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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!

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...
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AUTO
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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
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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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• Audi Q2
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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

12 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Προβλέπεται 
τουριστική έκρηξη
29 // TWITTER Ο Γουίλ Σµιθ 
και η οικογένειά του διαταράσσουν την τάξη
36 // ΥΓΕΙΑ Το ΙΑΣΩ προσφέρει ελπίδα 
στα παιδιά µε καρκίνο

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
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πολιτική

Ν
έα προσκόµµατα στο µετά το Eurogroup 
της 15ης Ιουνίου αφήγηµα της κυβέρ-
νησης περί εξόδου στις αγορές και απε-
λευθέρωσης από τα µνηµόνια. Παρά τις 
αισιόδοξες προβλέψεις του πρωθυπουρ-
γού και κορυφαίων υπουργών, αλλά και 
Ευρωπαίων αξιωµατούχων, για την από 

τούδε πορεία της ελληνικής οικονοµίας, ∆ΝΤ και ΕΚΤ, κα-
θένα µε τον τρόπο του, προσγειώνουν την Ελλάδα στη σκληρή 
πραγµατικότητα.

Αµφίβολο το QE
Συγκεκριµένα, θεωρείται πλέον πολύ δύσκολη η ένταξη της Ελ-
λάδας στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, ένταξη 
η οποία εκτιµάται ότι θα βελτίωνε σηµαντικά τις προοπτικές 
της χώρας για ταχεία έξοδο στις αγορές. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι µιλώντας στο γερµανικό περιοδικό «Der Spiegel», το µέλος 
του Εκτελεστικού Συµβουλίου της ΕΚΤ Πέτερ Πράετ ξεκαθά-
ρισε ότι θα είναι η ίδια η τράπεζα που θα αποφανθεί περί της 
βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους και της ένταξης της χώρας 
στο QE, λέγοντας ότι «πρέπει να κάνουµε τη δική µας ανάλυση 
της βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους» και προσθέτοντας ότι 
«δεν θα βασιστούµε σε άλλους γι’ αυτό. Είτε πρόκειται για τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας είτε για την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ο καθένας έχει τη δική του προοπτική. Όταν, όµως, 
πρόκειται για αγορά οµολόγων, πρέπει να το εξετάσουµε εµείς». 
Πάντως, όταν ρωτήθηκε αν η διατύπωση αυτή σηµαίνει «όχι» 
στην ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρω-
σης, ο Πράετ αρκέστηκε να απαντήσει ότι «αυτό σηµαίνει ότι 
πρέπει να το εξετάσουµε εµείς».

Μπρος-πίσω το ∆ΝΤ
Από την άλλη πλευρά, το ∆ΝΤ φαίνεται να υπαναχωρεί της συµ-
φωνίας που φάνηκε να επιτεύχθηκε στο Eurogroup και να επα-
νέρχεται στη θέση του για µικρότερα πρωτογενή πλεονάσµατα 
από το 2022 και εντεύθεν. Ο εκπρόσωπος του Ταµείου Τζέρι 
Ράις τόνισε ότι το ∆ΝΤ εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο στόχος 
για τα πρωτογενή πλεονάσµατα µακροπρόθεσµα πρέπει να είναι 
1,5% του ΑΕΠ το πολύ και όχι 2%, επαναφέροντας τη θέση του 
οργανισµού για «ρεαλιστικές» προβλέψεις σχετικά µε την πο-
ρεία της ελληνικής οικονοµίας. Ο Ράις τόνισε ότι το ∆ΝΤ ζητάει 

χαµηλότερα πλεονάσµατα προκειµένου να υποστηριχθούν οι 
επενδύσεις και η ανάπτυξη στη χώρα, ενώ όταν ρωτήθηκε αν 
το Ταµείο βάζει στην άκρη τις απαιτήσεις του για ελάφρυνση 
του χρέους µε την «επί της αρχής» έγκριση του προγράµµατος 
για την Ελλάδα απάντησε «κάθε άλλο», εξηγώντας ότι το ∆ΝΤ 
περιµένει ότι η διαδικασία της σχετικής συζήτησης θα ολοκλη-
ρωθεί σύντοµα. Σηµειώνεται ότι, λίγες ώρες νωρίτερα, αναλυ-
τής του υψηλού κύρους Ινστιτούτου Peterson για τη ∆ιεθνή 
Οικονοµία, σε παρόµοιο και ενδεχοµένως πιο οξύ τόνο, είχε 
χαρακτηρίσει την απαίτηση των Ευρωπαίων για πλεόνασµα 
2% του ΑΕΠ έως το 2060 «δηµοσιονοµικό ζουρλοµανδύα» και 
είχε προβλέψει ότι το πρόγραµµα για την Ελλάδα θα αποτύχει.

Τέλη ’17 µε αρχές ’18 η έξοδος στις αγορές
Εν τω µεταξύ, ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ, µι-
λώντας σε εκδήλωση στη Γερµανία, προσδιόρισε τον χρόνο δο-
κιµαστικής εξόδου της Ελλάδας στις αγορές στα τέλη του 2017 
µε αρχές του 2018, «ψαλιδίζοντας» τις ελπίδες της κυβέρνησης 
για έξοδο νωρίτερα. Ο Ρέγκλινγκ, βέβαια, έπλεξε το εγκώµιο 
της Ελλάδας όσον αφορά τις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες 
της χώρας, ωστόσο δεν κρύβεται το γεγονός ότι όλα τα παρα-
πάνω δηµιουργούν νέες αβεβαιότητες για την πορεία της χώρας 
προς τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη. Πολλώ δε µάλλον 
αν λάβει κανείς υπ’ όψιν ότι από το φθινόπωρο θα αρχίσει ο κύ-
κλος της τρίτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράµµατος, ο 
οποίος περιλαµβάνει µείζονα ζητήµατα, όπως οι αποκρατικο-
ποιήσεις και το υπερταµείο αξιοποίησης της δηµόσιας περιου-
σίας, ενώ η κυβέρνηση δεν κρύβει ότι ανησυχεί πως το ∆ΝΤ 
θα επαναφέρει το ζήτηµα της περαιτέρω απορρύθµισης της α-
γοράς εργασίας, ζήτηµα που αποτελεί «εµµονή» για το Ταµείο.

Επιχείρηση «Σταθερότητα»
Πάντως, η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει τα θετικά στοι-
χεία της απόφασης του Eurogroup και να στείλει µήνυµα αισι-
οδοξίας και σταθερότητας για το επόµενο διάστηµα. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συµ-
βούλιο ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας υπογράµµισε ότι «η 
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και η συµφωνία που ε-
πιτεύχθηκε για το χρέος αποκαθιστούν την εµπιστοσύνη στην 
ελληνική οικονοµία. Η απόφαση του Eurogroup περιλαµβάνει, 
µεταξύ άλλων, τη δέσµευση για συγκεκριµένες δράσεις και ει-
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δικά προγράµµατα που θα τονώσουν την ανάπτυξη. Αλλά, κυ-
ρίως, έκανε δεκτό το πάγιο αίτηµα της κυβέρνησης για την ί-
δρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας». Σύµφωνα µε τον πρωθυπουργό, 
«το σηµαντικότερο από τη συµφωνία αφορά τη δέσµευση του 
Eurogroup για την ολοκλήρωση του προγράµµατος τον Αύγου-
στο του 2018 και τη στήριξη για έξοδο στις αγορές». Ο κ. Τσί-
πρας τόνισε ότι «πρέπει να αξιοποιήσουµε το “µοµέντουµ” της 
οικονοµίας, έτσι ώστε να εγγυηθούµε ότι η ανάπτυξη δεν θα 
αφορά τους λίγους αλλά τους πολλούς».

Για «µετωπική» ετοιµάζεται η Ν∆
Από την πλευρά της, η Ν∆ φαίνεται ότι προετοιµάζεται για µε-
τωπική σύγκρουση µε την κυβέρνηση στην προ ηµερησίας 
διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για την οικονοµία. Τον τόνο 
έδωσε ο ίδιος ο πρόεδρος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίµου 
µε τον κ. Τσίπρα, όπου τόνισε ότι ο λαός πρέπει να µάθει την α-
λήθεια. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του κόµµατος Βασίλης Κι-
κίλιας χρησιµοποίησε πολύ υψηλούς τόνους για να σχολιάσει 
την εισήγηση του πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συµβούλιο, 
λέγοντας ότι «ο κ. Τσίπρας επιχείρησε να τονώσει τον εαυτό 
του και το ηθικό των υπουργών του. Προσπαθεί συστηµατικά 
να αποδράσει από την πραγµατικότητα που βιώνουν οι πολίτες. 
∆υστυχώς για τη χώρα και τον λαό µας, ο κ. Τσίπρας:
• Έχει δεσµεύσει την Ελλάδα στο τέταρτο µνηµόνιο έως το 
2022. Με βαριά λιτότητα για όλους τους Έλληνες. Με περικο-
πές συντάξεων και αύξηση της φορολογίας σε όλους.
• Έχει δεσµευτεί και υπογράψει πολύ υψηλά πρωτογενή πλε-
ονάσµατα, που βαραίνουν την οικονοµία και εξοντώνουν τα ελ-
ληνικά νοικοκυριά.
• ∆εν πέτυχε καµία ρύθµιση για το χρέος.
• ∆εν φαίνεται επίσης να πετυχαίνει την ένταξη στην ποσο-
τική χαλάρωση.
• ∆υστυχώς, µε την ιδεοληπτική, παρωχηµένη πολιτική του, 
την υπερφορολόγηση και την ανικανότητα της κυβέρνησής 
του, δυσχεραίνει αφάνταστα την προσέλκυση επενδύσεων».

Καταλήγοντας, ο κ. Κικίλιας σηµείωσε ότι τα λόγια του κ. 
Τσίπρα «δεν πείθουν κανέναν. Απλώς επιβεβαιώνουν αυτό που 
γνωρίζει η κοινή γνώµη: ότι ο κ. Τσίπρας δεν έχει κανένα σο-
βαρό σχέδιο για τη χώρα, γιατί το µόνο που τον απασχολεί είναι 
η παραµονή του πάση θυσία στην εξουσία».

Ο επικεφαλής του ESM 
Κλάους Ρέγκλινγκ, µιλώντας 
σε εκδήλωση στη Γερµανία, 
προσδιόρισε τον χρόνο 
δοκιµαστικής εξόδου της 
Ελλάδας στις αγορές στα τέλη 
του 2017 µε αρχές του 2018, 
«ψαλιδίζοντας» τις ελπίδες 
της κυβέρνησης για έξοδο 
νωρίτερα.

∆ΡΟΜΟΣ ΜΕΤ’ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ
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Π
ροτάσεις για αλλαγές σε τρεις δια-
τάξεις του Συντάγματος, οι οποίες 
προκάλεσαν και προκαλούν την 
κοινή γνώμη, καταθέτει ο πρώην 
υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. 
Ο κ. Βαρβιτσιώτης εκφράζει την 

απογοήτευσή του για τις προτάσεις της κυβέρνη-
σης σχετικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος, 
αλλά και για το γεγονός ότι η αναθεώρηση προ-
ωθείται χωρίς να έχει προηγηθεί συνεννόηση με 
τα άλλα κόμματα.

Θεωρείτε ότι πρέπει και, αν ναι, γιατί να γίνει 
συνταγματική αναθεώρηση στο «παράθυρο» 
που ανοίγει τώρα;
Η συνταγματική αναθεώρηση κατά τη γνώμη μου 
είναι αναγκαία διότι υπάρχουν διατάξεις οι οποίες 
λόγω της παρόδου του χρόνου, της αλλαγής των 
συνθηκών, πρέπει να μεταβληθούν και να προ-
σαρμοστούν στη σημερινή οικονομική και, αν θέ-
λετε, ηθική πραγματικότητα. Όταν ο πρωθυπουρ-
γός εξεδήλωσε την πρόθεσή του για αναθεώρηση 
του Συντάγματος, ήμουν διατεθειμένος να μετά-
σχω στη συζήτηση, πιστεύοντας ότι θα ήταν μια 
σοβαρή πρόταση. Όμως η ουσιαστική αναθεώ-
ρηση προϋποθέτει συναίνεση και άλλων κομμά-
των. Και κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 
Όταν έγινε η μεγάλη αναθεώρηση του 2001, είχαμε 
συμφωνήσει τα δύο μεγάλα κόμματα. Νόμιζα, λοι-
πόν (γιατί ήμουν αφελής), ότι για την αναθεώρηση 
την οποία εισηγείται ο πρωθυπουργός είχε προη-
γηθεί κάποια συνεννόηση με την αξιωματική αντι-
πολίτευση. Δυστυχώς, δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Αυτή 
ήταν η πρώτη μου απογοήτευση. Όταν όμως διά-
βασα το κυβερνητικό σχέδιο, η απογοήτευσή μου 
μεταβλήθηκε σε κατηγορηματική άρνηση, καθώς 
διαπίστωσα ότι βρίθει διατάξεων με τις οποίες δι-
αφωνώ ριζικά. Κυρίως, διότι με τα αλλεπάλληλα 
δημοψηφίσματα τα οποία καθιερώνει μεταβάλ-
λεται η ουσία του πολιτεύματός μας. Αλλά και σε 
όσες διατάξεις διατηρείται το κέλυφος της ισχύ-
ουσας διάταξης παρεμβάλλονται προϋποθέσεις 
που ανατρέπουν την ουσία τους. Παράδειγμα: κατά 
το ισχύον Σύνταγμα, για να γίνει στη Βουλή πρό-
ταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης πρέπει να 
είναι υπογεγραμμένη από το 1/6 των βουλευτών. 
Τώρα, με την πρόταση Τσίπρα, απαιτείται επιπλέον 
να ονομάζεται ο μελλοντικός πρωθυπουργός, ο ο-
ποίος μάλιστα πρέπει να είναι κοινοβουλευτικός. 
Διερωτώμαι πώς οι συντάκτες αυτών των δια-
τάξεων, μεταξύ των οποίων και δύο καθηγητές 
Συνταγματικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνυπέγραψαν αυτό το 
κείμενο. Θα ήθελα να γνωρίζω ποιο άλλο ευρω-
παϊκό Σύνταγμα περιέχει τέτοιου είδους διατάξεις.

Έχει γίνει θόρυβος για το ζήτημα της εκλογής 
του Προέδρου της Δημοκρατίας…
Κατά το ισχύον Σύνταγμα, αν για την εκλογή του 
Προέδρου της Δημοκρατίας δεν επιτευχθεί η α-
παιτούμενη πλειοψηφία στην τρίτη ψηφοφορία στη 
Βουλή, η Βουλή διαλύεται και οδηγείται ο λαός 
στις κάλπες. Για να αποφευχθεί όμως η άσκοπη 
διάλυση της Βουλής, η κυβερνητική πρόταση ει-
σηγείται εάν στην τρίτη ψηφοφορία δεν επιτευ-
χθεί εκλογή, για τους δύο πρώτους υποψηφίους 
Προέδρους της Δημοκρατίας να καλείται ο λαός 
να αποφασίσει.

Η λύση αυτή, για την οποία υπάρχει ευρεία 
συνταγματική διαμάχη κατά πόσο μεταβάλλει ή 

Αφού δεν είναι δυνατό να 
υπάρξει συμφωνία στα μεγάλα 
θέματα τα οποία θα έπρεπε 
να κάμει μια αναθεώρηση 
του Συντάγματος, ας υπάρξει 
συμφωνία σε δύο θέματα τα 
οποία έχουν εξοργίσει –και 
δικαίως– την κοινή γνώμη.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός

όχι τη μορφή του πολιτεύματος, πιστεύω ότι εγκυ-
μονεί τεράστιους κινδύνους. Διότι άμεση εκλογή 
(όπως επισημαίνεται στο βιβλίο μου «Συνταγματι-
κοί Στοχασμοί», εκδόσεις Σάκκουλα 2014, σελ. 21) 
σημαίνει ενεργός ανάμειξη των κομμάτων στην 
προεκλογική εκστρατεία που θα υπάρξει, πράγμα 
το οποίο θα οδηγήσει σε δυαρχία, που μπορεί να 
καταλήξει σε φοβερή πολιτειακή σύγκρουση, σαν 
αυτές τις οποίες υπέστη ο τόπος μας κατά το πα-
ρελθόν και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ε-
παναληφθούν.

Αν σας έλεγε κάποιος «καταθέστε μας προτά-
σεις», πού θα επικεντρώνατε το θέμα της συ-
νταγματικής αναθεώρησης;
Η αναθεώρηση κατά το ελληνικό Σύνταγμα πραγ-
ματοποιείται σε δύο βουλές: η πρώτη βουλή α-
ποφασίζει ποιες διατάξεις θα αναθεωρηθούν, η 
δεύτερη αποφασίζει για το περιεχόμενο των ανα-
θεωρούμενων διατάξεων και σε μία από τις δύο 
βουλές χρειάζεται η πλειοψηφία των 180 ψήφων. 
Η πλειοψηφία δεν μπορεί να επιτευχθεί με το σχέ-
διο του κ. Τσίπρα. Έτσι, θα χαθεί άλλη μια ευκαιρία, 
που σημαίνει ότι θα πάμε δέκα χρόνια πίσω για να 
μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια άλλη προσπάθεια 
αναθεώρησης του Συντάγματος, αφού το ίδιο το 
Σύνταγμα προβλέπει ότι η επόμενη αναθεώρηση 
δεν μπορεί να συντελεστεί παρά μόνο αν έχουν 
περάσει πέντε χρόνια από τη λήξη της προηγούμε-
νης. Είναι κρίμα, λοιπόν, να χαθεί αυτή η ευκαιρία.

Έτσι, σκέφτηκα, αφού δεν είναι δυνατό να υ-
πάρξει συμφωνία στα μεγάλα θέματα τα οποία θα 
έπρεπε να κάμει μια αναθεώρηση του Συντάγμα-
τος, π.χ. τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την ίδρυση συ-
νταγματικών δικαστηρίων, την ίδρυση Γερουσίας, 
τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης 
κ.λπ., ας υπάρξει συμφωνία σε δύο θέματα τα οποία 
έχουν εξοργίσει –και δικαίως– την κοινή γνώμη.

οποίες η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είχε περιορίσει 
σε τέσσερις, απόφαση η οποία ήταν αποκλειστική 
αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλε-
όρασης (ΕΣΡ). Όμως το ΕΣΡ δεν μπορούσε να συ-
νεδριάσει τότε, διότι έλειπαν μέλη του συμβουλίου, 
τα οποία δεν είχαν εκλεγεί, και κατά συνέπεια δεν 
σχηματιζόταν απαρτία. Τα μέλη αυτά δεν είχαν ε-
κλεγεί διότι για τις ανεξάρτητες αρχές που προβλέ-
πει το Σύνταγμα ορίζεται ότι η εκλογή των μελών 
γίνεται με αυξημένη πλειοψηφία από τη Σύνοδο 
των Προέδρων της Βουλής. Η κυβέρνηση έκανε 
προτάσεις, οι οποίες δεν λάμβαναν την απαιτού-
μενη πλειοψηφία, γιατί ήταν καθαρά κομματικές, 
και έτσι δεν μπορούσαν να συμπληρωθούν οι θέ-
σεις και να συνέλθει το ΕΣΡ. Το πρόβλημα αυτό 
μπορεί να υπάρξει βέβαια και σε άλλες ανεξάρ-
τητες αρχές και στο μέλλον προτείνω, εάν δύο 
φορές γίνει ψηφοφορία ατελέσφορη, να ανατίθε-
ται η επιλογή των προσώπων για τη συμπλήρωση 
των κενών θέσεων στον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, με διαδικασία που θα μπορούμε να τη δούμε. 

Τις προτάσεις σας αυτές τις έχετε καταθέσει 
στα κόμματα;
Τις έχω γράψει σε άρθρο μου το οποίο δημοσιεύ-
τηκε. Πρέπει όμως να σημειώσω ότι δεν υπήρξε 
καμία αντίδραση από τα κόμματα. Βεβαίως ορισμέ-
νοι επιφανείς πολίτες επικοινώνησαν μαζί μου και 
συμφώνησαν με το περιεχόμενο των προτάσεων.

Πιστεύετε ότι μετά απ’ όλα όσα έχουν συμβεί 
υπάρχει περίπτωση πολιτικών εξελίξεων στην 
Ελλάδα; Πότε εκτιμάτε ότι θα γίνουν εκλογές;
Εκτιμώ ότι ο πρωθυπουργός κάνει τα πάντα για να 
κρατηθεί στον πρωθυπουργικό θώκο. Έδωσε τα 
πάντα στους δανειστές – πιστεύω ότι ήταν ο καλύ-
τερος συνεργάτης των δανειστών. Δεν είχε ποτέ 
αντίρρηση. Οι χρονοβόρες συζητήσεις μεταξύ της 
κυβέρνησης και των δανειστών έγιναν για να ρίξει 
στάχτη στα μάτια του κόσμου ότι δήθεν διαπραγ-
ματεύεται. Καμία ουσιαστική διαπραγμάτευση δεν 
έκανε, υποχώρησε σε όλες τις απαιτήσεις τους.

Παρά τις συνεχείς εξαγγελίες του πρωθυπουρ-
γού περί συμπλήρωσης της τετραετίας, εκτιμώ ότι 
το φθινόπωρο του 2018 είναι πολύ πιθανός χρόνος 
εκλογών. Διότι με την πρόσφατη συμφωνία του ο 
κ. πρωθυπουργός έχει αποδεχτεί κι άλλα σκληρά 
μέτρα για το 2019. Γι’ αυτό θα προσπαθήσει να α-
ποφύγει την ακόμα πιο σκληρή δοκιμασία.

«Η ουσιαστική αναθεώρηση 
προϋποθέτει συναίνεση»

Η βουλευτική ασυλία, ένας θεσμός που ισχύει 
σε όλα τα ευρωπαϊκά Συντάγματα και πρέπει να 
διατηρηθεί, πρέπει να περιοριστεί σε ορισμένα 
πλαίσια. Πρώτον, να ισχύει μόνο για τα αδικήματα 
τα οποία έχουν σχέση με τη βουλευτική ιδιότητα 
του δράστη και, δεύτερον, μόνο για τα αδικήματα 
τα οποία έχουν λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της 
βουλευτικής του θητείας. Να πάψει δηλαδή να ι-
σχύει για όλα τα αδικήματα (παράνομη ανέγερση 
κατοικιών, απάτη κ.λπ.) και για εκείνα τα οποία δι-
επράχθησαν πριν ακόμη εκλεγεί βουλευτής.

