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Πατάει γκάζι
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και κυκλοφορεί 
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PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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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
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Πατέντες
70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
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 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• Audi Q2
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Το στοίχηµα είναι 
να ανέβει η Ελλάδα οικονοµική κατηγορία
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ «Η χώρα 
ασφαλώς και δεν βγήκε από την επιτροπεία»
08 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Το πολιτικό 
πανηγύρι της ∆ΕΘ
09 // ΕΥΡΩΠΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η επιτροπή Γιούνκερ 
έπεσε θύµα Brexit και προσφυγικού
10-11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΕΛΛΥ ΒΛΑΧΑΚΗ-
ΧΑΝΚΣ Μια ελληνική «πράσινη» ιστορία 
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12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Πληγή οι παράνοµες 
ναυλώσεις
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14 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Φ. ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Το 
µέλλον των συντάξεων
15 // TWITTER Μια απλή και κατανοητή 
οικονοµική πολιτική

SPORTS
31 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις από το 
Betarades.gr

FREE TIME
34 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
35 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΑΣΟΣ ΝΟΥΣΙΑΣ «Τα µεγάλα 
κείµενα εµπεριέχουν τα πάντα»
36 // LIFE ΝΑΣΙΑ ΙΓΓΛΕΣΗ: In Need of Transformation
37 // ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ «∆εν 
πιστεύω στα στερεότυπα»
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ ∆ιατηρήστε το µαύρισµά σας µε 
φυσικό τρόπο // Θέλω να σταµατήσω να τρώω και δεν 
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16-17 // TV Η καλή τηλεόραση και πάλι στο επίκεντρο
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ανάλυση

Η 
κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας το 
2018 είναι πολύ πιο δύσκολη απ’ ό,τι ήταν 
στα τέλη του 2014. Μετά την αναγκαστική 
στροφή της οικονοµικής πολιτικής της κυ-
βέρνησης Τσίπρα το καλοκαίρι του 2015, 
βελτιώθηκαν σταδιακά σηµαντικοί δηµοσι-

ονοµικοί και οικονοµικοί δείκτες.
Είναι όµως λάθος να µένουµε στη σύγκριση του κάπως καλύτε-

ρου 2018 µε το καταστροφικό 2015, γιατί έτσι χάνουµε τη συνολική 
εικόνα που προσδιορίζει, σε µεγάλο βαθµό, την προοπτική µας.

Πέσαµε κατηγορίες
Μπήκαµε στην κρίση έχοντας το 14ο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) µεταξύ των «28» της Ε.Ε. και µε βάση τα ε-
πίσηµα στοιχεία το 2017 βρεθήκαµε στην 24η θέση στην Ε.Ε. των 
«28».

Οι περισσότερες οικονοµίες της Ε.Ε. βρίσκονται στον 5ο ή 6ο 
χρόνο σταθερής οικονοµικής ανάπτυξης, ενώ εµείς χάσαµε την α-
ναπτυξιακή τριετία 2015-2017 και προσπαθούµε τώρα να βρούµε 
τον βηµατισµό µας βοηθούµενοι από τον τουρισµό και το πρό-
γραµµα των ιδιωτικοποιήσεων.

Η προηγούµενη τριετία ήταν εξαιρετικά καλή για τις πρώην 
«µνηµονιακές» χώρες. Η Ιρλανδία αναπτύχθηκε γύρω στο 14% και 
έχει πλέον περίπου το διπλάσιο κατά κεφαλήν εισόδηµα από την 
Ελλάδα. Η Ισπανία αναπτύχθηκε γύρω στο 10%, η Κύπρος και η 
Πορτογαλία γύρω στο 7%-8%, ενώ εµείς µείναµε στάσιµοι. Από την 
24η θέση όπου έχουµε πέσει στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, βλέπουµε 
την Κροατία, τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία, που βρίσκονται πιο 
κάτω από εµάς, να καλύπτουν την απόσταση που µας χωρίζει.

Εξαιτίας του αποτυχηµένου ριζοσπαστικού πειράµατος του 
2015 φορτωθήκαµε έναν πρόσθετο λογαριασµό, ενώ δέχτηκε φο-
βερό πλήγµα το τραπεζικό σύστηµα, στο οποίο στηρίζεται η χρη-
µατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα. Οι πιέσεις που δέχονται το τε-
λευταίο διάστηµα οι µετοχές των ελληνικών τραπεζών στέλνουν το 
µήνυµα ότι η εξυγίανσή τους περνά υποχρεωτικά από τη σκληρή 
διαχείριση των κόκκινων δανείων µε τεράστιο οικονοµικό και κοι-
νωνικό κόστος.

Η παράταση, µε ευθύνη Τσίπρα, του προγράµµατος-µνηµο-
νίου και των σχετικών περιοριστικών µέτρων έχει οδηγήσει στην 
αλλαγή της σύνθεσης της ελληνικής κοινωνίας. Είναι άλλο το τριε-
τές πρόγραµµα θεραπείας-σοκ που εφάρµοσαν Πορτογαλία, Ισπα-
νία, Ιρλανδία, Κύπρος και άλλο η δεκαετής περιπέτεια (2010-2018 

και 2019-2020) που δοκιµάζει τις αντοχές της ελληνικής οικονο-
µίας και της κοινωνίας. Έχει δηµιουργηθεί µια απαράδεκτη κατά-
σταση, µε δύο στους τρεις Έλληνες να τα καταφέρνουν µε δυσκο-
λία ή να βρίσκονται στο επαγγελµατικό και κοινωνικό περιθώριο. 
Έχουν µείνει πολύ λίγοι δραστήριοι και δυναµικοί για να σηκώ-
σουν τόσα βάρη.

∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι χάνουµε έδαφος µεταξύ των Ευρω-
παίων εταίρων και ανταγωνιστών, ιδιαίτερα σε σχέση µε τις πρώην 
µνηµονιακές χώρες, ενώ είµαστε φορτωµένοι µε ένα τεράστιο δη-
µόσιο χρέος, της τάξης του 180% του ΑΕΠ.

Παροχολογία χωρίς παροχές
Εάν κρίνουµε από τις παρεµβάσεις του στο πλαίσιο της ∆ΕΘ, ο 
πρωθυπουργός κ. Τσίπρας αδυνατεί να αντιµετωπίσει µια τόσο 
σύνθετη κατάσταση, στη δηµιουργία της οποίας πρωταγωνίστησε.

∆εν έκανε καµία σοβαρή πρόταση για την οικονοµία, την αντι-
µετώπιση των διαρθρωτικών αδυναµιών της, την αξιοποίηση των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της και την αναβάθµιση της προο-
πτικής της.

Περιορίστηκε σε µια παροχολογία χωρίς παροχές, προβάλλο-
ντας αντίµετρα ύψους 1,7 δισ. ευρώ για τη διετία και 3,5 δισ. για την 
τετραετία και παραλείποντας βολικά τα πρόσθετα µέτρα που έχει 
υπογράψει, τα οποία προκαλούν επιβάρυνση 5,5 δισ. στη διετία και 
11 δισ. στην τετραετία.

Παρουσίασε σαν παροχές τα αντίµετρα, παραλείποντας σκό-
πιµα τα µέτρα που έχει υπογράψει και ψηφίσει, και επιχειρεί να 
κερδίσει µια προεκλογική αναβολή στην εφαρµογή των συµφω-
νηθέντων για να διευκολυνθεί στον εκλογικό, πολιτικό σχεδιασµό 
του.

Αυτό που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας στη ∆ΕΘ δεν είναι οικονο-
µική πολιτική αλλά οικονοµική ταχυδακτυλουργία και πολιτικοί 
ελιγµοί. Ούτε βέβαια µπορούµε να ελπίζουµε στην παραγωγική α-
νασυγκρότηση που διαφηµίζουν ο πρωθυπουργός και τα κυβερνη-
τικά στελέχη χωρίς αλλαγή των κανόνων, της κατάστασης και της 
προοπτικής της οικονοµίας.

Η παρέµβαση Μητσοτάκη
Η παρέµβαση Μητσοτάκη στη ∆ΕΘ θα είναι πολύ καλής ποιότη-
τας, όπως οι προηγούµενες, και θα δείξει την υπεροχή του, στα θέ-
µατα της οικονοµίας, έναντι του κ. Τσίπρα.

∆εν είναι τυχαίο ότι ο τελευταίος υιοθέτησε φραστικά, κακο-
ποιώντας τες πολιτικά, ορισµένες προτάσεις που έχει διατυπώσει 

εδώ και καιρό ο κ. Μητσοτάκης, όπως είναι η µείωση του ΕΝΦΙΑ 
κατά 30% και η µείωση των υπερβολικών ασφαλιστικών εισφορών 
για ορισµένες κατηγορίες επαγγελµατιών.

Άθελά του ο κ. Τσίπρας ενίσχυσε την αξιοπιστία των οικονοµι-
κών προτάσεων του κ. Μητσοτάκη, σε µια προσπάθεια να περιορί-
σει την απήχησή του στο εκλογικό σώµα.

Ο Μητσοτάκης είναι ο µόνος πολιτικός ηγέτης ο οποίος έχει 
συνολική αντίληψη και πρόταση για την ελληνική οικονοµία.

Γνωρίζει τι πολιτική πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε τοµέα και 
κλάδο, από τη ναυτιλία και τη βιοµηχανία µέχρι τον τουρισµό και 
την ψηφιακή οικονοµία.

Ο πρόεδρος της Ν∆ έχει αποδείξει ότι µπορεί να συνδυάσει το 
ειδικό –τη γνώση συγκεκριµένων θεµάτων– µε το γενικό, την αλ-
λαγή των κανόνων του παιχνιδιού, για να βελτιωθεί το οικονοµικό, 
επιχειρηµατικό και επενδυτικό πλαίσιο.

∆ίνει άµεση προτεραιότητα σε ζητήµατα όπως είναι η µείωση 
των φορολογικών, ασφαλιστικών και διοικητικών βαρών για να υ-
ποστηριχθούν οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, ιδιαίτερα οι µι-
κροµεσαίες, και να σταµατήσει η µετεγκατάστασή τους σε γειτονι-
κές χώρες.

Ξέρει τι να κάνει για να καλύψει το τεράστιο επενδυτικό έλ-
λειµµα, µε τις ετήσιες επενδύσεις στην Ελλάδα να είναι της τάξης 
του 11% του ΑΕΠ, ενώ στην Ευρωζώνη κινούνται στο 20% του ΑΕΠ.

Ο Μητσοτάκης θα βάλει επίσης τέλος στη συνεχή µείωση του 
µειωµένου Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, µέσω της ο-
ποίας κατασκευάζεται το υποτιθέµενο υπερπλεόνασµα.

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι µε την κυβέρνηση Μητσοτάκη θα 
βελτιωθεί η δυναµική της ελληνικής οικονοµίας και η οικονοµική 
και κοινωνική κατάσταση θα είναι πολύ καλύτερη απ’ ό,τι σήµερα.

Το πρόβληµα όµως του Μητσοτάκη και της  Ν∆, σε ό,τι αφορά 
την οικονοµία, δεν είναι η σύγκριση µε την κυβέρνηση Τσίπρα, η 
οποία είναι πλέον αρκετά εύκολη για την κεντροδεξιά.

Κατά την άποψή µου, µεγάλη πρόκληση είναι η εφαρµογή µιας 
πολιτικής που θα οδηγήσει στο να πάει η ελληνική οικονοµία σε α-
νώτερη κατηγορία, για να βγούµε µε θριαµβευτικό τρόπο από την 
κρίση, όπως το έκαναν, για παράδειγµα, οι Ιρλανδοί.

Είναι φανερό ότι µόνο ο Μητσοτάκης έχει τις ικανότητες και 
το σχέδιο για να βγούµε από το οικονοµικό και κοινωνικό τέλµα, 
αλλά η επιτυχία δεν είναι εξασφαλισµένη εξαιτίας της µεγάλης οι-
κονοµικής και κοινωνικής κόπωσης που έφερε η παράταση της κρί-
σης µε ευθύνη Τσίπρα και της συσσώρευσης προβληµάτων και δυ-
σλειτουργιών.

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΕΒΕΙ 
Η ΕΛΛΑ∆Α 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μόνο ο Μητσοτάκης µπορεί να µας βγάλει 
από την οικονοµική και κοινωνική στασιµότητα.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kirtsos   @GiorgosKyrtsos

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

Η περίοδος 
Τσίπρα έριξε 
πολύ χαµηλά 
την Ελλάδα σε 
σχέση µε τους 
Ευρωπαίους 
εταίρους και 
ανταγωνιστές.
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συνέντευξη

Τ
ο αφήγημα της κυβέρνησης περί εξόδου 
από την επιτροπεία, με το τέλος του προ-
γράμματος, αποδομεί ο καθηγητής Οικο-
νομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννή-
σου και πρώην επικεφαλής του Γραφείου 
Προϋπολογισμού της Βουλής Παναγιώ-
της Λιαργκόβας, επισημαίνοντας ότι μπο-
ρεί το πρόγραμμα να ολοκληρώθηκε, αλλά 
τα μνημονιακά μέτρα και οι υποχρεώσεις 

παραμένουν. Επισημαίνει, δε, ότι η παροχολογία φθείρει την 
αξιοπιστία της χώρας έναντι των αγορών.

Για να αρχίσουμε από το μείζον ζήτημα των ημερών, δη-
λαδή τη ΔΕΘ, πώς είδατε τις εξαγγελίες του πρωθυπουρ-
γού από το βήμα της Έκθεσης;
Σε γενικές γραμμές, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη 
ΔΕΘ συνέχισαν μια παλαιοκομματικού τύπου παράδοση πα-
ροχών και υποσχέσεων. Θα προτιμούσα στη ΔΕΘ να γίνεται 
μια ολοκληρωμένη ανάλυση του οικονομικού μοντέλου της 
χώρας για τα επόμενα χρόνια. Το ζητούμενο δεν είναι τι θα 
υποσχεθεί ότι θα δώσει η κυβέρνηση αλλά να προσδιορίσει 
τις προκλήσεις και το πώς θα τις αντιμετωπίσει. Ποια είναι η 
προετοιμασία της χώρας, για παράδειγμα, απέναντι στην τέ-
ταρτη βιομηχανική επανάσταση ή απέναντι στο δημογραφικό 
μας πρόβλημα;

Θεωρείτε ότι οι εξαγγελίες αυτές βρίσκονται εντός μετα-
μνημονιακού πλαισίου ή υπάρχει κίνδυνος αντιδράσεων 
από τους δανειστές;
Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τον περασμένο Ιούνιο, 
που ψηφίστηκε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2019-2022. 
Εκεί προσδιορίστηκαν από την κυβέρνηση όλα τα άμεσα μέτρα 
της μεταμνημονιακής περιόδου: τεράστια πρωτογενή πλεονά-
σματα της τάξης του 3,5% και άνω, μείωση των συντάξεων, 
διεύρυνση της φορολογικής βάσης, καθώς και κοινωνικά και 
φορολογικά αντίμετρα, προκειμένου να υπάρξει όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη και ελάφρυνση των 
ασθενέστερων συμπολιτών μας. Στη ΔΕΘ, αυτά που υποσχέ-
θηκε ο πρωθυπουργός υπολείπονται των κοινωνικών και φο-
ρολογικών αντίμετρων. Ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφω-
νεί κανείς με την ουσία της πολιτικής, το βέβαιο είναι ότι δεν 
εκπέμπεται σοβαρότητα από την κυβέρνηση όταν σε λιγότερο 
από τρεις μήνες αλλάζει την πολιτική που η ίδια νομοθέτησε.

Τελικά, η χώρα βγήκε, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, από 
την επιτροπεία ή όχι;
Η χώρα ασφαλώς και δεν βγήκε από την επιτροπεία. Δεν θα 

Όσο αυξάνονται οι δηλώσεις 
και οι υποσχέσεις κυβερνητικών 
στελεχών ότι θα υπάρξουν 
παροχές πέρα από τα γνωστά 
κοινωνικά και φορολογικά 
αντίμετρα, τόσο περισσότερο θα 
μειώνεται η εμπιστοσύνη των 
αγορών στην ελληνική οικονομία.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Η χώρα ασφαλώς 
και δεν βγήκε 
από την επιτροπεία»

Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής 
Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί με βάση τις υπάρχου-
σες συνθήκες η χώρα θα ελέγχεται από τους δανειστές μέχρις 
ότου αποπληρωθεί το 70% των δανείων που έχει λάβει από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Πρέπει, ωστόσο, 
να πούμε ότι αυξάνονται οι βαθμοί ελευθερίας στην άσκηση 
οικονομικής πολιτικής. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μια ευκαι-
ρία για την κυβέρνηση να κάνει ό,τι θέλει (π.χ. να ανοίξει τις 
κάνουλες) σε μια προσπάθεια μεγιστοποίησης του βραχυχρό-
νιου εκλογικού οφέλους, αδιαφορώντας για τη μακροχρόνια 
οικονομική ζημιά της χώρας. 

Ως επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βου-
λής, πάντα είχατε κριτική στάση έναντι της υπέρμετρης λι-
τότητας. Θεωρείτε ότι η χώρα βγαίνει από το πλαίσιο αυτό;
Η υπέρμετρη λιτότητα που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα ήταν 
μια λάθος συνταγή. Ήταν αποτέλεσμα της επιμονής των Γερ-
μανών και ειδικότερα του Γερμανού υπουργού Οικονομικών 
κ. Σόιμπλε. Τεχνικά εκφράστηκε με τα θηριώδη πρωτογενή 
πλεονάσματα. Δυστυχώς, η κυβέρνηση έπεσε στην παγίδα 
Σόιμπλε και, αντί να διαπραγματευτεί τη μείωση των πρωτο-
γενών πλεονασμάτων, επιδίωξε υπερ-πλεονάσματα, υπερ-
βαίνοντας κατά πολύ τους στόχους. Όταν κάποτε συζητούσα 
στις Βρυξέλλες με έναν σύμβουλο του Γερμανού υπουργού 
Οικονομικών για τη ρύθμιση του χρέους, μου είπε αφοπλι-
στικά «γιατί να σας δώσουμε μεγάλη ρύθμιση στο χρέος, αφού 
εσείς μια χαρά τα καταφέρνετε με τα υψηλά πρωτογενή πλεο-
νάσματα;». Προφανώς δεν ένιωθε τον πόνο και τις στερήσεις 
των συμπολιτών μας από την τεράστια φορολογική αφαίμαξη.

Η αντιπολίτευση μιλά για «τέταρτο μνημόνιο». Ισχύει κάτι 
τέτοιο κατά την άποψή σας;
Τυπικά δεν έχουμε τέταρτο μνημόνιο. Έχουμε όμως όλες τις 
μνημονιακές πολιτικές: λιτότητα, προαπαιτούμενα, επιτρο-
πεία. Ελπίζω μια μελλοντική κυβέρνηση να διαπραγματευτεί 
με τους θεσμούς τη μείωση των καταστροφικών για την ανά-
πτυξη πρωτογενών πλεονασμάτων, δίνοντας ως αντάλλαγμα 
περισσότερες μεταρρυθμίσεις σε διάφορους τομείς, π.χ. στη 
Δικαιοσύνη, στο τρίγωνο παιδεία-γνώση-καινοτομία κ.λπ.

Με τις αγορές σε αναταραχή, πιστεύετε ότι η χώρα μπορεί 
να δανειστεί από αυτές ή εξαρτάται πλήρως από το μετα-
μνημονιακό «μαξιλάρι»;
Εάν οι αγορές βρίσκονται σε αναταραχή, τότε είναι δύσκολο 
να δανειστούμε από αυτές, γιατί οι ίδιες θα αναζητούν ασφαλή 
καταφύγια, όπως η Αμερική, η Γερμανία, ο Καναδάς κ.λπ. 
Αλλά και σε ηρεμία να βρίσκονται οι αγορές, εάν η οικονομική 
μας πολιτική δεν έχει αξιοπιστία, αυτές θα είναι τιμωρητικές 

και θα ανεβάζουν τα επιτόκια. Όσο αυξάνονται οι δηλώσεις 
και οι υποσχέσεις κυβερνητικών στελεχών ότι θα υπάρξουν 
παροχές πέρα από τα γνωστά κοινωνικά και φορολογικά α-
ντίμετρα, τόσο περισσότερο θα μειώνεται η εμπιστοσύνη των 
αγορών στην ελληνική οικονομία, θα πέφτει ο Γ.Δ. του χρη-
ματιστηρίου, θα ανεβαίνουν οι αποδόσεις των ομολόγων, θα 
αναστρέφεται η τάση επιστροφής των αποταμιεύσεων και δεν 
θα γίνονται επενδύσεις, ούτε από Έλληνες ούτε από ξένους. 
Ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι υποτονικός, η ανεργία θα δι-
ατηρείται σε υψηλά επίπεδα και η χώρα θα παραμένει απο-
κλεισμένη από τις αγορές. Αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσει το 
μαξιλάρι ασφαλείας των 24 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 
των αναγκών της, αλλά αυτό θα επιδεινώσει ακόμη περισσό-
τερο την αξιοπιστία της.

Σας ικανοποιεί το σχέδιο της κυβέρνησης για το αναπτυξι-
ακό/παραγωγικό μοντέλο της χώρας μετά την κρίση;
Όχι. Το υπάρχον πρόγραμμα «ολιστικής ανάπτυξης» είναι πολύ 
γενικό και αόριστο, είναι μια έκθεση ιδεών. Δεν απαντά σε 
πολλά ερωτήματα, όπως με ποιο παραγωγικό μοντέλο θα 
πρέπει να σχεδιάσουμε μια μακροπρόθεσμα διατηρήσιμη α-
νοδική πορεία της οικονομίας, δηλαδή πώς θα μπορέσουμε 
να επιτύχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια. 
Εκτός αυτού, πώς θα μπορέσουμε να θωρακίσουμε την οι-
κονομία μας από μια άλλη ενδεχόμενη κρίση; Επιπλέον, ποιο 
είναι το πλήγμα, για την προσπάθεια ανάταξης της οικονομίας 
μας, από τη συνεχή απαξίωση και αδρανοποίηση των συντε-
λεστών παραγωγής;

Κατά την άποψή σας, πώς μπορεί η Ελλάδα να μπει σε ι-
σχυρή αναπτυξιακή τροχιά;
Μπορεί και πρέπει να υπάρξει ισχυρή ανάπτυξη, της τάξης του 
4%-5%. Η στροφή σε επενδύσεις οι οποίες θα καινοτομούν, 
δηλαδή θα δημιουργούν αξία ξανά και ξανά, έτσι ώστε να υ-
πάρχει μια συνέχεια στην οικονομική ανάπτυξη, είναι μονό-
δρομος για την προστασία της οικονομίας και της βιώσιμης, 
μακροπρόθεσμα, κοινωνικής ευημερίας. Η «παραγωγή» που 
θα κρατήσει τον τόπο όρθιο σε βάθος χρόνου θα πρέπει να υ-
ποστηρίζεται από πλευράς φυσικού χώρου, χρηματοδότησης, 
αλλά και στελέχωσης - ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι και το 
εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να συμμετέχει αποτελεσμα-
τικά στην παραπάνω διαδικασία, εξασφαλίζοντας τους κατάλ-
ληλους ανθρώπους, με την απαραίτητη εξειδίκευση αλλά και 
με τη βέλτιστη αναλογία ειδικοτήτων, οι οποίοι θα στελεχώ-
σουν τις εν λόγω επενδυτικές προσπάθειες. Η ύπαρξη αλλά 
και η στρατηγική διαχείριση των παραπάνω θα οδηγήσει στη 
μακροχρόνια ανάπτυξη.
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ρεπορτάζ

Έ
να βαθύ αποτύπωµα στη Θεσ-
σαλονίκη άφησε η βίαιη κατα-
στολή των διαδηλώσεων που 
είχαν προγραµµατιστεί το προ-
ηγούµενο Σάββατο, την ώρα 
που ο πρωθυπουργός έκανε στο 
Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο 
την οµιλία του για τα εγκαίνια 

της 83ης ∆ΕΘ.
Η βία που ασκήθηκε για την αποτροπή των λίγων οι 

οποίοι θέλησαν να πλησιάσουν επιθετικά στο Βελλίδειο 
–η αστυνοµία τούς υπολόγισε σε µερικές δεκάδες– ουσι-
αστικά είχε δραµατικά αποτελέσµατα στους πολλούς, που 
δεν ήταν ιδιαίτερα συνηθισµένοι σε βίαιες αντιπαραθέ-
σεις και δεν ανήκαν στις κοινωνικές οµάδες οι οποίες συ-
νηθίζουν να συχνάζουν σε συλλαλητήρια – οικογένειες µε 
παιδιά κυρίως.

«Ο αυταρχισµός, η βία, τα χηµικά και η απαγόρευση 
της ελευθερίας της έκφρασης δεν αξίζουν στους Θεσσαλο-
νικείς, όπως δεν αξίζουν σε κανέναν ελεύθερο άνθρωπο» 
επισήµανε η ∆ιοικούσα της ΝΟ∆Ε της Ν∆, εγκρίνοντας ο-
µόφωνα το ψήφισµα που εισηγήθηκε ο πρόεδρός της Α-
ντώνης Γυφτόπουλος στην πρώτη της συνεδρίαση µετά τα 
επεισόδια.

Η ιστορία των αντικυβερνητικών 
διαδηλώσεων στη ∆ΕΘ
∆εν ήταν όµως η πρώτη φορά που στα εγκαίνια της ∆ΕΘ 
δηµιουργήθηκαν βίαια επεισόδια. Η ιστορία ξεκινάει το 
µακρινό 1992, όταν πρώτοι αµφισβήτησαν το πολιτικό 
άβατο της ∆ΕΘ οι εργαζόµενοι στις αστικές συγκοινωνίες 
της Αθήνας, όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε ιδιω-
τικοποιήσει την εταιρεία.

Ακολούθησαν βίαιες διαδηλώσεις των οπαδών του 
Άρη, του Ηρακλή και άλλων οµάδων. Υπήρξαν συγκρού-
σεις µε το ΠΑΜΕ, µε άλλα συνδικάτα και γενικώς ένα πο-
λεµικό κλίµα στα εγκαίνια.

Οι δρόµοι που έκλειναν στο κέντρο της πόλης, προ-
καλώντας ασφυξία στους κατοίκους, οι καταστροφές σε α-
στικό εξοπλισµό, από πλακάκια πεζοδροµίων µέχρι κά-
δους, και η απονέκρωση κάθε δραστηριότητας έχουν µε-
τατρέψει τη γιορτή των εγκαινίων σε κόλαση, που κάθε 
χρόνο επιδεινώνεται.

Η πρόταση για απεξάρτηση των εγκαινίων της ∆ΕΘ 
από την έλευση των πολιτικών ήταν µια πρόταση η οποία 
έχει ακουστεί επανειληµµένα στη Θεσσαλονίκη τα τελευ-
ταία χρόνια.

