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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

CHAMPIONS LEAGUE

Τελικός σε 
τεντωµένο  σκοινί 

σελ. 34

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΣΙΠΡΑ
�  Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

ΕΦΕΡΕ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

�  Η ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΦΕΡΝΕΙ ΠΟΛΩΣΗ, ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΠΕΣ

�  117 ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΕΝΑ ΟΛΙΣΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ 

ΜΕ «ΕΥΧΟΛΟΓΙΟ»

σελ. 3, 8, 15

C I T R O Ë N 
C4 CACTUS
σελ. 17-33

ΕΝΘΕ ΤΟ 
AUTO FREE SUNDAY

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ

ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΣΙΠΡΑ
�  

ΕΦΕΡΕ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

�

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΦΕΡΝΕΙ ΠΟΛΩΣΗ, ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΠΕΣ

�  117 ΣΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ

ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΣΙΠΡΑ
Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

ΕΦΕΡΕ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΦΕΡΝΕΙ ΠΟΛΩΣΗ, ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΠΕΣ

ΟΧΟΙ ΣΕ ΕΝΑ ΟΛΙΣΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΝΕΤΣΑ 
ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ

Γ. Κωνσταντινίδης 

«Η χαµένη 
εµπιστοσύνη 
ανοίγει τον δρόµο 
σε συστήµατα 
διακυβέρνησης στη 
βάση της πυγµής»
 σελ. 4

Αν. Λαυρέντζος 

«Εισερχόµαστε 
σε µια ασταµάτητη 
αριθµητική 
συρρίκνωση 
του ελληνικού 
πληθυσµού»
σελ. 9
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FREE SUNDAΥ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 
∆ηµήτρης Γκέλµπουρας,

                   www.one9six.com

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΤΙΝΑ 
dmatina@freesunday.gr 

210-6754430

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi
 

ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΒΙΚΥ 

vickyth@freesunday.gr 
210-6754430

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

dianomi@freesunday.gr, 
 210-7230545

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ. 10559

ΤΗΛ: 210-6754430, 
FAX: 210-6729238

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS 
ΑΕΒΕ

∆ιανέµεται ∆ωρεάν
www.freesunday.gr

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η 
αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιλη-
πτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµε-
ρίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανι-
κό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογρα-
φήσεως 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.

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

BlueHDI 100
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BlueHDI 100
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››››››››››››››››  Τα  πάντα για την 
  Τα  πάντα για την 
  Τα  πάντα για την 
  Τα  πάντα για την 

››  Τα  πάντα για την 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

AUTO
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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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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Συµπληρωµατικό Μνηµόνιο 
µε υπογραφή Τσίπρα
04 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ «Η χαµένη 
εµπιστοσύνη οδηγεί σε συστήµατα 
διακυβέρνησης στη βάση της πυγµής»
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Μ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ «Η συναίνεση για 
να επιτευχθεί απαιτεί ήπιο και ορθό λόγο»
08 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ο Τσίπρας 
επενδύει σε µια γελοία αλλά πάντα 
επικίνδυνη πόλωση
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝ. ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΣ 
«Εισερχόµαστε σε µια ασταµάτητη 
αριθµητική συρρίκνωση του ελληνικού 
πληθυσµού»
10 // ΚΟΣΜΟΣ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Τραµπ: 
Μηδενική προβλεψιµότητα
11 // TWITTER Καλώς το 
Συµπληρωµατικό Μνηµόνιο!
12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Στην τελική ευθεία 
για τις Πανελλαδικές

14 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ 
«Από ιδεολογία και µόνο, Αριστερά και 
επενδύσεις είναι όπως το νερό και η φωτιά»
15 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 117 στόχοι σε ένα ολιστικό 
πρόγραµµα που µοιάζει µε «ευχολόγιο»

SPORTS
34 // ΤΕΛΙΚΟΣ CHAMPIONS LEAGUE 
Ισορροπία σε τ εντωµένο σκοινί
34 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις 
από το Betarades.gr

FREE TIME
35 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
36 // BOOKS Οκτώ βιβλία για παιδιά
37 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝ∆ΡΕΑ∆Η 
«Όλοι πρέπει να δράσουµε»
38 // ΕΥΕΞΙΑ Ποια άσκηση ταιριάζει στον 
σωµα τότυπό σας; (Μέρος 3ο) // Serum: Ο ορός 
νεότητας // Η εποχή των κερασιών

C I T R O Ë N 
C4 CACTUS
σελ. 17-33

ΕΝΘΕ ΤΟ 
AUTO FREE SUNDAY

ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΝΕΤΣΑ 
ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ

ΣΕ ΑΓΡΙΑ (ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ) ΝΕΡΑ Η ΟΜΑ∆Α 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΒΑΣΗ ΕΛΠΙ∆ΑΣ

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η  Μ Ε  Τ Η Ν  Ο Μ Α ∆ Α  Α Ι ΓΑ Ι Ο Υ

σελ. 16
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ανάλυση

Η έλλειψη αξιοπιστίας της κυβέρνησης 
και του πρωθυπουργού οδήγησε 
στην επιβολή ενός πολύ αυστηρού 
Συµπληρωµατικού Μνηµονίου.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΣΙΠΡΑ
Η ελληνική κυβέρνηση αποδείχθηκε διαπραγµατευτικά 
ανύπαρκτη.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kirtsos   @GiorgosKyrtsos

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο 
πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και οι βασικοί 
συνεργάτες του πανηγυρίζουν εδώ και µε-
ρικές εβδοµάδες την υποτιθέµενη έξοδο 
της Ελλάδας από το πρόγραµµα-µνηµό-
νιο και δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι 
δεν υπάρχει περίπτωση να υπογράψουν 
νέο πρόγραµµα-µνηµόνιο. Η επικοινωνι-

ακή τους πολιτική κατέρρευσε από τη στιγµή που η ελληνική 
πλευρά έβαλε την υπογραφή της σε ένα κείµενο που προετοίµα-
σαν οι εκπρόσωποι των θεσµών και των κυβερνήσεων της Ευρω-
ζώνης και περιέχει 40 σελίδες νέων µέτρων και δεσµεύσεων για 
τα επόµενα χρόνια.

Το αξιοσηµείωτο είναι ότι το κείµενο των 40 σελίδων τιτλο-
φορείται «Συµπληρωµατικό Μνηµόνιο Συνεννόησης», προετοι-
µάζοντας το έδαφος για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

∆υσάρεστη έκπληξη
Παρά το γεγονός ότι συµµετέχω στην Επιτροπή Οικονοµικών 
και Νοµισµατικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και στην Οµάδα Εργασίας της Επιτροπής που παρακολουθεί την 
εφαρµογή του ελληνικού προγράµµατος-µνηµονίου, το περιεχό-
µενο του Συµπληρωµατικού Μνηµονίου είναι πολύ χειρότερο 
απ’ ό,τι µας το περιέγραφαν και το περίµενα.

Κατά την άποψή µου, τέσσερις είναι οι παράγοντες που 
προσδιόρισαν ένα δύσκολο και σε µεγάλο βαθµό αντιπαραγω-
γικό περιεχόµενο.

Πρώτον, η αξιοπιστία της κυβέρνησης Τσίπρα είναι περιο-
ρισµένη και γι’ αυτό οι Ευρωπαίοι εταίροι και πιστωτές επέβα-
λαν αυστηρές δεσµεύσεις, σε µια προσπάθεια να περιορίσουν το 
στοιχείο του ρίσκου.

Την κατάσταση περιέπλεξε η προσπάθεια αρκετών υπουρ-
γών να πείσουν ότι η κυβέρνηση θα βρει τρόπο να παρακάµψει 
τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει και τα συγκεκριµένα µέτρα 
που έχει υπογράψει και ψηφίσει. Ο υπουργός Οικονοµικών κ. 
Τσακαλώτος, γνωρίζοντας τις συνέπειες που θα µπορούσε να 
έχει η αναξιοπιστία της ελληνικής κυβέρνησης, επαναλάµβανε 
σε κάθε ευκαιρία ότι θα εφάρµοζε πλήρως τα συµφωνηθέντα. 
Άλλοι υπουργοί, όπως η κ. Φωτίου, ο κ. Πετρόπουλος, η κ. Α-
χτσιόγλου, έστειλαν εντελώς διαφορετικά µηνύµατα, µε αποτέ-
λεσµα να προκαλέσουν την ισοπεδωτική παρέµβαση των Ευρω-

παίων εταίρων και των πιστωτών.
∆εύτερον, η ιταλική κρίση δεν βοήθησε την ελληνική υπό-

θεση, αντίθετα χρησιµοποιήθηκε η περίπτωση της Ελλάδας για 
να σταλούν –µέσω του Συµπληρωµατικού Μνηµονίου– αυστηρά 
µηνύµατα προσαρµογής στη νέα κυβέρνηση συνασπισµού της Ι-
ταλίας, η οποία αποτελείται από κατά κανόνα δεξιόστροφους ευ-
ρωσκεπτικιστές και αντιευρωπαίους µε κοινό χαρακτηριστικό 
τον επιθετικό λαϊκισµό.

Τρίτον, η γενικότερη αλλαγή του συσχετισµού πολιτικών δυ-
νάµεων στην Ε.Ε. υποχρεώνει τις κυβερνήσεις των κρατών-µε-
λών της Ευρωζώνης να είναι ιδιαίτερα αυστηρές στη διαχείριση 
του ελληνικού ζητήµατος, για να περιορίσουν το πολιτικό κόστος 
που συνδέεται µε αυτό. Χαρακτηριστικό το παράδειγµα της Γερ-
µανίας, όπου η νέα κυβέρνηση Χριστιανοδηµοκρατών-Σοσιαλ-
δηµοκρατών υπό την καγκελάριο Μέρκελ είναι πιο προσεκτική 
στις κινήσεις της από την προηγούµενη εξαιτίας της µεγάλης πο-
λιτικής πίεσης που δέχεται από την ακροδεξιά Εναλλακτική για 
τη Γερµανία, η οποία είναι πλέον κόµµα της αξιωµατικής αντιπο-
λίτευσης, και τους Φιλελεύθερους. Τα δύο κόµµατα της αντιπολί-
τευσης τάσσονται κατά της συµµετοχής της Γερµανίας στο ελλη-
νικό πρόγραµµα και κατά της συνέχισης της συµµετοχής της Ελ-
λάδας στην Ευρωζώνη. Έχουµε φτάσει στο σηµείο να θεωρούµε 
ότι ο πολυσυζητηµένος πρώην υπουργός Οικονοµικών της Γερ-
µανίας κ. Σόιµπλε έδειχνε µεγαλύτερη κατανόηση στα ελληνικά 
συµφέροντα και τις ιδιαιτερότητες από τον σοσιαλδηµοκράτη α-
ντικαταστάτη του κ. Σολτς.

Τέταρτον, εάν κρίνουµε από το περιεχόµενο του Συµπληρω-
µατικού Μνηµονίου, οι Ευρωπαίοι εταίροι και οι πιστωτές δεν 
καταλαβαίνουν πλήρως πώς λειτουργεί η ελληνική οικονοµία 
και ποιες είναι οι ανάγκες της, επειδή η κυβέρνηση Τσίπρα δεν 
είναι σε θέση να τους το εξηγήσει και να τους κάνει να συµφωνή-
σουν σε θέσεις και πολιτικές που βελτιώνουν την κατάσταση και 
την προοπτική της ελληνικής οικονοµίας.

∆ύσκολα µέτρα
Τα µέτρα που περιέχονται στο Συµπληρωµατικό Μνηµόνιο είναι τα 
περισσότερα δύσκολα και σε αρκετές περιπτώσεις αντιπαραγωγικά.

Επισηµοποιείται η νέα µεγάλη µείωση των συντάξεων από 
τον Ιανουάριο του 2019, ενώ αφήνεται στο ∆ΝΤ η πρωτοβουλία 
για εφαρµογή από το 2019 της µεγάλης µείωσης του αφορολόγη-

του ορίου του ετήσιου εισοδήµατος, η οποία είναι προγραµµατι-
σµένη για τον Ιανουάριο του 2020. Η διατύπωση του Συµπληρω-
µατικού Μνηµονίου δείχνει την ισχυρή επιρροή του ∆ΝΤ στη 
διαµόρφωση της οικονοµικής πολιτικής, ανεξάρτητα από το εάν 
θα ικανοποιηθεί για τις ρυθµίσεις για το χρέος και θα παραµείνει 
στη χρηµατοδότηση του ελληνικού προγράµµατος.

Η κυβέρνηση αναλαµβάνει την υποχρέωση να αντιµετωπί-
σει τους «δηµοσιονοµικούς κινδύνους» που µπορούν να προκα-
λέσουν µελλοντικές δικαστικές αποφάσεις µε ισοδύναµα µέτρα. 
Αυτό σηµαίνει ότι αν δοθούν πίσω χρήµατα σε δικαιούχους –για 
παράδειγµα, συνταξιούχους– µε αποφάσεις της ∆ικαιοσύνης, η 
κυβέρνηση θα έχει την υποχρέωση να καλύψει το δηµοσιονο-
µικό κενό που θα δηµιουργηθεί µε πρόσθετους φόρους ή µεγα-
λύτερες περικοπές.

Εντύπωση προκαλεί η δέσµευση της κυβέρνησης να προ-
χωρήσει στη διεύρυνση της βάσης του φόρου ακίνητης περιου-
σίας, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από τους Ευρωπαίους εταίρους 
και τους πιστωτές. Αυτό σηµαίνει ότι ο πολυσυζητηµένος ΕΝΦΙΑ 
δεν θα καταργηθεί αλλά θα γίνει αυστηρότερος για τη µεσαία και 
τη µικρή ιδιοκτησία. Υπάρχει σαφής πρόβλεψη για την αυστη-
ροποίηση του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων ως προς τις 
δηµοπρασίες και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, για να 
ασκηθεί µεγαλύτερη πίεση στους οφειλέτες του ∆ηµοσίου που 
δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Άλλα µέτρα που θα α-
πασχολήσουν την κοινή γνώµη είναι η πλήρης κατάργηση του 
ΕΚΑΣ, η καταβολή των συντάξεων µόνο στο 30% του συνόλου ε-
κείνων που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης το 2017 προκει-
µένου να υπάρξει δυνατότητα να ικανοποιηθούν όλοι όσοι υπέ-
βαλαν αίτηση το 2016, η καταβολή µόνο 13.800 νέων επικουρι-
κών συντάξεων στους δικαιούχους.

Ενδεικτική της αδυναµίας των Ευρωπαίων εταίρων και των 
πιστωτών να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ελληνικής οικο-
νοµίας είναι και η δέσµευση που περιλαµβάνεται στο Συµπλη-
ρωµατικό Μνηµόνιο για αύξηση της φορολογίας της εµπορικής 
ναυτιλίας στην κατεύθυνση που υποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, υπό την πίεση κυρίως της Γερµανίας. Σε µια περίοδο κατά 
την οποία το Brexit σπρώχνει το Ηνωµένο Βασίλειο στη µείωση 
της σχετικής φορολογίας και ο Πρόεδρος της Κύπρου κ. Αναστα-
σιάδης έχει στρώσει το κόκκινο χαλί για τους Έλληνες εφοπλι-
στές, προετοιµάζονται µέτρα που θα περιορίσουν το ανταγωνι-
στικό πλεονέκτηµα της ελληνικής εµπορικής ναυτιλίας.

Πολιτικό πρόβληµα
Η δηµοσιοποίηση του Συµπληρωµατικού Μνηµονίου δηµιουρ-
γεί τεράστιο πολιτικό πρόβληµα στην κυβέρνηση Τσίπρα και 
στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους των 
Ελλήνων. Όχι µόνο µας στέρησαν τη δυνατότητα να βγούµε από 
το δεύτερο πρόγραµµα-µνηµόνιο το 2015 αλλά µας εγκλώβισαν 
στο σκληρότερο τρίτο πρόγραµµα-µνηµόνιο µέχρι τον Αύγουστο 
του 2018 και τώρα αποκαλύπτεται η ύπαρξη ενός Συµπληρωµα-
τικού Μνηµονίου, το οποίο προσδιορίζει την οικονοµική και κοι-
νωνική πολιτική τα επόµενα χρόνια.

Κατά την άποψή µου, αυξάνονται οι πιθανότητες να πάµε σε 
εκλογές το φθινόπωρο του 2018, όχι γιατί υπάρχει πολιτικός σχε-
διασµός στο Μαξίµου, αλλά γιατί η κυβέρνηση θα «κουτρουβα-
λήσει», πιθανότατα, σε εκλογές εξαιτίας των συνεπειών της οικο-
νοµικής και κοινωνικής πολιτικής που εφαρµόζει.
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συνέντευξη

Γιάννης Κωνσταντινίδης, επίκουρος καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η κανονικότητα, με την 
έννοια των σταθερών και 
ευθυγραμμισμένων εκλογικών 
και πολιτικών επιλογών, 
παραμένει πολύ μακριά.

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

«Η χαμένη εμπιστοσύνη οδηγεί 
σε συστήματα διακυβέρνησης 

στη βάση της πυγμής»

Η 
ανασύσταση της πολιτικής εμπιστοσύ-
νης είναι απαραίτητο συστατικό για τη 
λειτουργία της δημοκρατίας και περνά 
μέσα από την ενεργή συμμετοχή καλά 
ενημερωμένων πολιτών που δεν κα-

ταπίνουν τα fake news και που δεν επιδεικνύουν 
ανοχή στο πολιτικό ψέμα, επισημαίνει ο επίκουρος 
καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γιάννης 
Κωνσταντινίδης. Σε μια συζήτηση με τον δημοσιο-
γράφο και πρώην δημοτικό σύμβουλο Θεσσαλονί-
κης Χρήστο Μάτη, ο κ. Κωνσταντινίδης, ο οποίος 
έχει ειδίκευση σε θέματα Πολιτικής Συμπεριφοράς 
και Μεθοδολογίας Πολιτικής Έρευνας, ερμηνεύει 
και τα πρόσφατα βίαια γεγονότα, προειδοποιώντας 
ότι «όταν οι επιλογές τελειώνουν, τότε περνάς τα όρια 
της συμβατικότητας».

Άκούμε πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό για την 
επιστροφή της πολιτικής ζωής της χώρας στην 
κανονικότητα. Εσείς γράψατε προσφάτως ένα βι-
βλίο για την ελληνική κοινή γνώμη και τα κόμ-
ματα, το «Επιλέγοντας», διευκρινίζοντας στον υ-
πότιτλο ότι αναφέρεστε στην περίοδο 2015-2017. 
Ο χρονικός προσδιορισμός απλώς οριοθετεί χρο-
νικά την έρευνά σας ή υπογραμμίζει ακριβώς την 
περίοδο της μη κανονικότητας;
Το «Επιλέγοντας» περιγράφει τις πολλές στροφές των 
συναισθημάτων της κοινής γνώμης από τις παραμο-
νές της πρώτης νίκης του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ιανουάριο του 
2015, έως το φθινόπωρο του 2017. Από την ελπίδα 

στην οργή, από την οργή στον φόβο και πάλι πίσω 
στην οργή – ίσως με άλλον όμως αποδέκτη. Περι-
γράφει επίσης τις πολλές στροφές των στρατηγικών 
των πολιτικών πρωταγωνιστών κατά την ίδια τριετία, 
από την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να συμμαχήσει με τους 
ΑΝΕΛ μέχρι την απόφαση της συμπόρευσης των δυ-
νάμεων του Κέντρου το φθινόπωρο του 2017 ή την 
επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην αποδεχτεί 
τις προτεινόμενες λύσεις στο θέμα του ονόματος των 
Σκοπίων. Βαριές κουβέντες που εναλλάσσονται με 
φιλοφρονήσεις του ενός για τον άλλον ή θέσεις σε 
πολιτικά ζητήματα που τη μια γίνονται σημαία και την 
άλλη πετιούνται στα αζήτητα. Η τριετία αυτή υπήρξε 
σίγουρα μη κανονική ως προς την ένταση των επι-
λογών ψηφοφόρων και πολιτικών, αλλά δεν υπάρ-
χουν ενδείξεις τερματισμού της μεταβλητότητας των 
επιλογών ούτε των μεν ούτε των δε. Κατά συνέπεια, 
όχι, η κανονικότητα, με την έννοια των σταθερών και 
ευθυγραμμισμένων εκλογικών και πολιτικών επιλο-
γών, παραμένει πολύ μακριά.

Τι ήταν αυτό που χάλασε την κανονικότητα της 
λειτουργίας του ελληνικού κομματικού συστήμα-
τος; Ήταν μήπως το γεγονός ότι τα ελληνικά πολι-
τικά κόμματα ήταν δομημένα σε πελατειακές βά-
σεις και η ελληνική κοινωνία ήταν συνηθισμένη 
σε πρωθυπουργούς που κυβερνούσαν μοιράζο-
ντας τσεκ; Όταν, λοιπόν, μειώθηκαν τα ποσά των 
τσεκ, χάθηκε η κανονικότητα; Ή δεν ήταν ποσο-
τικό το θέμα;

Το γεγονός ότι η κατάρρευση του κομματικού συ-
στήματος την περίοδο 2011-2012 συνέπεσε με την 
κατάρρευση των τσεκ, όπως κυνικά είπατε, δείχνει 
μοιραία τη σύνδεση των δύο σημείων. Συχνά, μας α-
ρέσει να βαυκαλιζόμαστε λέγοντας ότι ήταν η συνει-
δητοποίηση της ανεπαρκούς διαχείρισης των δημο-
σιονομικών της χώρας που έφερε την κατάρρευση 
της εμπιστοσύνης των πιστών των δύο κομμάτων 
εξουσίας. Ωραιοποιούμε την απλή, και δικαιολογη-
μένη, ιδιοτέλειά μας. Αν όμως ήταν έτσι, τότε οι επι-
λογές ψήφου μετά το 2012 θα στηρίζονταν σε πιο ορ-
θολογικά κριτήρια, κάτι που δεν είδαμε.

Υπονοείτε ότι η στροφή προς τον ΣΥΡΙΖΆ, κυρίως 
η στροφή των πρώην ψηφοφόρων του ΠΆΣΟΚ, 
έγινε στη βάση ενός πείσματος ότι όλα μπορούν 
να γίνουν «όπως πρώτα»;
Δεν είναι τυχαίο ότι εκείνο το μέρος των παραδοσια-
κών υποστηρικτών του ΠΑΣΟΚ που μετακινήθηκαν 
πρώτοι και μαζικότερα προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ήδη από το 
2012, ήταν εκείνοι που το ΠΑΣΟΚ παραδέχτηκε ότι 
δεν μπορούσε πλέον να προστατέψει, για παράδειγμα 
οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ. Γιατί άραγε οι άνθρωποι 
αυτοί αναζήτησαν την προστασία στον ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί 
ο ΣΥΡΙΖΑ τους υποσχόταν την επιστροφή τους στη 
χαμένη κανονικότητα: στα αδιανόητα προνόμια που 
είχαν γίνει κεκτημένα. Ο θυμός τους ήταν αναμενό-
μενος. Οι σχέσεις πάθους τελειώνουν άσχημα όταν 
ένας από τους δύο εραστές απατήσει τον άλλον. Και 
η ελπίδα του απατημένου ότι μπορεί να βρει και πάλι 
την ευτυχισμένη προσωπική ζωή που είχε μπορεί 
να τον κάνει ευάλωτο σε μια νέα γνωριμία που του 
μοιάζει με την προηγούμενη.

Μα μπορούν να επιβιώσουν οι πελατειακές σχέ-
σεις όταν το κράτος δεν μπορεί να είναι κομματικό 
λάφυρο; Όταν δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις; 
Όταν έχει πουλήσει τις ΔΕΚΟ;
Η αλήθεια είναι ότι το κράτος στην Ελλάδα δεν είναι 
μικρό ούτε σήμερα και συνεπώς οι ευκαιρίες δημι-
ουργίας ενός πελατειακού δικτύου από έναν νέο πά-
τρωνα υπάρχουν ακόμα. Όμως θα δεχτώ ότι τα πε-
ριθώρια στενεύουν. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο α-
ναπτύσσονται και άλλες στρατηγικές προσέλκυσης 
της ψήφου, βασιζόμενες κυρίως στην πρόκληση συ-
ναισθηματικής φόρτισης. Τα σύμβολα, οι εξωτερικοί 
εχθροί, η Ιστορία, χρησιμοποιούνται συχνά –και όχι 
μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ– ως υποκατάστατα της κλα-
σικής μεθόδου του πελατειασμού. Οι μνήμες, οι α-
ντιπαραθέσεις ή οι απειλές –ανεξάρτητα από το αν 
είναι αληθείς ή ψευδείς– γεννούν συναισθήματα και 
τα συναισθήματα κινητοποιούν.

Θα συμφωνήσετε πάντως ότι το ενδιαφέρον 
της ελληνικής κοινωνίας για την πολιτική έχει 
υποχωρήσει. Το πιστοποιεί άλλωστε αυτό και 
η αύξηση της αποχής. Άυτό δεν αυξάνει το ει-
δικό βάρος που έχουν στο εκλογικό αποτέ-
λεσμα οργανωμένες κοινωνικές ομάδες; Δεν 
μπορεί αυτό να κάνει τα κόμματα ομήρους;
Η αποχή, ή γενικότερα η «επιλογή εξόδου» όπως 
λέμε, συμπεριλαμβάνοντας στην αποχή και τη 
λευκή και άκυρη ψήφο, βαίνει όντως αυξημένη, 
ειδικά μετά το 2015. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυρίαρχη 
πρώτη αντίδραση στη συνειδητοποίηση του αδιε-
ξόδου, η «επιλογή εξόδου» είναι η κυρίαρχη δεύ-
τερη χρονικά αντίδραση που ακολουθεί τη διά-
ψευση των προσδοκιών που δημιούργησε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Δεν είναι τυχαίο ότι το πιο μεγάλο ποσοστό 
εκείνων που επιλέγουν την έξοδο είχε ψηφίσει 

ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Ποιοι μένουν στο ενεργό εκλογικό 
σώμα; Είτε οι πιο ηλικιωμένοι από απλή συνή-
θεια, είτε όσοι αναπολούν το προ κρίσης πολιτικό 
παιχνίδι και, πολύ πιο σπάνια, εκείνοι που αισθά-
νονται, για λόγους που σχετίζονται με την αυτοει-
κόνα τους, υψηλότερη την ευθύνη της συμμετο-
χής. Κανείς από αυτούς, πάντως, δε συνιστά μια 
οργανωμένη κοινωνική ομάδα. Είναι μάλλον με-
μονωμένες μονάδες, που είναι μάλιστα δύσκολο 
να προσεγγιστούν ως σύνολα. Αν τα κόμματα ε-
γκλωβίζονται από κάποιον ή από κάτι σήμερα, 
είναι από συμβούλους ή τους λεγόμενους «δια-
μορφωτές κοινής γνώμης» που αντιμετωπίζουν 
την πολιτική με παλαιικούς όρους στρατηγικών 
που θα φέρουν καλοζυγισμένες, σταδιακές και 
μαζικές, όμως, μετατοπίσεις ψήφου.

Δηλαδή πιστεύετε ότι δεν υπάρχει σήμερα 
αυτό που λέμε «κοινή γνώμη» στην Ελλάδα;
Πιστεύω ότι η κοινή γνώμη στην Ελλάδα σήμερα 
είναι και κατακερματισμένη και, κυρίως, ευμε-
τάβλητη. Συνεπώς δεν είναι εύκολο να την ε-
λέγξεις ή ακόμα και να την προβλέψεις. Σε αυτό 
συντελεί τόσο η χαμηλή αναγνωσιμότητα των ε-
φημερίδων όσο και η απαξίωση των ηλεκτρονι-
κών μέσων, τα οποία από φορείς ομογενοποί-
ησης πολιτικών ταυτοτήτων κατέληξαν να είναι 
και τα ίδια επιπρόσθετα αντικείμενα της αντίδρα-
σης των πολιτών.

Μήπως όμως μέσα από τα αποδυναμωμένα 
κόμματα, τα απαξιωμένα μέσα, την αποδιαρ-
θρωμένη κοινωνία οδηγούμαστε στην επι-
λογή της βίας ως τιμωρητικής πολιτικής συ-
μπεριφοράς; Και, αν ναι, υπάρχει αναστροφή;
Όταν οι επιλογές τελειώνουν, τότε περνάς τα όρια 
της συμβατικότητας. Κόμματα, μίντια, οργανωμένη 
κοινωνία, όλα απογοητεύουν. Η χαμένη εμπιστο-
σύνη ανοίγει τον δρόμο σε συστήματα διακυβέρ-
νησης στη βάση της πυγμής. Ας μην ψάχνουμε 
ποιος έχει τις ευθύνες, οι οποίες, πάντως, δεν 
είναι μοιρασμένες μεταξύ κυβερνωμένων και 
κυβερνώντων και ούτε είναι αυτής της αδιόρα-
της ξένης –θαρρείς– δύναμης, της παιδείας. Ας 
ψάξουμε την ανασύσταση της πολιτικής εμπι-
στοσύνης, απαραίτητο τελικά συστατικό για τη 
λειτουργία της δημοκρατίας. Αυτή περνά μέσα 
από την ενεργή συμμετοχή καλά ενημερωμένων 
πολιτών που δεν καταπίνουν τα fake news και 
που δεν επιδεικνύουν ανοχή στο πολιτικό ψέμα.





www.freesunday.gr06 27.05.2018

συνέντευξη

Μανώλης Κεφαλογιάννης, επικεφαλής της ομάδας 
των ευρωβουλευτών της ΝΔ

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Η συναίνεση για να επιτευχθεί 
απαιτεί ήπιο και ορθό λόγο»

Τ
ις εντυπώσεις του από το υψηλό φρό-
νημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών 
που κρατούνται στην Τουρκία μετα-
φέρει ο επικεφαλής της ευρωκοινο-
βουλευτικής ομάδας της ΝΔ Μανώ-

λης Κεφαλογιάννης, ο οποίος τους επισκέφθηκε 
στις φυλακές Αδριανούπολης. Παράλληλα, ο κ. 
Κεφαλογιάννης τονίζει ότι η «καθαρή έξοδος», 
για την οποία μιλά η κυβέρνηση, δεν υφίσταται.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μιλήσουμε για την επί-
σκεψή σας στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς 
που κρατούνται στην Τουρκία. Ποιες εντυπώ-
σεις αποκομίσατε; Σε τι κατάσταση βρίσκονται 
οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί;
Ο Άγγελος Μητρετώδης και ο Δημήτρης Κούκλα-
τζης πραγματικά με εντυπωσίασαν. Για το υψηλό 
τους φρόνημα. Για το ήθος τους, το θάρρος τους, 
την αξιοπρέπειά τους, το κουράγιο τους, την εθνική 
τους υπερηφάνεια. Δύο πανάξια στελέχη των ε-
νόπλων μας δυνάμεων που με γέμισαν αισιοδο-
ξία και πρέπει να αποτελούν ένα φωτεινό παρά-
δειγμα για τη νέα μας γενιά. Δεν χρειάστηκε να 
τους απευθύνω λόγια παρηγοριάς. Δεν τα χρει-
άζονταν. Δεν τα είχαν ανάγκη. Το μεγαλείο της 
ψυχής τους με γέμισε με εθνική υπερηφάνεια. 
Και αυτή η επίσκεψη δεν εξαντλεί τις ενέργειές 
μας και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 
την άμεση απελευθέρωσή τους. Δεν θα σταματή-
σουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες μέχρι 
οι δύο άξιοι αξιωματικοί μας να επιστρέψουν στα 
σπίτια τους. Στις οικογένειές τους.