Η άλλη διάταξη, η οποία επίσης έχει προκα-
λέσει την κοινή αγανάκτηση, είναι αυτή που α-
ναφέρεται στην ποινική ευθύνη των υπουργών. 
Διότι, πρώτον, η παραγραφή είναι πολύ σύντομη 
και, δεύτερον, εξαρτάται από την πλειοψηφία της 
Βουλής το αν θα παραπεμφθεί ο υπουργός, ενώ 
αν ο παραπεμπόμενος υπουργός είναι μέλος κυ-
βερνώντος κόμματος δεν πρόκειται ποτέ να παρα-
πεμφθεί. Αυτό βεβαίως είναι αδιανόητο.

Η πρόταση που εισηγούμαι είναι: πρώτον, να 
επιμηκυνθεί η προθεσμία παραγραφής και, δεύ-
τερον, η προανακριτική επιτροπή της Βουλής να 
αντικατασταθεί από τριμελές συμβούλιο των αρ-
χαιοτέρων αρεοπαγιτών με εισαγγελέα τον αρχαι-
ότερο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έτσι, θα 
βγαίνει ένα πόρισμα, ένα βούλευμα, το οποίο θα 
είναι αδιάβλητο και το οποίο θα έρχεται στη Βουλή 
για την ψήφιση. Η φανερή ψηφοφορία θα καθι-
στά δύσκολο για τον βουλευτή να ψηφίσει αντί-
θετα στα ατράνταχτα στοιχεία που θα έχει το βού-
λευμα τριών αρεοπαγιτών.

Υπάρχει και ένα τρίτο θέμα το οποίο θέλετε να 
θέσετε, μήπως υπάρξει συμφωνία μεταξύ κυ-
βέρνησης και αντιπολίτευσης…
Όλοι θυμόμαστε, όταν ήταν πολύ ζωντανό το θέμα 
των αδειών των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, τις 





www.freesunday.gr08 25.06.2017

ανάλυσηανάλυση
www.kyrtsos.gr  George Kirtsos   @GiorgosKyrtsos

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης του τρί-
του προγράμματος-μνημονίου οδηγεί τα πο-
λιτικά επιτελεία σε αλλαγή προτεραιοτήτων. 
Ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του εκτιμούν 
ότι κέρδισαν πολιτικό χρόνο και θα προσπαθή-

σουν να τον αξιοποιήσουν για να βελτιώσουν τις επιδόσεις 
τους στην οικονομία και για να διεκδικήσουν τη μερική δη-
μοσκοπική και πολιτική ανάκαμψη.

Από την πλευρά της, η ΝΔ έχει ενισχύσει εντυπωσιακά τη 
συγκριτική της θέση σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Μη-
τσοτάκης θα αναπτύξει την πολιτική του σε μεσοπρόθεσμη 
βάση, εφόσον, σύμφωνα με το πιθανότερο σενάριο, δεν θα έ-
χουμε εκλογές πριν από το φθινόπωρο του 2018.

Ολοκλήρωσε τη στροφή
Με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου προ-
γράμματος-μνημονίου η κυβέρνηση Τσίπρα ολοκλήρωσε, 
τουλάχιστον στα χαρτιά, τη στροφή στην οικονομική πολι-
τική που πραγματοποίησε το καλοκαίρι του 2015 για να μεί-
νει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη.

Τα καλά λόγια του υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας 
κ. Σόιμπλε για τον υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο, όπως 
και τα καλά λόγια του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
κ. Γιούνκερ για τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα, αποσκοπούν 
στην ενθάρρυνση της κυβέρνησης στην προσπάθεια προσαρ-
μογής της στους κανόνες της Ευρωζώνης ειδικά για τις χώρες 
οι οποίες έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα.

Στο Μαξίμου θεωρούν ότι έχουν εξασφαλίσει τον ανα-
γκαίο πολιτικό χρόνο και πως η δημοσκοπική και πολι-
τική φθορά του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει αναστρέψιμη. Κατά 
την άποψή μου, το επιτελείο της κυβέρνησης έκανε α-
κριβώς τα αντίθετα από αυτά που είχε περιγράψει στον 
ελληνικό λαό και διαχειρίστηκε ακόμη και το κλείσιμο 
της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου προγράμματος-
μνημονίου με έναν τρόπο που προκάλεσε την αποσυ-
σπείρωση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.

Η κυβέρνηση δέχτηκε τα σκληρά μέτρα του ΔΝΤ, τα 
οποία απέρριπτε επικαλούμενη «κόκκινες γραμμές», οι ο-
ποίες στη συνέχεια αποδείχθηκαν ανύπαρκτες. Καθυστέ-
ρησε υπερβολικά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, η 
οποία είχε προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2016 
και τελικά πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2017, με απο-
τέλεσμα να δημιουργηθεί κλίμα οικονομικής αστάθειας. Ο κ. 
Τσίπρας και οι συνεργάτες του παρέτειναν τα μνημονιακού 
τύπου μέτρα το 2019 και το 2020 παρά το γεγονός ότι η μνη-
μονιακή χρηματοδότηση της Ελλάδας με προνομιακό επιτό-
κιο τελειώνει τον Αύγουστο του 2018. Δεν υπάρχει προηγού-
μενο χώρας που εφάρμοσε σκληρά μέτρα μετά το τέλος του 
προγράμματος και μνημονιακού τύπου μέτρα χωρίς την αντί-
στοιχη μνημονιακή χρηματοδότηση.

Τέλος, η κυβέρνηση προσπάθησε να δικαιολογήσει την 
αποδοχή όλων των σκληρών μέτρων δημιουργώντας την ε-
ντύπωση ότι είχε εξασφαλίσει την επιτάχυνση της αναδιάρ-
θρωσης του χρέους του ελληνικού Δημοσίου. Αποδείχθηκε 
όμως ότι η υπογραφή που έβαλε ο κ. Τσίπρας το καλοκαίρι 
του 2015, με την οποία ετεροχρονίστηκε η αναδιάρθρωση του 
χρέους του ελληνικού Δημοσίου για μετά τον Αύγουστο του 
2018, οπότε λήγει επισήμως το πρόγραμμα-μνημόνιο, παρα-
μένει απόλυτα δεσμευτική.

Όλα τα παραπάνω έχουν κοστίσει δημοσκοπικά και πολι-
τικά στην κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον οι πολίτες 
θεωρούν με μεγάλη διαφορά ότι το τρίτο πρόγραμμα-μνημό-
νιο, το λεγόμενο μνημόνιο Τσίπρα, είναι πιο σκληρό από το 
μνημόνιο Παπανδρέου και από το μνημόνιο Σαμαρά.

Οικονομική βελτίωση
Η κυβέρνηση Τσίπρα βρίσκεται στο κρίσιμο σταυροδρόμι 
από το οποίο πέρασαν οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερ-
νήσεις. Από τη μια, έχει προετοιμάσει με τις υπογραφές που 
έχουν βάλει ο κ. Τσίπρας και ο κ. Τσακαλώτος την επιδείνωση 

TO ΚΛΕΊΣΊΜΟ  
ΤΗΣ ΑΞΊΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΦΕΡΝΕΊ ΠΟΛΊΤΊΚΕΣ 

ΑΛΛΑΓΕΣ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΊΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η κυβέρνηση θα 
προσπαθήσει να βελτιώσει 
τις διαχειριστικές της 
επιδόσεις.

της κατάστασης μεγάλων επαγγελματικών και κοινωνικών κα-
τηγοριών για την επόμενη διετία. Για παράδειγμα, είναι μα-
θηματικά βέβαιο ότι οι συνταξιούχοι που θα δουν τις παλαιές 
κύριες συντάξεις να μειώνονται δραστικά από 1ης Ιανουαρίου 
του 2019 έχουν στραφεί ή θα στραφούν εναντίον του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και αυτό ίσως είναι ένα κίνητρο για να προχωρήσει η 
κυβέρνηση σε εκλογές αμέσως μετά την επίσημη λήξη του 
μνημονίου, τον Αύγουστο του 2018, και πριν από την έναρξη 

Η κυβέρνηση επενδύει στη βελτίωση της 
οικονομικής κατάστασης για να περιορίσει 
τις πολιτικές της απώλειες.

Η ΝΔ καλείται να οργανώσει το πέρασμα 
από την πολιτική υπεροχή στην πολιτική 
κυριαρχία.

εφαρμογής των νέων μνημονιακού τύπου μέτρων.
Από την άλλη, έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για 

να πάει η οικονομία καλύτερα, γι’ αυτό άλλωστε η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση προβλέπουν οικονομική ανά-
πτυξη για το 2017 της τάξης του 1,8% έως 2%.

Η κυβέρνηση, παρά τις προφανείς αντιφάσεις, προσαρ-
μόζει την πολιτική της στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Οι θυσίες 
του ελληνικού λαού, αν και πηγαίνουν κατά ένα ποσοστό χα-
μένες εξαιτίας των κυβερνητικών χειρισμών, θα αρχίσουν να 
φέρνουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Η Ευρωζώνη έχει 
μπει σε φάση σταθερής ανάπτυξης και ουσιαστικής αύξησης 
της απασχόλησης πάνω από τα προ κρίσης επίπεδα, εξέλιξη 
που αναμένεται να διευκολύνει και την ελληνική οικονομία. 
Δεν είμαστε στο 2012, οπότε η ελληνική κρίση ήταν μέρος 
της κρίσης της Ευρωζώνης. Σήμερα η συνεχιζόμενη ελληνική 
κρίση είναι η βασική εξαίρεση στη θετική οικονομική πορεία 
της Ευρωζώνης. Τέλος, οι πολύ καλές τουριστικές επιδόσεις, 
οι οποίες οφείλονται και στα προβλήματα άλλων τουριστικών 
προορισμών, όπως η Αίγυπτος και η Τουρκία, θα στηρίξουν α-
ποτελεσματικά την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Επομένως η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να πείσει ότι 
μπορεί να εξασφαλίσει με την πολιτική της θετικά οικονο-
μικά αποτελέσματα, ελπίζοντας ότι στη συνέχεια η οικονο-
μική βελτίωση θα περιορίσει κάπως τα κοινωνικά προβλή-
ματα και τις διαστάσεις της λαϊκής καταδίκης της κυβερνητι-
κής πολιτικής. Πρόκειται για ένα δύσκολο πολιτικό στοίχημα 
για την κυβέρνηση Τσίπρα, εφόσον οι πολιτικές της απώ-

λειες είναι βεβαιωμένες και τα μελλοντικά πολιτικά της 
κέρδη αμφίβολα. Άλλωστε δεν μας έχει πείσει ότι έχει 
στη διάθεσή της ικανά στελέχη που θα οργανώσουν με α-
ποτελεσματικό τρόπο την προσπάθεια. Άλλοι έχουν ξε-
περασμένες αντιλήψεις, άλλοι δεν έχουν επαγγελματι-
κές και διαχειριστικές ικανότητες και άλλοι δίνουν από-
λυτη προτεραιότητα στη νομή της εξουσίας.

Νέα καθήκοντα για τη ΝΔ
Το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης επιβάλλει, κατά 

την άποψή μου, νέα καθήκοντα στη ΝΔ. Από τη στιγμή 
που ο ΣΥΡΙΖΑ ξεπέρασε τις εσωτερικές του αντιθέσεις και 

προσυπέγραψε την ολοκλήρωση της προσαρμογής στους 
κανόνες της Ευρωζώνης και του ελληνικού προγράμματος, το 
σενάριο των πρόωρων εκλογών έχει ελάχιστες πιθανότητες να 
πραγματοποιηθεί πριν από το φθινόπωρο του 2018.

Αυτό σημαίνει ότι η ΝΔ, η οποία έχει συσπειρώσει με υ-
ποδειγματικό τρόπο τη βάση της, πρέπει τώρα να εργαστεί 
συστηματικά για να γίνει πιο ελκυστική σε ψηφοφόρους 
άλλων πολιτικών χώρων, να ανοιχτεί σε δημιουργικές δυνά-
μεις της οικονομίας και της κοινωνίας και να δώσει την κρί-
σιμη μάχη για να κερδίσει ξανά τη νεολαία.

Όλα αυτά είναι μέρος της στρατηγικής που έχει παρου-
σιάσει ο πρόεδρος της ΝΔ κ. Μητσοτάκης, δεν είναι εύκολο 
όμως να εφαρμοστούν σε συνθήκες οικονομικής και κοινω-
νικής κρίσης και απογοήτευσης πολλών συμπολιτών μας με 
την πολιτική.

Εκτιμώ ότι η ΝΔ έχει ενισχύσει εντυπωσιακά τη συγκρι-
τική της θέση σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την ήττα στις ε-
κλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 με διαφορά 8 μονάδων έχει 
περάσει σε ένα άνετο δημοσκοπικό προβάδισμα, το οποίο 
φαίνεται να ξεπερνάει τις 8 μονάδες. Πρόκειται, λοιπόν, για 
μια ανατροπή στον συσχετισμό δυνάμεων σε όφελος της ΝΔ 
και σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όμως δεν αρκεί για να δε-
σμεύσει πλήρως τις μελλοντικές εξελίξεις. Η πρωτιά της ΝΔ 
είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να αμφισβητηθεί, όμως η 
ΝΔ χρειάζεται μια εκλογική επικράτηση με μεγάλη διαφορά, 
στη βάση μιας πολυσυλλεκτικότητας που δεν έχει αναπτυ-
χθεί ακόμη στον βαθμό που επιθυμεί η ηγεσία της.

Τους επόμενους μήνες θα φανεί εάν τα στελέχη, τα μέλη 
και οι υποστηρικτές της ΝΔ μπορούν να οργανώσουν το ποι-
οτικό άλμα από τη δημοσκοπική, εκλογική πρωτιά στην πο-
λιτική κυριαρχία.
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Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας 
κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε 
τις τελευταίες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη 
χειρουργική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου Δί-
σκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική διαδι-
κασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και αναισθησία, η οποία 
πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες 
παθήσεις όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχε-
νικό σύνδρομο. 

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

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι 
τηλ. 210-69.93.527

www.gethealthier.gr

Για άλλη µια χρονιά η καλοκαιρινή 
Ελλάδα υποφέρει από µια οµάδα 
συµφερόντων που δεν ορρωδεί 
ούτε µπροστά στην υγειονοµική υ-
ποβάθµιση του αστικού δηµόσιου 

χώρου, ούτε µπροστά στην αισθητική εξαθλί-
ωσή του, ούτε καν µπροστά στη συνακόλουθη 
βλάβη που αυτή προξενεί στον πιο αναπτυσ-
σόµενο κλάδο της οικονοµίας της χώρας, που 
τα τελευταία χρόνια αναµφίβολα είναι ο τουρι-
σµός. Πριν από λίγα χρόνια, ένα δύσκολο µνη-
µονιακό καλοκαίρι είχαµε τους οδηγούς ταξί 
που από συντεχνιακό γινάτι άφησαν την του-
ριστική Αθήνα χωρίς την απολύτως απαραίτητη 
υπηρεσία τους. Τι κατάφεραν τότε οι ταξιτζή-
δες; Και το επάγγελµά τους άνοιξε και οι διαβό-
ητες εναλλακτικές υπηρεσίες µεταφορών προ-
σώπων, όπως η αµερικανική Uber, ήρθαν στην 
Αθήνα για τα καλά και, βέβαια, το τουριστικό 
ρεύµα, ιδίως προς τις οικονοµικά ασθµαίνουσες 
ελληνικές µεγαλουπόλεις, ανεκόπη.

Φέτος, πάλι, ήρθε η ώρα της άσκησης κοι-
νωνικής πίεσης στους κατοίκους και στους του-
ρίστες του άστεως από τους συµβασιούχους της 
δηµοτικής καθαριότητας. Συνήθως απεργούν 
την περίοδο των εορτών, έχοντας κάνει τους Α-
θηναίους ουκ ολίγες φορές να υποδεχτούν το 
νέο έτος µε δρόµους πληµµυρισµένους από α-
στικά απορρίµµατα.

Το επαναλαµβανόµενο και αλυσιτελές φαι-
νόµενο της απεργίας αυτής δυστυχώς δεν περι-
ορίζεται στην άρνηση εργασίας των συµβασιού-
χων υπαλλήλων καθαριότητας. Αντιθέτως, συ-
νοδεύεται από τη θεσµοθετηµένη «κατάληψη», 
ήτοι την µε ανοχή της πολιτείας απλή σφράγιση 
των υπερτοπικών χώρων απόθεσης και κάθε εί-
δους διαχείρισης των απορριµµάτων. Περαι-
τέρω, σχεδόν πάντα υποστηρίζεται και µε λευκή 
απεργία των περισσοτέρων από τους µόνιµους 
υπαλλήλους στην καθαριότητα των δήµων, που 
πληρώνονται το ηµεροµίσθιό τους αλλά δεν 
προσφέρουν εργασία λόγω ανωτέρας βίας.

Οι σοβαροί κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία 
που κάθε φορά επισύρονται, κυρίως δε η υπο-
τίµησή τους από τους απεργούς στον βωµό ενός 
αβέβαιου, προσωρινού και µικροϊδιοτελούς ο-
φέλους, είναι καρπός της συγκρουσιακής δια-
σταύρωσης στρεβλών κοινωνικών νοοτροπιών.

Οι µεν συµβασιούχοι υπάλληλοι της καθα-
ριότητας και οι µονίµως απασχολούµενοι συνά-
δελφοί τους προκρίνουν τις διεκδικήσεις του 
κλάδου τους, που συνήθως εξαντλούνται στην 
ατοµική και κατ’ εξαίρεση µονιµοποίησή τους, 

σπανιότατα στη βελτίωση των συνθηκών εργα-
σίας και στην ενίσχυση της ανακύκλωσης και 
της κοµποστοποίησης των απορριµµάτων, ενώ 
ούτε λόγος δεν γίνεται για εφαρµογές παραγω-
γής βιοαερίου και άλλων λύσεων, ικανών να ε-
νισχύσουν τη βιώσιµη χρηµατοδότηση των θέ-
σεων σταθερής απασχόλησής τους στην καθα-
ριότητα.

Για εµάς δε, τους ονοµαστικά ωφελουµέ-
νους των υπηρεσιών καθαριότητας, δηλαδή 
τους κατοίκους των πόλεων, δεν χρειάζεται να 
βγουν ντελάληδες στην πόλη ούτε να επιβλη-
θούν βαριά πρόστιµα από τη δηµοτική αστυ-
νοµία για να πράξουµε το αυτονόητο. Είναι λι-
γότερο βολικό αλλά καθόλου δύσκολο να πε-
ριορίζουµε τον όγκο των απορριµµάτων που 
παράγουµε τις ηµέρες της απεργίας των υψη-
λών θερµοκρασιών και να µην αφήνουµε τις σα-
κούλες έξω από υπερχειλίζοντες κάδους, συλ-
λήβδην οργανικά και ανακυκλώσιµα απορρίµ-
µατα.

Πολύ µεγάλο µερίδιο ευθύνης για τη διαι-
ώνιση της κατάστασης έχουν ευλόγως οι πολι-
τικοί, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επί-
πεδο, που, δυστυχώς, αντί να καταστέλλουν ει-
ρηνικά, διά της πειθούς και της πράξης, απλώς 
παρατηρούν το φαινόµενο. Συχνά το εκτρέφουν 
µε ταυτόχρονη καταγγελία της καταχρηστικής 
αυτής πρακτικής των συµβασιούχων, ενίοτε ε-
σχάτως επιβραβεύουν την αγωνιστική τους γυ-
µναστική στα τηλεοπτικά παράθυρα, εν µέσω ε-
πικείµενου καύσωνα.

Κάποιοι θα σπεύσουν να πουν «ψιλά γράµ-
µατα, εδώ σοβούν πολύ µεγαλύτερα προβλή-
µατα από τη διαχείριση των απορριµµάτων». Κι 
όµως, η περιπέτεια που διαιωνίζουµε εδώ και 
δεκαετία µε τον τρόπο απόρριψης και διαχεί-
ρισης των αστικών απορριµµάτων, ή αλλιώς η 
µάχη των σκουπιδιών, είναι ενδεικτική της δυ-
σλειτουργίας της κοινωνίας που, µε µεγάλη ευ-
θύνη του πολιτικού κόσµου και των κρατικών υ-
παλλήλων και συνέργεια της πλειονότητας των 
πολιτών, έφερε τη χώρα µας εδώ που βρίσκεται: 
σε αδιέξοδο που εκτείνεται σε όλο το εύρος της 
καθηµερινής κοινωνικής επικοινωνίας και συ-
µπεριφοράς, µία από τις κορωνίδες της οποίας 
είναι οι συνθήκες καθαριότητας και αισθητικής 
των ελληνικών πόλεων και τουριστικών προο-
ρισµών.

*Ο Βασίλης Κ. Καραµητσάνης είναι δικηγόρος Αθη-
νών και πρόεδρος του Animasyros, ∆ιεθνούς Φε-
στιβάλ + Αγοράς Κινουµένων Σχεδίων.

ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ 
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ
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Μ
ε θετικό τρόπο αντιμετω-
πίζει ο βουλευτής Σάμου 
του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Σε-
βαστάκης την πρόσφατη 
απόφαση του Eurogroup 
για την Ελλάδα. Ο κ. Σε-
βαστάκης υπογραμμίζει 
τη σημασία της συνάρ-

τησης της αποπληρωμής του χρέους με τον ρυθμό 
ανάπτυξης, αλλά και τον δυναμικό χαρακτήρα της 
συμφωνίας Ελλάδας-δανειστών.

Πώς κρίνετε το αποτέλεσμα της συνεδρίασης του 
Eurogroup της 15ης Ιουνίου;
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της συμφωνίας είναι η 
συνάρτηση ανάπτυξης-αποπληρωμής. Είναι η πρώτη 
φορά που μια συμφωνία δίνει κίνητρα στον δανει-
στή να «μεριμνά» για το αναπτυξιακό και όχι μόνο για 
το εισπρακτικό σκέλος της προγραμματικής σχέσης 
με τη Ελλάδα. Αυτό ακριβώς το στοιχείο ενισχύεται 
και με την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Η παραμονή του 
ΔΝΤ, έστω ως παρατηρητή και τεχνικού συμβούλου, 
θα πιέζει προς τον εξορθολογισμό και ανασχεδια-
σμό του χρέους. Τα πενταετή πλεονάσματα του 3,5% 
είναι ανασχετικά και ο ανοιχτός χαρακτήρας του κει-
μένου υποδεικνύει τη συνεχή διαπραγμάτευση και 
στο μέλλον. Όμως το ίδιο το γεγονός της συμφωνίας 
είναι δυναμικό και σημαντικό. Κατά τη γνώμη μου, 
θα μπορούσε να υπάρχει ευρύτερο μέτωπο των ε-
σωτερικών πολιτικών δυνάμεων, αφού στην αρχι-
τεκτονική των μέχρι σήμερα συμφωνιών δεν υπάρ-
χει από την αντιπολίτευση τεκμηριωμένη, ουσιαστική 
διαφωνία ή αντιπρόταση. Θα μπορούσε να υπάρξει 
μια μίνιμουμ στήριξη από την αντιπολίτευση. Αλλά 
η εκμηδενιστική και κοντόφθαλμη μορφή αντιπολί-
τευσης είναι μέσα στις παραδόσεις του ελληνικού 
συστήματος– σε αντίθεση με τις άλλες χώρες που 
βρέθηκαν σε μνημόνιο. Και από αυτό δεν εξαιρώ 
ούτε την Αριστερά.

