει την αναγκαία αναδι-
άρθρωση των δημοσίων δαπανών, που παραμένουν σε εξαιρετι-
κά υψηλά επίπεδα, υπέρ των δημοσίων επενδύσεων.
Δεύτερον, πρέπει να βελτιώσει τη συνεννόηση με τους ευρωπαϊ-
κούς θεσμούς και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ώστε να υπάρξει 
καλύτερη χρηματοδότηση των επενδυτικών πρωτοβουλιών στην 
Ελλάδα και να γίνουν δεκτά νέα επενδυτικά εργαλεία, όπως, για 
παράδειγμα, τα «πράσινα» ομόλογα που θα εκδοθούν μαζικά στη 
Γερμανία από ειδικό οργανισμό που δεν θα θεωρείται κρατικός, 
για να μην προσμετρώνται οι εκδόσεις αυτές στο δημόσιο χρέος, 
για να διευκολυνθεί η πράσινη μετάβαση της οικονομίας.
Όσο περισσότερα χρήματα διαθέσει το ελληνικό Δημόσιο για να 
συμπληρώσει την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση επενδύσεων στην 
Ελλάδα, τόσο πιο γρήγορα θα κινηθούμε στη σωστή κατεύθυν-
ση. Τα χρόνια της κρίσης η αδυναμία του ελληνικού Δημοσίου να 
φανεί συνεπές στις υποχρεώσεις στη χρηματοδότηση που είχε 
καθυστέρησε την καταβολή ευρωπαϊκών κονδυλίων με αποτέλε-
σμα να υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε τις τελικές προθεσμίες και 
μαζί με αυτές αρκετά δισεκατομμύρια.
Την κατάσταση περιπλέκει και η υστέρηση των ελληνικών επιχει-
ρήσεων σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη 4η Βιομηχανική Επανάσταση. 
Είμαστε σε όλες τις διεθνείς αξιολογήσεις και στους σχετικούς 
πίνακες πολύ πίσω στις νέες τάσεις αυτοματοποίησης, στις ανταλ-
λαγές δεδομένων στις τεχνολογίες παραγωγής, στο διαδίκτυο των 
πραγμάτων, το cloud computing. Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι επεν-
δύσεις στην Ελλάδα όχι μόνο πρέπει να αυξηθούν θεαματικά αλλά 
και να αποκτήσουν νέες, ποιοτικές διαστάσεις, προσαρμοσμένες 
στις ανάγκες της εποχής.

Έχουμε τεράστια απόσταση να καλύ-
ψουμε στις δημόσιες επενδύσεις και 
στις επενδύσεις που σχετίζονται με 
την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.



  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

«Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής  
είναι οικονομικά επωφελής»
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Ο 
γενικός διευθυντής του WWF Ελλάς, Δημήτρης 
Καραβέλλας, περιγράφει πόσο κοστίζουν τα 
ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ε.Ε., πώς το νέο 
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα θα 
δημιουργήσει περίπου 60.000 νέες θέσεις εργα-
σίας και πώς μπορούν να συνδυαστούν πράσινη 

μετάβαση και οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Με τη Φον ντερ Λάιεν επικεφαλής της Έυρωπαϊκής Έπιτρο-
πής, η Έ.Έ. έχει θέσει ως βασικό στόχο την πράσινη μετάβα-
ση. Πόσο θα κοστίσει αυτή η μετάβαση για την Έυρώπη και 
πόσο για την Έλλάδα;
Ας είμαστε κατ’ αρχάς προσεκτικοί όταν μιλάμε για το «κόστος» 
της μετάβασης. Ως κόστος εννοούμε κυρίως επιπλέον δημόσιες 
και ιδιωτικές επενδυτικές ανάγκες που προκύπτουν για τη χρη-
ματοδότηση καθαρής ενέργειας, ενεργειακής εξοικονόμησης 
και αλλαγών στον τομέα μεταφορών και στον πρωτογενή τομέα. 
Αυτές οι επιπλέον επενδύσεις δεν αποτελούν φυσικά μόνο «κό-
στος» αλλά και μηχανισμό δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας 
και σημαντικής τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας εν 
γένει, σε μια περίοδο που η Ε.Ε. απειλείται από οικονομικό μα-
ρασμό.
Για την Ε.Ε. συνολικά οι επενδυτικές ανάγκες της μετάβασης 
έχουν υπολογιστεί σε 85 με 330 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 
2050. Φανταστείτε πως μόνο από τη μείωση της έκθεσης των 
πολιτών σε ατμοσφαιρική ρύπανση υπολογίζεται πως η ενερ-
γειακή μετάβαση θα μειώσει την πρώιμη θνησιμότητα στην Ε.Ε. 
κατά 40% – πέρα από κέρδος της ίδιας της ζωής των συμπολιτών 
μας, αυτό μεταφράζεται σε ένα οικονομικό όφελος της τάξης των 
230 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Για την Ελλάδα, το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το 
Κλίμα (ΕΣΕΚ) προβλέπει συνολικές επενδυτικές ανάγκες της 
τάξης των 44 δισ. ευρώ για την περίοδο 2020-2030. Μην ξε-
χνάμε όμως και την άλλη πλευρά της εξίσωσης, αυτήν του 
οικονομικού οφέλους. Για παράδειγμα, το νέο ΕΣΕΚ προβλέ-
πει πως οι επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια και εξοικονόμηση 
θα δημιουργήσουν κατά την ίδια περίοδο περίπου 60.000 νέες 
θέσεις εργασίας.

Τι συνέπειες θα έχει ο πράσινος μετασχηματισμός της ευρω-
παϊκής οικονομίας;
Ο πράσινος μετασχηματισμός εμπεριέχει πολλές εκφάνσεις, από 
την ενεργειακή μετάβαση έως την κυκλική οικονομία και την 
προστασία και αποκατάσταση του φυσικού κεφαλαίου της Ε.Ε. 
Με τον κατάλληλο σχεδιασμό, όλα αυτά μπορεί να έχουν πολύ 
θετικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, συμπεριλαμβα-
νομένης της συνολικής ποιότητας ζωής των πολιτών.
Στο οικονομικό πεδίο, και αντίθετα με τον μύθο της «απώλειας 
ανταγωνιστικότητας», ο πράσινος μετασχηματισμός ενδέχεται 
να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας 
και επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα 
έναντι οικονομιών που έχουν μείνει πίσω στη χάραξη αντίστοι-
χων πολιτικών. Ενδεικτικά, μια μελέτη που δημοσίευσε το World 
Economic Forum εκτιμάει πως η μείωση υλικής κατανάλωσης 
στον κλάδο της μεταποίησης, μέσω της υιοθέτησης πρακτικών 
κυκλικής οικονομίας, μπορεί να αποφέρει ένα όφελος έως και 
630 δισ. δολαρίων ετησίως για την Ε.Ε. συνολικά, αυξάνοντας 
σημαντικά την παραγωγικότητα της μεταποίησης και δημιουρ-
γώντας νέες θέσεις εργασίας.
Πράσινος μετασχηματισμός σημαίνει αλλαγή. Όσες χώρες, κλά-
δοι ή επιχειρήσεις αρνηθούν ή διστάσουν να προσαρμοστούν 
στις νέες πολιτικές, απλά θα μείνουν πίσω. Όπως άλλωστε 
δήλωσε εμφατικά ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Mark 
Carney, «οι επιχειρήσεις που δεν θα προσαρμοστούν στη νέα 
πραγματικότητα (κλιματικών στόχων) θα χρεοκοπήσουν χωρίς 
αμφιβολία», ενώ οι «βιομηχανίες, επιχειρήσεις και κλάδοι που 
είναι κομμάτι της λύσης θα επωφεληθούν». Ιδού η πρόκληση 
και για τη δική μας χώρα.

Πόσο κοστίζουν στην Έ.Έ. οι επιπτώσεις της κλιματικής αλ-
λαγής;
Κατά τα υπάρχοντα στοιχεία, μόνο το άμεσο κόστος των ακραί-
ων καιρικών φαινομένων στην Ε.Ε. αγγίζει ήδη τα 15 δισ. ευρώ 
ετησίως. Δεν είναι διόλου τυχαία η πρόσφατη απόφαση του Ευ-
ρωκοινοβουλίου που κήρυξε την Ευρώπη σε κατάσταση κλιμα-
τικής και περιβαλλοντικής έκτακτης ανάγκης.
Με βάση τις εκτιμήσεις του Joint Research Centre της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, εάν δεν περιοριστεί η άνοδος της πα-
γκόσμιας θερμοκρασίας, το κόστος των επιπτώσεων της κλι-
ματικής αλλαγής θα είναι της τάξης του 2% του ευρωπαϊκού 
ΑΕΠ κάθε χρόνο. Ωστόσο, το κόστος αναμένεται να είναι δυ-
σανάλογο για τις νότιες χώρες της Ε.Ε., οι οποίες αναμένεται 
να απολέσουν πάνω από το 4% του ΑΕΠ τους ετησίως. Μην 

ξεχνάμε επίσης πως μια σειρά από κόστη δεν μπορούν να 
ποσοτικοποιηθούν, με αποτέλεσμα τη συστηματική υποεκτί-
μηση του ρίσκου.
Πέραν των αριθμών, όλα τα συμπεράσματα έγκυρων διεθνών 
μελετών συγκλίνουν στη διαπίστωση πως η αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής είναι οικονομικά επωφελής σε σχέση με το 
δυσανάλογο αναμενόμενο κόστος του μη περιορισμού της ανό-
δου της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Μπορεί να γίνει η πράσινη μετάβαση στην Έλλάδα, δεδομέ-
νης της εξάρτησής μας από τον λιγνίτη, του γεγονότος πως 
η Έλλάδα είναι 2η σε παραβάσεις του περιβαλλοντικού δι-
καίου της Έ.Έ., αλλά και των αντιδράσεων που προκύπτουν 
για την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις αντιδράσεις για τις ανε-
μογεννήτριες;
Ακριβώς αυτή η εξάρτηση της Ελλάδας από τον λιγνίτη είναι που 
φέρνει δυσβάστακτο κόστος για την εθνική οικονομία και τις το-
πικές κοινωνίες. Μόνο για φέτος η ΔΕΗ επιβαρύνθηκε με πάνω 
από 600 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων, 
ενώ το εξωτερικό κόστος σε περιβάλλον και υγεία από τη μη 
συμμόρφωση όλων των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων με 
τα ευρωπαϊκά όρια εκπομπών (νέο BREF) εκτιμώνται σε 92-583 
εκατ. ευρώ. Μελέτη του WWF Ελλάς έχει αναδείξει ότι την τε-
λευταία δεκαετία τα ορυκτά καύσιμα έχουν επιδοτηθεί με πάνω 
από 15 δισ. ευρώ, τη στιγμή που οι καθαρές εναλλακτικές, όπως 
οι ΑΠΕ, έχουν χαμηλότερο κόστος και οφέλη για το περιβάλλον 
και την υγεία. Οι ΑΠΕ αποτελούν τεχνολογίες με περιβαλλοντικό 
πρόσημο και είναι απολύτως αναγκαίες στη μάχη για την ανα-
χαίτιση της κλιματικής κρίσης. Το ζητούμενο είναι η ορθή χω-
ροθέτησή τους, έτσι ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα και να μην επιβαρύνεται η φέρουσα ικανότητα 
κάθε τόπου που τις φιλοξενεί.

Μπορούν να συνδυαστούν πράσινη μετάβαση και οικονομική 
ανάπτυξη στην Έλλάδα;
Όχι μόνο μπορούν να συνδυαστούν αλλά η πράσινη μετάβαση 
είναι απαραίτητη για τη μελλοντική ανάπτυξη της χώρας, ακόμα 
και από μια στενή οικονομική σκοπιά. Αρκεί να αναλογιστού-
με πως οι δύο μεγάλοι κλάδοι του μέλλοντος για την παγκό-
σμια οικονομία είναι αφενός η τεχνητή νοημοσύνη (artificial 
intelligence), τα big data και η ρομποτική και αφετέρου η περι-
βαλλοντική τεχνολογία, που συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
την καθαρή ενέργεια, τις τεχνολογίες αποθήκευσης, κυκλικής 
οικονομίας, καθαρών μεταφορών και κατασκευής κτιρίων μη-
δενικών εκπομπών. Η πολιτική ηγεσία και ο επιχειρηματικός 
κόσμος της χώρας έχουν την ιστορική ευθύνη να μην αφήσουν 
άλλη μια αναπτυξιακή ευκαιρία να πάει χαμένη, χάνοντας το 
«τρένο» του πράσινου μετασχηματισμού.