Η βίαιη καταστολή της 
διαδήλωσης για τη Μακεδονία 
στα εγκαίνια του προηγούµενου 
Σαββάτου δηµιουργεί 
κλίµα κατά της παρουσίας 
πολιτικών στη ∆ιεθνή  Έκθεση 
Θεσσαλονίκης.

Ουσιαστικά πρόκειται για την αποπρωθυπουργοποί-
ηση των εγκαινίων, γιατί επεισόδια στους άλλους πο-
λιτικούς δεν γίνονται. Προφανώς δεν έχουν λόγο να γί-
νουν. Κανείς άλλωστε δεν έχει λόγο να αποδοκιµάσει την 
Ένωση Κεντρώων, τους Οικολόγους ή τη Λαϊκή Ενότητα.

Το ερώτηµα είναι βέβαια αν έχει λόγο να αποδοκιµά-
σει τον πρωθυπουργό. Γιατί στα Χανιά, για παράδειγµα, 
όπου πήγε ο κ. Τσίπρας, το κίνηµα υπέρ της διαµαρτυρίας 
συγκίνησε δύο πολίτες, που τους µάζεψαν εν ριπή οφθαλ-
µού, ενώ στη Σύρο δεν καταγράφηκαν καν αντιδράσεις.

Έκθεση χωρίς πολιτικούς
Πρακτικά στη Θεσσαλονίκη κατατέθηκαν τρεις προτά-
σεις. Η πρώτη από αυτές, η οποία περιεβλήθη τον µαν-
δύα µιας επίσηµης πρωτοβουλίας, ήταν από τον περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

Σε µια προσπάθεια να εκφραστεί η αγανάκτηση των 
Θεσσαλονικέων για όσα υπέστησαν το προηγούµενο Σάβ-
βατο, ο κ. Τζιτζικώστας προανήγγειλε ότι θα αναλάβει 
«πρωτοβουλία τις αµέσως επόµενες µέρες, µε όλους τους 
φορείς της περιοχής, για να απεγκλωβιστεί η Έκθεση και 
να διαχωριστούν οι πολιτικές εκδηλώσεις από το εκθεσι-
ακό γεγονός». «Θέλουµε και την Έκθεση και τους πολι-
τικούς στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρέπει να απεµπλακούν 
αυτές οι εκδηλώσεις. Θα προτείνω στο δεκαήµερο της 
Έκθεσης να µη γίνεται καµία οµιλία πολιτικού αρχηγού, 
αλλά να γίνονται όλες οι οµιλίες είτε αµέσως πριν είτε α-
µέσως µετά τη ∆ΕΘ» είπε ο κ. Τζιτζικώστας.

Η πρόταση του κ. Τζιτζικώστα ανατρέπει τον παραδο-
σιακό ρόλο που η ελληνική πολιτική επιφύλασσε για τη 
∆ΕΘ, ως βήµα για την προαναγγελία της οικονοµικής πο-
λιτικής της επόµενης χρονιάς. Αλλά αυτό παραδοσιακά 
έχει εκλείψει τα τελευταία χρόνια. Η οικονοµική πολι-
τική της επόµενης χρονιάς έχει να προαναγγελθεί από το 
1997, που η πρωθυπουργική οµιλία συνέπεσε µε την α-
νάθεση των Ολυµπιακών Αγώνων. Την επόµενη χρονιά ε-
ξαγγέλθηκε στην Αθήνα, διότι το επικοινωνιακό επιτελείο 
του τότε πρωθυπουργού φοβήθηκε ότι ενδεχόµενα επει-
σόδια της πορείας των οπαδών του Άρη θα οδηγούσαν τις 
εξαγγελίες σε δεύτερη µοίρα.

Η δεύτερη εκδοχή των αλλαγών στα εγκαίνια της ∆ΕΘ 
αποκλείει πλήρως τους πολιτικούς και προκρίνει µια έκ-
θεση ως εµπορικό γεγονός. Ανάµεσα σε αυτούς που την υ-
ποστηρίζουν, ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τον 
οποίο «τα εγκαίνια της ∆ΕΘ είναι πανηγύρι και γιορτή για 
την πόλη, οικονοµικό και εµπορικό γεγονός. Να σταµα-
τήσουν να γίνονται µε παρουσία πολιτικών αρχηγών που 

θέλει να περάσει ο καθένας το δικό του πολιτικό µήνυµα».
Πρόκειται βέβαια για τους ίδιους πολιτικούς αρχη-

γούς τους οποίους υποδέχεται ο ίδιος, χωρίς ποτέ να έχει 
αρθρώσει τη διαφωνία του στην παρουσία τους στη ∆ΕΘ.

Η άλλη άποψη
Το µείζον γεγονός στη φετινή έκθεση ήταν η µεγάλη αµε-
ρικανική συµµετοχή, η οποία επισφραγίστηκε µε την πα-
ρουσία του Αµερικανού υπουργού Εµπορίου Γουίλµπουρ 
Ρος. Πριν από δύο χρόνια, που τιµώµενη χώρα ήταν η 
Ρωσία, στα εγκαίνια παρευρέθηκε ο αναπληρωτής πρω-
θυπουργός Αρκάντι Ντβορκόβιτς. Το ενδεχόµενο να υ-
πήρχαν τόσο υψηλές εκπροσωπήσεις χωρίς τη συµµετοχή 
πολιτικών από την Ελλάδα είναι πραγµατικά απίθανο. 
Πάντως, η άποψη να γίνονται εγκαίνια χωρίς τον πρωθυ-
πουργό και έκθεση χωρίς πολιτικούς κερδίζει υποστηρι-
κτές στη Θεσσαλονίκη.

Ανάµεσα στους λίγους που εναντιώνονται στην προο-
πτική είναι ο αναπληρωτής γραµµατέας Πολιτικού Σχε-
διασµού της Ν∆ Νίκος Ταχιάος, ο οποίος σε ανάρτησή του 
επισήµανε ότι διαφωνεί «οριζοντίως, καθέτως, διαγωνίως 
και διαµπερώς µε την άποψη που στη Θεσσαλονίκη τις τε-
λευταίες ηµέρες κερδίζει έδαφος ότι δεν πρέπει να έρχε-
ται ο πρωθυπουργός στα εγκαίνια της ∆ΕΘ. Ζούµε σε δη-
µοκρατία, είµαστε µια πολιτισµένη κοινωνία και µια φι-
λόξενη πόλη, βρισκόµαστε σε έναν τόπο και σε χρόνο που 
πρέπει να απαιτούµε να τιµάται από αυτόν που βρίσκεται 
στην κορυφή και όχι να τον αποδιώχνουµε».

Η προετοιµασία της έλευσης Μητσοτάκη
Πάντως, η Ν∆ κινήθηκε µακριά από την άποψη της έκ-
θεσης χωρίς πολιτικούς, καθώς η προετοιµασία της έλευ-
σης του κ. Μητσοτάκη είχε –χωρίς να δηµιουργηθεί κα-
νένα πρόβληµα– δεκάδες εκδηλώσεις σε όλη την πόλη 
και το πολεοδοµικό συγκρότηµα από την προηγούµενη 
∆ευτέρα, την εποµένη της συνέντευξης Τσίπρα, µέχρι και 
χθες, Παρασκευή, µε τον γενικό συντονισµό του γραµµα-
τέα της Πολιτικής Επιτροπής Λευτέρη Αυγενάκη και τη 
συµµετοχή δεκάδων βουλευτών, κοµµατικών και αυτοδι-
οικητικών στελεχών.

Στελέχη του κόµµατος, κάνοντας έναν πρώτο απολογι-
σµό, εξέφραζαν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι 
το κόµµα οργανωτικά στη Θεσσαλονίκη ανταποκρίθηκε 
σε µια µεγάλη βεντάλια εκδηλώσεων και κινητοποιήθηκε 
για την τελευταία επίσκεψη Μητσοτάκη στη ∆ΕΘ ως αρ-
χηγού της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. «Του χρόνου θα 
έρθει ως πρωθυπουργός» έλεγαν.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ 
ΤΗΣ ∆ΕΘ
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Όταν ξεκίνησα τη θητεία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο παρακολουθούσα με μεγάλο ενδιαφέρον τις 
παρεμβάσεις του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής κ. Γιούνκερ και αντιμετώπιζα τους Ευρωπαί-
ους επίτροπους ως παράγοντες με μεγάλη επιρροή.

Προς το τέλος της πενταετίας παρακολουθώ με κατανόηση την 
προσπάθεια του κ. Γιούνκερ να σταθεροποιήσει ένα προβληματικό 
ευρωπαϊκό σύστημα, ενώ οι Ευρωπαίοι επίτροποι, με ορισμένες ε-
ξαιρέσεις η βασική των οποίων η επίτροπος Ανταγωνισμού κ. Βεστά-
γκερ, αναλώνονται σε μια υπερδραστηριότητα που ούτε οι ίδιοι γνω-
ρίζουν πού οδηγεί.

Έβαλε τον πήχη ψηλά
Κατά την άποψή μου, το βασικό λάθος του κ. Γιούνκερ είναι ότι έβαλε 
τον πήχη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την προεδρία του πολύ 
ψηλά.

Ίσως έπρεπε να το κάνει, γιατί οι δύο θητείες του προκατόχου 
του, κ. Μπαρόζο, ήταν αδιάφορες και άφησαν ένα σωρό εκκρεμότη-
τες, ενώ έπρεπε να αντιμετωπιστεί πιο δυναμικά η πρόκληση της κρί-
σης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ανεβάζοντας τον πήχη των προσδοκιών, ο κ. Γιούνκερ ανέλαβε 
ένα ρίσκο το οποίο, δυστυχώς, δεν του βγήκε.

Θυμάμαι τη χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποιούσε «αυτή 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια πολιτική επιτροπή», τονίζοντας 
έτσι τον ρόλο της και τη συμμετοχή σε αυτήν πολλών πολιτικών, 
πρώην πρωθυπουργών και υπουργών. Μια άλλη φράση που χρη-
σιμοποιούσε την περίοδο εκείνη ήταν «η Επιτροπή της τελευ-
ταίας ευκαιρίας για την Ε.Ε.», με την έννοια ότι έπρεπε να δια-
χειριστούν μια πολυδιάστατη κρίση που απειλούσε τη συνοχή 
της Ε.Ε. των «28».

Όλα αυτά μοιάζουν μακρινή ανάμνηση στον κόσμο των ευ-
ρωπαϊκών θεσμών, όπου οι εξελίξεις είναι συχνά βασανιστικά 
αργές, αλλά η διαδικασία σε διαρκή εξέλιξη.

Δύο σκληρά χτυπήματα
Ο Γιούνκερ δέχτηκε στη διάρκεια της θητείας του δύο σκληρά χτυ-
πήματα, για τα οποία ακόμα δεν έχει, κατά την άποψή μου, μεγάλες 
ευθύνες, αλλά θα αναφερθεί, πιθανότατα, ως υπεύθυνος στα βιβλία 
της ευρωπαϊκής Ιστορίας. Αυτός είναι ο κανόνας της πολιτικής. Όλοι 
κρίνονται με βάση το ειδικό βάρος, το δικό τους και του ρόλου τους, 
και σε τελική ανάλυση το αποτέλεσμα.

Το εντυπωσιακό είναι ότι τα δύο σκληρά χτυπήματα, το Brexit 
και το προσφυγικό-μεταναστευτικό, ήρθαν σχεδόν ταυτόχρονα και 
συμπλήρωσαν το ένα το άλλο.

Η διαδικασία του Brexit προηγήθηκε της προεδρίας Γιούνκερ, 
αλλά έφτασε στην κορύφωσή της τον Ιούνιο του 2016 με το σχετικό 
δημοψήφισμα με το οποίο οι Βρετανοί αποφάσισαν την αποχώρησή 
τους από την Ε.Ε.

Το 2009 το βρετανικό Συντηρητικό Κόμμα αποχώρησε από το 
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν το ενδιαφέρει 
η ευρωπαϊκή προοπτική. Έγιναν λάθη και από την πλευρά των Βρυ-
ξελλών. Αντί, για παράδειγμα, να στηριχτεί η ευρωπαϊκή επιλογή των 
Βρετανών με την αξιοποίηση του πρώην πρωθυπουργού των Εργατι-
κών κ. Μπλερ και άλλων ευρωπαϊστών Βρετανών πολιτικών στα θε-
σμικά όργανα, παίχτηκε ένα παιχνίδι γερμανικής επιρροής και παρα-
σκηνιακών συμβιβασμών. Είμαι βέβαιος ότι θα ήταν διαφορετική η 
πορεία της Ε.Ε. αν, για παράδειγμα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου ήταν ο κ. Μπλερ αντί για τον πρώην πρωθυπουργό του Βελ-
γίου κ. Βαν Ρομπέι.

Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκει ο κ. Γιούνκερ, 
δεν αντιληφθήκαμε έγκαιρα τη δυναμική του Brexit, ούτε μπορέ-
σαμε να αντιδράσουμε αποτελεσματικά.

Στην τελική φάση το 52%-48% υπέρ του Brexit διαμορφώθηκε 
και με τη βοήθεια του προσφυγικού-μεταναστευτικού.

Ο Ερντογάν έστειλε το 2015 και το πρώτο τρίμηνο του 2016 πάνω 
από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες στην Ε.Ε. μέσω Ελ-
λάδας.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν προστάτευσε τα σύνορα, ούτε έκανε 
προσπάθεια να περιορίσει τις ροές, όπως είχε κάνει με μεγάλη επιτυ-
χία η κυβέρνηση Σαμαρά, χωρίς να αναγνωριστεί η προσπάθεια από 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΟΎΝΚΕΡ 
ΕΠΕΣΕ ΘΎΜΑ BREXIT 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΎΓΙΚΟΎ

  ΤΟΎ ΕΎΡΩΒΟΎΛΕΎΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΎ ΚΎΡΤΣΟΎ

Μεγάλη η προσφορά 
του προέδρου της 
στην ελληνική οικονομία.

Η αύξηση των προσφυγικών-
μεταναστευτικών ροών πριν από 
το κρίσιμο δημοψήφισμα φαίνεται  
να έκρινε το Brexit.

θεωρούσαν μαζική μετανάστευση, η οποία βέβαια ήταν το δικαίωμα 
Ευρωπαίων πολιτών να προσπαθήσουν να επιλέξουν τον τόπο απα-
σχόλησής τους στην Ε.Ε.

Η επιχειρηματολογία τους ενισχύθηκε στην τελική φάση της α-
ναμέτρησης για το δημοψήφισμα εξαιτίας των ανεξέλεγκτων προ-
σφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Η προεκλογική αφίσα των υ-
ποστηρικτών του Brexit έδειχνε χιλιάδες εξαθλιωμένων να προω-
θούνται μέσω της βαλκανικής οδού προς τις αναπτυγμένες χώρες της 
Ε.Ε.

Αυτοί δεν επρόκειτο να φτάσουν ούτε έφτασαν ποτέ στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, εφόσον προορισμός τους ήταν Αυστρία, Γερμανία και 
Σουηδία, χρησιμοποιήθηκαν όμως σαν πρώτη ύλη για τη στηριγμένη 
στον φόβο προπαγάνδα του Brexit.

Ο θρίαμβος Όρμπαν και Σαλβίνι
Ο συνδυασμός Brexit και προσφυγικού-μεταναστευτικού έριξε δρα-
ματικά την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών 
θεσμών και ειδικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δημιουργήθηκε προηγούμενο αποχώρησης ισχυρού και ανα-
πτυγμένου κράτους-μέλους της Ε.Ε., ενώ η κοινωνική και πολιτική 
αναταραχή που προκάλεσαν η πρωτοβουλία Ερντογάν και το δόγμα 
«λιάζονται» της κυβέρνησης Τσίπρα οδήγησε την Ε.Ε. στη θεσμική 
παράλυση και την πολιτική πολυδιάσπαση.

Η «πολιτική» Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ανακοίνωσε ο Γιούν-
κερ στο ξεκίνημα της θητείας του χάνει τη μια πολιτική αναμέτρηση 

μετά την άλλη με τις κυβερνήσεις με τις οποίες συγκρούεται.
Οι Βρυξέλλες ηττήθηκαν από τη Βαρσοβία, γνωρίζουν με-

γάλη κακομεταχείριση από τη Ρώμη και υποκλίνονται στη Βου-
δαπέστη.

Η έκθεση την οποία εγκρίναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο και καταδικάζει πρακτικές της κυβέρνησης Όρμπαν, ιδιαί-
τερα στο προσφυγικό-μεταναστευτικό, δεν έχει καμία πρακτική 
σημασία. Για να υπάρξουν συνέπειες, με την έννοια της αφαί-
ρεσης του δικαιώματος ψήφου και της μείωσης των ευρωπαϊ-

κών κονδυλίων για την Ουγγαρία, χρειάζεται ομόφωνη απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Όρμπαν έχει εξασφαλίσει ήδη το 

βέτο που θα ασκήσει υπέρ του η Πολωνία, ενώ όλοι περιμένουν ότι 
θα τον υποστηρίξει και η Ιταλία.

Η πολιτική της κυβέρνησης της Ουγγαρίας, η οποία κινείται στον 
χώρο της σκληρής Δεξιάς με εκλογικό ποσοστό της τάξης του 49% 
και έχει κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης το ακροδεξιό Τζόμπικ με 
20%, απαγορεύει πλήρως την είσοδο και παραμονή προσφύγων και 
μεταναστών στη χώρα. Οι αιτήσεις για πολιτικό άσυλο μηδενίστηκαν 
το 2017. Η Ε.Ε. ζήτησε από την Ουγγαρία να πάρει μέρος στην υπό 
διαμόρφωση κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για το προσφυγικό-μετανα-
στευτικό, στη συνέχεια απείλησε την κυβέρνηση Όρμπαν με οικονο-
μικές κυρώσεις.

Στο τέλος συνδύασε την επίσημη καταδίκη της πολιτικής Όρ-
μπαν με την ανεπίσημη αποδοχή της. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιούνκερ στη συνέντευξη που παραχώ-
ρησε στην Ελένη Βαρβιτσιώτη της «Καθημερινής» και σε άλλους δη-
μοσιογράφους έγκυρων ευρωπαϊκών ΜΜΕ, η Ουγγαρία και οι χώρες 
του Βίζεγκραντ που δεν θέλουν πρόσφυγες και μετανάστες μπορούν 
να εκδηλώσουν την αλληλεγγύη τους συμβάλλοντας περισσότερο 
στη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της Frontex και στην αύξηση 
της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης αφρικανικών χωρών, με στόχο, υ-
ποτίθεται, να περιοριστούν οι προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές.

Ο Όρμπαν έκλεισε τα σύνορα της Ουγγαρίας οριστικά, ο Σαλβίνι 
θριαμβεύει στην Ιταλία γιατί δεν επιτρέπει την αποβίβαση προσφύ-
γων και μεταναστών στα λιμάνια της προτού συμφωνηθεί η κατανομή 
τους σε χώρες της Ε.Ε. και η σκληρή και άκρα Δεξιά αλλάζουν τον 
πολιτικό χάρτη σε Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία, Πολωνία και άλλες 
χώρες.

Η τελευταία ομιλία του Γιούνκερ για την κατάσταση της Ε.Ε. στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο είχε χαρακτηριστικά πι-
κρού πολιτικού αποχαιρετισμού. Εμείς, πάντως, θα κρατήσουμε τον 
εξαιρετικά θετικό ρόλο του προέδρου Γιούνκερ στην παραμονή της 
Ελλάδας στην Ευρωζώνη, στην αντιμετώπιση της κρίσης στη χώρα 
μας και στη θριαμβευτική έξοδο της Ευρωζώνης από την οικονομική 
κρίση που δοκίμασε τη συνοχή της και απείλησε το ευρώ.

την Ε.Ε.
Κατά την έκφραση της υπουργού της περιόδου εκείνης, οι πρό-

σφυγες και οι μετανάστες «λιάστηκαν» στην πλατεία Ομονοίας και 
στη συνέχεια πήραν τον δρόμο με τη βοήθεια κυβέρνησης και δια-
κινητών για Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε 
μεγάλη κοινωνική αναταραχή και έδωσε ιστορική πολιτική ευκαιρία 
στις δυνάμεις της σκληρής και της άκρας Δεξιάς.

Μια αφίσα χίλιες λέξεις
Η πολιτική δυναμική υπέρ του Brexit ενισχύθηκε από την αντί-
δραση των μη προνομιούχων Βρετανών στη μετεγκατάσταση εκατο-
ντάδων χιλιάδων Πολωνών, Ρουμάνων, Βουλγάρων και άλλων εργα-
ζόμενων από κράτη-μέλη της Ε.Ε. με χαμηλότερο εισόδημα στο Η-
νωμένο Βασίλειο.

Οι υποστηρικτές του Brexit άρχισαν να καταγγέλλουν αυτό που 
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συνέντευξη

Η 
Κέλλυ Βλαχάκη-Χανκς της Earth Friendly Products 
βρέθηκε µε αφορµή τη ∆ΕΘ για άλλη µια φορά στην 
Ελλάδα, παρουσίασε τα προϊόντα και την εταιρεία 
για άλλη µια φορά στο ελληνικό κοινό, και όχι µόνο, 
και έδειξε έµπρακτα την εµπιστοσύνη της ως επι-
χειρηµατία στη χώρα µας. Η έλευσή της στάθηκε α-
φορµή για µια συνέντευξη καθόλου στιλιζαρισµένη, 

µε παραδοχές για τη δύναµη που χρειάζεται για να συνεχίσεις µια τόσο 
πετυχηµένη επιχείρηση αλλά και το ότι το να πραγµατοποιείς το όνειρο 
του πατέρα σου είναι ευλογία.

Τι σηµαίνει η συµµετοχή σας στη ∆ΕΘ και τι µήνυµα στέλνετε στους 
Έλληνες που επιχειρούν υπό αντίξοες συνθήκες;
Όταν µάθαµε ότι οι ΗΠΑ είναι η τιµώµενη χώρα στη φετινή ∆ιεθνή Έκ-
θεση Θεσσαλονίκης, θέλαµε πολύ να συµµετάσχουµε και να έχουµε 
ισχυρή παρουσία στην εκδήλωση. Αναµένοντας φέτος περισσότερους 
από 300.000 επισκέπτες στην έκθεση, θεωρούµε ότι είναι τεράστια ευ-
καιρία να γνωρίσει το κοινό την εταιρεία µας, να γνωστοποιήσουµε τα 
προϊόντα ECOS™ που είναι διαθέσιµα στην ελληνική αγορά και ταυτό-
χρονα να συναντήσουµε καταναλωτές, τοπικούς προµηθευτές και δια-
νοµείς και να αυξήσουµε τις πωλήσεις µας µέσω νέων επαφών µε το 
τοπικό λιανεµπόριο. Η παρουσία µας στη ∆ΕΘ και η παραγωγική µας 
διαδικασία στην Ελλάδα δείχνει την εµπιστοσύνη στη δυναµική της Ελ-
λάδας. Η αποδοχή από αυτή τη συµµετοχή ήταν πολύ καλή σε κάθε ε-
πίπεδο και θεωρούµε ότι η επιλογή της Ελλάδας ως πυλώνα για Ευ-
ρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική µάς δικαιώνει.

Η εταιρεία σας ελέγχει τέσσερις µονάδες παραγωγής στις ΗΠΑ και 
εξάγει τα προϊόντα της (άνω των 150 κωδικών) σε 60 χώρες –και τα 
τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα– µε το εµπορικό σήµα ECOS™. 
Τι µπορεί να προσθέσει η Ελλάδα σε αυτό το οικοδόµηµα;
Η Ελλάδα είναι σε στρατηγικό σηµείο, ώστε να µπορούµε να γίνουµε 
ανταγωνιστικοί σε νέες αγορές και ειδικότερα στις αγορές της Ευρώ-
πης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, που δεν µπορείς να τις προ-
σεγγίσεις το ίδιο εύκολα από την Αµερική. Χαίροµαι πολύ που καταφέ-
ραµε να παράγουµε εδώ, καθώς από τον Μάρτιο του 2018 ξεκινήσαµε 
την παραγωγή των προϊόντων ECOS™ στην Ελλάδα. Τον Ιούλιο έφερα 
από την Αµερική τον διευθυντή Παραγωγής µας και µαζί επισκεφθή-
καµε τον χώρο όπου παράγονται τα προϊόντα µας. Χαίροµαι τόσο πολύ 
που οι συσκευασίες µας γράφουν «Παράγεται στην Ελλάδα» και στις ε-
τικέτες αναφέρονται οι πιστοποιήσεις που έχουµε λάβει (U.S. EPA Safer 
Choice, EcoControl, Vegan και Cruelty Free).
Υπάρχει µια απίστευτη δεξαµενή ταλέντων και δυνατοτήτων στην Ελ-
λάδα: άξιοι µηχανικοί και χηµικοί, τόσες δυνατότητες έρευνας και ανά-
πτυξης, καινοτοµία και προηγµένες τεχνολογίες.
Από τότε που ήρθε στην Αµερική ο πατέρας µου, το όνειρό του ήταν να 
επιστρέψει στην Ελλάδα και να δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά, να δη-
µιουργήσει στην πατρίδα του. Το 2013 εγκαινιάσαµε το γραφείο µας στην 
Αθήνα και ο πατέρας µου αισθανόταν τόσο περήφανος που είχε κάνει το 
πρώτο βήµα για την επιστροφή του στην Ελλάδα. ∆εν ήξερα ότι αυτό θα 
ήταν και το τελευταίο του ταξίδι στην πατρίδα, καθώς έφυγε από τη ζωή 
το 2014. Είµαι πολύ χαρούµενη όµως που πρόλαβε να δει να πραγµα-
τοποιείται το όνειρό του να φέρει την επιχείρησή του και στην Ελλάδα.
Τώρα, ο νέος µας συνεργάτης στην Αθήνα που κατασκευάζει τα προ-
ϊόντα ECOS™ θα εφοδιάζει την αγορά της Ελλάδας, αλλά και αυτή της 
Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Μια ελληνική «πράσινη» 
ιστορία επιτυχίας

ΚΕΛΛΥ ΒΛΑΧΑΚΗ-ΧΑΝΚΣ 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της Earth Friendly Products

  ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Τα προϊόντα µας παράγονται από φυτικές 
πρώτες ύλες και όχι από τοξικές χηµικές 
ουσίες. Η φύση δίνει εξαιρετικές λύσεις 
για να καθαρίζουµε µε ασφάλεια και 
αποτελεσµατικότητα.
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συνέντευξη

Το project της ελληνικής επένδυσης πρωτοσυζητήθηκε το 2013, 
οπότε ο Βαν Βλαχάκης προχώρησε στη δημιουργία ελληνικής θυ-
γατρικής, άνοιξε γραφεία στην Αθήνα και ξεκίνησε τις επαφές για τη 
δημιουργία παραγωγικής μονάδας. Το βάρος να ολοκληρωθεί η δι-
αδικασία ήρθε σ’ εσάς. Είναι βάρος ή τελικά ευλογία να πραγματο-
ποιεί κανείς το όραμα του γονέα του και τι σας άφησε αυτό;
Για μένα, μόνο βάρος δεν είναι, αντίθετα είναι μεγάλη ευλογία, καθώς 
όχι μόνο καλούμαι να μεγαλώσω τις εργασίες της εταιρείας μου αλλά 
και να τις επεκτείνω σε δύσκολες και απαιτητικές αγορές, κάνοντας 
παράλληλα το όνειρο του πατέρα μου πραγματικότητα. Το να μπορείς 
να προσεγγίζεις το όνειρο του ανθρώπου που στάθηκε για σένα φάρος 
και παράδειγμα και να το πραγματώνεις μόνο ευλογία μπορεί να θεω-
ρηθεί. Αυτό το ταξίδι δημιουργίας είναι ένα πραγματικά μεγάλο δώρο 
από τον πατέρα μου.