Έχετε φέρει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις;
Στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, εκτός από την 
αγάπη και τη συμπαράσταση ενός ολόκληρου έ-
θνους, μετέφερα και την αμέριστη αλληλεγγύη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που με το σχε-
δόν ομόφωνο ψήφισμα που υιοθέτησε καταδικά-
ζει απερίφραστα την Τουρκία για την παράνομη 
κράτησή τους και ζητά την άμεση απελευθέρωσή 
τους. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνά κανείς στην 
περίπτωση των δύο Ελλήνων αξιωματικών, και 
σίγουρα ποτέ η Τουρκία, είναι ότι ο Άγγελος Μη-
τρετώδης και ο Δημήτρης Κούκλατζης δεν είναι 
μόνο Έλληνες πολίτες αλλά είναι Ευρωπαίοι πο-
λίτες που δεν φυλούσαν ελληνικά σύνορα αλλά 
ευρωπαϊκά. Με την ευκαιρία, όμως, αυτή θέλω 
να σημειώσω και κάτι ακόμη. Την κοινή στάση, 
τις κοινές ενέργειες, τις κοινές προσπάθειες των 
Ελλήνων ευρωβουλευτών στο Κοινοβούλιο για 
να υπάρξει και να υιοθετηθεί ομόφωνα το συγκε-
κριμένο ψήφισμα. Κάτι που σαφώς υποδηλώνει 
ότι όταν ενεργούμε ενωμένοι για το εθνικό καλό, 
έχουμε πάντα θετικό αποτέλεσμα.

Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση το έχει χειριστεί 
σωστά;
Η Τουρκία, ιδίως μετά το αποτυχημένο πραξικό-
πημα της 15ης Ιουλίου 2016, έχει ξεκινήσει μια ι-
διότυπη στρατηγική «πολιτικών ομηρίας». Τα πα-
ραδείγματα πολλά. Ο Γερμανός δημοσιογράφος 
με τουρκικές ρίζες που κρατήθηκε επί αρκετούς 
μήνες και απελευθερώθηκε πρόσφατα, μετά από 
παρέμβαση της καγκελαρίου Μέρκελ σε συνά-
ντησή της με τον Τούρκο Πρόεδρο. Ο Αμερικα-
νός πάστορας, που πρόσφατα ξεκίνησε η δίκη του 
με βαριές κατηγορίες (κατασκοπεία), παραμένει 
προφυλακισμένος για πάνω από έναν χρόνο και 

ο στόχος του Ερντογάν είναι να τον ανταλλάξει 
με τον ιμάμη Γκιουλέν –τον παλιό του μέντορα 
και τωρινό ορκισμένο εχθρό του– που διαμένει 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά είναι γνω-
στά εδώ και καιρό. Αυτό που προκαλεί έκπληξη 
είναι ότι το κατά τα άλλα λαλίστατο επί παντός ε-
πιστητού Μαξίμου των συνεχών non papers και 
ο πρωθυπουργός, που μας κατακεραυνώνει με 
κάθε ευκαιρία, δεν έχουν απαντήσει ποτέ σε μια 
συγκεκριμένη δήλωση του Τούρκου Προέδρου 
την οποία έχει κάνει κατ’ επανάληψη: ότι ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός, καταργώντας κάθε έννοια 
κράτους δικαίου, του είχε υποσχεθεί –αυτοστιγ-
μεί– να του παραδώσει τους οκτώ Τούρκους α-
ξιωματικούς που είχαν ζητήσει άσυλο στη χώρα 
μας μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα.

Το περασμένο Σάββατο ανακοινώθηκε ότι έ-
κλεισε το Staff Level Agreement μεταξύ κυ-
βέρνησης και δανειστών για την τέταρτη αξι-
ολόγηση. Θεωρείτε ότι έτσι υλοποιείται η δέ-
σμευση της κυβέρνησης για «καθαρή έξοδο» 
από τα μνημόνια;
Με την τεχνική συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης 
και θεσμών (η μετονομασία της τρόικας) πιστο-
ποιούνται οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για υ-
λοποίηση των ψηφισμένων από την ίδια μέτρων 
που αφορούν περικοπές συντάξεων το 2019 και 
μείωση του αφορολόγητου το 2020. Ενώ σαφέ-

στατα με δήλωσή του πρόσφατα στους «Financial 
Times» ο υπουργός Οικονομικών είχε ξεκαθαρί-
σει ότι στη λεγόμενη μεταμνημονιακή εποχή θα 
υπάρχει πολύ αυστηρή επιτήρηση και εποπτεία 
από τους δανειστές με τέσσερις αξιολογήσεις κατ’ 
έτος. Κάποιοι κάνουν πως δεν ακούν. Παριστά-
νουν τους ανήξερους. Μεταξύ αυτών και ο σημε-
ρινός πρωθυπουργός, που επιμένει στο «αφήγημα 
της καθαρής εξόδου», συντηρώντας αναλλοίω-
τες τις προσωπικές του αυταπάτες. Άξιοι συμπα-
ραστάτες του, διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που 
εξαγγέλλουν παροχές, αυξήσεις μισθών και συ-
ντάξεων. Πιάνοντας το «νήμα του παραμυθιού» 
από το αλήστου μνήμης πρόγραμμα της Θεσσα-
λονίκης του 2014, καταφέρνουν με απόλυτη επι-
τυχία να μας θυμίσουν τη διαχρονικότητα τόσο 
του άκρατου λαϊκισμού τους όσο και της ανικα-
νότητάς τους.

Ποιο είναι το κλίμα που εσείς προσλαμβάνετε 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις ε-
ξαγγελίες της κυβέρνησης για έξοδο από τα 
μνημόνια;
Σχεδόν πάντα οι εξαγγελίες των στελεχών του 
κυβερνώντος κόμματος δεν συμβαδίζουν με την 
πραγματικότητα. Πραγματικότητα πρώτη: τον Αύ-
γουστο τερματίζεται η χρηματοδότηση της χώρας 
μας από τους εταίρους μας. Πραγματικότητα δεύ-
τερη: η χώρα μας υποχρεούται να υλοποιήσει 

όλες τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει. Υψηλά πλεονάσματα, μείωση αφορο-
λόγητου, περικοπή συντάξεων, συνέχιση και ε-
ντατικοποίηση των μεταρρυθμίσεων κ.λπ. Πραγ-
ματικότητα τρίτη: η χώρα, για να καλύψει τις χρη-
ματοδοτικές της ανάγκες μετά τον Αύγουστο, θα 
απευθύνεται πλέον στις «γνωστές» αγορές – που 
κάποτε θα βαράγαμε ταμπούρλα και αυτές θα χό-
ρευαν. Το κόστος του δανεισμού της θα εξαρτά-
ται άμεσα από την υλοποίηση των υποχρεώσεων 
που έχει αναλάβει για τη μεταμνημονιακή περί-
οδο. Από την αξιοπιστία μας. Πραγματικότητα τέ-
ταρτη: η χώρα θα βρίσκεται υπό αυστηρή μετα-
μνημονιακή επιτήρηση με τέσσερις αξιολογήσεις 
τον χρόνο. Πραγματικότητα πέμπτη: η υλοποίηση 
των μεταρρυθμίσεων αποτελεί για όλους, Ευρω-
παίους και αγορές, το πραγματικό κλειδί ανάπτυ-
ξης της ελληνικής οικονομίας. Μια ανάπτυξη που 
ασφαλώς δεν θα έρθει με την έκθεση ιδεών που 
διάβασε για πάνω από μία ώρα στο υπουργικό 
του συμβούλιο ο πρωθυπουργός. Μια «έκθεση 
ιδεών», χωρίς ιδέες. Κενή πολιτικού και οικονο-
μικού λόγου.

Πώς κρίνετε το κλίμα που έχει διαμορφωθεί 
στην πολιτική ζωή του τόπου;
Ο σημερινός πρωθυπουργός, όποτε αισθάνεται 
εγκλωβισμένος –συνήθως από τις δικές του ε-
πιλογές–, επιζητά συναίνεση από την αντιπολί-
τευση, κυρίως την αξιωματική. Ξεχνά ή θέλει να 
ξεχνά –αφοσιωμένος στις αυταπάτες του– ότι δεν 
μπορεί να ζητάς συναίνεση το πρωί, λίγο συναί-
νεση το μεσημέρι και να υβρίζεις σκαιότατα το ίδιο 
βράδυ. Δεν μπορεί την ίδια ώρα που ζητάς συναί-
νεση να διχάζεις την ελληνική κοινωνία. Να βά-
ζεις διαχωριστικές γραμμές άλλων εποχών. Δεν 
γίνεται να ζητάς συναίνεση από τη μια και να κα-
τηγορείς με ψευδομαρτυρίες κουκουλοφόρων 
μαρτύρων τους πολιτικούς σου αντιπάλους από 
την άλλη. Δεν μπορεί να υπάρξει συναίνεση όταν 
με κυβερνητική στήριξη (πιθανόν και προτροπή) 
υπάρχουν έντυπα και ιστοσελίδες –οι ελληνικές 
δημοσιογραφικές μετενσαρκώσεις του Έντγκαρ 
Χούβερ– που στήνουν ανύπαρκτες ιστορίες, οι ο-
ποίες συνεχώς δημοσιεύονται και αναπαράγονται 
αλλά ποτέ δεν επιβεβαιώνονται, κατά των πολι-
τικών αντιπάλων της κυβέρνησης. Ο σημερινός 
πρωθυπουργός, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, 
χρησιμοποίησε και υιοθέτησε έναν ακραίο λόγο. 
Ενίοτε υβριστικό. Σε όλων μας τα αυτιά ηχούν τα 
«γερμανοτσολιάδες», «προδότες», «μερκελιστές», 
«κρεμάλες» και άλλα παρεμφερή. Περιμέναμε 
ότι ως πρωθυπουργός, λόγω του θεσμικού του 
ρόλου, θα επιχειρούσε να ενώσει τους Έλληνες. 
Διαρκώς απεκδύεται του ρόλου του και συνε-
χίζει να διχάζει. Με ακραίους χαρακτηρισμούς. 
«Ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν». Σκο-
πός του, να επιβιώσει πολιτικά. Του θυμίζουμε: 
η συναίνεση –αναγκαία κυρίως στα εθνικά μας 
θέματα– για να επιτευχθεί απαιτεί ήπιο και ορθό 
λόγο. Ενημέρωση ουσιαστική και αληθινή και όχι 
μυστική διπλωματία. Με σιγουριά δεν επιτυγχά-
νεται με επίσημες δηλώσεις ενώπιον του υπουρ-
γικού του συμβουλίου όπως «εδώ πρόκειται για 
ένα συμπαγές, σκοτεινό και ακραίο τμήμα της α-
ξιωματικής αντιπολίτευσης. Με έκφραση στα κο-
ρυφαία όργανά της». Τέτοιες δηλώσεις-τοξικά α-
πόβλητα σύντομα θα οδηγήσουν αυτούς που τις 
εκφέρουν με τόση ευκολία εκεί όπου ανήκουν. 
Στην οριστική λήθη της Ιστορίας.
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Σε όλα τα θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη, 
από τη διαχείριση του «Μακεδονικού» μέχρι την 
αντιμετώπιση της πολιτικής βίας και των προβλη-
μάτων της ελληνικής οικονομίας, το Μαξίμου επεν-
δύει σε μια γελοία –με βάση τις πραγματικές ανά-

γκες της χώρας– αλλά πάντα επικίνδυνη πόλωση.
Στόχος του είναι να συγκρατήσει την πολιτική, εκλογική 

πτώση του ΣΥΡΙΖΑ και να φτάσουμε σε ένα εκλογικό αποτέλε-
σμα στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο βασικός ηττημένος αλλά δεν 
θα υπάρχει ουσιαστικός νικητής. Νομίζω ότι ο πρωθυπουργός κ. 
Τσίπρας και οι συνεργάτες του υπερτιμούν τις δυνατότητές τους, 
αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η στρατηγική της πόλωσης θα 
έχει μεγάλο άμεσο και έμμεσο κόστος για την οικονομία, την κοι-
νωνία, το δημοκρατικό μας σύστημα και την Ελλάδα.

Μπόνους στον αλυτρωτισμό
Το περασμένο Σαββατοκύριακο το σύστημα Μαξίμου προσπά-
θησε να στήσει ένα σκηνικό επικοινωνιακού και διπλωματικού 
θριάμβου, προετοιμάζοντας το έδαφος για την αποδοχή εκ μέ-
ρους της κυβέρνησης Τσίπρα της ονομασίας «Δημοκρατία της 
Μακεδονίας του Ίλιντεν».

Η προσπάθεια του συστήματος Μαξίμου προσέκρουσε στη 
δυναμική αντίδραση της ΝΔ και άλλων κομμάτων της αντιπολί-
τευσης, ενώ το κρίσιμο 48ωρο φρόντισε να εξαφανιστεί, για μία 
ακόμη φορά, ο κυβερνητικός εταίρος του κ. Τσίπρα, κ. Καμμένος.

Η γελοιότητα του κυβερνητικού χειρισμού βρίσκεται στην α-
ποδοχή μιας ονομασίας που θα κατοχύρωνε διεθνώς και συνταγ-
ματικά τον επιθετικό αλυτρωτισμό της γειτονικής χώρας. Στη μά-
ταια αναζήτηση κάποιου πολιτικού πλεονεκτήματος, η κυβέρ-
νηση Τσίπρα πρώτα διολίσθησε στις θέσεις των Σκοπίων και στη 
συνέχεια βγήκε από το διαπραγματευτικό πλαίσιο που είχε ο-
ριστεί από την Αθήνα, τα Σκόπια και τον ειδικό διαπραγμα-
τευτή του ΟΗΕ.

Μέσα σε δύο ημέρες ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και 
ο υπουργός Εξωτερικών κ. Κοτζιάς υποχρεώθηκαν να α-
ναδιπλωθούν, αλλά στη συνέχεια οργάνωσαν μια ρελάνς 
πολιτικής γελοιότητας, προβάλλοντας παρεμβάσεις των 
ΗΠΑ και της Γερμανίας υπέρ μιας άμεσης «λύσης» στο 
«Μακεδονικό». Ένα κίνημα της ριζοσπαστικής Αριστε-
ράς που υποτίθεται ότι θέλει να ενισχύσει την αυτονομία 
σε σχέση με τον διεθνή παράγοντα έφτασε να διαφημίζει 
ξένες παρεμβάσεις και την ανάγκη άμεσης προσαρμογής 
σε αυτές ανεξάρτητα από το εθνικό κόστος, σε μια προσπά-
θεια να βγει από τη δύσκολη πολιτική, διπλωματική θέση.

Κυβερνητικές γελοιότητες
Πέρα από τα όρια του γελοίου κινήθηκε η κυβέρνηση Τσίπρα και 
στο θέμα της άνανδρης επίθεσης τραμπούκων εναντίον του δη-
μάρχου Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρη.

Πρώτον, συνέκρινε τη δράση του ακροδεξιού παρακράτους 
της δεκαετίας του ’60 με την επίθεση ακροδεξιών και χούλιγκαν 
στον Μπουτάρη, σε μια προσπάθεια να αναδείξει τις ανύπαρκτες 
πολιτικές ευθύνες της ΝΔ για όσα απαράδεκτα συνέβησαν. Το 
παρακράτος της δεκαετίας του ’60 λειτουργούσε, με βάση όσα α-
ποκαλύφθηκαν, με την ανοχή κρατικών υπηρεσιών και το βασικό 
ερώτημα είναι πού ήταν το κράτος και κυρίως οι αρχές ασφαλείας 
για να προστατέψουν τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης από την επί-
θεση αυτού που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει παρακράτος.

Η σημερινή εξουσία έφτασε στην απόλυτη πολιτική γελοιο-
ποίηση συνδυάζοντας τις δραματικές διαστάσεις που έδωσε στην 
επίθεση κατά Μπουτάρη –οργανωμένη, δολοφονική, καθοδη-
γούμενη, σχεδιασμένη να μας γυρίσει σε σκοτεινές εποχές– με 
τις ποινές-χάδια που επιβλήθηκαν σε όσους πρωταγωνίστησαν 
σε αυτήν, οι οποίοι γύρισαν «κύριοι» στα σπίτια τους, για να δι-
ηγηθούν στο κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον τους τα ανδρα-
γαθήματά τους.

Οι δύο χρήσεις του Ψωμιάδη
Πολιτικά γελοία είναι και η πολωτική αξιοποίηση του κ. Ψω-
μιάδη που επιχειρήθηκε από το Μαξίμου. Σε συνθήκες πολιτι-

Ο ΤΣΊΠΡΑΣ ΕΠΕΝΔΎΕΊ 
ΣΕ ΜΊΑ ΓΕΛΟΊΑ ΑΛΛΑ 
ΠΑΝΤΑ ΕΠΊΚΊΝΔΎΝΗ 

ΠΟΛΩΣΗ

  ΤΟΎ ΕΎΡΩΒΟΎΛΕΎΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΊΩΡΓΟΎ ΚΎΡΤΣΟΎ

Το Μαξίμου κατασκευάζει 
συνεχώς αφορμές για 
σκληρές αντιπαραθέσεις.

Για την προπαγάνδα του Μαξίμου, ο 
Ψωμιάδης είναι ταυτόχρονα επικριτής 
του Μητσοτάκη και εκφραστής της 
ανύπαρκτης ακροδεξιάς διολίσθησης της 
ηγεσίας της ΝΔ.

Σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει 
τον ιλιντενισμό του, ο κ. Τσίπρας έφτασε 
να διαφημίζει παρεμβάσεις ΗΠΑ 
και Γερμανίας για το εθνικό θέμα του 
«Μακεδονικού».

κής ρουτίνας, το σύστημα Μαξίμου προβάλλει τον κ. Ψωμιάδη 
σαν τον «Ζορό» της αμφισβήτησης της ηγεσίας Μητσοτάκη από 
απογοητευμένους πρώην Νεοδημοκράτες οι οποίοι θεωρούν ότι 
η ΝΔ δεν είναι πλέον αρκετά φιλολαϊκή και πατριωτική.

Με αφορμή την επίθεση τραμπούκων κατά Μπουτάρη το σύ-
στημα Μαξίμου άρχισε να προβάλλει τον κ. Ψωμιάδη –ο οποίος 
έκανε απαράδεκτες δηλώσεις σε βάρος του δημάρχου Θεσσα-
λονίκης, που μπορεί να νομιμοποιήσουν στην αντίληψη πολι-
τών την πολιτική βία– σαν «απόδειξη» της ανύπαρκτης ακροδε-
ξιάς διολίσθησης της ΝΔ. Πήραν δηλαδή έναν πρώην Νεοδημο-
κράτη, τον οποίο μέχρι πριν από λίγα εικοσιτετράωρα πρόβαλλαν 
σαν διαφωνούντα, και τον εμφάνισαν σαν απόδειξη ακροδεξιών 
επιλογών της ηγεσίας Μητσοτάκη.

Κι ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να κατασκευάσει ένα παρα-
κράτος το οποίο θέλει να φορτώσει στη ΝΔ, η κυβερνητική ηγε-
σία εξακολουθεί να προσφέρει κάλυψη στα «παιδιά», κατά Βού-
τση, και στη «συλλογικότητα», κατά Τόσκα, του Ρουβίκωνα. Τα 
μέλη της οργάνωσης, τα οποία βανδάλισαν τα γραφεία του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, ενοχλήθηκαν από την αντίδραση της η-
γεσίας της ΝΔ και έφτασαν να απειλήσουν προσωπικά τον πρό-
εδρο της ΝΔ κ. Μητσοτάκη. Ο Ρουβίκωνας εξελίσσεται σε είδος 
παρακράτους με την ανοχή του κομματικού κράτους του ΣΥΡΙΖΑ 
και την ενθάρρυνση κυβερνητικών στελεχών, όπως ο Βούτσης 
και ο Τόσκας. Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας αναπτύσσει γελοίες 
θεωρίες περί υποτιθέμενου παρακράτους της Δεξιάς με κυβέρ-
νηση της ριζοσπαστικής Αριστεράς για να κρύψει την παρακρα-
τική λογική του Μαξίμου, η οποία εκδηλώνεται με συγκεκριμέ-
νες παρεμβάσεις κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο, από την υ-
πονόμευση των συλλαλητηρίων για το «Μακεδονικό» μέχρι την 
άσκηση πολιτικής και ψυχολογικής πίεσης σε βάρος των αντιπά-

λων του και μελών των οικογενειών τους.

Ολιστικό σχέδιο μη ανάπτυξης
Το ολιστικό σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης που εμφάνισε 
η κυβέρνηση Τσίπρα έχει όλα τα χαρακτηριστικά της οικο-
νομικής πολιτικής που οδήγησε στη στασιμότητα.

Στα τέλη του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεπε, 
με βάση τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων με πρω-
τοβουλία της κυβέρνησης Σαμαρά, αύξηση του ελληνικού 
ΑΕΠ κατά 5% έως 6% στη διάρκεια της διετίας 2015-2016. 
Η εκλογική επικράτηση ΣΥΡΙΖΑ και η κρίση με την Ευ-
ρωζώνη οδήγησαν στην απόλυτη οικονομική στασιμότητα.

Το 2017 η αρχική πρόγνωση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής ήταν για ανάπτυξη 2,7%, η οποία περιορίστηκε στο μισό 

(1,35%), το οποίο με τη σειρά του οφείλεται στις καλές επι-
δόσεις του τουρισμού, παρά την υπερφορολόγησή του από την 
κυβέρνηση Τσίπρα, και στις μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις στο 
πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων της κυβέρνησης 
Σαμαρά. Το 2018 ξεκίνησε με πρόγνωση της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 2,5%, η 
οποία «ψαλιδίστηκε» ήδη σε 1,9% εξαιτίας των κυβερνητικών 
λαθών και παραλείψεων.

Τα τελευταία τριάμισι χρόνια είναι ζήτημα αν αυξήθηκε το 
ελληνικό ΑΕΠ κατά 1%, ενώ οι αντίστοιχες αυξήσεις είναι γύρω 
στο 16% για την Ιρλανδία, 11,5% για την Ισπανία και 8% έως 9% 
για Κύπρο και Πορτογαλία. Αντί να βγάλει το οικονομικό επιτε-
λείο της κυβέρνησης τα αναγκαία συμπεράσματα από την εντυ-
πωσιακή αποτυχία του σε ένα εξαιρετικά ευνοϊκό ευρωπαϊκό πε-
ριβάλλον, επιμένει σε αναπτυξιακές συνταγές οι οποίες στηρίζο-
νται σε περισσότερους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, σε 
μεγαλύτερο Δημόσιο και γραφειοκρατία, σε περισσότερες δαπά-
νες για το κομματικό κράτος και σε μεγαλύτερη και πιο συστη-
ματική νομή της εξουσίας. Επιπλέον, οι ασκήσεις πόλωσης του 
Μαξίμου επιβαρύνουν μια προβληματική οικονομία που περνάει 
ένα δύσκολο μεταβατικό στάδιο. Όσο μεγαλύτερη πόλωση προ-
καλεί ο κ. Τσίπρας γύρω από εθνικά θέματα και ζητήματα που 
έχουν σχέση με την πολιτική βία και όσο περισσότερο παίζει ο 
Ρουβίκωνας ταυτόχρονα τον ρόλο του δικαστή και του εκδικητή, 
τόσο πιο μακριά θα μείνουν από την ελληνική οικονομία και οι ε-
πενδυτές που μας ενδιαφέρουν.
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συνέντευξη

Σ
υρρικνωμένος και σημαντικά γερασμένος ο 
ελληνικός πληθυσμός στο μέσον του αιώνα: 
κάπως έτσι περιγράφει τον πληθυσμό της 
χώρας ο σύμβουλος επιχειρήσεων και συγ-
γραφέας Αναστάσιος Λαυρέντζος στο πρόσφατο 
βιβλίο του υπό τον τίτλο «Σιωπηρή Άλωση – 
Το δημογραφικό και το μεταναστευτικό πρό-
βλημα της Ελλάδας» (εκδόσεις Πραγματεία). 

Ο κ. Λαυρέντζος μας μίλησε για τα ευρήματα της έρευνάς του 
και για το τι πρέπει να γίνει ώστε οι προβλεπόμενες ζοφερές 
εξελίξεις να αποτραπούν.

Δείχνετε αυξημένο ενδιαφέρον για το δημογραφικό ζήτημα 
της Ελλάδας, κάτι που φαίνεται και από το τελευταίο σας 
βιβλίο. Γιατί;
Διότι, λόγω της εξοικείωσής μου με τα ποσοτικά μεγέθη και 
επειδή είδα ακριβώς ποιες είναι οι προβλέψεις για τις επερ-
χόμενες δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα, αισθάνομαι την 
υποχρέωση όλα αυτά να τα θέσω υπόψη της κοινής γνώμης. 
Κι αυτό, διότι αντιλαμβάνομαι ότι όσα συμβαίνουν θα έχουν 
σημαντικές συνέπειες: οικονομικές, κοινωνικές, εθνικές και 
άλλου είδους. Από αυτή την άποψη, θεωρώ ότι έχω –και όλοι 
έχουμε– ευθύνη προς τη νέα γενιά. Γιατί το πρόβλημα το οποίο 
επισημαίνω μπορεί να αντιμετωπιστεί με κάποια προσδοκία ε-
πιτυχίας μόνο σήμερα και μόνο από εμάς. Πολύ σύντομα, αν α-
φήσουμε τις εξελίξεις στην τύχη τους, τα αποτελέσματα που θα 
προκύψουν θα είναι μη αναστρέψιμα. Είδαμε και ζήσαμε την 
οικονομική χρεοκοπία της χώρας, η οποία όμως είναι ανατά-
ξιμη. Αυτό που δεν θα μπορεί να αντιστραφεί θα είναι η δημο-
γραφική χρεοκοπία, η οποία είναι ήδη εν εξελίξει.

Είπατε ότι αντιλαμβάνεστε τα μεγέθη για το δημογραφικό. 
Τι σας λένε;
Τα μεγέθη αυτά έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 
Το πρώτο και βασικό είναι ότι από εδώ και μπρος εισερχόμα-
στε σε μια ασταμάτητη αριθμητική συρρίκνωση του ελληνικού 
πληθυσμού. Το κλειδί εδώ είναι ο όρος «ασταμάτητη». Δεν ο-
δεύουμε, δηλαδή, σε μια κατάσταση ισορροπίας σε ένα πιο χα-
μηλό αριθμητικό επίπεδο, αλλά από εδώ και μπρος μπαίνουμε 
σε μια κατηφόρα. Όπως λέμε, εισερχόμαστε σε τερματική δη-
μογραφική φάση. Οι δημογραφικές προβολές διαφόρων διε-
θνών οργανισμών μάς δείχνουν πού πηγαίνουμε. Επιλέγοντας 
το λεγόμενο κύριο σενάριο της Eurostat –το οποίο δεν είναι και 

Μελέτες διεθνών οργανισμών μάς 
δείχνουν ότι ο ελληνικός πληθυσμός 
έχει εισέλθει σε φάση δημογραφικής 
κατάρρευσης. Ακόμη και στα 
μετρίως εντάσεως σενάρια, το 2050 
αναμένεται ότι δεν θα υπερβαίνει τα 
εννέα εκατομμύρια, ακολουθώντας 
μια πορεία ασταμάτητης 
συρρίκνωσης και ταυτόχρονης 
γήρανσης.