Θεωρείτε ότι όντως ανοίγει ο δρόμος για το τέλος 
των μνημονίων, όπως υποστηρίζει ο πρωθυ-
πουργός;
Ανοίγει ο δρόμος, πάλι όμως με διεκδίκηση και α-
νάγκη επεξεργασίας, για μεγαλύτερη πολιτική και οι-
κονομική αυτοβουλία. Οι εξαναγκασμοί μνημονια-
κού τύπου μπορούν να αμβλυνθούν. Η εξαρτημένη 
ελληνική οικονομία, τα θεμελιακά της προβλήματα 
και η ίδια η δομή της ενδοευρωπαϊκής σχέσης δεν 
μπορούν να οδηγήσουν σε μοντέλα ανεξαρτησίας 
όπως αυτά της δεκαετίας του ’70 ή του ’80. Το εύ-
θραυστο και διασυνδεόμενο τραπεζικό σύστημα, τα 
ενιαία κανονιστικά πλαίσια, η ιδεολογική διασταύ-
ρωση με τον ευρωπαϊκό χώρο και η εθνική ανα-
σφάλεια αναθεωρούν και τους όρους αυτεξουσιό-
τητας και αυτάρκειας. Η ευρωπαϊκή οικονομία, και 
πάντως η ελληνική, συνοικοδομούνται με όρους αλ-
ληλεξάρτησης και φυσικά ισχύος. Η μια χώρα εισ-
δύει θεσμικά, οικονομικά και πολιτικά στην άλλη. 
Δεν παρατάσσονται ως ετερότητες. Αυτή τη μεγάλη 
εθνική επένδυση την έκανε η Ελλάδα με την ένταξη 
στην ΕΟΚ και τις διάφορες φάσεις ωρίμανσης (προ-
γράμματα, ενισχύσεις, ενσωμάτωση δικαίου, ένταξη 
στην ΟΝΕ κ.λπ.). Με αυτή την έννοια, ένα είδος μνη-
μονιακού-συμβολαιακού υποστρώματος στις σχέ-
σεις Ευρώπης - Ελλάδας υπάρχει από τη δεκαετία 
του ’70 και εξελίσσεται. Όμως τα επώδυνα και ενίοτε 
ταπεινωτικά χαρακτηριστικά του πανικόβλητου δα-
νεισμού του 2010 και εντεύθεν μπορούν σταδιακά να 
αρθούν. Νομίζω, αυτό εννοεί και ο πρωθυπουργός.

Κατά τη γνώμη μου, θα 
μπορούσε να υπάρχει ευρύτερο 
μέτωπο των εσωτερικών 
πολιτικών δυνάμεων, αφού 
στην αρχιτεκτονική των 
μέχρι σήμερα συμφωνιών 
δεν υπάρχει από την 
αντιπολίτευση τεκμηριωμένη, 
ουσιαστική διαφωνία ή 
αντιπρόταση.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Δημήτρης Σεβαστάκης, βουλευτής Σάμου του ΣΥΡΙΖΑ

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση αρχικά 
έθεσε πολύ ψηλά τον πήχη των προσδοκιών. 
Συμφωνείτε;
Συχνά υπάρχει μια υψίφωνος ρητορική αρκετών 
στελεχών. Δεν χρειάζεται να εκλαμβάνεις την επι-
θυμία σου ως πραγματικότητα, αλλά να πραγματο-
ποιείς αργά και ψύχραιμα την επεξεργασμένη στρα-
τηγική επιλογή.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι στο 
Eurogroup η κυβέρνηση απέτυχε. Τι απαντάτε;
Ό,τι και να συμφωνούσε η κυβέρνηση, θα το αποκα-
θήλωναν, εφόσον ο πόθος για εξουσία είναι μεγα-
λύτερος από την περίσκεψη και το μέτρο. Δεν είναι 
τυχαία η ιδεολογική καχεξία, ιδίως της συντηρητι-
κής παράταξης, η καθαρολογία και οι απλουστεύ-
σεις. Γιατί ως επικράτεια είναι διαμορφωμένη σε 
απόλυτη εξάρτηση με την εξουσία. Αυτός ο ρηχός 
εμπειρισμός δεν της έχει επιτρέψει ιδεολογικές ε-
πεξεργασίες. Γι’ αυτό κάνει εισαγωγή θεωρίας με 
μορφή στερεοτύπων. Μια ξερή αναφορά σε άσαρκες 
και ανεπεξέργαστες έννοιες. «Επιχειρηματικότητα», 
«ιδιωτική πρωτοβουλία», «φιλελευθερισμός» κ.λπ., 
όταν η μόνη έννοια που τα κόμματα εξουσίας επέ-
τρεψαν ήταν η κρατικοδίαιτη καπατσοσύνη, χωρίς 
την κρίσιμη ποιότητα της παραγωγικής επινοητικό-
τητας, της στρατηγικής διορατικότητας και της διαρ-
θρωτικής ευκινησίας. Φτώχεια και ανοησία με ε-
λάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις. Γι’ αυτό λίγες επιχει-

ται, βελτιώνεται, ανασχεδιάζεται με τη διαβούλευση. 
Δεν πρέπει να προακυρώνεται και να δαιμονοποιείται. 

Πού αποδίδετε τις σφοδρές αντιδράσεις της ΝΔ 
έναντι του νομοσχεδίου αυτού;
Η πολιτική σύγκρουση αναπτύσσεται με κάθε α-
φορμή. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι αντιδράσεις είναι 
επιδερμικές και επικοινωνιακές, δεν ακουμπούν 
στα ουσιώδη, έστω αντιδικώντας. Είναι ενδιαφέ-
ρον ότι ακόμη και σε νομοθετήματα όπου υπάρχει 
ευρεία συμφωνία, ακόμη και σε ενσωματώσεις 
ευρωπαϊκών οδηγιών, χρησιμοποιείται ένας αντι-
πολιτευτικός λόγος πάνω σε περιφερειακά ή δια-
δικαστικά ζητήματα. Προσωπικά, θέλω πολιτική 
διαφωνία, όχι τεχνικές αμφιθεάτρου.

Πώς θα μπορούσε η Ελλάδα, κατά την άποψή 
σας, να σταματήσει το «brain drain» που προ-
κάλεσε η κρίση;
Με την αλλαγή παραγωγικού προτύπου. Για πα-
ράδειγμα, ο σημερινός αγρότης δεν είναι ο χει-
ρώνακτας του Ζαχαρία Παπαντωνίου αλλά ο επι-
στήμονας της Γεωπονικής και του ΕΜΠ. Πρέπει 
να ελέγχει σύνθετες πληροφορίες, να διεθνοποιεί 
τα προϊόντα της παραγωγής του, να ενσωματώνει 
νέες τεχνικές από τη διεθνή βιβλιογραφία, τις δι-
εθνείς πρακτικές και τα συνέδρια. Η εμπράγματη 
ελληνική παραγωγή, οι επιχειρήσεις, ο πρωτογε-
νής παραγωγικός τομέας, τι απαιτούν; Έναν εργαζό-
μενο με διδακτορικό που να του δίνει 400 ευρώ. Ή 
ένα παιδί χωρίς δικαιώματα και φιλοδοξία ως διεκ-
περαιωτή, «ντελιβερά». Βάζω, λοιπόν, στην παρα-
γωγή τον μορφωμένο, αλλά αυτό συνεπάγεται και 
την αναμόρφωση της παραγωγής. Δηλαδή νομι-
μοποιώ και δεν νεκρώνω την απαιτητική, υψηλού 
επιπέδου παραγωγική δράση. Όταν όλο το σύστημα 
είναι διαμορφωμένο για να εμποδίζει τη δημιουρ-
γία, πώς εντάσσεται ο ταλαντούχος, πώς σταματά 
η διαρροή; Όταν υπάρχει μια κακομαθημένη πα-
ραγωγική νωθρότητα, με επιδοματική κουλτούρα, 
πώς θα μείνει όχι μόνο ο μορφωμένος νέος αλλά 
και ο ευφυής και επινοητικός πολίτης; Η περίφημη 
σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς πώς θα γίνει, 
με το χαμηλό επίπεδο της παραγωγικής πράξης 
στον τόπο μας; Αυτά δεν έχουν εύκολες απαντή-
σεις. Και δεν φαίνεται η ελληνική πολιτική σκηνή 
με τον μικρό ορίζοντά της να τα ενσωματώνει στην 
προβληματική της.

«Οι εξαναγκασμοί μνημονιακού τύπου 
μπορούν να αμβλυνθούν»

ρήσεις συνεχίζουν να ουσιώνουν κάποιας μορφής 
φιλελεύθερο νόημα και αντιστοίχως το πολιτικό υ-
περκείμενο αδυνατεί να αφομοιώσει τον φιλελευ-
θερισμό ιδεολογικά.

Από δω και πέρα, τι περιμένετε από την κυβέρ-
νηση; Πού θεωρείτε ότι θα πρέπει να ρίξει το 
βάρος των προσπαθειών της;
Στην τολμηρή διοικητική αναμόρφωση, στην πυκνό-
τερη διασύνδεση, συνεννόηση και συντονισμό των 
επιμέρους πολιτικών των υπουργείων, τα οποία επί-
σης θέλουν επανοικοδόμηση. Νέος αυτοδιοικητικός 
χάρτης, νέο Δημόσιο, ποιότητα, τιμιότητα και ευλυγισία.

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υπο-
θέσεων, αλλά και ως πανεπιστημιακός, πώς κρί-
νετε το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για 
την ανώτατη εκπαίδευση;
Αποπειράται να ενσωματώσει πλευρές της πανεπι-
στημιακής δυναμικής , να λύσει δομικά προβλήματα 
δαπανών, γνωστικών χαρακτηριστικών, επαγγελμα-
τικών δικαιωμάτων, σχέσης πανεπιστημίων με τον 
κοινωνικό χώρο και να δώσει έμπρακτη βοήθεια 
στον ταλαντούχο φοιτητή, ώστε να μπορεί να σπου-
δάσει, ανεξαρτήτως ταξικής προέλευσης. Γίνεται μια 
προσπάθεια σύνθεσης ενός ανοιχτού κανονιστικού 
πλαισίου που να ενσωματώνει πολλές πλευρές του 
πολυετούς διαλόγου για την εκπαίδευση, καθώς και 
προγενέστερες νομοθετικές πρόνοιες. Αναμορφώνε-
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Ως κίνηση αυτοπεποίθησης και πλήρους πρωτο-
βουλίας κινήσεων µπορεί να χαρακτηριστεί η α-
πόφαση του Μακρόν να αποµακρύνει το κεντρώο 
∆ηµοκρατικό Κίνηµα του Φρανσουά Μπαϊρού από 
την κυβέρνηση.

Στην απόφαση αυτή υπάρχουν πολλά µηνύµατα, µε σηµαντι-
κότερα τον προεδρικό χαρακτήρα της κυβέρνησης Φιλίπ, αλλά και 
τη φιλοδοξία ευρύτερου διεµβολισµού της Κεντροδεξιάς-∆εξιάς, 
καθώς δεκάδες βουλευτές των Ρεπουµπλικάνων δηλώνουν έτοιµοι 
να στηρίξουν το πακέτο µεταρρυθµίσεων του Μακρόν.

Ο Μακρόν θέτει το διπλό στοίχηµα της προώθησης µεταρρυθ-
µίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών στη Γαλλία και ταυτόχρονης συ-
νολικής διµερούς γαλλογερµανικής διαπραγµάτευσης για το µέλ-
λον της Ευρωζώνης και της Ε.Ε.

Η διαφορά του Μακρόν
Η παραπάνω διπλή στόχευση δεν αποτελεί πρωτοτυπία, καθώς την 
επιχείρησαν στο παρελθόν ο Σιράκ το 1995, ο Σαρκοζί το 2007 και 
ο Ολάντ το 2012, µε αποτελέσµατα αρνητικά, καθώς το Βερολίνο 
δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση για διάλογο, ενώ οι περιβόη-
τες µεταρρυθµίσεις έµειναν οι περισσότερες στο επίπεδο της εξαγ-
γελίας και της αποσπασµατικής εφαρµογής, µε το κοινωνικό και πο-
λιτικό τους κόστος να προβάλλει ως δυσανάλογο.

Η διαφορά του Μακρόν είναι ότι έρχεται σαν το τελευταίο χαρτί 
σταθεροποίησης της Γαλλίας σε ένα σκηνικό πλήρους κατάρρευ-
σης της αξιοπιστίας τόσο των Σοσιαλιστών όσο και των Ρεπουµπλι-
κάνων, αλλά και αδυναµίας προβολής ρεαλιστικών εναλλακτικών 
προγραµµάτων τόσο από τη ριζοσπαστική Αριστερά του Μελανσόν 
όσο και από την άκρα ∆εξιά του Εθνικού Μετώπου της Λεπέν.

Το πιο άµεσο πρόβληµα του Μακρόν είναι ο νεκρός χρόνος 
µέχρι τις γερµανικές εκλογές τον Σεπτέµβριο ή, για να είµαστε πιο 
ακριβείς, µέχρι το τέλος του χρόνου, µέχρι δηλαδή να σχηµατιστεί 
ο επόµενος κυβερνητικός συνασπισµός στο Βερολίνο.

Με άλλα λόγια, πρώτα θα ανοίξει το µέτωπο των διαρθρωτικών 
αλλαγών-µεταρρυθµίσεων, αρχής γενοµένης από την εργασιακή 
νοµοθεσία, και µάλιστα µε διαδικασία του τύπου «πράξεις νοµοθε-
τικού περιεχοµένου», και µόνο µετά από αρκετούς µήνες θα διαπι-
στωθεί αν η Μέρκελ, απαλλαγµένη πλέον από προεκλογικές σκο-
πιµότητες, έχει τη βούληση και τη δυνατότητα να συµβάλει σε µια 
συνολική γαλλογερµανική σύνθεση επανεκκίνησης της ευρωπαϊ-
κής ολοκλήρωσης.

Το διακύβευµα
Η παραπάνω πρόκληση παρουσιάζεται διαφορετικά στον Πρόεδρο 
της Γαλλίας και στην καγκελάριο της Γερµανίας:

Το πιο άµεσο πρόβληµα του Μακρόν είναι 
ο νεκρός χρόνος µέχρι τις γερµανικές 
εκλογές τον Σεπτέµβριο ή, για να είµαστε 
πιο ακριβείς, µέχρι το τέλος του χρόνου, 
µέχρι δηλαδή να σχηµατιστεί ο επόµενος 
κυβερνητικός συνασπισµός στο Βερολίνο.

∆ΙΠΛΟ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
ΜΑΚΡΟΝ

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

• Για τον Μακρόν δεν υπάρχει πολιτικό µέλλον αλλά, αντίθετα, η 
βεβαιότητα µιας ταχύτατης πρόωρης φθοράς αν δεν πείσει όσους 
τον εµπιστεύτηκαν ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι κάτι παρα-
πάνω από τη µόνιµη δηµοσιονοµική λιτότητα και πειθαρχία και από 
τη συνεχή κατεδάφιση των κεκτηµένων στο όνοµα της ανταγωνι-
στικότητας στο πλαίσιο ενός παγκοσµιοποιηµένου περιβάλλοντος.
• Για τη Μέρκελ, που θα βρίσκεται στην αρχή της τέταρτης και τε-
λευταίας τετραετούς θητείας της µε αδιανόητη τη διεκδίκηση πέ-
µπτης, θα κυριαρχεί η πρόκληση της θέσης της στην Ιστορία, αν 
θέλει δηλαδή να καταγραφεί ή όχι ως η καγκελάριος που είχε την 
τόλµη να βγάλει την Ευρώπη από τη χειρότερη κρίση της ιστορίας 
της. Πέραν, όµως, της Ιστορίας, η καγκελάριος θα έχει να αντιµετω-
πίσει και πιο πεζά, καθηµερινά προβλήµατα, καθώς, αν επιβεβαιω-
θούν τα σηµερινά στοιχεία και µετρήσεις, θα έχει κυβερνητικό ε-
ταίρο τους Φιλελεύθερους (FDP), οι οποίοι στην ίδια θέση την πε-
ρίοδο 2009-2013 βρίσκονταν σε ό,τι αφορά την Ευρωζώνη στα δεξιά 
τόσο του Σόιµπλε όσο και των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών της 
CSU. Τούτων λεχθέντων, να θυµίσουµε ότι η Εναλλακτική για τη 
Γερµανία (AfD) βρίσκεται σε συνεχή πτώση, µε ανοιχτό πλέον το 
ενδεχόµενο να µην εισέλθει στη Βουλή, καθώς δεν θα συγκεντρώ-
σει το πλαφόν του 5%, µια προοπτική που θα αυξήσει το περιθώριο 
ελιγµών της Μέρκελ.

Ασύµβατες επιδιώξεις
Εκ πρώτης όψεως οι προτάσεις Μακρόν και Σόιµπλε προβάλλουν 
ως πλήρως ασύµβατες, καθώς αλληλοαναιρούνται:
• Ο Μακρόν, στα χνάρια του Ολάντ, προτείνει πολιτική πλαισίωση 
της Ευρωζώνης µε δηµοσιονοµική ένωση και κοινό προϋπολογι-
σµό, µε θέσπιση θέσης υπουργού Οικονοµικών της Ευρωζώνης και 
ταυτόχρονα µε τη συγκρότηση Βουλής του Ευρώ που θα ελέγχει 
τους νέους θεσµούς. Είναι κάτι περισσότερο από προφανής η βού-
ληση για πολιτική χειραγώγηση των αυτοµατισµών της δηµοσιο-
νοµικής ακαµψίας που έχει επιβάλει το Βερολίνο στην Ευρωζώνη.
• Στους αντίποδες των παραπάνω βρίσκεται η θέση του Σόιµπλε για 
αυστηροποίηση της εφαρµογής του Συµφώνου Σταθερότητας µε 
τη µεταφορά της σχετικής αρµοδιότητας από τη χαλαρή Κοµισιόν 
στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας, που θα επιβάλλει κυ-
ρώσεις µε αυτοµατισµό αλγορίθµων!

Η εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας στην Ευρώπη, µε ε-
πιπλέον άλλοθι τις τοποθετήσεις Τραµπ, είναι το σχέδιο Β της Γαλ-
λίας τόσο επί Ολάντ όσο και επί Μακρόν.

Η συλλογιστική είναι απλή: αν το Βερολίνο απορρίπτει την πο-
λιτική πλαισίωση της Ευρωζώνης, τότε η επόµενη εναλλακτική ε-
πιλογή είναι η εµβάθυνση της κοινής άµυνας, που θα συµπαρασύ-
ρει την εξωτερική πολιτική και θα δηµιουργήσει ένα προηγούµενο 

που θα πιέζει για ανάλογες κινήσεις και στην Ευρωζώνη.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, και όχι µόνο, το Βερολίνο είναι αλ-

λεργικό επί της ουσίας σε κάθε πρόταση της Γαλλίας για ενίσχυση 
της αµυντικής συνεργασίας:
• Πρώτον, µε τις επιπρόσθετες αµυντικές δαπάνες που απαιτεί µια 
αξιόπιστη κοινή ευρωπαϊκή άµυνα ο Σόιµπλε φοβάται ότι θα αρ-
χίσει να ξηλώνεται το πουλόβερ της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας.
• ∆εύτερον, η κοινή άµυνα και εξωτερική πολιτική, µε δεδοµένο ότι 
η Γαλλία είναι πυρηνική δύναµη, η ισχυρότερη συµβατική στρατι-
ωτική δύναµη στην Ε.Ε., αλλά και µόνιµο µέλος του Συµβουλίου Α-
σφαλείας του ΟΗΕ, αργά ή γρήγορα θα βελτιώσει υπέρ του Παρι-
σιού τους διµερείς συσχετισµούς µε το Βερολίνο, ακόµη και στη δι-
αχείριση της Ευρωζώνης.

Στην απέναντι όχθη
Τα παραπάνω δεν πρέπει να εκληφθούν ως υποτίµηση της δυνατό-
τητας βελτίωσης και ενίσχυσης της κοινής άµυνας στην Ε.Ε., ούτε 
να εκµηδενίσουν τα αποτελέσµατα της προχθεσινής συνόδου κο-
ρυφής στις Βρυξέλλες.

Συµπερασµατικά µπορούµε όµως να διαπιστώσουµε ότι το 
διπλό στοίχηµα Μακρόν «µεταρρυθµίσεις στη Γαλλία - γαλλο-
γερµανικός διάλογος για επανεκκίνηση της ολοκλήρωσης» είναι 
ένα ανοιχτό στοίχηµα. Ο Μακρόν γνωρίζει πού απέτυχαν ο Σιράκ, 
ο Σαρκοζί και ο Ολάντ, αλλά η αίσθηση του κινδύνου δεν αρκεί, 
καθώς η απάντηση για το αν ο νέος Πρόεδρος µπορεί να κάνει κάτι 
διαφορετικό βρίσκεται στην απέναντι όχθη του Ρήνου…

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
(Τμήμα μερικής φοίτησης)

Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης

Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήματα, απευθυνόμενο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής
φοίτησης. Το ΠΜΣ μερικής φοίτησης είναι ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες επιστημόνων με αυξημένες επαγγελματικές ή / και οικογενειακές υποχρεώσεις.
Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών
Υπολογιστών, σε αποφοίτους Τμημάτων και Σχολών Διοικητικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών
Σχολών, σε αποφοίτους Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Αστυνομικών Ακαδημιών,
καθώς και σε αποφοίτους ΤΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών.