Πώς, αλήθεια, ξεκίνησε η εταιρεία και η ευλογημένη επιχειρη-
ματική διαδρομή του πατέρα σας; Πώς ξεκίνησαν τα προϊόντα 
ECOS™ και ποια ήταν και είναι η φιλοσοφία τους;
Η Earth Friendly Products ιδρύθηκε από τον πατέρα μου Βαν Βλαχάκη 
το 1967. Ο πατέρας μου μεγάλωσε στην Κρήτη, όπου έζησε τη γερμα-
νική Κατοχή, και ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1953. Αντιμετώπισε 
στη ζωή του τεράστιες δυσκολίες και διώξεις και, παρ’ όλα αυτά, κα-
τάφερε να γίνει όχι μόνο ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας αλλά και 
ένας ένθερμος υποστηρικτής της υγείας της οικογένειας και του περι-
βάλλοντος. Έφτασε στο Σικάγο με 20 δολάρια στην τσέπη του, μη γνω-
ρίζοντας την αγγλική γλώσσα. Σπούδασε Χημεία, γιατί χρησιμοποιεί 
ελληνικούς όρους, και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Ρούζβελτ.
Ξεκίνησε να εργάζεται ως χημικός και σύντομα διαπίστωσε τον αντί-
κτυπο των τοξικών χημικών στην ανθρώπινη υγεία. Έτσι, αποφάσισε 
να δημιουργήσει τη δική του εταιρεία, που θα παρασκεύαζε πιο α-
σφαλή προϊόντα καθαρισμού. Αρχικά, στο γκαράζ του σπιτιού του, έ-
φτιαξε συνθέσεις βασισμένες στην καθαριστική δύναμη των φυσικών 

συστατικών: το λεμόνι και το ξίδι ήταν τα φυσικά καθαριστικά που χρη-
σιμοποιούσαν η μητέρα και η γιαγιά του.
Η αποστολή του πατέρα μου, όταν ξεκίνησε, ήταν «να παρασκευάσει 
προϊόντα καθαρισμού υψηλής ποιότητας τα οποία να είναι ασφαλέ-
στερα για τους ανθρώπους, τα κατοικίδια ζώα και το περιβάλλον, κα-
τασκευασμένα με εξαιρετική απόδοση, τιμή και άνεση για τον κατανα-
λωτή». Αυτή παραμένει και σήμερα η αποστολή και η δέσμευση της 
Earth Friendly Products. Ο πατέρας μου με δίδαξε τη σημασία της α-
ειφορίας ως πρακτικής για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και 
για την υγιή επιχειρηματικότητα.

Ήταν αυτή η φιλοσοφία που έφερε την επιτυχία και έκανε τη ζωή 
του πατέρα σας και της εταιρείας ταινία; Θεωρείτε ότι ακολουθείτε 
τα βήματα του πατέρα σας και ποια η ανταμοιβή γι’ αυτό;
Η ταινία «Μια πράσινη ιστορία» (A green story) γυρίστηκε το 2012 και 
διηγείται την ιστορία του πατέρα μου, τα παιδικά του χρόνια στην Κρήτη 
και πώς η εταιρεία μας στάθηκε με δύναμη απέναντι στους ανταγω-
νιστικούς κολοσσούς. Η ταινία είναι μια μαρτυρία για την αποφασιστι-
κότητα και την αφοσίωση ενός ανθρώπου στις πεποιθήσεις του παρά 
τα εμπόδια και τις αντιξοότητες. Το καστ της ταινίας συγκέντρωσε διά-
σημους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, Έλληνες και Ελληνοαμερικανούς, 
όπως οι Αλέξης Γεωργούλης, Billy Zane, Louis Mandylor, Malcolm 

Mc Dowell, Ed O’Ross, Annabella Sciorra και Shannon Elizabeth. Την 
παραγωγή και τη σκηνοθεσία ανέλαβε η Nika Agiashvili και τον χειρι-
σμό της κάμερας ο ξάδελφός μου Πέτρος Αντωνιάδης. Η ταινία γυρί-
στηκε στο Λος Άντζελες και στην Ελλάδα με διανομή από τη Feelgood 
Entertainment.
Όπως ανέφερα, έχω την τιμή να συνεχίζω το όραμά του και εκτός 
του ότι καταφέρνω να διατηρώ ένα ισχυρό επιχειρηματικό οικοδό-
μημα απέναντι σε τεράστιους ανταγωνιστές έχω τώρα και την ευτυ-
χία να το επεκτείνω σε νέες αγορές. Επίσης, όπως ο πατέρας μου στα 
πρώτα βήματα της επιχείρησης, έτσι κι εγώ με την ομάδα μου καλού-
μαστε σε αυτές τις αγορές να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο στα οικολο-
γικά και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, γεγονός που αποτελεί 
μια ακόμη πρόσκληση.

Από τον Μάρτιο του 2018 η παραγωγή των προϊόντων ECOS™ για 
Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική γίνεται στην Ελλάδα μέσω τρί-
του. Πλέον αναγράφεται στο προϊόν η ένδειξη «Παράγεται στην Ελ-
λάδα». Είναι αυτή η κίνηση ο προάγγελος του εργοστασίου παρα-
γωγής και, αν ναι, πώς το έχετε οραματιστεί;
Βασικός στόχος του πατέρα μου ήταν η δημιουργία εργοστασίου εδώ 
στην Ελλάδα. Κινούμαστε πάντα με ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο και 
επιλέγουμε πολύ προσεκτικά τις συνεργασίες μας. Είμαστε πολύ ευ-
χαριστημένοι από την παραγωγική διαδικασία στην Ελλάδα και αυτό 
αποτελεί προάγγελο για τα μελλοντικά σχέδιά μας  στην Ελλάδα , αλλά 
και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Για τι τάξεως επένδυση μιλάμε και πόσες θέσεις εργασίας θα δη-
μιουργηθούν;
Αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ να κοινοποιήσω, ωστόσο, όταν αυτό 
συμβεί, θα γίνει με πολύ υψηλές προδιαγραφές. Όσον αφορά τις θέ-
σεις εργασίας, ήδη μέσω των συνεργατών μας έχουμε ένα ευρύ δί-
κτυο όπου πλέον πολλοί  Έλληνες  απασχολούνται (άμεσα & έμμεσα) 
από την εταιρεία μας και κάθε μέρα αυξάνονται. Στόχος μας είναι να 
έχουμε ενεργή παρουσία στη χώρα, η οποία σταδιακά θα ενταθεί.

Αν σας ζητούσα να παρουσιάσετε με λίγες λέξεις τα προϊόντα 
μέσα από τα δικά σας βιώματα, ποια φράση θα σας χαρακτήριζε;
Τα προϊόντα μας παράγονται από φυτικές πρώτες ύλες και όχι από 
τοξικές χημικές ουσίες. Η φύση δίνει εξαιρετικές λύσεις για να κα-
θαρίζουμε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Δεν χρειάζεστε 
τοξικές χημικές ουσίες για να καθαρίσετε το σπίτι ή τα ρούχα σας. 
Τα προϊό ντα μας συνδυάζουν ποιότητα και  τιμή και η επι χείρησή 
μας έχει κάνει τρόπο ζωής την αειφορία και την πράσινη επιχει-
ρηματική ανάπτυξη.

Ποιοι οι στόχοι σας για νέες αγορές και τι ποσοστό των κερδών σας 
ετησίως διαθέτετε για έρευνα και ανάπτυξη; Θεωρείτε ότι υπάρχει 
πεδίο καινοτομίας στον κλάδο σας ελεύθερο να κατακτηθεί;
Η καινοτομία δεν σταματά ποτέ και υπό αυτή την έννοια εμείς είμα-
στε μια εταιρεία που στηρίζεται στην έρευνα και την ανάπτυξη καινο-
τομίας. Είναι στο DNA μας. Άρα η έρευνα και η καινοτομία είναι πραγ-
ματικά αυτό που κάνουμε και σε δεύτερο χρόνο η προώθηση και πώ-
ληση των προϊόντων μας.
Σαφώς έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμη μέσω της έρευνας 
και της δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων, άρα και πολλές επενδύ-
σεις να κάνουμε σε αυτόν τον χώρο, αν θέλουμε να παραμείνουμε πι-
στοί στις αρχές μας.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τις νέες αγορές, είμαστε σε διαρκή βολιδοσκόπηση 
όλων των πιθανών μας αγορών και όταν οι συνθήκες ωριμάζουν κατά 
περίσταση προχωρούμε στην τοποθέτηση των προϊόντων μας.

Η αποστολή του πατέρα μου, όταν ξεκίνησε, ήταν να παρασκευάσει 
προϊόντα καθαρισμού υψηλής ποιότητας τα οποία να είναι 
ασφαλέστερα για τους ανθρώπους, τα κατοικίδια ζώα και το περιβάλλον, 
κατασκευασμένα με εξαιρετική απόδοση, τιμή και υπευθυνότητα για τον 
καταναλωτή. Αυτή παραμένει και σήμερα η αποστολή και η δέσμευση της 
Earth Friendly Products.



www.freesunday.gr12 16.09.2018

ρεπορτάζ

Ό
σοι βρέθηκαν σε λιμάνια νησιών του Αιγαίου 
την ημέρα της πρόσφατης απεργίας της ΠΝΟ 
αντίκρισαν ένα σπάνιο όσο και περίεργο 
θέαμα: τουρίστες να επιβιβάζονται σε διά-
φορα μικρά ή μεγαλύτερα σκάφη, μαζί με τα 
μπαγκάζια τους, και να φεύγουν προς διάφο-

ρες κατευθύνσεις. Το θέαμα, αν και ιδιόρρυθμο, είχε την εξή-
γησή του. Επρόκειτο για ταξιδιώτες που είχαν «παγιδευτεί» στα 
νησιά λόγω της απεργίας των ναυτεργατών και έπρεπε να βρε-
θούν είτε σε άλλα νησιά είτε σε σημεία της ηπειρωτικής χώρας, 
προκειμένου να προλάβουν πτήσεις τσάρτερ που ήταν προγραμ-
ματισμένες για την ημέρα εκείνη, καθώς υπολογίζεται ότι ήταν 
περίπου 200.000 οι τουρίστες που είχαν βγάλει ακτοπλοϊκό ει-
σιτήριο για να ταξιδέψουν την ημέρα της απεργίας.

Έτσι, πιεσμένοι από την κατάσταση και μην μπορώντας να 
κάνουν διαφορετικά, απευθύνθηκαν σε ντόπιους κατόχους σκα-
φών, προκειμένου να μεταφερθούν σε νησιά με αεροδρόμια, απ’ 
όπου έφευγαν οι πτήσεις τους, ή στην Αττική (π.χ. στο λιμάνι του 
Λαυρίου), απ’ όπου θα πήγαιναν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ή 
σε άλλους προορισμούς.

Διαμαρτυρίες από επαγγελματίες
Μπορεί η παραπάνω κατάσταση να θεωρηθεί από πολλούς ως 
και συμπαθητικά γραφική, ωστόσο κάθε άλλο παρά τέτοια είναι. 
Κι αυτό διότι, σύμφωνα με καταγγελίες επαγγελματιών από τα 
νησιά οι οποίες έγιναν στην FS, τα πράγματα δεν είναι τόσο 
απλά, δηλαδή δεν μπορεί οποιοσδήποτε κάτοχος ενός πλεούμε-
νου να φορτώσει σε αυτό επιβάτες και να τους μεταφέρει όπου 
θέλει έναντι αμοιβής. Αντιθέτως, το νομοθετικό πλαίσιο που ι-
σχύει για τέτοιου είδους θαλάσσιες μεταφορές –κυρίως τουρι-
στικού χαρακτήρα ή αναψυχής, αλλά και μεταφοράς επιβατών– 
ορίζει με σαφήνεια ποιος μπορεί να τις κάνει, υπό ποιες προϋ-
ποθέσεις, με ποια αμοιβή κ.ο.κ.

Ωστόσο, μιλώντας στην FS, επαγγελματίες του κλάδου (οι ο-

ποίοι έχουν πραγματοποιήσει σοβαρές επενδύσεις στον χώρο 
αυτόν και έχουν περάσει και από τη «βάσανο» της γραφειοκρα-
τίας για τις απαιτούμενες άδειες για τους ίδιους και τα σκάφη 
τους) παρομοίασαν την κατάσταση που δημιουργήθηκε σε διά-
φορα νησιά την ημέρα της απεργίας, ή και λίγο πριν, με αυτήν με 
τα λεγόμενα «πειρατικά» ταξί. Δηλαδή κάποιοι επωφελήθηκαν 
από την ανάγκη των τουριστών για μετακίνηση «εδώ και τώρα» 
και πρόσφεραν τα σκάφη τους –με το αζημίωτο, προφανώς– για 
τη μεταφορά των ανθρώπων χωρίς να έχουν ούτε την άδεια, εν-
δεχομένως ούτε και τις προϋποθέσεις για να κάνουν κάτι τέτοιο, 
καθώς δεν είναι σκάφη ολικής ναύλωσης ούτε «ημερόπλοια».

Ελλιπής αστυνόμευση
Σύμφωνα με τους επαγγελματίες που μίλησαν στην FS, τα προ-
βλήματα έχουν τη ρίζα τους τόσο στη νομοθεσία που ισχύει όσο 
και στους φορείς ελέγχου της εφαρμογής της. Για παράδειγμα, 
το νομοθετικό πλαίσιο πλέον επιτρέπει τη μεταφορά ατόμων με 
ταχύπλοα σκάφη (μήκους μεγαλύτερου των 6 μέτρων) υπό την 
προϋπόθεση ότι η ενοικίαση του συγκεκριμένου σκάφους γί-
νεται μαζί με χειριστή ταχυπλόου και μόνο σε τοπικό επίπεδο 
και για τουριστικούς σκοπούς. Ωστόσο, σύμφωνα με τους επαγ-
γελματίες του χώρου, οι μεταφορές αυτές πρέπει να γίνονται 
με άλλα σκάφη και άλλο πλήρωμα και υπόκεινται σε άλλους –
πιο αυστηρούς– ελέγχους από τα τοπικά λιμεναρχεία. Η «χαλά-
ρωση» αυτή του πλαισίου επέτρεψε το φαινόμενο που παρατη-
ρήθηκε την ημέρα της απεργίας της ΠΝΟ, στο οποίο πρέπει να 
προστεθεί και το γεγονός ότι, λόγω της ανάγκης, επί της ουσίας 
όποιος είχε «φουσκωτό» ή πλαστική βάρκα μπήκε κι αυτός στο 
«παιχνίδι» της μεταφοράς επιβατών είτε σε νησιά με αεροδρό-
μιο που δέχεται πτήσεις τσάρτερ (π.χ. Σαντορίνη, Μύκονο) είτε 
ακόμη και στο λιμάνι του Λαυρίου, ζητώντας και το σχετικό «κό-
μιστρο» (κάποιες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ποσά που φτάνουν 
ακόμη και τα 5.000 ευρώ ανά διαδρομή).

Προσθέτουν, δε, ότι τα αρμόδια λιμεναρχεία δεν επέδειξαν 

την απαραίτητη προσοχή στο φαινόμενο, επικαλούμενα διάφο-
ρες δικαιολογίες (έλλειψη προσωπικού, άλλες επείγουσες ανά-
γκες κ.λπ.), αλλά και την τυπική τήρηση του νόμου απ’ όσους 
έκαναν επί της ουσίας παράνομες ναυλώσεις την ημέρα της α-
περγίας, καθώς τα σκάφη αυτά είχαν χειριστή ταχυπλόου και 
σε περιπτώσεις ελέγχου επικαλούνταν τη δικαιολογία της με-
ταφοράς «φίλων» του ιδιοκτήτη. Μάλιστα, επισημαίνουν ότι πα-
ρατηρείται πρόβλημα στην αστυνόμευση αλλά και στη λειτουρ-
γία των λιμεναρχείων, όπου εμφανίζονται φαινόμενα γραφειο-
κρατίας και σημαντικών καθυστερήσεων. Η FS επικοινώνησε με 
διάφορα λιμεναρχεία, ωστόσο απαντήσεις δεν δόθηκαν για τα 
θέματα που τέθηκαν.

Τι κάνει το υπουργείο
Το ενδιαφέρον είναι ότι πριν από μερικούς μήνες το υπουργείο 
Ναυτιλίας επιχείρησε να αυστηροποιήσει το νομοθετικό πλαί-
σιο για παράνομες ναυλώσεις από τα επαγγελματικά σκάφη ανα-
ψυχής. Συγκεκριμένα, το υπουργείο επισήμανε ότι η διενέργεια 
παράνομων ναυλώσεων και η παράνομη αποβίβαση/επιβίβαση 
επιβατών στην Ελλάδα από μη αδειοδοτημένα για τον σκοπό 
αυτόν πλοία επιφέρει ζημία στον θαλάσσιο τουρισμό, αθέμιτο 
ανταγωνισμό στα νομίμως δραστηριοποιούμενα επαγγελματικά 
σκάφη ανεξαρτήτως σημαίας και παράλληλα θέτει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία της ανθρώπι-
νης ζωής, ενώ προκαλεί ζημιά και στην εθνική οικονομία, καθώς 
δεν αποδίδονται οι προβλεπόμενοι φόροι. Ωστόσο, το υπουρ-
γείο το ίδιο παραδέχεται ότι η μεγαλύτερη δυσκολία για να α-
ποδειχθούν παράνομες ναυλώσεις έγκειται στο γεγονός ότι συ-
νήθως οι πελάτες είναι «μιλημένοι» και ισχυρίζονται ότι είναι 
φίλοι του πλοιοκτήτη.

Έτσι, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 4256/2014 και 
πλέον ορίζουν ότι στο πλοίο αναψυχής που δραστηριοποιείται 
στην Ελλάδα και εκναυλώνεται κατά παράβαση των διατάξεων 
του νόμου αυτού επιβάλλεται απαγόρευση απόπλου από τη λι-
μενική αρχή που βεβαιώνει την παράβαση, η οποία και άρεται 
μόνο με την πληρωμή του προστίμου ή μόνο με την κατάθεση 
στη λιμενική αρχή εγγυητικής επιστολής.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του καλο-
καιριού του 2017 οι έλεγχοι των λιμενικών αρχών διαπίστωσαν 
42 περιπτώσεις παράνομων ναυλώσεων, με τα επιβληθέντα πρό-
στιμα να φτάνουν σχεδόν το 1 εκατ. ευρώ. Από τις 42 αυτές πε-
ριπτώσεις παράνομων ναυλώσεων, οι 5 αφορούν πλοία υπό ελ-
ληνική σημαία, οι 24 πλοία υπό σημαία άλλου κράτους-μέλους 
της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας και οι 13 πλοία υπό σημαία κράτους 
εκτός της Ε.Ε.

ΠΛΗΓΗ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 
ΝΑΥΛΏΣΕΙΣ

Σύμφωνα με καταγγελίες 
επαγγελματιών από τα νησιά 
οι οποίες έγιναν στην FS, τα 
πράγματα δεν είναι τόσο απλά, 
δηλαδή δεν μπορεί οποιοσδήποτε 
κάτοχος ενός πλεούμενου να 
φορτώσει σε αυτό επιβάτες και να 
τους μεταφέρει όπου θέλει έναντι 
αμοιβής.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ
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ΠΈΝΤΈ ΜΎΘΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΎΘΑΙΡΈΤΑ
 ΤΟΎ ΚΏΣΤΑ ΚΟΎΡΟΎΝΗ*

Μ
ε τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι 
στοχοποιήθηκαν τα αυθαίρετα, 
αμαυρώνοντας έτσι τα πολιτικά 
οφέλη από την περίοδο χάριτος 
30 ετών που –έναντι δισεκατομ-
μυρίων ευρώ σε πρόστιμα– μοι-

ράστηκε στους ιδιοκτήτες τους. Για μια στιγμή εντυπωσι-
αστήκαμε όταν ορισμένοι φάνηκε να ξεχνούν ότι οι «τα-
κτοποιήσεις» αυθαιρέτων μαζί με τον ΕΝΦΙΑ αποτελούν 
δύο από τις πλέον εντυπωσιακές εισπρακτικές επιτυχίες 
της μονίμως σε κρίση ελληνικής οικονομίας.

1. Όταν εντοπίζεται ένα αυθαίρετο, γκρεμίζεται επιτό-
που
Αυτό δεν ισχύει, διότι, εκτός από τις πολιτικού χαρακτήρα 
παρεμβάσεις για την αναστολή της κατεδάφισης, υπάρ-
χουν απερίγραπτες γραφειοκρατικές δυστοκίες ώσπου τα 
πρωτόκολλα κατεδάφισης να καταστούν τελεσίδικα. Η κα-
τεδάφιση ενός «καραμπινάτου» αυθαίρετου μπορεί να κα-
θυστερήσει επί δεκαετίες ή ακόμη και να ματαιωθεί, είτε 
γιατί η περιοχή είναι δυσπρόσιτη, είτε γιατί είναι ακατάλ-
ληλη η περίοδος λόγω εορτών ή διακοπών, είτε γιατί δεν 
λείπουν οι «τεχνικές δυσκολίες», όπως καλώδια υψηλής 
τάσης πάνω από το ακίνητο, επικίνδυνες κλίσεις κ.λπ. Φυ-
σικά, το συνηθέστερο εμπόδιο είναι οι αντιδράσεις των 
κατοίκων που περιφρουρούν την αυθαίρετη πλην πολύ-
τιμη περιουσία τους με κάθε δυνατό τρόπο.

2. Τα πρωτόκολλα κατεδάφισης εφαρμόζονται αμέσως 
μόλις καταστούν τελεσίδικα
Ούτε αυτό ισχύει πάντα, διότι, σαν να μην έφταναν οι γρα-
φειοκρατικές αναποδιές, έχουμε λ.χ. και τις «τακτοποιή-

σεις αυθαιρέτων». Ενώ, λοιπόν, έχουν συνταχθεί χιλιά-
δες εκθέσεις αυτοψίας για πολεοδομικές αυθαιρεσίες 
που έχουν καταστεί τελεσίδικες, τα περισσότερα από 
αυτά τα κτίσματα έχουν ήδη «τακτοποιηθεί» με έναν από 
τους τελευταίους νόμους περί αυθαιρέτων, καθιστώντας 
αβέβαιη τη συνέχιση της διαδικασίας.

3. Τα αυθαίρετα μέσα σε δάση και στον αιγιαλό κατε-
δαφίζονται χωρίς καθυστέρηση
Και όμως, ακόμα και για τα αυθαίρετα μέσα σε δάση ή 
στον αιγιαλό πολλές φορές η κατεδάφισή τους καθίστα-
ται αδύνατη λόγω έλλειψης χώρου για τη διάθεση των υ-
λικών κατεδάφισης, τα οποία σύμφωνα με την ισχύουσα 
περιβαλλοντική νομοθεσία ανακυκλώνονται υποχρεω-
τικά. Όμως συχνά είτε δεν υπάρχουν χώροι ανακύκλω-
σης είτε είναι τόσο απομακρυσμένοι, που το κόστος με-
ταφοράς των υλικών της κατεδάφισης καθιστά την κατε-
δάφιση οικονομικά απαγορευτική.

Επιπλέον, το 2017 εμφανίστηκαν οι περίφημες «οι-
κιστικές πυκνώσεις» του νόμου 4389/16. Σύμφωνα με 
αυτόν τον νόμο, ακόμη και αυθαίρετοι οικισμοί εντός 
δασών και δασικών εκτάσεων μπορούν να εξαιρούνται 
των αναρτήσεων των δασικών χαρτών ώσπου αυτοί να κυ-
ρωθούν και στη συνέχεια αυτές οι «πυκνώσεις» θα κρι-
θούν κατά περίπτωση. Επιπροσθέτως, την ίδια χρονιά, το 
2017, εμφανίστηκε τροπολογία στον νόμο 4504 που δίνει 
διετή προθεσμία για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων σε λιμε-
νικές περιοχές.

4. Οι αρμοδιότητες είναι ξεκάθαρες
Ως έναν βαθμό, ναι. Η αρμοδιότητα για τα αυθαίρετα ι-
στορικά ανήκε στις οικείες νομαρχίες και αργότερα μετα-

βιβάστηκε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Όμως με τον 
νόμο 4495/17 οι αρμόδιες υπηρεσίες παρατηρούν εμβρό-
ντητες ότι τις υποθέσεις των αυθαιρέτων καλούνται πλέον 
να τις αντιμετωπίζουν τα Παρατηρητήρια Δόμησης των (ε-
κλεγμένων) Περιφερειών.

Μάλιστα, δε, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Βήματος» 
(Μάρτιος 2018), «οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων αποστέλλουν ερωτήματα στο Σώμα Ε-
πιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Με-
ταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) του ΥΠΕΝ σχετικά με το τι πρέπει 
να κάνουν, καθώς αρκετές έχουν λάβει ήδη χρηματοδοτή-
σεις από το Πράσινο Ταμείο για εργολαβίες κατεδάφισης 
εντός του 2018».

5. Ένα κτίσμα χωρίς άδεια είναι αυθαίρετο χωρίς συζή-
τηση
Σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο, το θέμα δεν είναι τόσο 
απλό όσο φαίνεται. Με την απόφαση 183/2017 του Α-
ρείου Πάγου επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων με 
κτίσματα χωρίς οικοδομική άδεια μετά την 31η Μαρτίου 
1983, διότι αυτά τα κτίσματα πρέπει να θεωρούνται νομι-
κώς «ανύπαρκτα» και μάλιστα χωρίς έννομες συνέπειες!

Ο Άρειος Πάγος εξηγεί ότι «αυθαίρετο» θεωρείται όχι 
το κτίσμα που δεν έχει οικοδομική άδεια ή αυτό που πα-
ραβιάζει τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, αλλά ε-
κείνο που έχει χαρακτηριστεί σαν αυθαίρετο μετά από 
έκθεση αυτοψίας της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης σύμ-
φωνα με το π.δ. 5/1983.

Άρα, σύμφωνα με το σκεπτικό του Ανώτατου Δικαστη-
ρίου, οποιαδήποτε δικαιοπραξία με απόκρυψη νομικώς 
«ανύπαρκτης» κατασκευής «ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ» και δεν υ-
φίστανται έννομες συνέπειες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
για την πολιτική κατά της αυθαίρετης δόμησης, την επι-
βολή προστίμων και την υποχρεωτική νομιμοποίηση των 
αυθαίρετων κτισμάτων.