«Εισερχόμαστε  
σε μια ασταμάτητη 
αριθμητική 
συρρίκνωση 
του ελληνικού 
πληθυσμού»

Αναστάσιος Λαυρέντζος, σύμβουλος 
επιχειρήσεων - συγγραφέας

το πιο απαισιόδοξο–, βλέπουμε ότι το 2050 ο ελληνικός πληθυ-
σμός θα είναι το πολύ εννέα εκατομμύρια. Αυτό όμως που θα 
είναι το χειρότερο είναι η βαθιά γήρανση του πληθυσμού που 
παράλληλα θα συντελείται. Με βάση το ίδιο σενάριο εκτιμάται 
ότι στα εννέα εκατομμύρια που αναφέραμε, τα τρία θα είναι άνω 
των 65 ετών. Δηλαδή μιλάμε για έναν πληθυσμό ο οποίος στο 
μέσον του αιώνα θα βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής 
κατάρρευσης. Όπως είπα, δε, αυτό δεν είναι καν το χειρότερο 
σενάριο. Ωστόσο, ακόμη και αυτές οι εκτιμήσεις είναι αρκού-
ντως τρομοκρατικές για να μας κάνουν να κινητοποιηθούμε.

Βλέπετε να ασχολείται κάποιος σοβαρά με το ζήτημα;
Βλέπω ότι οι παρεμβάσεις μου έχουν απήχηση και ότι για το 
δημογραφικό ζήτημα υπάρχει ενδιαφέρον. Ωστόσο, δεν είναι 
το ενδιαφέρον που θα έπρεπε. Αυτό ίσως έχει να κάνει με το 
πώς αντιλαμβανόμαστε ως κοινωνία τα προβλήματα και πόσο 
συλλογικά μπορούμε να λειτουργήσουμε. Και αυτό είναι ακρι-
βώς που με στενοχωρεί, καθώς η οικονομική χρεοκοπία θα 
έπρεπε να μας έχει διδάξει ένα μάθημα: ότι πρέπει να κοιτά-
ζουμε τα ζητήματα σε μεγαλύτερο ορίζοντα, προσπαθώντας να 
είμαστε πιο προβλεπτικοί. Διότι μόνο έτσι μπορούμε να οργα-
νώνουμε έως έναν βαθμό το μέλλον μας. Όμως δεν νομίζω ότι 
το μάθημα αυτό το λάβαμε όσο θα έπρεπε.

Στη «Σιωπηρή Άλωση» αναφέρεστε και στο μεταναστευ-
τικό, ως δεύτερο πυλώνα του προβλήματος. Γιατί σας προ-
βληματίζει;
Κατ’ αρχάς, διότι έχουμε να κάνουμε με δύο μεγάλα φαινό-
μενα: το ένα αφορά στις δημογραφικές μεταβολές του ελληνι-
κού πληθυσμού και το άλλο αφορά σε ένα εξωγενές φαινόμενο, 
το οποίο θα είναι διαρκείας και ιδιαιτέρως μαζικό. Αναφέρο-
μαι στο γεγονός ότι η Ελλάδα έρχεται αντιμέτωπη –λόγω γεω-
γραφικής θέσης και λόγω γειτνίασής της με μια χώρα όπως η 
Τουρκία– με ένα φαινόμενο παγκόσμιων διαστάσεων και δυ-
σανάλογο προς το μέγεθός της: τις μεταναστευτικές ροές που 
θα καταφθάνουν στην Ευρώπη τις επόμενες δεκαετίες για πάρα 
πολλούς λόγους. Οι αιτίες που θα παράγουν αυτές τις ροές δεν 
είναι μόνο τα φαινόμενα υπερπληθυσμού σε πολλές χώρες 
της Ασίας και της Αφρικής, αλλά και η πολιτική αστάθεια των 
χωρών αυτών, οι επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων, καθώς 
και οι μεταβολές που συμβαίνουν στο κλίμα. Συνολικά, λοιπόν, 
θα έχουμε τις δημογραφικές μεταβολές και τις μαζικές μετα-
ναστευτικές εισροές από την Ασία και την Αφρική, οι οποίες σε 

διάστημα λίγων δεκαετιών θα αλλάξουν τη σύνθεση του πληθυ-
σμού της Ελλάδας. Είναι ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι πρέπει 
να το δούμε τώρα, για να δούμε πώς μπορούμε να το διαχει-
ριστούμε. Οι εξελίξεις θα είναι τόσο γρήγορες, ώστε αν καθυ-
στερήσουμε λίγο ακόμη, ίσως σε μερικά χρόνια να έχει παγι-
ωθεί μια μη αναστρέψιμη κατάσταση.

Πώς σχολιάζετε την άποψη που λέει ότι οι μεταναστευτικές 
ροές λειτουργούν εξισορροπητικά στη δημογραφική γή-
ρανση ενός πληθυσμού;
Αυτό ακούγεται ως ένα εύλογο επιχείρημα, αλλά θα πρέπει να 
το δούμε στις λεπτομέρειές του. Πέραν της πολιτικής ανάλυσης 
που μπορεί κάποιος να κάνει, υπάρχει και μια καθαρά επιστη-
μονική προσέγγιση. Η ουσία είναι ότι το δημογραφικό έλλειμμα 
της χώρας σε λίγες δεκαετίες θα είναι τόσο σημαντικό, ώστε 
αν υποθέσουμε ότι θα καλυφθεί εξολοκλήρου με μεταναστευ-
τικές ροές, τότε πραγματικά θα μιλάμε για μια άλλη χώρα. Και 
το ερώτημα σε μια τέτοια περίπτωση είναι αν μια κοινωνία με-
ταβαλλόμενη με τέτοιον τρόπο θα μπορέσει να διατηρήσει κά-
ποια συνοχή ή ακόμη και να διαχειριστεί τις διαφορές της. Είναι 
πρωτίστως ένα ζήτημα ρυθμών: αν οι ρυθμοί με τους οποίους 
θα φτάνουν οι νεοφερμένοι, οι οποίοι προέρχονται από περιο-
χές πολιτισμικά πολύ μακρινές από την Ελλάδα, θα επιτρέψουν 
να δημιουργηθεί ένα σύνολο με μια ελάχιστη αίσθηση του συ-
νανήκειν. Δηλαδή, αν θα μπορεί να προκύψει μια κοινωνία 
που θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει συλλογικά. Εκτιμώ 
ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί υπό τους όρους που πα-
ρατηρούμε και περιγράφουμε. Συνεπώς είμαστε υποχρεωμέ-
νοι να διαχειριστούμε ταυτόχρονα και τα δύο ζητήματα: Όσον 
αφορά το δημογραφικό, πρέπει, όσο γίνεται, να ανατάξουμε τη 
γεννητικότητα του ντόπιου πληθυσμού, γεγονός το οποίο είναι 
άμεσα συνυφασμένο με την οικονομική ανασύνταξη της χώρας 
και την παράλληλη επιστροφή όσο γίνεται περισσότερων Ελλή-
νων από αυτούς που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Από την άλλη 
μεριά, πρέπει να διαχειριστούμε τις μεταναστευτικές ροές κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να μην αφήσουμε τη μορφή της χώρας να 
καθοριστεί από τυχαίους παράγοντες ή από τον σχεδιασμό ε-
πίβουλων γειτόνων. Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει ένας προ-
γραμματισμός, ο οποίος θα καθορίσει πόσοι και ποιοι μετα-
νάστες μπορούν να γίνουν δεκτοί, χωρίς να παραβιάζονται η 
οικονομική και η κοινωνική χωρητικότητα της χώρας, και πα-
ράλληλα να δημιουργηθούν οι μηχανισμοί ένταξης αυτών των 
ανθρώπων, στον βαθμό που αυτό θα είναι δυνατόν.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ
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κόσµος

Η κλιµάκωση της έντασης µε το Ιράν θέτει 
στους Ευρωπαίους συµµάχους των ΗΠΑ το 
δίληµµα της πρόσδεσης στην απρόβλεπτη 
πολιτική Τραµπ ή τεράστιας οικονοµικής 
ζηµιάς.

Η µονοµερής επιθετική πολιτική Τραµπ 
κινδυνεύει να λειτουργήσει στη λογική 
της αυτοεκπληρούµενης προφητείας, όπου 
επιταχύνεται η δυναµική των εξελίξεων που 
επιχειρείται να µαταιωθεί.

Η αντιπαράθεση του ειδικού ανακριτή Μίλερ µε τον 
Τραµπ έκλεισε έναν χρόνο και δεν αποκλείεται να 
υπάρξουν και από τις δύο πλευρές εντυπωσιακές 
κινήσεις.

Την ίδια στιγµή η Ουάσινγκτον καθιστά σαφές ότι στόχος 
της στο Ιράν δεν είναι µια καλύτερη συµφωνία για το πυρηνικό 
πρόγραµµα της χώρας αλλά µια παράδοση άνευ όρων, που να α-
νοίγει τον δρόµο για καθεστωτική αλλαγή στην Τεχεράνη.

Τέλος, την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές, στην κυ-
ριολεξία βρισκόταν στον αέρα η πραγµατοποίηση της συνάντη-
σης Τραµπ - Κιµ Γιονγκ Ουν στη Σιγκαπούρη τον επόµενο µήνα, 
καθώς η Βόρεια Κορέα φαίνεται να προσλαµβάνει πλέον τη ρη-
τορική και τις κινήσεις του Λευκού Οίκου ως µήνυµα όχι για ρε-
αλιστικό συµβιβασµό αλλά για παράδοση άνευ όρων.

Παράνοµες µεθοδεύσεις
Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό µέτωπο, η προσοχή επικεντρώνεται 
πλέον στο κατά πόσον το FBI στη διάρκεια της προεκλογικής εκ-
στρατείας του 2016 είχε τοποθετήσει πληροφοριοδότη του στο 
επιτελείο Τραµπ. Αν τα σχετικά δηµοσιεύµατα του αµερικανικού 
Τύπου επιβεβαιωθούν, τότε δεν αποκλείονται καταλυτικές απο-
καλύψεις σε δύο µέτωπα:
• Περισσότερα στοιχεία που να θεµελιώνουν την ανάµειξη της 
Μόσχας υπέρ του Τραµπ στην προεκλογική εκστρατεία του 
2016.
• Έρευνα από το υπουργείο ∆ικαιοσύνης για το κατά πόσον η 
κυβέρνηση Οµπάµα υπαγόρευσε στο FBI την τοποθέτηση πλη-
ροφοριοδότη στο επιτελείο Τραµπ.

Με δυο λόγια, δηλαδή, τόσο ο Τραµπ όσο και ο ειδικός ανα-
κριτής Μίλερ µπορεί να βρεθούν να έχουν στοιχεία που να επι-
τρέπουν την καταγγελία της άλλης πλευράς για παράνοµες µε-
θοδεύσεις.

Αποσταθεροποιητική πολιτική
Την ίδια στιγµή οι ΗΠΑ ζητούν ούτε λίγο ούτε πολύ από την Τε-
χεράνη να φύγει από τη Συρία και τη Μέση Ανατολή και να ε-
γκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραµµά της, µε άλλα λόγια να δη-
µιουργήσει τις προϋποθέσεις για αποσταθεροποίηση και καθε-
στωτική αλλαγή.

Έτσι, τίθενται µια σειρά από ερωτήµατα: Θα αναλάβουν 
δράση υπονόµευσης και αποσταθεροποίησης οι ίδιες οι ΗΠΑ ή 
θα το πράξουν στηριζόµενες κατά κύριο λόγο στο Ισραήλ και στη 

Σαουδική Αραβία;
Επιπλέον, τίθεται το κρίσιµο ερώτηµα τι σηµαίνουν τα πα-

ραπάνω για τις εξελίξεις στη Συρία, αλλά και για τις σχέσεις των 
ΗΠΑ µε τη Μόσχα και την Άγκυρα.

Πού θα σταµατήσει η αποσταθεροποιητική πολιτική Τραµπ 
στην ευρύτερη Μέση Ανατολή; Έχει αντίκρισµα η δήλωση Ισρα-
ηλινού υπουργού ότι ο Τραµπ σύντοµα θα αναγνωρίσει την προ-
σάρτηση των κατεχόµενων συριακών υψωµάτων του Γκολάν από 
το Ισραήλ ή αποτελεί διερεύνηση του µέχρι πού µπορεί να φτά-
σει η ανατρεπτική ατζέντα του Λευκού Οίκου;

Εξυπακούεται ότι η κλιµάκωση της έντασης µε το Ιράν θέτει 
στους Ευρωπαίους συµµάχους των ΗΠΑ το δίληµµα της πρόσ-
δεσης στην απρόβλεπτη πολιτική Τραµπ ή τεράστιας οικονοµι-
κής ζηµιάς λόγω των εµποδίων στην πρόσβαση στην αµερικα-
νική αγορά των εξαγωγών των εταιρειών που θα εξακολουθή-
σουν να συναλλάσσονται µε το Ιράν.

Σκηνικό άνευ όρων παράδοσης
Παρόµοιο, αν όχι χειρότερο, και πιο επικίνδυνο βραχυπρόθεσµα 
σκηνικό διαµορφώνεται σε σχέση µε τη Βόρεια Κορέα.

Αργά αλλά σταθερά τόσο στην Πιονγιάνγκ όσο και στο Πε-
κίνο αντιλαµβάνονται ότι ο Τραµπ, που αρχικά διεµήνυσε ότι 
θέλει έναν ρεαλιστικό συµβιβασµό, µε την αποπυρηνικοποίηση 
της Κορεατικής Χερσονήσου να εγγυάται την ασφάλεια και των 
δύο κορεατικών κρατών, προσπαθεί επικοινωνιακά να στήσει το 
σκηνικό µιας άνευ όρων παράδοσης του Κιµ Γιονγκ Ουν.

Εδώ το απρόβλεπτο των µεταπτώσεων του παρορµητικού 
Τραµπ ακυρώνει και την εδώ και αιώνες αποδεκτή σηµειολογία 
των διαπραγµατεύσεων που θέλει την προετοιµασία ενός συµβι-
βασµού να έχει λεπτοµερώς ολοκληρωθεί πριν ανακοινωθεί µια 
συνάντηση κορυφής.

Την Τετάρτη 23 Μαΐου ο Τραµπ δήλωσε ότι θα ξέρει την ε-
πόµενη εβδοµάδα αν θα πραγµατοποιηθεί η προγραµµατισµένη 
για τις 12 Ιουνίου συνάντησή του στη Σιγκαπούρη µε τον ηγέτη 
της Βόρειας Κορέας Κιµ Γιονγκ Ουν.

Όµως οι εξελίξεις σε σχέση µε τη Βόρεια Κορέα και την πολι-
τική Τραµπ τις τελευταίες εβδοµάδες δεν θα γίνουν πιο προβλέ-
ψιµες, ακόµη κι αν ο Λευκός Οίκος ανακοινώσει σε λίγες µέρες 
ότι το ραντεβού στη Σιγκαπούρη ισχύει.

Ουδείς σήµερα µπορεί να αποκλείσει ότι Τραµπ και Κιµ θα 
µεταβούν στη Σιγκαπούρη όχι για να επικυρώσουν έναν ρεαλι-
στικό συµβιβασµό αλλά για να καταγγείλουν ο ένας τον άλλον.

Μέτωπα δυσαρεστηµένων
Όλα τα παραπάνω αθροιστικά θέτουν το ερώτηµα σε ποιον χρο-
νικό ορίζοντα η αλλοπρόσαλλη πολιτική Τραµπ δεν θα πριµοδο-
τήσει µέτωπα δυσαρεστηµένων.

Η αρχή έχει γίνει σε σχέση µε τη Μέση Ανατολή, όπου η 
τριµερής συνεργασία Ρωσίας - Ιράν - Τουρκίας εκβαθύνθηκε και 
τείνει να αποκτήσει χαρακτήρα συµµαχίας µετά την είσοδο του 
Τραµπ στον Λευκό Οίκο.

Αν ναυαγήσουν οι προσπάθειες ρεαλιστικού συµβιβασµού 
ΗΠΑ - Βόρειας Κορέας, τότε τόσο η Ιαπωνία όσο και η Νότια 
Κορέα, αλλά και άλλα κράτη της ΝΑ Ασίας, ίσως να επιδιώξουν 
έναν ρεαλιστικό συµβιβασµό περιφερειακής συγκατοίκησης µε 
την Κίνα, που, αν µη τι άλλο, προβάλλει ως προβλέψιµη και στα-
θερή στις στοχεύσεις της, ως ακραία δηλαδή αντίστιξη στις ΗΠΑ 
του Τραµπ.

Με άλλα λόγια, η µονοµερής επιθετική πολιτική Τραµπ κιν-
δυνεύει να λειτουργήσει στη λογική της αυτοεκπληρούµενης 
προφητείας, όπου επιταχύνεται η δυναµική των εξελίξεων που 
επιχειρείται να µαταιωθεί.

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΡΑΜΠ:
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ 

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

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Το καλοκαίρι µπαίνει και µαζί του µπαίνουµε πλέον 
ξεκάθαρα και στη νέα εποχή, µε ορίζοντα εκλογών, 
της σχέσης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µε τους 
θεσµούς, την εποχή της αυξηµένης εποπτείας και των 
άµεσων απαντήσεων.

Στη νέα εποχή της σχέσης, όµως, το άλλα µέσα - άλλα έξω 
έφτασε στο τέλος του. Μέχρι και ο σταθερός σύµµαχος Μο-
σκοβισί ξεσπάθωσε όταν ρωτήθηκε για τα περί επαναδια-
πραγµάτευσης στις ψηφισµένες περικοπές των συντάξεων.

Μπα, απλά δεν µιλάτε καλά τα εγγλέζικα.

Οι προειδοποιητικές βολές έπεσαν κατά τη «διαπραγµάτευ-
ση» των υπουργών µε την τρόικα-θεσµούς-κουαρτέτο.

Εντάξει τώρα, δεν έγινε και τίποτα επειδή δεν δέχτηκαν τις 
προτάσεις-προεκλογικές δεσµεύσεις Σπίρτζη για «δορυ-
φορικά» διόδια, που θα ολοκληρωθούν µετά από χρόνια, 
στην Εγνατία και εξαίρεση ορισµένων οµάδων πολιτών 
και επέβαλαν την εφαρµογή του νόµου… Σπίρτζη για 38 
συµβατικά διόδια στην Εγνατία ή επειδή ακύρωσαν τον 
διαγωνισµό Γεροβασίλη για τις προσλήψεις 77 «µόνιµων» 
γενικών γραµµατέων των υπουργείων βάσει φωτογραφι-
κών προκηρύξεων θέσεων και επέβαλαν διαγωνισµό µε 
κοινά απαιτούµενα τυπικά προσόντα για όλες τις θέσεις και 
δη υπό τον έλεγχο Γάλλων εµπειρογνωµόνων.

Όπως δεν έγινε και τίποτα που το υπουργείο Οικονοµι-
κών αναγκάστηκε τελικά να ενηµερώσει από τώρα τους 
συνταξιούχους για το ακριβές ποσό που θα κοπεί από 
τις συντάξεις τους από 1/1/2019 ή επειδή στο επόµενο 
διάστηµα τα ταµειακά διαθέσιµα της γενικής κυβέρνη-
σης, τα 15 δισ. δηλαδή που έχει µαζέψει ο Τσακαλώτος 
ως µαξιλαράκι ασφαλείας ενόψει πεντακάθαρης εξόδου, 
θα µεταφερθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Τίποτα δεν σηµαίνουν όλα αυτά, είναι απλώς δείγµατα 
της µεγάλης εµπιστοσύνης που έχουν οι θεσµοί στην ελ-
ληνική κυβέρνηση ενόψει της εξόδου από τα µνηµόνια. 

Η καθαρή έξοδος βρίσκεται προ των πυλών.

Γενικά, το σκηνικό συγκεντρώνει χαρακτηριστικά 
τέλειας καταιγίδας για την κυβέρνηση.

Και τι να κάνει, µωρέ, κι ο πρωθυπουργός, αφού 
αυξήθηκε η τιµή του πετρελαίου.

Ε, τότε κάτι άλλο θα συµβαίνει.

Όλα βαίνουν βάσει προγράµµατος λοιπόν, αυτό άλ-
λωστε ξεχωρίζει τις σοβαρές, τεχνοκρατικές κυβερ-
νήσεις από τις άλλες. Και αυτή η κυβέρνηση είναι και 
σοβαρή και τεχνοκρατική. Μέχρι και τις υπερωρίες 
του επόµενου µήνα γνωρίζουν από τώρα.

Κατά τα άλλα, ήταν µια διδακτική εβδοµάδα, εφόσον 
µάθαµε από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. 
Τόσκα ότι ο Ρουβίκωνας είναι ένα ιδεολογικό µωρό 
που τώρα µαθαίνει να µπουσουλάει.

Μάθαµε επίσης ότι όταν δέρνεις και είσαι ακροδεξιός 
τραµπούκος πρέπει να αντιµετωπίσεις τις συνέπειες 
των πράξεών σου, κάτι όµως που δεν είναι απαραί-
τητο όταν δέρνεις αλλά είσαι συγκεντρωµένο πλήθος 
ή αγανακτισµένος πολίτης.

Ένα τρίτο που µάθαµε ήταν το τι έγινε την περίοδο των 
Αγανακτισµένων, µε το Άνω και το Κάτω Σύνταγµα. Μας 
το εξήγησε ένας (προφανώς) συκοφάντης του Κινήµατος, 
ο υπουργός Παππάς, ο οποίος υποστήριξε πως επρόκει-
το για ένα µεγαλειώδες Κίνηµα, το οποίο δηµιούργησαν 
µαζί δηµοκρατικές δυνάµεις και φασίστες και κατάφεραν 
να κρατήσουν τους φασίστες υπό έλεγχο.

Σε κάθε περίπτωση,

Σε άλλα νέα, το GDPR µπήκε αίφνης στη ζωή µας και 
ήρθε για να µείνει.
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Σηµαντικές αλλαγές περιλαµβάνουν 
τα µηχανογραφικά δελτία που 
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα 
του υπουργείου Παιδείας.

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Σ
την τελική ευθεία έχουν µπει οι υποψήφιοι 
για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς σε 
δύο εβδοµάδες αρχίζουν οι πανελλαδικές ε-
ξετάσεις. Την περασµένη Τρίτη το υπουργείο 
Παιδείας ανάρτησε στην ιστοσελίδα www.
minedu.gov.gr, στον σύνδεσµο «εξετάσεις», τα 

µηχανογραφικά δελτία. Οι ενδιαφερόµενοι αρχικά θα περιορι-
στούν στο να τα µελετήσουν, καθώς θα κληθούν να τα καταθέ-
σουν µετά το τέλος των εξετάσεων, σε ηµεροµηνίες που θα ανα-
κοινώσει το υπουργείο.

Ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά
Άλλωστε, για τα λύκεια η αυλαία του σχολικού έτους 2017-2018 
έπεσε την περασµένη Παρασκευή, ενώ, σύµφωνα µε τη σχε-
τική υπουργική απόφαση, την Πέµπτη 31 Μαΐου θα χτυπήσει 
το τελευταίο κουδούνι και στα γυµνάσια. Την Τρίτη 29 Μαΐου 
θα αρχίσουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις για τους τελειόφοιτους 
των Γενικών Λυκείων και θα ακολουθήσουν οι πανελλαδικές ε-
ξετάσεις.

Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή 8 Ιουνίου, µε το µάθηµα 
της Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας, για τα ηµερήσια 
και τα εσπερινά λύκεια, ενώ µία ηµέρα νωρίτερα, στις 7 Ιουνίου, 
θα αρχίσουν οι εξετάσεις στα Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ).

Όσοι επιθυµούν να είναι υποψήφιοι σε ένα µόνο επιστη-
µονικό πεδίο εξετάζονται σε τέσσερα µαθήµατα, ενώ όσοι είναι 
υποψήφιοι σε δύο επιστηµονικά πεδία εξετάζονται και σε ένα 
πέµπτο µάθηµα, το οποίο µπορεί να είναι Γενικής Παιδείας ή 
Οµάδας Προσανατολισµού.

Οι Πανελλαδικές θα ολοκληρωθούν στις 19 και 21 Ιουνίου 
αντίστοιχα. Θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις στα ειδικά µαθή-
µατα, από τις 22 έως τις 30 Ιουνίου.

Μιλώντας στο Ραδιόφωνο 24/7 ο υπουργός Παιδείας Κώ-
στας Γαβρόγλου επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης για 
κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, κάνοντας λόγο για 
«ένα σύστηµα το οποίο είναι πολύ πιο εξορθολογισµένο από 
το σηµερινό. Εκείνο που πρέπει να επιδιώξουµε είναι ότι τα 
παιδιά πρέπει να σπουδάζουν αυτό που θέλουν. Σήµερα, δυ-

στυχώς, µόνο το 30% σπουδάζει αυτό που επιθυµεί. Θα είναι 
ένα σύστηµα που θα ενισχύει το σχολείο και όχι την παραπαι-
δεία». Ωστόσο, απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτοµέρειες, 
καθώς, όπως είπε, οι υποψήφιοι είναι στην τελική ευθεία για 
τις Πανελλαδικές. Ο κ. Γαβρόγλου ανακοίνωσε επίσης ότι από 
τον Σεπτέµβριο, µετά την ολοκλήρωση του κανονικού πρωινού 
προγράµµατος, θα πραγµατοποιούνται µαθήµατα για Πληρο-
φορική και Ξένες Γλώσσες, που θα οδηγούν στην απόκτηση 
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας και Πληροφορικής.

Οι αλλαγές στο µηχανογραφικό
Τη φετινή χρονιά τα µηχανογραφικά δελτία έχουν δύο σηµα-
ντικές αλλαγές. Η πρώτη έχει να κάνει µε την ένταξη των παι-
δαγωγικών τµηµάτων σε όλα τα επιστηµονικά πεδία και την κα-
τάργηση του τέταρτου πεδίου, που περιλάµβανε τις παιδαγωγι-
κές σχολές. Πλέον τα επιστηµονικά πεδία έχουν διαµορφωθεί 
ως εξής: 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νοµικές και 
Κοινωνικές Επιστήµες. 2ο Επιστηµονικό Πεδίο: Θετικές και 
Τεχνολογικές Επιστήµες. 3ο Επιστηµονικό Πεδίο: Επιστήµες 
Υγείας και Ζωής. 4ο Επιστηµονικό Πεδίο: Επιστήµες Οικονο-
µίας και Πληροφορικής.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά το νεοσύστατο Πανεπιστήµιο 
∆υτικής Αττικής, το οποίο δηµιουργήθηκε από τη συγχώνευση 
του ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και περιλαµβάνει 26 τµήµατα. 
Μάλιστα, στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ δίνεται ένα επιπλέον 
5% στις θέσεις λόγω της κατάργησης των δύο ΤΕΙ.

Υπενθυµίζεται ότι για το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 οι θέ-
σεις στα πανεπιστήµια και ΤΕΙ θα είναι 74.692, ενώ για το 2017-
2018 ήταν 70.726, ήτοι 3.966 περισσότερες θέσεις. Πρόκειται 
για τη µεγαλύτερη αύξηση εισακτέων των τελευταίων ετών, η 
οποία, σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς ερευνητές, θα φέρει 
πολλές ανατροπές στις βάσεις εισαγωγής.

Τα τµήµατα µε τις περισσότερες θέσεις
Συγκεκριµένα, σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήµια –εκτός του νεο-
σύστατου Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής–, ο συνολικός αριθ-
µός εισακτέων φέτος είναι 46.663, ενώ πέρυσι ήταν 43.758. Συ-

νεπώς υπάρχει αύξηση του αριθµού των θέσεων κατά 2.905 θέ-
σεις. Έτσι, έµεινε σταθερός ο αριθµός εισακτέων στις ιατρικές 
σχολές, ενώ µειώθηκε στις εκκλησιαστικές ακαδηµίες. Από την 
άλλη, αυξήθηκε ο αριθµός εισακτέων κατά 6% στα υπόλοιπα 
τµήµατα, ενώ σε συγκεκριµένα τµήµατα (Ναυτιλιακά, Πληρο-
φορικής, Τουριστικά, Ψυχολογίας, Γεωπονίας, Χηµείας κ.λπ.) 
αυξήθηκε κατά 12,5%.

Σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής, ο συνολι-
κός αριθµός εισακτέων φέτος είναι 4.633 άτοµα, ενώ πέρυσι στα 
αντίστοιχα τµήµατα των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά ήταν 4.557 
άτοµα.

Στα ΤΕΙ (εκτός των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά) ο συνολικός 
αριθµός είναι 23.396 άτοµα, ενώ πέρυσι στα αντίστοιχα τµή-
µατα ήταν 22.411 άτοµα. Οι θέσεις δηλαδή αυξήθηκαν κατά 985. 
Ο αριθµός εισακτέων αυξήθηκε κατά 12,5% σε συγκεκριµένα 
τµήµατα (Πληροφορικής, Τουριστικά, Γεωπονίας, Φυσιοθερα-
πείας, Εργοθεραπείας κ.λπ.), ενώ στα υπόλοιπα τµήµατα έµεινε 
ίδιος µε αυτόν του 2017.

Αρχιτέκτονες µηχανικοί σε ρόλο 
µαθηµατικού
Ως γραφειοκρατική διεκπεραίωση χαρακτηρίζει η Ελληνική 
Μαθηµατική Εταιρεία την ανάθεση της διδασκαλίας των Μα-
θηµατικών στο γυµνάσιο και στο λύκειο σε εκπαιδευτικούς µε 
συναφή αρχική επιστηµονική προέλευση, όπως των Φυσικών 
Επιστηµών ή της Πληροφορικής. Σε ανακοίνωσή της κάνει 
λόγο για «αποδυνάµωση της µάθησης και υποβάθµιση της µορ-
φωτικής αξίας των µαθηµάτων που δεν διδάσκονται από εκπαι-
δευτικούς µε τη δέουσα γνωστική και διδακτική κατάρτιση», 
κάτι που έχει ως αποτέλεσµα τη «διδακτική παπαγαλία».