Το ΠΜΣ παρέχει γνωστικές επικεντρώσεις (εξειδικεύσεις): 
(1). Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων
(2). Δικτυοκεντρικά και Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα
(3). Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα
(4). Πληροφοριακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
(5). Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης
(6). Τεχνολογία Λογισμικού και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ μερικής φοίτησης ανέρχεται σε δύο (2) χρόνια, περιλαμβανομένης της
εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη
(18:00-21:00) ή κάθε Τρίτη και Πέμπτη (18:00-21:00). Οι διαλέξεις ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 11 Σεπτέμβρη 2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες, στη Γραμματεία
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706), Δευτέρα-Πέμπτη
(12:00-14:00) και Παρασκευή (11:00-13:00), τηλ. 210 - 82.03.645, e-mail: ilellou@aueb.gr, κα. Ιωάννα Λέλλου.
Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών καθώς και το λοιπό πληροφοριακό υλικό υπάρχουν στην
ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://mscis.cs.aueb.gr/about_PartTime.asp).
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ρεπορτάζ

Π
ρος πραγµατική έκρηξη φαίνεται ότι 
βαίνει η άφιξη τουριστών στην Ελλάδα 
για το 2017. Οι ευνοϊκές για τη χώρα 
συνθήκες που δηµιουργούνται στις α-
νταγωνίστριες χώρες και ιδίως στην 
Τουρκία, καθώς και η αυξηµένη προ-
βολή της χώρας στο εξωτερικό, κάνουν 

τους αρµόδιους στον τοµέα αυτόν της ελληνικής οικονοµίας να 
αισιοδοξούν για ρεκόρ αφίξεων και κερδών.

Αύξηση στο τετράµηνο
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το τετρά-
µηνο Ιανουαρίου-Απριλίου 2017, αύξηση κατά 3,2% εµφάνισε ο 
αριθµός των τουριστών που επισκέφθηκε την Ελλάδα στο διά-
στηµα αυτό, αγγίζοντας τα 2,602 εκατοµµύρια. Η εξέλιξη αυτή 
είχε ως συνέπεια οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να εµφανίσουν αύ-
ξηση κατά 2,4% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2016 
και να διαµορφωθούν στα 997 εκατ. ευρώ.

Όπως εξήγησε η ΤτΕ, η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση κατά 9,2% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της 
Ε.Ε.-28, οι οποίες διαµορφώθηκαν στα 545 εκατ. ευρώ, καθώς οι 
εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της Ε.Ε.-28 µειώθη-
καν κατά 5,6% και διαµορφώθηκαν στα 412 εκατ. ευρώ. Ειδικό-
τερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ 
αυξήθηκαν κατά 29,3% και διαµορφώθηκαν στα 381 εκατ. ευρώ, 
ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε.-28 εκτός 
της ζώνης του ευρώ µειώθηκαν κατά 19,9% και διαµορφώθηκαν 
στα 164 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 89,3% και δι-
αµορφώθηκαν στα 81 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γερ-
µανία αυξήθηκαν κατά 20,6% και διαµορφώθηκαν στα 112 εκατ. 
ευρώ. Από το Ηνωµένο Βασίλειο οι εισπράξεις µειώθηκαν κατά 
33,1% και διαµορφώθηκαν στα 70 εκατ. ευρώ, ενώ από τις χώρες 
εκτός της Ε.Ε.-28, µείωση κατά 1,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις 
από τη Ρωσία, οι οποίες διαµορφώθηκαν στα 23 εκατ. ευρώ, όπως 
και αυτές από τις ΗΠΑ, οι οποίες µειώθηκαν κατά 27% και δια-
µορφώθηκαν στα 78 εκατ. ευρώ.

Αισιοδοξία Κουντουρά
Τα παραπάνω στοιχεία κάνουν την υπουργό Τουρισµού Έλενα 
Κουντουρά να εµφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη και να µιλά για 
τεράστιο αριθµό αφίξεων στην Ελλάδα µέσα στο 2017. Συγκεκρι-
µένα, µιλώντας στο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσµου Εξα-
γωγέων, η κ. Κουντουρά εκτίµησε ότι, αν όλα πάνε καλά, εντός 
του 2017 ο αριθµός των τουριστών που θα επισκεφθεί την Ελ-
λάδα θα ξεπεράσει τα 30 εκατοµµύρια, προσθέτοντας ότι τα στοι-
χεία του α΄ πενταµήνου του έτους δείχνουν αύξηση σε αφίξεις, 
έσοδα, διανυκτερεύσεις και πληρότητες, καθώς και άνοδο 15%-
70% στις προκρατήσεις, ύστερα από διαδοχικά ρεκόρ αφίξεων το 
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2015 (26 εκατ.) και το 2016 (28 εκατ.). Πρόσθεσε δε ότι οι εξαι-
ρετικές επιδόσεις στον τοµέα του τουρισµού αυξάνουν και το εν-
διαφέρον για επενδύσεις στον τοµέα αυτόν, σηµειώνοντας ότι το 
2016 κατατέθηκαν φάκελοι για 142 τετράστερα και πεντάστερα 
ξενοδοχεία (αναβάθµιση υφιστάµενων και δηµιουργία νέων), 
ενώ στον αναπτυξιακό νόµο περισσότερες από τις µισές επενδυ-
τικές προτάσεις αφορούν ξενοδοχεία.

Πτήσεις, πτήσεις κι άλλες πτήσεις
Την ίδια στιγµή και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επιβε-
βαιώνει τις προβλέψεις για τουριστική έκρηξη, καθώς, σύµφωνα 
µε τα στοιχεία της, αυξηµένη σε σχέση µε το 2016 ήταν η συ-
νολική επιβατική κίνηση στα αεροδρόµια της χώρας κατά το α΄ 
πεντάµηνο, µε την αύξηση αυτή να φτάνει το 8,4% και τους δι-
ακινούµενους επιβάτες να ανέρχονται σε 14,6 εκατοµµύρια και 
να είναι περισσότεροι κατά 1.135.084 σε σχέση µε το αντίστοιχο 
διάστηµα του 2016, οπότε είχαν διακινηθεί 13.451.932 επιβάτες. 
Ο συνολικός αριθµός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόµια α-
νήλθε στις 133.974 (από τις οποίες 66.586 εσωτερικού και 67.388 
εξωτερικού), παρουσιάζοντας οριακή µείωση 0,8% σε σχέση µε 
το αντίστοιχο διάστηµα του 2016, οπότε είχαν πραγµατοποιηθεί 
135.119 πτήσεις.

Για τον µήνα Μάιο, στη συνολική επιβατική κίνηση καταγρά-
φεται αύξηση 5,9% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα πέρυσι, µε 
τους διακινούµενους επιβάτες να φτάνουν τους 5.321.340. Η µε-
γαλύτερη επιβατική κίνηση για τον µήνα αυτόν παρουσιάζεται 
στα αεροδρόµια Αθηνών, Ηρακλείου, Ρόδου, Θεσσαλονίκης και 
Χανίων. Τέλος, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία για το πεντά-
µηνο (Ιανουάριος-Μάιος 2017), τα αεροδρόµια που είχαν τη µε-
γαλύτερη επιβατική κίνηση ήταν της Πάρου, της Μυκόνου και 

Η κ. Κουντουρά εκτίµησε ότι, αν όλα 
πάνε καλά, εντός του 2017 ο αριθµός των 
τουριστών που θα επισκεφθεί την Ελλάδα θα 
ξεπεράσει τα 30 εκατοµµύρια, προσθέτοντας 
ότι τα στοιχεία του α  ́πενταµήνου του 
έτους δείχνουν αύξηση σε αφίξεις, έσοδα, 
διανυκτερεύσεις και πληρότητες, καθώς και 
άνοδο 15%-70% στις προκρατήσεις.

της Νάξου. Το αεροδρόµιο µε το µεγαλύτερο ποσοστό αύξησης 
διακίνησης επιβατών είναι της Πάρου, µε άνοδο 117,2%, (διακί-
νησε 29.487 επιβάτες το πεντάµηνο του 2017 έναντι 13.578 το α-
ντίστοιχο διάστηµα του 2016).

«Άνθηση» για την Αθήνα
Τα παραπάνω στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν τη σαφή αυξη-
τική τάση του τουρισµού για τη χώρα, δείχνουν και την τουρι-
στική άνθηση που γνωρίζει η πρωτεύουσα. Όπως πρόσφατα είχε 
γράψει η FS, η Αθήνα έχει προσθέσει νέες «ναυαρχίδες» στο ξε-
νοδοχειακό οπλοστάσιό της, καθώς, από τα στοιχεία του Ξενο-
δοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ) προκύπτει ότι το 
2016 ο αριθµός των πεντάστερων ξενοδοχείων στην Αττική αυ-
ξήθηκε στα 34 (6.603 δωµάτια), ενώ τα τετράστερα επίσης έχουν 
αυξηθεί, στα 103 (8.133 δωµάτια). Παράλληλα, ως «οριακά θε-
τική» χρονιά για τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας χαρακτήρισε 
το 2016 ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής και 
Αργοσαρωνικού Αλέξανδρος Βασιλικός, τονίζοντας ότι η µέση 
τιµή δωµατίου κινήθηκε ανοδικά, φτάνοντας τα 94,13 ευρώ (αύ-
ξηση 4,6% σε σχέση µε το 2015), αποδίδοντας το γεγονός στο ότι 
δόθηκε έµφαση ώστε να αυξηθούν οι πληρότητες εις βάρος των 
τιµών. Ο κ. Βασιλικός υπογράµµισε ότι η µέση πληρότητα των 
ξενοδοχείων της Αθήνας το 2016 αυξήθηκε κατά 1,7% σε σχέση 
µε το 2015, φτάνοντας συνολικά στο 76,2%, αφήνοντας να εννοη-
θεί ότι τα µηνύµατα είναι θετικά για το 2017.

ΣΕΤΕ µε Μητσοτάκη: Αυτοί είναι 
οι στρατηγικοί µας άξονες
Εν τω µεταξύ, ο νέος πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος, συ-
νοδευόµενος από τους προέδρους των 14 πανελλήνιων φορέων-
µελών του συνδέσµου, συναντήθηκε µε τον πρόεδρο της Ν∆ Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη. Ο κ. Ρέτσος ανέλυσε τους τέσσερις βασικούς 
στρατηγικούς άξονες του ΣΕΤΕ και εστίασε στην καλλιέργεια 
τουριστικής συνείδησης και στην περαιτέρω ενίσχυση του κοι-
νωνικού αποτυπώµατος του τουρισµού. Ιδιαίτερη έµφαση δό-
θηκε στη διασύνδεση του τουρισµού µε τον αγροδιατροφικό 
τοµέα και την πολιτιστική κληρονοµιά και στα οφέλη τόσο για 
την προσέλκυση µεριδίων αγοράς όσο και για την οικονοµία και 
την απασχόληση.

Από την πλευρά του, ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως προτεραιό-
τητες για να αναπτυχθεί περαιτέρω ο τουρισµός την απελευθέ-
ρωση της υγιούς επιχειρηµατικότητας, την προώθηση του αντα-
γωνισµού και τον περιορισµό του κανονιστικού αποτυπώµατος 
του κράτους και της γραφειοκρατίας στα απολύτως απαραίτητα. 
«Πιστεύουµε», είπε ο κ. Μητσοτάκης, «στη διασύνδεση τουρι-
σµού και πολιτισµού. Ο πολιτισµός είναι το µεγάλο ανεκµετάλ-
λευτο συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας που µας επιτρέπει να 
κάνουµε τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου σε 12 µήνες τον 
χρόνο».
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ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

SEAT IBIZA

HONDA CIVIC

VOLVO XC60 JEEP COMPASS
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4. ΤΟ ΝΕΟ SEAT IBIZA ΕΙΝΑΙ 
Ε∆Ω, ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ, 
ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 1.000 ΚΥΒΙΚΩΝ, 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ TURBO, 
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ DIESEL, ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ 
ΕΚΠΛΗΣΣΟΥΝ.
6. H 10Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ HONDA 
CIVIC ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣΕΙ: 
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ, 
ΑΝΕΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΠΛΗΡΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
TURBO. ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΕΣΑ, 
DIESEL ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ.
10. ΤΟ ΝΕΟ VOLVO ΧC60 ΕΙΝΑΙ 
ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟ, ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, 
ΕΙΝΑΙ UPPER CLASS, 
ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ, ΕΧΕΙ 
ΑΝΕΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ, ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ 
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΥ 
ΤΟΥ.

14. ΤΟ JEEP COMPASS 
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 
ΣΟΥΠΕΡ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ 
RENEGADE ΚΑΙ ΤΟΥ CHEROKEE, 
ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΑΥΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 
JEEP, ΑΡΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ OFF 
ROAD, ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΣΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΤΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Θεοδωρίδου Βίκη
vickyth@cpress.gr 210-6754430

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
dianomi@free-sunday.gr, 210-3506300
ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ 12, 154 51 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΤΗΛ: 210-6754430, FAX: 210-6729238
www.free-sunday.gr

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ
∆ιανέµεται ∆ωρεάν

   ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:  Νίκος Μαρινόπουλος, 
Γιάννης Σκουφής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Παναγιώτης Τριτάρης 

Σχεδιασµός:  one9six.com

∆ΙΟΡΘΩΣΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μπέτυ Σπανοπούλου

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ηµητριάδου Ματίνα, dmatina@cpress.gr

210-6754430 εσωτ.554

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Κοτόπουλος Γιάννης

jk@free-sunday.gr 210-6771762

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 • ΤΕΥΧΟΣ 18H AUTO SUNDAY ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ FREE SUNDAY

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

1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ FREE SUNDAY Εκδοτική Α.Ε.
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

issuu.com/autosunday

Το Stonic είναι το νέο µικρό SUV της KIA
H KIA στο άµεσο µέλλον θα δηλώνει βροντερά το «παρών» στην κατηγορία των µικρών SUV µε το Stonic. Αυτό διαθέτει δυναµική και νεανική εµ-
φάνιση, την SUV εκδοχή της γνωστής µάσκας tiger nose της µάρκας και κινητήρες που θα ξεκινούν από τα 1.000 υπερτροφοδοτούµενα κυβικά και 

τους 120 ίππους. Στην πορεία θα προστεθεί και ένας diesel 1.600 κυβικών.
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ΔΟΚΙΜΗ

Ε
ίναι αυτό το καλύτερο Ibiza στην ιστορία της μάρ-
κας; Δίχως αμφιβολία η 5η γενιά Ibiza είναι ένα α-
πό τα καλύτερα αυτοκίνητα που έχει επιδείξει η 
SEAT και δεν είναι τυχαίο πως εδώ χρησιμοποιή-
θηκε για πρώτη φορά η νέα πλατφόρμα MQB A0. 
Πάνω στην τελευταία έχει βασιστεί ένα νέο Ibiza, 

που όχι μόνο έχει εξαιρετικά ισορροπημένα οδηγικά χαρακτηρι-
στικά αλλά εξασφαλίζει και μια ευρύχωρη καμπίνα. Μπορεί να 
ακούγεται κάπως περίεργο το ξεκίνημα μιας δοκιμής από τα… 
χωροταξικά, αλλά έτσι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, ένα 
supermini με μεγάλους χώρους μπορεί για αρκετούς να αποτε-
λεί το ένα και βασικό αυτοκίνητο σε μια οικογένεια.

Για όσους, λοιπόν, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία αγορα-
στών, το Ibiza θα πρέπει να είναι στις βασικές επιλογές τους, α-
φού σε σύγκριση με πιο πρόσφατα αντίπαλα μοντέλα (Suzuki 
Swift, Nissan Micra, Toyota Yaris, Opel Corsa κ.ά.) προσφέρει 
τους μεγαλύτερους χώρους για τους πίσω επιβάτες, που θα κά-
τσουν με περίσσεια άνεσης για τα κεφάλια και τα γόνατά τους. 
Ανάλογα μεγάλο είναι και το πορτμπαγκάζ, που προσφέρει συ-
νολικά 355 λίτρα, δηλαδή 63 περισσότερα από το απερχόμενο 
μοντέλο.

Από πλευράς διαστάσεων το νέο Ibiza δεν διαφέρει από το 

SEAT IBIZA 1.0 TSI 
ΤΑ ΈΧΈΙ ΌΛΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΈΡΈΙ

SEAT IBIZA 1.0 TSI 
ΤΑ ΈΧΈΙ ΌΛΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΈΡΈΙ

ΔΟΚΙΜΆΖΟΥΜΕ ΤΟ ΟΛΟΚΆΙΝΟΥΡΙΟ IBIZA, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 
ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΆΠΟ ΠΟΤΕ ΚΆΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΆ ΝΆ ΠΡΩΤΆΓΩΝΙΣΤΗΣΕΙ 

ΣΤΗΝ ΚΆΤΗΓΟΡΙΆ ΤΟΥ.
προηγούμενο ούτε σε μήκος (στα 4,059 μέτρα, είναι μόλις 2 
χλστ. πιο κοντό) ούτε σε ύψος (στα 1,44 μέτρα). Αυτό όμως που 
κάνει τη μεγάλη διαφορά και ευνοεί τους χώρους είναι η προ-
σθήκη των 8,7 εκατοστών σε πλάτος (στα 1,78 μέτρα), όπως και 
το αυξημένο κατά 9,5 εκατοστά μεταξόνιο, που φτάνει τα 2,654 
μέτρα και δημιουργεί μία από τις πιο άνετες καμπίνες στα 
supermini.

Από κοντά το νέο Ibiza είναι όμορφο και δυναμικό στην όψη, 
ενώ, παρ’ ότι δεν διαθέτει κάτι το επαναστατικό, δεν μπορείς σε 
καμία περίπτωση να μην το τοποθετήσεις ανάμεσα στα πιο ελ-
κυστικά μοντέλα. Και αυτό διότι σχεδιαστικά συνδυάζει στοιχεία 
τόσο από το Leon όσο και από το Ateca, ενώ διατηρεί σε μεγάλο 
βαθμό το καλούπι του απερχόμενου μοντέλου, αλλά με μια 
πιο… τριγωνική διάθεση, όπως καταδεικνύουν οι νέοι μπροστι-
νοί προβολείς, οι πολλές γωνίες του αμαξώματος και οι ακμές 
στο καπό.

Μία σημαντική αναβάθμιση για το νέο Ibiza έχει να κάνει με 
τα καλύτερα πλαστικά, που ναι μεν είναι σκληρά, αλλά έχουν έ-
να ποιοτικό φινίρισμα με ένα όμορφο σαγρέ ανάγλυφο. Στα 
«συν» του ανήκει και η εντυπωσιακή touch-screen των 8 ι-
ντσών (η Seat την αποκαλεί Media System Plus 8΄΄ και κοστίζει 
€450) που αποτελεί μέρος από την έκδοση Style Plus και πραγ-

ματικά δίχως αυτήν ο διάκοσμος δεν θα ήταν ο ίδιος (οι entry 
level εκδόσεις έχουν απλή οθόνη 5΄΄). Κατά τη γνώμη μας, η 
σωστή επιλογή για το Ibiza είναι έκδοση εξοπλισμού με αυτή 
την touch-screen, που σε κερδίζει με την κρυστάλλινη απεικό-
νιση, την εξαιρετική απόδοση του μαύρου και την ταχύτητα από-
κρισης στην αφή (υπάρχουν διαθέσιμα και πρόσθετα ενδιαφέ-
ροντα πακέτα «Launch Editions»).

Εννοείται πως υπάρχει πλήρης υποστήριξη για smartphone, 
ενώ, κατά τα λοιπά, το ταμπλό είναι εργονομικό, με αρκετές θή-
κες για μικροαντικείμενα, δύο πρακτικές ποτηροθήκες πίσω α-
πό τον επιλογέα, θύρες USB μερικά εκατοστά πιο μπροστά και 
έναν ευανάγνωστο πίνακα οργάνων με τη γνωστή οθόνη του 
trip computer ανάμεσα στα δύο όργανα (από τον ερχόμενο Ια-
νουάριο θα είναι διαθέσιμος και πλήρως ψηφιακός πίνακας).

Γενικότερα η αίσθηση που αποκομίζεις από το εσωτερικό 
του Ibiza είναι πως βρίσκεσαι σε ένα μικρό Leon, με τη γνωστή 
πολύ καλή θέση οδήγησης. Τα καθίσματα είναι λίγο σκληρά, 
αλλά δείχνουν πως η εργονομία τους είναι τέτοια ώστε να μην 
κουράζεται το σώμα κατά την πολύωρη διαμονή σε αυτά. Και 
όπως σχεδόν κάθε «σεατάκι», έτσι κι αυτό έχει να επιδείξει μια 
σπορ πτυχή, αλλά με έναν πιο ώριμο και μεστό τρόπο.

Με λίγα λόγια, η ανάρτηση είναι τόσο σφιχτή όσο χρειάζεται 

  ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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999 κ.εκ.

95 ίπποι / 5.000-5.500 σ.α.λ.

175 Nm / 1.500-3.500 σ.α.λ.

10,9 δλ.

182 χλμ./ώρα 

6,7 λίτρα / 100 χλμ. 

4.059x1,780x1,444 μέτρα

355 λίτρα

1.122 κιλά 

106 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

SEAT Ibiza 1.0 TSI (95 PS)

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 13.050€
από

999 κ.εκ.

115 ίπποι / 5.000-5.500 σ.α.λ.

200 Nm / 1.500-3.500 σ.α.λ.

9,3 δλ.

195 χλμ./ώρα 

6,7 λίτρα / 100 χλμ. 

4.059x1,780x1,444 μέτρα

355 λίτρα

1.140 κιλά 

108 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

SEAT Ibiza 1.0 TSI (115 PS)

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 13.550€
από

ώστε το Ibiza να διατηρεί ως ένα σημείο τον ορισμό του σπορτίφ 
και με πολύ υψηλά περιθώρια πρόσφυσης (χάρη και στα μεγα-
λύτερα μετατρόχια). Καλή είναι και η απόσβεση της ανάρτησης, 
ενώ στις λακκούβες ο πίσω ημιάκαμπτος δεν θα αντιδράσει σε 
καμία περίπτωση ξερά. Το τιμόνι δεν το λες και ξυράφι, αλλά έ-
χει πολύ καλή ακρίβεια –θα ήθελα να έχει λίγο περισσότερο 
«βάρος» στις κλειστές στροφές–, ενώ ο επιλογέας κουμπώνει 
υποδειγματικά.