Έτσι, λοιπόν, οι νόμοι για την τακτοποίηση των αυθαι-
ρέτων που υποσχέθηκαν (και συνεχίζουν να υπόσχονται) 
«δήλωσέ το και πλήρωσε το πρόστιμο για να μπορείς να 
το μεταβιβάσεις» τώρα φαίνεται να βρίσκονται στον αέρα.

Το συμπέρασμα είναι το ίδιο εδώ και δεκαετίες: Για τα 
αυθαίρετα, περισσότερο αρμόδιο φαίνεται να είναι το ε-
κάστοτε Γραφείο Πρωθυπουργού παρά το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος ή τα Παρατηρητήρια Δόμησης, αφού τα αυ-
θαίρετα ήταν και παραμένουν πρόβλημα πολιτικό και όχι 
τεχνικό.

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόμος πολιτικός μηχανικός, υ-
πεύθυνος για την πρωτοβουλία Publicspace.gr.

 EMBASSY OF  THE ARAB  
REPUBLIC  OF  EGYPT

CULTURAL CENTER - ATHENS
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου στην Αθήνα, 
ανακοινώνει την έναρξη μαθημάτων εκμάθησης της Αραβικής 
Γλώσσας τον  Οκτώβριο 2018.  Η Αραβική Γλώσσα αποτελεί-
ται από δυο Προγράμματα για το πτυχίο LOWER, το Αργό Πρό-

γραμμα (3 οχτάμηνα, 1 δίωρο/εβδομ., 600 Ευρώ το οχτάμηνο σε 
6 δόσεις) και το Κανονικό Πρόγραμμα (4 τετράμηνα, 2 δίωρα/

εβδομ., 500 Ευρώ το τετράμηνο σε 4 δόσεις), 60 Διδακτικές Ώρες. 
Ειδικές τιμές για φοιτητές.

Εγγραφές από τις 17 Σεπτεμβρίου 2018.
210-3632824 (09:00 – 15:00)

culceneg@otenet.gr
Πανεπιστημίου 6, 3ος όροφος, Αθήνα
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Σ
ε μια χώρα όπου ένας στους τέσσερις κατοίκους 
είναι συνταξιούχος η εθνική ανάκαμψη συνδέ-
εται άμεσα με την οριστική διευθέτηση του α-
σφαλιστικού. Η μεγάλη κρίση έφερε σημαντι-
κές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες επικεντρώνονται 
ουσιαστικά στη μείωση των συντάξεων, στην κα-

ταπολέμηση του αστείου για δυτική χώρα φαινομένου των πα-
ράνομων χορηγήσεων, καθώς και σε κάποια διαρθρωτικού χαρα-
κτήρα μέτρα που σκοπό έχουν τη διόρθωση αδικιών μεταξύ συ-
νταξιούχων με παρόμοια δεδομένα αλλά διαφορετικά προνόμια.

Οι δανειστές ανέκαθεν αντιμετώπιζαν το ζήτημα με μια στυ-
γνά μακροοικονομική οπτική η οποία επέβαλε τη μείωση των 
συντάξεων ως ποσοστό του ΑΕΠ, ώστε να ευθυγραμμιστούν με 
άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τη Eurostat, το κό-
στος σήμερα παραμένει περίπου 30% υψηλότερο ως ποσοστό 
του ΑΕΠ συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μια διαφορά 
η οποία θα εξανεμιστεί αν προχωρήσουν οι προγραμματισμένες 
περικοπές του 2019. Οι λύσεις οι οποίες επιλέχθηκαν οδήγησαν 
σε μαζικοποίηση της αντιμετώπισης του προβλήματος με σημα-
ντικές αδικίες, όπως πάντα συμβαίνει στις εύκολες και πρόχειρες 
λύσεις. Η ομαδοποίηση των ταμείων, ώστε να διαμοιράζονται ελ-
λείμματα και πλεονάσματα στο όνομα της αλληλεγγύης, γελοι-
οποιεί τον κόπο και την προνοητικότητα των πολιτών οι οποίοι 
ήταν πιο προσεκτικοί με το μέλλον τους δίνοντας μεγαλύτερες 
εισφορές. Υπάρχει και η αντίληψη ότι πολλά ευγενή ταμεία ήταν 
σε καλύτερη κατάσταση όχι εξαιτίας σωστής διαχείρισης αλλά ε-
πειδή οι κρατικές επιχορηγήσεις ήταν αδικαιολόγητα υψηλές.

Οι αιτίες για την αποτυχία των ταμείων είναι ποικίλες. Σε 
πρώτη φάση δεν είχαν ποτέ σημαντικά αποθέματα, αφού αυτά 
χρησιμοποιούνταν για να καλύπτουν την ολοένα και μεγαλύτερη 
δαπάνη για τις παλαιότερες γενιές, μεταφέροντας ουσιαστικά 
πλούτο από τους νεότερους στους παλιότερους. Παράλληλα, οι 
επενδύσεις που έγιναν δεν ήταν επαρκώς διαφοροποιημένες, 
αφού ήταν σχεδόν στο σύνολό τους επικεντρωμένες στην ελλη-
νική αγορά, επομένως εξαιρετικά επιρρεπείς σε αδυναμίες της 
εγχώριας οικονομίας. Η σωστή πρακτική επιτάσσει να επενδύε-
ται ένα χαρτοφυλάκιο σε ένα μείγμα αγορών και προϊόντων, ώστε 

να μειώνεται το συνολικό ρίσκο του.
Η πολιτική αυτή ακολουθήθηκε και με πίεση των κυβερνή-

σεων, ώστε να εξυπηρετείται ένας εσωτερικός δανεισμός του κρά-
τους από τα ταμεία, αποφεύγοντας ουσιαστικά τον ανταγωνισμό 
της αγοράς. Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε ένα μεγάλο κομμάτι της 
περιουσίας των ταμείων ήταν επενδεδυμένο σε ελληνικά ομό-
λογα. Ενδεικτικό είναι ότι σε χώρες όπως η Νορβηγία και η Σα-
ουδική Αραβία το σύνολο σχεδόν του πλούτου τους βρίσκεται σε 
περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Ακόμα και σε άλλες χώρες, 
όμως, με οικονομίες πιο κοντά στην ελληνική, οι επενδύσεις δεν 
επικεντρώνονται ποτέ σε μία μόνο αγορά.

Ο διαχωρισμός βασικής αναδιανεμητικής σύνταξης συνεπι-
κουρούμενης από ένα ανταποδοτικό κομμάτι είναι το μοντέλο 
που συστηματικά υιοθετείται στον αναπτυγμένο κόσμο. Το α-
νταποδοτικό κομμάτι συνδέεται άμεσα με τις εισφορές και απο-
τελεί ουσιαστικά έναν προσωπικό επενδυτικό λογαριασμό στον 
οποίο αποθηκεύεται και αξιοποιείται το ποσό που θα τροφοδο-
τήσει τη σύνταξη του ασφαλιζόμενου. Τους λογαριασμούς αυτούς 
διαχειρίζονται επενδυτικές εταιρείες, ασφαλιστικοί οργανισμοί 
και πιο σπάνια οι ίδιοι οι εργοδότες, οι οποίοι χρηματοδοτούν 
τους λογαριασμούς των υπαλλήλων (κυρίως αν πρόκειται για με-
γάλες εταιρείες). Στην Ελλάδα επιχειρείται πλέον ένα παρόμοιο 
μοντέλο, με τη διαφορά ότι τον ρόλο του διαχειριστή έχει το Δη-
μόσιο μέσω των ταμείων που έχουν πλέον συγχωνευτεί. Αυτή η 
προσέγγιση θεωρείται απαρχαιωμένη και τείνει να αποσυρθεί 
για δύο λόγους.

Η αντίληψη η οποία υπήρχε παλιότερα ήταν ότι η σύνταξη 
είναι ένα δικαίωμα και ως εκ τούτου το κράτος εγγυόταν ένα συ-
γκεκριμένο ποσό το οποίο καλυπτόταν από τις εισφορές των α-
σφαλισμένων και τα αποθεματικά. Το κράτος επιχορηγούσε τα 
ταμεία από τους φόρους και με χρηματοδότηση από τις αγορές. 
Η μεγάλη άνοδος του ποσοστού συνταξιούχων προς εργαζόμε-
νους, καθώς και η αδυναμία του κράτους να δανειστεί, καθιστούν 
τη δυνατότητα εκπλήρωσης τέτοιων υποχρεώσεων πρακτικά α-
δύνατη.

Παράλληλα, οι κρατικοί οργανισμοί έχουν δώσει σημαντικά 
δείγματα κακοδιαχείρισης και η κυβέρνηση χρησιμοποιεί συχνά 

τα αποθεματικά τους σε μια προσπάθεια τσουβαλοποίησης των 
προβλημάτων υπό το πρίσμα μιας αόριστης αλληλεγγύης. Ενδει-
κτική είναι η χρήση των αποθεματικών του ΑΚΑΓΕ, που υποτί-
θεται ότι ανήκουν στις μελλοντικές γενιές, για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων ρευστότητας.

Και τα δύο θέματα καταδεικνύουν την οιδιπόδεια σχέση του 
Έλληνα πολίτη με το κράτος, στο οποίο συχνά επαφίεται για όλα 
τα σημαντικά θέματα της ζωής του, με τη σύνταξη να είναι ένα από 
αυτά. Η σκληρή αλήθεια είναι ότι για τους μεγαλύτερους υπάρ-
χουν πολύ μικρά περιθώρια συνταξιοδοτικής δικαιοσύνης. Η ε-
φαρμογή νέων μεθόδων είναι δύσκολη, καθώς τα δεδομένα είναι 
μπλεγμένα και οι γραφειοκρατικές δυσκολίες ανυπέρβλητες. Οι 
μνημονιακές διατάξεις για υπολογισμούς συντάξεων βάσει ποσο-
στών αναπλήρωσης, εισφορών και ετών υπηρεσίας πάσχουν απ’ 
όλες τις παθογένειες που έχουν προαναφερθεί. Αν και αυτό είναι 
σε έναν βαθμό παγκόσμιο πρόβλημα, η Ελλάδα διακρίνεται από 
έλλειψη οράματος, υπό την έννοια ότι για τις νέες γενιές υιοθε-
τούνται πρακτικές οι οποίες αποτελούν αναμηρυκασμό παλαιό-
τερων αποτυχημένων μεθόδων.

Οι εργαζόμενοι του 21ου αιώνα οφείλουν να ακολουθήσουν 
την τάση απογαλακτισμού από το κράτος, ούτως ώστε να γνωρί-
ζουν ότι το ποσό της σύνταξης που θα λάβουν εξαρτάται από ίδιες 
δυνάμεις και αποφάσεις, αναλαμβάνοντας φυσικά και το ανάλογο 
ρίσκο, χωρίς να είναι ωστόσο υποκείμενα πλέον των κρατικών 
κυβιστήσεων. Η χρήση ιδιωτικών συνταξιοδοτικών λογαριασμών 
από τους πολίτες μπορεί να οδηγήσει σε μια απώλεια εσόδων 
για το Δημόσιο σε πρώτη φάση, αλλά μακροπρόθεσμα μειώνε-
ται σημαντικά το κόστος της συνταξιοδοτικής δαπάνης, η οποία 
αποτελεί έναν μεγάλο βραχνά για τη δημοσιονομική πολιτική. 
Το κράτος οφείλει να παρέχει σε αυτή την κατεύθυνση κίνητρα 
με τη μορφή φοροαπαλλαγών για κάθε αποταμίευση μέρους του 
μισθού σε ιδιωτικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό. Συγκεκριμένα, 
ό,τι ποσό εισέρχεται σε αυτόν τον κουμπαρά δεν πρέπει να υπό-
κειται σε φόρο εισοδήματος ή σε εταιρικό φόρο στην περίπτωση 
του εργοδότη. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας κάθε πολίτης θα 
λαμβάνει την εθνική σύνταξη, η οποία θα εξασφαλίζει ένα βα-
σικό επίπεδο διαβίωσης, και κάθε επιπρόσθετο ποσό θα συνδέ-
εται άμεσα με τα διαθέσιμα του προσωπικού του λογαριασμού.

Τα κεφάλαια αυτά θα επενδύονται σε ένα μείγμα χρηματο-
οικονομικών προϊόντων όπως μετοχές και ομόλογα με σκοπό να 
αυξηθεί η αξία τους και να μην αποπληθωρίζονται. Ένα μέρος θα 
μπορούσε να επενδυθεί στην ελληνική αγορά, για να δίνεται μια 
τονωτική ένεση στην εγχώρια οικονομία. Ακόμη και μια αποτα-
μίευση της τάξης των 100 ευρώ (προ φόρων) τον μήνα για έναν 
τριαντάχρονο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μηνιαία σύνταξη 
μεγαλύτερη από την ισχύουσα κατώτατη εθνική σε παρούσες 
τιμές. Η απόδοση αυτής της επένδυσης εξαρτάται φυσικά από τη 
χρονική διάρκεια, το ρίσκο και την πορεία των αγορών και των ε-
πιτοκίων. Η αβεβαιότητα βαραίνει τον ασφαλιζόμενο και γι’ αυτό 
οι αποφάσεις πρέπει να εξαρτώνται αποκλειστικά από τον ίδιο. Η 
χρήση χρηματοοικονομικών συμβούλων μπορεί να βοηθήσει σε 
περιπτώσεις έλλειψης γνώσεων γύρω από το θέμα αυτό.

Ένα τέτοιο μοντέλο θα εμπεδώσει στους νέους ασφαλιζόμε-
νους το αίσθημα της προσωπικής ικανοποίησης για τη διαχεί-
ριση του μέλλοντός τους. Η φοροδιαφυγή και η μαύρη εργασία 
θα δέχονταν σίγουρα ένα πλήγμα, αφού θα υπήρχε πλέον ένας 
τρόπος να αποφεύγεται η υπερφορολόγηση με νόμιμα μέσα. Οι 
αποταμιεύσεις αυτές θα μπορούσαν να λειτουργούν επίσης ως ι-
διότυπες ασφάλειες ζωής, υπό την έννοια ότι θα μπορούν να κλη-
ρονομούνται από τους οικείους σε περίπτωση δυστυχημάτων, εν 
αντιθέσει με τις σημερινές εισφορές, οι οποίες χάνονται. Η δι-
αφαινόμενή ανταμοιβή των κόπων θα έδινε μεγαλύτερη προο-
πτική και αυτοπεποίθηση στην εργασία, δραπετεύοντας σε έναν 
βαθμό από τη χαμέρπεια της καθημερινότητας. Το κυριότερο, ω-
στόσο, είναι ότι θα αποτελούσε ένα βήμα απεξάρτησης των νέων 
από την κρατική παρέμβαση σε μια χώρα η οποία έχει δραματική 
ανάγκη από καινούργιες νοοτροπίες.

*Ο Φάνης Βαρτζόπουλος εργάζεται ως χρηματοοικονομι-
κός αναλυτής στο Λονδίνο. E-mail: fvartzopoulos@yahoo.gr. 
Twitter: FanisVar. Linkedin: Fanis Vartzopoulos.

ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΆΞΈΩΝ

  ΤΟΥ ΦΆΝΗ ΒΆΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ*



www.freesunday.gr 1516.09.2018

πολιτική

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

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Επιστρέφοντας στον «τόπο του εγκλήματος», τη ΔΕΘ, ο Αλέξης 
Τσίπρας αυτή τη φορά αποφάσισε να μοιράσει όραμα στον λαό, 
αλλά και να κατακεραυνώσει το μαύρο μέτωπο και τα σκοτεινά 
σχέδιά του που εμποδίζουν την ανάκαμψη της οικονομίας. 

Η εμφάνιση Τσίπρα στη ΔΕΘ ξύπνησε μνήμες. 

Για την ακρίβεια, εμφανίστηκε σαν εξελιγμένο μοντέλο ΑΠ. Ο 
Ανδρέας Παπανδρέου προεκλογικά έκανε λόγο για τα «τιμημένα 
γηρατειά». Ο ΑΤ όμως έχει φύγει μπροστά, έβαλε τιμή στα 
γηρατειά. 

Το σχέδιο έχει τα χαρακτηριστικά όλων των επιτυχημένων 
σχεδίων. 

Ήδη έκαναν την εμφάνισή τους και οι πρώτες ενθουσιώδεις 
αντιδράσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αρχίσουμε να οργανωνόμαστε, 
το ασφαλιστικό δεν θα λυθεί μόνο του, χρειάζεται προσπάθεια.

Πρέπει να εμπεδώσουμε όλοι την αίσθηση του εθνικού 
καθήκοντος και να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για την 
Ελλάδα που μας αξίζει. 

Μια Ελλάδα χωρίς παππούδες και γιαγιάδες (τουλάχιστον όχι 
άνω των 70). 

Κάποιος βέβαια πρέπει να κάνει την αρχή. 

Ίσως βέβαια να είναι και λίγο άδικο όλο αυτό.

Σε κάθε περίπτωση,

Kαι από τα τιμημένα γηρατειά ας περάσουμε στα, πάλι κατά 
προεκλογικό ΑΠ, περήφανα νιάτα.

H πρωινή ξενάγηση της υφυπουργού Μακεδονίας-Θράκης έγινε 
ακόμη πιο ενδιαφέρουσα χάρη στην ανταλλαγή απόψεων με τον 
Αμερικανό στρατιωτικό-ξεναγητή.

Μια άλλη είδηση που αφορά το Μακεδονίας-Θράκης είναι οι 
τελευταίες υπογραφές της προηγούμενης υφυπουργού Μαρίας 
Κόλλια-Τσαρουχά, μπας και σώσει οτιδήποτε κι αν σώζεται στις 
Σέρρες μετά τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ για το «Μακεδονικό».

Επιστρέφοντας σε κλίμα ΔΕΘ, η φετινή Έκθεση, με τιμώμενη 
χώρα τις ΗΠΑ, στάθηκε η αφορμή να ξεκαθαρίσουν πολλά 
πράγματα. Τόσο γενικού ενδιαφέροντος…

 
Όσο και ειδικού ενδιαφέροντος…

Επόμενη στάση Στρασβούργο για τον πρωθυπουργό, όπου 
απευθύνθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην ομιλία του στο ΕΚ ο Έλληνας πρωθυπουργός τοπο-
θέτησε εαυτόν στη θέση του ηγέτη του μετώπου κατά του 
νεοφιλελευθερισμού στην Ευρώπη και έβαλε κατά των 

λαϊκιστών. Ε, άνθρωποι είναι και οι ευρωβουλευτές, πόσο 
να αντέξουν. 

Σε άλλα νέα, θυμάστε κάτι πρόσφυγες που έχουμε στη Μό-
ρια και τους έχουμε κρύψει κάτω από το χαλάκι; Ε, πήγαν 
κάτι ανάλγητα διεθνή ΜΜΕ και σήκωσαν το χαλάκι. 

Ο δε «Guardian» επισημαίνει σε σχετικό ρεπορτάζ: «Για τη 

Μόρια δεν λείπουν τα λεφτά, λείπει η πολιτική βούληση».

Ή, όπως σχολίασε και ο πρωθυπουργός, «ακόμα και αν 
είχαμε το πιο πολυτελές ξενοδοχείο, το οποίο έχει μια 
χωρητικότητα άλφα, αλλά αναγκάζεσαι να φιλοξενείς 
πέντε φορές το άλφα ή έξι φορές το άλφα, είναι εκ των 
πραγμάτων δεδομένο ότι δεν μπορείς να ανταποκριθείς». 
Φτιάξαμε πολυτελές ξενοδοχείο για τους πρόσφυγες, 
λοιπόν, απλώς δεν υπολογίσαμε καλά τη χωρητικότητα και 
έκατσε η στραβή, δεν φταίει κανείς, μια άτυχη στιγμή ήταν, 
προχωράμε.

Αυτό
.
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∆
εκάδες είναι οι τηλεοπτικές πρεµιέρες και φέτος στην αµερικανική τηλε-
όραση. Με έµφαση στις δραµατικές σειρές και στο λαµπρό χολιγουντιανό 
καστ, τα σίριαλ που αξίζει να παρακολουθήσουµε είναι και πάλι πολλά. Κά-
ποια από αυτά θα προβληθούν από τις ελληνικές συνδροµητικές πλατφόρ-
µες, ενώ τα περισσότερα έρχονται στην οθόνη µας µέσω live streaming. Η 
FS έκανε µια µικρή επιλογή ξένων σίριαλ που υπόσχονται πολλά.

Η ΚΑΛΗ ΤΗΛΕOΡΑΣΗ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
Ξένες σειρές που αναµένεται 
να καθηλώσουν το τηλεοπτικό κο ινό.

  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
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Maniac
Το περιµένουµε µε ανυποµονησία στο Netflix. Έµα Στό-
ουν, Τζόνα Χιλ, Τζάστιν Θερού και Σάλι Φιλντ ενώνουν τις 
δυνάµεις τους σε αυτή τη µαύρη κωµωδία. Η Στόουν και ο 
Χιλ υποδύονται δύο νέους µε προβλήµατα – η πρώτη είναι 
πληγωµένη από τη ζωή και ο δεύτερος πάσχει από σχιζο-
φρένεια. Εντάσσονται σε µια πειραµατική θεραπεία µιας 
φαρµακευτικής εταιρείας η οποία υποστηρίζει πως ένα νέο 
φάρµακο που ανακάλυψε θεραπεύει όλους τους… πόνους 
του µυαλού και τα αρνητικά συναισθήµατα. Οι δυο τους ελ-
πίζουν σε µια νέα αρχή, ωστόσο τα πράγµατα δεν πάνε όπως 
αναµένεται… Η προγραµµατισµένη πρεµιέρα είναι στις 21 
Σεπτεµβρίου.

The First
Ο Σον Πεν πρωταγωνιστεί στο πολλά υποσχόµενο δράµα ε-
πιστηµονικής φαντασίας που υπογράφει ο δηµιουργός του 
«House of Cards». Η σειρά εστιάζει στην πρώτη αποστολή 
αστροναυτών στον πλανήτη Άρη και στην επίδραση αυτής 
στις οικογένειές τους. Το σίριαλ κάνει πρεµιέρα αυτή την ε-
βδοµάδα και από το τρέιλερ φαίνεται ότι θα κεντρίσει το εν-
διαφέρον των τηλεθεατών. Hulu και Channel 4 έχουν ανα-
λάβει σε πρώτη φάση τη µετάδοσή του.

The Passage
Η δραµατική σειρά είναι βασισµένη στα οµότιτλα µπεστ 
σέλερ του Τζάστιν Κρόνιν, όπου ένα αποτυχηµένο κυβερ-
νητικό πείραµα µετατρέπει καταδικασµένους εγκληµατίες 
σε βρικόλακες. Ένα ορφανό κορίτσι είναι το µοναδικό άτοµο 
που µπορεί να βοηθήσει ώστε να µη χαθεί η ανθρωπότητα.
 

The Fix
Πρόκειται για ένα δικαστικό θρίλερ µε πρωταγωνίστρια την 
Ρόµπιν Τάνεϊ, γνωστή από το «Mentalist». Ένας δολοφόνος 
γλιτώνει τη φυλακή και επτά χρόνια µετά σκοτώνει και πάλι. 

Η εισαγγελέας που είχε αναλάβει την υπόθεσή του επιστρέ-
φει στην ενεργό δράση µε σκοπό αυτή τη φορά να τον κλεί-
σει στη φυλακή για πάντα. Η σειρά αναµένεται να ξεκινήσει 
αυτόν τον µήνα στο δίκτυο ABC.

Homecoming
Ούτε η Τζούλια Ρόµπερτς µπόρεσε να αντισταθεί στη µικρή 
οθόνη και συµφώνησε να πρωταγωνιστήσει στο ψυχολογικό 
θρίλερ «Homecoming» το οποίο θα προβληθεί µέσω διαδι-
κτύου από το Amazon. Η Ρόµπερτς υποδύεται µια ψυχολόγο 
που εργάζεται σε ένα απόρρητο κυβερνητικό πρότζεκτ και 
έρχεται κοντά µε έναν στρατιώτη ο οποίος επιθυµεί να εγκα-
ταλείψει τον στρατό για µια πιο φυσιολογική ζωή. Το σίριαλ 
θα κάνει πρεµιέρα αρχές Νοεµβρίου.

The Rookie
Η αστυνοµική σειρά κάνει πρεµιέρα τον Οκτώβριο µε πρω-
ταγωνιστή τον Νέιθαν Φίλιον, γνωστό από τον ρόλο του ως 
Castle στην οµώνυµη σειρά. Ένας διαζευγµένος 40άρης α-
ποφασίζει να γίνει αστυνοµικός και εκεί που όλοι τον περι-
γελούν εκείνος κατορθώνει να αναδειχθεί στον πιο γενναίο 
σωτήρα του Λος Άντζελες.

Proven Innocent
Το δικαστικό δράµα θα κάνει πρεµιέρα στο FOX τους προσε-
χείς µήνες. Αφορά µια λαµπρή δικηγόρο η οποία καταδικά-
στηκε για ένα έγκληµα που δεν διέπραξε και, αφού τιµωρή-
θηκε, έθεσε σκοπό της ζωής της να αποδείξει την αθωότητά 
της και να βοηθήσει αθώους που έχουν εγκλωβιστεί στα δί-
χτυα του δικανικού συστήµατος.

Grand Hotel
Πρόκειται για την αµερικανική εκδοχή της γνωστής ισπανι-
κής σειράς. Ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Μαϊάµι υποδέ-
χεται καθηµερινά πλούσιους ανθρώπους που µε τον έναν ή 

τον άλλον τρόπο κινούν τα νήµατα της Ιστορίας. Η ζωή των 
ιδιοκτητών του ξενοδοχείου και η αλληλεπίδρασή τους µε 
τους επισκέπτες τίθενται στο επίκεντρο. Ντεµιάν Μπισίρ και 
Ροσαλίν Σάντσεζ κρατούν τους κεντρικούς ρόλους.

True Detective
Η τρίτη σεζόν της σειράς φέρνει στη µικρή οθόνη τον βρα-
βευµένο µε Όσκαρ Μαχερσάλα Άλι, ο οποίος αναλαµβάνει 
µια υπόθεση µε εξαφανισµένα παιδιά, γεγονός που τον ο-
δηγεί στη γενέτειρά του και αναµοχλεύει δυσάρεστες ανα-
µνήσεις του παρελθόντος. Η σειρά θα προβληθεί από το 
HBO τους προσεχείς µήνες και πιθανότατα θα µεταδοθεί και 
στη χώρα µας από τη Nova, όπως και οι δύο προηγούµε-
νες σεζόν.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



αφιέρωμα //
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Νέα χρονιά με μεγάλες αλλαγές στον ορίζοντα

Στα θρανία έχουν επιστρέψει από την περασμένη Τρίτη οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η φε-
τινή σχολική χρονιά άρχισε με τις εξαγγελίες του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου για τις αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής σε 
ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2019-2020 για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου. Ωστόσο, οι 

πρόσφατες ανακοινώσεις προκάλεσαν αντιδράσεις για την κατάργηση της εξέτασης του μαθήματος των Λατινικών στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις, ενώ υπήρξαν και φωνές που εξέφρασαν επιφυλάξεις για το αδιάβλητο του νέου συστήματος.