Ωστόσο, όπως τονίζει, «οι επιπτώσεις είναι ακόµη πιο σοβα-
ρές όταν η ανάθεση γίνεται σε πιο αποµακρυσµένες ειδικότη-
τες και όταν συµβαίνει σε πιο ευαίσθητα και δύσκολα σχολικά 
περιβάλλοντα». Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στα ΕΠΑΛ. 
Όπως καταγγέλλει η Μαθηµατική Εταιρεία, σε επιστολή τους 
προς το υπουργείο Παιδείας 59 αρχιτέκτονες µηχανικοί - εκ-
παιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αναφέρουν ότι τους 
δόθηκαν ως ανάθεση «µαθήµατα των Μαθηµατικών (Άλγεβρα 
και Γεωµετρία στην Α΄ και Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ) και της Φυσι-
κής (στο Γυµνάσιο), ενώ πρόκειται για επιστήµες αυτόνοµες, 
που απαιτούν συνολική γνώση του αντικειµένου, µε τις οποίες 
τα προγράµµατα σπουδών των αρχιτεκτόνων έχουν πολύ µικρή 
επαφή». Μάλιστα, κάνουν λόγο για «πρακτικές παιδαγωγικά α-
σύµβατες και επαγγελµατικά προσβλητικές».

Η Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία υποστηρίζει ότι κεντρι-
κός άξονας της αναβάθµισης της µαθηµατικής εκπαίδευσης, 
σε όλο το φάσµα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, είναι η δι-
δασκαλία των Μαθηµατικών να γίνεται από καθηγητές Μαθη-
µατικών ΠΕ03 ή σε έκτακτες περιπτώσεις και από εκπαιδευ-
τικούς που είναι κάτοχοι πτυχίου Μαθηµατικού ως δεύτερου 
πτυχίου, οι οποίοι, πέραν της γνωστικής επάρκειας, διαθέτουν 
και την αντίστοιχη διδακτική επάρκεια και µέσω των σπουδών 
τους, αλλά και µέσω ειδικών σπουδών, σεµιναρίων και επιµορ-
φώσεων στη διδακτική των Μαθηµατικών.
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Με τις πανελλαδικές εξετάσεις να πλησιά-
ζουν, ένα από τα βασικά ερωτήµατα που, 
όπως κάθε χρόνο, τίθενται µετ’ επιτά-
σεως από τους υποψηφίους είναι αυτό 
που αφορά το «µετά»: τι θα κάνουν µετά 

την ολοκλήρωση των σπουδών τους και ποιες είναι εκείνες 
οι σπουδές που διασφαλίζουν την καλύτερη επαγγελµατική 
αποκατάσταση.

Όπως παρατηρείται και από την πορεία των βάσεων ει-
σαγωγής, οι νοµικές σπουδές αποτελούν µία από τις κο-
ρυφαίες προτιµήσεις των υποψηφίων για τα ανώτατα εκ-
παιδευτικά ιδρύµατα. Ωστόσο, ακριβώς λόγω της υψηλής 
προτίµησης, σηµαντικός αριθµός υποψηφίων µένει εκτός 
νυµφώνος.

Σπουδές στα ελληνικά
Εδώ και αρκετά χρόνια το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF παρέχει 
αναγνωρισµένες σπουδές στις νοµικές επιστήµες στην Ελ-
λάδα. Μάλιστα, ήδη απόφοιτοι του κολλεγίου είναι εγγε-
γραµµένοι στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας.

Το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF και το ∆ηµόσιο Γαλλικό Πα-
νεπιστήµιο Paris 13 - Sorbonne Paris Cité στο πλαίσιο των 
νέων προγραµµάτων σπουδών ανακοινώνουν ότι στους φοι-
τητές που παρακολουθούν το πρόγραµµα νοµικών σπουδών 
Licence en Droit στην Αθήνα, ή εξ αποστάσεως, παρέχεται 
πλέον η δυνατότητα φοίτησης στα ελληνικά µε παράλληλη 
εκµάθηση γαλλικών για όσους θέλουν να συνεχίσουν στο 
πρόγραµµα Master en Droit.

Αναγνώριση από το ΣΑΕΠ
Υπενθυµίζεται ότι το υπουργείο Παιδείας διά του ΣΑΕΠ α-
ναγνώρισε επισήµως το πτυχίο Νοµικής του ∆ηµόσιου Γαλ-
λικού Πανεπιστηµίου Paris 13 - Sorbonne Paris Cité µε 
φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF ως επαγγελµατικά ισοδύναµο 
προς τα πτυχία Νοµικής των ελληνικών πανεπιστηµίων, ενώ 
και οι δικηγορικοί σύλλογοι ενέγραψαν από τον Ιούνιο του 
2016 τους κατόχους των ως άνω πτυχίων στα Μητρώα Α-
σκουµένων.

Έτσι, το Κολλέγιο IdEF είναι το µοναδικό κολλέγιο µε 

πτυχιούχους εγγεγραµµένους στους δικηγορικούς συλλό-
γους Ελλάδας, που δικηγορούν στην Ελλάδα και στο εξωτε-
ρικό. Επίσης, είναι το µοναδικό κολλέγιο για το οποίο το υ-
πουργείο Παιδείας αναγνώρισε ότι το πτυχίο Νοµικής που 
απονέµεται από το ∆ηµόσιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 
- Sorbonne Paris Cité είναι επαγγελµατικά ισοδύναµο προς 
τα πτυχία Νοµικής των ελληνικών ΑΕΙ, χωρίς επιπρόσθε-
τες εξετάσεις.

Μεταπτυχιακό στο ∆ίκαιο 
των Επιχειρήσεων
Παράλληλα, για όσους πτυχιούχους ενδιαφέρονται να συ-
νεχίσουν τις σπουδές τους στις νοµικές επιστήµες, το ∆ηµό-
σιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 - Sorbonne Paris Cité, 
σε συνεργασία µε το Κολλέγιο IdEF, παρέχουν για τέταρτη 
ακαδηµαϊκή χρονιά στην Αθήνα και για δεύτερη φορά στη 
Θεσσαλονίκη εξ αποστάσεως µεταπτυχιακό πρόγραµµα νο-
µικών σπουδών κατεύθυνσης Εµπορικού ∆ικαίου διάρκειας 
ενός έτους (ή δύο έτη για part-time φοίτηση).

Το µεταπτυχιακό πρόγραµµα Εµπορικού ∆ικαίου του 
Πανεπιστηµίου Paris 13 παραµένει ένας γενικός µεταπτυ-
χιακός τίτλος σπουδών Νοµικής, παρ’ όλη την εξειδίκευσή 
του. Είναι ιδανικός τίτλος και συνιστάται για την ενασχό-
ληση µε τα πιο αξιοζήλευτα νοµικά επαγγέλµατα (δικηγό-
ρος Εµπορικού ∆ικαίου, νοµικός σύµβουλος εταιρειών, δι-
καστής, συµβολαιογράφος κ.ά.).

Απευθύνεται σε όσους δεν επιθυµούν να περιορίσουν 
τις επαγγελµατικές τους φιλοδοξίες στα στενά όρια της ελ-
ληνικής αγοράς εργασίας, αλλά δεν είναι σε θέση να πραγ-
µατοποιήσουν άµεσα τη µετάβασή τους στο εξωτερικό για 
µεταπτυχιακές σπουδές και αναζήτηση εργασίας.

Καινοτόµα πρωτοβουλία
Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF 
προχωρεί σε µια σηµαντική καινοτοµία στις παρεχόµενες 
σπουδές. Συγκεκριµένα, από το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 
το πρόγραµµα σπουδών θα εµπλουτιστεί µε µαθήµατα Ελ-
ληνικού ∆ικαίου, προκειµένου να καλύπτει απολύτως όσους 
πτυχιούχους επιθυµούν να δικηγορήσουν στην Ελλάδα.

Υποτροφίες «Ζω στην Αθήνα – ΣπουδάΖω 
στην Αθήνα»
Φυσικά, τα µαθήµατα Ελληνικού ∆ικαίου δεν αποτελούν 
τη µόνη καινοτοµία του κολλεγίου, καθώς ήδη, µέσω των 
υποτροφιών αριστείας που παρέχει στους φοιτητές του, 
το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF συνεισφέρει στο να µπορούν 
να έχουν πρόσβαση σε νοµικές σπουδές, επισήµως ανα-
γνωρισµένες στην Ελλάδα, όλοι οι άξιοι, εφόσον τις επι-
λέξουν.

Συγκεκριµένα, απόφοιτοι Λυκείου 2018 που θα συγκε-
ντρώσουν αριθµό µορίων:
• µεγαλύτερο ή ίσο µε τη χαµηλότερη βάση εισαγωγής σε 
Νοµική Σχολή Ελληνικού ΑΕΙ για το 2018 µπορούν να 
διεκδικήσουν υποτροφία αριστείας που αντιστοιχεί στο 
75% των διδάκτρων,
• από 17.001 µόρια έως τη χαµηλότερη βάση εισαγωγής 
σε Νοµική Σχολή Ελληνικού Πανεπιστηµίου µπορούν να 
διεκδικήσουν υποτροφία αριστείας που αντιστοιχεί στο 
50% των διδάκτρων,
• από 16.500 έως 17.000 µόρια µπορούν να διεκδικήσουν 
υποτροφία αριστείας που αντιστοιχεί στο 25% των διδά-
κτρων.

Για παράδειγµα, αν κάποιος συγκεντρώσει 18.000 
µόρια, η υποτροφία του θα είναι 75% των διδάκτρων για το 
πρώτο έτος. Επειδή οι υποτροφίες ανανεώνονται για κα-
θένα από τα επόµενα έτη φοίτησης, όταν ο υπότροφος συ-
γκεντρώσει µέσο όρο 15 στα 20 στα µαθήµατα του έτους, 
σηµαίνει ότι έχει ισχυρό κίνητρο να µελετά σε όλη τη δι-
άρκεια των σπουδών του.

Επίσης, για τους υποψηφίους που θα ολοκληρώσουν 
τη διαδικασία προεγγραφής έως 30/06/2018 προβλέπεται 
µείωση διδάκτρων 35%. Παράλληλα, µπορούν να συµµε-
τάσχουν στα προγράµµατα υποτροφιών αριστείας και µετά 
την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των Πανελλαδικών 
να κρατήσουν τη µεγαλύτερη υποτροφία που δικαιούνται.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προπτυχιακά και 
µεταπτυχιακά προγράµµατα Νοµικής, καθώς και για το 
πρόγραµµα υποτροφιών, µπορεί κάποιος να βρει στην ι-
στοσελίδα του Κολλεγίου IdEF (www.idef.gr).

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF
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συνέντευξη

Παύλος Παπαδάτος, οικονομολόγος-αρθρογράφος

Μπορεί η κυβέρνηση να 
εξασφαλίσει ένα μαξιλάρι 
της τάξης των 20 δισ. ευρώ, 
αλλά αν αποτύχει στην 
πρώτη προσπάθειά της να 
βγει στις αγορές, τα 20 δισ. 
θα είναι πολύ λίγα για να 
σταματήσει το τσουνάμι που θα 
επακολουθήσει.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Από ιδεολογία και μόνο, 
Αριστερά και επενδύσεις είναι 

όπως το νερό και η φωτιά»

Τ
ον κίνδυνο μιας αποτυχημένης ε-
ξόδου στις αγορές, μετά το τέλος 
του προγράμματος, επισημαίνει 
ο οικονομολόγος Παύλος Πα-
παδάτος, τονίζοντας ότι η «κα-
θαρή έξοδος» από τα μνημόνια 
για την οποία μιλά η κυβέρνηση 

είναι απλώς τυπική έξοδος με δημοσιονομι-
κούς περιορισμούς.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να επικαλεστώ την ι-
διότητά σας του οικονομολόγου και να σας 
ζητήσω την άποψή σας για την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία 
σήμερα…
Μια χώρα που έχει 22% ανεργία, εισαγωγές 
διπλάσιες από τις εξαγωγές της, με τον γηραι-
ότερο πληθυσμό από κάθε άλλη ευρωπαϊκή 
χώρα, με δημόσιο χρέος που ξεπερνά το 175% 
του ΑΕΠ της, με το 20% των εργαζομένων να 
είναι υπάλληλοι του Δημοσίου, σίγουρα δεν 
μοιάζει να έχει ανθούσα οικονομία. Και δεν 
είναι μόνο αυτά. Δύο εργαζόμενοι συντηρούν 
έναν συνταξιούχο, ο κατώτατος μισθός έχει κα-
τέβει στα 317 ευρώ, έχουμε τις χαμηλότερες 
επενδύσεις απ’ όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 
και ανοιχτά μέτωπα με όλο τον Βορρά και όλη 
την Ανατολή. Συνεπώς βουνό που φαίνεται κο-
λαούζο δεν θέλει. Παρ’ όλα αυτά, αισιοδοξώ. 
Η χώρα έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που μπο-
ρούν να την ωθήσουν προς τα εμπρός. Αρκεί 
να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας 
σοβαροί και δημιουργικοί άνθρωποι και μια 
κυβέρνηση που ενθαρρύνει τις επενδύσεις 
και δεν τις αποτρέπει. Και από ιδεολογία και 
μόνο, Αριστερά και επενδύσεις είναι όπως το 
νερό και η φωτιά.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τον Αύγου-
στο θα γίνει «καθαρή έξοδος» από το πρό-
γραμμα προσαρμογής. Συμφωνείτε με αυτή 
την εκτίμηση;
Τυπική έξοδος, θέλει να πει. Γιατί αν ονειρεύ-
εται ότι θα ανοίξει τους κρουνούς της παρο-
χολογίας για να πάει σε εκλογές, το όνειρό 
της θα της γίνει εφιάλτης. Ως φαίνεται, η κυ-
βέρνηση δεν ακούει τη φωνή των Βρυξελ-
λών, ούτε αυτήν του Μοσκοβισί. Με τον έναν 
ή τον άλλον τρόπο, όλες οι χώρες της Ε.Ε. α-
κολουθούν κάποιους δημοσιονομικούς περι-
ορισμούς, η χώρα μας όμως θα συνεχίσει να 
έχει αυστηρότατους ελέγχους. Και εύκολα ε-
λέγχεται. Οι Ευρωπαίοι έχουν τον έλεγχο του 
χρέους μας και, θέλουμε - δεν θέλουμε, άμεσα 
ή έμμεσα, τον έλεγχο των αγορών. Εξάλλου, 
ας κάνουμε τον σταυρό μας ο Σολτς να απο-
δειχθεί τουλάχιστον όσο καλός ήταν ο Σόιμπλε, 
ο οποίος, αν μη τι άλλο, έστω και την ύστατη 
στιγμή υποχωρούσε.

Κατά την άποψή σας, ποιες είναι οι «παγί-
δες» για την ελληνική οικονομία στη μετα-
μνημονιακή εποχή;
Η κυριότερη παγίδα είναι η έξοδος στις αγο-
ρές. Μπορεί η κυβέρνηση να εξασφαλίσει ένα 
μαξιλάρι της τάξης των 20 δισ. ευρώ, αλλά αν 
αποτύχει στην πρώτη προσπάθειά της να βγει 
στις αγορές, τα 20 δισ. θα είναι πολύ λίγα για να 
σταματήσει το τσουνάμι που θα επακολουθή-
σει. Αυτός είναι και ο λόγος που εγώ πιστεύω 

ότι οι αγορές ίσως θα συμπεριφέρονταν αλ-
λιώς αν και εφόσον γνώριζαν ότι ο μεγάλος 
αδελφός της χώρας μας, που είναι η Ε.Ε., ε-
ξακολουθεί να είναι δίπλα μας. Καθαρή έξο-
δος ίσως σημαίνει και καθαρή αποτυχία, και 
αυτή τη φορά δεν θα έχουμε δίχτυ ασφαλείας.

Όσον αφορά το αναπτυξιακό σχέδιο της κυ-
βέρνησης για μετά το τέλος του προγράμ-
ματος, ποιο είναι το σχόλιό σας;
Το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης ταυτί-
ζεται με την αριστερή της ιδεοληψία και καλώς 
ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα το αλλάξει. Είναι 
ένα πρόγραμμα χωρίς δημιουργική φαντασία 
και σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνει υπόψη 
του την αποτελεσματικότητα των επενδυτικών 
πολλαπλασιαστών, ούτε δίνει το βάρος που 
πρέπει στις παραγωγικές και εξαγωγικές ε-
πιχειρήσεις. Είναι ένα πρόγραμμα περασμέ-
νων δεκαετιών. Θα μπορούσα να σας πάω 
παράγραφο παράγραφο, αλλά θέλουμε σελί-
δες πολλές.

Η ΝΔ έχει θέσει στην προμετωπίδα των δε-
σμεύσεών της, αν γίνει κυβέρνηση, τη μεί-
ωση της φορολογίας. Θεωρείτε ότι υπάρχει 
ο δημοσιονομικός χώρος για κάτι τέτοιο;
Φυσικά. Αφού ο πρόεδρος κ. Κυριάκος Μητσο-
τάκης έχει αναφερθεί λεπτομερώς στο πώς και 
πότε θα μειώσει τον ΕΝΦΙΑ και τους φορολο-
γικούς συντελεστές και έχει εκπονηθεί μελέτη 
που αποδεικνύει την αύξηση των εσόδων του 
Δημοσίου από τη μείωση της φορολογίας. Η 
κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν μπο-
ρεί να έχει μια γελάδα την οποία να αρμέγει 
το πρωί και το βράδυ να της κόβει, όπως είναι 
ζωντανή, και μια μπριζόλα.

Κατά την άποψή σας, ποιες θα πρέπει να 
είναι οι κατευθύνσεις για μια ομαλή και βι-
ώσιμη ανάπτυξη της χώρας μετά την κρίση;
Μόνο με σοβαρές επενδύσεις μπορεί να α-
νακάμψει η χώρα. Για να γίνουν όμως επεν-
δύσεις, πρέπει να μειώσουμε το Δημόσιο και 
σε πολλαπλάσιο βαθμό να μειώσουμε τη γρα-

φειοκρατία. Να αποκτήσουμε ουσιαστική δι-
καιοσύνη, γιατί κανένας σώφρων επενδυτής 
δεν επενδύει σε μια χώρα όπου ουσιαστικά 
δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη και θέλεις χρό-
νια για να αποδοθεί, αν ποτέ αποδοθεί. Τα πα-
νεπιστήμιά μας πρέπει να προσφέρουν ουσι-
αστική εκπαίδευση και να προάγουν επιστή-
μες οι οποίες να συμβαδίζουν με τις ανάγκες 
της αγοράς. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να 
έχει αναλογικά τετραπλάσιο αριθμό δικηγό-
ρων απ’ ό,τι οι χώρες της Ε.Ε. Πρέπει να πα-
ταχθεί αμείλικτα η φοροδιαφυγή και η φορο-
κλοπή. Θα μπορούσα να σας αναφέρω πολλά. 
Αλλά κυρίως, όπως είπα και προηγουμένως, 
χρειαζόμαστε παραγωγικές επενδύσεις με ε-
ξαγωγικό προσανατολισμό, αναβάθμιση του 
κοινοβουλευτικού μας επιπέδου και φυσικά 
περιορισμό των αρμοδιοτήτων των δασαρ-
χείων και κυρίως των αρχαιολογικών υπηρε-
σιών, όπου κάποιοι ανεκδιήγητοι υπάλληλοι 
που έχουν εξασφαλίσει τον μισθό τους απο-
μακρύνουν κάθε φιλόδοξο επενδυτή.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν εκλο-
γές πριν από την ολοκλήρωση του προγράμ-
ματος. Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση;
Προσωπικά, πιστεύω ότι όσο πιο γρήγορα φύγει 
η παρούσα κυβέρνηση, τόσο το καλύτερο. Ας 
τελειώνει με τα άλλα 84 προαπαιτούμενα της 
αξιολόγησης που έχει υπογράψει και ας πάει 
στο καλό!

Ακούγεται ότι πρόκειται να πολιτευτείτε με 
τη ΝΔ στην Κεφαλλονιά και Ιθάκη. Είναι α-
λήθεια αυτό;
Αυτό ίσως ακούγεται ως επιθυμία μου. Αυτό 
όμως δεν σημαίνει ότι έτσι θα αποφασίσει ο 
πρόεδρος της ΝΔ και τα όργανα του κόμμα-
τος. Πάντως, βρίσκομαι συνεχώς στο νησί μου, 
γιατί ουσιαστικά έχω αποχωρήσει από τις ε-
παγγελματικές δραστηριότητες στην Αθήνα. 
Χρόνια τώρα είμαι στέλεχος της ΝΔ και θια-
σώτης της ελεύθερης αλλά όχι ασύδοτης αγο-
ράς. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι ο φιλε-
λευθερισμός πρέπει να έχει κοινωνικό προ-
σανατολισμό.
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οικονοµία

«Μ
ια στρατηγική ανάπτυξης για το µέλλον». Με 
αυτόν τον τίτλο επιχειρεί η κυβέρνηση σε 106 
σελίδες και µε 117 στόχους να παρουσιάσει το 
αναπτυξιακό της σχέδιο. Το περίφηµο ολιστικό 
πρόγραµµα αποτελείται από πέντε κεφάλαια: 
για τη δηµοσιονοµική βιωσιµότητα, τη βιώσιµη 

ανάπτυξη, διαρθρωτικές συνθήκες για την ανάπτυξη, τη δίκαιη και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξη και τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης 80.

Ειδικότερα, το σχέδιο για την ολιστική στρατηγική ανάπτυξης που συ-
νέταξε η ελληνική κυβέρνηση περιλαµβάνει περίπου 117 στόχους για ο-
λοκλήρωση ισάριθµων µεταρρυθµίσεων µέσα σε συγκεκριµένο χρονο-
διάγραµµα.

Στο αναλυτικό κείµενο των 106 σελίδων ενσωµατώνεται παράρτηµα 
µε συγκεκριµένες παρεµβάσεις που θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα ε-
πόµενα χρόνια. Καλύπτουν από τον χώρο των επενδύσεων, το περιου-
σιολόγιο και την εξάλειψη των κόκκινων δανείων µέχρι τον χώρο της υ-
γείας, της ενέργειας, ακόµη και τις αποκρατικοποιήσεις. Το σχέδιο της κυ-
βέρνησης αναφέρει ρητά ότι θα τηρηθούν οι δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις 
της χώρας για την περίοδο 2018-2022 (δηλαδή θα επιδιωχθεί να υπάρ-
ξει πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ), ενώ διατυπώνεται η πρόβλεψη 
ότι το ΑΕΠ θα αυξάνεται µε µέσο ρυθµό της τάξης του 2,1% για την περί-
οδο 2020-2022.

Ωστόσο, παρά το πολυσέλιδο του σχεδίου, φαίνεται ότι δεν µπόρεσαν 
να αποφευχθούν οι «επαναλήψεις», καθώς αναφορικά µε τη φορολογική 
πολιτική οι επισηµάνσεις επαναλαµβάνουν τις εξαγγελίες περί καταπολέ-
µησης της φοροδιαφυγής. Στην εισαγωγή του συγκεκριµένου υποκεφα-
λαίου σηµειώνεται: «Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη, η φο-
ρολογική πολιτική θα συµβάλει στην προσέλκυση παραγωγικών επενδύ-
σεων και στην αύξηση της παραγωγικότητας µέσω της σταδιακής µείωσης 
της φορολογικής επιβάρυνσης τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την 
εργασία, καθώς και µέσω της καθιέρωσης σταθερού φορολογικού κα-
θεστώτος για την ενίσχυση των ξένων και των εγχώριων επενδύσεων. 
Η σταδιακή µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης θα διευκολύνει τις ε-
πενδύσεις σε εξαγωγικούς τοµείς της οικονοµίας και θα οδηγήσει στη δη-

µιουργία θέσεων απασχόλησης µε πολλά µακροοικονοµικά και φορολο-
γικά οφέλη. Η µείωση της φορολογίας εταιρειών θα έχει άµεση επίδραση 
στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και θα στοχεύει στην παροχή βοή-
θειας στις εγχώριες επιχειρήσεις και στην προσέλκυση άµεσων ξένων ε-
πενδύσεων. Η σταδιακή µείωση της φορολογίας, η οποία συµπληρώνεται 
από την παραγωγικότητα και τα επενδυτικά κίνητρα για την εργασία και 
τις επιχειρήσεις αντιστοίχως, θα συνεισφέρει ανάλογα στη µελλοντική οι-
κονοµική ανάπτυξη».

Μείωση της φορολογίας αν υπάρξουν επαρκή 
δηµοσιονοµικά περιθώρια
Η κυβέρνηση, αν και επισηµαίνει ότι η µείωση της φορολογίας επιχειρή-
σεων και πολιτών είναι αναγκαία και δίκαιη, σπεύδει να διαβεβαιώσει 
τους δανειστές πως θα γίνει πράξη µόνο εάν τα δηµοσιονοµικά περιθώ-
ρια το επιτρέψουν.

«Η µεγαλύτερη πρόκληση κατά τα προσεχή έτη είναι να δηµιουργηθεί 
ένα φορολογικό σύστηµα σταθερό, φιλικό προς την ανάπτυξη και τις επεν-
δύσεις, το οποίο θα είναι δίκαιο, απλό και αποτελεσµατικό» αναφέρεται 
χαρακτηριστικά στην έκθεση. Και τονίζεται ότι «θα πρέπει να εξασφαλίσει 
τη µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις και τους πο-
λίτες, η οποία αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσµα της µεγάλης 
δηµοσιονοµικής προσαρµογής, υπό τον όρο ότι τα δηµοσιονοµικά περι-
θώρια είναι επαρκή για τη χρηµατοδότηση τέτοιων µέτρων».

Η κυβερνητική στρατηγική φορολογικής µεταρρύθµισης, όπως πα-
ρουσιάζεται στη σχετική ανάλυση, αποτελείται από τις ακόλουθες βασι-
κές δράσεις:
• Αξιοποίηση του περιουσιολογίου. Το 2018 ελήφθη νοµοθετική πρωτο-
βουλία για την ολοκλήρωση και την τροποποίηση του νόµου 3842/2010. 
Το περιουσιολόγιο θα χρησιµεύσει για τον έλεγχο περιουσιακών στοι-
χείων του φορολογούµενου και θα συµβάλει στη µείωση της φοροδιαφυ-
γής. Θα επιτρέψει την κατανοµή του φορολογικού βάρους στη βάση αντι-
κειµενικών εισοδηµατικών, ιδιοκτησιακών και κοινωνικών κριτήριων, 
σε συνδυασµό µε τα αφορολόγητα όρια.
• Επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωµών µέσω κανονιστικών α-

ποφάσεων και κινήτρων για τους φορολογούµενους (π.χ. λοταρία). Σύµ-
φωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδος, η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωµών 
αυξάνεται σταθερά. Ο αριθµός των συναλλαγών µε κάρτες πληρωµών αυ-
ξήθηκε κατά 35%, στα 513 εκατ., το 2016, ενώ η αξία των συναλλαγών αυ-
ξήθηκε κατά 40%, φτάνοντας τα 55 δισ. ευρώ. Η χρήση των ψηφιακών 
πληρωµών αυξάνει τα δηµόσια έσοδα (ΦΠΑ και φόρος εισοδήµατος) και 
βελτιώνει τη φορολογική συµµόρφωση.
• ∆ιεύρυνση της φορολογικής βάσης και καταπολέµηση της φοροδιαφυ-
γής, για παράδειγµα µέσω της φορολόγησης των βραχυπρόθεσµων µι-
σθώσεων ακινήτων µέσω ηλεκτρονικών πλατφορµών όπως η Airbnb.
• ∆ιασταύρωση φορολογικών δηλώσεων και τραπεζικών λογαριασµών 
για την αντιµετώπιση µεγάλων περιπτώσεων φοροδιαφυγής.
• Καταπολέµηση του λαθρεµπορίου καυσίµων και καπνού. Εφαρµόστηκε 
ο νόµος 4410/2016, καθώς προβλέπει: α) σηµαντικές αλλαγές στον τελω-
νειακό κώδικα για την ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης δια-
κίνησης προϊόντων καπνού, β) τη δηµιουργία ενός Συντονιστικού Κέντρου 
για την προώθηση της αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ των αρχών 
που καταπολεµούν το λαθρεµπόριο προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε Ει-
δικό Φόρο Κατανάλωσης. Η προσπάθεια αυτή θα επεκταθεί στον τοµέα 
των καυσίµων.
• Ενσωµάτωση των µέτρων του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της βάσης και τη 
µετατόπιση των κερδών (BEPS) στην ελληνική νοµοθεσία για την καταπο-
λέµηση της φοροδιαφυγής µεγάλων επιχειρήσεων.
• Παροχή φορολογικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις µέσω του νέου α-
ναπτυξιακού νόµου και του νόµου για τις στρατηγικές επενδύσεις.
• Εξασφάλιση δίκαιων ρυθµίσεων για τους οφειλέτες του ∆ηµοσίου µέσω 
του εξωδικαστικού µηχανισµού (OCW), ο οποίος συµβάλλει σηµαντικά 
στην εδραίωση βιώσιµων επιχειρήσεων.
• Προσαρµογή του ΕΝΦΙΑ µέσω της εξίσωσης των εµπορικών αντικειµε-
νικών αξιών. Αυτή η προσαρµογή θα καταστήσει βιώσιµα, µακροπρόθε-
σµα, τα έσοδα (2,65 δισ. ευρώ) και θα οδηγήσει σε δίκαιη κατανοµή του 
φόρου επί των ακινήτων. Επιπλέον, η προσαρµογή αυτή θα ευθυγραµµί-
σει το ελληνικό κράτος µε τις δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ, εξαλείφοντας 
τις σχετικές δικαστικές διαφορές. Θα δηµιουργηθεί ένας µόνιµος µηχα-
νισµός αποτίµησης για την τακτική ενηµέρωση των φορολογικών αξιών 
(συµπεριλαµβανοµένων των επαγγελµατικών ακινήτων) και για περαι-
τέρω βελτιώσεις του φόρου ακίνητης περιουσίας, ώστε οι αξίες αυτές να 
συγκλίνουν µε τις πραγµατικές αγοραίες αξίες των ακινήτων.