Έίναι έτοιμη η Έυρώπη να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη 
ήπειρος μέχρι το 2050;
Ναι, αν αυξήσει περαιτέρω τη φιλοδοξία των κλιματικών της 
στόχων. Μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώ-
σει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της για τη μετάβαση σε μια 
οικονομία μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050. Ωστόσο, αυτή 
δεν συμβαδίζει με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για 
τη συγκράτηση της ανόδου της θερμοκρασίας έως τους 1,5 
βαθμούς Κελσίου. Για να γίνει αυτό εφικτό, ο στόχος της κλι-
ματικής ουδετερότητας θα πρέπει να οριστεί μέχρι το 2040, 
ενώ οι εκπομπές θα πρέπει να περιοριστούν κατά 65% μέχρι 
το 2030, αντί του στόχου του 50%-55%, όπως έχει διατυπωθεί 
μέχρι σήμερα.

Πράσινος μετασχηματισμός σημαίνει αλ-
λαγή. Όσες χώρες, κλάδοι ή επιχειρήσεις 
αρνηθούν ή διστάσουν να προσαρμο-
στούν στις νέες πολιτικές, απλά θα μεί-
νουν πίσω.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΒΈΛΛΑΣ, 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ WWF ΕΛΛΑΣ



  ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Rebrain Greece: 
Κατώτατος μισθός 3.000 ευρώ για επαναπατρισμό(;) 

Ελλήνων του εξωτερικού
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Σ
τα χρόνια της κρίσης, αν κάτι πονάει την Ελλάδα πε-
ρισσότερο από τη φορολογία, είναι η μαζική «διαρροή 
εγκεφάλων» (το αποκαλούμενο «brain drain») που 
μεταφράζεται όχι μόνο στον επώδυνο οικογενειακό 
αποχωρισμό αλλά και στην κρατική απώλεια πολλών 
δισ. ευρώ που επένδυσε η χώρα στην εκπαίδευση 

των γιατρών, μηχανικών, επιστημόνων της. Είναι η μείωση της 
μελλοντικής της παραγωγικής δυνατότητας, αλλά και των φόρων 
και εισφορών που χρηματοδοτούν το κοινωνικό κράτος και τις 
αυριανές συντάξεις. Μια κατάσταση που η παγίωσή της εγκλωβί-
ζει μια οικονομία σε μακροχρόνια υπανάπτυξη και φτώχεια.
Σύμφωνα με την έρευνα «Brain Drain & Gain» της KPMG που 
δημοσιοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2019, το 79% του δείγματος με-
τακινήθηκε στο εξωτερικό την περίοδο 2010-2019, ενώ ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 36,8% έφυγε με την οικογένειά 
του. Οι κλάδοι που έχουν μεγαλύτερη απορρόφηση στο εξωτε-
ρικό και στους οποίους δραστηριοποιούνται κυρίως οι απόδημοι 
Έλληνες είναι αυτοί των συμβουλευτικών υπηρεσιών (17,1%), της 
τεχνολογίας (4%), των υπηρεσιών υγείας (10,5%), των καταναλω-
τικών προϊόντων (6,5%), καθώς και ο ακαδημαϊκός (12%) και κα-
τασκευαστικός κλάδος (5,2%), ενώ αξιοσημείωτο είναι πως 47% 
των συμμετεχόντων είχαν ήδη κάποια εργασία στην Ελλάδα, πριν 
αποφασίσουν να μετακινηθούν, που σημαίνει ότι ένας στους δύο 
επέλεξε ότι η διεκδίκηση υψηλότερων μισθολογικών αποδο-
χών αποτέλεσε τη σημαντικότερη αιτία φυγής (55%). Το πλήθος 
των επαγγελματικών ευκαιριών στο εξωτερικό και η αξιοκρατία 
αποτέλεσαν τον δεύτερο σημαντικότερο λόγο (48,6%), ενώ το κα-
λύτερο εργασιακό περιβάλλον κατατάχθηκε ως ο τρίτος δημοφι-
λέστερος λόγος αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό (36,8%). Σε 
αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι οι συμμετέχοντες είχαν 
δυνατότητα επιλογής περισσότερων από μία απαντήσεων στη συ-
γκεκριμένη ερώτηση.

Η επιστροφή(;)
Οι υψηλότερες οικονομικές απολαβές και το σταθερό επαγγελμα-
τικό περιβάλλον κρατούν σοβαρούς επιστήμονες και ικανά στε-
λέχη στο εξωτερικό. Ωστόσο, ένα σημαντικό 36% θα εξέταζε την 
επιστροφή στην Ελλάδα με μειωμένες αποδοχές, αλλά κάτω από 
συγκεκριμένες συνθήκες. Βέβαια, φαίνεται ότι δεν σχεδιάζουν 
τον άμεσο επαναπατρισμό τους, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό 
θα ήταν διατεθειμένο να επιστρέψει μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, 
κυρίως σε θέσεις σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.
Σε αυτό το ποσοστό προφανώς στοχεύει το υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυν-
ση Εργασιακών Σχέσεων υπό τον κ. Κωνσταντίνο Αγραπιδά, με 
τη διαφορεακή πρωτοβουλία «Rebrain Greece – Ο τεχνολογικός 
μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας».
Πρόκειται για ένα ειδικό πιλοτικό πρόγραμμα, με τον τίτλο «Ελλά-
δα Ξανά», που εκπονήθηκε με τη συνδρομή αξιόλογων στελεχών 
από δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα 
και αφορά τον επαναπατρισμό σε πρώτη φάση τουλάχιστον 500 
Ελλήνων εργαζομένων του εξωτερικού με υψηλού επιπέδου ει-
δίκευση και διεθνή επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία. Το 
πρόγραμμα προβλέπει ελάχιστη αμοιβή 3.000 ευρώ τον μήνα για 
τους επιστήμονες που θα αφήσουν τη θέση τους στο εξωτερικό 
και θα επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Στόχος είναι να διασυνδεθεί ευθέως η Ελλάδα με τους Έλληνες 
της διασποράς που διαπρέπουν, διακρίνονται και σταδιοδρομούν 

στο διεθνές περιβάλλον. Το 70% της αμοιβής (τα 2.000 ευρώ) θα 
καλύπτεται από το πρόγραμμα με χρηματοδότηση της επιχείρη-
σης. Η γενναία αυτή επιδότηση θα έχει διάρκεια έναν χρόνο, ενώ 
το πρόγραμμα ενσωματώνει υποχρέωση διατήρησης του εργαζο-
μένου με την ίδια αμοιβή για τουλάχιστον άλλους 12 μήνες.
«Η δράση αυτή είναι εναρμονισμένη με το θεσμικά κατοχυρωμέ-
νο πλέον δικαίωμα των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίζουν» 
επισήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Βρούτσης και συνέχισε: «Το “Ελλά-
δα Ξανά” στοχεύει αρχικά σε πρώτη φάση στον επαναπατρισμό 
500 Ελλήνων εργαζομένων του εξωτερικού με υψηλού επιπέδου 
διεθνή επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον 
ενός έτους, μεταπτυχιακού επιπέδου ή διδακτορικού επιπέδου, 
ηλικίας 28-40, προκειμένου να εργαστούν ως πρόσθετο προσω-
πικό σε επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στην Ελλάδα (για να 
αποφευχθούν φαινόμενα υποκατάστασης), με βάση τις εξειδικευ-
μένες ανάγκες, με έμφαση στους τομείς των νέων επαυξημένων 
τεχνολογιών, όπου παρατηρείται σχετική έλλειψη. Η χρηματοδό-
τηση θα γίνει προς τις επιχειρήσεις με ευρωπαϊκούς πόρους. Η 
ελάχιστη αμοιβή τους καθορίζεται στις 3.000 ευρώ, με χρηματο-
δότηση της επιχείρησης στο 70% περίπου της ελάχιστης αμοιβής 
για έναν χρόνο, με υποχρέωση διατήρησης του εργαζομένου με 
την ίδια αμοιβή για άλλους 12 τουλάχιστον μήνες».
Άμεσα θα ανοίξει στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ειδική 
φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ώστε το υπουργείο να κατα-
γράψει τις ζητούμενες από τις επιχειρήσεις ειδικότητες που θε-
ωρούνται κρίσιμες για την ανάταξη του παραγωγικού μοντέλου.
Οφείλει κάποιος να αναρωτηθεί πόσο θελκτικές είναι αυτές οι 
εξαγγελίες του υπουργείου. Το brain drain είναι προϊόν της εγχώ-
ριας οικονομικής και κοινωνικής καχεξίας. Κοινός παρονομαστής 

τους η παραγωγική αδυναμία. Η ελληνική οικονομία δεν δημι-
ουργεί πολλές και καλές θέσεις εργασίας, ειδικά σε ό,τι αφορά τα 
επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων. Το μερίδιο των υψηλών δεξιο-
τήτων παραμένει καθηλωμένο, σε απόκλιση με την τάση στην Ε.Ε. 
Το χάσμα μεταξύ Ελλάδας και Ε.Ε., που ήταν ήδη στο 5% το 2000, 
έχει φτάσει τα τελευταία χρόνια στο 10% (Ε.Ε. 40% - Ελλάδα 30%). 
Κι αυτό με συστηματικά χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην 
Ελλάδα, δηλαδή με ευκαιρίες για μικρότερο μερίδιο νέων και εν 
γένει πολιτών.
Από το 2013, που κορυφώθηκε η ανεργία και άρχισε η δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας, η δημιουργία νέων θέσεων υψηλών 
δεξιοτήτων παραμένει ασθμαίνουσα. Ήταν 7,5% το 2013-2018. 
Οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στους κλάδους των διεθνώς 
εμπορευσίμων: επιστημονικές δραστηριότητες, δραστηριότητες 
πληροφορικής και μεταποίησης. Θετικό μεν πρόσημο, αλλά όχι 
επαρκές για να αντιστρέψει το brain drain.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία δύο χρόνια στην ελληνική 
κοινωνία δημιουργούνται ετησίως μόνο 8.000-10.000 θέσεις ερ-
γασίας αμειβόμενες με μισθό άνω των 1.500 ευρώ. Έτσι, δεν είναι 
εύκολο να ανατραπεί η τάση του brain drain.
Το υπουργείο, ωστόσο, αισιοδοξεί. Προσπαθώντας οι εμπνευστές 
του Rebrain Greece να αποτυπώσουν την προσπάθεια με όρους 
στατιστικής ανακοίνωσαν τη σύσταση του φορέα Rebrain Greece: 
Κέντρο Συλλογικής Τεχνογνωσίας για την Αγορά Εργασίας με τη 
μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. Ένας συμβουλευτικός, ευέλικτος και χωρίς κόστος 
θεσμός στο υπουργείο Εργασίας, χωρίς αμοιβή για τα στελέχη 
του, χωρίς τη δημιουργία άλλων θέσεων εργασίας, καθώς αυτά 
θα δραστηριοποιούνται σε αυτόν παράλληλα με τα καθήκοντά 
τους στο υπουργείο.
«Το Rebrain Greece», σύμφωνα με τον υπουργό κ. Βρούτση, 
«χρησιμοποιεί την τεχνολογία ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομέ-
νων (big data analytics) και έγκυρων πληροφοριών για την αγορά 
εργασίας μέσω του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της 
Αγοράς Εργασίας. Αξιοποιείται έτσι η δυναμική της τεχνητής νοη-
μοσύνης σε συνδυασμό με την οριζόντια ισότιμη και διεπιστημο-
νική συνεργασία της ομάδας για τον σχεδιασμό καινοτόμων πολι-
τικών υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών 
Σχέσεων, Υγείας, Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία».
Σε αυτό το πλαίσιο προωθείται η ανάπτυξη της πλατφόρμας 
Rebrain Greece CoLab, στην οποία θα ενσωματωθούν και τα 
δεδομένα που θα προκύψουν από τη φόρμα εκδήλωσης ενδια-
φέροντος των επιχειρήσεων για το πιλοτικό πρόγραμμα «Ελλάδα 
Ξανά». Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, θα αποτελέσει 
το πρώτο ψηφιακό μητρώο καταγραφής των Ελλήνων του εξω-
τερικού που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. «Η πλατφόρμα 
αυτή θα αποτελέσει και έναν τεράστιο χώρο διαγωνισμών-ιδεών-
προτάσεων για σύνθετα δημόσια προβλήματα εθνικής εμβέλειας 
της αγοράς εργασίας» τόνισε ο κ. Βρούτσης.
Ταυτόχρονα ανακοινώθηκε το πρώτο Σχέδιο Δράσης Ευφυών 
Πολιτικών για την Αγορά Εργασίας. Το Rebrain Greece παρου-
σιάζει για πρώτη φορά ένα πιλοτικό σχέδιο δράσης έξυπνων 
δημόσιων πολιτικών για την αγορά εργασίας που ενσωματώνει 
την τεχνολογία ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, τα οποία 
οπτικοποιεί με σύγχρονες τεχνολογίες απεικόνισης δεδομένων, 
αξιοποιώντας και τις αρχές της συλλογικής νοημοσύνης, όπως 
έχουν αναδειχθεί από τα κορυφαία στον κόσμο πανεπιστήμια (MIT 
Harvard University κ.λπ.).