Παρ’ όλα αυτά, η εισαγωγή σε ελληνικό ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν αποτελεί πλέον μονόδρομο, καθώς οι απόφοιτοι Λυ-
κείου έχουν περισσότερες δυνατότητες επιλογής. Μία από αυτές είναι τα κολλέγια, τα οποία προσφέρουν πανεπιστημιακά πτυχία όλων των 
δημοφιλών ειδικοτήτων από διακεκριμένα δημόσια πανεπιστήμια του εξωτερικού, που αναγνωρίζονται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Ε-
παγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ως επαγγελματικά ισοδύναμα με πτυχία των ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Μια εξίσου δημοφιλής επιλογή που κερδίζει διαρκώς έδαφος είναι οι σπουδές στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Στα 
ΙΕΚ, τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά, προσφέρεται μια μεγάλη γκάμα ειδικοτήτων, κάτι που δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο 
σπουδαστή να επιλέξει το αντικείμενο που του ταιριάζει καλύτερα. Κύριο έργο των ΙΕΚ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, με 
απώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων από την αγορά εργασίας.
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Πυροτέχνη�α 
οι υποσχέσεις 
για ελεύθερη 
πρόσβαση

Α
ντιδράσεις έχουν προκαλέσει στην 
εκπαιδευτική κοινότητα οι αλλα-
γές που εξήγγειλε πριν από λίγες 
ηµέρες ο υπουργός Παιδείας Κώ-
στας Γαβρόγλου και οι οποίες α-
φορούν τον τρόπο εισαγωγής στην 

ανώτατη εκπαίδευση από το 2020. Οι πανελλαδικές 
εξετάσεις, παρά τις αρχικές εξαγγελίες, όχι µόνο δεν 
καταργούνται αλλά γίνονται διπλές, καθώς οι υπο-
ψήφιοι θα δίνουν ενδοσχολικές εξετάσεις σε επί-
πεδο περιφέρειας, νοµού ή δήµου για το απολυτή-
ριο και θα ακολουθούν οι Πανελλαδικές σε τέσσερα 
εξεταζόµενα µαθήµατα, επαναφέροντας έτσι το σύ-
στηµα των δεσµών.

Οι βασικές αλλαγές
Στη Γ΄ Λυκείου οι τρεις Οµάδες Προσανατολισµού 
γίνονται τέσσερις και καθεµία από αυτές αντιστοι-
χεί σε ένα Επιστηµονικό Πεδίο. Τα βασικά µαθή-

µατα της κάθε οµάδας είναι ίδια µε της αντίστοιχης 
σηµερινής Οµάδας Προσανατολισµού, µε εξαίρεση 
την αντικατάσταση των Λατινικών από το µάθηµα 
της Κοινωνιολογίας. Το σκεπτικό αυτής της αλλα-
γής σύµφωνα µε το υπουργείο είναι ότι «τα Λατι-
νικά, όπως διδάσκονται, δεν παίζουν κανέναν εκ-
παιδευτικό ρόλο πέρα από το να είναι ένα µάθηµα 
που βασίζεται εξολοκλήρου στην αποστήθιση. […] Η 
Κοινωνιολογία είναι ένα γνωστικό αντικείµενο που 
ενδιαφέρει τους νέους, θέτει θέµατα µε τα οποία έρ-
χονται αντιµέτωποι οι έφηβοι, επεξεργάζεται ζητή-
µατα κοινωνικών δοµών και της ιστορικής τους ε-
ξέλιξης […]».

Με τις αλλαγές, η σηµερινή Οµάδα Προσανα-
τολισµού Θετικών Σπουδών διαιρείται σε δύο, την 
Οµάδα Προσανατολισµού «Θετικές Σπουδές» και 
την Οµάδα Προσανατολισµού «Σπουδές Υγείας». Η 
πρώτη οδηγεί στο δεύτερο και η δεύτερη στο τρίτο 
Επιστηµονικό Πεδίο.

Το µάθηµα των Αρχών Οικονοµικής Θεω-
ρίας εµπλουτίζεται µε περιεχόµενο που σχε-
τίζεται µε την κοινωνική διάσταση της Οικο-
νοµίας, ενώ κάθε Οµάδα Προσανατολισµού 
περιλαµβάνει µόνο τα µαθήµατα στα οποία 
οι υποψήφιοι θα εξεταστούν τόσο για το α-
πολυτήριο όσο και για την εισαγωγή τους 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Οι συντελε-
στές βαρύτητας καταργούνται και όλα τα µα-
θήµατα έχουν την ίδια βαρύτητα.

Το νέο απολυτήριο
Οι βαθµοί των τετραµήνων θα διαµορφώνο-
νται για όλα τα µαθήµατα, εκτός της Φυσικής 
Αγωγής, από ωριαία διαγωνίσµατα και εργα-
σίες, όπως συµβαίνει και σήµερα. Οι γραπτές 
ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις του Ι-
ουνίου θα γίνονται στα τέσσερα εξάωρα µα-
θήµατα στα οποία θα εξετάζονται στη συνέ-
χεια όσοι επιλέξουν να συµµετάσχουν στις 
πανελλαδικές εξετάσεις.

Τα σχολεία θα χωριστούν σε οµάδες ανά 
δήµο στις µεγάλες πόλεις και ανά νοµό στην 
επαρχία. Τα θέµατα σε κάθε εξεταζόµενο µά-
θηµα θα προετοιµάζονται από οµάδα διδα-
σκόντων όλων των σχολείων ανά οµάδα και 
το τελικό, δίωρο διαγώνισµα θα προκύπτει 
µετά από κλήρωση οµάδας θεµάτων. Ο βαθ-
µός για κάθε γραπτώς εξεταζόµενο µάθηµα 
θα προκύπτει µε βαρύτητα 40% για την τε-
λική ενδοσχολική εξέταση και 60% για τον 
βαθµό των δύο τετραµήνων. Για τα άλλα µα-
θήµατα, ο τελικός βαθµός θα προκύπτει κατά 

100% από τον βαθµό των δύο τετραµήνων. Ο 
βαθµός του απολυτηρίου θα προκύπτει από 
τον µέσο όρο όλων των µαθηµάτων που θα 
διδάσκονται στη Γ΄ Λυκείου.

∆ύο φορές συµπλήρωση 
µηχανογραφικού
Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της Β΄ Λυκείου 
οι µαθητές που επιθυµούν να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
υποχρεούνται  να συµπληρώσουν µηχανο-
γραφικό µε τις δέκα προτιµήσεις τµηµάτων 
στα οποία επιθυµούν να φοιτήσουν. Οι µαθη-
τές που δεν θα υποβάλουν το πρώτο µηχανο-
γραφικό χάνουν το δικαίωµα εισαγωγής στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση για τη χρονιά αυτή.

Με βάση τις προτιµήσεις των µαθητών 
και τον αριθµό εισακτέων που θα έχει απο-
φασιστεί ανά τµήµα θα προκύψει ένας αριθ-
µός τµηµάτων για τα οποία ο αριθµός των 
προτιµήσεων θα είναι ίσος ή µικρότερος από 
τον αριθµό εισακτέων. Αυτά τα τµήµατα ο-
νοµάζονται «τµήµατα ελεύθερης πρόσβα-
σης» (ΤΕΠ).Τα υπόλοιπα, δηλαδή εκείνα 
στα οποία ο αριθµός των αιτήσεων υπερβαί-
νει τις διαθέσιµες θέσεις, ονοµάζονται «τµή-
µατα πρόσβασης µόνο µε πανελλαδικές εξε-
τάσεις» (ΤΠΠΕ). Τον Φεβρουάριο, οριστικά 
και δεσµευτικά, οι µαθητές θα δηλώνουν αν 
θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετά-
σεις ή αν προτιµούν να εισαχθούν σε ένα 
από τα ΤΕΠ που είχαν συµπεριλάβει στην 
αρχική τους δήλωση. 
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Το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF και το ∆ηµό-
σιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 – 
Sorbonne Paris Cité ανακοινώνουν την έ-
ναρξη από το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 

του προπτυχιακού προγράµµατος «Επιστήµες & Τε-
χνικές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού».

Σπουδές στη Φυσική Αγωγή 
και τον Αθλητισµό
Το πρόγραµµα σπουδών που παρακολουθούν οι φοι-
τητές στην Αθήνα είναι το ίδιο µε το πρόγραµµα που 
παρακολουθούν οι συµφοιτητές τους στο Παρίσι. Με 
αυτόν τον τρόπο το πτυχίο που απονέµει το Πανεπι-
στήµιο στους Έλληνες φοιτητές είναι το ίδιο µε αυτό 
που απονέµεται στους Γάλλους φοιτητές και αναγνω-
ρίζεται έτσι σε όλη την Ευρώπη ως πτυχίο της Σορ-
βόννης.

Τα θεωρητικά µαθήµατα διδάσκονται στις εγκα-
ταστάσεις του Γαλλικού Κολλεγίου στην Αθήνα, ενώ 
τα πρακτικά διενεργούνται 2-3 φορές την εβδοµάδα 
σε συνεργαζόµενους αθλητικούς συλλόγους. Η δι-
δασκαλία των θεωρητικών µαθηµάτων γίνεται από 
άρτια καταρτισµένο διδακτικό προσωπικό µε ακαδη-
µαϊκή, επαγγελµατική και ερευνητική εµπειρία, ενώ 
τα πρακτικά µαθήµατα από καταξιωµένους επαγγελ-
µατίες-προπονητές µε µεγάλη επαγγελµατική πορεία 
στον χώρο του αθλητισµού και της προπονητικής.

Οργάνωση και διάρθρωση 
του προγράµµατος
Οι σπουδές στο Τµήµα Επιστηµών & Τεχνικών Φυσι-
κής Αγωγής και Αθλητισµού προσφέρουν ένα υψηλό 
και σύγχρονο επίπεδο ακαδηµαϊκής γνώσης και πρα-
κτικής εφαρµογής για όσους επιθυµούν να σταδι-
οδροµήσουν στον τοµέα της αθλητικής αγωγής και 

εκπαίδευσης. Τα µαθήµατα διδάσκονται στα ελλη-
νικά και οι φοιτητές είναι εγγεγραµµένοι στο ∆ηµό-
σιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 – Sorbonne Paris 
Cité και έχουν την ίδια φοιτητική κάρτα και την ίδια 
φοιτητική ιδιότητα µε τους φοιτητές που σπουδάζουν 
στη Γαλλία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των τριών ετών φοί-
τησης απονέµεται στους φοιτητές το πτυχίο Licence 
«Επιστήµες & Τεχνικές Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισµού» από το ∆ηµόσιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο 
Paris 13 – Sorbonne Paris Cité. Οι κάτοχοι του τριε-
τούς πτυχίου Licence (180 ECTS) έχουν τη δυνατό-
τητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο 4ο έτος και 
να ολοκληρώσουν τον τετραετή κύκλο σπουδών (240 
ECTS), όπως ακριβώς είναι και το πρόγραµµα σπου-
δών των ελληνικών πανεπιστηµίων.

Οι σπουδές διαρκούν τρία ακαδηµαϊκά έτη φοίτη-
σης και υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης 4ου 
ακαδηµαϊκού έτους (εφόσον το επιλέξει ο φοιτητής).

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα ελληνικά µε ταυτό-
χρονη εκµάθηση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσ-
σας.

Πιστωτικές µονάδες: 180 ECTS (τριετής φοίτηση) 
ή 240 ECTS (τετραετής φοίτηση)

Αναγνώριση πτυχίων 
και µεταπτυχιακών τίτλων 
από το ελληνικό κράτος
Τα πτυχία και µεταπτυχιακά του ∆ηµόσιου Γαλλικού 
Πανεπιστηµίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité µε φοί-
τηση στο Κολλέγιο IdEF έχουν αναγνωριστεί επισή-
µως από το υπουργείο Παιδείας, µέσω του ΣΑΕΠ, ως 
επαγγελµατικά ισοδύναµα προς τα πτυχία των ελληνι-
κών πανεπιστηµίων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το πτυχίο 
Οικονοµίας & ∆ιοίκησης του Paris 13 – IdEF είναι, ι-

στορικά, το πρώτο πτυχίο αδειοδοτηµένου κολλεγίου 
που αναγνωρίστηκε από το ΣΑΕΠ το 2010, αλλά και 
ότι οι ελληνικοί δικηγορικοί σύλλογοι εγγράφουν 
ήδη από το 2016 τους κατόχους των ως άνω πτυχίων 
Νοµικής στα Μητρώα Ασκουµένων.

Έτσι, το Κολλέγιο IdEF είναι το µοναδικό κολλέγιο 
µε πτυχιούχους εγγεγραµµένους στους δικηγορικούς 
συλλόγους Ελλάδας, που δικηγορούν στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. Επίσης, είναι το µοναδικό κολλέ-
γιο για το οποίο το υπουργείο Παιδείας αναγνώρισε 
ότι το πτυχίο Νοµικής που απονέµεται από το ∆ηµό-
σιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 – Sorbonne Paris 
Cité είναι επαγγελµατικά ισοδύναµο προς τα πτυχία 
Νοµικής των ελληνικών πανεπιστηµίων, χωρίς επι-
πρόσθετες εξετάσεις.

Επίσηµος συνεργάτης της Γαλλικής 
Πρεσβείας
Το Κολλέγιο IdEF είναι αναγνωρισµένος συνεργάτης 
της Γαλλικής Πρεσβείας και του Γαλλικού Ινστιτού-
του στην Ελλάδα και συµµετέχει ενεργά στην προε-
τοιµασία και την πραγµατοποίηση των επίσηµων ε-
ξετάσεων γαλλικής γλώσσας (CIEP, DELF-DALF, 
Sorbonne, CCI). Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, 
το IdEF γίνεται επίσηµος «πρεσβευτής» της γαλλο-
φωνίας στη χώρα και ενισχύει ακόµα περισσότερο το 
δίκτυο διάχυσης της γαλλοφωνίας στην Ελλάδα.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Υπενθυµίζεται ότι το 2017 το Κολλέγιο IdEF υπέ-
γραψε συµφωνία συνεργασίας µε τη Γαλλική Λαϊκή 
Αποστολή και το Γαλλικό Προξενείο για την παροχή 
του µεταπτυχιακού προγράµµατος «∆ίκαιο των Επι-
χειρήσεων» στη Θεσσαλονίκη µε τη µέθοδο της εξ α-
ποστάσεως εκπαίδευσης, συµπληρώνοντας έτσι τις 
δυνατότητες φοίτησης στα αναγνωρισµένα προπτυ-
χιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών που 
προσφέρονται µε µεγάλη επιτυχία από το 1995.

Καινοτόµο πρόγραµµα υποτροφιών
Μέσω του προγράµµατος υποτροφιών αριστείας «Ζω 
στην Αθήνα – ΣπουδάΖω στην Αθήνα» το Γαλλικό 
Κολλέγιο IdEF συνεισφέρει στο να έχουν πρόσβαση 
σε ευρωπαϊκές σπουδές, επισήµως αναγνωρισµένες 
στην Ελλάδα, όλοι οι υποψήφιοι, χωρίς να χρειάζεται 
να φεύγουν στο εξωτερικό για σπουδές.

Συγκεκριµένα, απόφοιτοι Λυκείου 2018, ανάλογα 
µε τον αριθµό των µορίων που θα συγκεντρώσουν στις 
Πανελλαδικές, µπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία 
αριστείας από 25% µέχρι και 75% των διδάκτρων για 
όλες τις ειδικότητες.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµ-
µετάσχουν στα προγράµµατα υποτροφιών λόγω κοι-
νωνικών κριτηρίων και µετά την ανακοίνωση των απο-
τελεσµάτων των Πανελλαδικών να κρατήσουν τη µε-
γαλύτερη υποτροφία που δικαιούνται.

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου IdEF.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ

Ο πρόεδρος του Πανεπιστηµίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité, 
κ. Jean Pierre Astruc, και ο γενικός διευθυντής του Γαλλικού 
Κολλεγίου Ελλάδας, κ. Στυλιανός Αµαργιανάκης, µε την πρύτανη 
της Σχολής Νοµικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών, κα 
Anne Fauchon, και τον διευθυντή του Τµήµατος Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισµού, κ. Hugues Rolan.
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Στυλιανός Αμαργιανάκης, γενικός διευθυντής 
του Γαλλικού Κολλεγίου της Ελλάδας (IdEF)

«Το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF  
και η Σορβόννη είναι οι πρωτοπόροι 
στην αναγνώριση των πτυχίων  
με φοίτηση στην Ελλάδα»

Μ
ετά την επιτυχή του πο-
ρεία στον χώρο των σπου-
δών Νομικής, όπου είναι 
ένα από τα πρώτα κολλέ-
για που έχει όχι μόνο ανα-
γνωρισμένα πτυχία στην 

Ελλάδα αλλά ήδη απόφοιτοί του είναι μέλη δικη-
γορικών συλλόγων της χώρας, το Γαλλικό Κολλέ-
γιο της Ελλάδας (IdEF) προχωρά στην επέκτασή 
του σε νέους ακαδημαϊκούς τομείς, σε συνεργασία 
με το Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 – Sorbonne 
Paris Cité. Ο γενικός διευθυντής του IdEF Στυ-
λιανός Αμαργιανάκης μίλησε στην FS για τα σχέ-
δια του κολλεγίου και τη σημασία των σπουδών 
στο IdEF, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγ-
γελματικό επίπεδο.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι 
οι δυνατότητες σπουδών που το IdEF δίνει σε 
έναν ενδιαφερόμενο.
Το Γαλλικό Κολλέγιο της Ελλάδας (Κολλέγιο IdEF) 
άρχισε τη λειτουργία του το 1995 συμπράττοντας 
με το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 – 
Sorbonne Paris Cité με σκοπό την παροχή των α-
καδημαϊκών προγραμμάτων του Paris 13 στην Ελ-
λάδα. Οι φοιτητές του IdEF είναι κανονικά εγγε-
γραμμένοι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Paris 13, 
έχουν την ίδια φοιτητική ιδιότητα και λαμβάνουν 
την ίδια εκπαίδευση με τους φοιτητές που σπου-
δάζουν στο Παρίσι. Με την επιτυχή ολοκλήρωση 
κάθε κύκλου σπουδών (Licence, Master) το Πανε-
πιστήμιο Paris 13 απονέμει στους Έλληνες πτυχι-
ούχους τα εθνικά γαλλικά πτυχία και Master, όπως 
ακριβώς συμβαίνει και με τους Γάλλους φοιτητές. 
Τα πτυχία είναι υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο 
του Πανεπιστημίου Paris 13 και από τον πρύτανη 
της Ακαδημίας και αναγνωρίζονται σε όλη την Ευ-
ρώπη και τον κόσμο ως πτυχία της Σορβόννης. Τα 
προγράμματα σπουδών που παρέχονται με φοίτηση 
στην Αθήνα είναι αυτά της Σχολής Νομικών, Κοι-
νωνικών και Πολιτικών Επιστημών με ειδικότητα 
Νομικές Επιστήμες και το πρόγραμμα Επιστήμες 
και Τεχνικές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με 
ειδικότητα Αθλητική Προπονητική στα αθλήματα 
ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στίβος, κολύμβηση, χορός 
και fitness.

Αν σας ρωτούσε κάποιος «γιατί να σπουδάσω 
στο IdEF;», τι θα απαντούσατε;
Το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF σε σύμπραξη με το Πα-

νεπιστήμιο Paris 13 της Σορβόννης είναι τα πρώτα 
που πέτυχαν την αναγνώριση των πτυχίων με φοί-
τηση στην Ελλάδα. Αυτή η επίσημη αναγνώριση 
από το ΣΑΕΠ του ελληνικού υπουργείου Παιδείας 
το 2010 ακολουθήθηκε από τις αναγνωρίσεις των 
πτυχίων και μεταπτυχιακών όλων των υπολοίπων 
προγραμμάτων που λειτούργησαν στην Αθήνα ως 
ισοδύναμα με τους απονεμόμενους τίτλους των τμη-
μάτων Νομικής των ελληνικών ΑΕΙ χωρίς επιπρό-
σθετες εξετάσεις. Το 2016 τα πτυχία Νομικής ανα-
γνωριστήκαν και από τους ελληνικούς συλλόγους 
και σήμερα το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF είναι ΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ Κολλέγιο με πτυχιού-
χους Νομικής ΗΔΗ εγγεγραμμένους σε ελληνι-
κούς δικηγορικούς συλλόγους.

Πρόσφατα επεκτείνατε το πρόγραμμα σπου-
δών και πέραν της Νομικής. Μιλήστε μας λίγο 
γι’ αυτό…
Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επεκτείνουμε τα 
προγράμματα σπουδών μας και παρέχουμε ένα νέο 
πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών στον τομέα της 
Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού. Το τμήμα «Ε-
πιστήμες & Τεχνικές Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-
σμού» προσφέρει ένα υψηλό και σύγχρονο επίπεδο 
ακαδημαϊκής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής για 
εκείνους που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον 
τομέα της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού.

Το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν οι 
φοιτητές στην Αθήνα είναι αυτό του Γαλλικού Πα-
νεπιστημίου. Τα θεωρητικά μαθήματα διδάσκονται 
στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου και τα πρακτικά 
μαθήματα διενεργούνται 2-3 φορές την εβδομάδα 
σε αθλητικούς συλλόγους με τους οποίους συνερ-
γάζεται το Κολλέγιο. Η διδασκαλία των θεωρητικών 
μαθημάτων γίνεται από άρτια καταρτισμένο διδα-
κτικό προσωπικό με ακαδημαϊκή, επαγγελματική 
και ερευνητική εμπειρία, ενώ τα πρακτικά μαθή-
ματα από καταξιωμένους επαγγελματίες-προπονη-
τές με μεγάλη επαγγελματική πορεία στον χώρο 
του αθλητισμού και της προπονητικής.

Παράλληλα, το IdEF έχει καθιερώσει και σύ-
στημα υποτροφιών. Πώς μπορεί κάποιος να ε-
νταχθεί σε αυτό;
Κάθε χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο του Γαλλικού 
Κολλεγίου εγκρίνει έναν αριθμό υποτροφιών αρι-
στείας και έναν αριθμό υποτροφιών βάσει κοινωνι-
κών κριτηρίων, προκειμένου να επιτρέψει σε όλους 
τους υποψήφιους φοιτητές να πραγματοποιήσουν 

το όνειρό τους σπουδάζοντας αυτό που πραγμα-
τικά επιθυμούν και όχι μια σχολή στην οποία πέρα-
σαν κατά τύχη λόγω επιδόσεων στις Πανελλαδικές.

Αν κάποιος ολοκληρώσει τις σπουδές του στο 
IdEF, τι δυνατότητες έχει μετά τη λήψη του 
πτυχίου του;
Όσον αφορά τη συνέχιση των σπουδών, ο φοιτητής 
μπορεί, εάν το επιθυμεί, να συνεχίσει αυτόματα τις 
σπουδές του, δωρεάν, στο Πανεπιστήμιο Paris 13 ή 
με αίτηση σε οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο της 
Ε.Ε. Με την απόκτηση της Licence Νομικής, η με-
τάβαση από τη Licence 3 (3ο έτος σπουδών) στο 
Master 1 Νομικής (4ο έτος σπουδών) είναι αυτό-
ματη. Μετά την απόκτηση του Master 1 Νομικής, 
η μετάβαση σε κάποιο Master 2 Νομικής γίνεται 
κατόπιν αίτησης και με εξέταση ντοσιέ. Παρομοίως 
και για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Σε 
ό,τι αφορά την επαγγελματική σταδιοδρομία, οι 
πτυχιούχοι με την αναγνώριση του ΣΑΕΠ μπο-
ρούν να εργαστούν στην Ελλάδα σε όλα τα νομικά 
επαγγέλματα για τη σχολή της Νομικής και σε όλα 
τα επαγγέλματα της Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-
σμού για τη σχολή STAPS.

Σε γενικότερο επίπεδο, σε ποιο σημείο βρισκό-
μαστε σήμερα σχετικά με την αναγνώριση των 
κολλεγίων από το ελληνικό κράτος;
Τα πτυχία που απονέμονται από το Πανεπιστή-
μιο Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο ΙdEF έχουν 
πλήρη επαγγελματική ισοδυναμία στην Ελλάδα σε 
σχέση με τα συγκρίσιμα πτυχία των ελληνικών πα-
νεπιστημίων σύμφωνα με τους νόμους 4093/2012 
(ΦΕΚ222Α΄) και 4111/2013(ΦΕΚ18Α΄). Το ίδιο ι-
σχύει και για τα υπόλοιπα προγράμματα σπουδών 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που συνεργάζονται 
με κολλέγια στην Ελλάδα. Ένα ερώτημα που τίθε-
ται έντονα σε σχέση με τις αναγνωρίσεις στο μέλ-
λον είναι τι θα συμβεί μετά την ολοκλήρωση του 
«Brexit», αλλά αυτό θα είναι μάλλον μια απόφαση 
που θα ληφθεί σε πολιτικό επίπεδο.

Ποιος θεωρείτε ότι είναι/πρέπει να είναι ο ρόλος 
των κολλεγίων στο εκπαιδευτικό σύστημα;
Τα κολλέγια που συμπράττουν με αναγνωρισμένα 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έρχονται να καλύψουν 
την υπερβάλλουσα ζήτηση σπουδών σε τομείς αιχ-
μής, όπως η Νομική και οι Αθλητικές Επιστήμες, 
χωρίς οι φοιτητές να αναγκάζονται να φεύγουν για 
σπουδές στο εξωτερικό.

Στον Δημήτρη Χρυσικόπουλο
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Μερόπη Τζούφη, 
υφυπουργός Παιδείας

«Τα Λατινικά
συγκαταλέγονταν 
στα μαθήματα 
που καλλιέργησαν 
την παπαγαλία»

Λ
ίγες ημέρες 
μετά την α-
νακοίνωση 
των αλλα-
γών στη 
δ ε υ τ ε ρ ο -
βάθμια εκ-
παίδευση, 
αλλά και 
στον τρόπο 
εισαγωγής 

σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, η υφυπουργός Παιδείας 
Μερόπη Τζούφη μίλησε στην FS για το νέο 
τοπίο που θα διαμορφωθεί στα Λύκεια, εξη-
γώντας παράλληλα τα στάδια που θα οδη-
γούν στην ανώτατη εκπαίδευση. Επιπλέον, 
απάντησε στις φωνές διαμαρτυρίας για την 
κατάργηση των Λατινικών από τα πανελλα-
δικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Πριν από μερικές μέρες ο υπουργός 
Παιδείας εξήγγειλε σειρά παρεμβά-
σεων στο σύστημα πρόσβασης στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Κατ’ αρχάς θα 
θέλαμε να μας πείτε ποιες είναι οι 
βασικότερες από αυτές.
Αρχικά θα ήθελα να τονίσω πως οι αλλαγές 
στο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση δεν μπορούν να αντιμετωπι-
στούν χωριστά από τις συνολικότερες αλ-
λαγές που προωθούνται στη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση. Βασικός μας στόχος είναι 
η εισαγωγή στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας 
να μην εξαρτάται από μία και μόνο εξέταση, 
ενώ παράλληλα επιδιώκουμε να επαναφέ-
ρουμε τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου στο δη-
μόσιο σχολείο.