Μείωση 30% στις δαπάνες για συντάξεις στα επόµενα 
22 χρόνια… εκτός απροόπτου
Για την πορεία των συντάξεων η κυβέρνηση επισηµαίνει ότι «από δηµο-
σιονοµική άποψη, η µεταρρύθµιση του 2016 ήταν εµπροσθοβαρής. Μαζί 
µε τη συµπληρωµατική νοµοθεσία, οι εξοικονοµήσεις πόρων αναµένεται 
να φτάσουν το 2,8% του ΑΕΠ έως το 2020 και να έχουν σηµαντικό αντί-
κτυπο στη µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη οικονοµική βιωσιµότητα. 
Οι δαπάνες για τις συντάξεις αναµένεται να µειωθούν από 17,3% του ΑΕΠ 
το 2016 σε 13,4% έως το 2020 και σε 12,9% το 2040 –λαµβάνοντας υπόψη 
και την αύξηση του ΑΕΠ–, σε σύγκριση µε το 13% του ευρωπαϊκού µέσου 
όρου. Από το 2025 και µετά, η κρατική χρηµατοδότηση θα καλύπτει µόνο 
την εθνική σύνταξη (4,8% του ΑΕΠ) και δεν θα είναι απαραίτητη πρόσθετη 
χρηµατοδότηση, δεδοµένου ότι το έλλειµµα θα έχει εξαλειφθεί. Οι εισφο-
ρές των εργαζοµένων και των εργοδοτών θα αντιπροσωπεύουν σχεδόν 
όλες τις εισφορές του συστήµατος από το 2026 και µετά. Κατά συνέπεια, η 
εφαρµογή της µεταρρύθµισης διασφαλίζει τη µεσοπρόθεσµη και µακρο-
πρόθεσµη οικονοµική βιωσιµότητα του ελληνικού συνταξιοδοτικού συ-
στήµατος».

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

117 ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΕΝΑ ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ «ΕΥΧΟΛΟΓΙΟ»

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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ρεπορτάζ

Αιγαίο. Η θάλασσά µας. Η υγρή σκηνή όπου ε-
κτυλίσσονται τα θερµά επεισόδια µε τη γείτονα. 
Η καταγάλανη αγκαλιά που κλείνει µέσα της τα 
νησιά µας. Νησιά που βρίσκονται µίλια µακριά 
από την οδό Αριστοτέλους. Νησιά όπου οι µεγά-

λες ελλείψεις στους τοµείς της υγείας και της παιδείας διαιωνίζο-
νται. Μικρά, αποµακρυσµένα, ακριτικά, εκεί όπου η Οµάδα Αι-
γαίου κάθε χρόνο, πιστή στη δέσµευσή της να αποδείξει ότι δεν 
υπάρχουν άγονες γραµµές αλλά µόνο άγονα µυαλά, πραγµατο-
ποιεί απόβαση ανθρωπιάς, προσφοράς, αλληλεγγύης. Και ικανο-
ποιεί ζωτικές ανάγκες των κατοίκων, η κάλυψη των οποίων δεν 
προβλέπεται από κανένα νοµοσχέδιο.

Στον φετινό, 24ο διάπλου ελπίδας και προσφοράς σε δέκα 
νησιά (Φούρνοι, Θύµαινα, Αγαθονήσι, Αρκιοί, Πάτµος, ∆ονούσα, 
Αµοργός, Φολέγανδρος, Ίος, Κουφονήσι), µε µεγάλο χορηγό την 
Chipita, οι εθελοντές της Οµάδας Αιγαίου βρήκαν σύµµαχο τον 
καιρό στις περισσότερες διαδροµές τους, µε εξαίρεση το πέρασµα 
από τους Φούρνους στην Πάτµο και την επιστροφή από το Κου-
φονήσι στην Ανάβυσσο. Η φουσκοθαλασσιά ήρθε από τη στεριά, 
από το υπουργείο Υγείας, που µε το νέο νοµοσχέδιο για την πρω-
τοβάθµια φροντίδα υγείας έβαλε περιορισµούς στη δράση των ε-
θελοντικών οργανώσεων και αποστολών. «Ο καλός ο καπετάνιος, 
όµως, στη φουρτούνα φαίνεται» λέει ο θυµόσοφος λαός. Και η ση-
µασία αυτών των αποστολών για τους ξεχασµένους κατοίκους των 
µικρών νησιών φάνηκε στα γεµάτα προσµονή πρόσωπα των ακρι-
τών στα λιµάνια, στις ανθρώπινες ουρές που σχηµατίστηκαν στα 
κέντρα υγείας της Πάτµου, της Αµοργού, της Ίου και της Φολε-
γάνδρου τις ηµέρες που βρέθηκαν εκεί οι εθελοντές γιατροί. Συ-
νωστισµός από ανθρώπους κάθε ηλικίας στους διαδρόµους µπρο-
στά στα ιατρεία ειδικοτήτων που είναι ανύπαρκτες στη νησιωτική 
Ελλάδα. Οικογένειες µε µωρά, µικρά παιδιά, ηλικιωµένοι. Οµη-

ρικές φιγούρες γιαγιάδων και παππούδων µε σκαµµένα από τη 
σκληρή αιγαιοπελαγίτικη λιακάδα και το µελτέµι πρόσωπα που 
περίµεναν υποµονετικά να εξεταστούν από καρδιολόγο, ογκο-
λόγο, πνευµονολόγο, παιδίατρο, οδοντίατρο, ωτορινολαρυγγο-
λόγο, γυναικολόγο, παθολόγο, γαστρεντερολόγο, ψυχίατρο, αγ-
γειοχειρουργό, πλαστικό χειρουργό. Που και που συνέβαινε ένα 
µικρό θαύµα: Μια διάγνωση ύποπτου ευρήµατος στον µαστό µιας 
κατοίκου της Φολεγάνδρου και λήψη βιοψίας, ώστε να αποσα-
φηνιστεί αν πρόκειται ή όχι για καρκίνο. Μια αφαίρεση ενδεχό-
µενης ακτινικής υπερκεράτωσης (καρκίνωµα) από το πρόσωπο 
ηλικιωµένου κατοίκου της Ίου, που συνοδεύτηκε από δεύτερη 
αφαίρεση πιθανής καρκινικής αλλοίωσης από τη ράχη της παλά-
µης 92χρονης γιαγιάς.

Την ίδια ώρα στα σχολεία των νησιών γινόταν η παράδοση 
εκπαιδευτικού, σχολικού και τεχνολογικού υλικού από εταιρείες 
του ιδιωτικού τοµέα που στηρίζουν την αποστολή, όπως, για πα-
ράδειγµα, το Πλαίσιο. Επίσης, γίνονταν οµιλίες για τη στοµατική 
υγιεινή µε τη στήριξη της ΑΙΜ και για τα «ζητήµατα» της εφη-
βείας, από το κάπνισµα και το piercing µέχρι τις λοιµώξεις µε τον 
ιό HPV. Στα παιδιά του δηµοτικού γίνονταν µαθήµατα δηµιουρ-

γίας κόµικς και ιαπωνικής βιβλιοδεσίας από το Πολιτιστικό Ί-
δρυµα του Οµίλου Πειραιώς, ενώ στα λύκεια και στα ΕΠΑΛ δίνο-
νταν υποτροφίες από το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Μι α ολοκαίνουρια παιδική 
χαρά στο δηµοτικό σχολείο στον Κάµπο της Πάτµου, προσφορά 
της εταιρείας Τσιµής Α.Ε., έφερνε χαµόγελα χαράς στα πρόσωπα 
των παιδιών. Η ενίσχυση του περιφερειακού ιατρείου στη Φολέ-
γανδρο µε ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό, προσφορά της ελληνι-
κής φαρµακοβιοµηχανίας ΕΛΠΕΝ, έκανε τους κατοίκους να νιώ-
σουν ασφαλείς µέσα στην αποµόνωσή τους. Οι ενηµερωτικές ο-
µιλίες για τον καρκίνο του µαστού, µε τη στήριξη του οργανισµού 
«Το σπίτι του ΜΑΝΑ», συγκέντρωσαν τις νησιώτισσες, ενώ οι ο-
µιλίες για το πρόγραµµα υιοθεσίας των µικρών νησιών της Hope 
Genesis, µε στόχο την καταπολέµηση της υπογεννητικότητας, 
έκανε τις Πατινιώτισσες να σηκωθούν όρθιες και να χειροκροτή-
σουν τον εµπνευστή της πρωτοβουλίας, µαιευτήρα-γυναικολόγο 
Στέφανο Χανδακά.

Συγκίνηση, παντού. Στα ιατρεία, στα σχολεία, στην πλατεία 
της Αιγιάλης της Αµοργού, όπου το µοναδικό χορευτικό Αντά-
µωµα, που οργάνωσε η Οµάδα Αιγαίου για να τιµήσει τους νη-
σιώτες, ένωσε σε µια παρέα χορευτές από έξι νησιά και το πλή-
ρωµα της πυραυλακάτου «ΤΚ Γρηγορόπουλος» σε ένα γλέντι που 
άφησε εποχή. Συγκίνηση και στους Αρκιούς, όπου η Οµάδα Αι-
γαίου, µε τη στήριξη της ΑΕΚ, διοργάνωσε γιορτή για τον Χρήστο 
Καµπόσο, τον µοναδικό µαθητή του δηµοτικού σχολείου. Αλλά 
και στο µαρτυρικό Αγαθονήσι, απ’ όπου πέρασαν µέσα σε τρία 
χρόνια 60.000 µετανάστες. Εκεί ο δήµαρχος Βαγγέλης Κόττορος 
µας διηγήθηκε πώς έβγαζαν µε τα χέρια τους µισοπνιγµένους µε-
τανάστες και πτώµατα από τη θάλασσα, προσθέτοντας µε παρά-
πονο πως µέσα σε αυτόν τον χαµό έφυγε και η γιάτρισσα. Αυτό 
ακριβώς είναι η Οµάδα Αιγαίου για τα ακριτικά νησιά: γιάτρισσα 
για την ψυχή των κατοίκων. Ελπίδα στα λιµάνια της σιωπής…

  ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

ΣΕ ΑΓΡΙΑ (ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ) ΝΕΡΑ Η ΟΜΑ∆Α 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΒΑΣΗ ΕΛΠΙ∆ΑΣ

Photo credits by NIKON

Πόσους θησαυρούς µπορεί να κρύβει ένα µικρό νησί; Οι Φούρνοι, πρώτος σταθµός του διάπλου και πανάρχαιο 
σταυροδρόµι στις θαλάσσιες µετακινήσεις, κρύβουν στη θάλασσά τους 53 ναυάγια και η έρευνα για την ανακά-

λυψη κι άλλων συνεχίζεται ακούραστα από το Ίδρυµα Ιστορικών και Αρχαιολογικών Ερευνών «Κορσεαί», το οποίο 
δηµιουργήθηκε από µια παρέα κεφάτων ανθρώπων. Ανάµεσά τους ο πολιτικός µηχανικός Μάνος Μύτικας, που ανα-
κάλυψε στις καταδύσεις του το πρώτο ναυάγιο. Τα ναυάγια χρονολογούνται από τον 6ο αιώνα π.Χ. και κάποια είναι 
µοναδικά στο είδος τους. Και ο φυσικός πλούτος των Φούρνων συνεχίζεται στην ξηρά. Εκεί ο Μάνος µας εξηγεί πως 
το θυµάρι, η ρίγανη, το θρούµπι και το φασκόµηλο του νησιού έχουν την υψηλότερη περιεκτικότητα σε αιθέρια έλαια 
απ’ όλη την ελληνική χλωρίδα, γεγονός που καθιστά το νησί «βασίλειο» των θεραπευτικών αιθέριων ελαίων.

Φούρνοι, 
ο βασιλιάς των 
ναυαγίων και των 
αιθέριων ελαίων

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η  Μ Ε  Τ Η Ν  Ο Μ Α ∆ Α  Α Ι ΓΑ Ι Ο Υ
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ΜΗ ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ!

J E E P  C O M P A S S  1 . 4 T  A U T O  ( 1 7 0  P S )  –  K I A  S T O N I C  1 . 0  T - G D I 

PEUGEOT 308 1.6 HDi 
ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ

NEO VW TOUAREG 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΕΣΕΝΤΟ

C I T R O Ë N 
C4 CACTUS
ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΝΕΤΣΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ

C I T R O Ë N 
C4 CACTUS
ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΝΕΤΣΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ
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4. ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α 
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
6. TO ΝΕΟ C4 CACTUS 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΣΤΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ CITROEN ΚΑΙ 
ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΙΟ ΑΝΕΤΟ 
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ. ∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ DIESEL ΤΟΥ ΤΩΝ 
1.600 ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 100 
ΙΠΠΩΝ.
8. ΤΟ JEEP COMPASS 1.4T AUTO 

(170 PS) ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΝΗΣΙΟ SUV 
ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ 
ΠΑΝΤΟΥ. ΜΕ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 
ΝΑ ΠΙΕΣΤΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ.
10. TO ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ PEUGEOT 
308 ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΚΑΙ UPPER CLASS ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ. ΤΟ ∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΣΤΗ 
DIESEL ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΤΩΝ 1.600 
ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 120 ΙΠΠΩΝ.
12. TO STONIC ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΣΕ 
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ KIA, 

ΚΑΙ Η ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ TURBO 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΩΝ 1.000 ΚΥΒΙΚΩΝ 
ΑΞΙΖΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ.
14. Ο ΚΩΣΤΑΣ ΦΙΛΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ 
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑΣΙΚΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΕΞΗΓΕΙ ΓΙΑΤΙ 
ΣΤΗ ΦΙΛΗΣGLASS® ∆ΕΝ 
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΑΠΛΩΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ.
15. Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ VW 
TOUAREG ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΝΑΥΑΡΧΙ∆Α, ΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ 
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ 
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Θεοδωρίδου Βίκυ
vickyth@freesunday.gr 210-6754430

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ
∆ιανέµεται ∆ωρεάν

   ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:  Νίκος Μαρινόπουλος, 
Γιάννης Σκουφής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Παναγιώτης Τριτάρης 

Σχεδιασµός:  one9six.com

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

210-6754430 εσωτ.301
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*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
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

issuu.com/autosunday

CIGARETTE RACING 515 PROJECT ONE 
ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ 225 ΧΛΜ./ ΩΡΑ!

H Valkyrie, το νέο hypercar της Aston Martin, θα έχει τε-
χνολογία κατευθείαν από τη Φόρµουλα 1, ενώ σύµφωνα 
µε τους ανθρώπους της βρετανικής εταιρείας σε κάποιους 

τοµείς θα τη ξεπερνά.
Στο Silverstone πάντως το αυτοκίνητο των 2,5 εκατοµµυρίων 

ευρώ που έχει εξελιχθεί σε συνεργασία µε την οµάδα της Red Bull 
θα είναι εξίσου γρήγορο µε τα µονοθέσια της Φόρµουλα 1. Για να 
επιτευχθεί αυτό χρειάζεται, πέρα από τους 1.000+ ίππους που α-
ποδίδει ο V12 των 6.500 κυβικών και εξαιρετική αεροδυναµική, 
που εξασφαλίζει κάθετη δύναµη (downforce) έως και 1.800 κιλών. 
Υπεύθυνος για την αεροδυναµική σχεδίαση της Valkyrie που θα 
κατασκευαστεί µόλις 150 φορές είναι και ο γκουρού Andrian 
Newey.

H ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ASTON 
MARTIN VALKYRIE ΞΕΠΕΡΝΑ 
ΑΥΤΗΝ ΤΗΣ ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1  
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Η 
πρώτη δημοσιογραφική παρουσίαση επί 
ελληνικού εδάφους έγινε στη Θεσσαλονί-
κη, όπου ανακοινώθηκε η τιμή πώλησης 
για ένα από τα πιο ολοκληρωμένα ηλεκτρι-
κά αυτοκίνητα της αγοράς. Συγκεκριμένα, 
το νέο Nissan Leaf ξεκινά από 32.990 ευ-

ρώ, προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού (Acenta, Ν 
Connecta και Techna), ενώ θα είναι διαθέσιμο από τον 
Σεπτέμβριο.

Στη δεύτερη πλέον γενιά του, το Leaf φέρει νέους συσ-
σωρευτές, αισθητά μεγαλύτερης χωρητικότητας (40 kWh 
έναντι 30 kWh της προηγούμενης γενιάς), διατηρώντας 
ωστόσο τον όγκο τους αναλλοίωτο. Βάσει του νέου ευρω-
παϊκού κύκλου WLTP, το αυτοκίνητο προσφέρει αυτονο-
μία 270 χλμ. (378 χλμ. με βάση τον κύκλο NEDC). Αντίστοι-
χα και ο ηλεκτροκινητήρας του είναι ισχυρότερος, αποδί-
δοντας πλέον 110 kW, έναντι 80 kW, και 310 Nm, έναντι 
254 Nm. Στην πράξη, το νέο Leaf μπορεί να επιταχύνει α-
πό στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 7,9 δλ., αγγίζοντας σε τελι-
κή ταχύτητα τα 140 χλμ./ώρα.

Αναφορικά με τη φόρτισή του, η Nissan δίνει τρεις επι-
λογές. Σε κοινό οικιακό δίκτυο των 10 Α για μία πλήρη 
φόρτιση (από το 0 έως το 100% της μπαταρίας) απαιτούνται 
21 ώρες. Εφόσον ο χρήστης διαθέτει κάποιον σταθμό 
Wallbox, των 32 Α, ο χρόνος αυτός μειώνεται στις 7,5 ώ-
ρες. Εάν, πάλι, το αυτοκίνητο συνδεθεί σε ταχυφορτιστή 
CHAdeMO, των 50 A, τότε μπορεί να φορτίσει στο 80% σε 
μόλις 40 λεπτά.

Περνώντας στο πλαίσιο, η Nissan υποστηρίζει ότι το 
νέο Leaf είναι κατά 15% πιο άκαμπτο από το απερχόμενο 
μοντέλο. Αντίστοιχα, έχει επέμβει και στις αναρτήσεις, 
σκληραίνοντας τις αντιστρεπτικές κατά 8% και ρυθμίζοντας 
έτσι αμορτισέρ και ελατήρια, ώστε να προσδώσει καλύτε-
ρη οδική συμπεριφορά και ποιότητα κύλισης. Επιπροσθέ-
τως, έκανε πιο γρήγορο και το σύστημα διεύθυνσης, που, 
από 3,2 στροφές, τώρα έχει μόλις 2,6 στροφές, από άκρη 
σ’ άκρη. Οι Ιάπωνες σχεδιαστές έχουν δουλέψει αρκετά με 
την αεροδυναμική του, επιτυγχάνοντας ένα Cd=0.28, που 
βελτιώνει περαιτέρω την κατανάλωση. Εξελίξεις, ωστόσο, 
υπάρχουν και στην ηχομόνωση της καμπίνας, που υπό-
σχεται ένα περιβάλλον τουλάχιστον 30% πιο ήσυχο από 
των υπόλοιπων μικρομεσαίων μοντέλων της αγοράς.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την ηλεκτρονική ολοκλήρωση, 
το Leaf διαθέτει διάφορα συστήματα, όπως το ProPilot, 
που του δίνει δυνατότητες ημιαυτόνομης οδήγησης. Ένα 
ακόμη σύστημα είναι το ProPilot Park, αυτόματου παρκα-
ρίσματος, που χρησιμοποιεί δεδομένα από 4 κάμερες και 
12 ραντάρ, εξασφαλίζοντας αυτόματη στάθμευση ακόμα 
και σε θέσεις στις οποίες θα δυσκολευόταν ένας οδηγός 
να εισέλθει. Ενδιαφέρον έχει και το E-Pedal, που πρακτικά 
σχεδόν εκμηδενίζει την ανάγκη να χρησιμοποιεί ο οδηγός 
το μεσαίο πεντάλ. Ουσιαστικά, μετατρέπει το γκάζι σε έναν 
ροοστάτη που έχει τη νεκρά σε ένα βύθισμα 3-4 πόντων, 
επιταχύνει το όχημα με περισσότερη πίεση και ταυτόχρονα 
αναγκάζει τον ηλεκτροκινητήρα να λειτουργεί σαν γεννή-
τρια, με άφημα του πεντάλ, φρενάροντας έτσι αισθητά το 
αυτοκίνητο. Αυτό στην πράξη περιορίζει την ανάγκη χρή-
σης του φρένου κατά περίπου 80% στις καθημερινές συν-
θήκες, εξασφαλίζοντας παράλληλα την επαναφόρτιση της 
μπαταρίας και τη μείωση της καταπόνησης των φρένων.

Ενημερωτικά, του χρόνου η Nissan αναμένεται να κυ-
κλοφορήσει και μια έκδοση με μεγαλύτερο συσσωρευτή, 
60 kWh, που θα φτάνει σε αυτονομία τα 500 χλμ. Εάν τώρα 
αναρωτιέστε κατά πόσο αξίζει να επενδύσει κανείς τόσα 
χρήματα σε ένα ηλεκτρικό όχημα (πέραν των όσων ηλε-
κτρονικών αιχμής φέρει), θα πρέπει να συνυπολογίσετε το 
κόστος χρήσης, που ανέρχεται ενεργειακά στα περίπου 2 
ευρώ ρεύματος / 100 χλμ. Από την πλευρά μας, επιφυλασ-
σόμαστε να πάρουμε το αυτοκίνητο στα χέρια μας μέσα 
στους επόμενους μήνες, οπότε θα σας μεταφέρουμε πε-
ρισσότερες πληροφορίες στη σχετική δοκιμή.

ΜΙΧΆΛΗΣ ΚΆΤΩΠΌΔΗΣ

ΝΈΌ NISSAN LEAF ΆΠΌ 32.990€ 
ΔΙΑΘΈΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΈΛΛΑΔΑ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΈΠΤΈΜΒΡΙΟ
Το best-seller ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Nissan, με αυξημένη αυτονομία και 

τεχνολογίες αιχμής, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά.
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∆ΟΚΙΜΗ

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ

CITRO�N C4 CACTUS 1.6 
BLUEHDi 100 PS

Μ Ε  Α Ν Ε Σ Η  Κ Α Ι  Σ Τ Ι Λ
Μπορεί να µην του φαίνεται, αλλά αυτό το µοντέλο είναι περισσότερο Citroën 

από κάθε άλλη φορά. Μάθετε το γιατί…
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1.560 κ.εκ.

100 ίπποι / 3.750 σ.α.λ.

254 Nm / 1.750 σ.α.λ.

11,8 δλ.

185 χλμ./ώρα

6,0 λίτρα / 100 χλμ. 

4,170x1,729x1,480 μέτρα

358-1.170 λίτρα

1.155 κιλά

94 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

CITROËN C4 CACTUS 1.6 
BLUEHDi 100

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 16.800€
από

Σ
ε μια περίοδο που όλα τα αυτοκίνητα είναι καλοστη-
μένα και ασφαλή, τι απομένει για να κάνει κάποιο τη 
διαφορά; Τι άλλο, από την επιστροφή στις παραδοσια-
κές αξίες. Δεν το λέμε εμείς αλλά η Citroën και το α-
ποδεικνύει μέσα από τη ριζικά αναβαθμισμένη γενιά 
του C4 Cactus. Ξεκινώντας από τη σχεδίαση, δεν 

μπορεί κανείς να πει πως το C4 Cactus δεν έγινε ομορφότερο. Η 
μάσκα απέκτησε μια διαφορετική δυναμική με την ενιαία λωρίδα 
που εκτείνεται στους προβολείς, τα airbumps μετακόμισαν χαμη-
λότερα και σε μια πιο διακριτική θέση και η νέα παλέτα χρωμά-
των (πολύ ωραίο είναι ένα γαλαζοπράσινο που έχουμε δει) είναι 
πραγματικά πολύ πετυχημένη. Μάλιστα, η αφαίρεση και των 
μπαρών από την οροφή έχει εξαλείψει το crossover στοιχείο, 
φέρνοντας το C4 Cactus πιο κοντά στα hatchbacks.

Από πλευράς διαστάσεων δεν υπάρχουν αλλαγές και το αμά-
ξωμα μήκους 4,17 μέτρων προσφέρει τη σχετική ευελιξία στην 
πόλη. Παράλληλα, οι χώροι για τους επιβάτες έχουν παραμείνει 
στα πολύ καλά επίπεδα όπου βρίσκονταν, ενώ η προσπάθεια της 
Citroën για επιστροφή στις ρίζες και στην άνεση είναι έκδηλη ό-
ταν καθίσεις στα φαρδιά και άνετα καθίσματα. Οι Γάλλοι τα απο-
καλούν Advanced Comfort (νέου τύπου, με αυξημένο κατά 15 
χιλιοστά πάχος που κατανέμει καλύτερα το βάρος) και μόνο στην 
πολύωρη διαμονή θα καταλάβεις τι εννοούν, με το παχύτερο α-
φρώδες υλικό να παρέχει επιπλέον άνεση.

Το ταμπλό, με τα αισθητά καλύτερα σε ποιότητα και φινίρισμα 
πλαστικά, έχει μια μίνιμαλ άποψη που μου αρέσει. Η touch 
screen στο κέντρο του έχει σχετικά εύκολο μενού και πλοήγηση, 
ενώ υπάρχουν διάφορες θήκες για μικροαντικείμενα (οι ποτηρο-
θήκες θα μπορούσαν να είναι πιο βαθιές). Ειδικά το ντουλαπάκι 
του συνοδηγού χωρά πολλά πράγματα. Ο ψηφιακός πίνακας ορ-
γάνων ακολουθεί μια επίσης απέριττη κατεύθυνση, αλλά θα θέ-
λαμε να έχει και στροφόμετρο.

Οι μαλακές λαβές στο εσωτερικό των θυρών δίνουν το στίγ-
μα της Citroën, ενώ η έλλειψη αεραγωγού μπροστά δεξιά του 
συνοδηγού περνά απαρατήρητη. Αυτός όμως (ή καλύτερα αυτή) 
θα παραπονεθεί για την απουσία καθρέπτη από το σκιάδιο, ενώ η 
ηλιοροφή στην πλούσια έκδοση της δοκιμής μας θα μπορούσε 
να έχει ένα συρόμενο (έστω και χειροκίνητο για χώρες όπως η 
δική μας) υφασμάτινο πάνελ για να κόβει τον ήλιο. Πάντως, η τε-

χνολογία της λειτουργεί και περιορίζει πολύ μεγάλο μέρος της UV 
ακτινοβολίας. Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να αποδεχτούν οι 
πίσω επιβάτες είναι πως τα παράθυρά τους δεν κατεβαίνουν, 
αλλά ανοίγουν ως ένα σημείο με μεντεσέδες. Αυτή η ιδιαιτερότη-
τα προέρχεται από το πρώτο C4 Cactus, για λόγους μείωσης κό-
στους και βάρους, και δεν μπορούσε να αλλάξει στη νέα γενιά, 
επειδή θα έπρεπε να αλλάξει ο τρόπος παραγωγής όλης της πόρ-
τας. Το πορτμπαγκάζ των 358 λίτρων (με ρεζέρβα ασφαλείας) εί-
ναι βαθύ και χωρά πολύ περισσότερα πράγματα απ’ ό,τι νομίζεις, 
ενώ θα πρέπει να συνηθίσεις το ψηλό κατώφλι φόρτωσης.

Όπως είπαμε, το C4 Cactus δεν είναι ένα συνηθισμένο αυ-
τοκίνητο. Απευθύνεται σε αυτόν που αναζητά ένα ξεχωριστό 
οπτικά σύνολο για άνετες μετακινήσεις με παραδοσιακό γαλλι-
κό άρωμα. Γι’ αυτό υπάρχει η νέα ανάρτηση Progressive 
Hydraulic Cushions (PHC) που προσομοιώνει με έναν απλού-
στερο και οικονομικότερο τρόπο την παλιά υδροπνευματική. 
Ουσιαστικά την όλη δουλειά κάνουν ειδικά σχεδιασμένα αμορ-
τισέρ της Kayaba, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα άνεσης και 
πάνω από τον μέσο όρο.

Πράγματι, η νέα ανάρτηση (στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις ε-
κτός της βασικής με τα 82 άλογα – η αντικατάσταση των αμορτι-
σέρ δεν διαφέρει σε κόστος από εκείνη των συμβατικών) καταπί-
νει ένα μεγάλο μέρος των ανωμαλιών του οδοστρώματος. Φυσι-
κά υπάρχει και το τίμημα, αφού το soft setup της ανάρτησης επι-
τρέπει αυξημένες κλίσεις στις στροφές και δίχως τα καθίσματα 
να προσφέρουν καλή πλευρική στήριξη. Αλλά, όπως είπαμε, ο 
οδηγός του C4 Cactus δεν είναι αυτός που θα στρίβει με τις πά-
ντες αλλά εκείνος που επιθυμεί άνετες μετακινήσεις και να βγαί-
νει ατσαλάκωτος κάθε φορά από το αυτοκίνητό του. Πάντως, α-
κόμη και στο όριο, το γαλλικό hatchback (και όχι crossover, αφού 
δεν είναι τόσο ψηλό) με το δύσκαμπτο πλαίσιο δεν θα προβλημα-
τίσει σε κανένα σημείο, με την παραμικρή απόκλιση να τιθασεύ-
ουν τα στάνταρ ηλεκτρονικά ευστάθειας.

Στην ευθεία το C4 Cactus είναι απολαυστικό και εξασφαλίζει 
ηρεμία στο εσωτερικό, το οποίο έχει πολύ καλή ηχομόνωση. Άλ-
λωστε ο εξαιρετικός diesel 1.6 BlueHDi είναι ίσως ο πιο ήσυχος 
diesel που έχουμε δοκιμάσει και προσφέρει σεβαστές επιδόσεις 
και άφθονη ροπή, ζητώντας κατά μέσο όρο περίπου 5,5-6,5 λίτρα 
ανά 100 χλμ. Το τιμόνι είναι σχετικά ελαφρύ, δίχως να υπολείπε-

ται σε ακρίβεια, ενώ ο «ξεκούραστος» επιλογέας κουμπώνει 
στις πέντε σχέσεις του με προθυμία.