Στη διάθεσή μας είχαμε τις δύο βασικές εκδόσεις στα 95 και 
στα 115 άλογα που αποδίδει ο γνωστός τρικύλινδρος TSI των 
999 κ.εκ. Όχι πως υστερεί σε κάτι (οι όποιες διαφορές γίνονται 
αντιληπτές κυρίως στις ρεπρίζ στον ανοιχτό δρόμο), αλλά ουσι-
αστικά η μικρή διαφορά στην τιμή πώλησης (περίπου €500) κα-
τευθύνει προς το ισχυρότερο Ibiza, που διαθέτει 6άρι μηχανικό 
κιβώτιο (εξού και οι καλύτερες ρεπρίζ σε συνδυασμό με τα πε-
ρισσότερα άλογα).

Ο TSI των 115 ίππων κινεί με χαρακτηριστική άνεση το αμά-
ξωμα των 1.140 κιλών χάρη και στην πιο πυκνή κλιμάκωση, ε-
νώ διαφορές στην κατανάλωση δεν παρατηρήσαμε (δεν είναι 
τυχαίο πως οι εργοστασιακές τιμές είναι ίδιες και στις δύο εκδό-
σεις). Το μοτέρ είναι ψυχωμένο και ελαστικό από τις χαμηλές 
σ.α.λ., ενώ η τρικύλινδρη χροιά ταιριάζει γάντι στη σπορτίφ πτυ-

χή του Ibiza που λέγαμε. Στην εθνική οδό το Ibiza ξεδιπλώνει 
μια ποιοτική κύλιση εν απουσία σοβαρών αεροδυναμικών θο-
ρύβων.

Συμπερασματικά, το νέο SEAT Ibiza είναι ένα ολοκληρωμέ-
νο αυτοκίνητο που παραπέμπει σε κάτι μεγαλύτερο (ας πούμε, 
ένα μικρό Leon), με βασικά ατού τους πολύ καλούς χώρους, τα 
ισορροπημένα και άνετα χαρακτηριστικά του στον δρόμο και το 
πόσο ευχάριστο είναι στην οδήγησή του. Σε αυτά έρχονται να 
προστεθούν και οι αποδοτικοί TSI κινητήρες, ενώ για όσους 
«γράφουν» πολλά χιλιόμετρα τον χρόνο, αργότερα στην γκάμα 
θα προστεθούν οι ντίζελ εκδόσεις με 80, 95 και 115 ίππους του 
αναβαθμισμένου 1.6 TDI.

Όσο για την έκδοση του τροποποιημένου 1.0 TSI με 90 άλο-
γα που εναλλακτικά καταναλώνει και φυσικό αέριο (CNG), θα 
κοστίζει όσο περίπου και μία ντίζελ έκδοση. Οποιαδήποτε προο-
πτική όμως γι’ αυτή την έκδοση ακυρώνεται από τα ελάχιστα 
σημεία ανεφοδιασμού CNG στην Αττική (και πολύ λιγότερα ε-
κτός). Τέλος, να αναφέρουμε πως οι τιμές πώλησης ξεκινούν 
από τα €11.700 για τη βασική έκδοση 1.0 75hp, η 1.0 TSI 95hp 
εκκινεί από τα €13.050, η ισχυρότερη 1.0 TSI 115hp από τα 
€13.550, ενώ η κορυφαία έκδοση 1.5 TSI Evo 150hp από τα 
€15.750.
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HONDA CIVIC 1.0 & 1.5 
VTEC TURBO: LIKE!

Η ΝΈΑ ΓΈΝΙΑ CIVIC ΈΧΈΙ ΟΛΑ ΤΑ ΈΦΟΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΈΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΓΈΝΈΙΑΚΩΝ HATCHBACK ΜΈ ΣΠΟΡΤΙΦ 
ΠΡΟΣΗΜΟ. ΝΑΙ, ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΜΑΣ ΑΡΈΣΈ!

Α
ν φέρεις στον νου σου τις προηγούμενες γενιές, ί-
σως διαπιστώσεις πως πάντα υπήρχε κάτι που έ-
λειπε από κάθε Civic. Υπήρξαν φορές που θα ήθε-
λες ένα καλύτερο ντιζάιν ή περιπτώσεις όπου έλει-
παν οι καλές επιδόσεις από τις βενζινοκίνητες εκ-
δόσεις. Ε, αυτή τη φορά οι Ιάπωνες τα κατάφεραν 

και συνδύασαν τη δυναμική σχεδίαση του απερχόμενου μοντέλου 
με ένα ολοκαίνουριο σασί (νέα πλατφόρμα, πίσω ανάρτηση με 
πολλαπλούς συνδέσμους) που έχει ως αιχμή του δόρατος τους 
νέους turbo VTEC κινητήρες.

Ας ξεκινήσουμε όμως από το αμάξωμα, το οποίο έχει μακρύ-
νει κατά 14,8 εκατοστά και είναι φαρδύτερο (+2,9 εκ.), αποκτώντας 
ένα πιο εμβληματικό παρουσιαστικό, μια εικόνα στην οποία συντε-
λεί και το ελαφρώς μειωμένο ύψος (-3,6 εκ.). Αν μάλιστα δεις από 
μακριά να έρχεται ένα νέο Civic, θα το ξεχωρίζεις μονομιάς από 
την «αιχμηρή» αισθητική και τη χαρακτηριστική του μάσκα. Το κά-
πως πομπώδες πίσω μέρος με τους πλαστικούς «αεραγωγούς» 
χαμηλά μπορεί αρχικά να ξενίζει, αλλά με τον χρόνο το συνηθίζει 
το μάτι (έτσι δεν γίνεται με καθετί τολμηρό και νέο;). Οι διπλές απο-

λήξεις ανήκουν στην έκδοση Sport, όπως και οι προβολείς LED 
και το μαύρο πλαίσιο γύρω από τα παράθυρα.

Από τη θέση του οδηγού γίνεται με την «πρώτη» αντιληπτό 
πως κάθεσαι αρκετά χαμηλότερα (περίπου 3,4 εκ.), ενώ γρήγορα 
διαμορφώνεις το κάθισμα όπως θα ήθελες (αν και θα προτιμούσα 
η ράχη να έχει «ροδέλα» για τη ρύθμισή της και όχι κλιμάκωση). 
Γενικότερα νιώθεις όμορφα απέναντι σε ένα πολύ ποιοτικό ταμπλό 
με μαλακά πλαστικά, το οποίο μπορεί να μην έχει τόσο έντονα 
φουτουριστικό αέρα (όπως στο προηγούμενο Civic), αλλά διατηρεί 
σε μεγάλο βαθμό το high-tech στοιχείο, όπως τον πλήρως ψηφια-
κό πίνακα οργάνων και την οθόνη αφής 7΄΄ του συστήματος πολυ-
μέσων Honda Connect.

Η συγκεκριμένη οθόνη είναι πιο εύχρηστη, θα ήταν βέβαια κα-
λύτερη αν υπήρχαν διακόπτες για τις βασικές λειτουργίες (π.χ. 
volume, seek), ωστόσο αυτό είναι κάτι που μπορείς να εκτελέσεις 
και από το πολυλειτουργικό τιμόνι που ρυθμίζει ένα σύνολο από 
συστήματα υποβοήθησης (Collision Mitigation Braking System, 
Lane Keeping Assist System, Adaptive Cruise Control, Traffic Sign 
Recognition, Blind Spot Information, πίσω κάμερα πολλαπλών γω-

νιών κ.λπ.) τα οποία λειτουργούν αποτελεσματικά και με ακρίβεια. 
Το πιο σημαντικό όμως είναι πως το Honda Sensing, όπως ονομά-
ζεται αυτό το «πακέτο» συστημάτων με ένα σύνολο από κάμερες 
και ραντάρ, είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις του νέου Civic.

Η φαρδιά κεντρική κονσόλα (που φιλοξενεί το ηλεκτρικό χει-
ρόφρενο, τον διακόπτη του start/stop ή, ανάλογα με την έκδοση, το 
πρόγραμμα των ηλεκτρονικά ελεγχόμενων αμορτισέρ), μαζί με τη 
θέση του επιλογέα, δίνει έμφαση στο σπορ στοιχείο, δίχως να α-
πουσιάζουν οι πολλές θήκες και μία μεγάλη κάτω από το υποβρα-
χιόνιο του οδηγού. Μεγάλοι είναι και οι χώροι για τους πίσω επι-
βάτες, οι οποίοι χάρη και στο σημαντικά μεγαλύτερο μεταξόνιο (στα 
2,69 από 2,59 μέτρα, δηλαδή +10 εκ.) έχουν αρκετή απόσταση για 
τα γόνατά τους – δεν θα ακούσετε κανένα παράπονο ακόμη κι αν 
πίσω βρίσκονται επιβάτες αναστήματος κοντά στο 1,90 μ. Μεγάλο 
είναι και το πορτμπαγκάζ των 478 λίτρων, ενώ υπάρχει και πρό-
σθετος υποδαπέδιος χώρος.

Και πάμε στα δυναμικά και δυνατά χαρτιά του νέου Civic που 
δεν είναι άλλα από τους νέους υπερτροφοδοτούμενους άμεσου 
ψεκασμού VTEC. Ο μικρότερος είναι τρικύλινδρος στα 1.000 κ.εκ. 
και αποδίδει 129 ίππους (με Dual-VTC και χρονισμό σε όλες τις 
βαλβίδες, καθώς και i-VTEC για μεταβλητό βύθισμα στις εισαγωγής 
για καλύτερη αναπνοή και λειτουργία με το turbo). Ο μεγαλύτερος 
είναι τετρακύλινδρος στα 1.500 κ.εκ. (εδώ υπάρχει μόνο Dual-VTC, 
αλλά και στα δύο μοτέρ οι βαλβίδες εξαγωγής έχουν επικάλυψη 
νατρίου για καλύτερη ψύξη με mono-scroll στροβιλοσυμπιεστή).

Όσον αφορά τον 1.000άρη, πρόκειται για τον καλύτερο ίσως 
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τρικύλινδρο τούρμπο της αγοράς και τον δεύτερο ισχυρότερο (μετά 
τον χιλιάρη Ecoboost της Ford). Ξεχάστε πλέον τις αναιμικές ατμο-
σφαιρικές επιδόσεις των προηγούμενων γενεών (1.4 και 1.8). Το 
νέο Civic με τα 129 άλογα προσφέρει κάτι παραπάνω από ικανο-
ποιητικές επιδόσεις, με το μοτέρ να ανεβάζει απολύτως στρωτά 
στροφές, με πολύ καλές ρεπρίζ (που ευνοούνται και από την ελα-
φρώς πιο πυκνή κλιμάκωση των σχέσεων), και ταυτόχρονα να 
παράγει έναν σπορτίβικο ήχο. Μάλιστα, η λειτουργία του είναι αρ-
κετά οικονομική (σε μια διαδρομή 500+ χιλιομέτρων στην κεντρική 
Πελοπόννησο καταγράψαμε μία κατανάλωση στα περίπου 7,2 λί-
τρα / 100 χλμ. δίχως να λυπηθούμε το γκάζι) και τόσο ισορροπημέ-
νη, που δύσκολα θα καταλάβεις πως έχει έναν κύλινδρο λιγότερο 
από τον μεγαλύτερο 1.5 VTEC.

Τώρα, ο τετρακύλινδρος με τα 182 άλογα έχει μια πιο γεμάτη 
σε απόδοση λειτουργία, η οποία μπορεί μην είναι εκρηκτική, αφού 
ανεβάζει σαν ατμοσφαιρικός, αλλά προσφέρει επιταχύνσεις με GTI 
άρωμα (ειδικά στις μεσαίες και πάνω σ.α.λ.) και όπως θα περίμε-
νες από έναν δυνατό τούρμπο της κλάσης του. Για να είμαι ξεκά-
θαρος, αν δεν έχετε εξεζητημένες απαιτήσεις (και φυσικά περισ-
σότερα χρήματα), προσωπικά θα πρότεινα δίχως δισταγμό τον μι-
κρότερο 1.000άρη, που κάνει μια χαρά τη δουλειά του.

Το επόμενο δυνατό σημείο του νέου Civic είναι το καλορυθμι-
σμένο πλαίσιο, που κυριολεκτικά βρίσκει τη χρυσή τομή για τους 
φίλους της σπορ οδήγησης, δίχως να επισκιάζεται η άνεση. Πραγ-
ματικά, πίσω από το πλήρως «επικοινωνιακό» τιμόνι (με ηλεκτρο-

988 κ.εκ.

129 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

200 Nm / 2.250 σ.α.λ.

10,8 δλ.

203 χλμ./ώρα 

7,2 λίτρα / 100 χλμ. 

4.518x1,799x1,434 μέτρα

478 λίτρα

1.275-1.348 κιλά 

110 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

Honda Civic 1.0 VTEC Turbo

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 20.650
από

1.498 κ.εκ.

182 ίπποι / 3.500 σ.α.λ.

240 Nm / 1.900-5.000 σ.α.λ.

8,2 δλ.

220 χλμ./ώρα 

7,7 λίτρα / 100 χλμ. 

4.518x1,799x1,434 μέτρα

478 λίτρα

1.307-1.357 κιλά 

133 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

Honda Civic 1.5 VTEC Turbo

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 25.650€
από

μηχανική προοδευτική κρεμαγέρα με διπλό πινιόν) του νέου Civic 
νιώθεις πόσο καλή δουλειά έχουν κάνει και εδώ οι άνθρωποι της 
Honda, με τη σπορ αίσθηση να συμπληρώνει ο κοντός και ακριβέ-
στατος 6άρης επιλογέας (υπάρχουν και αυτόματες CVT εκδόσεις).

Στις στροφές το νέο πλαίσιο (πιο δύσκαμπτο κατά 52%) και σε 
συνδυασμό με έναν πιο άμεσο μπροστινό άξονα σε κερδίζει μονο-
μιάς, ενώ η καλοστημένη ανάρτηση όχι μόνο ελέγχει εξαιρετικά τις 
κινήσεις του αμαξώματος αλλά με τους πολλαπλούς συνδέσμους 
πίσω σε καμία περίπτωση δεν θα αντιδράσει ξερά. Με λίγα λόγια, 
το νέο Civic είναι τόσο σφιχτό όσο χρειάζεται για να σου φτιάχνει τη 
διάθεση και τόσο μαλακό ώστε να μη σου τη χαλάει… Στις υψηλές 
ταχύτητες η ποιότητα κύλισης και η ηχομόνωση είναι αισθητά βελ-
τιωμένες και πλέον υψηλότερων προδιαγραφών, ενώ κάποιους 
μικρούς αεροδυναμικούς θορύβους κοντά στις μπροστινές κολό-
νες δεν τους λες και ενοχλητικούς.

Ολοκληρώνοντας, το νέο Civic είναι ένα πολύ καλό αυτοκίνητο 
που πλέον τα έχει όλα. Είναι δυναμικό στο μάτι, έχει εξαιρετικά 
σπορτίφ και συνάμα άνετα οδηγικά χαρακτηριστικά, προσφέρει με-
γάλους χώρους για μια οικογένεια και υψηλά επίπεδα ενεργητικής 
ασφάλειας χάρη στους αποδοτικούς τούρμπο VTEC και ένα πλήρες 
πακέτο ηλεκτρονικών συστημάτων υποβοήθησης. Κάπως έτσι, η 
τιμή από €20.650 της έκδοσης με τον 1.0 κινητήρα δεν ακούγεται 
ακριβή, ενώ όσοι θέλουν το κάτι παραπάνω μπορούν να κινηθούν 
στη μεγαλύτερη 1.5 (αν και μάλλον δεν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος 
για να φτάσει κανείς στα από €25.650). Αξιοσημείωτο είναι πως στις 
τιμές πώλησης περιλαμβάνεται το μεταλλικό χρώμα, καθώς και το 
δωρεάν πενταετές πακέτο σέρβις, εγγύησης και οδικής βοήθειας.

συνέχεια απο σελίδα 06
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ, VOLVO

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΝΕΟ VOLVO XC60
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ VOLVO XC60 ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΧΕΓΓΥΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ∆ΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ.

Τ
ο XC60 δεν είναι απλώς ένα 
µοντέλο της Volvo. Είναι µε 
διαφορά το πιο επιτυχηµένο 
της σουηδικής εταιρείας την 
τελευταία δεκαετία και αυτός 
είναι και ο λόγος που η αντι-

κατάστασή του δεν ήταν εύκολη υπόθεση. 
Κάθε άλλο µάλιστα, ενώ γεγονός είναι 
πως οι µηχανικοί και οι σχεδιαστές της 
µάρκας έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, 
µια και το νέο µοντέλο διαθέτει όλα όσα 
θεωρούνται εκ των ων ουκ άνευ προκει-
µένου να πρωταγωνιστήσει και αυτό στην 
κατηγορία του.

Η εµφάνισή του σαφώς και ακολουθεί 
τα πρότυπα του µεγαλύτερου XC90 αλλά 
και των άλλων µοντέλων της κορυφαίας 
σειράς «90» των Σουηδών. Έτσι, και τη 
χαρακτηριστική µάσκα διαθέτει και τα 

φώτα ηµέρας «σφυρί του Thor» (ο Thor εί-
ναι ήρωας της σκανδιναβικής µυθολογίας), 
ωστόσο έχει τη δική του προσωπικότητα 
και δείχνει πιο δυναµικό και νεανικό.

Σε αυτό βοηθούν και οι αναλογίες του 
–η βάση του είναι το νέο µεταβλητό πλαίσιο 
SPA, που χρησιµοποιείται για πρώτη φορά 
σε µοντέλο της σειράς «60»–, καθώς έχει 
µήκος 4,688 µέτρα και µεταξόνιο 2.865 χιλι-
οστά, µε το δεύτερο να συµβάλλει σηµαντι-
κά στην επίτευξη ιδιαίτερα άνετων χώρων 
στο εσωτερικό. Χαρακτηριστικό για το τε-
λευταίο και το µέγεθος του πορτµπαγκάζ, 
που ξεκινά από τα 505 λίτρα.

Ωστόσο, το εσωτερικό του XC60 δεν είναι 
µόνο άνετο. Είναι και πολυτελές και ιδιαίτε-
ρα ποιοτικό, ενώ σχεδιαστικά ακολουθεί τη 
φιλοσοφία της Volvo και της σκανδιναβικής 
σχολής. Με απλές αλλά µελετηµένες και δια-

χρονικές γραµµές, ενώ υπάρχουν αρκετά 
χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως η ψηλή κε-
ντρική κονσόλα, ο δεξιόστροφος πλέον δι-
ακόπτης για την εκκίνηση και το σβήσιµο 
του κινητήρα και ο περιστροφικός για τα 
προγράµµατα οδήγησης, ενώ δεν απουσιά-
ζει η high-tech διάσταση. Αυτή εκφράζεται 
κυρίως µέσα από τη µεγάλη, αλά tablet, ο-
θόνη αφής στο κέντρο του ταµπλό που εί-
ναι αναπόσπαστο στοιχείο του συστήµατος 
infotainment της µάρκας, του Sensus, το 
οποίο λόγω των δυνατοτήτων του και κυρί-
ως λόγω του έξυπνου µενού του και της 
ευκολίας των χειρισµών που αυτό συνεπά-
γεται –και σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα δια-
σύνδεσης smartphones–, είναι από τα κα-
λύτερα ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Κορυφαία είναι και τα συστήµατα υπο-
βοήθησης, τοµέας στον οποίο η Volvo έχει 

να επιδείξει µακροχρόνια παράδοση. Έ-
τσι, στον βασικό εξοπλισµό του νέου µε-
σαίου SUV υπάρχουν τρία νέα, που ε-
µπλέκουν στη λειτουργία τους και τη 
χρήση της υποβοήθησης στο σύστηµα 
διεύθυνσης. Συγκεκριµένα, πρόκειται για 
το σύστηµα αποφυγής συγκρούσεων City 
Safety που µπορεί και να ακινητοποιήσει 
αυτόµατα το µεγάλο SUV και είναι πλέον 
ενεργό για σχετική διαφορά ταχύτητας 
έως 60 χλµ./ώρα –η υποβοήθηση του τι-
µονιού είναι διαθέσιµη από τα 50 έως τα 
100 χλµ./ώρα–, το Oncoming Lane 
Mitigation (σύστηµα αποφυγής οδήγησης 
στο αντίθετο ρεύµα) που βοηθά στην α-
ποφυγή των µετωπικών συγκρούσεων, 
καθώς και την τελευταία γενιά του γνω-
στού συστήµατος επιτήρησης τυφλών 
σηµείων BLIS.
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Μεταξύ των προαιρετικών συστηµάτων υπάρχει και 
αυτό της ηµιαυτόνοµης οδήγησης, το οποίο, αν πληρούνται 
οι προϋποθέσεις, ο οδηγός έχει τα χέρια του στο τιµόνι και 
η ταχύτητα δεν ξεπερνά τα 130 χλµ./ώρα, αναλαµβάνει τα 
πάντα. Με ακρίβεια και χωρίς να µπερδεύεται, όπως δια-
πιστώσαµε οδηγώντας το XC60 στην Ισπανία.

Από κει και πέρα, υπάρχουν πολλές δυνατότητες προ-
σωποποίησης και εξτρά που ενισχύουν την πολυτελή διά-
σταση, όπως το Clean Zone, ένα νέο σύστηµα κλιµατισµού 
4 ζωνών, το εξαιρετικό, όπως… ακούσαµε, high-end ηχο-
σύστηµα της Bowers & Wilkins, καθώς και η πνευµατική 
ανάρτηση που διέθεταν τα αυτοκίνητα που οδηγήσαµε 
στην Ισπανία.

Αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα καλή, απορροφώντας όλες τις 
ανωµαλίες των δρόµων και ελέγχοντας πολύ καλά τόσο τις κι-
νήσεις του αµαξώµατος όσο και τις κλίσεις στις στροφές. Το τε-
λευταίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, από τη στιγµή που η απόσταση 
του αµαξώµατος από το έδαφος είναι 21,6 εκατοστά, που και τον 
off-road προσανατολισµό τονίζει και διευκολύνει ιδιαίτερα όταν 
αποφασίσει κάποιος να αφήσει την άσφαλτο.

Μαζί µε την τετρακίνηση φυσικά, που είναι στάνταρ σε όλες τις 
εκδόσεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιµες ευθύς εξαρχής και οι οποί-
ες κινούνται από τους τετρακύλινδρους των 2.000 κυβικών, βενζί-
νης και πετρελαίου, της γενιάς Drive E της σουηδικής εταιρείας.