Ο βαθμός για κάθε γραπτώς εξεταζόμενο 
μάθημα θα προκύπτει με βαρύτητα 40% για 
την τελική ενδοσχολική εξέταση και 60% 
για τον βαθμό των δύο τετραμήνων. Για τα 
άλλα μαθήματα ο τελικός βαθμός θα προ-
κύπτει κατά 100% από τον βαθμό των δύο 
τετραμήνων. Ο βαθμός του απολυτηρίου θα 
προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των μα-
θημάτων που θα διδάσκονται στην τελευ-
ταία τάξη του Λυκείου.

Ο βαθμός του απολυτηρίου συμμετέχει 
στη διαμόρφωση του βαθμού πρόσβασης 
στα πανεπιστήμια, για όσους επιλέξουν να 
δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Θα υπάρ-
χουν «τμήματα ελεύθερης πρόσβασης», στα 
οποία οι υποψήφιοι θα μπαίνουν μόνο με 
το απολυτήριό τους.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προσθέσω 
το εξής: Η επιλογή του αριθμού των υπο-
χρεωτικώς εξεταζόμενων μαθημάτων μει-
ώνει τον φόρτο των υποψηφίων, αλλά σε 
καμία περίπτωση δεν περιορίζει το εύρος 
γνώσεων γενικής παιδείας στο επιστημο-
νικό του πεδίο.

Αντιθέτως, προβλέπονται αυξημένες 
ώρες διδασκαλίας σε μαθήματα που απο-
τελούν γνωστικό πυρήνα προκειμένου οι 
υποψήφιοι να αντεπεξέλθουν στις σπουδές 
τους, όποιο αντικείμενο κι αν επιλέξουν. 
Παραδείγματος χάριν, στην Ομάδα Προ-
σανατολισμού των Θετικών Σπουδών αυ-
ξάνονται οι ώρες διδασκαλίας στα Μαθη-
ματικά, τη Φυσική και τη Χημεία.

Μπορείτε να μας εξηγήσετε τα στά-
δια για την εισαγωγή στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση;
Εν συνεχεία των προαναφερθέντων, με 
το απολυτήριο Λυκείου θα υπάρχει η δυ-
νατότητα εισαγωγής στα ΑΕΙ με δύο τρό-
πους. Ο πρώτος θα είναι μέσω των Πανελ-
λαδικών στα μαθήματα επιλογής, όπου 
το απολυτήριο προσθέτει το 10% στο α-
ποτέλεσμα των εξετάσεων, δηλαδή στη 
συνολική βαθμολογία. Με τον δεύτερο 
τρόπο, οι μαθητές που επιλέγουν να μη 
δώσουν Πανελλαδικές θα εισάγονται με 
τον βαθμό του απολυτηρίου σε σχολές 
για τις οποίες δεν υπάρχει μεγάλο ενδι-
αφέρον συμμετοχής.

Βάσει ποιων κριτηρίων θα γίνει η 
κατηγοριοποίηση των σχολών σε 
υψηλής και χαμηλής ζήτησης;
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Β΄ Λυ-
κείου (τον Ιούλιο) όλοι οι μαθητές που 
επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κα-
λούνται να συμπληρώσουν δήλωση (μη-
χανογραφικό) με τις δέκα προτιμήσεις 
τμημάτων στα οποία επιθυμούν να φοι-
τήσουν. Από τις δηλώσεις προτίμησης των 
μαθητών/-τριών διαμορφώνεται και η κα-
τηγοριοποίηση των τμημάτων σε χαμηλής 
και υψηλής ζήτησης ή, διαφορετικά, ποια 
τμήματα θα είναι ελεύθερης πρόσβασης.

Τι απαντάτε στις φωνές διαμαρτυ-
ρίας για την κατάργηση της εξέτα-
σης των Λατινικών σε πανελλαδικό 
επίπεδο;
Είναι απολύτως λογικό, σε έναν τόσο ευ-
αίσθητο και νευραλγικής σημασίας τομέα 
όπως η παιδεία, οι όποιες αλλαγές να προ-
καλούν προβληματισμό ή ακόμη και οξεία 
κριτική. Θεωρώ πως αυτό συνιστά υγιές 

αντανακλαστικό και εφόσον ο διάλογος 
διενεργείται από ένα επιστημονικό και 
παιδαγωγικό υπόβαθρο, είναι και απολύ-
τως χρήσιμος. Αυτός άλλωστε είναι και ο 
λόγος για τον οποίο ο υπουργός προχώ-
ρησε στις σχετικές ανακοινώσεις μήνες 
πριν από την προγραμματισμένη κατάθεση 
του σχετικού νομοσχεδίου προς ψήφιση, 
ακριβώς προκειμένου να υπάρξει μια γό-
νιμη συζήτηση.

Σε κάθε περίπτωση, νομίζω πως όλοι 
θα συμφωνήσουμε ότι οι όροι διδασκα-
λίας και εξέτασης του μαθήματος, μέχρι 
σήμερα, δεν ήταν τέτοιοι που να επιτρέ-
πουν στους μαθητές και τις μαθήτριες να 
αφομοιώνουν γνώση. Τα Λατινικά συγκα-
ταλέγονταν μεταξύ των μαθημάτων που 
καλλιέργησαν την κουλτούρα της παπα-
γαλίας και ίσως θα έπρεπε να εστιάσουμε 
τον διάλογο και σε αυτό το σημείο.

Επίσης, εκτός από το να μιλήσουμε 
για τη συμβολή των Λατινικών στο φάσμα 
των γνώσεων των μαθητών/-τριών, θεωρώ 
πως θα έπρεπε να μιλήσουμε και για την 
εξαιρετική συμβολή του μαθήματος της 
Κοινωνιολογίας.

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ κ. Γεωρ-
γιάδης κατήγγειλε την κατάργηση 
του μαθήματος των Λατινικών από 
τις πανελλαδικές εξετάσεις και την 
αντικατάστασή του από την Κοινω-
νιολογία, λέγοντας ότι «κάνουν τα 
παιδιά αριστερά». Πώς σχολιάζετε 
τη δήλωση αυτή;
Θα έλεγα ότι είναι αρκετά δύσκολο να 
απαντήσει κανείς σε μια τέτοια κριτική. 
Ουσιαστικά, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ α-
πέδωσε ιδεολογικό πρόσημο σε μια επι-
στήμη, γεγονός το οποίο από μόνο του α-
ποτελεί σφάλμα. Στη συνέχεια επιχείρησε 
να τη δαιμονοποιήσει και ουσιαστικά α-

φόρισε μια επιστήμη υποβαθμίζοντάς την 
σε εργαλείο προπαγάνδας.

Όσον αφορά την πολιτική ηγεσία του 
ΥΠΠΕΘ, νομίζω πως έχουν δοθεί σαφή 
δείγματα γραφής για την έγνοια του να 
καλλιεργήσει την ελεύθερη κριτική σκέψη, 
δηλαδή όχι να την κατευθύνει προς μία 
συγκεκριμένη κατεύθυνση. Νομίζω δεν 
χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμός.

Η ΝΔ έθεσε ζήτημα αδιάβλητου 
των πανελλαδικών εξετάσεων. Ποιο 
είναι το σχόλιό σας;
Οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονταν 
με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο και με 
τον ίδιο τρόπο θα εξακολουθούν να διε-
νεργούνται. Το σύστημα ήταν αδιάβλητο 
μεν, αλλά η κατεύθυνση των προωθούμε-
νων αλλαγών είναι αναγκαία, προκειμένου 
αφενός το μέλλον των μαθητών/-τριών να 
μην εξαρτάται από μία και μόνο εξέταση 
και αφετέρου η Γ΄ Λυκείου να σταματή-
σει να λειτουργεί ως πάρεργο των φρο-
ντιστηρίων. Είναι μια σημαντική αλλαγή, 
που μένει να δοκιμαστεί στην πράξη.

Βρισκόμαστε στην έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς. Ποια είναι η ει-
κόνα που έχετε όσον αφορά την 
κάλυψη των κενών θέσεων;
Μέλημα του υπουργείου είναι κάθε χρο-
νιά να ξεκινάει με καλύτερους όρους από 
την προηγούμενη. Φέτος πραγματοποιή-
θηκαν οι περισσότερες προσλήψεις ανα-
πληρωτών εκπαιδευτικών από κάθε άλλη 
χρονιά, φτάνοντας περίπου τους 20.000. 
Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν το σύνολο των 
κενών έχει καλυφθεί από το πρώτο κου-
δούνι και τα βιβλία ήταν ετοιμοπαράδοτα 
στους μαθητές και τις μαθήτριες. Με α-
σφάλεια, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι 
επαναφέρουμε την κανονικότητα.

Στην Αφροδίτη Παπακαλού
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Νίκη Κεραμέως, 
τομεάρχης Παιδείας της ΝΔ

«Η παιδεία της χώρας μας 
έχει τραυματιστεί βαριά από 
την καταστροφική συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ»

Ως ένα σχέδιο «πρόχειρο, δαιδαλώ-
δες, που βρίθει προβληματικών ση-
μείων» χαρακτηρίζει η τομεάρχης 
Παιδείας της ΝΔ, βουλευτής Επι-

κρατείας Νίκη Κεραμέως τις πρόσφατα εξαγγελ-
θείσες αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής σε ΑΕΙ 
και ΤΕΙ. Μιλώντας στην FS η κ. Κεραμέως ανα-
φέρθηκε μεταξύ άλλων στην κατάργηση της εξέ-
τασης των Λατινικών, υποστηρίζοντας ότι «τίθε-
ται εν αμφιβόλω» το αδιάβλητο των εξετάσεων.

Αρχικά, θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο για 
τις πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης 
σχετικά με τις προωθούμενες αλλαγές για 
την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση.
Ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση έχει επανειλημμένως αποτελέσει για την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αντικείμενο δη-
μαγωγίας και φτηνού λαϊκισμού. Σωρεία αντι-
κρουόμενων δηλώσεων από τον ίδιο τον πρω-
θυπουργό και τον υπουργό Παιδείας περί κα-
τάργησης ή μη των πανελλαδικών εξετάσεων 
προκαλούν εδώ και σχεδόν ενάμιση χρόνο μια 
διαρκή αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινό-
τητα. Πρόκειται για ένα σχέδιο πρόχειρο, δαι-
δαλώδες, που βρίθει προβληματικών σημείων.

Πώς κρίνετε την κατάργηση της εξέτασης 
των Λατινικών σε πανελλαδικό επίπεδο;
Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία της 
κυβερνητικής πρότασης για την εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενδεικτικό της ιδεο-
ληψίας που τη διακρίνει, αφορά την κατάργηση 
και της εξέτασης και της διδασκαλίας της Λατι-
νικής Γλώσσας και Γραμματείας. Πρόκειται για 
μια απόφαση που παραγνωρίζει την αξία των 
Λατινικών ως θεμέλιου του ευρωπαϊκού πολι-
τισμού, αντίθετη στις διεθνείς εκπαιδευτικές 
τάσεις, οι οποίες ενισχύουν την κλασική παι-
δεία στα προγράμματα σπουδών. Έρχεται, δε, 
να προστεθεί στην υποβάθμιση της διδασκα-
λίας των Αρχαίων Ελληνικών και, ευρύτερα, των 
κλασικών γραμμάτων και της ανθρωπιστικής 
παιδείας που επιχειρείται από την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τα τελευταία τριάμισι χρόνια. Ο 
αρμόδιος υπουργός, υπό το βάρος της σφοδρής 
κριτικής, φαίνεται ότι αναδιπλώθηκε μόλις δύο 
ημέρες μετά την εξαγγελία αυτήν.

Η κυβέρνηση εδώ και καιρό έχει εξαγγείλει 
την πρόθεσή της για ελεύθερη πρόσβαση 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θεωρείτε 
ότι οι εξαγγελίες Γαβρόγλου επιτυγχάνουν 
αυτή τη δέσμευση;
Το μόνο που επιτυγχάνει ο πρωτοφανής αυτός 
διαχωρισμός ανάμεσα σε σχολές «κατόπιν ε-
ξετάσεων» και σε σχολές χαμηλής ζήτησης/ε-
λεύθερης πρόσβασης είναι η κατηγοριοποίηση 
σε σχολές που διατηρούν αυξημένο κύρος και 
σ’ εκείνες που ρίχνονται στον Καιάδα της πλή-
ρους απαξίωσης. Ας είμαστε επιτέλους ειλικρι-
νείς με τους εαυτούς μας και τους Έλληνες φο-
ρολογούμενους: εάν ένα τμήμα δεν έχει ζήτηση 
από φοιτητές, έχει λόγο ύπαρξης;

Με το νέο σύστημα πρόσβασης στην ανώ-
τατη εκπαίδευση πιστεύετε ότι φαλκιδεύεται 
το αδιάβλητο του εξεταστικού συστήματος;
Η αδιαβλητότητα του συστήματος τίθεται εν 
αμφιβόλω. Το νέο σύστημα θα οδηγεί σε απο-
λυτήριο δύο ταχυτήτων, καθώς χωρίς τράπεζα 
θεμάτων, στην οποία ιδεολογικά αντιτίθεται ο 
ΣΥΡΙΖΑ, δεν διασφαλίζεται η ομοιογένεια και ο 
κοινός βαθμός δυσκολίας των θεμάτων από πε-
ριοχή σε περιοχή. Αν μη τι άλλο, οι πανελλαδι-
κές εξετάσεις ήταν ένα από τα ελάχιστα πλήρως 
αδιάβλητα συστήματα της χώρας.

Πρόσφατα απευθύνατε ερώτηση στην κυ-
βέρνηση σχετικά με το ζήτημα των παιδι-
κών σταθμών. Τι ακριβώς συμβαίνει;
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του υπουρ-
γείου Εργασίας, περίπου 35.000 παιδιά δεν θα 
έχουν θέση σε παιδικούς σταθμούς φέτος. Για 
άλλη μια χρονιά, παρά τις μεγαλόστομες εξαγ-
γελίες συλλήβδην της κυβέρνησης ότι όλα τα 
παιδιά θα βρουν θέση σε παιδικό σταθμό, όχι 
μόνο παραμένουν εκτός αλλά ο αριθμός τους 
είναι κατά πολύ μεγαλύτερος σε σύγκριση με 
πέρυσι. Για τον λόγο αυτόν απηύθυνα κοινο-
βουλευτική ερώτηση προς τους αρμόδιους υ-
πουργούς ζητώντας ενημέρωση για την αντιμε-
τώπιση του μείζονος αυτού ζητήματος, το οποίο 
πλήττει ευθέως ιδιαιτέρως τις οικογένειες με 
χαμηλά εισοδήματα. Η ΝΔ έχει δεσμευτεί να 
μη μείνει κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού. 
Η εφαρμόσιμη και κοστολογημένη λύση που 
προτείνουμε είναι η χορήγηση voucher ύψους 
180 ευρώ/μήνα με πολύ διευρυμένα εισοδημα-
τικά κριτήρια, που καλύπτουν περίπου το 98% 
των φορολογουμένων. Η υλοποίηση περιλαμ-
βάνει τρία στάδια: αρχικά καλύπτονται οι δω-

ρεάν προσφερόμενες θέσεις, μετά τα voucher 
με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και τέλος όσοι 
έχουν ή δηλώνουν μεγαλύτερο εισόδημα θα 
παίρνουν voucher για να επιλέξουν βρεφονη-
πιακό σταθμό κοντά στον τόπο κατοικίας ή ερ-
γασίας τους.

Πόσο λειτουργικό θεωρείτε ότι είναι το σχέ-
διο του υπουργείου Παιδείας σχετικά με 
την… παραμονή της τσάντας στο σχολείο;
Η περσινή δράση «Τσάντα στο σχολείο» καθι-
έρωσε την παραμονή της σχολικής τσάντας των 
μαθητών/-τριών του Δημοτικού Σχολείου για 
τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα στο 
σχολείο, με γενικό σκοπό, σύμφωνα με τη σχε-
τική εγκύκλιο, την υποστήριξη του μειωμένου 
χρόνου δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας 
γονέων-παιδιών. Χωρίς να γνωστοποιηθούν τα 
αποτελέσματα της δράσης, αυτή επεκτάθηκε στο 
σχολικό έτος 2018-2019 για τουλάχιστον δύο 
Σαββατοκύριακα τον μήνα, εγείροντας προβλη-
ματισμούς στους εκπαιδευτικούς, καθώς, όπως 
και κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, δεν 
συνοδεύεται από τις απαραίτητες αλλαγές στα 
αναλυτικά προγράμματα σπουδών και στο ε-
βδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, 
αλλά και την αναγκαία αναδιάρθρωση και εξορ-
θολογισμό της διδακτέας ύλης των μαθημάτων. 
Εισακούοντας αυτούς τους προβληματισμούς, 
απευθύνθηκα μέσω του κοινοβουλευτικού ε-
λέγχου στον υπουργό Παιδείας ερωτώντας αν 
έχουν αποτιμηθεί τα αποτελέσματα της περσι-
νής εφαρμογής της δράσης, αν έχουν ληφθεί 
υπόψη διεθνή δεδομένα και ζητώντας την κα-
τάθεση των αποτελεσμάτων σχετικών μελετών.

Συνολικά μετά από τριάμισι χρόνια διακυ-
βέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ και 
τους ΑΝΕΛ ποια πιστεύετε ότι είναι η κα-
τάσταση που επικρατεί στη δημόσια εκπαί-
δευση σε όλες τις βαθμίδες της;
Η παιδεία της χώρας μας, όπως και όλοι σχεδόν 
οι τομείς της δημόσιας σφαίρας, έχει τραυμα-
τιστεί βαριά από την καταστροφική συγκυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Μια κυβέρνηση που α-
ποθεώνει την ήσσονα προσπάθεια, εξοβελίζει 
την αριστεία, δαιμονοποιεί την αξιολόγηση. Ο-
ρισμένα μόνο από τα πλήγματα που έχει επι-
φέρει στον ευαίσθητο χώρο της παιδείας: κα-
τήργησε εν τοις πράγμασι τα πρότυπα σχολεία 
της χώρας, που προσέφεραν υψηλής ποιότητας, 

πρωτοποριακή, δωρεάν δημόσια εκπαίδευση, 
απαξίωσε την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, α-
φαιρώντας από τη διδακτέα ύλη εμβληματικά της 
κείμενα και μειώνοντας τις ώρες διδασκαλίας, 
υποβάθμισε το ολοήμερο σχολείο, επηρεάζο-
ντας σημαντικά μαθητές και τους εργαζόμενους 
γονείς τους, θέσπισε αντισυνταγματικό νομικό 
πλαίσιο για την επιλογή διευθυντών σχολικών 
μονάδων, απορρύθμισε την τεχνική-επαγγελ-
ματική εκπαίδευση, υπονόμευσε συστηματικά 
την ιδιωτική εκπαίδευση, πλήττει διαρκώς την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, επαναφέροντας τους 
«αιώνιους» φοιτητές, το ακαδημαϊκό άσυλο με 
τη στρεβλή του έννοια, εισάγοντας ένα υπέρ-
μετρα ρυθμιστικό πλαίσιο για τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα, κ.ά. Αυτή είναι, δυστυχώς, η ση-
μερινή κατάσταση στην παιδεία μας.

Ποιο είναι το σχέδιο της ΝΔ για την εκπαί-
δευση, εάν γίνει κυβέρνηση;
Οι προτάσεις της ΝΔ για την εκπαίδευση θέ-
τουν σε απόλυτη προτεραιότητα την παροχή 
υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού προϊόντος, 
βασισμένου στις αρχές της αυτονομίας, της α-
ξιοκρατίας και της αριστείας. Εντός αυτού του 
αξιακού πλέγματος στόχος μας είναι να προχω-
ρήσουμε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων, 
προκρίνουμε την επέκταση και την προσβασι-
μότητα όλων στην προσχολική αγωγή, τη με-
γαλύτερη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς, 
που μεταφράζεται και σε μεγαλύτερη αυτονομία 
των σχολικών μονάδων, τον εκσυγχρονισμό της 
διδακτέας ύλης και των διδακτικών μέσων, την 
αναβάθμιση του Λυκείου και την αναμόρφωση 
του προγράμματος σπουδών, την ενίσχυση της 
αυτονομίας και της εξωστρέφειας των ιδρυμά-
των τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη διασύνδεση 
της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, τις συ-
νέργειες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
την ανάπτυξη ξενόγλωσσων προγραμμάτων τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης, την ίδρυση μη κρατι-
κών πανεπιστημίων. Σε κάθε περίπτωση, οι ό-
ποιες αλλαγές πρέπει να υλοποιηθούν ύστερα 
από εμπεριστατωμένη μελέτη, χωρίς μικροπο-
λιτικές βλέψεις, με επιστημονικά κριτήρια, με 
γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τη συνολική 
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Πριν από λίγες ημέρες ο υπουργός Παιδείας 
Κώστας Γαβρόγλου εξήγγειλε ότι από την 
επόμενη σχολική χρονιά το κουδούνι για 
τους μαθητές θα χτυπάει στις 9 το πρωί. Ποιο 
είναι το σχόλιό σας;
Η εν λόγω εξαγγελία εγείρει πλήθος αυτονόη-
των ερωτημάτων, όπως:
• Ποια τα κίνητρα; Θα ωφελήσει την εκπαιδευ-
τική διαδικασία σε κάτι, πέρα από το «να κοι-
μούνται τα παιδιά περισσότερο», όπως ισχυρί-
στηκε ο υπουργός;
• Στηρίζεται σε κάποιες μελέτες που έχουν εκ-
πονηθεί ενδεχομένως και σε άλλες χώρες;
• Τι συνέπειες θα έχει η αλλαγή αυτή στους ερ-
γαζόμενους γονείς οι οποίοι θα πρέπει να βρί-
σκονται νωρίς στην εργασία τους;
• Θα υπάρχει η δυνατότητα να αφήνουν τα παι-
διά νωρίτερα στο σχολείο;
• Και, αν ναι, πώς θα απασχολούνται εκεί τα παι-
διά δύο ολόκληρες ώρες πριν από την έναρξη 
των μαθημάτων;

Στην Αφροδίτη Παπακαλού



ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ METAΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

•	 Διοίκηση	Επιχειρήσεων	(ΜΒΑ)
•	 Εκπαιδευτική	Ψυχολογία
•	 Νεότερη	και	Σύγχρονη	Ιστορία
Δημόσια	Διοίκηση	με	κατευθύνσεις:
•	 Γενική	Διοίκηση
•	Εκπαιδευτική	Διοίκηση
•	Διοίκηση	Μονάδων	Υγείας

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ς

Οικονομικές Επιστήμες & Διοίκηση Οικονομικές Επιστήμες & Διοίκηση
•	 Διοίκηση	Επιχειρήσεων
•	 Τραπεζική,	Λογιστική	και	Χρηματοοικονομικά

•	 Δημόσια	Διοίκηση	(MPA)
•	 Διοίκηση	Επιχειρήσεων	(ΜΒΑ)
•	 MBA	στα	Ναυτιλιακά	
•	 MBA	στα	Τουριστικά	
•	 Τραπεζικά,	Επενδυτικά	και	Χρηματοοικονομικά
•	 Χρηματοοικονομικά	&	Λογιστική

Αρχιτεκτονική, Μηχανική & 
Γεωπεριβαλλοντικές Επιστήμες
•	 Αρχιτεκτονική
•	 Αρχιτεκτονική	Τοπίου	(BLA)
•	 Εκτίμηση	και	Ανάπτυξη	Ακινήτων
•	 Πολιτική	Μηχανική

Αρχιτεκτονική, Μηχανική & 
Γεωπεριβαλλοντικές Επιστήμες
•	 Εκτίμηση	Περιβαλλοντικών	Επιπτώσεων	
και	Διοίκηση	Αειφορίας	(EIASM)

•	 Διαχείριση	Κατασκευών
•	 Αρχιτεκτονική	Τοπίου	(MLA)
•	 Digital	Video	Production
•	 Real	Estate

Επιστήμες της Υγείας
•	 Ψυχολογία

Επιστήμες της Υγείας
•	 Συμβουλευτική	Ψυχολογία
•	 Εκπαιδευτική	Ψυχολογία

Νομική και Κοινωνικές Επιστήμες 
•	 Νομική	(LLB)

Νομική και Κοινωνικές Επιστήμες 
•	 Διεθνές	&	Ευρωπαϊκό	Οικονομικό	Δίκαιο

#

Άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα
•	 Θεολογικές	Σπουδές
•	 Ιστορία
•	 Πληροφοριακά	Συστήµατα

Άλλα προπτυχιακά προγράμματα
•	 Εφαρµοσµένη	Πληροφορική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΣ

Λεωφόρος Δανάης 2, 
8042 Πάφος, Κύπρος

Ελλάδα: 
(Aστική Χρέωση): Τ: +30 2155 251 414

Τηλ: +357 26843331, 26843300 
E-mail: recruitment@nup.ac.cy  
Web: www.nup.ac.cy



Ελλάδα: 
(Aστική Χρέωση): Τ: +30 2155 251 414

Γιατί στο 
Νεάπολις

Διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία

Καταξιωμένο ακαδημαϊκό 
προσωπικό

Σύγχρονες ποιοτικές σπουδές

Επαγγελματική 
πιστοποίηση

Άρτιες εγκαταστάσεις

Φοιτητική μέριμνα

Πρόγραμμα Erasmus +

Πρακτική άσκηση

Φιλικό και ασφαλές περιβάλλον

ς

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΣ
Λεωφ. Δαναής 2, 8042 Πάφος, Κύπρος 

T: 00357 26843331 / 00357 26843515
E: recruitment@nup.ac.cy

W: www.nup.ac.cy
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Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι νέοι ε-
πιλέγουν τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) για τις σπουδές τους. 
Πλέον τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά 

γνωρίζουν ότι η ανώτατη εκπαίδευση δεν είναι μονό-
δρομος. Μάλιστα, όπως επιβεβαιώνουν και οι απόφοι-
τοί τους, η φοίτηση στα ΙΕΚ οδηγεί σε άμεση επαγ-
γελματική αποκατάσταση λόγω της εξειδίκευσης που 
προσφέρουν και την οποία αναζητά η αγορά.