Συμπερασματικά, το C4 Cactus στη δεύτερη εκτέλεσή του 
καταφέρνει να είναι πιο Citroën από κάθε άλλη φορά. Υπάρχουν 
αυτοκίνητα για να στρίβουν με τα όσα στην παλιά Εθνική της 
Μεγαλόπολης και άλλα που λειτουργούν ως αγχολυτικό, για να 
τα χαίρεσαι και να τα απολαμβάνεις καθημερινά, δίχως να κου-
δουνίζεις. Ε, στην τελευταία κατηγορία ανήκει το C4 Cactus, που 
έχει τον τρόπο να ξεχωρίζει και να κλείνει το μάτι σε όποιον α-
ναζητά ένα value for money στιλάτο hatch με πολλές επιλογές 
εξατομίκευσης, με πολυετή εγγύηση και με τιμές πώλησης που 
ξεκινούν από τα 14.850 ευρώ στις εκδόσεις βενζίνης και από τα 
16.800 ευρώ στις πετρελαίου.
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Μεγάλο σε δυνατότητες και ταυτόχρονα µικρό σε κυβισµό. 
Η βενζινοκίνητη έκδοση του Compass δείχνει να ταιριάζει 

γάντι στα ελληνικά δεδοµένα.

Τ
ο εν λόγω µοντέλο αποτελεί πραγµατικό χαµαιλέοντα στην 
γκάµα της Jeep. Και αυτό γιατί, από άποψη αισθητικής, 
δανείζεται αυτήν του Grand Cherokee. Από άποψη όγκου 
και κύρους βρίσκεται λίγο κάτω από το Cherokee. Όσο για 
τον κινητήρα, παίζει µόλις στα 1,4 λίτρα, µαζί µε τον Βενια-

µίν της γκάµας, το Renegade.
Το εσωτερικό του δείχνει πολύ προσεγµένο, µε ποιοτικά υλικά, 

πλήρη εξοπλισµό συστηµάτων άνεσης και ασφάλειας, καλή εργο-
νοµία, καθώς και µια µεγάλη οθόνη 8,4 ιντσών στο κέντρο του τα-
µπλό. Στην πλούσια έκδοση της δοκιµής συναντάµε µία ακόµη οθό-
νη, 7 ιντσών, στον πίνακα οργάνων, που µεταφέρει χρήσιµες πλη-
ροφορίες, τονίζοντας ταυτόχρονα την τεχνολογική αρτιότητα του 
αυτοκινήτου.

Από άποψη χώρων, πέρα από τα µπροστινά καθίσµατα, και οι 
πίσω επιβάτες θα καθίσουν άνετα, έχοντας αρκετό αέρα για τα πό-
δια και το κεφάλι τους. Με τη σειρά του, το διαµέρισµα των απο-
σκευών είναι αρκετά µεγάλο και πλήρως αξιοποιήσιµο. Ο οδηγός 
θα µπορέσει να ρυθµίσει εύκολα τη θέση στα µέτρα του, εκτιµώ-
ντας την καλή περιµετρική ορατότητα που προσφέρεται.

Περνώντας στον κινητήρα, ο 1.4 MultiAir 2 του Οµίλου Fiat δεί-
χνει να έχει όλη την απαιτούµενη ισχύ, αλλά και την ποιοτική λει-
τουργία, ώστε να κινήσει σβέλτα τα 1.500+ κιλά του συνόλου. Μια 
πολύ ελαφριά τραχύτητα στη λειτουργία του περνάει σχεδόν απα-
ρατήρητη. Αντίστοιχα, η καλή δουλειά που έχει γίνει στην ηχοµόνω-
ση δεν επιτρέπει θορύβους στο εσωτερικό της καµπίνας. Ο κινητή-
ρας συνεργάζεται αρµονικά µε το αυτόµατο κιβώτιο των 9 σχέσε-
ων, το οποίο κρίνεται ικανοποιητικό στη λειτουργία του αλλά µέχρι 
εκεί, καθώς παρουσιάζει µια σχετική υστέρηση στις εντολές του 
δεξιού πεντάλ και ενίοτε µπερδεύει.

Ένα από τα ισχυρά χαρτιά του αυτοκινήτου έχει να κάνει µε την 
ανάρτηση. Εδώ είναι πραγµατικά εντυπωσιακό το πόσο έχουν δου-
λέψει οι µηχανικοί της εταιρείας για να προσφέρουν ένα premium 
αποτέλεσµα. Υιοθετώντας ένα ελαφρώς σφιχτό setup, κατάφεραν να 
εξασφαλίσουν µία από τις καλύτερες (στο top 3) ποιότητες κύλισης 
στην κατηγορία. Οι κλίσεις του αµαξώµατος παραµένουν µικρές, την 
ίδια στιγµή που οι ανωµαλίες του οδοστρώµατος απορροφώνται µε 
συνοπτικές διαδικασίες. Ακόµα και όταν ανέβουν οι ρυθµοί, το 
Compass δείχνει απόλυτα ελεγχόµενο, ευθύβολο και δεν αγχώνει 
τον οδηγό. Σε αυτό βοηθά και το σύστηµα διεύθυνσης, που προσφέ-
ρει αρκετή πληροφόρηση και είναι πιο άµεσο από πολλά άλλα του 
ανταγωνισµού. Όσο για το κερασάκι, αυτό σχετίζεται µε τη συµπερι-
φορά του αυτοκινήτου εκτός δρόµου, αφού οι άνθρωποι της Jeep 
κατάφεραν να ζυγίσουν τη διττή φύση του SUV, βάζοντας όµως ψη-
λά τον πήχη και στους δύο κόσµους, εντός και εκτός δρόµου.

Στο διά ταύτα, το Compass είναι από τα πιο πολυτελή, ικανά και 
ολοκληρωµένα οχήµατα της κατηγορίας. Ένα Jeep που µπορεί να 
θέσει τους όρους του στο παιχνίδι, κοιτώντας οποιονδήποτε αντίπα-
λο στα µάτια. Το µόνο του τρωτό σηµείο είναι το σχετικά τσιµπηµένο 
κόστος κτήσης και η κατανάλωση. Εάν, ωστόσο, τα χρήµατα δεν 
είναι ανασταλτικός παράγοντας για σας, τότε το συστήνουµε ανεπι-
φύλακτα.

∆ΟΚΙΜΗ

1.368 κ.εκ.

170 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

250 Nm / 2.500 σ.α.λ.

9,3 δλ.

200 χλµ./ώρα

10,5 λίτρα / 100 χλµ.

4,394x1,819x1,647 µέτρα

438 λίτρα

1.549 κιλά

1 60 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

Jeep Compass 1.4T Auto 170 PS

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 28.060€
από

JEEP COMPASS 1.4T 
AUTO 170 PS



NEO CITROËN
C4 CACTUS

www.citroen.gr
Μικτή κατανάλωση και εκποµπές CO2 Citroën C4 CACTUS: από 3,6 έως 5,3 lt/100km και από 94 έως 119 gr/km.

Advanced Comfort Καθίσµατα
Ανάρτηση µε Progressive Hydraulic CushionsTM

Σύστηµα Ειδοποίησης Ακούσιας Αλλαγής Λωρίδας
Σύστηµα Εισόδου και Εκκίνησης Κινητήρα Χωρίς Κλειδί

Σύστηµα Επόπτευσης Τυφλής Γωνίας
Σύστηµα Αυτόµατου Φρεναρίσµατος
Σύστηµα Αυτόµατου Παρκαρίσµατος

Αυτόµατο Κιβώτιο Ταχυτήτων EAT6
Citroën Connect Navigation

Σύστηµα Mirror Screen

NEO CITROËN

*2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση συν 3 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης.

ΑΠΟ

14.850€
ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ*
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Απόλυτα σύγχρονο σε όλους τους τομείς, το 308 αποτελεί 
μια πολύ καλή πρόταση στη μικρή-μεσαία κατηγορία.

«Ο
μάδα που κερδίζει δεν αλλάζει» 
λέει η γνωστή ρήση, κάτι που 
στην αυτοκινητοβιομηχανία με-
ταφράζεται σε «επιτυχημένο 
μοντέλο δεν αλλάζει ριζικά στην 
ανανέωσή του». Και μια και το 
308 είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο 
πανευρωπαϊκά αλλά και στη 

χώρα μας, οι ιθύνοντες της Peugeot ακολούθησαν ακριβώς 
αυτή τη λογική. Έτσι, οι επεμβάσεις των σχεδιαστών δεν άλ-
λαξαν το γνώριμο, άμεσα αποδεκτό και χαρακτηριστικό σχή-
μα του μικρού-μεσαίου γαλλικού μοντέλου, αλλά το έκαναν 
ακόμη πιο δυναμικό και ξεχωριστό. Κυρίως μπροστά, όπου 
είναι ακόμη πιο εμφατικό χάρη στη διαφοροποιημένη μάσκα 
του με το έντονο χρωμιωμένο περίγραμμα, η οποία συνδυά-
ζεται με έναν επανασχεδιασμένο προφυλακτήρα και ένα πιο 
ανάγλυφο καπό.

Και στο εσωτερικό ακολουθήθηκε η ίδια λογική, με ε-
πεμβάσεις στα σημεία που δεν επηρεάζουν τη συνολική ει-
κόνα. Αυτή είναι ιδιαίτερα μοντέρνα, κυρίως χάρη στο i-
Cockpit, που εξακολουθεί να είναι μια ιδιαιτέρως έξυπνη 
προσέγγιση. Κι αυτό γιατί η τοποθέτησή του ψηλά δεν παρα-
πέμπει μόνο οπτικά σε HUD αλλά και λειτουργικά, αφού ο 
οδηγός έχει όλη την πληροφόρηση που χρειάζεται μπροστά 
στα μάτια του – και χωρίς να αποσπάται η προσοχή του από 
τον δρόμο.

Η εργονομία δεν προβληματίζει διόλου –η «ανάποδη» 
φορά του στροφόμετρου είναι μια νότα διαφορετικότητας–, 

το ίδιο ισχύει φυσικά και για την ποιότητα κατασκευής και το 
φινίρισμα, ο εξοπλισμός είναι πλήρης ακόμα και στη βασική 
έκδοση, ενώ οπτικά την παράσταση κλέβει το μικρό, σπορ-
τίφ τιμόνι και κυρίως η μεγάλη οθόνη αφής των 9,7 ιντσών 
στην κεντρική κονσόλα. Από εκεί ελέγχονται τα πάντα όσον 
αφορά το σύστημα infotainment. Οι δυνατότητες διασύνδε-
σης smartphones είναι πλήρεις, ενώ μεγάλη είναι και η 
γκάμα των συστημάτων υποβοήθησης για τον οδηγό, που 
αυξάνουν κι άλλο το συνολικό επίπεδο ασφάλειας.

Αυτό έχει ως βάση εκκίνησης το πολύ καλό πλαίσιο του 
νέου 308, που φυσικά εξασφαλίζει πέρα από ιδιαίτερα άνε-
τους χώρους (πορτμπαγκάζ με συνολική χωρητικότητα 470 
λίτρων, που είναι από τους μεγαλύτερους στην κατηγορία) 
και μια εξαιρετικά καλή οδική συμπεριφορά. Με το 308 μπο-
ρεί κανείς να κινηθεί εύκολα και γρήγορα, αφού παραμένει 
πάντα ουδέτερο και προβλέψιμο, με περιθώρια πρόσφυσης 
που είναι πάντοτε ικανοποιητικά και με ένα επίπεδο άνεσης 
από την ανάρτηση που είναι απόλυτα σύμφωνο και εναρμο-
νισμένο με τη γαλλική παράδοση στον συγκεκριμένο τομέα.

Αρωγός στο πολύ ενδιαφέρον, δυναμικό προφίλ του επι-
τυχημένου Peugeot το καλό σε αίσθηση και ακρίβεια σύστη-
μα διεύθυνσης και τα αποτελεσματικά φρένα με την καλή 
αίσθηση.

Καλή αίσθηση έχει και ο επιλογέας του χειροκίνητου κι-
βωτίου των 6 σχέσεων που συνδυάζεται στάνταρ με τον τε-
τρακύλινδρο diesel BlueHDi των 1.600 κυβικών και των 120 
ίππων, ο οποίος είναι από τους καλύτερους της κατηγορίας 
του, καθότι δυνατός και ελαστικός από χαμηλά, οικονομικός 

PEUGEOT 308 1.6 BLUEHDI 120 HP
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1.560 κ.εκ.

120 ίπποι / 3.500 σ.α.λ.

300 Nm / 1.750 σ.α.λ.

9,6 δλ.

196 χλµ./ώρα

5,8 λίτρα / 100 χλµ.

4,253x1,804x1,457 µέτρα

470-1.309 λίτρα

1.180 κιλά

82 - 98 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

PEUGEOT 308 1.6 BlueHDi 120 hp

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 20.400€
από

Audi A3 Sportback 1.6 TDI

ΤοΑ3 Sportback είναι από τις καθιερωµένες προτάσεις της 
κατηγορίας, έχοντας δείξει όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην 
αγορά τα προσόντα και τις δυνατότητές του. Στα συν του το σχετικά 

χαµηλό βάρος, που πριµοδοτεί τα δυναµικά του χαρακτηριστικά. 
Ο κινητήρας diesel των 1.600 κυβικών αποδίδει 116 ίππους και 
εξασφαλίζει ικανοποιητικές επιδόσεις. Οι τιµές του Audi A3 Sport-
back ξεκινούν από τα 22.430 ευρώ για την ειδική έκδοση Busi-
ness, ενώ η αµέσως επόµενη, Comfort, κοστίζει από 26.900 ευρώ.

BMW 116d (116 PS)

Ακόµα ένα καθιερωµένο µοντέλο της κλάσης, που µάλιστα 
είναι και το µοναδικό µε πίσω κίνηση. Κάτι που αναµένεται 
να αλλάξει στην επόµενη γενιά του, που είναι προ των πυλών. 

Στα συν της σειράς 1 ο πιο σπορτίφ χαρακτήρας, ενώ, από την άλλη, 
οι χώροι της υπολείπονται σε σχέση µε τον µέσο όρο της κατηγορίας. 
Ο τρικύλινδρος diesel των 1.500 κυβικών αποδίδει 116 ίππους, ενώ 
υπάρχει και η 114d µε 95 ίππους πάντα από τα 1.500 κυβικά. Η 116d 
ξεκινά από τα 27.937 ευρώ.

Mercedes-Benz A 180 d

H τελευταία έλευση της κατηγορίας. Πρόκειται για την καινούργια 
έκδοση της µικρής-µεσαίας Mercedes, η οποία έχει επιπλέον 
ένα εξελιγµένο σύστηµα infotainment και έναν καινούργιο 

κινητήρα πετρελαίου 1.500 κυβικών ο οποίος αποδίδει 116 ίππους 
και για αρχή συνδυάζεται αποκλειστικά µε αυτόµατο κιβώτιο, ενώ 
αργότερα θα ακολουθήσει και έκδοση µε χειροκίνητο 6 σχέσεων. Η 
τιµής της νέας Mercedes A 180 d ξεκινά από 32.288 ευρώ.

Ο  Α Ν Τ Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ

VW Golf 1.6 TDI

Ούτε το Golf χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, µια και δηλώνει 
µε συνέπεια το «παρών» στην κλάση εδώ και αρκετά χρόνια. 
Με αρκετά µεγάλους χώρους κυρίως για αποσκευές, έχει να 

επιδείξει καλή ποιότητα και ισορροπηµένο χαρακτήρα, κάτι που 
ισχύει και για την πετρελαιοκίνητη έκδοσή του των 1.600 κυβικών και 
των 115 ίππων. Η τιµή του Golf 1.6 TDI ξεκινά από τα 20.950 ευρώ.

(µέση κατανάλωση γύρω στα 5,8 λίτρα χωρίς ιδιαίτερη προ-
σπάθεια) και µε χαµηλές εκποµπές CO2. Ταυτόχρονα είναι 
και αρκετά πολιτισµένος, γεγονός που συµβαδίζει απόλυτα 
µε τον upper-class χαρακτήρα του νέου 308.

Όσο για το κόστος του, στην έκδοση 1.6 BlueHDi των 120 
ίππων της δοκιµής µας ξεκινά από τα 20.400 ευρώ. Γενικά η 
τιµή εισαγωγής στην γκάµα του Peugeot 308 είναι τα 
15.700 ευρώ µε την τρέχουσα προωθητική ενέργεια.

TO ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ 
PEUGEOT 308 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ
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∆ΟΚΙΜΗ

998 κ.εκ.

120 ίπποι / 6.000 σ.α.λ.

172 Nm / 1.500-4.000 σ.α.λ.

10,3 δλ.

184 χλµ./ώρα

8,0 λίτρα / 100 χλµ.

4,140x1,760x1,520 µέτρα

352-1.135 λίτρα

1.18 5 κιλά

115 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

KΙΑ STONIC 1.0 T-GDI

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 17.090€
από

∆οκιµάζουµε το Stonic µε τον τρικύλινδρο turbo και διαπιστώνουµε πόσο ταιριαστός 
είναι στο καλοστηµένο πλαίσιό του.

Μ
έχρι τώρα είχαµε δοκιµάσει την έκδοση του 
Stonic στα 1.400 κ.εκ. (από €16.090) και την 
diesel στα 1.600 κ.εκ. (από €17.660). Τώρα έφτα-
σε η ώρα της turbo στα 1.000 κ.εκ. που τιµολογι-
ακά τοποθετείται κάτω από την ντίζελ µε διαφο-
ρά περίπου 570 ευρώ. Εδώ τα πράγµατα είναι 
ξεκάθαρα. Κάνετε πολλά χιλιόµετρα τον χρόνο; 

Προτιµήστε diesel. Κινείστε περισσότερο στην πόλη και κάνετε µι-
κρότερες αποστάσεις; Ο τρικύλινδρος turbo µε άµεσο ψεκασµό και 
πιο ήσυχος είναι και πιο ραφιναρισµένος στη λειτουργία του.

Χάρη και στην καλή κλιµάκωση του κιβωτίου η δύναµη των 
120 ίππων απλώνεται από τις χαµηλές στροφές και το µοτέρ, όσο 
ανεβάζει στροφές, βγάζει µια τραχιά αλλά ευχάριστη χροιά. Προ-
σφέρει πολύ καλές επιδόσεις και µόνο αν δεν είσαι «φιλικός» µε το 
γκάζι θα δεις µια µέση κατανάλωση στα περίπου 8 λίτρα ανά 100 
χιλιόµετρα. Παρ’ ότι το τρικύλινδρο µοτεράκι δεν είναι από τα πιο 
οικονοµικά στην κατηγορία του, στον ανοιχτό δρόµο και µε µια νό-
µιµη τελική µπορεί να πέσει χαλαρά στα 7-7,5 λίτρα. Γεγονός πά-
ντως είναι πως το βενζινοκίνητο Stonic είναι πιο απολαυστικό από 
το diesel.

Μία σηµαντική λεπτοµέρεια που αντιληφθήκαµε είναι πως η 
ανάρτηση δεν αντιδρά τόσο σφιχτά όσο στην diesel έκδοση και εξα-
σφαλίζει µεγαλύτερα επίπεδα άνεσης. Μάλιστα αυτό είναι κάτι ιδιαί-
τερα ευπρόσδεκτο, αφού η απόσταση των 18,3 εκατοστών από το 

έδαφος επιτρέπει απροβληµάτιστες βόλτες σε κακούς χωµατόδρο-
µους και δίχως να τραντάζονται οι επιβαίνοντες. Στην άσφαλτο και 
στα κλειστά κοµµάτια το Stonic εξακολουθεί να αποδεικνύει πως 
είναι από τα πιο ευχάριστα οδηγικά µικρά crossovers, µε το αµά-
ξωµα να παίρνει µικρές κλίσεις. Το τιµόνι είναι ακριβές και µε σω-
στό «βάρος», ενώ ο επιλογέας κουµπώνει όπως θα ήθελες.

Κατά τα λοιπά, ισχύει ό,τι είχαµε γράψει και στις προηγούµενες 
δοκιµές µας για το Stonic. Οι χώροι είναι πολύ καλοί για όλους τους 
επιβάτες, προσφέροντας ικανοποιητικό πορτµπαγκάζ στα 352 λίτρα. 
Το ταµπλό είναι προσεγµένο εργονοµικά, µε ευανάγνωστο πίνακα 
οργάνων και µια πολύ εύχρηστη touch screen στο µέσο. Θήκες για 
µικροαντικείµενα υπάρχουν πολλές, ενώ γενικότερα το Stonic είναι 
ένα αυτοκίνητο που θα βολέψει τις µεταφορικές και καθηµερινές 
ανάγκες µιας οικογένειας.

Περνώντας στο ταµείο, το Stonic 1.0 T-GDi ξεκινά από τα 
€17.090 και προσφέρει όλες τις ανέσεις από τον βασικό εξοπλισµό, 
µε στάνταρ την οθόνη 7 ιντσών. Πάντως, η αµέσως επόµενη έκδο-
ση, EX Premium, προσφέρει πολλά στοιχεία (LED ηµέρας, δερµά-
τινη επένδυση σε τιµόνι και επιλογέα, κάµερα οπισθοπορείας, αυ-
τόµατοι υαλοκαθαριστήρες κ.ά.) για να σε δελεάσει και αξίζει την 
υπέρβαση προς τα €17.660. Εδώ να πούµε πως ένα πολύ σηµαντι-
κό κίνητρο για την απόκτηση του Stonic και κάθε Kia αποτελεί η α-
ξιοπιστία που διακρίνει τους Κορεάτες, καθώς και η επταετής εγγύ-
ηση για τα µηχανικά µέρη.

KIA STONIC 1.0 T-GDi
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ΝΕΟ VW TOUAREG

ΒΛΕΠΕΙ ΚΟΡΥΦΉ
Στο νέο Touareg η VW έχει χρησιμοποιήσει ό,τι είχε και δεν είχε από πλευράς 

τεχνολογίας. Σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς.

 ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ
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Τ
ο νέο Touareg μπορεί να έχει με-
γαλώσει κι άλλο –το μήκος του 
φτάνει σχεδόν τα 4,90 μέτρα–, αλ-
λά ταυτόχρονα έχει γίνει πιο κομ-
ψό, λόγω των πιο δυναμικών ανα-
λογιών του και του πίσω μέρους 
του, που δεν είναι πλέον κάθετο. 
Ταυτόχρονα, διαθέτει μία από τις 

πιο εμφατικές μάσκες της παγκόσμιας αυτοκινητο-
βιομηχανίας.

Η upper-class προσέγγιση συνεχίζεται και στο 
εσωτερικό του, όπου την παράσταση κλέβει η κο-
ρυφαία έκδοση του λεγόμενου Innovative Cockpit 
με την τεράστια οθόνη των 15 ιντσών στο κέντρο 
του ταμπλό. Αυτή αποτελεί –όπως άλλωστε και η 
στάνταρ των 9,5 ιντσών, που κάθε άλλο παρά μι-
κρή είναι– ενιαίο σύνολο με τον επίσης ψηφιακό 
πίνακα οργάνων των 12 ιντσών.

Από την οθόνη ελέγχονται τα πάντα, ενώ η επί-
δειξη υψηλής τεχνολογίας από τη VW συνεχίζεται 
με τα πιο πολλά συστήματα υποβοήθησης που ή-
ταν ποτέ διαθέσιμα σε μοντέλο της. Τo Touareg, 
που φυσικά δεν υπολείπεται από πλευράς πολυτέ-
λειας, μπορεί να έχει κυριολεκτικά τα πάντα. Από 
δυνατότητες ημιαυτόνομης οδήγησης με ειδική 
λειτουργία για τμήματα του οδικού δικτύου όπου 
εκτελούνται έργα μέχρι υποβοήθηση σε διασταυ-
ρώσεις, το εξαιρετικό Trailer Assist που κάνει τις 
μανούβρες με τρέιλερ παιχνιδάκι, καθώς και τους 
νέους προβολείς IQ Light - LED matrix με την ε-
ντυπωσιακή απόδοση. Την premium εικόνα ολο-
κληρώνουν οι κάτι παραπάνω από άνετοι χώροι 
του και τα 810 λίτρα του πορτμπαγκάζ του.

Στον δρόμο, πάντως, το Touareg κατορθώνει 
να κρύψει σε μεγάλο βαθμό τόσο τον όγκο και τις 
διαστάσεις του όσο και το βάρος του, που είναι κα-
τά 106 κιλά πιο μικρό σε σχέση με τον προκάτοχό 
του. Αυτό ισχύει και στη στάνταρ διαμόρφωσή του 
με τη συμβατική του ανάρτηση και πολύ περισσό-
τερο όταν διαθέτει την ενεργή τετραδιεύθυνση που 
το καθιστά ιδιαίτερα ευέλικτο, τις ενεργές αντι-
στρεπτικές που περιορίζουν στο ελάχιστο τις τά-
σεις πλεύσης του αμαξώματος και τις κλίσεις στις 
στροφές. Παράλληλα, η επίσης προαιρετική πνευ-
ματική του ανάρτηση εξασφαλίζει ένα ιδιαίτερα υ-
ψηλό επίπεδο άνεσης, καθώς και δυνατότητες αυ-
ξομείωσης της απόστασης από το έδαφος.

Στην Αυστρία, όπου έγινε η επίσημη παρουσία-
σή του, οδηγήσαμε το Touareg με τον V6 diesel 
των 3.000 κυβικών και των 286 ίππων, ο οποίος 
δεν φάνηκε σε καμία περίπτωση να προβληματίζε-
ται από τα πολλά κιλά που έχει να αντιμετωπίσει. 
Απεναντίας, δήλωνε πάντοτε το «παρών» και ήταν 
ελαστικός από χαμηλά, ενώ αξιόλογες είναι και οι 
επιδόσεις που εξασφαλίζει: 0-100 σε 6,1 δεύτερα 
και τελική ταχύτητα έως και 238 χλμ./ώρα.

Από την αρχή θα είναι διαθέσιμη και η έκδοση 
των 231 ίππων του ίδιου κινητήρα, καθώς και έ-
νας V6 3.0 TSI (βενζίνης) με 340 ίππους, ενώ θα 
ακολουθήσει ένας V8 turbo diesel με 4.000 κυβικά 
και 421 ίππους. Στην πορεία θα προστεθεί και η 
plug-in υβριδική έκδοση των (συνδυαστικών) 367 
ίππων που προορίζεται αρχικά για την κινεζική α-
γορά.

To νέο Touareg θα είναι διαθέσιμο στην Ελλά-
δα μέσα στο καλοκαίρι, σε τρία επίπεδα εξοπλι-
σμού και στιλ πέραν του βασικού –τα Atmosphere, 
Elegance και R-Line– και σε τιμές που θα ξεκι-
νούν από τα 85.000 ευρώ.
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Όσοι αγαπούν το κλασικό αυτοκίνητο γνωρίζουν τα ετήσια 
ραντεβού της ΦΙΛΠΑ (Φίλοι του Παλαιού Αυτοκινήτου). 
Φέτος, στο εαρινό Regularity Rally στην Άνδρο, από τις 21 
έως και τις 22 Απριλίου, 74 πληρώματα ταξίδεψαν σε πα-

νέμορφες διαδρομές και διαγωνίστηκαν σε κλασικές «ειδικές» και 
απαιτητικές διαδρομές στη Χώρα, στο Γαύριο, στο Μπατσί, στην Πα-
λαιόπολη, στη Μεσαριά, στο Κόρθι, στον Όρμο. Το ράλι ήταν αφιε-
ρωμένο στον Γιώργο Φίλη, τον ιδρυτή της ΦΙΛΗΣGlass®, της εται-
ρείας που δραστηριοποιείται στην αγορά επισκευής και αντικατά-
στασης κρυστάλλων αυτοκινήτων, που έφυγε από τη ζωή πέρυσι 
τον Ιούλιο.

«Ο πατέρας μου ήταν πολλά χρόνια μέλος στη ΦΙΛΠΑ. Στην 
πραγματικότητα, ήταν πραγματογνώμονας, προσφέροντας εθελο-
ντικά τις υπηρεσίες του. Ήταν τιμή η διοργάνωση του ράλι στη μνή-
μη του» εξηγεί ο γιος του Γιώργου Φίλη, Κώστας, που βρίσκεται 
στο τιμόνι της Τεχνικής Διεύθυνσης της ΦΙΛΗΣGlass®. Ο ίδιος 
συχνά κατεβαίνει σε αγώνες αυτοκινήτου – άλλωστε έχει μια ζη-
λευτή συλλογή κλασικών αυτοκινήτων.

«Έχουμε μια συλλογή παλιών αυτοκινήτων, που ήταν λογικό 
να δημιουργηθεί και λόγω του αντικειμένου μας αλλά και από την 
αγάπη μας στο παλιό αυτοκίνητο. Έτσι, είναι και πολλοί οι πελάτες 
που μας εμπιστεύονται ένα κλασικό αμάξι για επισκευή. Στα συ-
νεργεία μας έχουμε πάντα δύο με τρία κλασικά αυτοκίνητα την ε-
βδομάδα εξαιτίας της εμπειρίας και της γνώσης που πλέον έχουμε 
αποκτήσει. Εμείς επεμβαίνουμε, φυσικά, στο κομμάτι των κρυ-
στάλλων και του γρύλου. Περνάμε αντηλιακές μεμβράνες στα 
κρύσταλλα, προκειμένου να θωρακίσουμε το αυτοκίνητο από την 
ηλιακή ακτινοβολία και τη θερμοκρασία, αλλάζουμε κρύσταλλα 
καθρεπτών. Γενικά, ό,τι αφορά το κρύσταλλο» περιγράφει ο Κώ-
στας Φίλης. Ωστόσο, η επόμενη ερώτηση δεν γίνεται να μην αφορά 

Ο ΚΏΣΤΑΣ ΦΊΛΗΣ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΙ ΤΗΝ ΆΓΆΠΗ ΤΟΥ ΓΙΆ ΤΟ ΚΛΑΣΊΚΟ 
ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ ΚΆΙ ΕΞΗΓΕΙ ΓΙΆΤΙ ΣΤΗ ΦΊΛΗΣGLASS® ΔΕΝ 

ΆΛΛΆΖΟΥΝ ΆΠΛΏΣ ΠΆΡΜΠΡΙΖ
τα αγαπημένα του αυτοκίνητα.