O top diesel, ο D5 των 235 ίππων, πέρα από δύο turbo, δια-
θέτει και το σύστηµα Power Pulse, µε αποτέλεσµα να είναι, ό-
πως διαπιστώσαµε, ιδιαίτερα ελαστικός σχεδόν από το ρελαντί 
και µε πολύ καλή απόκριση. Παρουσία του η επίσηµη µέση 
κατανάλωση του XC60 είναι 5,5 λίτρα για κάθε 100 χιλιόµετρα 
(CO2: 144 γρ./χλµ.), το 0-100 ολοκληρώνεται µόλις σε 7,2 δεύτε-
ρα και η τελική φτάνει τα 220 χλµ./ώρα.

Οι αντίστοιχες τιµές για τον Τ6, το σύνολο βενζίνης µε τον µη-
χανικό συµπιεστή (kompressor) και το turbo καυσαερίων που ε-
πίσης ξεχωρίζει µε την απόκριση και την ελαστικότητά του, είναι 
µέση κατανάλωση 7,7 λίτρα και εκποµπές CO2 176 γραµµάρια το 
χιλιόµετρο, 5,9 δεύτερα για το 0-100 και τελική 230 χλµ./ώρα.

Την γκάµα συµπληρώνουν τα βασικά σύνολα βενζίνης T4 
(254 ίπποι) και πετρελαίου D4 (190 ίπποι), που είναι και αυτά που 
στο µέλλον θα συνδυαστούν και µε κίνηση στους εµπρός µόνο 
τροχούς. Αντίθετα, από την αρχή η γκάµα θα περιλαµβάνει και το 
υβριδικό XC60 T8 Twin Engine µε τη συνδυαστική απόδοση των 
407 ίππων (κινητήρας βενζίνης 320 ίππων και ηλεκτροκινητήρας 
107) και τις εντυπωσιακές επίσηµες τιµές κατανάλωσης (2,3 λί-
τρα για κάθε 100 χιλιόµετρα) και εκποµπής CO2 (49 γρ./χλµ.). Ό-
σο για τις επιδόσεις, σηµειώστε 0-100 σε 5,3 δεύτερα και τελική 
230 χλµ./ώρα.

To ολοκαίνουριο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον Volvo XC60 θα 
είναι άµεσα διαθέσιµο σε τιµές που θα ανακοινωθούν επίσηµα 
τις επόµενες ηµέρες.





ΙΟΥΝΙΟΣ 201714 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Τ
ο νέο Compass έρχεται να τοποθετηθεί πάνω από το 
Renegade και κάτω από το µεγαλύτερο Cherokee. 
Αυτό το πετυχαίνει µε τους µεγαλύτερους χώρους 
του (σε ό,τι αφορά το Renegade), ενώ κίνητρο για την 
απόκτησή του αποτελούν οι σχετικά µικροί σε χωρη-
τικότητα κινητήρες του (σε σχέση µε το Cherokee). 

Και αφού το Compass βασίζεται σε µια επιµηκυµένη εκδοχή του 
Renegade, αλλά και έτσι όπως έχουν τα πράγµατα στη χώρα 
µας, θα µπορούσε κανείς να πει πως το νέο Jeep αποτελεί µια 
καλή προσέγγιση ενός µίνι Grand Cherokee.

Το ντιζάιν και το στιλ του αµαξώµατος µε την «τζιπ» άποψη 
έρχονται να ενισχύσουν τα παραπάνω, ξεφεύγοντας ελαφρώς 
από το κυβιστικό µοτίβο του Renegade και υιοθετώντας κυρίως 
τα δυναµικά στοιχεία του µεγαλύτερου Jeep, µε την πιο ντελικά-
τη µάσκα, το επικλινές παρµπρίζ, τους προβολείς κ.ά. Από πλευ-
ράς διαστάσεων, το νέο Compass είναι κατά 14,6 εκατοστά µα-
κρύτερο από το Renegade (µε συνολικό µήκος στα 4,394 µέτρα), 
προσφέροντας σηµαντικά πιο άνετους χώρους για τους επιβάτες 
και τις αποσκευές (το πορτµπαγκάζ είναι κατά 88 λίτρα µεγαλύτε-
ρο από αυτό του Renegade, φτάνοντας συνολικά τα 438 λίτρα).

Στο εσωτερικό αποτυπώνεται η σχεδιαστική άποψη του 

ΝΕΟ JEEP COMPASS: 
ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Το νέο Compass θα λανσαριστεί στην ελληνική 
αγορά τέλη Ιουλίου µε τιµή πώλησης που θα ξεκινά 
από τα περίπου €27.000 στα 1.400 κ.εκ. 

Grand Cherokee, αλλά µε µια εµφανώς καλύτερη προσέγγιση, 
που φαίνεται στην ποιότητα και στη συναρµολόγηση των πλαστι-
κών. Συγκεκριµένα, ο διάκοσµος συνδυάζει στοιχεία και από το 
Renegade, µε τον πίνακα οργάνων να ενσωµατώνει µία έγχρω-
µη οθόνη από 3,5΄΄ έως 7΄΄, ενώ στην κεντρική κονσόλα υπάρ-
χει µία µεγάλη, έως 8,4΄΄, οθόνη αφής του συστήµατος 
infotainment U Connect, µε πλήρη συµβατότητα µε Apple 
CarPlay και Android Auto.

Σύµφωνα µε την Jeep, το πλαίσιο του Compass είναι ιδιαίτε-
ρα ανθεκτικό, καθώς στο 65% αποτελείται από χάλυβα υψηλής 
αντοχής, ενώ υπάρχουν περισσότερα από 70 συστήµατα ενεργη-
τικής και παθητικής ασφάλειας (συµπεριλαµβάνοντας διάφορα 
συστήµατα υποβοήθησης οδηγού, όπως είναι η προειδοποίηση 
εµπρόσθιας σύγκρουσης, το σύστηµα διατήρησης πορείας στη 
λωρίδα κυκλοφορίας κ.ά.).

Από πλευράς εκδόσεων εξοπλισµού, ο υποψήφιος αγορα-
στής θα έχει να επιλέξει ανάµεσα στις εκδόσεις Sport, 
Longtitude, Limited (η πληρέστερη όσον αφορά τον εξοπλισµό) 
και Trailhawk (η ικανότερη εκτός δρόµου έκδοση, µε αυξηµένη 
απόσταση από το έδαφος κατά 2,5 εκατοστά, στα 21,6 συνολικά 
– στις 4WD εκδόσεις η απόσταση είναι στα 19,5 εκ.).

Η γκάµα των κινητήρων περιλαµβάνει πέντε σύνολα που 
προέρχονται από το Renegade, άπαντα µε υπερτροφοδότη. 
Στους MultiAir 2 βενζίνης υπάρχει η επιλογή των 140 ίππων µε 
µηχανικό 6άρι, ενώ η ισχυρότερη έκδοση αποδίδει 170 άλογα, 
µε στάνταρ τετρακίνηση και αυτόµατο κιβώτιο 9 σχέσεων. Στη 
βάση των ντίζελ υπάρχει η προσθιοκίνητη έκδοση 1.6 MultiJet II 
µε 120 ίππους, ενώ από κει και πέρα συναντάµε τις δίλιτρες 
4WD εκδόσεις µε 140 ίππους (µε µηχανικό ή αυτόµατο κιβώτιο 9 
σχέσεων) και την κορυφαία αυτόµατη Trailhawk µε 170 άλογα 
και 4WD/Low κιβώτιο.

Μετά την πρώτη µας οδηγική εµπειρία µε το νέο Compass 
καταλήγουµε στο ότι πρόκειται για ένα από τα καλύτερα Jeep 
που έχουν κατασκευαστεί έως τώρα. Ακόµη και στην πιο «χω-
µάτινη» Trailhawk έκδοση η ποιότητα κύλισης και η ηχοµόνωση 
στον αυτοκινητόδροµο είναι πολύ καλές, ενώ φυσικά δεν τίθεται 
καµία αµφιβολία για τις πολύ καλές off-road δυνατότητες, όπως 
διαπιστώσαµε οδηγώντας σε ορεινές διαδροµές. Γενικότερα, το 
νέο Compass διαθέτει τις top εκτός δρόµου δυνατότητες που 
µπορεί να έχει ένα Jeep και ταυτόχρονα στέκεται περίφηµα στην 
άσφαλτο, µε εξαιρετικά επίπεδα άνεσης. Περισσότερα θα έχουµε 
να πούµε τον Ιούλιο από την εγχώρια δοκιµή µας.

  ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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πολιτική

ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγµατικό εαυτό σου.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

Την ώρα που η ΠΟΕ-ΟΤΑ κάνει την ετήσια απεργία 
της, αυτή τη φορά ζητώντας µία ακόµη µονιµοποίηση 
συµβασιούχων, και τα σκουπίδια στοιβάζονται στους 
δρόµους µας για πέµπτη µέρα, ήρθε ο Γουίλ ο Σµιθ και 
η οικογένειά του να διαταράξουν την τάξη, µαζεύο-
ντας 25 σακούλες µε σκουπίδια από παραλίες στους 
Αντίπαξους.

Οι συγκρίσεις βγάζουν µάτι.

∆εν µπορούµε παρά να παραδεχτούµε πως υπάρχει 
πλέον µια αίσθηση υπερπολυτελούς διαβίωσης. Και 
αυτό πρέπει να πιστωθεί στην κυβέρνηση.

Είναι σαφές πως µετά και τη συµφωνία στο 
Eurogroup, όπου αναγκάσαµε τους πιστωτές να 
ικανοποιήσουν σχεδόν όλες τις απαιτήσεις µας, η 
διαπραγµάτευση αποδίδει και φέρνει αποτελέσµατα 
που κανείς δεν περίµενε.

Αρκεί να µην του µπουν τίποτα περίεργες σκέψεις 
του Γουίλ.

Επειδή οι καιροί είναι επικίνδυνοι, θα πρέπει βέβαια 
να προσέξουµε να µην περάσουµε στο άλλο άκρο.

Και κάτι τέτοια η ΠΟΕ-ΟΤΑ δεν τα συγχωρεί. Έχει 
βέβαια και η ΠΟΕ-ΟΤΑ τα δίκια της, εφόσον απαιτεί 
το αυτονόητο, να πληρωθούν οι συµβασιούχοι για τη 
δουλειά τους, καθώς και ό,τι της έταξαν.

Τι να κάνουν κι αυτοί, ζητούν νοµοθετική ρύθµι-
ση για τη µετατροπή των συµβάσεων ορισµένου 
χρόνου σε αορίστου.
Υπάρχει βέβαια και η µεγάλη εικόνα.

Η πρώτη παρατήρηση είναι πως η ΠΟΕ-ΟΤΑ, 
προκειµένου να απεργεί σχεδόν κάθε χρόνο και 
περισσότερες από µία φορές µέσα στον χρόνο, δεν 
διεκδικεί µόνο µονιµοποιήσεις συµβασιούχων, τα 
αιτήµατά της ποικίλλουν και αφορούν στη διάρκεια 
των ετών κάθε πιθανή και απίθανη διεκδίκηση.
Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει µε το γεγονός 

πως η ανάγκη διαρκούς µονιµοποίησης συµβα-
σιούχων προκύπτει επειδή µόλις µονιµοποιούνται 
καταλήγουν σε άλλες θέσεις του ευρύτερου δηµόσι-
ου τοµέα, µε συνέπεια να χρειάζεται νέα πρόσληψη 
συµβασιούχων για να µαζεύουν τα σκουπίδια, µέχρι 
να µονιµοποιηθούν κι αυτοί, να πάνε αλλού και να 
έρθουν οι επόµενοι συµβασιούχοι.
Σε άλλα νέα, η συγκέντρωση των #Παραιτηθείτε 
έκλεψε την παράσταση µε την κοσµοπληµµύρα 
που προκάλεσε και τον παλµό της #not. Γεγονός 
αναµενόµενο, δεδοµένου πως πρόκειται για ένα 
«κίνηµα» κενό περιεχοµένου στην πραγµατικότητα, 
εφόσον είναι ξεκάθαρο πως ούτε υπάρχει αυτή τη 
στιγµή ούτε µπορεί να δηµιουργήσει δυναµική για 
να προκαλέσει αυτό που υπόσχεται, την παραίτηση 
της κυβέρνησης.
Πόσο µάλλον να εµπνεύσει, από τη στιγµή που το 
ίδιο επιλέγει να εκφράζει µόνο µία συγκεκριµένη 
οµάδα της κοινωνίας, η οποία µάλιστα δεν δείχνει να 
εκφράζεται από αυτό.

Στο άλλο άκρο, οι «αντίπαλοι» χλευάζουν όσους 
συγκεντρώθηκαν στο #Παραιτηθείτε.

Ή απλώς πανηγυρίζουν µε πολιτική ανάλυση 
επιπέδου.

To αβίαστο συµπέρασµα είναι πως στην κυβέρνηση 
περίµεναν να δουν πόσο κόσµο θα µαζέψουν οι #Πα-
ραιτηθείτε για να αποφασίσουν αν θα παραιτηθούν.
Κάτι το οποίο βέβαια µπορεί να λειτουργήσει και 
αντίστροφα.

Όπως τους έβαλε όλους στη θέση τους ο Άνθιµος 
µε τη µεγαλειώδη Αγρυπνία που διοργάνωσε για 
να «αντιµετωπιστεί ποιµαντικά και αποτρεπτικά η 
δυσάρεστη, απαράδεκτη και αξιοκατάκριτη παρουσία 
των οµοφυλοφίλων», µε αφορµή το Gay Pride της 
Θεσσαλονίκης.

Αντιδράσεις υπήρξαν και κατά τη  διάρκεια του Gay 
Pride, κυρίως από µια οµάδα που αυτοαποκαλείται 
Ιερός Λόχος.

Ο Ιερός Λόχος της Θήβας ήταν µία από τις αποτελε-
σµατικότερες πολεµικές µονάδες της αρχαίας Ελλά-
δας, προτού την αποδεκατίσει ο Φίλιππος στη Μάχη 
της Χαιρώνειας, και αποτελούνταν από ζευγάρια 
εραστών Θηβαίων οπλιτών.



αφιέρωµα //
ΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ασφάλιση ως δίχτυ 
προστασίας για καταναλωτές 
και οικονοµία

Ο
ι ασφαλιστικές επιχειρήσεις επιτελούν σηµαντικό κοινωνικό έργο και παρέχουν πολύτιµη στήριξη και σταθεροποίηση στην οικονοµία µε την 
κάλυψη διαφόρων κινδύνων. Ταυτόχρονα, µέσω των αποθεµατικών κεφαλαίων που σχηµατίζουν υποχρεωτικά, αποτελούν σηµαντική πηγή 
συγκέντρωσης κεφαλαίων και επενδύσεων.

Σε µια περίοδο τόσο έντονης και παρατεινόµενης κρίσης και στο πλαίσιο προσαρµογής στο συνεχώς µεταλλασσόµενο περιβάλλον, η ελ-
ληνική ασφαλιστική αγορά αναβαθµίζεται συνεχώς, διεκδικώντας µια παρουσία δυναµική στο πεδίο των εξελίξεων του ευρύτερου χρηµατο-

οικονοµικού περιβάλλοντος.
Αποτελεί δε παράλληλα σηµαντικό σηµείο στήριξης και συµβάλλει εξ ορισµού στη διατήρηση συνθηκών σταθερότητας και συνέχειας στις επαγγελµατικές, 

επιχειρηµατικές και κοινωνικές δραστηριότητες, προστατεύοντας από κινδύνους, ζηµιές και απώλειες. Αποτελεί δίχτυ προστασίας των νοικοκυριών και βασική 
προϋπόθεση για την οικονοµική δραστηριότητα και την πρόοδο.

Σήµερα, το νέο πλαίσιο φερεγγυότητας, που συνδέει άµεσα την ανάληψη νέων κινδύνων µε την επάρκεια και διατήρηση υψηλών εποπτικών κεφαλαίων, ο-
δηγεί τις εταιρείες σε σταθερά και ασφαλή µονοπάτια ως προς τις πολιτικές τους για νέα παραγωγή και την αποφυγή εγγυήσεων και σύνθετων προϊόντων που 
συνήθως επιφέρουν υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις.



Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα

T. 18 28 38, www.piraeusbank.gr #poupaeiokosmos

Γιατί µόνο στην Τράπεζα Πειραιώς δύο κορυφαίοι ασφαλιστικοί οργανισµοί,

η ΝΝ Hellas και η ERGO, είναι εκεί για να σου προσφέρουν ό,τι κι αν χρειάζεσαι για την ασφάλιση

της ζωής, της υγείας, του οχήµατος ή της κατοικίας σου.

Γιατί όπου κι αν πάει ο κόσµος, πρέπει να πάει µε σιγουριά.

Πάει στην Τράπεζα Πειραιώς.

ΠΟΥ ΠΑΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ;
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Το σύνολο των 
ασφαλιστικών 
εταιρειών πέρασε 
τον πήχη, 
επιτυγχάνοντας 
δείκτη 
φερεγγυότητας 
πολύ πιο πάνω από 
το 100%.

Μ
ε μικρές υποσημειώσεις 
πέρασαν οι ελληνικές 
ασφαλιστικές το πρώτο 
crash test φερεγγυότη-
τας με βάση τους νέους 
κεφαλαιακούς κανόνες, 

γνωστούς ως Solvency ΙΙ. Το σύνολο των ασφα-
λιστικών εταιρειών πέρασε τον πήχη, επιτυγ-
χάνοντας δείκτη φερεγγυότητας πολύ πιο πάνω 
από το 100%, που αποτελεί το πιστοποιητικό για 
την αξιοπιστία κάθε εταιρείας σε ό,τι αφορά την 
επαρκή τήρηση αποθεμάτων για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων έναντι των ασφαλισμένων της.

Αυτό προκύπτει από τις εκθέσεις φερεγγυ-
ότητας που δημοσίευσε ταυτόχρονα, τόσο στη 
χώρα μας όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, για 
πρώτη φορά φέτος με βάση τους νέους κεφαλαι-
ακούς κανόνες ο ασφαλιστικός κλάδος. Πρόκει-
ται για μια ουσιαστική εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο που στόχο έχει την ενημέρωση κυρίως 
των ασφαλισμένων μέσα από τη δημοσιοποίηση 
του δείκτη φερεγγυότητας που διαθέτει κάθε 
εταιρεία, για τη μέτρηση του οποίου ισχύουν 
πλέον ενιαίοι κανόνες.

Το μέγεθος δε της ελληνικής ασφαλιστικής 
αγοράς είναι ικανό, καθώς μετρά περί τα 13 δισ. 
ευρώ επενδύσεις. Με την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία είναι 
βέβαιο ότι θα υπάρξει κύμα «επαναπατρισμού» 
κεφαλαίων πολλών ασφαλιστικών εταιρειών 
που αυτή τη στιγμή έχουν τις επενδύσεις στους 
σε ομόλογα ξένων κρατών, γεγονός που θα έχει 
πολλαπλασιαστική επίδραση στην ελληνική οι-
κονομία και όσο γρηγορότερα συμβεί, τόσο το 
καλύτερο.

«Η γενική εικόνα που προκύπτει για τον 
κλάδο από τη δημοσιοποίηση του δείκτη φερεγ-
γυότητας είναι θετική», επισημαίνει ο πρόεδρος 
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος 
(ΕΑΕΕ) Δημήτρης Μαζαράκης, «και επιβεβαι-

Φερέγγυες οι ελληνικές ασφαλιστικές
ώνει ότι η ασφαλιστική αγορά έχει κάνει σοβα-
ρά βήματα τα τελευταία χρόνια προκειμένου να 
προσαρμοστεί στο νέο καθεστώς». Ο κ. Μαζαρά-
κης σημειώνει, πάντως, ότι «θα χρειαστεί περισ-
σότερος χρόνος ώστε η όλη προσπάθεια να αφο-
μοιωθεί και να πετύχουμε τελικά τον στόχο μας, 
που είναι η σωστή ενημέρωση του καταναλωτή». 
Δεν θα πρέπει π.χ. να παραγνωριστεί το γεγονός 
ότι το Solvency II «επιβραβεύει» τις ασφαλιστι-
κές εταιρείες που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους 
κρατικά ομόλογα, χωρίς να υιοθετεί τη διάκριση 
ανάλογα με την πιστοληπτική διαβάθμιση των 
τίτλων αυτών. Έτσι, μπορεί μια εταιρεία που έχει 
ελληνικούς τίτλους να «βαθμολογηθεί» το ίδιο 
με μια άλλη που έχει γερμανικούς τίτλους. Αντί-
στοιχα, μια εταιρεία μπορεί να «τιμωρηθεί» με 
περισσότερα κεφάλαια αν έχει στο χαρτοφυλάκιό 
της εταιρικά ομόλογα, ενώ αυτή που έχει κρατι-
κά ομόλογα, ακόμη και αν αυτά είναι ελληνικά, 
να «ευνοηθεί». Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή (EIOPA) αναμένεται να πάρει 
πρωτοβουλία για τον εξορθολογισμό αυτής της 
στρέβλωσης. Αντίστοιχα, διαφορές προκύπτουν 
από τη σύγκριση του δείκτη φερεγγυότητας μιας 
εταιρείας γενικών ασφαλίσεων και μιας εταιρείας 
ζωής, στον βαθμό που η τελευταία έχει μεγαλύ-
τερες υποχρεώσεις λόγω του μακροπρόθεσμου 
χαρακτήρα των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει 
απέναντι στους ασφαλισμένους της.

Όπως προκύπτει από τις εκθέσεις που δημο-
σιεύτηκαν, βαρίδι για την ελληνική ασφαλιστική 
αγορά παραμένουν τα υψηλά εγγυημένα επιτό-
κια που φέρουν παλιά ασφαλιστικά συμβόλαια, 
αλλά και ορισμένα ισόβια νοσοκομειακά προ-
γράμματα, που επιβαρύνουν υπέρογκα τα απο-
θέματα που πρέπει να τηρούν οι ασφαλιστικές 
εταιρείες, αυξάνοντας τις υποχρεώσεις τους σε 
κεφάλαια. Προκειμένου να μετριάσουν την επί-
πτωση αυτή, ορισμένες εταιρείες έκαναν χρήση 
–μετά από σχετική έγκριση της Τράπεζας της 

Ελλάδος– της δυνατότητας που δίνει το Solvency 
II μεταβατικών μέτρων που τους επιτρέπουν τον 
επιμερισμό των υποχρεώσεων έως και 16 χρόνια 
και τη μείωση των αποθεμάτων στο παρόν.