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων δημιούργησε ένα ειδικό 
πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ελλάδα 
Ξανά» που αφορά τον επαναπατρισμό σε 
πρώτη φάση τουλάχιστον 500 Ελλήνων 
εργαζομένων του εξωτερικού. Επανα-
πατρισμός, όμως, σε ποιο εργασιακό, οι-
κονομικό και κοινωνικό περιβάλλον;

Ομιλία του υπουργού Έργασίας, Γιάννη Βρούτση, στο συνέδριο 
Rebrain Greece.
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«Τα ακίνητα συνολικά μπορούν πλέον να δώσουν 
αναπτυξιακή ώθηση»
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Η 
πολιτεία πρέπει να έχει μακροπρόθεσμο σχεδια-
σμό και να μην αλλάζουν οι προτεραιότητες των 
μεγάλων έργων υποδομής ανά κυβέρνηση αλλά 
με βάση τις πραγματικές ανάγκες της χώρας, εκ-
φράζει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (ΤΕΕ), Γιώργος Στασινός, σε συνέντευξή 

του στην F.S., αμέσως μετά την επανεκλογή του στην προεδρία του 
ΤΕΕ. Παράλληλα, ο κ. Στασινός εκφράζει την αισιοδοξία του ότι με 
τις κυβερνητικές παρεμβάσεις δομείται ένα νέο, συνολικό πλαίσιο 
για τον δομημένο χώρο που θα αποδώσει καρπούς προοδευτικά 
στα επόμενα χρόνια και τονίζει ότι «η χώρα χρειάζεται αναπτυξι-
ακή ώθηση, η οικονομία χρειάζεται επενδύσεις, οι επαγγελματίες 
και οι εργαζόμενοι χρειάζονται νέες και καλές δουλειές».

Είναι σωστή η εντύπωση ότι με βάση τα εκλογικά αποτελέ-
σματα σε φορείς όπως το ΤΕΕ και το Οικονομικό Επιμελητή-
ριο υπάρχει ενίσχυση των παρατάξεων που υποστηρίζουν την 
ελεύθερη οικονομία; Σχετίζεται αυτό με την εκλογική νίκη της 
ΝΔ ή είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που άσκησαν οι παρατά-
ξεις που πρώτευσαν ως διοικήσεις;
Οι εντυπώσεις σε κάθε εκλογή σε επαγγελματικούς χώρους 
έχουν τη σημασία τους, αλλά εμείς είμαστε μηχανικοί και εστιά-
ζουμε στην ουσία. Και η ουσία είναι πως η χώρα χρειάζεται ανα-
πτυξιακή ώθηση, η οικονομία χρειάζεται επενδύσεις, οι επαγγελ-
ματίες και οι εργαζόμενοι χρειάζονται νέες και καλές δουλειές. 
Αυτή είναι η ανάγκη της πραγματικής οικονομίας και της κοινω-
νίας. Δεν ζούμε σε εποχές ιδεολογικών μαχών. Σημασία έχει να 
ξέρεις να κάνεις τη δουλειά σου και να φέρνεις αποτελέσματα. 
Νομίζω ότι οι μηχανικοί επιβράβευσαν την προσπάθειά μας τα 
τελευταία χρόνια να αναβαθμίσουμε τον ρόλο του Επιμελητηρίου 
και να προωθήσουμε βαθιές μεταρρυθμίσεις στο κράτος, με σύγ-
χρονα ηλεκτρονικά εργαλεία και θεσμικές τομές που μειώνουν τη 
γραφειοκρατία, βοηθούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις 
επιχειρήσεις και συμβάλλουν στην πραγματική ανάπτυξη.

Ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις;

Πρώτη και βασική είναι ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης, που ήδη ψη-
φίστηκε, με όλα τα αναγκαία γεωχωρικά δεδομένα για κάθε εί-
δους αδειοδότηση, με τον οποίο, μόλις ολοκληρωθεί, θα μπορεί 
κάθε πολίτης, επιχείρηση, αλλά και όλο το Δημόσιο, να ξέρουν 
από τον υπολογιστή τους τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται σε 
κάθε περιοχή της χώρας. Με όλα τα όρια κάθε είδους προστατευ-
όμενων περιοχών, με όρους δόμησης και χρήσεις γης, για να τα 
πω συνοπτικά. Και ακολουθεί το Κεντρικό Σύστημα Αδειοδότη-
σης, για να μπορεί κάθε επενδυτής, μικρός ή μεγάλος, να εξυπη-
ρετείται ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Παράλληλα, η δημιουργία 
του Εθνικού Μητρώου Υποδομών θα δώσει τη δυνατότητα στην 
πολιτεία να γνωρίζει το σύνολο των δημοσίων υποδομών, πότε 
κατασκευάστηκε και πότε συντηρήθηκε καθεμία, ποιος έχει την 
αρμοδιότητα, πότε πρέπει να προγραμματιστούν εργασίες. Όλα 
αυτά μαζί αποτελούν ένα ψηφιακό πλέγμα υποδομών για την 
ανάπτυξη.

Ή οικοδομή ήταν πάντοτε μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική 
οικονομία. Ο απολογισμός του 2019 δημιουργεί την εντύπω-
ση ότι θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση των μεγεθών το 2020; 
Πόσο μπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση των ρυθμών ανά-
πτυξης;
Τα ακίνητα συνολικά, είτε μιλάμε για νέες οικοδομές ιδιωτών, είτε 
για ριζικές ανακαινίσεις, είτε για μεγάλες επενδύσεις, μπορούν 
πλέον να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση. Οι αποφάσεις που έλαβε 
η κυβέρνηση για τον ΦΠΑ, αλλά και μερικά ακόμη μέτρα, όπως η 
φορολογία των εταιρειών, η προσδοκώμενη ακόμη μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών, η Χρυσή Βίζα, η απλοποίηση του αδειο-
δοτικού πλαισίου, με κάνουν να αισιοδοξώ. Έχω πει την εκτίμησή 
μου ότι θα δούμε σύντομα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους, 
και πάλι γερανούς στις πόλεις. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό 
δεν θα είναι στιγμιαίο. Με την απλοποίηση και ψηφιοποίηση της 
αδειοδότησης, τις ηλεκτρονικές άδειες δόμησης, την ηλεκτρονική 
ταυτότητα του κτιρίου, που έρχεται το καλοκαίρι, την ολοκλήρωση 
του νόμου των αυθαιρέτων, την έναρξη του φιλόδοξου σχεδίου 
για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού μέσα από τα τοπικά χωρικά 
σχέδια, τα νέα σχέδια πόλης, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο για τη 
ριζική ανακαίνιση κτιρίων για ενεργειακή εξοικονόμηση, δομείται 
ένα νέο, συνολικό πλαίσιο για τον δομημένο χώρο που θα αποδώ-
σει καρπούς προοδευτικά στα επόμενα χρόνια.

Τα δημόσια έργα, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα την 
οδό Πάτρας-Πύργου και την Άμβρακία Οδό, είχαν μπλέξει σε 
έναν δικαστικό κύκλο ενστάσεων και τέλματος, στερώντας πό-
ρους και θέσεις εργασίας από την αγορά. Πώς μπορεί να αλλά-
ξει αυτή η κατάσταση;
Αφενός η πολιτεία πρέπει να έχει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, να 
μην αλλάζουν οι προτεραιότητες ανά κυβέρνηση αλλά με βάση τις 
πραγματικές ανάγκες της χώρας. Έχουμε προτείνει τον τρόπο για 
να υπάρξει και να επικαιροποιείται ένας Εθνικός Σχεδιασμός Υπο-
δομών. Η κυβέρνηση δείχνει ότι το ενστερνίζεται και το προωθεί. 
Το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, που σας ανέφερα, θα συμβάλει 
δραστικά σε αυτή την επιτελική λειτουργία του κράτους.
Αφετέρου, όμως, πρέπει να προσαρμοστεί και το θεσμικό πλαί-
σιο. Να γίνουν αλλαγές στον νόμο περί δημοσίων συμβάσεων, 
εκεί όπου δεν λειτουργεί. Αλλά και να υπάρξουν πιο ουσιαστικές 

παρεμβάσεις στον τρόπο και στον χρόνο εκδίκασης προσφυγών, 
όπως και στη διαδικασία ωρίμανσης και ανάθεσης των έργων. 
Είμαστε σε συζήτηση με τα συναρμόδια υπουργεία, κυρίως το 
Υποδομών, και αισιοδοξώ ότι θα βελτιωθεί το πλαίσιο.

Είναι επαρκείς για τις κατασκευαστικές εταιρείες οι βελτι-
ώσεις στη φορολογία ή θα μπορούσε να γίνει κάτι περισ-
σότερο;
Η φορολογία αφορά γενικά τις επιχειρήσεις. Είναι κρίσιμη η μεί-
ωσή της αλλά δεν είναι αρκετή, χρειάζεται αλλαγή και στο ασφα-
λιστικό σύστημα. Επίσης να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις που 
ήδη σας ανέφερα. Αλλά για τις κατασκευαστικές εταιρείες ειδικά, 
όσες αναλαμβάνουν δημόσια έργα, μείζον θέμα αποτελεί τόσο 
η επιτάχυνση της ωρίμανσης των έργων όσο και το ζήτημα των 
υπερβολικών εκπτώσεων, που δημιουργεί μεγάλες παθογένειες. 
Όλοι οι φορείς του κλάδου συμβάλλουμε ώστε να μπορέσει η πο-
λιτεία να φέρει μια ρεαλιστική και βιώσιμη λύση.

Υπάρχει κάποιος κρίκος στην εγχώρια κατασκευαστική αλυσί-
δα, από τη μελέτη έως την τσιμεντοβιομηχανία, που χρειάζεται 
βελτίωση, για να μπορέσει ο κλάδος να γίνει συνολικά αντα-
γωνιστικότερος;
Δεν είμαι υπέρ των ειδικών, φωτογραφικών ρυθμίσεων για κά-
ποιον κρίκο. Πιστεύω βαθιά στους κοινούς κανόνες. Οι μεταρρυθ-
μίσεις που ήδη σας ανέφερα βοηθούν όλους.

Πόσο αισιόδοξος είστε ότι το Κτηματολόγιο θα ολοκληρωθεί 
και θα αποτελέσει αναπτυξιακό εργαλείο;
Το Κτηματολόγιο είναι ήδη αναπτυξιακό εργαλείο. Όλες οι ψη-
φιακές υπηρεσίες που σας ανέφερα συνεργάζονται, εκ του σχε-
διασμού τους, με το Κτηματολόγιο. Και, ναι, είμαι βέβαιος ότι θα 
ολοκληρωθεί. Διότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Το ερώ-
τημα είναι αν θα τα καταφέρουμε εγκαίρως – κι αυτό δεν αφορά 
μόνο τη συγκέντρωση δηλώσεων και την ολοκλήρωση της κτη-
ματογράφησης αλλά και την επίλυση προβλημάτων δεκαετιών 
–μη σας πω αιώνων και φανώ υπερβολικός– με τους δασικούς 
χάρτες και τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου. Χρειάζεται 
ισχυρή βούληση, σοβαρότητα και ενδελεχής μελέτη των τελικών 
ρυθμίσεων που θα έρθουν.

Ποσό βάσιμη είναι η προσέγγιση ότι η προστασία του περιβάλ-
λοντος είναι τόσο ισχυρή, που καθίσταται αντιαναπτυξιακή;
Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι ποτέ αντιαναπτυξιακή. 
Αυτά ίσως να ίσχυαν σε άλλες εποχές. Η ανάπτυξη, για να είναι 
πραγματική και δίκαιη, πρέπει να είναι βιώσιμη. Καθεμία από τις 
πρωτοβουλίες που σας ανέφερα βοηθά στην προστασία του περι-
βάλλοντος. Αυτό που είναι αντιαναπτυξιακό είναι η γραφειοκρατία 
και οι ιδεοληψίες. Αυτές πολεμάμε με όλες τις προτάσεις μας και 
τις μεταρρυθμίσεις που προωθούμε.

Υπάρχει μια επιφύλαξη στην κοινωνία, η οποία αξιολογεί την 
οικοδομή με βάση την αντιπαροχή των δεκαετιών του 1950 και 
του 1960. Άξίζει τον κόπο να γίνει μια προσπάθεια να αλλάξει 
αυτή η εικόνα ή θα εξακολουθήσουμε να έχουμε τουριστικούς 
παραδείσους χωρίς υποδομές;
Δεν συμμερίζομαι την παρατήρησή σας. Δεν έχει πλέον καμία 
σχέση ούτε ο κατασκευαστικός τομέας ούτε το Δημόσιο με το πώς 
γίνονταν τα έργα και οι οικοδομές στις δεκαετίες αυτές: ούτε σχε-
διαστικά, ούτε κατασκευαστικά, ούτε οικονομικά. Η τεχνολογία, η 
επιστήμη και η ζωή έχουν προχωρήσει πολύ τα τελευταία 20 χρό-
νια. Και όσο περισσότερο θα υπάρχουν πόροι για νέες επενδύσεις, 
τόσο πιο ορατό απ’ όλους θα γίνεται αυτό.