«Ξεχωρίζω το Sunbeam Alpine Cabrio, του 1957. Είναι το 
πρώτο αυτοκίνητο που πήραμε μαζί με τον πατέρα μου, πριν από 
30 χρόνια, όταν ήμουν 13 ετών. Το φτιάξαμε εξολοκλήρου οι δυο 
μας. Ο σκοπός ήταν να επισκευάσουμε ένα παλιό, κλασικό αυτο-
κίνητο και κατόπιν να γίνει το πρώτο μου αυτοκίνητο. Όταν ολο-
κληρώθηκε η επισκευή του και αφού πήρα δίπλωμα, τελικά δεν 
ήθελα να το κυκλοφορώ. Ήταν πλέον πολύτιμο. Όχι μόνο χρημα-
τικά αλλά και συναισθηματικά». Την ίδια στιγμή που οι συνομή-
λικοί του οδηγούσαν συγκρουόμενα στο λούνα παρκ, ο Κώστας 
Φίλης έφτιαχνε το δικό του αυτοκίνητο. Και όχι ένα οποιοδήποτε 
αυτοκίνητο.

Το Sunbeam Alpine είναι ένα σπορ διθέσιο ανοιχτό αυτοκίνητο 
που δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε μέσα από τους αγώνες αυτο-
κινήτου και κυρίως από τις πρώτες διοργανώσεις των ράλι. Μάλι-
στα, το όνομα Alpine προήλθε από τον αγώνα που γινόταν στους 
δρόμους των Άλπεων. Η Sunbeam, μάρκα του Ομίλου Rootes, 
δημιούργησε το πρωτότυπο το 1953 και ήταν το πρώτο όχημα της 
ένωσης Sunbeam-Talbot. Ήταν ένα διθέσιο σπορ roadster, το ο-
ποίο δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε αρχικά από τον αντιπρόσω-
πο της Sunbeam-Talbot, George Hartwell, στο Bournemouth για 
τις συμμετοχές του σε αγώνες ράλι.

Το αυτοκίνητο είχε πολλούς νεωτερισμούς. Βγήκε στην παρα-
γωγή με έναν τετρακύλινδρο 2.267 κ.εκ. κινητήρα από το μοντέλο 
saloοn αλλά με περισσότερα κυβικά, κιβώτιο τεσσάρων ταχυτή-
των με overdrive και με τον μοχλό αλλαγής στο πάτωμα. Αναφέ-
ρουμε τις δύο αυτές λεπτομέρειες γιατί η θέση του μοχλού πέρασε 
και στα αυτοκίνητα παραγωγής (για μεγαλύτερη ευκολία), ενώ το 
overdrive ήταν σαν να υπήρχαν δύο επιπλέον ταχύτητες στο κιβώ-
τιο. Το σχήμα του αυτοκινήτου ήταν υπόθεση του Ken Howes και 

δεν είναι τυχαίο πως έχει πολλές ομοιότητες με το Ford 
Thunderbird. Ο λόγος ήταν πως ο Howes είχε εργαστεί στη Ford 
πριν από την ένταξή του στη Rootes. Το αυτοκίνητο έκανε εκτετα-
μένη χρήση των στοιχείων από τα άλλα οχήματα Rootes. Το πάτω-
μά του προερχόταν από το Hillman Husky estate. Η μετάδοση 
προερχόταν κυρίως από το Sunbeam Rapier, αλλά τα φρένα ήταν 
δισκόφρενα εμπρός. Το εσωτερικό ακολουθούσε τη μόδα της επο-
χής, με δερμάτινο σαλόνι και ξύλο καρυδιάς. Η σκληρή οροφή 
(hard top) μπήκε από τη σειρά II και ήταν διαθέσιμη κατόπιν πα-

Ξεχωρίζω το Sunbeam Alpine Cabrio, 
του 1957. Είναι το πρώτο αυτοκίνητο που 
πήραμε μαζί με τον πατέρα μου, πριν από 
30 χρόνια, όταν ήμουν 13 ετών. Το φτιάξαμε 
εξολοκλήρου οι δυο μας. Ο σκοπός ήταν 
να επισκευάσουμε ένα παλιό, κλασικό 
αυτοκίνητο και κατόπιν να γίνει το πρώτο 
μου αυτοκίνητο. Όταν ολοκληρώθηκε η 
επισκευή του και αφού πήρα δίπλωμα, 
τελικά δεν ήθελα να το κυκλοφορώ. 
Ήταν πλέον πολύτιμο.
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ραγγελίας, ενώ στη σειρά III η σκληρή οροφή ήταν στον έξτρα εξο-
πλισμό.

«Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το αυτοκίνητο δεν μπορούσε να 
βγει τελικά στην κυκλοφορία των αθηναϊκών δρόμων. Εξακολου-
θεί να είναι το αγαπημένο μου, γιατί ήταν το πρώτο που έφτιαξα ε-
ξολοκλήρου τόσο εγώ όσο και ο πατέρας μου, ο οποίος αγάπησε 
αυτό το χόμπι ακόμα περισσότερο αφότου χάσαμε τη μητέρα μου. 
Ανακάλυψε πως αυτή η ασχολία τον χαλάρωνε από την κούραση 
της ημέρας και πράγματι είχε δίκιο».

Ένα ακόμη αυτοκίνητο που ξεχωρίζει ο Κώστας Φίλης είναι 
«το τελευταίο αυτοκίνητο που έφτιαξε ο πατέρας μου, ένα Porsche 
Carrera 711, του 1977. Είναι ένα κλασικό αυτοκίνητο. Αυτό το σχέ-
διο της Porsche θεωρώ πως είναι το πιο όμορφο και διαχρονικό 
σχεδιαστικά που έχει βγει ποτέ. Έχω τρέξει σε ράλι με αυτό».

Η Carrera 3.0, που απέδιδε 200 ίππους, κατασκευάστηκε μόλις 
για δύο χρονιές, το 1976 και το 1977, και στην τότε γκάμα της 
Porsche βρισκόταν μεταξύ της βασικής 911 με τα 165 άλογα και 
της top και πανάκριβης, ακόμα και τότε, turbo με τα 260 άλογα. 
Μάλιστα, από τη στιγμή που η 3.0 κόστιζε σχεδόν 30% πιο πολύ α-
πό την πρώτη με τον κινητήρα των 2.700 κυβικών (47.700 μάρκα 
έναντι 37.300), μοιραία ήταν πιο εξεζητημένη επιλογή, παρόλο που 
ήταν εμφανώς καλύτερο αυτοκίνητο.

Στα δύο αυτά χρόνια που ήταν διαθέσιμη, η 911 Carrera 3.0 
κατασκευάστηκε μόλις 3.687 φορές, από τις οποίες οι 2.564 ήταν 
κουπέ και οι υπόλοιπες 1.123 targa, ενώ στην ουσία αποτέλεσε τον 
προπομπό της SC. Ένας προπομπός όμως που ήταν πιο δυνατός, 
200 άλογα έναντι 180 της αρχικής εκδοχής της τελευταίας, με τη 
διαφορά υπέρ της να οφείλεται στις αλλαγές στους εκκεντροφό-
ρους της SC για χάρη της πιο επίπεδης καμπύλης ροπής και της 
εφαρμογής κάποιας στοιχειώδους αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Τον φαντάζομαι να κυκλοφορεί με την Carrera του 1977, αλλά 
με προσγειώνει. «Όχι, κυκλοφορώ με ένα Volkswagen Golf, αν και 
αρκετές φορές κυκλοφορώ με παλιά αυτοκίνητα. Εννοείται πως με 
κοιτάνε όλοι στον δρόμο, αν και οι περισσότεροι με ρωτάνε πιο πο-
λύ για την αξία τους. Όμως αυτά τα αυτοκίνητα δεν έχουν να κά-

νουν με τα χρήματα. Είναι ο κόπος και το μεράκι σου. Είναι ο χρό-
νος που έχεις ξοδέψει για να το φέρεις σε αυτή την κατάσταση. Τα 
σύγχρονα αυτοκίνητα δεν έχουν καμία σχέση με τα παλιά. Οι παλιές 
κατασκευές ήταν πολύ πιο στιβαρές, ήταν άλλης δομής, γι’ αυτό και 
τα αγαπώ. Τα σύγχρονα είναι αυτοκίνητα παραγωγής. Και τα παλιά 
ήταν παραγωγής, αλλά σε πολύ πιο περιορισμένο αριθμό».

Έχω την εντύπωση πως ο Κώστας Φίλης θα μπορούσε να μι-
λάει με τις ώρες για το κλασικό αυτοκίνητο. Είναι έτσι παθιασμένος 
και με τη δουλειά του στη ΦΙΛΗΣGlass®;

«Είμαστε, και η αδερφή μου και εγώ, από μικροί σε αυτή τη 
δουλειά. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ να κάνουμε κάτι άλλο. Κι αν αγα-
πάς αυτό που κάνεις, δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Και φαίνεται αυτή 
η αγάπη μας στους πελάτες και στους συνεργάτες μας».

Πόσο δύσκολο, όμως, είναι να αλλάξει κάποιος παρμπρίζ, ένα 

κρύσταλλο αυτοκινήτου; Ή πόσο σημαντικό εντέλει;
«Παλιά η τοποθέτηση των κρυστάλλων εξυπηρετούσε μόνο 

την ορατότητα του οδηγού και των συνεπιβατών. Στα σύγχρονα 
αυτοκίνητα τα κρύσταλλα είναι απαραίτητο μέρος του αμαξώματος, 
γιατί είναι τέτοια η δομή και η τοποθέτησή του –που είναι κολλητά 
πάνω στο όχημα–, που πλέον δεν εξυπηρετεί μόνο την ορατότητα 
του οδηγού αλλά και την ασφάλειά του. Η σωστή τοποθέτηση ενός 
παρμπρίζ δένει όλο το αυτοκίνητο και προστατεύει σε περίπτωση 
ατυχήματος. Από το ’90 και μετά άλλαξε η τοποθέτηση των κρυ-
στάλλων. Τα γυαλιά πλέον μπαίνουν κολλητά πάνω στο αμάξωμα, 
προστατεύοντας σε περίπτωση πρόσκρουσης και ατυχήματος. 
Πλέον είναι μέρος της παθητικής ασφάλειας του αυτοκινήτου».

Είναι πιο δύσκολη η δουλειά τώρα; «Ναι, και γι’ αυτό χρειάζε-
ται εμπειρία και σεβασμός. Εμείς, άλλωστε, δίνουμε γραπτή εγγύ-
ηση πως τα κρύσταλλα έχουν τοποθετηθεί σωστά και υπεύθυνα, 
κάτι που πολύ λίγοι κάνουν στην αγορά. Πλέον είναι λεπτή η θέση 
μας, δεν φτιάχνουμε απλώς ένα παρμπρίζ, εγγυόμαστε για την α-
σφάλειά του. Δεσμευόμαστε για τη δουλειά που κάνουμε, ενώ ο 
κόσμος σπάνια ενδιαφέρεται για το ανταλλακτικό και την τοποθέτη-
σή του, γιατί φαντάζεται πως είναι κάτι απλό και ασήμαντο. Δεν εί-
ναι όμως έτσι. Η τοποθέτηση πλέον είναι πιο σημαντική κι από το 
ίδιο το υλικό. Αν ένα γυαλί δεν είναι σωστά τοποθετημένο, το αυτο-
κίνητο χάνει σε ασφάλεια. Είναι ψιλά γράμματα για τον περισσότε-
ρο κόσμο, όμως είναι πολύ σημαντικό» εξηγεί ο Κώστας Φίλης.

Μιλάει με συναίσθημα και αγάπη. «Καλοί είναι οι αριθμοί, αλλά 
χωρίς συναίσθημα δεν εξελίσσεσαι. Κι αυτή είναι και η σχέση μας 
με τους πελάτες μας». Δεν υπερβάλλει, στα social media και στο 
site της ΦΙΛΗΣGlass® τα σχόλια των πελατών είναι η εγγύηση 
που χρειάζεται κάθε οδηγός.

Η σωστή τοποθέτηση ενός παρμπρίζ δένει 
όλο το αυτοκίνητο και προστατεύει σε 
περίπτωση ατυχήματος. Από το ’90 και μετά 
άλλαξε η τοποθέτηση των κρυστάλλων. Τα 
γυαλιά πλέον μπαίνουν κολλητά πάνω στο 
αμάξωμα, προστατεύοντας σε περίπτωση 
πρόσκρουσης και ατυχήματος. Πλέον 
είναι μέρος της παθητικής ασφάλειας του 
αυτοκινήτου, γι’ αυτό χρειάζεται εμπειρία 
και υπευθυνότητα. Αυτός είναι και ο λόγος 
που δίνουμε γραπτή εγγύηση.

IN
FO Tηλ.: 213 3335555

https://www.filisglass.com/
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Μεγάλο είναι το στοιχηµατικό ενδιαφέρον 
και αυτή την Κυριακή, καθώς τα µεγάλα ευ-
ρωπαϊκά πρωταθλήµατα µπορεί να ολοκλη-
ρώθηκαν, ωστόσο τη θέση τους έχουν πάρει 
οι Σκανδιναβοί και οι Λατίνοι, δίνοντας 

άλλο «χρώµα» στο ποδοσφαιρικό κουπόνι. Αυτή την εβδοµάδα 
θα ασχοληθούµε µε παιχνίδια από Σουηδία, Νορβηγία, Βραζι-
λία, Ελβετία και Β΄ Ισπανίας.

Βγάζει αντίδραση η Έλφσµποργκ
Θα ξεκινήσουµε τις σηµερινές προτάσεις στοιχήµατος από την 
Α΄ Σουηδίας και το παιχνίδι ανάµεσα σε Έλφσµποργκ και Τρέ-
λεµποργκ. Οι γηπεδούχοι δείχνουν να «ψάχνονται» ακόµη 
µετά το πέρας των εννέα πρώτων αγωνιστικών, καθώς βρίσκο-
νται στη 14η θέση, έχοντας µαζέψει µόλις έξι βαθµούς. Παρου-
σιάζουν σηµάδια αστάθειας τόσο σε άµυνα όσο και σε επίθεση, 
εντός έδρας όµως η εικόνα της οµάδας βελτιώνεται αισθητά. Κό-
ντρα στη 13η Τρέλεµποργκ έχει «χρυσή» ευκαιρία να επιστρέ-
ψει στις νίκες παίρνοντας βαθµούς και ψυχολογία και πιστεύ-
ουµε πως, εύκολα ή δύσκολα, το τρίποντο θα καταλήξει στην 
Έλφσµποργκ. Εποµένως επιλογή µας θα αποτελέσει ο άσος σε 
απόδοση 1.90.

∆υνατή στην έδρα της η Οντ
Συνεχίζουµε µε Α΄ Νορβηγίας και την αναµέτρηση Οντ - Κρί-
στιανσουντ. Οι δύο οµάδες βρίσκονται σε 9η και 10η θέση µε 16 
και 13 βαθµούς αντίστοιχα, αµφότερες είναι «καθαρά» οµάδες 
έδρας και ιδίως η Οντ, η οποία µετράει τέσσερις νίκες και µία 
ισοπαλία στα πέντε φετινά εντός έδρας παιχνίδια της. Η Κρί-
στιανσουντ δεν αποτελεί φόβητρο σε καµία περίπτωση, πιστεύ-
ουµε πως η Οντ θα βρει τον τρόπο να προσθέσει ακόµη τρεις 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

βαθµούς στο ενεργητικό της, ο άσος σε απόδοση 1.90 φαντά-
ζει εξαιρετική περίπτωση και θα τον προσθέσουµε στις επιλο-
γές µας.

Περνάµε στην Α΄ Βραζιλίας και την κόντρα της Ιντερνασιο-
νάλ µε την Κορίνθιανς. Σε αντίθετη τροχιά βρίσκονται οι δύο 
οµάδες στο ξεκίνηµα της φετινής σεζόν, καθώς η Ιντερνασιο-

νάλ είναι στη 10η θέση µετρώντας µία νίκη, δύο ισοπαλίες και 
δύο ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια της, ενώ η Κορίνθι-
ανς είναι στην 3η θέση, έχοντας ρεκόρ 3-2-0 στα πέντε πιο πρό-
σφατα µατς που έδωσε. Ποιότητα και µοµέντουµ, λοιπόν, µας ο-
δηγούν στην επιλογή του Χ2 σε απόδοση 1.90.

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του 
Betarades.gr. Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο ακόµη 
αγώνες, από Ελβετία και Ισπανία. Συγκεκριµένα, από τον τελικό 
Κυπέλλου Ελβετίας θα κρατήσουµε το Goal/Goal στο παιχνίδι 
Ζυρίχη - Γιουνγκ Μπόις σε απόδοση 1.77, ενώ από τη Β΄ Ισπα-
νίας θα πάµε µε το διπλό στο παιχνίδι Σεβίλλη Β΄ - Νουµάνθια 
σε απόδοση 1.70.

O 
φετινός τελικός του Champions Lea gue, 
που θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Κίεβο, 
είναι πιθανότατα o πιο αναµενόµενος των 
τελευταίων ετών, λόγω των αντιπάλων και 
της ιδιαίτερης σχέσης τους µε την κορυφαία 
διασυλλογική διοργάνωση. Η Ρεάλ Μαδρίτης 

έχει κατακτήσει το τρόπαιο 12 φορές και πάει για την τέταρτη 
τα τελευταία πέντε χρόνια. Η Λίβερπουλ είναι η πρώτη αγγλική 
οµάδα σε κατακτήσεις µε πέντε και η τρίτη συνολικά (µαζί µε 
Μπάγερν και Μπαρτσελόνα). 

Από τη µια πλευρά, λοιπόν, θα βρεθεί µία οµάδα που θεωρεί 
πως παίζει στον θεσµό της, έγινε η πρώτη επί Champions League 
που κατέκτησε το τρόπαιο δύο διαδοχικές χρονιές και θέλει να 
γίνει και η πρώτη που το κατακτά τρεις σερί χρονιές. Έχει την 
εµπειρία και το know-how της κατάκτησης του τροπαίου. Από 
την άλλη πλευρά θα παραταχθεί ο τροµερός ενθουσιασµός της 
Λίβερπουλ, που έρχεται µε φόρα από τα νοκ άουτ και πιστεύει 
ότι είναι η στιγµή της. Η πορεία τους στα νοκ άουτ είχε µεγάλες 
οµοιότητες, εφόσον και οι δύο έπαιξαν πολύ καλό ποδόσφαιρο 
κατά διαστήµατα και πήραν εντυπωσιακές προκρίσεις, ενώ 
δύσκολα θα στοιχηµάτιζε κανείς σε µία από τις δύο ως φιναλίστ 

ΤΕΛΙΚΟΣ CHAMPIONS LEAGUE

Ισορροπία σε 
τεντωµένο σκοινί 

της διοργάνωσης πριν από την έναρξη των νοκ άουτ. Η Λίβερπουλ 
δεν έδειχνε αρκετά καλή σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της, η 
Ρεάλ αντιµετώπισε πολύ µεγάλα προβλήµατα στο πρώτο µισό της 
σεζόν, όταν είχε φτάσει να γίνεται συζήτηση για την παραµονή του 
Ζιντάν. Τόσο η Λίβερπουλ όσο και η Ρεάλ έκαναν εντυπωσιακά 
παιχνίδια στα πρώτα παιχνίδια των νοκ άουτ: Η Ρεάλ νίκησε την 
Παρί µε ανατροπή (3-1), νίκησε τη Γιουβέντους στο Τορίνο (3-
0), νίκησε την Μπάγερν στο Μόναχο (2-1). Η Λίβερπουλ διέλυσε 
την Πόρτο στην Πορτογαλία (5-0), νίκησε µετά από φανταστικό 
παιχνίδι την τροµερή φετινή Σίτι µε 3-0, διέλυσε τη Ρόµα µε 
5-2. Και οι δύο υπήρξαν στιγµές που έφτασαν στο όριο για να 
προκριθούν στη ρεβάνς, κυρίως η Ρεάλ κόντρα σε Γιουβέντους 
αλλά και Μπάγερν στο Μπερναµπέου, αλλά και η Λίβερπουλ 
κόντρα στη Ρόµα. Υπέφεραν, αλλά τα κατάφεραν. Η Ρεάλ γιατί, 
όσο ασταθής και να είναι φέτος, όσα αµυντικά προβλήµατα και να 
έχει, στο Champions League παίζει µε αίσθηση ανωτερότητας, 
το πιστεύει και έχει την κλάση να το αποδείξει. Η Λίβερπουλ 
επειδή στην πορεία των νοκ άουτ αποδείχθηκε πως βρίσκεται 
στο momentum της.

Και οι δύο οµάδες έχουν έναν καταπληκτικό σκόρερ στην 
επίθεσή τους, η Ρεάλ τον έναν από τους δύο κορυφαίους παίκτες 
της σύγχρονης εποχής, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η Λίβερπουλ 
το next-big-thing, τον Σαλάχ. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο του 
παιχνιδιού είναι η µονοµαχία Μαρτσέλο - Σαλάχ, που θεωρητικά 
θα κινηθούν στον ίδιο χώρο, και το πόσο θα επηρεάσει τα πλάνα 
των δύο προπονητών. Ο καλύτερος αριστερός µπακ χαφ του 
πλανήτη, που όµως αρκετές φορές πληρώνει στην άµυνα την 
επιθετική του πληθωρικότητα, απέναντι στον καλύτερο δεξιό 
εξτρέµ του πλανήτη, που έχει… απαλλαγή από τα αµυντικά του 
καθήκοντα µε απόφαση του προπονητή. Η µονοµαχία τους 
δύσκολα θα είναι απευθείας, εφόσον το πιθανότερο είναι πως 
πάνω στον Σαλάχ θα βγαίνει ο αριστερός κεντρικός µέσος της 

Ρεάλ ή ο Σέρχιο Ράµος, ωστόσο το γεγονός πως ο Σαλάχ θα 
κινηθεί στο κενό που αφήνει ο Μαρτσέλο από τη µια πλευρά και, 
από την άλλη, το γεγονός πως ο 19χρονος Αλεξάντερ-Άρνολντ θα 
µπορεί να βρεθεί ανάµεσα στον Μαρτσέλο και όποιον επιλεγεί 
στα αριστερά της επίθεσης της Ρεάλ αποτελούν δύο καταστάσεις 
που δεδοµένα και οι δύο προπονητές υπολογίζουν στα πλάνα 
τους.

Όπως είπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, η φετινή Λίβερπουλ του 
θυµίζει πολύ την προ ολίγων ετών Ρεάλ, όταν η τριάδα Κριστιάνο-
Μπενζεµά-Μπέιλ ήταν σύσσωµη στα ντουζένια της, όπως είναι 
τώρα οι Μανέ-Φιρµίνο-Σαλάχ. Και ακριβώς επειδή έχει αυτή 
την τριάδα, η Λίβερπουλ, χωρίς να κλείνεται αλλά πιέζοντας 
ασφυκτικά, προτιµάει να αφήνει την µπάλα στον αντίπαλο και 
όταν την επανακτά την προωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται, ακόµη 
και παρακάµπτοντας τους κεντρικούς µέσους της, στην µπροστινή 
τριπλέτα, προκειµένου να κάνουν τα δικά τους, βρίσκοντας σε 
ανισορροπία την αντίπαλη άµυνα.

Από την άλλη πλευρά, η Ρεάλ στα κρίσιµα παιχνίδια της 
επίσης επέλεξε να δώσει την µπάλα στον αντίπαλο. Αλλά είχε 
και αντιπάλους που την ήθελαν. Το λογικό είναι πως στον τελικό 
η Ρεάλ θα είναι αυτή που θα κληθεί, ψυχολογικά, εφόσον είναι 
υπερασπίστρια του τίτλου, αλλά και λόγω αντιπάλου, να πάρει 
την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Από κει και πέρα, τα πάντα είναι θέµα ισορροπιών: Σε 
ποιον βαθµό θα µπορέσει η Λίβερπουλ να αφήσει την µπάλα 
στη Ρεάλ χωρίς να το πληρώσει ακριβά, δεδοµένης της κλάσης 
και των ικανοτήτων των παικτών της Ρεάλ στην κυκλοφορία 
της µπάλας και στην εκτέλεση; Σε ποιον βαθµό θα µπορέσει η 
αµυντική λειτουργία της Ρεάλ να αντεπεξέλθει στις ευκαιρίες 
που δεδοµένα θα βρει η επιθετική τριάδα της Λίβερπουλ; Τι θα 
µετρήσει περισσότερο στην οικονοµία του τελικού, η εµπειρία 
και η γνώση ή ο ενθουσιασµός και το momentum;

  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

27/05
15:00 Ζυρίχη - Γιουνγκ Μπόις  Goal/Goal  1.77
18:30  Έλφσµποργκ - Τρέλεµποργκ  1  1.90
19:00 Οντ Γκρένλαντ - Κρίστιανσουντ  1  1.90
21:30 Σεβίλλη Β΄ - Νουµάνθια  2  1.70
22:00 Ιντερνασιονάλ - Κορίνθιανς  X2  1.90

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Κερδίζουν  Έλφσµποργκ και Οντ
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O ΓΕΩΡΓΙΑΝΌΣ ΣΚΗΝΌΘΕΤΗΣ 
MIKHEIL CHARKVIANI 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
H Β΄ Σκηνή του Θεάτρου Οδού Κεφαλληνίας 
προσκάλεσε τον Γεωργιανό σκηνοθέτη 
Mikheil Charkviani για να παρουσιάσει 
και στην Ελλάδα την παράσταση του έργου 
«Human Voice» του Ζαν Κοκτό με την Buba 
Gogorishvili, μία εκ των κορυφαίων ηθοποιών 
της γενιάς της στη Γεωργία. H παράσταση 
ανέβηκε στη Γεωργία το 2014, στο θέατρο 
Atoneli, όπου και σημείωσε μεγάλη επιτυχία, 
καθώς θεωρήθηκε ένα από τα σημαντικότερα 
ανεβάσματα του συγκεκριμένου έργου 
στη χώρα. Στην παράσταση θα υπάρχουν 
ελληνικοί και αγγλικοί υπότιτλοι. Για επτά 
παραστάσεις, από Σάββατο 26 Μαΐου έως 
Σάββατο 2 Ιουνίου.

«Ό ΦΙΛΌΣ ΜΌΥ Ό ΛΕΥΤΕΡΑΚΗΣ» 
ΣΕ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΌΥ-ΡΕΠΠΑ
Στον υπέροχο κήπο του θεάτρου Χυτήριο θα 
έρθει ο «Φίλος μου ο Λευτεράκης» από τα τέλη 
Μαΐου. Μία από τις πιο επιτυχημένες θεατρικές 
κωμωδίες (και αργότερα κινηματογραφική) 
του μεγάλου δασκάλου του ελληνικού θεάτρου 
και κινηματογράφου Αλέκου Σακελλάριου θα 
αναβιώσει στην καλοκαιρινή σκηνή του θεάτρου 
Χυτήριο, εκατό χρόνια μετά τη γέννηση του 
συγγραφέα και σκηνοθέτη της (1913), για να 
γεμίσει το καλοκαίρι με αβίαστο γέλιο, μέσα από 
εξαιρετικές κωμικές ερμηνείες. Από 27 Μαΐου.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΣΠΑΝΌΦΩΝΌΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΌΓΡΑΦΌΥ ΑΘΗΝΑΣ
Την έναρξη του φεστιβάλ θα σημάνει η 
πανελλήνια πρεμιέρα της ισπανικής ταινίας 
«Το μυστικό της πεταλούδας» από τον μαέστρο 
των θρίλερ Ντάνιελ Καλπαρσόρο, ενώ η 
αυλαία θα πέσει με τη νέα αργεντίνικη ταινία 
δράσης «Μαύρο Χιόνι». Μετά την προβολή 
της εναρκτήριας ταινίας θα ακολουθήσει 
cocktail party με Sol Beer και Havana Club 
στον κινηματογράφο. Επίσημος καλεσμένος 
του φεστιβάλ είναι ο βραβευμένος με Goya 
σκηνοθέτης Φέλιξ Βισκαρέτ, ο οποίος θα 
παρουσιάσει την ταινία «Οι μάσκες της 
Αβάνας», βασισμένη στα best sellers με τον 
επιθεωρητή Κόντε του Κουβανού συγγραφέα 
Λεονάρδο Παδούρα από τις εκδόσεις 
Καστανιώτη. Όλο το πρόγραμμα 
στο www.fecha.gr.