Οι σπουδές στα ΙΕΚ
Τα ΙΕΚ εντάσσονται στη μετα-δευτεροβάθμια μη υ-
ποχρεωτική εκπαίδευση και παρέχουν επίσημη αλλά 
αδιαβάθμητη κατάρτιση, καθώς δέχονται τόσο απο-
φοίτους Γυμνασίου όσο και αποφοίτους Λυκείου, ανά-
λογα με τις επιμέρους ειδικότητες που προσφέρουν.

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς 
την κατάρτισή τους στα δημόσια ΙΕΚ λαμβάνουν Βε-
βαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η βεβαίωση 
αυτή τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξε-
τάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για 
την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης, επιπέδου μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής 
κατάρτισης.

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι α-
ναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες 
της Ε.Ε. (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώ-
θηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 92/51/ΕΟΚ).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι καταρτιζό-
μενοι δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Οι κύριοι στόχοι των ΙΕΚ είναι να παρέχουν στους 
καταρτιζόμενους αρχική επαγγελματική κατάρτιση, 
να τους εξασφαλίζουν τα κατάλληλα προσόντα (ανά-
λογα με την επιλεγόμενη ειδικότητα) μέσω της πα-
ροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και 
πρακτικών γνώσεων, να τους παρέχουν τη δυνατότητα 
να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες με την ειδικότητά 
τους δεξιότητες, να διευκολύνουν την επαγγελματική 
ένταξή τους στην κοινωνία και να εξασφαλίζουν την 
προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της 
παραγωγικής διαδικασίας.

Φιλοσοφία και πρόγραμμα σπουδών
Κύριο έργο των ΙΕΚ είναι η παροχή υψηλού επιπέ-
δου προσόντων, με απώτερο σκοπό την απορρόφηση 
των καταρτιζομένων από την αγορά εργασίας.

Αυτό επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων με την επι-
λογή και τη διαμόρφωση πιστοποιημένων προγραμ-
μάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που α-
ντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περι-
γράμματα στο πλαίσιο των ειδικοτήτων που έχουν 
ζήτηση στην αγορά εργασίας και με την επιλογή εκ-
παιδευτών με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία, προ-
κειμένου να παρέχουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση. 
Σημαντικό ρόλο παίζει και η φιλοξενία των καταρ-
τιζομένων σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των 
δομών της τυπικής εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας το 
κατάλληλο περιβάλλον για την ολοκληρωμένη κα-
τάρτισή τους.

Για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου υπάρχει 
η δυνατότητα παρακολούθησης ειδικοτήτων κατάρ-
τισης διάρκειας έως και 4 εξαμήνων, ενώ οι κάτοχοι 
απολυτηρίου Γυμνασίου έχουν τη δυνατότητα πα-
ρακολούθησης μετα-γυμνασιακών ειδικοτήτων δι-
άρκειας έως και 2 εξαμήνων. Οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ-
ΕΠΑΣ δικαιούνται να επιλεγούν σε αντίστοιχες ει-
δικότητες για το 3ο εξάμηνο κατάρτισης των ΙΕΚ, 
ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους σε 2 εξάμηνα.

Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από 2 αυτο-
τελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εα-
ρινό, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 14 πλήρεις 
εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο κα-
τάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Φε-
βρουάριο, ενώ το εαρινό αρχίζει τον Φεβρουάριο και 
τελειώνει τον Ιούνιο. Η κατάρτιση στα δημόσια ΙΕΚ 
πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες.

Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεω-
τικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μεικτά μαθήματα. 
Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης η αξιολόγηση των 
καταρτιζομένων γίνεται τόσο με τη διενέργεια εξετά-
σεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο 
και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος 
του εξαμήνου.

Οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη 
ζήτηση
Στα ΙΕΚ, τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά, προ-
σφέρεται μια μεγάλη γκάμα ειδικοτήτων, κάτι που 
δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο σπουδαστή να ε-
πιλέξει το αντικείμενο που του ταιριάζει καλύτερα. Οι 
ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι: βοηθός 
φυσικοθεραπείας, βοηθός βρεφονηπιοκόμων, τεχνι-
κός ιατρικών οργάνων, βοηθός ιατρικών εργαστηρίων, 
τεχνικός κομμωτικής τέχνης, βοηθός φαρμακείου, τε-
χνικός μαγειρικής τέχνης, τεχνικός αισθητικής τέχνης 
και μακιγιάζ, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, τε-
χνικός εφαρμογών πληροφορικής, προπονητής αθλη-
μάτων, δημοσιογραφίας και ειδικός φοροτεχνικού 
γραφείου.

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια κερδίζουν διαρκώς 
έδαφος οι σπουδές στις εφαρμοσμένες τέχνες και συ-
γκεκριμένα σε ειδικότητες όπως γραφίστας, διακο-
σμητής, σκιτσογράφος-εικονογράφος, φωτογράφος 
και 3D Animation, ενώ στα τμήματα Οικονομίας και 
Διοίκησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν 
ανάμεσα σε ειδικότητες όπως ναυτιλιακά, marketing 
και διοίκηση επιχειρήσεων.

Δικαιολογητικά εγγραφής
Οι σπουδαστές για την εγγραφή τους στα ΙΕΚ θα πρέ-
πει να προσκομίσουν τον απολυτήριο τίτλο του Λυ-
κείου, ένα απλό αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότη-
τας και δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Επιπλέον, για τα δημόσια ΙΕΚ χρειάζονται πιστο-
ποιητικό πολυτεκνίας-τριτεκνίας (μοριοδοτούνται ε-
πιπλέον, εφόσον υπάρχουν) και επαγγελματική προ-
ϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα (μοριοδοτείται 
επιπλέον, εφόσον υπάρχει), ενώ οι αλλοδαποί πρέπει 
να προσκομίσουν άδεια παραμονής και, αν δεν έχουν 
αντίστοιχο τίτλο από σχολείο της χώρας μας, πιστο-
ποιητικό ελληνομάθειας.

Σημειώνεται ότι στα δημόσια ΙΕΚ η επιλογή των 
υποψηφίων γίνεται με βάση τη βαθμολογία του τίτλου 
σπουδών, την ηλικία, την τυχόν προϋπηρεσία και την 
ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΙΕΚ



27www.freesunday.gr
16.09.2018 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πόλο έλξης για περισσότερους από 5.000 
νέους αποτελούν ετησίως τα κολλέγια, 
καθώς σπουδάζοντας στην Ελλάδα οι α-
πόφοιτοι αποκτούν πτυχίο από το εξω-

τερικό.
Τα κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής 

μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που πα-
ρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμ-
φωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρη-
σης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες 
αρχές στη χώρα όπου εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε 
πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρ-
κειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών.

Βάσει στοιχείων του Συνδέσμου Ελληνικών Κολ-
λεγίων οι φοιτητές που επιλέγουν προπτυχιακά προ-
γράμματα σπουδών είναι 3.500 και όσοι επιλέγουν 
κάποιο από τα μεταπτυχιακά 1.500. Τα ελληνικά κολ-
λέγια λειτουργούν για περισσότερα από 20 χρόνια σε 
συνεργασία με διακεκριμένα βρετανικά και ευρωπα-
ϊκά πανεπιστήμια.

Γιατί να επιλέξω κολλέγιο;
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Κολλεγίων, 
«το κολλέγιο προσφέρει πανεπιστημιακά πτυχία 
όλων των δημοφιλών ειδικοτήτων από διακεκριμένα 
δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, τα οποία αναγνωρί-
ζονται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματι-
κών Προσόντων ως επαγγελματικά ισοδύναμα με πτυ-
χία των ΑΕΙ/ΤΕΙ».

Επίσης, «προσφέρει εγγυημένες ποιοτικές σπου-
δές με τη σφραγίδα του Βρετανικού Οργανισμού Δι-
ασφάλισης Ποιότητας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης (QAA), καθώς και αναγνωρισμένο πτυχίο από το 
ΝARIC, το βρετανικό ΔΟΑΤΑΠ, ενώ διαθέτει ακαδη-
μαϊκό κύρος, με καθηγητές κατόχους μεταπτυχιακών 
και διδακτορικών τίτλων, που αξιολογούνται τακτικά, 
ώστε να είναι πάντα υψηλό το επίπεδο εκπαίδευσης».

Οι σπουδές σε κολλέγιο «προσφέρουν συνδυα-
σμό αγγλόφωνης και ελληνόφωνης διδασκαλίας, πλε-
ονέκτημα που διευκολύνει τον φοιτητή στην προσαρ-

μογή του στην αγγλική γλώσσα, σε σχέση με την α-
πευθείας φοίτηση σε ένα ξένο πανεπιστήμιο, ενώ 
αποτελούν διαβατήριο για μια καριέρα υψηλού επι-
πέδου με διευρυμένες επαγγελματικές προοπτικές 
εντός και εκτός Ελλάδας».

Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλε-
γίων ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1998 και απαρτίζεται 
από δέκα κολλέγια-μέλη, αναγνωρισμένα από το υ-
πουργείο Παιδείας, που συνεργάζονται με ευρωπα-
ϊκά πανεπιστήμια, στην πλειονότητά τους βρετανικά.

Η επαγγελματική αναγνώριση
Τα πτυχία που απονέμονται από αλλοδαπά πανεπι-
στήμια, μετά την ολοκλήρωση σπουδών που πραγμα-
τοποιούνται σε κολλέγια στην Ελλάδα, αναγνωρίζο-
νται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών 
Προσόντων (ΣΑΕΠ).

Το ΣΑΕΠ είναι το αρμόδιο όργανο για τη χορή-
γηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και ε-
παγγελματικής ισοδυναμίας πτυχίων από αλλοδαπά 
πανεπιστήμια με τα αντίστοιχα που απονέμονται από 
τα ελληνικά ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Η αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων των 
κολλεγίων επιβάλλεται πλέον μέσω της εφαρμογής 
των διατάξεων του Π.Δ. 38/2010, που τροποποιήθηκε 
με τους νόμους 4093/2012 και 4111/2013. Η Ευρωπα-
ϊκή Οδηγία 36 του 2005 μέχρι πρότινος κάλυπτε μόνο 
τα πτυχία πανεπιστημίων από χώρες της Ε.Ε. που α-
ντιστοιχούσαν σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγ-
γέλματα. Τώρα, όμως, για τον απόφοιτο ενός κολλε-
γίου είναι δυνατή η αναγνώριση επαγγελματικής ι-
σοδυναμίας ευρωπαϊκού πανεπιστημιακού πτυχίου 
οποιασδήποτε ειδικότητας.

Όπως εξηγεί ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων, 
υπάρχουν δύο μορφές αναγνώρισης: «Η αναγνώ-
ριση επαγγελματικών προσόντων με βάση την Οδη-
γία 36/2005 που αφορά τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα 
επαγγέλματα, δηλαδή εκείνα που χρειάζονται άδεια 
ασκήσεως, όπως του πολιτικού μηχανικού, του δικη-
γόρου ή του ψυχολόγου, και η αναγνώριση επαγγελ-
ματικής ισοδυναμίας τίτλων Ανώτατης Εκπαίδευσης 
για τους κατόχους πτυχίων από ευρωπαϊκά πανεπι-

στήμια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδη-
γίας 36/2005, δηλαδή πτυχίων σε γνωστικά αντικεί-
μενα που οδηγούν σε μη νομοθετικά ρυθμιζόμενα 
επαγγέλματα, όπως, για παράδειγμα, η Διοίκηση Επι-
χειρήσεων, το Μάρκετινγκ, η Πληροφορική, η Ναυ-
τιλία κ.λπ.».

Οι απόφοιτοι των κολλεγίων μπορούν πλέον να 
διεκδικούν θέσεις πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκ-
παίδευσης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημό-
σιο τομέα, να εξελίσσονται μισθολογικά βάσει των ε-
παγγελματικών προσόντων τους, να συμμετέχουν σε 
προγράμματα του ΟΑΕΔ ή άλλων οργανισμών και γε-
νικά να έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που 
έχουν οι απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, «οι τίτλοι που έχουν 
αποκτηθεί από αλλοδαπό πανεπιστήμιο μετά από 
σπουδές που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργαζόμενο 
κολλέγιο στην Ελλάδα, αν και αναγνωρίζονται σε ό,τι 
αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα, δεν γίνονται δε-
κτοί από τα ελληνικά πανεπιστήμια για τη συνέχιση 
των σπουδών για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή δι-
δακτορικού διπλώματος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει 
βέβαια μόνο για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, 
καθώς οι απόφοιτοι γίνονται δεκτοί για τη συνέχιση 
των σπουδών τους (σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό 
επίπεδο) σε διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερι-
κού με απεριόριστες δυνατότητες για επαγγελματική 
αποκατάσταση και περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη».

Τα κολλέγια λειτουργούν εφόσον εξασφαλίσουν 
άδεια που χορηγεί το υπουργείο Παιδείας. Οι άδειες 
αυτές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως και λίστα των αδειοδοτημένων κολλεγίων αναρ-
τάται στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Η εποπτεία των κολλεγίων ασκείται από το Τμήμα 
Κολλεγίων, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Διά 
Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μά-
θησης και Νέας Γενιάς του υπουργείου Παιδείας.

Σε κάθε περίπτωση, ο φοιτητής απολαμβάνει όλα 
τα προνόμια του συνεργαζόμενου ξένου πανεπιστη-
μίου, ακριβώς όπως ένας σπουδαστής που βρίσκεται 
εκεί και φοιτά στον χώρο του συνεργαζόμενου πανε-
πιστημίου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΠΤΥΧΙΌ ΜΕ ΣΠΌΥΔΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Ως ενήλικες πολλές φορές έχουµε 
την άποψη ότι τα παιδιά ζουν σε 
έναν κόσµο ανέµελο, απαλλαγ-
µένο από στενοχώριες και άγχος. 
Άποψη που φυσικά δεν ισχύει. 

Στην πραγµατικότητα, ισχύει το ακριβώς αντί-
θετο. Το άγχος που αφορά το διάβασµα ή το σχο-
λείο γενικώς (σχολικό άγχος) πιθανότατα να προ-
καλείται από τις επιδόσεις τους στο σχολείο, αλλά 
και από την πίεση του κοινωνικού τους περίγυρου. 
Ενδεχοµένως το άγχος να οφείλεται στην αρνη-
τική εικόνα που έχουν τα παιδιά για τον εαυτό τους 
και στην έλλειψη αυτοεκτίµησης.

Συµπτώµατα που µαρτυρούν άγχος 
για το διάβασµα
∆εν είναι πάντα εύκολο να διακρίνουµε πότε ένα 
παιδί έχει άγχος. Το άγχος του παιδιού εκδηλώνε-
ται συνήθως µέσα από µια σειρά συµπτωµάτων, τα 
κυριότερα από τα οποία είναι τα ακόλουθα:
• Σωµατικές ενοχλήσεις (πονοκέφαλος, στοµαχό-
πονος κ.λπ.)
• Ξαφνική και έντονη κινητικότητα
• Ξεσπάσµατα θυµού και επιθετικότητα
• Κοινωνική αποµόνωση
• ∆υσκολία συγκέντρωσης
• Άρνηση ολοκλήρωσης εργασιών ή άρνηση να 
πάει σχολείο
• Άρνηση για φαγητό
• Πόνος στο στήθος
• Τραυλισµός
• Εµετός
• Ναυτία
• ∆ιάρροια
• Κλάµατα
• Βραδινή ενούρηση
• ∆ιαταραχές ύπνου

Τα παιδιά που εµφανίζουν τα παραπάνω συ-
µπτώµατα προσπαθούν να αποφύγουν µια κατά-
σταση που τα κάνει να φοβούνται.

Τι µπορούν να κάνουν οι γονείς
Αρχικά καλό θα είναι οι γονείς να απευθυνθούν 

Άγχος για το διάβασ�α: 
Συµπτώµατα και τρόποι 
αντιµετώπισης

 ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*

σε έναν παιδίατρο για να τους διαβεβαιώσει ότι 
τα συµπτώµατα δεν οφείλονται σε φυσικά αίτια. 
Σε περίπτωση που τα συµπτώµατα δεν έχουν φυ-
σικά αίτια, σηµαντικό είναι οι γονείς να κατανοή-
σουν ότι τα συµπτώµατα που εκδηλώνει το παιδί 
είναι πραγµατικά και πιθανότατα να οφείλονται 
στο άγχος του παιδιού. ∆είτε παρακάτω ορισµέ-
νους τρόπους για να αντιµετωπίσετε το άγχος του 
παιδιού για το διάβασµα:
• Τα παιδιά θα πρέπει να τρέφονται σωστά και να 
αθλούνται, επειδή το άγχος επιβαρύνει τον οργα-
νισµό.
• Απαραίτητο είναι τα παιδιά να κοιµούνται αρκετά 
(τουλάχιστον 7-8 ώρες) και να ξεκουράζονται.
• Οι γονείς καλό θα είναι να αφιερώνουν ποιοτικό 
χρόνο στα παιδιά τους, ώστε εκείνα να αισθάνονται 
ότι τους έχουν δίπλα τους.
• Να ακούν ενεργητικά το παιδί όταν είναι αγχω-
µένο χωρίς να ασκούν κριτική και να προσπαθούν 
να αντιληφθούν αυτό που δεν µπορεί να πει.
• Να συζητούν µε το παιδί τους σχετικά µε τους λό-
γους που του προκαλούν άγχος. ∆εν είναι πάντοτε 
αναγκαία η συµβουλή από την πλευρά τους, µερι-
κές φορές τα παιδιά έχουν απλώς ανάγκη να τα α-
κούσει κάποιος.
• Οι γονείς καλό θα είναι να επαναπροσδιορίσουν 
τις προσδοκίες τους και να µην επιδιώκουν µόνο 
τη βαθµοθηρία. Σηµαντική είναι και η κοινωνική 
παρουσία του παιδιού στο σχολείο.
• Καλό θα είναι να ενισχύουν την κοινωνικοποί-
ηση του παιδιού τους και να το βοηθούν να ανα-
πτύξει και να διατηρήσει διαπροσωπικές σχέσεις.
• Να ενισχύουν την αυτοεκτίµηση των παιδιών. 
Να τα επαινούν για καθετί καλό που κάνουν, να 
µην τα «µειώνουν» και να µην τα συγκρίνουν µε 
άλλα παιδιά ή αδέρφια.
• Η επικοινωνία των γονιών µε τον δάσκαλο ή τη 
δασκάλα του παιδιού και η ενηµέρωση για τα συ-
ναισθήµατα του παιδιού είναι εξίσου σηµαντικές.
• Πολύ βασικό είναι να αναρωτηθούν αν αποτε-
λούν οι ίδιοι πηγή άγχους για το παιδί τους.
• Σε κάθε περίπτωση, όταν νιώθουν αδύναµοι να 
βοηθήσουν το παιδί τους, δεν θα πρέπει να διστά-

ζουν και να αναζητούν τη βοήθεια των ειδικών.

Πρακτικές συµβουλές για τη σωστή 
διαχείριση του χρόνου διαβάσµατος
Τόσο ο χρόνος όσο και ο τόπος διαβάσµατος παί-
ζουν καθοριστικό ρόλο στη µελέτη του παιδιού και 
στη διαχείριση του άγχους. Ο χρόνος και ο τόπος 
µελέτης θα πρέπει να σταθεροί. Ένα σταθερό πρό-
γραµµα δηµιουργεί ασφάλεια στο παιδί και δεν 
του προκαλεί άγχος. Το διάβασµα της τελευταίας 
στιγµής, δηλαδή λίγο πριν από το σχολείο, πιθα-
νότατα θα δηµιουργήσει άγχος στο παιδί και στους 
γονείς. Καλό θα είναι, λοιπόν, οι γονείς να φτιά-
ξουν µαζί µε το παιδί το ηµερήσιο πρόγραµµά του 
και να το βοηθούν καθηµερινά να το τηρεί. Αρκετά 
βοηθητικό θα ήταν αν το πρόγραµµα ήταν και ο-
πτικοποιηµένο. Οι γονείς είναι σηµαντικό να θέ-
τουν όρια στο παιδί, όχι για να το τιµωρήσουν ή να 
του µεγεθύνουν το άγχος αλλά για να δοµήσουν το 
περιβάλλον του παιδιού και να το βοηθήσουν να α-
ποβάλει το άγχος του.

Πώς µπορούν οι γονείς να περιορίσουν 
το δικό τους άγχος
Πολλές φορές οι γονείς, στην προσπάθειά τους 
να βοηθήσουν τα παιδιά στο διάβασµα, µεγεθύ-
νουν το άγχος τους. Καλό θα είναι, λοιπόν, να µην 
είναι πολύ πιεστικοί. Θα πρέπει να θυµούνται πως 
η πίεση και το πολύωρο διάβασµα το µόνο αποτέ-
λεσµα που θα φέρουν θα είναι η απέχθεια του παι-
διού προς τη µελέτη και περισσότερο άγχος. Ε-
ξάλλου, ένα παιδί στην ηλικία του ∆ηµοτικού δεν 
πρέπει να διαβάζει πολλές ώρες. Σηµαντικό είναι 
η ώρα της µάθησης να µοιάζει διασκεδαστική και 
ευχάριστη, και όχι καταναγκαστικό έργο.

Θα πρέπει να θυµούνται πως σκοπός τους είναι 
να βοηθήσουν το παιδί να αυτονοµηθεί στο διάβα-
σµα και όχι να τους έχει συνεχώς ανάγκη ή να αγ-
χώνεται στην ιδέα ότι θα διαβάσει µόνο του. Όπως 
σε κάθε επιθυµητή συµπεριφορά, η πιο σηµα-
ντική συµβουλή είναι να δώσουν οι ίδιοι το καλό 
παράδειγµα. Αν επιθυµούν, λοιπόν, το παιδί να α-
γαπήσει το διάβασµα, θα πρέπει να του δείξουν 
πως και οι ίδιοι το αγαπούν.

Επιπτώσεις του άγχους 
στην ακαδηµαϊκή πορεία του παιδιού
Αν το άγχος του παιδιού δεν εντοπιστεί και αντιµε-
τωπιστεί εγκαίρως, µπορεί να έχει σοβαρές ακαδη-
µαϊκές συνέπειες για το παιδί. Μπορεί να το οδη-
γήσει σε σχολική άρνηση, να µη θέλει, δηλαδή, να 
ξαναπάει σχολείο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργού-
νται στο παιδί σηµαντικά µαθησιακά ελλείµµατα 
λόγω των συχνών απουσιών του. Το άγχος ίσως δυ-
σκολέψει το παιδί να παρουσιάσει στο σχολείο τα 
όσα έχει µελετήσει, µε αποτέλεσµα να παίρνει χα-
µηλή βαθµολογία. ∆εν θα πρέπει να ξεχνάµε πόσο 
σηµαντική είναι η διαχείριση του άγχους κατά τη 
διάρκεια των πανελλήνιων εξετάσεων. Αν το παιδί 
δεν έχει µάθει από µικρή ηλικία να διαχειρίζεται 
το άγχος του, πιθανόν να οδηγηθεί σε αποτυχία ή 
να δυσκολευτεί σηµαντικά να περάσει τις εν λόγω 
εξετάσεις.

*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγω-
γός - συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επι-
στηµονικός υπεύθυνος Υγείας & Ανθρωπιστικών 
Επιστηµών του Aegean College, επιστηµονικός δ/
ντής του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών 
«Παιδίων Πλεύση». www.eidikospaidagogos.gr
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Το Γαλλικό Κολλέγιο της Ελλάδας-IdEF 
που συμπράττει από το 1995 με το Δημόσιο 
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Paris-Cite παρέχει ένα υψηλό και σύγχρο-
νο επίπεδο ακαδημαϊκής γνώσης και πρα-
κτικής εφαρμογής για εκείνους που επιθυ-
μούν να σταδιοδρομήσουν στους τομείς της 
αθλητικής επιστήμης.
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•  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, ΜΠΑΣΚΕΤ, ΣΤΙΒΟΣ, 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΧΟΡΟΣ, FITNESS

Τηλεφωνικό Κέντρο: 
210 6980772-3 
www.idef.gr
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υγεία

«Οι άνδρες παραμελούν την υγεία τους και 
πηγαίνουν στον ουρολόγο μόνο όταν έχουν 
πρόβλημα. Στο 90% των προληπτικών εξετάσεων 
για τον προστάτη το ραντεβού το κλείνει η 
σύζυγός τους». 
Ηρακλής Πούλιας, πρόεδρος της Ελληνικής 
Ουρολογικής Εταιρείας

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

ΑΎΞΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ 
ΑΠΌ ΚΑΡΚΊΝΌ 
ΤΌΎ ΠΡΌΣΤΑΤΗ 
ΌΤΑΝ ΜΕΊΩΝΌΝΤΑΊ 
ΤΑ ΤΕΣΤ PSA

Με μια μεγάλη αμερικανική μελέτη να απο-
δεικνύει πως όταν χαλαρώνουν οι άνδρες το 
προληπτικό τσεκάπ για τον καρκίνο του προ-
στάτη αυξάνονται τα περιστατικά με μετα-

στατική νόσο και οι θάνατοι, το μήνυμα είναι σαφές: Με τον 
καρκίνο του προστάτη δεν παίζουμε. Γιατί είναι ο συχνότε-
ρος καρκίνος στους άνδρες της Ε.Ε. και κάθε χρόνο καταγρά-
φονται 365.000 νέα περιστατικά, καθώς και 74.000 θάνατοι. 
Στη χώρα μας σε ετήσια βάση διαγιγνώσκονται με καρκίνο 
του προστάτη περισσότεροι από 3.200 άνδρες, ενώ σχεδόν 
1.700 πεθαίνουν κάθε χρόνο από τη νόσο, συχνά έπειτα από 
πολυετή πορεία. Προκειμένου να μειωθούν τα περιστατικά 

και η θνησιμότητα, η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία συ-
στήνει στους άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω ετήσιο τσεκάπ 
με μέτρηση PSA και δακτυλική εξέταση, με πρεσβευτή της 
εκστρατείας τον δημοφιλή ηθοποιό Γιώργο Γιαννόπουλο. Η 
εκστρατεία των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων διαρκεί από 
τις 17 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, με τη δακτυλική εξέταση να 
γίνεται σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τον έλεγχο του 
PSA στα διαγνωστικά κέντρα και συνεργαζόμενα ιατρεία του 
δικτύου Iatrica. Για να κλείσετε το δικό σας ραντεβού με το 
δίκτυο Iatrica καλέστε από 10 έως και 21 Σεπτεμβρίου στον 
τηλεφωνικό αριθμό 210 3413400. Όπως εξηγούν ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας Ηρακλής Πούλιας, ο 

αντιπρόεδρός της Ιωάννης Γκιάλας, διευθυντής ΕΣΥ της Ου-
ρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», και ο 
Αλκιβιάδης Γρηγοράκης, διευθυντής ΕΣΥ της Ουρολογικής 
Κλινικής στο Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», αν ο καρκίνος 
του προστάτη διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο ο ασθενής έχει 
ικανοποιητική πορεία. Πέρα από το οικογενειακό ιστορικό, 
που έχει επιβαρυντική επίδραση, υπάρχουν άλλες δύο κα-
τηγορίες ανδρών οι οποίοι πρέπει να ξεκινούν νωρίτερα να 
εξετάζονται: όσοι έχουν PSA άνω του 1 στην ηλικία των 40 
ετών και PSA άνω του 2 στην ηλικία των 60 ετών. Επίσης, 
αυξημένο κίνδυνο διατρέχουν οι Σκανδιναβοί και οι Αφρο-
αμερικανοί.