Θα δούμε σύντομα, μέσα στο πρώτο εξά-
μηνο του έτους, και πάλι γερανούς στις 
πόλεις.

ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ, 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ



 ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΠΑ

Ο 
Φώτης Παπαναστασίου, ο ειδικός 
παιδαγωγός που με τα βιβλία του 
χάραξε νέο δρόμο στον χώρο της 
ειδικής αγωγής, μιλά στην FS για 
όλα όσα αφορούν τα παιδιά με 
μαθησιακές δυσκολίες και ΔΕΠΥ.

Κύριε Παπαναστασίου, ο πρώτος μας ενθουσια-
σμός ήταν οι αισιόδοξοι τίτλοι των βιβλίων σας, 
«Μαθησιακές Ευκολίες» και «ΔΕΠΥράζει». Πολ-
λά παιδιά αντιμετωπίζουν θέματα στη μαθησιακή 
διαδικασία, που παλαιότερα ήταν «αόρατα». Τι 
σας ώθησε να γράψετε βιβλία για τις μαθησιακές 
δυσκολίες και τη ΔΕΠΥ (διαταραχή ελλειμματικής 
προσοχής ή/και υπερκινητικότητας);
Κεντρικός άξονας κάθε ενέργειάς μου στον χώρο 
της εκπαίδευσης είναι το ίδιο το παιδί. Και κυρίως το 
παιδί που εμποδίζεται λόγω δυσκολιών να συμμετέ-
χει ενεργά και ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Ένα τέτοιο παιδί είναι και το παιδί με μαθησιακές δυ-
σκολίες ή ΔΕΠΥ. Αυτός είναι ο λόγος που με ώθησε 
να ασχοληθώ αρχικά με τις εν λόγω δυσκολίες. Τα 
βιβλία μου στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους μα-
θητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να κατα-
κτήσουν δεξιότητες απαραίτητες για την ακαδημαϊκή 
τους πορεία, αλλά και να τους υποστηρίξουν στην 
προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες 
που παρεμποδίζουν τη συμμετοχή τους στη μαθησι-
ακή διαδικασία. Αποσκοπούν, επίσης, στο να γίνουν 

εργαλεία στα χέρια των εκπαιδευτικών και των 
γονιών για την ανίχνευση των ειδικών εκπαιδευ-
τικών αναγκών και τη δημιουργία προγραμμάτων 
παρέμβασης με ουσιαστικές και διασκεδαστικές 
ασκήσεις. Πάνω απ’ όλα, όμως, με τα βιβλία «Μα-
θησιακές Ευκολίες» και «ΔΕΠΥράζει» θέλω να 
τονίσω πως όλα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν την 
ευκαιρία και την επιλογή στην επιτυχία.
Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά; Υπάρχουν πρακτι-
κοί τρόποι που μπορεί ένας γονιός να διακρίνει 
κάποιες δυσκολίες στο παιδί του και από ποια 
ηλικία είναι καλό να αντιμετωπίζονται αυτές;
Όντως, όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά. Αν οι ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες εντοπιστούν εγκαίρως, 
υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες μελλοντικής 
επιτυχίας του παιδιού. Μέσα στα βιβλία μου δί-
νονται έντυπα ανίχνευσης και αξιολόγησης των 
μαθησιακών δυσκολιών και της ΔΕΠΥ από το νη-
πιαγωγείο έως το γυμνάσιο. Τα έντυπα μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν τόσο από εκπαιδευτικούς 
όσο και από γονείς. Η υποστήριξη των παιδιών με 
μαθησιακές δυσκολίες ή ΔΕΠΥ μπορεί να ξεκινή-
σει από το νηπιαγωγείο. Οι ασκήσεις των βιβλίων 
δεν έχουν δομηθεί μόνο για την αντιμετώπιση των 
δυσκολιών αλλά και για προληπτικούς και υπο-
στηρικτικούς λόγους. Κάποιες ενότητες ασκήσεων 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κι από παιδιά 
που φοιτούν στο νηπιαγωγείο για προετοιμασία για 
το δημοτικό σχολείο και ενίσχυση της σχολικής 
τους ετοιμότητας.

Ποιος είναι ο ρόλος του ψυχολογικού παράγοντα 
κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων υποστήριξης 
και παρέμβασης στις ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες;
Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ως μια «διαφο-
ρετικότητα» που παρουσιάζεται στα πρώτα σχολικά 
χρόνια του παιδιού, έχουν σοβαρές ψυχολογικές, 
εκπαιδευτικές και κοινωνικές συνέπειες στη ζωή 
του. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή ΔΕΠΥ 
σχεδόν καθημερινά βιώνουν καταστάσεις όπως 
ντροπή, άγχος, ματαίωση, απογοήτευση, κοινωνι-
κή απομόνωση, μελαγχολία και έλλειψη αυτοπε-
ποίθησης. Αυτού του είδους οι καταστάσεις έχουν 
σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις σε ένα παιδί του 
δημοτικού και συντελούν στη δημιουργία αρνητικής 
αυτοεικόνας και χαμηλής αυτοεκτίμησης. Γενικά, τα 
παιδιά που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία 
στον τομέα της εκπαίδευσης δύσκολα αναπτύσσουν 
κίνητρα για μάθηση εξαιτίας του γεγονότος πως δεν 
επαινούνται πολύ συχνά λόγω των χαμηλών επι-
δόσεών τους και δεν ικανοποιούνται εσωτερικά για 
τον ίδιο λόγο. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι 
σημαντικό σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης να λαμ-
βάνονται υπόψη οι συναισθηματικές, ψυχολογικές 
και κοινωνικές δυσκολίες του παιδιού.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να βοηθήσουν 
όσο το δυνατόν περισσότερο τα παιδιά τους;
Το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες ή ΔΕΠΥ χρει-

άζεται ό,τι όλα τα παιδιά: αγάπη, αποδοχή, προ-
στασία και ελευθερία να μεγαλώσει και να μάθει. 
Απεριόριστη και αδιαπραγμάτευτη αποδοχή της 
διαφορετικότητας, πολλή υπομονή, σταθερότητα 
στη συμπεριφορά, κατάλληλη εκπαίδευση και 
σωστή υποστήριξη θα βοηθήσουν πραγματικά το 
παιδί να ξεδιπλώσει τα ιδιαίτερα ταλέντα του και 
να νιώσει ισότιμο με τους συνομηλίκους του στη 
μάθηση. Για να μπορέσει να έχει τα βέλτιστα απο-
τελέσματα για το παιδί οποιοδήποτε πρόγραμμα 
παρέμβασης και υποστήριξης, είναι απαραίτητο 
να λειτουργεί άψογα το θεραπευτικό τρίγωνο παι-
δί-γονείς-ειδικοί. Είναι, λοιπόν, ζωτικής σημασίας 
η ενεργή συμμετοχή των γονέων. Θα πρέπει και 
οι δύο γονείς να εφαρμόζουν κοινές στρατηγικές 
υποστήριξης και προσέγγισης και να συνεργάζο-
νται στενά με όλους τους ειδικούς που εμπλέκο-
νται με την παρέμβαση του παιδιού. Τα βήματα 
για την επιτυχία είναι τρία: α) να αφήνουν χρόνο 
για παιχνίδι, β) να δημιουργήσουν μια ρουτίνα, γ) 
να είναι θετικοί.

Ας περάσουμε τώρα σε κάποιες ερωτήσεις για να 
σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Πότε διαπιστώ-
σατε ότι θέλετε να ασχοληθείτε με την εκπαίδευση 
των παιδιών και κυρίως με την ειδική αγωγή;
Ευτυχώς για μένα, σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ίσως 
κι από το δημοτικό ακόμη. Με σκεφτόμουν πάντα να 
δουλεύω με παιδιά, χωρίς να έχω αποφασίσει ποιο 
θα είναι το επάγγελμα που θα ακολουθήσω. Με-
γαλώνοντας, σε όποιο επάγγελμα με φανταζόμουν, 
είχαν όλα έναν κοινό παρονομαστή, το παιδί. Όσον 
αφορά την ειδική αγωγή, ήταν μια ξεκάθαρη και 
συνειδητή επιλογή, πριν ακόμη ενηλικιωθώ. Ήταν 
το μόνο το οποίο ένιωσα ότι με αφορά στην εκπαί-
δευση και ότι ήθελα να του αφοσιωθώ. Και για τον 
λόγο αυτόν δεν ήρθε στην καριέρα μου ως συνέχεια 
στις σπουδές μου στην εκπαίδευση, αλλά από εκεί 
ξεκίνησα. Σπούδασα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδι-
κής Αγωγής του Παν/μίου Θεσσαλίας και θεωρώ 
ότι ήταν από τις πιο σωστές επιλογές που έχω κάνει 
στη ζωή μου. Μεγαλώνοντας, συνειδητοποιώ πως 
την ειδική αγωγή δεν την επιλέγεις, σε επιλέγει.

Πλέον είστε ένας διακεκριμένος επιστήμονας και 
το όνομά σας έχει ταυτιστεί με την ειδική αγωγή. 
Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;
Πάντα κινούμαι με βάση τους στόχους που έχω 
θέσει. Στα άμεσα μελλοντικά μου σχέδια είναι η 
έκδοση του νέου μου project – δυστυχώς, δεν 

μπορώ να σας πω περί τίνος πρόκειται, μια και 
είναι υπό έκδοση και πρόκειται για εκπαιδευτικό 
υλικό που τόσο στη μορφή όσο και στο περιεχό-
μενο δεν έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Αν θα 
μπορούσα να μιλήσω για ένα από τα μεγάλα σχέδιά 
μου είναι να καταφέρω, μέσω των εκδηλώσεων 
ενημέρωσης που κάνουμε με την ομάδα μου στο 
eidikospaidagogos.gr, η ειδική εκπαίδευση να 
φτάσει σε όλα τα ελληνικά σπίτια. Γονείς και εκπαι-
δευτικοί να ενημερωθούν για τα θέματα της ειδικής 
αγωγής και να υποστηρίξουν τα παιδιά τους, ώστε 
να φτάσουν στο μέγιστο σημείο που μπορεί να φτά-
σει το καθένα ξεχωριστά. Να αντιληφθούν πως η 
ειδική αγωγή δεν είναι κάποιο παρακλάδι της εκ-
παίδευσης αλλά ο κορμός της.

Τέλος, πείτε μας δυο λόγια για το νέο σας βιβλίο 
«ΔΕΠΥράζει» και πού μπορεί κάποιος να σας συ-
ναντήσει.
Το νέο μου βιβλίο «ΔΕΠΥράζει», που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις ΠΕΔΙΟ, στοχεύει στο να βοηθήσει 
τους μαθητές με ΔΕΠΥ να κατακτήσουν δεξιότητες 
απαραίτητες για την ακαδημαϊκή τους πορεία, την 
κοινωνική τους ένταξη και τη διαχείριση της συμπε-
ριφοράς τους. Αποσκοπεί επίσης στο να γίνει ένα ερ-
γαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών και των γονιών 
για την ανίχνευση της ΔΕΠΥ και τη δημιουργία ενός 
προγράμματος παρέμβασης και υποστήριξης. Όλες 
οι ασκήσεις του βιβλίου στην αρχή είναι απλές και 
σταδιακά παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό δυσκολίας 
και πολυπλοκότητα. Στο παιδί δίνεται η δυνατότητα να 
αντιλαμβάνεται αμέσως την επιτυχία και την πρόοδο, 
με αποτέλεσμα να έχει άμεση ανατροφοδότηση και 
επιθυμία να συνεχίσει τη διαδικασία της παρέμβα-
σης. Όλες οι ασκήσεις έχουν δοκιμαστεί για πολλά 
χρόνια σε παιδιά με ΔΕΠΥ και τα αποτελέσματα ήταν 
θετικά και πολύ ενθαρρυντικά. Απευθύνονται σε μα-
θητές νηπιαγωγείου, δημοτικού και των πρώτων τά-
ξεων του γυμνασίου και μπορεί να δοθούν τόσο από 
τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους γονείς.
Όσον αφορά το πού θα μπορούσε κάποιος να με 
συναντήσει, αρχικά περισσότερες πληροφορίες για 
θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης θα μπο-
ρούσε να βρει στην προσωπική μου ιστοσελίδα 
eidikospaidagogos.gr. Βρίσκομαι επίσης στο Μη-
τροπολιτικό Κολλέγιο ως επιστημονικός σύμβουλος 
του τομέα Ειδικής Αγωγής και στο Πρότυπο Κέντρο 
Ειδικών Θεραπειών «Παιδιών Πλεύση» ως επιστη-
μονικός διευθυντής.

«Κεντρικός άξονας κάθε ενέργειάς μου είναι το παιδί»

www.freesunday.gr22 29.12.2019

συνέντευξη

Μέσα στα βιβλία μου δίνονται έντυπα ανίχνευσης και 
αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών και της 
ΔΕΠΥ από το νηπιαγωγείο έως το γυμνάσιο. Τα έντυπα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από εκπαιδευτικούς 
όσο και από γονείς.

ΦΏΤΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ, 
ειδικός παιδαγωγός - συγγραφέας
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α • MERCEDES GLA • TESLA CYBERTRUCK • VOLVO XC60 B4 & B5+

NEO HYUNDAI i10
Ο,ΤΙ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 

ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΚΤΟΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΕΝΤΟΣ

VW GOLF
NEO ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΜΑ

Φάσα από κάτω:
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΚΤΟΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
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04.  ΤΟ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟ PEUGEOT 208 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ 2020» 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΩΣ 
ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΠΙΖΗΛΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

06.  ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 
ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ 
ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, ΑΛΛΑ Η HYUNDAI 
ΤΗ ΒΛΕΠΕΙ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ… 
ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΖΕΙ ΜΕ ΕΝΑ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ i10

08.  Η 8Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ 
BEST SELLER ΤΗΣ VW ΕΙΝΑΙ Ε∆Ω 
ΚΑΙ ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΙΣ 
ΠΡΩΤΕΣ Ο∆ΗΓΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ 
ΜΑΣ

10.  H VOLVO ΠΡΟΧΩΡΑ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣ 
ΡΥΘΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΓΚΑΜΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ B4 ΚΑΙ 
B5 ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ XC60 
ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

12.  ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ 
ΤΟΥ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 
∆ΗΜΟΦΙΛΟΥΣ SUV ΤΗΣ MERCEDES, 
ΤΗΣ GLA, ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΟ 
ΕΝΤΟΝΑ OFF-ROAD ΓΟΝΙ∆ΙΑ

14.  ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟ∆ΟΞΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΑ ΠΑΝΩ 
ΚΑΤΩ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ – ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΙΣ 
ΗΠΑ. Ο ΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ TESLA 
CYBERTRUCK

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
dianomi@freesunday.gr, 210-3506300
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, 105 59 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-6754430, FAX: 210-6729238
www.freesunday.gr

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ
∆ιανέµεται ∆ωρεάν

   ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:  Νίκος Μαρινόπουλος, 
Γιάννης Σκουφής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Παναγιώτης Τριτάρης 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Χρήστος Κύρτσος

kyrtsos@freesunday.gr 
 210-6754430
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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, 
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Με την ευκαιρία της συµπλήρωσης 10 χρόνων από την πρεµιέρα του 
πρώτου Leaf η Nissan προχωρά στην ανανέωση της δεύτερης γε-
νιάς του, η οποία θα παρουσιαστεί στη νέα της εκδοχή τον Φεβρου-
άριο στην Ιαπωνία.

Η ανανέωση του Leaf χαρακτηρίζεται από µια σηµαντική τεχνολογική αναβάθ-
µιση, καθώς θα διαθέτει ένα βελτιωµένο πακέτο του Pro Pilot, µε εξελιγµένο 
έλεγχο της ταχύτητας και σύστηµα αυτόµατης στάθµευσης, καθώς και έν α πιο 
έξυπνο σύστηµα Blind Spot. Ταυτόχρονα θα εφοδιάζεται µε το Canto, που εκπέ-
µπει έναν συγκεκριµένο ήχο ώστε το αυτοκίνητο να γίνεται αντιληπτό στην κίνη-
ση.
Επίσης υπάρχουν αρκετές νέες λειτουργίες που προκύπτουν από την πιο στενή 
και διευρυµένη συνεργασία µε την Google, όχι µόνο στους χάρτες αλλά και στον 
εξ αποστάσεως έλεγχο, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα δηµιουργίας ενός 
WiFi hot spot εντός του αυτοκινήτου. Το σύστηµα infotainment θα έχει οθόνη 9 
ιντσών και πιο φιλικό µενού.

To Nissan Leaf, το πιο επιτυχηµένο ηλεκτρικό 
στον κόσµο, ανανεώνεται!
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Ο
ι δηµοσιογράφοι-µέλη του ανεξάρτητου δη-
µοσιογραφικού θεσµού «Αυτοκίνητο της 
Χρονιάς για την Ελλάδα» επέλεξαν το 
Peugeot 208 ως «Αυτοκίνητο του 2020». Η 
επιλογή έγινε µε ανοιχτή ψηφοφορία, σύµ-
φωνα µε την οποία κάθε µέλος του θεσµού 

κατένειµε ένα σύνολο 100 βαθµών στα 10 αυτοκίνητα που 
συµµετείχαν στην ψηφοφορία.
Τα 10 αυτοκίνητα είχαν περάσει στην τελική φάση κατά τη 
διαδικασία προεπιλογής (η οποία επίσης πραγµατοποιείται 
µε ψηφοφορία) από 29 νέα µοντέλα τα οποία παρουσιάστη-

καν κατά το προηγούµενο 12µηνο στην ελληνική αγορά. Τα 
αυτοκίνητα της τελικής φάσης ήταν (µε αλφαβητική σειρά) τα 
Audi A1, Citroën C5 Aircross, DS 3 Crossback, Kia XCeed, 
Mazda 3, Peugeot 208, Renault Clio, Skoda Scala, Suzuki 
Jimny και VW T-Cross.
Μετά την καταµέτρηση των ψήφων νικητής και «Αυτοκίνητο 
του 2020» αναδείχθηκε το Peugeot 208 µε 412 βαθµούς.
Οι δηµοσιογράφοι-µέλη του θεσµού επιλέγουν κάθε χρόνο 
το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» ανάµεσα στα 
καινούργια αυτοκίνητα που έχουν εµφανιστεί στην ελληνική 
αγορά κατά τους 12 µήνες που προηγούνται και που έχουν 

οδηγήσει στους ελληνικούς δρόµους, µε κριτήρια που αφο-
ρούν την τεχνολογία, την ασφάλεια, την ποιότητα, την πληρό-
τητα της γκάµας, το κόστος αγοράς και χρήσης, αλλά και 
κάθε άλλο χαρακτηριστικό που συµβάλλει ώστε ένα αυτοκί-
νητο να ταιριάζει στην ελληνική πραγµα τικότητα και στην α-
ντίληψη της αυτοκίνησης από τους Έλληνες καταναλωτές.
Η φετινή εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Domotel Kastri 
Hotel. Χορηγοί ήταν η Εθνική Ασφαλιστική και τα λιπαντικά 
Eneos. Την όλη διοργάνωση επιµελήθηκε η Promevent 
και την εκδήλωση η CGC Communications. Περισσότερα 
στο atx.gr.

Το Peu geot 208 είναι
το «Αυτοκίνητο του 2020»

Το γαλλικό υπερ-µίνι ήταν αυτό που συγκέντρωσε τους περισσότερους 
βαθµούς και κατέκτησε τον επίζηλο τίτλο.
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 ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 201906
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Η νέα γενιά του δη�οφιλούς i10 ξεχωρίζει �ε την ελκυστική 
της σχεδίαση, τους πρακτικούς χώρους, την αστική ευελιξία 
και τον πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισ�ό της.

HYUNDAI i10HYUNDAI i10Φως στο τούνελ της πόλης
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Τ
ο νέο i10 παρουσιάστηκε πριν από µερι-
κούς µήνες στη Φρανκφούρτη και σε µε-
ρικές εβδοµάδες θα ξεκινήσει την εµπορι-
κή του πορεία και στην εγχώρια αγορά. 
∆ιατηρώντας την ελκυστική φόρµα του α-
περχόµενου µοντέλου, το νέο i10 ξεχωρίζει 
µε την µπροστινή ολοκαίνουρια µάσκα µε τα 

LED προβολάκια και τα µεγαλύτερα φωτιστικά σώµατα µε το 
νέο ντιζάιν. Το πίσω µέρος είναι εξίσου όµορφο, ενώ από το 
πλάι το πίσω µέρος κάθε πόρτας ανασηκώνεται ως την τε-
λευταία κολόνα, προσδίδοντας ένα ισχυρό στοιχείο αναγνω-
ρισιµότητας.
Οι εξωτερικές διαστάσεις είναι περίπου ίδιες µε του τωρινού 
i10 (µήκος στα 3,670 µέτρα), µε εξαίρεση το πλάτος, που έχει 
µεγαλώσει κατά 20 χιλιοστά (συνολικό 1,680 µέτρα). Αντίθε-
τα, η οροφή έχει χαµηλώσει κατά επίσης 20 χιλιοστά (συνο-
λικό ύψος 1,480 µέτρα), µε το µεταξόνιο να βρίσκεται στα 
2.425 χιλιοστά. Ταυτόχρονα, ο αεροδυναµικός συντελεστής 
έχει µειωθεί από το 0,32 στο 0,31, συµβάλλοντας στη µικρό-
τερη κατανάλωση καυσίµου και στη µείωση των ρύπων.
Στο εσωτερικό ξεχωρίζει η υπερυψωµένη οθόνη αφής 8 ι-
ντσών και το σύγχρονο ταµπλό, που µοιάζει να αγκαλιάζει 
µαζί στην ίδια περιοχή τον ευανάγνωστο και πλήρη σε πλη-
ροφορίες πίνακα οργάνων. Γενικότερα, το νέο i10 δείχνει να 
έχει την αύρα ενός µεγαλύτερου µοντέλου, µε πολύ πιο υ-
ψηλά ποιοτικά στάνταρ από αυτά της απερχόµενης γενιάς, 
ενώ και οι θήκες για µικροαντικείµενα έχουν  γίνει πιο έξυ-
πνες. Από την άλλη, οι χώροι για τους επιβάτες είναι µεγαλύ-
τεροι και πιο άνετοι, όπως και ο χώρος αποσκευών, που 
φτάνει τα 252 λίτρα και είναι από τους κορυφαίους στην κα-
τηγορία.
Παράλληλα, η Hyundai τονίζει τον πλούσιο τεχνολογικό εξο-
πλισµό, µε όλα τα σύγχρονα συστήµατα άνεσης και υποβοή-
θησης που µπορεί να έχει ένα µοντέλο της κατηγορίας, περι-
λαµβάνοντας το σύνολο ασφάλειας Hyundai SmartSense. 
Επίσης, η κορεατική εταιρεία κάνει ιδιαίτερο λόγο για τα δυ-

ναµικά χαρακτηριστικά του νέου i10, καθώς και για την πίσω νέα 
ανάρτηση που προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης.
Το νέο Hyundai i10 θα είναι διαθέσιµο µε δύο κινητήρες, την τρικύ-
λινδρη έκδοση 1.0 MPi µε 67 ίππους και 96 Nm (CO2: 116-121 γρ./
χλµ., τελική ταχύτητα: 156 χλµ./ώρα) και τη µεγαλύτερη, τετρακύ-
λινδρη 1.2 MPi µε 84 ίππους και 118 Nm (CO2: 121-126 γρ./χλµ., 
τελική ταχύτητα: 171 χλµ./ώρα). Και οι δύο εκδόσεις συνδυάζονται 
µε µηχανικό ή αυτοµατοποιηµένο κιβώτιο 5 σχέσεων. Στάνταρ εί-
ναι το σύστηµα start/stop (ISG). Επίσης, η Hyundai έχει επιβεβαιώ-
σει την έκδοση N Line, η οποία θα είναι διαθέσιµη από το καλοκαί-
ρι στην turbo έκδοση 1.0 T-DGI µε απόδοση 100 ίππους και 172 
Nm ροπής.

Το χρώµα του χρήµατος
Το νέο i10 κερδίζει όχι µόνο σε εµφάνιση αλλά και σε κάθε άλλο 
επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένου του τεχνολογικού υπόβαθρου και 
του επιπέδου εξοπλισµού. Στην ελληνική αγορά αναµένεται να κυ-
κλοφορήσει προς τα τέλη Ιανουαρίου, στις δύο εκδόσεις κινητή-
ρων και τέσσερα επίπεδα εξοπλισµού.
Η βασική έκδοση θα εφοδιάζεται µε το προαναφερόµενο µοτέρ 1.0 
MPi, το οποίο υπόσχεται µειωµένη κατανάλωση και εκποµπές ρύ-
πων. Στη βασική έκδοση εξοπλισµού Fresh τιµάται 11.190 ευρώ. 
Αµέσως µετά ακολουθεί η Style, µε κόστος 11.990 ευρώ, η 

Premium µε 12.790 ευρώ και, τέλος, η Distinctive µε 13.790 ευρώ. 
Εάν τώρα επιλέξει κανείς το αυτόµατο κιβώτιο των πέντε σχέσεων 
έναντι του µηχανικού, θα πρέπει να υπολογίζει σε κάθε περίπτωση 
επιπλέον 700 ευρώ.
Με τη σειρά του, το i10 στην έκδοση 1.2 MPi ξεκινά από 11.750 ευ-
ρώ στο βασικό επίπεδο εξοπλισµού Fresh και ανέρχεται αντίστοιχα 
στα 12.550, 13.350 και 14.350 ευρώ για τα Style, Premium και 
Distinctive. Και εδώ ισχύει το επιπλέον κόστος των 700 ευρώ για 
όσους επιλέξουν το αυτόµατο κιβώτιο.
Αναφορικά µε τον εξοπλισµό του µοντέλου, κρίνεται πληρέστατος 
από τη βασική κιόλας έκδοση, Fresh. Αυτή ενσωµατώνει το πακέ-
το ασφάλειας Hyundai SmartSense, µε 6 αερόσακους, Hill Assist, 
σύστηµα αυτόµατης πέδησης, αναγνώρισης πεζών, προειδοποίη-
σης απόσπασης της προσοχής του οδηγού, υποβοήθησης διατήρη-
σης της λωρίδας, προειδοποίησης µετωπικής σύγκρουσης, εξοι-
κονόµησης καυσίµου ISG (Idle stop and go) και E-call για άµεση 
ενηµέρωση των υπηρεσιών ασφαλείας σε περίπτωση ανάγκης.
Από άποψη άνεσης, διαθέτει cruise control, δερµάτινο τιµόνι (πολ-
λαπλών λειτουργιών) και λεβιέ ταχυτήτων, air condition, συναγερ-
µό και αυτόµατο άναµµα φώτων! Πρακτικά, το µόνο που λείπει εί-
ναι η µεγάλη οθόνη 8 ιντσών, µε κάµερα οπισθοπορείας, Apple 
CarPlay, Android Auto και διάφορες άλλες λειτουργίες, η οποία 
προστίθεται στην αµέσως επόµενη έκδοση, Style.