«ΒΑΒΈΛ» ΑΠΌ ΤΌ 
ΧΌΡΌΘΈΑΤΡΌ ΌΚΤΑΝΑ

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος και το χοροθέατρο 
Οκτάνα επιστρέφουν στη χορευτική σκηνή 

της Αθήνας με την παράσταση χορού «Βαβέλ», 
η οποία θα παρουσιαστεί για τέσσερις 

βραδιές (29, 30, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου) στο 
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Η Μαρκέλλα 

Μανωλιάδη, ο Μιχάλης Κριεμπάρδης, ο 
Γιάννης Μίχος και ο Χρήστος Στρινόπουλος 

συναντιούνται για πρώτη φορά στη σκηνή, σε 
μια πειραματική παράσταση του Κωνσταντίνου 

Ρήγου, η οποία μας επιστρέφει στον 
δημιουργικό πυρήνα της δεύτερης περιόδου 

του χοροθεάτρου Οκτάνα (2000-2010).
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Ο λαγός Πίτερ και οι φίλοι του, 
Μπέατριξ Πότερ, µτφρ. Όλγα 
Γκαρτζονίκα, εκδ. Brainfood
Ο λαγός Πίτερ είναι ένα άτακτο, µικρό λαγου-
δάκι, που µπήκε κρυφά στον κήπο του κυρίου 
ΜακΓκρέγκορ για να φάει µαρούλι. Όταν όµως 
εκείνος θα αρχίσει να τον κυνηγάει για να τον 
πιάσει, θα χάσει τα παπούτσια και το µπλε σακάκι 
του. Ποπό, τι θα πει η µαµά του! Τώρα µόνο ο 
ξάδερφός του, το τολµηρό λαγουδάκι Μπένζαµιν, 
µπ ορεί να τον βοηθήσει…

Ο Τζάστιν Γκρέι και οι Φύλακες 
της Γης, Ελένη Ανδρεάδη, 
εκδ. Μεταίχµιο
Τέσσερα παιδιά. Ένα µυστηριώδες αέριο που απει-
λεί τον πλανήτη. Εννιά µέρες διορία για να σώσουν 
τον κόσµο… Τι κάνεις όταν η αποστολή σου είναι 
το ακατόρθωτο και εσύ είσαι ένα κανονικό παιδί; 
Φτάνει το θάρρος και η βοήθεια της παρέας σου 
–κανονικά παιδιά κι αυτά– για να τα καταφέρεις; 
Η Ελένη Ανδρεάδη, η δηµιουργός της best-seller, 
βραβευµένης παιδικής σειράς «Πράκτορες του 
Πλανήτη», επιστρέφει µε το βιβλίο «Ο Τζάστιν 
Γκρέι και οι Φύλακες της Γης». Για πρώτη φορά 
απευθύνεται σε παιδιά άνω των 10 ετών. 

Το σκουπιδονήσι του Ωκεανού, 
Μερόπη Μάττα, εκδ. Πορφύρα
Ο Άλµπι και η Αλµπίνα, δύο πολύ αγαπηµένα άλµπα-
τρος, η Λώνα η χελώνα και ο Φίνι το δελφίνι είναι 
οι πρωταγωνιστές της ιστορίας µας. Μιας µεγάλης 
περιπέτειας που µας ταξιδεύει στον καταγάλανο 
ωκεανό, αλλά και στο σκουπιδονήσι του, ένα νησί 
φτιαγµένο αποκλειστικά από σκουπίδια. Τι συµβαίνει 
µε την υγεία του Άλµπι; Υπάρχει τρόπος να καθαρίσει 
η θάλασσα; Και τι µπορούµε, άραγε, να κάνουµε εµείς 
γι’ αυτό; Να µερικά από τα ερωτήµατα που γεννά 
αυτό το «πράσινο» παραµύθι. ∆εν µένει µόνο σε αυτά 
αλλά προτείνει και λύσεις. Με πολύ ενδιαφέρουσες 
δραστηριότητες αλλά και αυτοκόλλητα καταφέρνει να 
προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών. 

O Θωµάς, Λίτσα Ψαραύτη, 
εκδ. Ψυχογιός
Ο 12χρονος Θωµάς γεννήθηκε µε πνευµατική 
υστέρηση. Οι γονείς του τον αγάπησαν πολύ, έγι-
νε η χαρά της ζωής τους. Καθώς µεγάλωνε, τον 
βοηθούσαν να ανταποκρίνεται µόνος του στις κα-
θηµερινές του ανάγκες. Στο ειδικό σχολείο που 
πήγε έκανε πολλούς φίλους και έµαθε πολλά: να 
γράφει, να διαβάζει και να φτιάχνει όµορφα πή-
λινα αντικείµενα. Το ταλέντο του στο τρέξιµο τον 
οδήγησε στους Ειδικούς Ολυµπιακούς Αγώνες, 
στην Αµερική. Κι εκεί έγινε φίλος µε τα παιδιά 
απ’ όλες τις χώρες που συµµετείχαν και την ώρα 
που αγωνιζόταν ανέδειξε τις αξίες της ευγένει-
ας και του «ευ αγωνίζεσθαι» των Ολυµπιακών 
Αγώνων.

Η γιαγιά µας η καλή έχει ζώαα-
αργκ, Θοδωρής Τσεκούρας, 
εκδ. Key Books
Η γιαγιά µας η καλή/ έχει κότες στην 
αυλή./ Κότες και κοτόπουλα,/ χήνες και 
χηνόπουλα. Ο Θοδωρής Τσεκούρας στο 
ολοκαίνουριο βιβλίο του παρουσιάζει µια 
χιουµοριστική και σουρεαλιστική ιστορία 
µε οµοιοκαταληξίες, µια γλυκύτατη γιαγιά 
και αµέτρητα ζώα. Την εικονογράφηση 
επιµελήθηκε το βραβευµένο σχεδιαστικό 
γραφείο Bob Studio.

Disney Storybooks, εκδ. Μίνωας
Οι εκδόσεις Μίνωας προσφέρουν τη 
µαγεία της Disney µέσα από µια νέα 
κατηγορία βιβλίων: τα Disney Storybooks. 
Ήρωες που αγαπήθηκαν από τις κορυφαί-
ες ταινίες και σειρές της Disney ξανα-
ζωντανεύουν και δίνουν στα παιδιά την 
ευκαιρία να ζήσουν τις περιπέτειές τους 
ξανά και ξανά. Κλασικά παραµύθια, όπως 
ο «Πινόκιο» και η «Σταχτοπούτα», αλλά 
και µοντέρνες ιστορίες, όπως το «Ψυχρά 
κι Ανάποδα» και τα «Αυτοκίνητα», µας 
ταξιδεύουν σε έναν µαγικό κόσµο και 
ενθουσιάζουν µικρούς και µεγάλους.

∆ώρο γενεθλίων, Μάκης Τσίτας, 
εκδ. Ψυχογιός
Έξι µήνες η Τασία και ο αδερφός της ταΐζουν το 
γουρουνάκι-κουµπαρά µε το χαρτζιλίκι τους, 
για να αγοράσουν µαζί ένα σούπερ δώρο στον 
µπαµπά τους τη µέρα των γενεθλίων του. Όµως, 
όταν φτάνει η στιγµή, τα πράγµατα δεν εξελίσσο-
νται όπως τα σχεδίαζαν: Πού πήγαν τα χρήµατα; 
Μόνο µια ανθοδέσµη θα είναι το δώρο τους; Θα 
µπορέσουν τα δυο αδέρφια να µείνουν ενωµένα 
όταν όλα πάνε στραβά;

Τα πλαστά χαρτονοµίσµατα, ∆ηµήτρης 
Μαµαλούκας, εκδ. Κέδρος
Προσοχή! Έτσι, από το πουθενά, άρχισαν να 
εµφανίζονται πλαστά χαρτονοµίσµατα στην πόλη 
όπου ζει ο Ντιν Κόνραντ, ο αρχηγός των 4 ξεχω-
ριστών ντετέκτιβ. Ο Ντιν, µαζί µε τον κολλητό 
του, τον Τζέι Παπαδογιαννακόπουλο (τι όνοµα!), 
και τις δύο αδερφές του, τη Μαίρη και τη µικρή 
Σάλι, θα προσπαθήσουν να συνεργαστούν µε την 
αστυνοµία και να λύσουν το µυστήριο. Όµως ο 
σερίφης Ρότζερ Μπέικον, που έχει αναλάβει την 
υπόθεση, θα εξαφανιστεί ξαφνικά και τα πράγµα-
τα θα γίνουν ακόµα πιο σοβαρά. Τι συνέβη στον 
σερίφη; Είναι νεκρός ή ζωντανός; Θα µπορέσουν 
οι 4 ξεχωριστοί ντετέκτιβ να βρουν τη λύση;

8
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Το 2030 θα έχουμε 
περισσότερο 
πλαστικό στη 
θάλασσα απ’ 
ό,τι ψάρια. Η 
δισφαινόλη Α ή 
αλλιώς BPA είναι 
κρυμμένη στα 
πλαστικά και έχει 
αποδειχθεί πως 
είναι βλαβερή 
για την υγεία – 
γι’ αυτό άλλωστε 
απαγορεύτηκε 
η χρήση της σε 
παιδικά μπιμπερό 
και σκεύη. Με 
λίγη οργάνωση, 
δεν είναι δύσκολο 
να μειώσουμε το 
πλαστικό μιας 
χρήσης.

H Ελένη Ανδρεάδη γράφει παιδικά βιβλία που παρακινούν τα παιδιά να ενδιαφερθούν για το περιβάλ-
λον. Τα δικαιώματα των βιβλίων της πουλήθηκαν στον μεγαλύτερο εκδοτικό της Κίνας, στην Αμερική 
και σε όλες τις αραβικές χώρες και μας εξηγεί ποιοι είναι οι Πράκτορες του Πλανήτη.

Οι σπουδές σας είναι εντυπωσιακές (Περιβαλλοντική Πολιτική και ΜΜΕ στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ). 
Όπως και το βιογραφικό σας, ως στρατηγικός και περιβαλλοντικός σύμβουλος. Πώς προέκυψε η συγγραφή;
Στο πανεπιστήμιο στην Αμερική πήρα ένα μάθημα δημιουργικής γραφής. Αν και έγραφα για τον εαυτό μου, δεν 
είχα μοιραστεί δουλειά μου προς τα έξω μέχρι τότε. Το μάθημα μου έδωσε ενθάρρυνση και έγραψα ένα πρώτο 
μυθιστόρημα, που βρέθηκε στις βραχείες λίστες διαγωνισμού στην Αγγλία. Όταν πια επέστρεψα στην Ελλάδα 
μετά από δώδεκα χρόνια στο εξωτερικό, σκέφτηκα να συνδυάσω την περιβαλλοντική επαγγελματική ενασχό-
λησή μου με τη συγγραφή και κάπως έτσι προέκυψε το πρώτο μου παιδικό βιβλίο.

Γιατί, όμως, παιδική λογοτεχνία;
Στον ελεύθερό μου χρόνο έγραψα ένα πρόγραμμα βιωματικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το παλιό μου 
σχολείο, που εφαρμόστηκε εκεί πιλοτικά. Τότε ήταν εκεί ο μικρός αδερφός μου και έβλεπα πώς μάθαιναν γενι-
κότερα τα παιδιά γι’ αυτά τα θέματα – κάτι που μου φάνηκε βαρετό. Ήθελα να βρω έναν τρόπο να επικοινωνήσω 
τα περιβαλλοντικά θέματα που να είναι συναρπαστικός και να δίνει στα παιδιά αισιοδοξία για τον ρόλο τους και 
για το μέλλον μας. Το πρόγραμμα πήγε πολύ καλά, άρεσε στους μαθητές και βραβεύτηκε από το υπουργείο Παι-
δείας ως προς την καινοτομία του. Δημιούργησα την οργάνωση Πράκτορες του Πλανήτη, ώστε να το επεκτείνω 
και σε άλλα σχολεία. Η οργάνωση υλοποιεί περιβαλλοντικά βιωματικά προγράμματα με διαφορετικές θεματι-
κές σε θέματα αειφορίας σε όλη τη χώρα. Ο στόχος είναι να δώσουμε στα παιδιά τα εργαλεία ώστε να συμβάλουν 
στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Μέσα από το υλικό μας, πάνω από 10.000 παιδιά ετησίως λαμβάνουν 
δράση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο www.planetagents.org. Το πρόγραμμα αυτό ήταν και η βάση για 
το πρώτο μου βιβλίο, το «Γίνε Πράκτορας του Πλανήτη» που ακολούθησε.

Το καινούργιο σας βιβλίο, «Ο Τζάστιν Γκρέι και οι Φύλακες της Γης», απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10+. 
Και σε αυτό το βιβλίο τα παιδιά προσπαθούν να σώσουν τον πλανήτη, μάλιστα φτάνουν και στον Πρόεδρο 
των ΗΠΑ. Πώς αποφασίσατε να αλλάξετε ηλικιακή ομάδα παιδιών και ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε στη 
συγγραφή;
Θέλησα να γράψω μια περιπέτεια που να δίνει την απάντηση στο τρελό ερώτημα «θα μπορούσε ένα παιδί στον 
πραγματικό κόσμο να σταματήσει την κλιματική αλλαγή; Τι θα έπρεπε να συμβεί για να γίνει κάτι τέτοιο;». Η 
απάντηση είναι το βιβλίο, μια περιπέτεια στις άκρες του κόσμου παρέα με τέσσερα δωδεκάχρονα. Διαβάζοντας 
το βιβλίο τα παιδιά θα μάθουν για την επιστήμη της κλιματικής αλλαγής, αλλά όχι με συνειδητό τρόπο, ούτε με 
διδακτισμό. Πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή είναι απλώς μέρος του μυστηρίου, χρήσιμες για την επί-
λυσή του, εμπειρίες του ταξιδιού και μέρος του ακατόρθωτου στόχου τους. Σκοπός μου αυτή τη φορά δεν ήταν 
να γράψω ένα περιβαλλοντικό βιβλίο αλλά μια συναρπαστική περιπέτεια. Σκέφτηκα ότι αντί να καταφεύγουμε 
σε φανταστικούς εχθρούς που απειλούν τη ζωή εκατομμυρίων συνανθρώπων μας, εδώ έχουμε ένα πραγματικό 
πρόβλημα που κάνει ακριβώς αυτό.

Είναι τα παιδιά και η περιβαλλοντική τους εκπαίδευση η ελπίδα για έναν πιο πράσινο πλανήτη;
Πιστεύω στη σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μικρών και μεγάλων. Θεωρώ ότι η αδιαφορία είναι στις 
περισσότερες περιπτώσεις καθαρά έλλειψη ενημέρωσης σε βάθος σχετικά με το πόσο αυτά τα θέματα αφορούν 
τον καθέναν μας, την υγεία και την ποιότητα της ζωής μας, και όχι κάτι μακρινό και ξέχωρο από εμάς. Ας πά-
ρουμε το παράδειγμα του πλαστικού – πρέπει να μειώσουμε το πλαστικό μιας χρήσης, διότι καταλήγει στη θά-
λασσα και στην τροφική μας αλυσίδα, στα ψάρια, ακόμα και στο θαλασσινό αλάτι. Δηλητηριάζουμε οι ίδιοι τον 
εαυτό μας και τα παιδιά μας, και αυτό ίσως έχει αποτύχει το περιβαλλοντικό κίνημα να το επικοινωνήσει επι-
τυχώς. Στο βιβλίο εστιάζω στην επίπτωση της κλιματικής αλλαγής στην υγεία των ανθρώπων, στη φτώχεια και 
στην ανισότητα.

Πολλοί λένε «εγώ πώς να σώσω τον πλανήτη, όταν οι βιομηχανίες μολύνουν μαζικά;». Έχουν δίκιο ή είμα-
στε συνυπεύθυνοι;
Δεν είναι θέμα εγώ ή εκείνοι. Όλοι πρέπει να δράσουμε, πολιτεία, εταιρείες, πολίτες. Θα βάζαμε στο φαγητό 
μας, στην κατσαρόλα της κουζίνας μας, δηλητήριο; Όχι βέβαια, αλλά δεν μας απασχολεί το ότι πίνουμε τον καφέ 
μας με καλαμάκι, το οποίο καταλήγει στη θάλασσα ή μολύνει το υπέδαφός μας, καθώς λιώνει σε χωματερές (το 
καλαμάκι είναι τόσο κακής ποιότητας πλαστικό, που δεν ανακυκλώνεται, και να ήθελε κάποιος). Ας κάνουμε 
εμείς πρώτα ό,τι μπορούμε και, ναι, φυσικά να απαιτήσουμε από πολιτεία και εταιρείες να κάνουν κι αυτοί το 
σωστό. Ας προσπαθήσουμε να γίνουμε υπεύθυνοι πολίτες, ας ενημερωθούμε καλά. Αλλιώς, δεν θα ξέρουμε καν 
τι να απαιτήσουμε.

Δώστε μια απλή οικολογική συμβουλή που ο καθένας μας θα μπορούσε να ενσωματώσει στην καθημερινό-
τητά του.
Μια και έφερα πολλά παραδείγματα από την πλαστική ρύπανση, θα καλούσα τον καθέναν μας να αναλογιστεί τα 
πλαστικά απορρίμματα που δημιουργεί. Το 2030 θα έχουμε περισσότερο πλαστικό στη θάλασσα απ’ ό,τι ψάρια. 
Ας ζητάμε τον καφέ ή τον χυμό μας χωρίς καλαμάκι, ας κόψουμε τη χρήση πλαστικών ποτηριών και μαχαιροπί-
ρουνων, να έχουμε εύκαιρες επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες για τα ψώνια μας και να μην αγοράζουμε πλα-
στικά μπουκάλια νερό. Όχι μόνο για τον πλανήτη αλλά και για εγωιστικούς λόγους. Πρόσφατες έρευνες δεί-
χνουν πως το εμφιαλωμένο νερό έχει μικροπλαστικά μέσα. Η δισφαινόλη Α ή αλλιώς BPA είναι επίσης κρυμ-
μένη στα πλαστικά και έχει αποδειχθεί πως είναι βλαβερή για την υγεία – γι’ αυτό άλλωστε απαγορεύτηκε η 
χρήση της σε παιδικά μπιμπερό και σκεύη. Με λίγη οργάνωση, δεν είναι δύσκολο να μειώσουμε πολύ το πλα-
στικό μιας χρήσης για τον πλανήτη και για τη δική μας υγεία.

Ελένη Ανδρεάδη

«Όλοι πρέπει 
να δράσουμε»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
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Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
Site: www.personaltrainer-

christy.com

Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

Instagram: christymav

YouTube: Christy Mavridou

Serum: 
Ο ορός νεότηταςinfo
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

ΠΟΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ 
ΣΤΟΝ ΣΩΜΑΤΟΤΥΠΟ ΣΑΣ; 
(ΜΕΡΟΣ 3o)

Σωµατότυπος 4: Περισσότερο λίπος στους γοφούς και 
στους µηρούς και ελάχιστο στον κορµό (αχλάδι)
Σε αυτή την κατηγορία ανήκει ένα µεγάλο ποσοστό του γυναικείου 
φύλου και ένα ελάχιστο ποσοστό ανδρών. Υπάρχει εµφανής διαφορά 
του κάτω κορµού µε τον άνω, η περιφέρεια εξέχει, οι αστράγαλοι είναι 
παχιοί και συνήθως οι κοιλιακοί αγύµναστοι. Το µεγαλύτερο λάθος 
που κάνουν τα άτοµα αυτής της κατηγορίας είναι ότι υποβάλλουν τον 
εαυτό τους σε εξαντλητικές δίαιτες, χωρίς κανένα ιδιαίτερο αποτέλε-
σµα, διότι η δίαιτα από µόνη της δεν απαλείφει το πρόβληµα. Χωρίς 
γυµναστική, µην περιµένετε θεαµατικά αποτελέσµατα. Μην ξεχνάτε 
επίσης ότι σε αυτόν τον τύπο σώµατος σηµαντικό ρόλο παίζει η κλη-
ρονοµικότητα και ότι η κατάσταση επιβαρύνεται µε τη λήψη ορµονι-
κών φαρµάκων.

Άρα ο στόχος είναι να σµιλέψετε τους γοφούς και τα πόδια γυµνά-
ζοντάς τα (χωρίς όµως να τα «φουσκώσετε» επιπλέον) και να δυνα-
µώσετε τους κοιλιακούς-ραχιαίους σας, καθώς και το άνω µέρος του 
κορµού σας, µε σκοπό να επέλθει µια ισορροπία µεταξύ του άνω και 
του κάτω µέρους του σώµατός σας. Να τονίσουµε φυσικά ότι αν η πε-
ρίµετρος του αστραγάλου σας είναι µεγάλη, δεν µπορεί να µειωθεί µε τη 
γυµναστική.

Ως γνωστόν, η καλύτερη και ασφαλέστερη γυµναστική είναι το περπά-
τηµα, κατά προτίµηση το γρήγορο, διότι βοηθάει στην καύση του λίπους, δεν 
καταπονεί τις αρθρώσεις και δεν «πρήζει» τους µυς. Όταν λέµε «γρήγορο», εν-
νοούµε µέχρι το σηµείο έντασης όπου µπορούµε να µιλάµε προσλαµβάνοντας 
αρκετή ποσότητα οξυγόνου, περίπου 6,5 χλµ./ώρα, δηλαδή όσο παράγουµε αε-
ρόβιο έργο και όχι αναερόβιο, έτσι ώστε να χρησιµοποιηθεί και το λίπος ως καύ-
σιµο. Προσοχή όµως, διότι η υπερβολική αερόβια γυµναστική, δηλαδή πάνω από 
µία ώρα για έναν µέτρια γυµνασµένο άνθρωπο, προκαλεί συσσώρευση πολλών ε-
λεύθερων ριζών στο σώµα µας, πράγµα το οποίο προκαλεί τοξικότητα, φθορές και αρ-
ρώστιες στον οργανισµό µας, σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες. Φυσικά, για την αποφυγή 
τραυµατισµών θα πρέπει να φοράτε τα κατάλληλα παπούτσια, τα οποία θα απορροφούν τους 
κραδασµούς. Επίσης, πολύ καλές ασκήσεις είναι αυτές µέσα στο νερό, όπως aqua aerobic ή 
κολύµβηση (µε βατραχοπέδιλα ή χωρίς), καθώς η αντίσταση του νερού είναι ιδανική για την εν-
δυνάµωση των µυών χωρίς «πρήξιµο» και για αποφυγή τραυµατισµών. Εξίσου ιδανικές ασκήσεις 
για εσάς είναι οι ισοµετρικές για πόδια και γοφούς, µόνο µε το βάρος του σώµατός σας. Στην εξέλιξη των 
ασκήσεων µπορείτε να προσθέσετε ελάχιστη αντίσταση µε πολλές επαναλήψεις. Αν πηγαίνετε γυµναστή-
ριο, προτιµήστε το aerobic ή το kickboxing. Τέλος, µην ξεχνάτε να γυµνάζετε και το υπόλοιπο σώµα σας, διότι 
όλα λειτουργούν αλυσιδωτά, και φυσικά τις απαραίτητες και σωστές διατάσεις πάντα στο τέλος της προπόνησης.

Αποφύγετε:
1) Προγράµµατα step µε αλτήρες στα πόδια
2) Στατικό ποδήλατο µε µεγάλη αντίσταση
3) Squats (βαθιά καθίσµατα) µε έξτρα βάρος
4) Πιέσεις ποδιών µε πολλά βάρη
5) Στατικό διάδροµο µε κλίση πάνω από 2% σε ανηφόρα
6) Τρέξιµο και ιδιαίτερα το γρήγορο
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Η πανέµορφη κερασιά, τα άνθη της και οι καρποί 
της έχουν υµνηθεί κατά καιρούς από την τέχνη, 
τη λογοτεχνία και την επιστήµη. Το δέντρο ανή-
κει στην οικογένεια των ροδοειδών και ο καρπός 

του ονοµάζεται κέρασος ο γλυκόκαρπος – prunusavium. Ανθο-
φορεί γύρω στον Απρίλη και τέλη Μαΐου γεµίζουν οι λαϊκές 
αγορές µε γλυκά, µυρωδάτα, κόκκινα κεράσια. Η εξαιρετική 
γεύση των κερασιών τα κάνει επιθυµητά από µικρούς και µε-
γάλους και αποτελούν ιδανικό µικρογεύµα για την εργασία 
ή το σπίτι. Μια κούπα κεράσια ζυγισµένα µε τα κουκούτσια 
τους είναι περίπου 140 γρ. και µας δίνουν γύρω στις 90 θερ-
µίδες, δηλαδή όσες και µια φέτα ψωµί.

Τα κεράσια είναι εξαιρετική πηγή βιταµίνης C και φυτι-
κών ινών, καθώς µια κούπα µάς δίνει το 15% των ηµερήσιων 
αναγκών µας και για τα δύο. Με περίπου 3 γρ. ινών στη µε-
ρίδα, µπορούν να συνεισφέρουν σηµαντικά σε µια διατροφή 
υψηλών φυτικών ινών, που ωφελεί στη ρύθµιση του σακ-
χάρου του αίµατος .Μας βοηθούν στο να αισθανόµαστε πιο 
χορτασµένοι και κατά συνέπεια να ελέγχουµε το βάρος µας 
και µας προστατεύουν από τα καρδιαγγειακά νοσήµατα. Είναι 

επίσης εξαιρετική πηγή καλίου, καθώς µας παρέχουν 260 mg 
ανά κούπα. Η υψηλή πρόσληψη καλίου στη διατροφή µάς 

προστατεύει από την υπέρταση και τα εγκεφαλικά επεισόδια.
Όµως η διατροφική αξία των κερασιών έχει πολλ απλές δι-

αστάσεις. Έχουν εξαιρετική περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες, 
περίπου 200 mg ανά κούπα. Αυτό τους προσδίδει υψηλή αντι-

οξειδωτική ικανότητα, γιατί παρουσιάζεται συνεργατική δράση 
µεταξύ της βιταµίνης C των ανθοκυανιδινών και της κουερσετί-

νης που περιέχουν. Η ικανότητα της κουερσετίνης να δεσµεύει και 
να αδρανοποιεί τις ελεύθερες ρίζες δρα στον ανθρώπινο οργανισµό 

προστατευτικά και προληπτικά έναντι των χρόνιων νοσηµάτων, όπως 
τα καρδιαγγειακά, και των σοβαρών νοσηµάτων, όπως ο καρκίνος. Είναι 

καλή πηγή λουτεΐνης και βήτα καροτίνης, χωρίς όµως να αποτελούν συ-
γκρίσιµη πηγή µε τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Τα κεράσια οφείλουν το 

χρώµα τους στην κυανιδίνη, η οποία βρίσκεται σε µεγαλύτερη περιεκτικό-
τητα στα ώριµα φρούτα και στις πιο σκουρόχρωµες ποικιλίες.

Η κυανιδίνη είναι µια ουσία που πιθανώς δρα προστατευτικά για το DNA 
των κυττάρων µας, αποτρέποντας την αλλοίωσή του από τις ελεύθερες ρίζες, και 

κατά συνέπεια προστατεύει τη διαδικασία της κυτταρικής διαφοροποίησης, που όταν 
διαταραχθεί, οδηγεί σε καρκινογενέσεις. Η ίδια ουσία δρα προστατευτικά στο λιπιδαι-

µικό µας προφίλ και βοηθά στη διατήρηση υψηλών επιπέδων της βιταµίνης Ε στα κύρια 
ζωτικά µας όργανα, ενισχύοντας έτσι την αντιοξειδωτική της δράση. Οι ανθοκυανιδίνες των 

κερασιών µειώνουν το οξειδωτικό στρες στον οργανισµό, µε συνέπεια να προστατεύουν τους 
διαβητικούς από επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ίδιες ανθοκυανι-

δίνες µειώνουν την αντίσταση στην ινσουλίνη και την ανοχή στη γλυκόζη, πράγµατα που επίσης βοη-
θούν στον έλεγχο του σακχάρου του αίµατος. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η κατανάλωση των κερασιών 

βοηθάει στην πρόληψη της νόσου του Alzheimer. Άλλη µια σπουδαία ουσία που περιέχουν είναι η µελατο-
νίνη, που βοηθά να έχουµε καλύτερο και πιο ήρεµο ύπνο.

Τα κεράσια είναι εξαιρετικά πολύτιµα φρούτα, εκµεταλλευτείτε την εποχή των κερασιών και γευτείτε τα, 
ξέροντας πόσο καλό κάνουν στην υγεία σας.

*Ο Σωτήρης Ηλιόπουλος είναι διαιτολόγος-διατροφολόγος, υπεύθυνος για το in-diet.gr.

Η εποχή των κερασιών

Εάν έπρεπε να  επιλέξετε ένα µόνο προϊόν αντιγήρανσης για την 
καθηµερινή σας περιποίηση, το serum θα ήταν µια πολύ καλή λύση. 
Η σύνθεσή του είναι τρεις φορές πιο πλούσια σε ενεργά συστατικά 
σε σχέση µε οποιοδήποτε άλλο προϊόν. Η ιδανικότερη εφαρµογή 
του serum είναι αµέσως µετά τον καθαρισµό του προσώπου σας 
το πρωί και πριν από την εφαρµογή της ενυδατικής σας κρέµας. 
Κάθε επιδερµίδα έχει διαφορετικές ανάγκες, γι’ αυτό φροντίστε 
να επιλέξετε το προϊόν που ταιριάζει απόλυτα στις δικές σας. 
Το µόνο σίγουρο είναι ότι το serum, σε συνδυασµό µε την 
υπόλοιπα προϊόντα περιποίησης που χρησιµοποιείτε, θα 
βελτιώσει σηµαντικά την εικόνα της επιδερµίδας σας, 
κάνοντάς την πιο σφριγηλή και λαµπερή. Φυσικά είναι 
πάντα καλύτερα να επιλέγουµε το serum της ίδιας 
σειράς µε την κρέµα µας, γιατί έχουν σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να λειτουργούν σε συνέργεια. 
Tip: Αναµείξτε το foundation µε δυο-τρεις 
σταγόνες από το serum B·Earth 
(www.bearthcosmetics.com) για ένα 
τέλειο και λαµπερό αποτέλεσµα στο 
µακιγιάζ.
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