Στη δυνατότητα αυτή οφείλεται και η δια-
φορά που προκύπτει μεταξύ του βασικού δείκτη 
περιθωρίου φερεγγυότητας και του αντίστοιχου 
δείκτη φερεγγυότητας πριν από τη λήψη μετα-
βατικών μέτρων για ορισμένες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο ζωής. Η λήψη 
μεταβατικών μέτρων είναι καθ’ όλα νόμιμη πρα-
κτική και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις και 
επιβεβλημένη, αφού βασικός κανόνας για τις 
ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι μόνο η τήρηση 
επαρκών αποθεμάτων αλλά και η αποτελεσματι-
κή χρήση των κεφαλαίων τους.

Μετά από αυτό το crash test είναι σημαντι-
κό να δούμε τις βασικές προκλήσεις της εγχώ-
ριας ασφαλιστικής αγοράς, κυρίαρχη των οποίων 
είναι η καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης 
στους Έλληνες, καθώς η χώρα μας, ανάμεσα στις 
αναπτυγμένες χώρες, αποτελεί παράδειγμα χα-
μηλού ποσοστού ασφαλισμένων.

Και αυτό γιατί σε βασικούς τομείς, όπως αυ-
τοί της υγείας και των συντάξεων, στους οποίους 
οι κοινωνικές παροχές μειώνονται συνεχώς λόγω 
της οικονομικής δυσπραγίας του κράτους, η ιδι-
ωτική ασφάλιση μπορεί μέσω στενής συνεργα-
σίας με το Δημόσιο να προσφέρει βιώσιμες λύ-
σεις προς όφελος όλων των μερών, γεγονός που 
προκύπτει από την τεχνογνωσία και την εμπει-
ρία που διαθέτει ώστε να συμβάλει καθοριστικά 
στην επίλυση των θεμάτων αυτών.

Από την άλλη, το νέο εποπτικό πλαίσιο 
Solvency II προϋποθέτει περισσότερα κεφάλαια 
και αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας, οδη-
γώντας τον κλάδο, ο οποίος είναι δυναμικός και 
εξελίσσεται διαρκώς, στην κατεύθυνση των συγ-
χωνεύσεων, τόσο σε επίπεδο εταιρειών όσο και 
σε επίπεδο χαρτοφυλακίων.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ



Ο κόσμος αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα. Δεδομένα και 
σταθερές του παρελθόντος, τελούν υπό αίρεση, αξίες 
και αρχές υπό αμφισβήτηση. Σε μία περίοδο, έντονων 
προβληματισμών, αναθεωρήσεων, ανακατατάξεων, 

οι άνθρωποι αναζητούν στηρίγματα. Φαινόμενα όπως παγκο-
σμιοποίηση, τεχνολογική επανάσταση, τρομοκρατία, οικονομι-
κή κρίση, μεταναστευτικά ρεύματα, αποτέλεσαν το πέρασμα σε 
μία νέα εποχή. Πολλές φορές τίθεται το ερώτημα: «Ποιες είναι 
τελικά οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου»; 

Οι πελάτες επιθυμούν εξατομικευμένες λύσεις, βασισμένες 
στο δικό τους καταναλωτικό προφίλ και συνήθειες. Αυτή την 
ευκαιρία καλούμαστε να αξιοποιήσουμε όλες οι ασφαλιστικές 
εταιρίες, αν θέλουμε να είμαστε κι εμείς συμμέτοχοι στη νέα 
εποχή κι όχι απλώς θεατές.

Εμείς στην Συνεταιριστική Ασφαλιστική, εδώ και 40 χρόνια, 
μελετούμε σε βάθος τις εξελίξεις της αγοράς και προσπαθού-
με να επενδύουμε στα κανάλια εκείνα που δημιουργούν υπε-
ραξία για την Εταιρία μας. Όπως το παραδοσιακό δίκτυο των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Σε μια εποχή υπερπληροφό-
ρησης αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο ο συμβουλευτικός 
ρόλος που μπορεί να παίξει ο ασφαλιστής και μεριμνούμε πά-
ντα μέσω των εκπαιδευτικών δράσεων  πανελλαδικά, να ενι-
σχύσουμε τον ρόλο τους.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το κομμάτι της ψηφι-
οποίησης (digitization), το οποίο είναι ένα σπουδαίο εργαλείο 
ανάπτυξης για το δίκτυό μας. Έχει κατακτήσει όλες τις αγορές 
και τελευταία και τον ασφαλιστικό κλάδο. Πρακτικά αυτό για 

εμάς σημαίνει καλύτερη ανάγνωση των πελατειακών αναγκών 
που συνεχώς μεταβάλλονται. Έτσι φτάσαμε στα προϊόντα Νέας 
Γενιάς της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής.

Σε αυτά τα προϊόντα ο πελάτης βρίσκεται στο κέντρο όλων των 
δραστηριοτήτων μας και οι δυνάμεις μας συγκεντρώνονται, 
ώστε να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε προσιτό κόστος. 
Αυτά τα προϊόντα είναι η απάντηση για όλους εκείνους που ανα-
ζητούν ένα σωστό προϊόν με ένα δίκαιο αντίτιμο, σε μία αγορά 
υπερπροσφοράς. Η Υγεία, η Κατοικία, η Επιχείρηση και το 
Αυτοκίνητο είναι απλά και έξυπνα προϊόντα, που στόχο 
έχουν, όχι μόνο να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών 
μας, όταν επέλθει ο κίνδυνος, αλλά να βελτιώσουν το βι-
οτικό τους επίπεδο. Να ζει με αξιοπρέπεια και χωρίς 
την απειλή αυτής της βίαιης καθημερινότητας. 
Και γι αυτό δεσμευόμαστε!

Θέλουμε με απλά λόγια να του χαρίσουμε… 
ασφάλεια! Μία λέξη με πολλές ερμηνείες 
αλλά τόσο σημαντική ως αγαθό! Άλλωστε 
για εμάς, τους ανθρώπους της Συνεταιρι-
στικής Ασφαλιστικής, ο θεσμός της ασφά-
λισης, δεν είναι απλά μία επιχειρηματική 
δραστηριότητα αλλά μία ανώτερης αξίας 
παροχή προς την κοινωνία, προς το σύνο-
λο των πελατών μας.

Νεκταρία Μπέσσα
Διευθύντρια Διοικητικού & Ανάπτυξης
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
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Με επίκεντρο τον πελάτη, ολοκληρωμένες 
λύσεις ασφάλειας



www.freesunday.gr
25.06.201734

Παραμένει ασφαλές 
λιμάνι, καθώς, όπως 
έχει αποδειχθεί, 
αν κάτι μπορεί να 
εγγυηθεί η ιδιωτική 
ασφάλιση, είναι 
ότι τα χρήματα που 
αποταμιεύει κανείς 
θα τα πάρει πίσω 
στο ακέραιο.

Ό
σο μεγαλώνει η παθογένεια 
του συστήματος δημόσιας 
ασφάλειας, ειδικά στα θέμα-
τα υγείας και σύνταξης, τόσο 
περισσότερο κερδίζει και στη 
χώρα μας, όπως έχει γίνει 

εδώ και καιρό σε προηγμένες οικονομίες, η έννοια 
της ιδιωτικής ασφάλειας και δη της αποταμιευτικής 
πλευράς αυτής.

Ωστόσο, η κρίση δεν έχει επηρεάσει μόνο τα 
δημόσια συστήματα ασφάλισης. Αν και όχι με τον 
ίδιο τρόπο, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα αποθεματικά, 
που για το μεν Δημόσιο είναι ανύπαρκτα, τη στιγ-
μή που αυτά των ασφαλιστικών εταιρειών στη χώρα 
μας φτάνουν περί τα 15 δισ. ευρώ, είναι σαφές ότι 
η σκιά που βαραίνει τον χώρο της ιδιωτικής ασφά-
λισης είναι σήμερα η αβεβαιότητα. Αυτό μεταφρά-
ζεται σε χαμηλά επιτόκια και χαμηλές εγγυημένες 
αποδόσεις ή ακόμη και σε αποστροφή του κινδύ-
νου, δηλαδή σε προϊόντα που δεν φέρουν καμία 
εγγύηση. Έτσι, το 2% είναι το ανώτερο εγγυημένο 
επιτόκιο που μπορεί κάποιος να βρει σήμερα στην 
ελληνική αγορά και, παρά το γεγονός ότι δεν ακού-
γεται αρκετά ελκυστικό, σε κάθε περίπτωση είναι 
ανώτερο από τα τραπεζικά επιτόκια, που βρίσκο-
νται στο 0,5% ή και χαμηλότερα, καθιστώντας ου-
σιαστικά την αποταμίευση αρνητική.

Η ιδιωτική ασφάλιση «λιμάνι» 
στην κρίση

Παρ’ όλα αυτά, η ιδιωτική ασφάλιση παραμένει 
ασφαλές λιμάνι, καθώς, όπως έχει αποδειχθεί, αν 
κάτι μπορεί να εγγυηθεί, είναι ότι τα χρήματα που 
αποταμιεύει κανείς θα τα πάρει πίσω στο ακέραιο.

Δεδομένο που προκύπτει από τη λογική του κε-
φαλαιοποιητικού συστήματος, που βασίζεται στην 
ανταποδοτικότητα των εισφορών. Μια αρχή που 
συνοδεύεται από δεσμεύσεις και από την πλευρά 
του ασφαλισμένου, ο οποίος πρέπει να παραμείνει 
στο πρόγραμμα για όσο διάστημα έχει συμφωνη-
θεί, δηλαδή για 10, 20 ή 30 χρόνια, αλλά και από 
την πλευρά του ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

Το μόνο που έχει να κάνει ο ασφαλισμένος εί-
ναι, ακόμη και αν δεν εξαντλήσει όλη τη συμφωνη-
θείσα διάρκεια, να παραμείνει στο πρόγραμμα για 
μια υπολογίσιμη περίοδο, που δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από 10 ή 15 χρόνια. Αν τηρήσει αυτή τη 
δέσμευση, το πρόγραμμα αυξάνει σταδιακά κάθε 
χρόνο την αξία του. Αν, ωστόσο, αποχωρήσει, δη-
λαδή αν «σπάσει» το συμβόλαιο πρόωρα, το ποσό 
που θα πάρει υπολείπεται των χρημάτων που έχει 
δώσει.

Είναι σημαντικό δε να αναφέρουμε ότι οι βα-
σικοί τύποι ασφαλιστικών προγραμμάτων είναι αυ-
τοί με εγγυημένη απόδοση, π.χ. 2%, χωρίς καμία 
εγγύηση, αλλά και συνδυασμός των δύο, όπως π.χ. 
με εγγύηση κεφαλαίου ή χωρίς εγγύηση, αλλά που 

μέσα από συγκεκριμένους μηχανισμούς μπορούν 
να κλειδώσουν προς όφελος του ασφαλισμένου την 
απόδοση που επιτυγχάνει η ασφαλιστική εταιρεία 
σε συγκεκριμένο χρόνο.

Η αξία ενός ασφαλιστικού προγράμματος εί-
ναι πάνω απ’ όλα ο συστηματικός τρόπος αποτα-
μίευσης, ακόμη και με μικρά ποσά, τα οποία όμως 
μπορούν να συγκροτήσουν μια συμπληρωματική 
σύνταξη. Κάτι ωστόσο που μπορεί να προκύψει 
μόνο αν ο ασφαλισμένος επιδείξει πειθαρχία, που 
αποτελεί βασική αρχή της ασφάλισης, αφού είναι 
σαφές ότι όσο συνεπής και αν είναι κάποιος, πολύ 
δύσκολα μπορεί να τηρήσει με ευλάβεια τη συνή-
θεια της αποταμίευσης χωρίς παρεκκλίσεις.

Εξίσου βασικό είναι ότι πάνω στο αποταμιευτι-
κό πρόγραμμα χτίζεται συνήθως και μια ασφάλιση 
ζωής κι έτσι τα χρήματα, και μάλιστα στο σύνολό 
τους, θα εισπραχθούν από την οικογένεια. Αυτός 
είναι άλλωστε και ένας από τους λόγους που η αξία 
εξαγοράς τα πρώτα χρόνια ενός συμβολαίου υπο-
λείπεται αυτών που πληρώνει ο ασφαλισμένος. Η 
διαφορά που προκύπτει είναι ουσιαστικά το από-
θεμα που κρατάει η εταιρεία για την κάλυψη του 
θανάτου. Ένας δεύτερος λόγος είναι τα διαχειριστι-
κά κόστη που επιβαρύνουν τα προγράμματα αυτά, 
ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, και που φθίνουν με την 
πάροδο των ετών, για να μηδενιστούν κοντά στη 
λήξη.

Τα ασφαλιστικά προϊόντα εγγυημένου επιτο-
κίου εξασφαλίζουν στις περισσότερες περιπτώσεις 
και συμμετοχή του ασφαλισμένου στην απόδοση 
που θα πετύχει η εταιρεία, πέραν της εγγυημένης, 
π.χ. 2%, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατό-
τητα μιας καλύτερης απόδοσης. Έτσι, εάν κάποιος 
αποταμιεύει επί 35 χρόνια 995 ευρώ τον χρόνο, θα 
λάβει στο τέλος της περιόδου ένα εφάπαξ ποσό της 
τάξης των 35.910 ευρώ, ενώ αν η απόδοση που θα 
πετύχει η εταιρεία φτάσει το 4%, τα χρήματα που 
εγγυημένα θα λάβει στο τέλος της 35ετίας θα είναι 
40.315 ευρώ.

Το γεγονός ότι οι αποδόσεις είναι χαμηλές έχει 
στρέψει την αγορά σε επενδυτικά προγράμματα τα 
οποία στην πλειονότητά τους δεν έχουν εγγυήσεις 
αλλά μπορούν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση, 
ανάλογα με το ρίσκο ή όχι που ενσωματώνουν, παρ’ 
ότι τα επενδυτικά προϊόντα δεν προϋποθέτουν την 
ύπαρξη μεγάλου κεφαλαίου. Το ποσό μπορεί να 
είναι εφάπαξ και να είναι μικρό –ακόμη και 1.000 
ευρώ–, ενώ αρκετά διαδεδομένα είναι τα προγράμ-
ματα όπου μπορεί κάποιος να προσθέτει κεφάλαια 
ανά τακτά ή όχι χρονικά διαστήματα, π.χ. κάθε εξά-
μηνο ή χρόνο. Πρόκειται δηλαδή για ασφαλιστικά 
προγράμματα εφάπαξ καταβολής ή περιοδικών 
καταβολών τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο από μια 
επενδυτική επιλογή μέσα από την αγορά μεριδίων.

Ανεξάρτητα από το ποιο προϊόν θα επιλέξει 
κάποιος, αυτό που έχει σημασία είναι να διαλέξει 
μια αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία, κάτι που, με 
μικρές εξαιρέσεις, η ελληνική ασφαλιστική αγορά 
μπορεί πλέον να εγγυηθεί με μεγάλο βαθμό βε-
βαιότητας. Η διαφάνεια είναι ένα επίσης βασικό 
κριτήριο στην επιλογή του προϊόντος, κυρίως γιατί 
ο πελάτης πρέπει να έχει πλήρη γνώση για το πού 
επενδύονται τα χρήματά του, προκειμένου να γνω-
ρίζει και το ρίσκο που αναλαμβάνει. Οι ασφαλιστι-
κές εταιρείες στη χώρα μας είναι σε πολλές περι-
πτώσεις μέλη μεγάλων ομίλων και είναι σε θέση να 
εγγυώνται χαμηλό διαχειριστικό κόστος, δίνοντας 
έτσι στον πελάτη το μεγαλύτερο μέρος της απόδο-
σης.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
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Συνεχίστηκε το 
α΄ τρίμηνο του 
2017 η θετική 
πορεία της αγοράς, 
καταγράφοντας 
αύξηση 1,4% 
σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα 
της περσινής 
χρονιάς.

Σ
ε 1,7 δισ. ευρώ ανήλ-
θε το 2016 το ποσό 
που κατέβαλαν οι 
ασφαλιστικές εται-
ρείες σε ασφαλισμέ-
νους ως αποζημιώ-
σεις για αποταμιευ-
τικά και νοσοκομει-
ακά προγράμματα ή 

συμβόλαια ζωής. Ποσό-ρεκόρ για τα τελευταία 
χρόνια, αυξημένο κατά 70% σε σχέση με το 
2008, όταν το σύνολο των αποζημιώσεων ήταν 
μόλις 1 δισ. ευρώ, ενώ σε σχέση με το 2015 η 
αύξηση φτάνει το 6%.

Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε κα-
τόχους αποταμιευτικών προγραμμάτων ή συμ-
βολαίων ζωής και υγείας αντιπροσωπεύουν το 
85% των ασφαλιστικών εργασιών του κλάδου, 
που το 2016 ανήλθαν σε 2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοι-
χείων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Ελλάδος (ΕΑΕΕ), από το σύνολο των 1,7 δισ. 
ευρώ, η συντριπτική πλειονότητα, δηλαδή τα 
1,3 δισ. ευρώ, αφορά αποζημιώσεις ατομικών 
προγραμμάτων, ενώ στα 388 εκατ. ευρώ ανέρ-
χονται οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν για 
ομαδικά προγράμματα.

Αν και οι αποζημιώσεις του 2016 είναι αυ-
ξημένες σε σχέση με το 2015, για πρώτη φορά 
τα τελευταία χρόνια τα ποσά που καταβλήθη-
καν σε ασφαλισμένους λόγω πρόωρης ρευστο-
ποίησης συμβολαίων είναι λιγότερα σε σχέση 
με άλλες χρονιές. Σύμφωνα με την επεξεργασία 
των στοιχείων της ΕΑΕΕ, από τα 1,3 δισ. ευρώ 
των αποζημιώσεων σε ατομικά συμβόλαια, το 
50%, δηλαδή 655,5 εκατ. ευρώ, πληρώθηκε σε 
ασφαλισμένους που «έσπασαν» το ασφαλιστι-
κό τους συμβόλαιο πριν από τη λήξη του, ενώ 

Αποζημιώσεις-ρεκόρ 1,7 δισ. ευρώ το 2016
συνολικά μαζί με τα ομαδικά προγράμματα οι 
αποζημιώσεις λόγω πρόωρης εξαγοράς ανήλ-
θαν σε 700,5 εκατ. ευρώ. Η μείωση των απο-
ζημιώσεων λόγω πρόωρης εξαγοράς φτάνει 
το 14% σε σχέση με το 2015, χρονιά κατά την 
οποία οι αντίστοιχες αποζημιώσεις ανήλθαν 
στα 815,5 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, είναι σαφές ότι το σπάσιμο των 
ασφαλιστικών συμβολαίων πριν από την κα-
νονική λήξη παραμένει κυρίαρχη τάση στην 
αγορά και είναι αποτέλεσμα της μείωσης του 
διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, μέ-
ρος των οποίων υποχρεώνεται να ρευστοποιή-
σει πρόωρα το αποταμιευτικό του πρόγραμμα, 
κυρίως λόγω αδυναμίας να το χρηματοδοτήσει 
μέχρι τη λήξη του.

Υψηλές ήταν το 2016 και οι αποζημιώσεις 
που πληρώθηκαν λόγω επέλευσης του ασφα-
λιστικού κινδύνου. Αυτές ανήλθαν στα 578,5 
εκατ. ευρώ έναντι 483,4 το 2015, ενώ στα 387,4 
εκατ. ευρώ, από 286,1 εκατ. ευρώ, ανήλθε το 
ποσό που πλήρωσαν οι ασφαλιστικές εταιρεί-
ες λόγω κανονικής λήξης του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου.

Η πορεία του α΄ τριμήνου
Παρά την πτώση του ΑΕΠ για το α΄ τρίμηνο 
του 2017, η καλή πορεία της ασφαλιστικής αγο-
ράς κατά το 2016, το οποίο έκλεισε με αύξηση 
4,6%, συνεχίζεται και το α΄ τρίμηνο του 2017, 
καταγράφοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς.

Αναλυτικά, η εξέλιξη της παραγωγής ασφα-
λίστρων, όπως αποτυπώνεται στα αποτελέ-
σματα 50 ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών 
της ΕΑΕΕ, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 
97,2% της συνολικής παραγωγής, για το α΄ τρί-
μηνο του 2017 έχει ως εξής:

• Οι ασφαλίσεις ζωής παρουσιάζουν αύξηση 
3,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δι-
άστημα, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην 
καλή πορεία των επενδυτικών προϊόντων ζωής, 
αλλά και των ομαδικών προγραμμάτων.
• Οι ασφαλίσεις ζημιών σημειώνουν μείωση 
0,6% για το ίδιο διάστημα, γεγονός που οφεί-
λεται κυρίως στον κλάδο των αυτοκινήτων.
• Την ίδια στιγμή ο κλάδος υγείας συνεχίζει τη 
θετική του πορεία.

Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ Δημήτρης Μαζαρά-
κης σχολίασε σχετικά: «Η μικρή αλλά σημα-
ντική αυτή αύξηση για τον ασφαλιστικό κλάδο 
επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο τη στρο-
φή των Ελλήνων προς την ιδιωτική ασφάλιση. 
Παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιό-
τητα και τη σημαντική μείωση του διαθέσιμου 
εισοδήματος, το θετικό πρόσημο της ασφαλι-
στικής αγοράς κατά το 2016, αλλά και για το 
α΄ τρίμηνο του 2017, αποδεικνύει ότι οι ασφα-
λισμένοι εμπιστεύονται όλο και περισσότερο 
τις λύσεις που ο ασφαλιστικός κλάδος τούς 
προσφέρει, λύσεις μοντέρνες και εξατομικευ-
μένες, καθώς και υπηρεσίες υψηλής ποιότη-
τας, σε πολύ χαμηλότερο κόστος από αυτό που 
καλούνται σήμερα να επωμιστούν.

»Σίγουρα η εξέλιξη αυτή μας κάνει περισ-
σότερο αισιόδοξους, αλλά όχι λιγότερο προσε-
κτικούς. Οι προκλήσεις που απασχολούν τον 
κλάδο μας, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο, εντείνονται και απαιτούν διαρκή 
εγρήγορση και προσπάθεια απ’ όλους.

»Ο κλάδος μας είναι έτοιμος να αντιμετω-
πίσει αυτές τις προκλήσεις. Είναι έτοιμος να 
συνεισφέρει στη συνολική μεταρρυθμιστική 
προσπάθεια της χώρας και να αποτελέσει έναν 
πολύτιμο εταίρο που δημιουργεί πρόσθετη 
αξία στην κοινωνία και στους ασφαλισμένους».