 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 201908
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Η 8η γενιά του Golf ακολουθεί τη λογική της 
εξέλιξης που έχει υιοθετήσει η VW για την 
εξωτερική του ε�φάνιση, ενώ το εσωτερικό 
του είναι τελείως διαφορετικό.

Το νέο VW Golf 
είναι ιδιαίτερα εξελιγµένο τεχνολογικά
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Χ
ωρίς αµφιβολία το Golf είναι το αυτοκίνητο που τις 
τελευταίες τέσσερις και πλέον δεκαετίες έχει 
προσδιορίσει τη µικρή-µεσαία κατηγορία – τόσο 
µε τον όγκο των πωλήσεών του, που ξεπερνά τα 
35 εκατοµµύρια και το καθιστά το απόλυτο best 
seller, αλλά και γιατί είναι αυτό που σε κάθε του 

γενιά δίνει τον τόνο και προσδιορίζει τις εξελίξεις.
Η νέα του γενιά και 8η κατά σειρά διαφοροποιείται από τις προ-
ηγούµενες, γιατί έχει να αντιµετωπίσει την όλο και µεγαλύτερη 
διείσδυση των SUV, καθώς και την παρουσία όλο και περισσό-
τερων ηλεκτρικών µοντέλων – µεταξύ αυτών και το ID.3 της ί-
διας της VW.
Έτσι, η γερµανική εταιρεία ακολούθησε τον λογικό και αναµενό-
µενο δρόµο της αναβάθµισης σε όλους τους τοµείς και της προ-
ετοιµασίας του για τα χρόνια που έρχονται. To Golf της 8ης γε-
νιάς, λοιπόν, έχει κορυφαία διασύνδεση, αναπτυγµένη ψηφιο-
ποίηση και τη δυνατότητα όχι µόνο της αναβάθµισης λειτουρ-
γιών µε την πάροδο του χρόνου αλλά και της προσθήκης και-
νούργιων, όπως π.χ. η αυτόµατη διατήρηση απόστασης ACC, η 
υποβοήθηση µεγάλης σκάλας προβολέων Light Assist, η πλοή-
γηση, όταν και αν χρειαστούν.
Αισθητικά, η προσέγγιση δεν θα µπορούσε να είναι άλλη από 
αυτήν που ευλαβικά ακολουθούσε η VW στο Golf τα προηγού-
µενα 45 χρόνια. Και τώρα η λογική είναι αυτή της εξέλιξης και 
όχι της επανάστασης, µε αποτέλεσµα να είσαι εξαρχής βέβαιος 
πως πρόκειται για Golf, και µάλιστα για το πιο καινούργιο, µε τη 
διαφοροποιηµένη πίσω κολόνα –το βασικό σχεδιαστικό στοιχείο 
του µοντέλου από την πρώτη του κιόλας γενιά–, τους χαρακτη-
ριστικούς προβολείς που εισέρχονται στα εµπρός φτερά και την 
πιο εµφατική µάσκα. Στο πίσω µέρος, πάντως, οι Γερµανοί, ό-
πως το θέλει η σύγχρονη τάση, αναφέρουν την επωνυµία του 
µοντέλου.
Στο εσωτερικό, ακόµα και η βασική έκδοση, που λέγεται Golf –
από κει και πάνω υπάρχουν οι Life, Style και R-Design–, έχει 

στάνταρ τον ψηφιακό πίνακα οργάνων, µια οθόνη 8,5 ιντσών για 
το εξελιγµένο σύστηµα infotainment, τη δυνατότητα επικοινωνί-
ας µεταξύ αυτοκινήτων και υποδοµών, την Car2X και µια σειρά 
συστηµάτων υποβοήθησης.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι προαιρετικές επιλογές, που 
περιλαµβάνουν HUD (Head Up Display) που προβάλλεται στο 
παρµπρίζ, το Discover Media, στο οποίο η οθόνη του 
infotainment ανεβαίνει στις 10,25 ίντσες, ενώ υπάρχει και η ψη-
φιακή βοηθός Alexa – ενεργοποιείται λέγοντας «Hello 
Volkswagen». Επίσης διατίθεται ένα εξελιγµένο ηχοσύστηµα 
των 450 Watt και των 11 ηχείων της Harman Kardon, καθώς 
και το σύστηµα ηµιαυτόνοµης οδήγησης Travel Assist που είναι 
ενεργό µέχρι τα 210 χλµ./ώρα.
Άλλο ένα στοιχείο που δείχνει την αναβάθµιση του Golf είναι η 
γκάµα των κινητήρων του, η οποία πρέπει να είναι η πιο ευρεία 
στην κατηγορία. Κι αυτό γιατί στην πορεία θα καλύπτει όλες τις 
πιθανές ανάγκες και προτιµήσεις. Η αρχή γίνεται µε τα συµβατι-
κά σύνολα βενζίνης, τους ανανεωµένους TSI –τρικύλινδρος 1.0 
TSI µε 90 και 110 ίππους, τετρακύλινδρος 1.5 TSI µε 130 και 150 
ίππους– που συνδυάζονται αποκλειστικά µε χειροκίνητα κιβώ-
τια 6 σχέσεων, και τους κινητήρες πετρελαίου Evo τελευταίας 
γενιάς (2.0 TDI) µε διπλό ψεκασµό AdBlue, χαµηλότερους ρύ-
πους και 110 ή 150 ίππους.
Από κει και πέρα υπάρχουν τρία ήπια υβριδικά σύνολα (MHEV) 
τα οποία χαρακτηρίζονται ως eTSI, έχουν σύστηµα µίζας γεννή-
τριας µε ιµάντα και δευτερεύον ηλεκτρικό κύκλωµα 48 V, από-
δοση 110 ίππων από 1.000 κυβικά και 130 ή 150 ίππων από 
1.500 κυβικά. Και τα τρία συνδυάζονται αποκλειστικά µε αυτό-
µατο κιβώτιο DSG επτά σχέσεων. ∆ηλαδή, αν θέλετε αυτόµατο 
κιβώτιο µε κινητήρα βενζίνης, η επιλογή που έχετε είναι οι eTSI 
και µόνο.
Τέλος, υπάρχουν και δύο plug-in υβριδικές εκδόσεις, µε τον 1.4 
TSΙ ηλεκτροκινητήρα και µπαταρία 13 kWh, ενώ η απόδοση εί-
ναι 204 ίπποι στη στάνταρ εκδοχή και 245 στην GTE.

Βάση του καινούργιου Golf είναι η τελευταία εξέλιξη του πλαισί-
ου MQB, οι διαστάσεις του δεν έχουν ξεχειλώσει (µήκος 4,284 
µέτρα), το µεταξόνιο εγγυάται τους ικανοποιητικούς χώρους 
(πορτµπαγκάζ από 380 έως 1.237 λίτρα) και η σωστά ρυθµισµέ-
νη ανάρτηση τα καλά δυναµικά χαρακτηριστικά και την ασφαλή 
οδική συµπεριφορά.
Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν στους δρόµους γύρω από το 
Πόρτο στην Πορτογαλία, όπου οδήγησα τα καινούργιο Golf, που 
οµολογουµένως είναι ένα πολύ ευχάριστο αυτοκίνητο, το οποίο, 
αν το επιδιώξεις, πιέζοντάς το, µπορεί να αποδειχθεί και διασκε-
δαστικό, χωρίς σε καµία περίπτωση να φέρνει σε δύσκολη θέση 
τον οδηγό του, ενώ σε σχέση µε την προηγούµενη γενιά το σύ-
στηµα διεύθυνσής του έχει καλύτερη αίσθηση και µεγαλύτερη 
ακρίβεια. Αναβαθµισµένη είναι και η άνεση, καθώς η ανάρτηση 
απορροφά εξαιρετικά ακόµα και τις κοφτές εγκάρσιες ανωµαλίες.
Από τους κινητήρες που θα είναι ευθύς εξαρχής διαθέσιµοι, ο-
δήγησα τον 1.5 TSΙ των 130 ίππων µε χειροκίνητο κιβώτιο και 
αυτόν των 150 ίππων µε αυτόµατο. ∆ηλαδή τη συµβατική έκδο-
ση και αυτήν µε την ήπια υβριδική υποβοήθηση. Σε καµία από 
τις δύο περιπτώσεις ο τετρακύλινδρος turbo δεν πιέζεται να κι-
νήσει το πεντάθυρο αµάξωµα, ενώ στη δεύτερη η ηλεκτρική υ-
ποβοήθηση πραγµατικά δίνει ένα επιπλέον boost στον κινητήρα, 
όταν πραγµατικά το χρειάζεται.
Όπως έγραψα στην αρχή, το Golf έχει πίσω του µια µεγάλη πα-
ράδοση κι ένα συγκεκριµένο DNA που η 8η γενιά του το εξελίσ-
σει ακόµα περισσότερο προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρόκειται 
για ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που… υπερθεµατίζει σε όλους 
σχεδόν τους τοµείς και δείχνει πιο έτοιµο απ’ οποιοδήποτε άλλο 
της κλάσης του, τόσο για το παρόν όσο και για το µέλλον.
Στην Ελλάδα θα είναι διαθέσιµο από τον Μάρτιο µε βασική έκ-
δοση αυτή µε τον 1.0 TSI των 110 ίππων –αυτός των 90 δεν θα 
εισαχθεί, όπως ούτε ο 2.0 TDi των 115 ίππων– και επίπεδο εξο-
πλισµού το µεσαίο, Life. Όσο για τις τιµές του, ενδεικτικά θα ξεκι-
νούν από τα 22.000 ευρώ.
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H Volvo είναι από τις εταιρείες που έχουν δηλώσει ευθύς εξαρχής την 
προσήλωσή τους στον εξηλεκτρισ�ό και πιστή σε αυτή τη λογική έχει 
διευρύνει την γκά�α των �οντέλων της �ε ηλεκτρική υποβοήθηση.

Οι νέες, ήπια υβριδικές 
εκδόσεις B4 & B5 του XC60 
δείχνουν το µέλλον της Volvo
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Τ
ο ιδιαίτερα ε πιτυχηµένο 
XC60, που είναι πρώτο 
σε πωλήσεις µεταξύ 
των premium µεσαί-
ων SUV στην Ευρώπη, 
όπως άλλωστε και το 
XC90, είναι πλέον δια-
θέσιµο και µε τη νέα 

γενιά κινητήρων πετρελαίου µε τον κω-
δικό B. Ως Β4 µε 197 ίππους και ως B5 
µε 235 ίππους, πάντα από 2.000 κυβικά.
Οι καινούργιοι αυτοί κωδικοί σηµαίνουν 
τον συνδυασµό των δύο ιδιαίτερα σύγ-
χρονων και εξελιγµένων κινητήρων 
diesel της γενιάς Drive E της Volvo µε έ-
να ήπιο υβριδικό σύστηµα. Αυτό στην 
πράξη σηµαίνει πως κατ’ αρχάς έχει τη 
δυνατότητα να ανακτά την ενέργεια που 
απελευθερώνεται κατά το φρενάρισµα 
και να την αποθηκεύει σε µια πρόσθετη 
µπαταρία ιόντων λιθίου που βρίσκεται 
στο πορτµπαγκάζ. Στη συνέχεια, και όταν 
χρειάζεται, κυρίως κατά την εκκίνηση α-
πό στάση και στις ενδιάµεσες επιταχύν-
σεις, υπάρχει η δυνατότητα απόδοσης 
της ενέργειας αυτής και της υποβοήθη-
σης του κινητήρα πετρελαίου µε έως και 
16 ίππους και έως 40 Nm.
Το όφελος από αυτό το boost είναι η µει-
ωµένη κατανάλωση καυσίµου και κατά 
συνέπεια οι πιο χαµηλές εκποµπές ρύ-
πων, ενώ τα ήπια υβριδικά συστήµατα 
συµβάλλουν και στις πιο οµαλές εκκινή-
σεις.
Πιο αναλυτικό το στάνταρ αυτόµατο και 
τετρακίνητο XC60 Β4, στο οποίο ο δίλι-
τρος diesel αποδίδει 197 ίππους και 420 
Nm, επιταχύνει από στάση έως το 100 
χλµ./ώρα σε µόλις 8,3 δεύτερα (D4 µε 
χειροκίνητο κιβώτιο: 8,8 δεύτερα) και η 
τελική του ταχύτητα είναι 205 χλµ./ώρα. 
Όσο για τη µέση κατανάλωσή του, κυµαί-
νεται κατά WLTP από 6,1 έως 7,2 λίτρα 
για κάθε 100 χιλιόµετρα (εκποµπές CO2 
από 159 έως 187 γρ./χλµ.).
Ίδιες τιµές µέσης κατανάλωσης, άρα και 
εκποµπών ρύπων, παρουσιάζει και το 
XC60 B5 των 235 ίππων –επίσης αυτόµα-
το και τετρακίνητο–, που φτάνει τα 220 
χλµ./ώρα και ολοκληρώνει το 0-100 
χλµ./ώρα σε 7,1 δεύτερα, τιµή εξαιρετι-
κή.
Οι κινητήρες µε το ήπιο υβριδικό σύστη-
µα, όµως, δεν είναι ο µόνος τοµέας στον 

οποίο το XC60 πρωτοπορεί τεχνολογικά. 
Ταυτόχρονα διαθέτει µια µεγάλη γκάµα 
από κορυφαία συστήµατα υποβοήθησης 
του οδηγού, τα οποία είναι είτε στάνταρ 
είτε προαιρετικά. Στην πρώτη κατηγορία 
ανήκει το City Safety, που αποτρέπει πι-
θανές συγκρούσεις µε προπορευόµενα 
οχήµατα, πεζούς, δικυκλιστές και µεγάλα 
ζώα και συνοδεύεται από υποβοήθηση 
τιµονιού, ενώ στη δεύτερη το σύστηµα 
ηµιαυτόνοµης οδήγησης, παρουσία του 
οποίου το µόνο που πρέπει να κάνει ο 
οδηγός είναι να έχει απλώς τα χέρια του 
στο τιµόνι.
Φυσικά υπάρχουν όλες οι δυνατότητες 
διασύνδεσης smartphones, ενώ το 
σύστηµα infotainment Sensus, µε τη 
µεγάλη αλά tablet οθόνη αφής στην κε-
ντρική κονσόλα µε το πολύ καλό και 
εύχρηστο µενού, είναι από τα κορυ-
φαία. Στα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία 
εξοπλισµού που είναι διαθέσιµα για το 
XC60 περιλαµβάνεται και το Clean 
Zone, ένα σύστηµα κλιµατισµού τεσσά-
ρων ζωνών, ένα high-end ηχοσύστηµα 
της Bowers & Wilkins και βέβαια η 
πνευµατική ανάρτηση, που αυξάνει το 
επίπεδο άνεσης και αυξοµειώνει την 
απόσταση από το έδαφος, η οποία είναι 
κανονικά στα 216 χιλιοστά, τιµή ιδιαίτε-
ρα µεγάλη, που συµβάλλει στην πολύ 
δυναµική εικόνα του XC60, αλλά και 
στην off-road διάσταση του χαρακτήρα 
του.
Ταυτόχρονα, το µεσαίο SUV της Volvo εί-
ναι ένα εξαιρετικό οικογενειακό µοντέλο, 
µε µεγάλους χώρους για µέχρι και πέντε 
επιβάτες και τις αποσκευές τους. Κι αυτό 
γιατί το µέγεθος του πορτµπαγκάζ του 
κυµαίνεται από τα 505 έως και τα 1.432 
λίτρα, ενώ στην αύξηση της πρακτικότη-
τας συµβάλλουν τόσο η ηλεκτρική πέ-
µπτη πόρτα όσο και οι πολλές θέσεις για 
µικροαντικείµενα.
Οι ήπια υβριδικές εκδόσεις –στην πορεία 
θα είναι διαθέσιµα και τα αντίστοιχα σύ-
νολα βενζίνης Β5 και B6–, που ξεκινούν 
από τα 55.848 ευρώ, καθιστούν το XC60 
µια ακόµα πιο ολοκληρωµένη και σύγ-
χρονη πρόταση, αποδεικνύοντας και την 
ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία που δίνει η 
Volvo στην όσο το δυνατόν µικρότερη ε-
πιβάρυνση του περιβάλλοντος από τα 
αυτοκίνητά της.
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Μ
ετά από µια µακρά περίοδο αναµονής η 
Mercedes παρουσίασε την καινούργια 
GLA. Αυτή προσδιορίζεται ως πιο νεανι-
κή και σπορ σε σχέση µε την GLB, που 
θα προηγηθεί, έστω λίγο, χρονικά, βασί-
ζεται στο υπόβαθρο και στο στιλ των Α 

και B-Class και θα κληθεί να αντιµετωπίσει µια πληθώρα 
µοντέλων, που κυµαίνονται από το πιο µικρό Audi Q2 έως 
την BMW X2.
Για τον σκοπό αυτόν η νέα GLA έχει ένα πιο ώριµο SUV 
looκ, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ύψους κατά 
10 εκατοστά (συνολικά στα 1,611 µέτρα), αλλά και του πλά-
τους, που έχει αυξηθεί κατά 30 χιλιοστά και φτάνει τα 1,834 
µέτρα. Αντίθετα, το µήκος των 4,41 µέτρων είναι µικρότερο 
κατά 1,4 εκατοστά σε σχέση µε το απερχόµενο µοντέλο.
Για το εσωτερικό η Mercedes αναφέρει σηµαντικά µεγαλύ-
τερους χώρους, ειδικά για την απόσταση για τα γονάτων 
όσων κάθονται πίσω, που έχει αυξηθεί κατά 11,6 εκατοστά. 
Συγκριτικά µε την A-Class, τα εµπρός καθίσµατα είναι το-
ποθετηµένα κατά 14 εκατοστά πιο ψηλά, ενώ αυξηµένος σε 

σχέση µε την προκάτοχό της είναι και ο αέρας (κατά 2,2 εκατο-
στά) για τα κεφάλια όσων κάθονται σε αυτά. Αντίθετα, αυτός 
που αντιστοιχεί στους πίσω επιβάτες είναι ελάχιστα πιο µικρός, 
κατά 6 χιλιοστά.
Μεγαλύτερο κατά 30 χιλιοστά είναι και τo µεταξόνιο, που πλέον 
φτάνει τα 2.699 χιλιοστά, κάτι που έχει θετικό αντίκτυπο στους 
χώρους για τους επιβάτες, αλλά και για τις αποσκευές – το 
πορτµπαγκάζ έχει µεγαλώσει κατά 14 λίτρα, φτάνοντας σε σύ-
νολο τα 435 λίτρα, ενώ πρακτικό στοιχείο είναι η δυνατότητα 
µετακίνησης του πίσω καθίσµατος κατά 14 εκατοστά.
To ταµπλό δεν κρύβει καµία έκπληξη, αφού βασίζεται στη γνω-
στή πλέον MBUX φιλοσοφία, που ξεκινά από τις δύο οθόνες των 
7 ιντσών και καταλήγει στην κορυφαία διαµόρφωση των 10,25 
ιντσών. Πλήρης είναι η λίστα µε τα συστήµατα υποβοήθησης και 
άνεσης, µε το πακέτο Driver Assistance να περιλαµβάνει τα 
Active Distance Assist DISTRONIC, Active Steering Assist, 
Active Speed Limit Assist, Evasive Steering Assist, Active Lane 
Keeping Assist, Active Blind Spot Assist, Active Brake Assist µε 
λειτουργία cross-traffic, το σύστηµα PRE-SAFE κ.ά.
Προς το παρόν η Mercedes ανακοινώνει δύο εκδόσεις κινητή-

ρων για την GLA. Η βασική GLA 200 εφοδιάζεται µε τον turbo 
τετρακύλινδρο των 1,33 λίτρων που αποδίδει 163 ίππους και 
250 Nm ροπής. Έχοντας ως στάνταρ το αυτόµατο κιβώτιο δι-
πλού συµπλέκτη των 7 σχέσεων, χρειάζεται µόλις 8,7 δεύτερα 
για το 0-100 χλµ./ώρα και έχει τελική 210 χλµ./ώρα.
Η κορυφαία για την ώρα Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC α-
ποδίδει 306 ίππους και 400 Nm από έναν δίλιτρο τετρακύλιν-
δρο βενζίνης που συνδυάζεται µε ένα κιβώτιο AMG Speedshift 
µε 8 σχέσεις. Εδώ το 0-100 διαρκεί 5,1 δεύτερα, µε τελική τα-
χύτητα ηλεκτρονικά περιορισµένη στα 250 χλµ./ώρα. Αργότε-
ρα θα προστεθεί στην γκάµα η plug-in έκδοση GLA 250e EQ 
Power, µε τον τετρακύλινδρο των 1.332 κυβικών και έναν η-
λεκτροκινητήρα να αποδίδουν συνδυαστικά 220 ίππους και την 
µπαταρία των 15,6 kWh να προσφέρει ηλεκτροκίνηση για 64 
χιλιόµετρα.
Βάση της νέας GLA είναι το πλαίσιο MFA, µε αποτέλεσµα τα 
µετατρόχια να έχουν µεγαλώσει κατά 4 εκατοστά και η από-
σταση από το έδαφος κατά 9 χιλιοστά, φτάνοντας συνολικά τα 
14,3 εκατοστά, ενώ στις τετρακίνητες εκδόσεις 4MATIC το πα-
κέτο Off-Road θα είναι στάνταρ.

H νέα Mercedes-Benz GLA 
ψήλωσε και έγινε πιο SUV
H καινούργια έκδοση του 
ιδιαίτερα επιτυχηένου 
ικρού SUV της Mercedes θα 
είναι διαθέσιη στη χώρα ας 
από την ερχόενη άνοιξη.
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Ο δαιµόνιος µεγαλοµέτοχος της Tesla παρουσίασε πριν από µερικές ηµέρες 
στο Λος Άντζελες το Cybertruck, ένα νέο ηλεκτρικό pickup, περίπου έτσι όπως 
θα κυκλοφορήσει στους δρόµους.

Αυτό είναι το πιο οµορφάσχηµο 
αυτοκίνητο στον πλανήτη!

TESLA 
CYBERTRUCK

Ο 
Elon Musk σε ένα πράγµα έχει 
πέσει σίγουρα µέσα λέγοντας 
πως αυτό το αυτοκίνητο δεν θα 
αρέσει σε όλους. Προσωπικά, θε-
ωρώ πως θα αρέσει σε ελάχι-

στους, αφού η πλήρως αντισυµβατική και 
τολµηρή σχεδίασή του σε κάνει να απορείς αν 
πληρώθηκε κάποιος σχεδιαστής για να δηµι-
ουργήσει αυτό το σπιρτόκουτο πάνω σε ρό-
δες.
Μάλιστα το Cybertruck δεν θα πρωταγωνι-
στήσει στο επόµενο «Blade Runner» ή στο 
«Back to the future» αλλά θα κυκλοφορήσει 
στη βορειοαµερικανική αγορά. Και κρίνοντας 
από το τεράστιο µήκος των 5,885 µέτρων, 
µάλλον είναι απίθανο να το δούµε να κυκλο-
φορεί στους δρόµους της Ευρώπης (τουλάχι-
στον όχι µε τη συχνότητα άλλων Tesla). Από 
κει και πέρα, ο Musk δεν είπε κάτι για το ε-
σωτερικό του και από τη µία φωτογραφία που 
δόθηκε στη δηµοσιότητα βλέπουµε ένα εντε-
λώς απέριττο ταµπλό µε µια 17άρα οθόνη στο 
µέσο του και µια εξαθέσια διάταξη 3+3. Τα 
πάντα είναι αντισυµβατικά και διαφορετικά 
στο Cybertruck, ακόµα και το τιµόνι.
Είναι κατασκευασµένο από ένα σούπερ ανθε-
κτικό ατσάλι, που αντέχει ακόµα και σε χτυ-
πήµατα µε σφυρί, ενώ σε επίδειξη που έκανε 
ο Elon Musk πάνω στη σκηνή ανέφερε πως 
είναι και θωρακισµένο για πυροβόλα διαµε-
τρήµατος έως 9 χιλιοστών. Παράλληλα είπε 
πως εξαιρετικά ανθεκτικά είναι και τα κρύ-
σταλλά του, αν και η πράξη δεν τον δικαίωσε, 
καθώς σε αντίστοιχη επίδειξη επί σκηνής 
θρυµµατίστηκαν. Έτσι, η παρουσίαση ήταν έ-
να πραγµατικό φιάσκο, ξεσηκώνοντας θύελ-
λα αρνητικών και ειρωνικών σχολίων στα 
social media.
Ο Musk, κάνοντας διάφορους συσχετισµούς, 
από το Ford F-150 (το δηµοφιλέστερο pickup 
στις ΗΠΑ) έως την Porsche 911, µίλησε για 
τρεις εκδόσεις, τη βασική µε έναν ηλεκτροκι-
νητήρα, µία ενδιάµεση µε δύο και µία µε 
τρεις. Η βασική Single Motor έχει αυτονοµία 
400 χλµ.,  0-96 χλµ./ώρα σε 6,5 δλ., ωφέλιµο 
φορτίο 1.580 κιλών και κοστίζει από 39.900 
δολάρια. Η τετρακίνητη Dual Motor έχει αυτο-
νοµία 480 χλµ., 0-96 σε 4,5 δλ., τελική 193 
χλµ./ώρα και κοστίζει από 49.900 δολάρια. 
Θεωρητικά αυτές οι εκδόσεις θα είναι διαθέ-
σιµες από τα τέλη του επόµενου έτους, ενώ 
το 2022 θα λανσαριστεί και η κορυφαία Triple 
Motor µε αυτονοµία 800 χλµ., 0-96 σε 2,9 δλ., 
τελική στα 209 χλµ./ώρα και τιµή από 69.900 
δολάρια.