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
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υγεία

«Η Ελλάδα έχει 65.000 δότες µυελού 
των οστών και ο στόχος µας είναι 
να φτάσουµε τους 100.000. Πρώτη 
παγκοσµίως είναι η Κύπρος µε 156.000 
δότες, αριθµός-ρεκόρ για τον πληθυσµό 
της». Στέλιος Γραφάκος, αναπληρωτής 
καθηγητής Παιδιατρικής-Αιµατολογίας

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

Το ΙΑΣΩ, το µεγαλύτερο µαιευτήριο της ελ-
ληνικής επικράτειας, γίνεται Κέντρο Εγγρα-
φής Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών, 
προσφέροντας για κάθε παιδί που γεννιέται 
στην κλινική του ελπίδα στα παιδιά µε καρ-

κίνο. Στόχος της δηµιουργίας του νέου Κέντρου Εγγραφής 
Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών ΙΑΣΩ είναι η ενί-
σχυση του έργου του συλλόγου «Όραµα Ελπίδας», µε την 
εξεύρεση περισσότερων δοτών µυελού των οστών, µε σκο-
πό τη µεταµόσχευση παιδιών και ενηλίκων που πάσχουν 
από σοβαρές ασθένειες, όπως η λευχαιµία, η απλαστική 
αναιµία και η µεσογειακή αναιµία, για τις οποίες δεν υπάρ-

χει άλλος τρόπος θεραπείας. Παράλληλα, το ΙΑΣΩ, εκτός 
από τη δηµιουργία του νέου κέντρου, διευρύνει τη συ-
νεργασία του µε το «Όραµα Ελπίδας» προσφέροντας µέ-
ρος των εσόδων από κάθε γέννηση που πραγµατοποιείται 
στην κλινική του για τη στήριξη της Τράπεζας Εθελοντών 
∆οτών Μυελού των Οστών του συλλόγου. Όπως εξηγεί 
ο Στέλιος Γραφάκος, αναπληρωτής καθηγητής Παιδι-
ατρικής-Αιµατολογίας, επιστηµονικός διευθυντής της 
Τράπεζας Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών «Όραµα 
Ελπίδας» και διευθυντής του Αιµατολογικού Τµήµατος 
στο ΙΑΣΩ Παίδων, «στην πατρίδα µας καταγράφονται 
ετησίως 280-300 νέα περιστατικά παιδικού καρκίνου, µε 
τρία στα τέσσερα παιδιά να γίνονται καλά. Ήδη η τράπε-
ζα του συλλόγου “ Όραµα Ελπίδας” µετρά 50.000 νέους 
δότες µυελού των οστών, όταν πριν από τη δηµιουργία 
της υπήρχαν µόλις 15.000 δότες πανελλαδικά. Στόχος 
της πρωτοβουλίας είναι να φτάσουµε αριθµητικά τους 
100.000 δότες, µιµούµενοι το λαµπρό παράδειγµα της 
Κύπρου, η οποία, παρά τον µικρό πληθυσµό της έχει 
156.000 δότες. Το γεγονός αυτό την καθιστά “πρωταθλή-
τρια κόσµου”, ενώ ακολουθούν στη 2η θέση το Ισραήλ 
και στην 3η θέση η Γερµανία µε 6,1 εκατοµµύρια δότες». 
Όπως επισηµαίνει η πρόεδρος των συλλόγων «Ελπίδα» 
και «Όραµα Ελπίδας» και Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως 
της UNESCO, Μαριάννα Βαρδινογιάννη, στο ογκολογικό 
νοσοκοµείο «Παίδων» έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σή-
µερα περισσότερες από 900 µεταµοσχεύσεις µυελού των 
οστών, µε τα περισσότερα µοσχεύµατα, ωστόσο, να ανα-
ζητούνται σε χώρες του εξωτερικού –µια διαδικασία που 
έχει κόστος από 15.000 έως 30.000 δολάρια–, εφόσον 
δεν βρεθεί συµβατός δότης στην οικογένεια του ασθενή.

ΤΟ ΙΑΣΩ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΕΛΠΙ∆Α ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
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Η νέα θεαµατική (και τρισδιάστατη) περιπέτεια του Μάικλ Μπέι έρχεται και καταρρίπτει 
πολλούς από τους γνωστούς µύθους του franchise, καλώντας µας να επαναπροσδιορί-
σουµε το τι σηµαίνει να είναι κανείς ήρωας. Οι άνθρωποι και τα Transformers βρίσκο-
νται σε πόλεµο, µε τον Όπτιµους Πράιµ να αγνοείται. Το κλειδί για τη σωτηρία του 

µέλλοντος της ανθρωπότητας βρίσκεται θαµµένο στα µυστικά του παρελθόντος, στην άγνωστη ιστορία 
των Transformers στη Γη. Έτσι, η σωτηρία του κόσµου φαίνεται να εξαρτάται από µια ιδιότυπη 
συµµαχία ανάµεσα στον Κέιντ Γιέγκερ (Μαρκ Γουόλµπεργκ), στον Μπάµπλµπι, έναν Άγγλο λόρδο 
(σερ Άντονι Χόπκινς), και σε µια καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης. Έρχεται µια στιγµή 
στη ζωή του καθενός µας που καλούµαστε να κάνουµε τη διαφορά και τότε οι κυνηγηµένοι γίνονται 
ήρωες, οι ήρωες κακοί και το µοναδικό ερώτηµα που απαιτεί απάντηση είναι «ποιος από τους δύο 
κόσµους θα επιβιώσει, ο δικός τους ή ο δικός µας;». Μία καλοκαιρινή περιπέτεια που θα ικανοποιή-
σει τους φαν των διαστηµικών ροµπότ, η οποία, όµως, δυστυχώς, χαρακτηρίζεται από ένα εξαιρετικά 
αδύναµο και άνευρο σενάριο και ελλιπείς χαρακτήρες.

O Στιβ Φορντ είναι ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ µε βάση του το Λος Άντζελες. Όταν 
µία επικίνδυνη συµµορία καταφέρνει να του κλέψει τον αγαπηµένο του σκύλο, 
τον Μπάντι, όλος ο κόσµος του καταρρέει. Μια σειρά από τρελές συµπτώσεις τον 
οδηγούν στο να κάνει «θελήµατα» για την εν λόγω συµµορία, ενώ τον κυνηγάνε δύο 

αιµοδιψή αδέλφια από τη Σαµόα, τα τσιράκια ενός τοκογλύφου και πολλοί ακόµη ιδιόµορφοι 
χαρακτήρες. Ο Μπρους Ουίλις σε γνώριµα µονοπάτια, σε µία ταινία που χωρίς την παρουσία 
του µάλλον δεν θα είχε κάποιο άλλο ενδιαφέρον.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάικλ Μπέι ΠΑΙΖΟΥΝ: Μαρκ Γουόλµπεργκ, Άντονι Χόπκινς ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 152΄ 
∆ΙΑΝΟΜΗ:UIP

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μαρκ Κάλεν ΠΑΙΖΟYN: Μπρους Ουίλις, Τζέισον Μοµόα, Τζον Γκούντµαν, Φάµκε Γιάνσεν 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 94΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

TRANSFORMERS 5: Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 
ΙΠΠΟΤΗΣ

ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ
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INFO
Το Οινοποιείο Γαβαλά 
είναι επισκέψιµο 
καθηµερινά 8:00-16:00 
και Σαββατοκύριακα µετά 
από ραντεβού. Βοριάς 
Μονοφατσίου, Τ.Κ. 70010, 
Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ. & 
φαξ: +30 28940 51060, 
κιν.: 6974 642006, 
www.gavalascretewines.gr.

Αξιολογήσεις κρασιών

ΦΡΑΓΚΟΣΠΙΤΟ
Ποικιλία: Μαλβαζία, Μοσχάτο 
Σπίνας
Περιοχή: Ηράκλειο Κρήτης
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 13%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
10-12°C

Υποκίτρινο χρώµα µε αχνές 
πράσινες ανταύγειες µε αρώ-
µατα ροδάκινου και βερίκο-
κου µε ανανά. Στόµα µέτριου 
όγκου, ισορροπηµένη οξύτητα 
και κυριαρχία του ροδάκινου. 
Το µακρύ τελείωµα απολαυ-
στικό και φρουτώδες.
Ταιριάζει µε σαλάτες, πουλε-
ρικά και ψάρια σχάρας.

Νίκος Γαβαλάς
«Το καλό κρασί θέλει 
κόπο, στόχο και 
µεγάλη υποµονή»

Η ιστορία ξεκινάει το 1906 µε τον προπάππου του Νίκου Γαβαλά, τον Εµ-
µανουήλ Γαβαλά, που φυτεύει τους πρώτους αµπελώνες. Τότε χρησιµο-
ποιούσε τα µινωικά λαξευτά πατητήρια που υπήρχαν στο χωριό Άγιος 
Θωµάς, απ’ όπου καταγόταν, για τη σύνθλιψη των σταφυλιών. Ο µούστος 

έβραζε µέσα σε µεγάλα πιθάρια. Το κρασί το µετέφερε µέσα σε δερµάτινα φλασκιά και 
το πουλούσε σε ταβέρνες και µαγαζιά. Την παράδοση κράτησαν ο παππούς του Νικό-
λαος Γαβαλάς και ο πατέρας του Εµµανουήλ. Το 2001 η οικογένεια Γαβαλά εντάσσει 
τους αµπελώνες της σε καθεστώς βιολογικής καλλιέργειας, πιστεύοντας ότι τα βιολο-
γικά προϊόντα προστατεύουν το περιβάλλον από µολύνσεις φυτοφαρµάκων, καθώς και 
τον καταναλωτή και τους καλλιεργητές. Το 2004 ο Νίκος Γαβαλάς ιδρύει ένα νέο, υ-
περσύγχρονο οινοποιείο µέσα στους αµπελώνες. Όλες οι φάσεις, από την παραγωγή 
µέχρι την εµφιάλωση, γίνονται πλέον στην καθετοποιηµένη σύγχρονη µονάδα του 
Κτήµατος Γαβαλά.

Η οικογένεια Γαβαλά έχει παράδοση στο κρασί από τις αρχές του αιώνα. Ήταν αυ-
τονόητο για εσάς ότι θα ασχοληθείτε µε το κρασί;
Τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν είναι αυτονόητο. ∆εν ξέρω αν µεγαλώνοντας σε άλλο πε-
ριβάλλον, µε άλλες ασχολίες των προγόνων µου, θα έκανα κάτι άλλο, αλλά αυτό που 
µπορώ να σας πω µε πολλή περηφάνια είναι ότι χαίροµαι που µεγάλωσα σε αυτό το 
περιβάλλον, που επίκεντρο είχε το αµπέλι και µετά το κρασί.

Το 2001 κάνατε το πέρασµα στο βιολογικό. Γιατί επιλέξατε αυτή τη στροφή; Τι αλ-
λάζει στο κρασί;
Επιλέξαµε τη βιολογική καλλιέργεια, και µιλώ στον πληθυντικό γιατί την επιλογή την 
κάναµε µαζί µε τα αδέλφια µου, πρώτον, για εµάς και τα παιδιά µας, προκειµένου να εί-
µαστε µακριά από φυτοφάρµακα και άλλες ουσίες που κανείς δεν ξέρει τι πραγµατικά 
είναι και τι ζηµιά προκαλούν µακροχρόνια, και, δεύτερον, για το περιβάλλον στο οποίο 
ζούµε. Όσο για το τι αλλάζει στο κρασί, πιστεύω ότι αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η 
οµαλή διαδικασία από το αµπέλι µέχρι το τελικό προϊόν.

Είστε εξωστρεφής εταιρεία; Πόσο δύσκολο είναι για τον Έλληνα παραγωγό να 
πάρει τη θέση του στον διεθνή ανταγωνισµό;

∆εν ήµασταν εξωστρεφής εταιρεία, αφού µέχρι και πριν από λίγα χρόνια η προσοχή 
µας ήταν στραµµένη στα αµπέλια και στην τοπική αγορά. Ο διεθνής ανταγωνισµός, 
όπως ξέρετε, είναι πολύ µεγάλος και σκληρός, πόσο µάλλον για έναν Έλληνα παρα-
γωγό από την Κρήτη στον οποίο µέχρι και πριν από λίγα χρόνια δεν πίστευε ούτε η 
υπόλοιπη Ελλάδα, πόσο µάλλον το εξωτερικό. Αυτό άλλαξε τα τελευταία δεκαπέντε 
χρόνια µε τους νέους οινοποιούς που µέσα από το δίκτυο οινοποιών Κρήτης έχουµε 
κάνει µια πολύ µεγάλη προσπάθεια, η οποία αναγνωρίζεται πρώτα στην Ελλάδα και 
µετά στο εξωτερικό.

Υπάρχουν σχέδια για το µέλλον όσον αφορά τα κρασιά Γαβαλά;
Από σχέδια, άλλο τίποτα, αλλά νοµίζω ότι είναι καιρός να τα ταξινοµήσουµε στο µυαλό 
µας και κάθε φορά να βάζουµε στόχους µικρούς και εφικτούς, για να µην απογοητευό-
µαστε. Το καλό κρασί θέλει κόπο, στόχο και µεγάλη υποµονή!

  ΣΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΚΟΥΡΟΥΠΗ

ΦΡΑΓΚΟΣΠΙΤΟ
Ποικιλία: Syrah, Cabernet 
Sauvignon
Περιοχή: Ηράκλειο Κρήτης
Τύπος: Ερυθρό, Ξηρό
Αλκοόλ: 15%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
17-18°C

Χρώµα βαθύ ρουµπινί. Ξεχω-
ριστό αρωµατικό µπουκέτο: 
φράουλα, σύκο, αµύγδαλο, 
σοκολάτα, βανίλια και κανέλα. 
Στόµα έντονο, σώµα πλού-
σιο, µαλακές τανίνες. Απολαυ-
στική λόγω των αρωµάτων, 
µακριά επίγευση.
Ταιριάζει µε κόκκινα κρέατα, 
έντονα σκληρά τυριά

ΕΦΗΒΟΣ
Ποικιλία: Μαντηλάρι, Κο-
τσιφάλι
Περιοχή: Ηράκλειο Κρήτης
Τύπος: Ροζέ, Ξηρό
Αλκοόλ: 12%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
10-11°C

Ανοιχτό τριανταφυλλί χρώµα 
που συµβαδίζει µε τα αρώ-
µατα κόκκινων λουλουδιών. 
Στο στόµα φρέσκο, εφηβικό, 
µοιάζει εκτός κανόνων. Κε-
ράσι και φραγκοστάφυλο. 
Φρουτώδης, δροσιστική ε-
πίγευση.
Ταιριάζει µε πλατό αλλαντι-
κών, κίτρινα τυριά, ζυµαρικά 
µε λευκές σάλτσες ή µε θα-
λασσινά.
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Μία ιδέα, δύο αδέλφια, τέσσερα άλμπουμ και οκτώ άτομα που έχουν ταξιδέψει μαζί σε πάνω από 22 
χώρες. Oι Imam Baildi μας προσκαλούν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για να γιορτάσουμε 
μαζί τα δέκατα γενέθλιά τους και μας εξηγούν γιατί τα τραγούδια του τότε μιλάνε στο σήμερα.

Τι θα ακούσουμε στην Τεχνόπολη;
Στην Τεχνόπολη γιορτάζουμε τα δέκα μας χρόνια! Ετοιμάζουμε, λοιπόν, μια γιορτή που θα περιέχει όλα τα κομ-
μάτια που έχει αγαπήσει ο κόσμος, αλλά και ένα μεγάλο μέρος από το επερχόμενο άλμπουμ μας. Ουσιαστικά, 
θα είναι ένα καινούργιο πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί πρώτη φορά. Ένα γενέθλιο πάρτι που θα γεμίσει με 
τις αγαπημένες στιγμές της μέχρι τώρα πορείας μας, αλλά και θα δώσει το στίγμα για όσα θα επακολουθήσουν.

Όταν ξεκινήσατε, το 2007, «πειράζατε» παλιά μουσικά κομμάτια και φαινόταν σαν να κάνετε το κέφι σας. 
Σήμερα είναι η βασική σας απασχόληση. Περιμένατε αυτή την εξέλιξη;
Δεν μας άρεσε ποτέ να κάνουμε προβλέψεις, προτιμάμε να παίρνουμε τα πράγματα όπως έρχονται. Είμαστε 
πολύ χαρούμενοι, αισθανόμαστε πραγματικά τυχεροί για όσα έχουμε ζήσει μέχρι στιγμής και, παρ’ ότι είναι 
πλέον η βασική μας απασχόληση, η ιδέα με την οποία ξεκινήσαμε το 2007 εξακολουθεί να μας γοητεύει. Συνε-
χίζουμε να κάνουμε το κέφι μας δηλαδή.

Η αγάπη σας για το ελληνικό λαϊκό –και ιδιαίτερα το ρεμπέτικο– τραγούδι πού οφείλεται;
Είναι δύσκολο να απαντήσεις στο γατί αγαπάς κάτι. Απλώς το αγαπάς.

Τι είναι πιο δύσκολο: ένα νέο τραγούδι ή η διασκευή ενός τραγουδιού που ήδη έχει την πορεία και την αξία 
του;
Και τα δύο είναι εξίσου δύσκολα. Δίνουμε την ίδια σημασία και έχουμε τα ίδια αυστηρά κριτήρια τόσο όταν γρά-
φουμε ένα δικό μας κομμάτι όσο και όταν κάνουμε μια διασκευή. Σε ένα καινούργιο κομμάτι η δυσκολία έγκει-
ται στο ότι το φτιάχνεις από το μηδέν. Ξεκινάς με μια ιδέα που νιώθεις ότι κάτι έχει να πει, αλλά, μέχρι να ολο-
κληρωθεί, συναντάς πολλά εμπόδια και κάνεις αρκετά πισωγυρίσματα. Από την άλλη, ακριβώς επειδή είναι κάτι 
που ακόμη δεν έχει πάρει μορφή, ένα καινούργιο κομμάτι είναι εύπλαστο. Αντίθετα, όταν κάνεις μια διασκευή 
ή ένα remix, έχεις μπροστά σου κάτι ολοκληρωμένο και πρέπει να βρεις τον τρόπο να του δώσεις καινούργιο 
νόημα χωρίς να το χαλάσεις. Να φανταστείς δηλαδή πώς κάτι που ήδη είναι ωραίο θα μπορούσε να είναι ωραίο 
και με άλλον τρόπο.

Υπάρχει τραγούδι που δεν θα «ακουμπούσατε» ποτέ;
Δεν υπάρχει τραγούδι που δεν θα ακουμπούσαμε, υπάρχουν όμως πολλά που προσπαθήσαμε να διασκευά-
σουμε αλλά στην πορεία κρίναμε ότι η ιδέα μας δεν οδηγούσε κάπου.

Τα τραγούδια που ως τώρα έχετε διασκευάσει την εποχή που γράφτηκαν απευθύνονταν σε ένα συγκεκρι-
μένο κοινό με συγκεκριμένες εμπειρίες, ερεθίσματα και αντιλήψεις. Τα τραγούδια αυτά το 2017 αγγίζουν 
τον ίδιο κόσμο και τα μηνύματα που θέλουν να στείλουν είναι τα ίδια;
Ένα καλό τραγούδι κουβαλάει ένα μήνυμα που αγγίζει τον ακροατή ανεξαρτήτως εποχής. Πολύ συχνά ακούς ένα 
τραγούδι που γράφτηκε με αναφορά σε κάτι συγκεκριμένο αλλά εξακολουθεί να σε συγκινεί, παρ’ ότι δεν έχεις 
βιώσει αυτό το οποίο περιγράφει. Αυτό δεν εξηγείται με τη λογική, αλλά αυτή είναι η μαγεία της μουσικής και 
της τέχνης γενικότερα, ότι δηλαδή κάτι που δημιουργήθηκε από κάποιον που δεν ξέρεις, για λόγους που επίσης 
δεν ξέρεις, καταφέρνει να σε συγκινήσει. Είναι ένα υπέροχο μυστήριο.

Με ποια κριτήρια επιλέγετε τα κομμάτια που θα διασκευάσετε;
Ακούμε το κομμάτι και κάποιο στοιχείο μάς προκαλεί το ερώτημα αν θα μπορούσε να ακουστεί εντός ενός και-
νούργιου μουσικού πλαισίου.

Οι συναυλίες είναι το στοιχείο σας και η ατμόσφαιρα πάντα ιδιαίτερη. Περνάτε καλύτερα πάνω στη σκηνή 
ή στο στούντιο;
Είναι δύο τελείως διαφορετικές εμπειρίες. Το στούντιο είναι μια μοναχική διαδικασία. Συγκεντρώνεσαι πολύ, 
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Πώληση εισιτηρίων 
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Imam Baildi

«Συνεχίζουμε να κάνουμε το κέφι μας»
  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

δουλεύεις την ίδια ιδέα ξανά και ξανά και κάποια στιγμή καταλήγεις κάπου 
όπου είσαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Η στιγμή αυτή είναι μοναδική 
και σε γεμίζει χαρά και αυτοπεποίθηση, την οποία όμως δεν μοιράζεσαι με κά-
ποιον, είναι απολύτως προσωπική στιγμή. Στη σκηνή το κοινό σού δείχνει ότι α-
γαπάει αυτό που έχεις δημιουργήσει και αυτό είναι πανέμορφο συναίσθημα, α-
κριβώς επειδή το μοιράζεσαι.

Στις συναυλίες σας στο εξωτερικό ο κόσμος πώς σας υποδέχεται;
Είναι πολύ εκδηλωτικός, τους συνεπαίρνει η ενέργεια που έχει η ελληνική μου-
σική. Παίζοντας σε κοινό που δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα συνειδητοποιείς τη 
δύναμη της μουσικής.

Σε ποιες χώρες έχετε παίξει;
Έχουμε παίξει σε 23 χώρες. Στις περισσότερες της Δυτικής Ευρώπης και επίσης 
στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Τουρκία, στο Ισραήλ και στην Αλγερία.

Όταν καλείστε να γράψετε για άλλους καλλιτέχνες, η ευθύνη είναι μεγαλύ-
τερη;
Όχι, αλλά ούτε και μικρότερη.

Στο σπίτι τι μουσική ακούτε;
Προσπαθούμε να μένουμε σε επαφή με ό,τι καινούργιο δημιουργείται εντός και 
εκτός συνόρων και φυσικά όταν έχουμε χρόνο επιστρέφουμε στις μουσικές που 
έχουμε αγαπήσει, στα αγαπημένα μας άλμπουμ που ακούμε από παιδιά.

Τα καλοκαιρινά σας σχέδια;
Μια σειρά συναυλιών στην Ελλάδα και στη Γαλλία το καλοκαίρι, ολοκλήρωση 
του άλμπουμ αμέσως μετά και μια περιοδεία στην Ευρώπη τον Οκτώβριο.
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