Το Cybertruck στην Ευρώπη
Στην Ευρώπη πολύ δύσκολα θα κυκλοφορή-
σει το Cybertruck. Κι αυτό γιατί η Ε.Ε. διαθέτει 
διαφορετικές προϋποθέσεις για την έκδοση 
άδειας για την κυκλοφορία ενός µοντέλου 
στον δρόµο. Ενώ στις ΗΠΑ οι κατασκευαστές 
είναι αυτοί που πιστοποιούν τα οχήµατά τους, 
εδώ έχουν λόγο κι άλλοι φορείς, όπως οι κυ-
βερνήσεις και ανεξάρτητοι τεχνικοί φορείς 
πιστοποίησης, π.χ. η TUV. Με αυτά κατά νου, 
ο Stefan Teller, ειδικός ασφαλείας οχηµάτων 
στο SGS-TUV Saar GmBH, δεν κρύβει τον 
προβληµατισµό του για τη σχεδίαση του 
Cybertruck.
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Εδώ να πούµε πως το ηλεκτρικό αυτό pickup 
βρίσκεται ακόµα σε κατάσταση πρωτοτύπου, 
µε την τελική έκδοση παραγωγής να µην έχει 
παρουσιαστεί. Αυτή σίγουρα θα διαθέτει ορι-
σµένες διαφοροποιήσεις, όπως εξωτερικούς 
καθρέφτες, µικρότερους τροχούς και πιθανόν 
λιγότερο προκλητικές ακµές. Έστω κι έτσι, ό-
µως, θα είναι πολύ δύσκολο να περάσει τις 
απαιτούµενες δοκιµές ασφάλειας.
«Το µπροστινό µέρος του οχήµατος δεν πρέπει 
να είναι άκαµπτο. Ο προφυλακτήρας και το κα-
πό θα πρέπει να µπορούν να απορροφούν ε-
νέργεια, ώστε να προστατεύουν τους πεζούς» 
είναι ένας πρώτος προβληµατισµός. Ένας δεύ-
τερος έχει να κάνει µε τη γενικότερη ακαµψία 
του συνόλου. Εάν τα πράγµατα είναι έτσι όπως 
τα περιέγραψε στην παρουσίασή του ο Elon 
Musk, τότε είναι πολύ πιθανό σε συνθήκες πρό-
σκρουσης ένα µεγάλο µέρος της ενέργειας να 
περνάει στους επιβάτες, µε τους αερόσακους να 
µην µπορούν να προσφέρουν καµία ουσιαστική 
προστασία. Ο Teller καταλήγει πως εάν η Tesla 
αποφασίσει να φέρει το µοντέλο στην Ευρώπη, 
θα πρέπει να προχωρήσει σε µερικές «σοβαρές 
µετατροπές στη βασική δοµή του».



ΕΥ
ΕΞ

ΙΑ

Λ
ατρεύεις το smokey-eyes look, αλλά ξέρεις πως ένα λάθος είναι 
αρκετό για να πετύχεις, αντί για ένα σαγηνευτικό, ένα κουρασµένο 
και θολό βλέµµα. Το µυστικό βρίσκεται στα χρώµατα που θα 
χρησιµοποιήσεις σε σκιές και µολύβια, αλλά και στα τέσσερα 
βήµατα που θα σου χαρίσουν το τέλειο αποτέλεσµα.

Πριν αρχίσεις να εφαρµόζεις σκιές και µολύβια, φρόντισε το σχήµα των 
φρυδιών σου, ώστε να τονίζει µε τον καλύτερο τρόπο τα µάτια σου και το 
µακιγιάζ σου.
Βήµα 1ο: Τοποθέτησε µια ανοιχτόχρωµη σκιά στα βλέφαρά σου. Άρχισε 
να εφαρµόζεις µε το πινέλο σου µια ανοιχτόχρωµη, ουδέτερη σκιά –ίσως 
µεταλλική– και άπλωσέ τη σε όλο το βλέφαρο. Τόνισε λίγο περισσότερο την 
εξωτερική γωνία του µατιού.
Βήµα 2ο: Συνέχισε µε µια πιο σκούρα σκιά. Άρχισε να την εφαρµόζεις 
στην εξωτερική γωνία του µατιού, προσπαθώντας να την αναµείξεις µε την 

ανοιχτόχρωµη που ήδη έχεις χρησιµοποιήσει, ώστε να πετύχεις µια φυσική 
εναλλαγή.
Βήµα 3ο: Ώρα για το eyeliner. Με το eyeliner σου ή ένα µολύβι µατιών θα 
τονίσεις καλύτερα το σχήµα των µατιών σου, ξεκινώντας από την εξωτερική 
γωνία τους. Όσο προχωράς προς την εσωτερική γωνία, προσπάθησε να 
κάνεις πιο ελαφριά τη γραµµή. Στη συνέχεια, µε το πινελάκι σου, άρχισε να 
κάνεις πιο φυσική τη γραµµή, ενώνοντάς την ελάχιστα µε τις σκιές.
Βήµα 4ο: Ολοκλήρωσε το look σου µε τη µάσκαρά σου. Το τελευταίο βήµα 
είναι και το πιο σηµαντικό. Σε κάθε µακιγιάζ η µάσκαρα επισφραγίζει το τέλειο 
αποτέλεσµα. Μην την τσιγκουνευτείς, γιατί θα σου χαρίσει πλούσιες και µε 
όγκο βλεφαρίδες.
Μην το δοκιµάσεις τελευταία στιγµή, τη βραδιά της µεγάλης εξόδου, αλλά 
κάποιες µέρες πριν, ώστε να έχε ις εξοικειωθεί και να έχεις βελτιώσει την 
τεχνική σου.
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Πώς να πετύχεις 
το τέλειο smokey 
look, το µακιγιάζ 

των γιορτών
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Μερίδες: περίπου 4 κιλάΧρόνος προετοιμασίας:  1,5-2 ώρες
Ψήσιμο: περίπου 30 λεπτάΒαθμός δυσκολίας: εύκολο

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και μεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

μαγειρική στα 25 της, 
ενώ μέχρι τότε δεν 

είχε μαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε μέχρι σήμερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef».  

Instagram: abirwazzan,  
Facebook: AbirWazzan

  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε όλα τα υγρά υλικά 
εκτός από τους χυμούς και τη σόδα και τα ανακατεύ-
ουμε πολύ καλά. Μετά, σε ένα μικρό μπολ βάζουμε 
τους χυμούς, προσθέτουμε τη σόδα, ανακατεύουμε 
καλά, τα ρίχνουμε στα υπόλοιπα υλικά και ανακα-
τεύουμε.

• Σε ένα μπολ βάζουμε τα στεγνά υλικά και ανακα-
τεύουμε με ένα σύρμα. Έπειτα τα ρίχνουμε στα υγρά 
υλικά και ανακατεύουμε με το χέρι από το κέντρο 
προς τα έξω. Δεν κουράζουμε το μείγμα, ανακα-
τεύουμε γρήγορα. Στη συνέχεια βάζουμε από πάνω 
μεμβράνη και αφήνουμε στην άκρη για 15 λεπτά.

• Πλάθουμε τα μελομακάρονα* σε μικρά οβάλ σχή-
ματα και περνάμε τη μια επιφάνειά τους σε τρίφτη 
(από τη χοντρή πλευρά) ή σε σήτα, για να αποκτή-
σουν σαγρέ όψη.

• Τα τοποθετούμε σε λαμαρίνες πάνω σε μια λα-
δόκολλα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 

στους 180°C για περίπου30 λεπτά, μέχρι να πάρουν 
σκούρο χρυσαφένιο χρώμα.

• Αφήνουμε τα μελομακάρονα να κρυώσουν και 
ετοιμάζουμε το σιρόπι. Σε μια κατσαρόλα βράζουμε 
όλα τα υλικά για το σιρόπι εκτός από το μέλι και τον 
χυμό λεμονιού. Αφήνουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι 
να αρχίσει να βράζει, για 1 λεπτό. Προς το τέλος του 
λεπτού ρίχνουμε τον χυμό και αφήνουμε να πάρει 
2 βράσεις. Βγάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, 
ρίχνουμε μέσα το μέλι και ανακατεύουμε καλά. Κα-
τόπιν ξαναβάζουμε στη φωτιά, που έχουμε χαμηλώ-
σει πολύ, ώστε το σιρόπι να διατηρείται ζεστό αλλά 
να μη βράζει. Βουτάμε σε δόσεις τα μελομακάρονα 
στην κατσαρόλα με το σιρόπι. Τα αναποδογυρίζουμε 
για να σιροπιαστούν και από τις δύο πλευρές, περί-
που 1/2 λεπτό από κάθε πλευρά. Τα βγάζουμε και τα 
τοποθετούμε σε μια σχάρα για να στραγγίξουν από 
το πολύ σιρόπι. Έπειτα τα μεταφέρουμε σε πιατέλα 
σερβιρίσματος και τα πασπαλίζουμε με τα χοντρο-
κομμένα καρύδια και το μέλι.

Τα μελομακάρονα  
της γιαγιάς Υλικά

Τα υγρά υλικά:
•  500 γρ. ηλιέλαιο
•   150 γρ. έξτρα παρθένο 

ελαιόλαδο
•  30 γρ. ζάχαρη άχνη
•  1 κ.σ. θυμαρίσιο μέλι
•   ξύσμα από 3 πορτοκάλια, 

1 μανταρίνι και 1 λεμόνι
•  1 κ.γλ. κανέλα τριμμένη
•   1/2 κ.γλ. γαρίφαλο 

τριμμένο
•  1 μικρό φλιτζάνι κονιάκ
•   1/2 φλιτζάνι χυμός 

πορτοκαλιού
•   1/2 φλιτζάνι χυμός 

μανταρινιού
•   3 σταγόνες χυμός 

λεμονιού
•   1/2 κ.γλ. μαγειρική  

σόδα

Τα στεγνά υλικά:
•   1 κιλό αλεύρι μαλακό 

Νο2 που έχουμε 
κοσκινίσει 2 φορές

•  200 γρ. σιμιγδάλι ψιλό
•  3 κ.γλ. μπέικιν

Σιρόπι:
•  500 γρ. νερό
•  700 γρ. ζάχαρη
•  μια φλούδα πορτοκαλιού
•  μια φλούδα μανταρινιού
•  2 στικ κανέλα
•  2 γαρίφαλα
•  χυμός από μισό λεμόνι
•  100 γρ. θυμαρίσιο μέλι

Για το σερβίρισμα:
•   1/2 κιλό καρύδια 

χοντροκομμένα
•  μέλι 

TIP
*Το μείγμα για τα μελομακάρονα 

πρέπει να είναι απαλό και αφράτο. 
Αν είναι πολύ νερουλό (παίζει 

ρόλο η ποιότητα του αλευριού πού 
χρησιμοποιείται), βάζουμε λίγο 

αλεύρι παραπάνω, μέχρι να δούμε 
ότι μπορούμε να πλάσουμε τα μελομακάρονα.

COOK
 FILES



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€

από 8,70€

Big Bag  
Πεύκο

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΙΧΤΥ)

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΑΔΙ)

2 Σακιά Pyroxil  
Δρυς & Όξιά + 1 δίχτυ

Ανάμεικτα Big Bag  
Όξιά - Δρυς 

Σακί Pyroxil  
Έλιά

Προϊόντα  αποκλειστικά ελληνικής υλοτομίας

100€

3€ 5€ 15€

120€ 8€
 Στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ!

Προϊόντα αποκλειστικά ελληνικής 
Προϊόντα αποκλειστικά ελληνικής 
Προϊόντα 
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