Σ
ε μια εποχή που ο εμβολιασμός έχει μπει στο στόχαστρο, με ολέθρια αποτελέσματα για τη δημόσια 
υγεία, όπως αυτά που συνέβησαν πρόσφατα με την ιλαρά, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων- Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), ως Εθνικής Εμβέλειας Δίκτυο Πόλεων Πιστοποιημένο Μέλος 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ξεκινά μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης για τους εμβολιασμούς 

των ενηλίκων για τη γρίπη, την πνευμονία και τον έρπητα ζωστήρα σε 19 δήμους της χώρας. Όπως τόνισε ο 
πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ, της ΚΕΔΕ και του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης: «Ο εμβολιασμός έχει πολλαπλά οφέλη για 
όλη την κοινωνία, τους υγιείς ανθρώπους και τους χρόνιους ασθενείς. Ενδεικτικά, ο εμβολιασμός για τη γρίπη 
μειώνει κατά 50% την εκδήλωση καρδιακών προσβολών, κατά 28% τους θανάτους στους διαβητικούς και κατά 
24% την εκδήλωση εγκεφαλικού επεισοδίου σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα». Από την πλευρά του, ο 
Παναγιώτης Γαργαλιάνος-Κακολύρης, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, υπογράμμισε το γεγο-
νός ότι η χώρα μας υπολείπεται του καθορισμένου στόχου των διεθνών οργανισμών υγείας όσο και των ειδι-
κών επιστημονικών εταιρειών αναφορικά με τους εμβολιασμούς. Το οδοιπορικό ενημέρωσης θα σταθμεύσει 
σε 19 δήμους της Ελλάδας, με 11 από αυτούς να βρίσκονται στην Αττική (Άγ. Ανάργυροι, Άλιμος, Ηλιούπολη, 
Ηράκλειο, Ίλιον, Καλλιθέα, Κορυδαλλός, Μαρούσι, Π. Φάληρο, Περιστέρι, Ν. Φιλαδέλφεια - Ν. Χαλκηδόνα) και 
8 σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη (Αμπελόκηποι-Μενεμένη και Κορδελιό-Εύοσμος) και στην 
περιφέρεια (Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Καβάλα, Ιωάννινα, Γρεβενά και Κοζάνη).

ΟΔΟΊΠΟΡΊΚΟ 
ΓΊΑ ΤΗΝ ΑΞΊΑ 
ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΊΑΣΜΟΥ 
ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΊΚΕΣ 
ΣΕ 19 ΔΗΜΟΥΣ

Ε
λπιδοφόρες είναι οι έρευνες για τη δυνατότητα τεκνοποίησης 
σε γυναίκες που γεννήθηκαν χωρίς μήτρα και κόλπο, με 7 
μεταμοσχεύσεις μήτρας να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο 
Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ στη Σουηδία, από την ομάδα 

του καθηγητή Brannstrom, με τον οποίο συνεργάζεται ο Έλληνας «πα-
τριάρχης» των μεταμοσχεύσεων Ανδρέας Τζάκης. Από αυτές τις μετα-
μοσχεύσεις μήτρας έχουν γεννηθεί τα πρώτα υγιέστατα μωρά, αλλά η 
δυνατότητα πραγματοποίησης της επέμβασης σε ελληνικό έδαφος πα-

ραμένει άπιαστο όνειρο, κυρίως λόγω οικονομικών παραγόντων. Δι-
εθνώς, μία στις 4.000 γυναίκες γεννιέται χωρίς μήτρα και κόλπο, με 
την πατρίδα μας να πρωτοπορεί στην πλαστική αποκατάσταση κόλπου, 
καθώς ήδη έχουν γίνει τέτοιες επεμβάσεις σε 263 νέες Ελληνίδες στη 
Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Αρεταίειου Νοσοκομείου. 
Πολύτιμη στην καταπολέμηση της υπογεννητικότητας είναι η συνεισφο-
ρά της πρωτοβουλίας HOPE genesis, χάρη στην οποία έχουν γεννηθεί 
43 μωρά, ενώ 31 θα γεννηθούν σύντομα.

ΕΦΊΚΤΗ Η ΤΕΚΝΟΠΟΊΗΣΗ 
ΓΊΑ 263 ΕΛΛΗΝΊΔΕΣ 
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ 
ΧΏΡΊΣ ΜΗΤΡΑ

ΠΡΏΤΑΘΛΗΤΡΊΑ 
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ 
ΑΓΏΝΑ ΕΝΑΝΤΊΑ 
ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΊΝΟ  
ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Κ
αρπούς αποφέρει ο τεράστιος αγώνας που υλοποι-
είται από το «Άλμα Ζωής» για τη διάδοση, στις Ελλη-
νίδες, του μηνύματος πως η πρόληψη είναι σωτήρια 
στον καρκίνο του μαστού. Κορωνίδα της εκστρατείας 

ο αγώνας δρόμου των 5 χλμ. και το περπάτημα των 2 χλμ., με 
την ονομασία Greece Race for the cure, που έχουν κατεβάσει 
την τελευταία δεκαετία 161.496 ανθρώπους στους δρόμους της 
Αθήνας, γεγονός το οποίο καθιστά την πατρίδα μας 2η παγκο-
σμίως σε συμμετοχές. Στόχος του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» εί-
ναι στη φετινή διοργάνωση, στις 30 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο, 
να σπάσει το περσινό ρεκόρ των 36.651 συμμετοχών και να 
διαδοθεί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας το μήνυμα πως ο καρ-
κίνος του μαστού μπορεί να νικηθεί. Όπως εξηγεί η πρόεδρος 
του συλλόγου, χάρη στα Races for the cure έχουν υλοποιηθεί 
94 προγράμματα στήριξης, από τα οποία έχουν επωφεληθεί 
23.183 Ελληνίδες με εμπειρία καρκίνου του μαστού.

Δέκα χρόνια κλείνει 
η διοργάνωση Greece 
Race for the cure, με 
την Ελλάδα να είναι 
2η στον κόσμο σε 
συμμετοχές.



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.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 

BETARADES.GR
Συνεχίζει 
νικηφόρα 

ο Ολυµπιακός

Κυριακή (16/09) σήµερα και το ποδοσφαιρικό κουπόνι του Πάµε Στοίχηµα παρουσιάζει µε-
γάλο ενδιαφέρον, καθώς εµπεριέχει πολλές και κρίσιµες µάχες για όλα τα µεγάλα πρωτα-
θλήµατα της Ευρώπης. Στη σηµερινή στοιχηµατική µας περιήγηση θα ασχοληθούµε µε ση-
µεία από τα πρωταθλήµατα της Superleague, της Premier League, της Serie A, της La Liga 

και τις Ligue 1.
Θα ξεκινήσουµε τις σηµερινές προτάσεις στοιχήµατος από την ελληνική Superleague και το παιχνίδι 

ανάµεσα σε Ολυµπιακό και Αστέρα Τρίπολης. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξεκινήσει ιδανικά τις φετινές 
τους υποχρεώσεις, καθώς µετρούν 2/2 νίκες κόντρα σε Λεβαδειακό και ΠΑΣ Γιάννινα, παίζοντας παράλ-
ληλα ωραίο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας Τρίπολης, από την πλευρά του, µπορεί να µετράει 2/2 
ήττες, ωστόσο έχει αντιµετωπίσει ήδη ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, µε τις εµφανίσεις του να µην είναι τόσο κακές όσο 
τα αποτελέσµατά του. Ο Ολυµπιακός έχει σαφές προβάδισµα νίκης τόσο λόγω έδρας όσο και λόγω δυνα-
µικότητας, οι τιµές του άσου όµως είναι αρκετά χαµηλές και δεν µας ικανοποιούν. Έτσι, θα προτιµήσουµε 
το συνδυαστικό 1 & Over 1.5 σε απόδοση 1.70.

Κερδίζει η Έβερτον
Συνεχίζουµε µε Premier League και την αναµέτρηση Έβερτον - Γουέστ Χαµ. Αήττητη συνεχίζει µετά το 
πέρας των τεσσάρων πρώτων αγωνιστικών η Έβερτον, καθώς µετράει µία νίκη και τρεις ισοπαλίες, έχο-
ντας αφήσει εξαιρετικά δείγµατα µεσοεπιθετικά, δεν θα µπορούσαµε να πούµε το ίδιο όµως και για τις α-
µυντικές επιδόσεις της, καθώς έχει δεχτεί τουλάχιστον ένα γκολ σε όλα τα παιχνίδια της µέχρι στιγµής. 
Η Γουέστ Χαµ, από την πλευρά της, είναι η µοναδική οµάδα χωρίς βαθµό, είναι τραγική σε όλους τους το-
µείς µέχρι στιγµής και, όπως όλα δείχνουν, θα χρειαστεί να δώσει σκληρή µάχη για την αποφυγή του υ-
ποβιβασµού. ∆εν πείθουν µε καµία πτυχή του παιχνιδιού τους τα «σφυριά», πιστεύουµε πως η έδρα και 
το µοµέντουµ θα παίξουν τον ρόλο τους και θα πάµε µε τον άσο σε απόδοση 2.10.

Περνάµε στην ιταλική Serie A και την κόντρα της Τζένοα µε την Μπολόνια. Οι γηπεδούχοι µετρούν 
µία νίκη και µία ήττα µέχρι στιγµής, είναι καλοί από το κέντρο και µπροστά έχοντας σηµειώσει πέντε τέρ-
µατα, ωστόσο η αµυντική τους λειτουργία φαίνεται αρκετά ευάλωτη, µια και έχουν προλάβει να δεχτούν 
έξι(!) γκολ. Η Μπολόνια, από την πλευρά της, µετράει µία ισοπαλία και µία ήττα, δείχνει πιο ισορροπη-
µένη ανάµεσα στις γραµµές της σε σχέση µε τους Γενοβέζους και πιστεύουµε πως έχει ό,τι χρειάζεται για 
να αποφύγει την ήττα στο «Luigi Ferraris». Το Χ2 σε απόδοση 1.90 µας αρέσει και θα το «τιµήσουµε».

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του Betarades.gr. Από κει και πέρα, όµως, θα ασχολη-
θούµε µε δύο ακόµη αγώνες, από τα πρωταθλήµατα της La Liga και της Ligue 1. Συγκεκριµένα, από τη La 
Liga θα κρατήσουµε το No Goal στο παιχνίδι Σεβίλλη - Χετάφε σε απόδοση 1.85, ενώ από τη Ligue 1 θα 
πάµε µε τον άσο στο παιχνίδι Μπορντό - Νιµ σε απόδοση 1.90.

16/09
16:00 Τζένοα - Μπολόνια X2  1.90
18:00 Έβερτον - Γουέστ Χαµ  1  2.10
18:00 Μπορντό - Νιµ 1 1.90
20:30 Ολυµπιακός - Αστ. Τρίπολης 1 & Over 1.5 1.70
21:45 Σεβίλλη - Χετάφε No Goal 1.85

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

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

www.gethealthier.gr
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

Η Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé θέλει να συνδυ-
άσει τις κορυφαίες επιδόσεις με το εντυπωσιακό α-
μάξωμα ενός τετράθυρου κουπέ και την πρακτικό-
τητα ενός αυτοκινήτου που έχει και οικογενειακά 

χαρακτηριστικά.
Οπτικά υπάρχουν αναφορές στο supercar της μάρκας, την 

AMG GT, ενώ στην ουσία η AMG GT 4-Door Coupé είναι η top 
εκδοχή της επίσης καινούργιας CLS, η οποία κινείται από τον 

Το νέο XC40, το compact premium SUV της 
Volvo, κέρδισε τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυ-
τοκινήτου της Χρονιάς 2018. Πρόκειται για την 
πρώτη φορά που η Volvo Cars κατακτά αυτό 

το σημαντικό βραβείο.
«H κατάκτηση του βραβείου από το νέο μας XC40 

συμπίπτει με μια τέλεια χρονική συγκυρία» δήλωσε 
ο Χόκαν Σάμιουελσον, πρόεδρος και CEO της Volvo 
Cars. «Σήμερα, για πρώτη φορά, η Volvo διαθέτει τρία 

Οι τιμές για το νέο και πολλά υποσχόμενο SUV της Mitsubishi ξεκι-
νούν από τα 24.900 ευρώ για την έκδοση Inform με τον κινητήρα 
των 1.500 κυβικών, χειροκίνητο κιβώτιο, κίνηση στους εμπρός 
τροχούς και με ένα ιδιαίτερα πλούσιο πακέτο εξοπλισμού που πε-

ριλαμβάνει μεταξύ άλλων Lane Departure Warning, Forward Collision, 
cruise control, Hill Start Assist, επτά αερόσακους κ.λπ.

Λίγο πιο πάνω βρίσκεται η έκδοση 1.5 Invite Plus με τιμή από 27.500 
ευρώ και κίνηση και πάλι στους εμπρός τροχούς, καθώς και πλουσιότερο 
επίπεδο εξοπλισμού (μεταξύ άλλων, διζωνικός κλιματισμός, κάμερα οπι-
σθοπορείας, τροχοί 18 ιντσών κ.λπ.).

Τέλος, η κορυφαία έκδοση Ιntense Plus με τον κινητήρα των 1.500 κυ-
βικών, κιβώτιο CVT και τετρακίνηση ξεκινά από τα 35.950 ευρώ με ακόμα 
πιο πλούσιο εξοπλισμό, που περιλαμβάνει θερμαινόμενα καθίσματα, θερ-
μαινόμενο τιμόνι, πανοραμική οροφή, adaptive cruise control, Blind Spot 
Warning, περιμετρικούς αισθητήρες, Head Up Display, LED προβολείς κ.λπ.

bi-turbo V8 των 4.000 κυβικών της Mercedes, ο οποίος στην GT 
63 4Matic+ αποδίδει 585 ίππους και στην G 63 S 4Matic+ 639 ίπ-
πους. Hπρώτη ολοκληρώνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 3,4 δεύτερα 
και έχει τελική 310 χλμ./ώρα, ενώ τα αντίστοιχα νούμερα της 
δεύτερης είναι 3,2 δεύτερα και τελική ταχύτητα 315 χλμ./ώρα.

Στη βάση υπάρχει και η GT 53 με τον καινούργιο turbo εξα-
κύλινδρο σε σειρά των 3.000 κυβικών που αποδίδει 435 ίππους 
και υποστηρίζεται από EQ-Boost (ήπιο υβριδικό σύστημα) που 

συμβάλλει με 22 ίππους και 250 Nm. Εδώ το 0-100 χλμ./ώρα 
έρχεται σε 4,5 δεύτερα και η τελική φτάνει τα 285 χλμ./ώρα.

Και οι τρεις κινητήρες συνδυάζονται με το αυτόματο κιβώ-
τιο των 9 σχέσεων της AMG και την τετρακίνηση 4Matic+, οι 
οκτακύλινδρες εκδόσεις έχουν πνευματική ανάρτηση, ενώ η 
63 S θα έχει και drift mode.

Το εσωτερικό διαθέτει φυσικά σπορ λεπτομέρειες και κυ-
ρίως το ψηφιακό ταμπλό ως στάνταρ στις GT 63, ενώ μεγάλες 
είναι και οι δυνατότητες προσωποποίησης. Χαρακτηριστικά 
είναι και τα μπουτόν αφής στο καινούργιο τιμόνι.

Η Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé θα είναι διαθέσιμη από 
το ερχόμενο καλοκαίρι και σε τιμές που δεν θα κυμαίνονται –
στη Γερμανία– κάτω από τα 150.000 ευρώ.

H Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 
έχει μέχρι και 639 ίππους

Το Volvo XC40 
είναι το Ευρωπαϊκό 
Αυτοκίνητο της 
Χρονιάς 2018

Το νέο 
Mitsubishi Eclipse Cross 
ξεκινά από τα 24.900 ευρώ

παγκόσμια SUV στην γκάμα της. Το XC40 θα δώσει 
ισχυρή επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξή μας, βάζο-
ντάς μας σε μία νέα, ταχύτατα αναπτυσσόμενη κα-
τηγορία, αυτή των compact SUV».

Με την πρωτιά του XC40 ολόκληρη η γκάμα 
των παγκόσμιων SUV της Volvo έχει πλέον κερ-
δίσει βραβείο Αυτοκινήτου της Χρονιάς είτε στην 
Ευρώπη είτε στη Βόρεια Αμερική, καθώς τα 
XC90 και το XC60 κέρδισαν τον τίτλο του North 
American Truck/Utility of the Year τα προηγού-
μενα δύο χρόνια.

Το XC40 είναι το πρώτο μοντέλο της Volvo 
που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα CMA (Compact 
Modular Architecture), στην οποία θα βασιστούν 
και όλες οι επερχόμενες εκδόσεις της σειράς 40, 
συμπεριλαμβανομένων των πλήρως ηλεκτροκίνη-
των οχημάτων.

Το XC40 είναι επίσης το πρώτο Volvo που προ-
σφέρει τη δυνατότητα car-sharing μέσω της τε-
χνολογίας ψηφιακού κλειδιού της Volvo και της 
πλατφόρμας της για υπηρεσίες διασύνδεσης Volvo 
On Call.

Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και υποστήριξης 
οδηγού στο XC40 συμπεριλαμβάνουν το σύστημα 
ημιαυτόνομης οδήγησης Pilot Assist, το σύστημα 
αποφυγής συγκρούσεων City Safety, το σύστημα α-
ποφυγής εκτροπής από τον δρόμο Run-Off Road 
Mitigation, το Cross Traffic Alert με αυτόματο φρε-
νάρισμα και την κάμερα 360° που βοηθά τους οδη-
γούς να ελιχθούν σε μικρούς χώρους στάθμευσης.

Στην πορεία στην γκάμα του XC40 θα προστε-
θούν τόσο μία υβριδική όσο και μία πλήρως ηλε-
κτρική έκδοση.

Πρεμιέρα, λοιπόν, στην έκθεση της γαλλικής πρωτεύουσας για το μικρότερο SUV της γκάμας 
της VW, το T-Cross, για το οποίο η γερμανική εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επί-
σημο σκίτσο του.

Παράλληλα, η VW έκανε γνωστό πως το μήκος του T-Cross θα είναι στα 4,107 μέτρα, μιλώντας για 
αυξημένη πρακτικότητα και χώρους. Ουσιαστικά το T-Cross τοποθετείται απέναντι στο Seat Arona και 
στο επερχόμενο Skoda, που μάλλον θα ονομάζεται Polar.

Από μπροστά το T-Cross αναμένεται να παραπέμπει στο μεγαλύτερο T-Roc, ενώ το πίσω μέρος του 
αναμένεται να έχει μια πιο κλασική γραμμή. Με πιο κάθετη πέμπτη πόρτα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται 
και καλύτεροι χώροι για επιβάτες και αποσκευές στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό, όπου αναμένεται να 
δούμε το ταμπλό του T-Roc ή και του Polo με τα ποιοτικότερα μαλακά πλαστικά.

Η γκάμα των κινητήρων θα ξεκινά από τον χιλιάρη TSI με τους 90 και 115 ίππους, θα υπάρχει έκ-
δοση 1.5 TSI με 150 ίππους και αργότερα 2.000 κυβικών με τον κινητήρα του Polo GTI. Το T-Cross θα 
είναι αποκλειστικά προσθιοκίνητο, με την γκάμα των κινητήρων να συμπληρώνει ο πετρελαιοκινητή-
ρας 1.6 TDI με 95 και 115 άλογα.

Tο νέο VW T-Cross θα 
παρουσιαστεί επίσημα στο Παρίσι

Η Hyundai Motor χορηγός 
της Chelsea

Η Hyundai Motor ανακοίνωσε πολυετή συνεργασία με το Chelsea Football Club, όπου 
το λογότυπο της μάρκας Hyundai θα κοσμεί το μανίκι της νέας εμφάνισης από την ε-
πόμενη σεζόν μέχρι το 2022 ως Παγκόσμιος Συνεργάτης Αυτοκινήτου. Η συμφωνία 
με την Chelsea αποτελεί την πρώτη φορά που η Hyundai εισέρχεται στην ποδοσφαι-

ρική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Η νέα εταιρική σχέση επεκτείνει τη μακροχρόνια παρου-
σία της Hyundai στο ποδόσφαιρο, έχοντας συνεχή συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς διοργα-
νώσεις τα τελευταία 20 χρόνια.

Η ανακοίνωση συνοδεύεται από ένα νέο βίντεο με τους αστέρες της Chelsea Olivier Giroud, 
David Luiz και Tiémoué Bakayoko. Η διασκεδαστική ταινία μικρού μήκους καταγράφει τους 
«Blues» να παρευρίσκονται σε μια φωτογράφιση διαφορετική απ’ ό,τι έχουν βιώσει έως τώρα, 
καθώς μια ομάδα φιλάθλων της Chelsea βρίσκεται στο επίκεντρο και αναλαμβάνει τους ρόλους 
που συνήθως συνδέονταν με τους ήρωες του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της χορηγικής σχέσης η Hyundai θα συνεργαστεί στενά με την Chelsea για 
να αναπτύξει μια σειρά πρωτοβουλιών και πλεονεκτημάτων για τους φιλάθλους του συλλόγου, 
στο πλαίσιο της φιλοδοξίας της να διευκολύνει τις μετακινήσεις και να κάνει το ποδόσφαιρο πιο 
προσιτό στους φιλάθλους.

Νέες εκδόσεις Τ3 και D3 για το Volvo XC40
Η γκάμα του νέου Volvo XC40, που βραβεύτηκε με τον τίτλο του Αυτο-
κινήτου της Χρονιάς 2018, εμπλουτίζεται με δύο νέες εκδόσεις, με ιδι-

αίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά.

Στη βενζινοκίνητη έκδοση Τ3 των 1,5 λίτρων ο τρικύλινδρος 
υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας των 156 ίππων με την κο-
ρυφαία τεχνολογία εξασφαλίζει στο compact premium SUV 
της Volvo δυναμικές επιδόσεις (τελική ταχύτητα 200 χλμ./

ώρα, επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 9,4 δευτ.) με χαμηλή κατανά-
λωση καυσίμου (μόλις 6,2 λίτρα / 100 χλμ. στον μεικτό κύκλο). Πρό-
κειται για έναν ολοκαίνουριο κινητήρα της οικογένειας Drive-E, που 
έχει σχεδιαστεί εξολοκλήρου από τη Volvo και κατασκευάζεται στο 
εργοστάσιο της εταιρείας στο Σκέβντε της Σουηδίας.

Ο κινητήρας Τ3 ταιριάζει απόλυτα με τον νεανικό χαρακτήρα του 
νέου XC40, παρέχοντας στον οδηγό άμεση απόκριση από πολύ χα-
μηλές στροφές χάρη στην εξαιρετική καμπύλη της ροπής του. Με 
265 Nm διαθέσιμα από τις 1.600 έως τις 3.850 στροφές ανά λεπτό, η 
προηγμένη τεχνολογικά μονάδα καθιστά απολαυστική την οδήγηση 
του XC40 σε όλες τις συνθήκες. Συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο 6 
σχέσεων, ενώ στους επόμενους μήνες θα είναι διαθέσιμο και αυ-
τόματο κιβώτιο.

Οι τιμές του ξεκινούν από €30.713 με πλούσιο βασικό εξοπλισμό 
που περιλαμβάνει City Safety, ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3΄΄, κε-
ντρική οθόνη αφής 9΄΄ και προβολείς LED.

Παράλληλα, στην γκάμα του XC40 προστίθεται και η πετρελαι-
οκίνητη έκδοση D3 των 150 ίππων, γνωστή από άλλα μοντέλα της 
Volvo. Ο δίλιτρος diesel με τα 320 Nm ροπής μπορεί επίσης να συν-
δυαστεί με αυτόματο κιβώτιο Geartronic 8 σχέσεων, αλλά και με τε-
τρακίνηση (AWD). Οι τιμές για τις εκδόσεις D3 ξεκινούν από €35.194.

Μία ολοκληρωμένη πρόταση προστίθεται στην κατηγορία των hatchbacks, μια και αργότερα 
στην γκάμα του ολοκαίνουριου Ceed θα καταφθάσουν τα Station Wagon και Proceed. H 
γκάμα ξεκινά από τον ατμοσφαιρικό βενζίνης και στη συνέχεια συναντάμε τον τρικύλιν-
δρο turbo στα 1.000 κ.εκ. και τον νέο turbo 1.400άρη. Από πλευράς diesel το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον συγκεντρώνει η έκδοση ισχύος 115 ίππων που συνδυάζεται με 7άρι διπλόδισκο κιβώτιο.
Στη βασική έκδοση Inmotion περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το ενεργητικό σύστημα ασφά-

λειας με αυτόνομο φρενάρισμα, διατήρησης λωρίδας, προειδοποίησης μετωπικής σύγκρουσης, 
φώτα ημέρας LED, υπολογιστής ταξιδιού με οθόνη LCD 3,5 ’’, Bluetooth κ.ά. Στην Uptown (επιπλέον 
και μεταξύ άλλων) οι ζάντες αλουμινίου 16’’, η κάμερα οπισθοπορείας με έγχρωμη απεικόνιση, η 
έγχρωμη οθόνη αφής 7’’, η σύνδεση Apple Carplay & Android Auto, το δερμάτινο τιμόνι κ.ά. Στην 
Premium προστίθενται, μεταξύ άλλων, οι ζάντες αλουμινίου 17 ’’, ο αυτόματος κλιματισμός, τα πίσω 
φώτα LED, το σαλόνι δέρμα/ύφασμα κ.ά.

Διαθέσιμο το νέο
Kia Ceed από €16.890
Διαθέσιμο στην ελληνική αγορά είναι το νέο 
Ceed με πέντε εκδόσεις κινητήρων και σε τρία 
επίπεδα εξοπλισμού.

Skoda Fabia i-con με 
€10.780 ή €119 τον μήνα

Η Skoda Fabia, ένα από τα πιο καταξιωμένα μοντέλα της ελλη-
νικής αγοράς, πλέον διαθέτει στην γκάμα της μία νέα πλού-
σια έκδοση. Πρόκειται για τη Fabia i-con, με τον κινητήρα 1.0 
MPI 75PS, η οποία διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες εκδό-

σεις κυρίως λόγω του hi-tech χαρακτήρα της.
Το κύριο στοιχείο εξοπλισμού που κάνει την έκδοση αυτή ξεχω-

ριστή είναι ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό, τελευταίας τεχνολογίας σύ-
στημα infotainment, που αναβαθμίζει πλήρως το εσωτερικό του μο-
ντέλου με την άνεση και τις ευκολίες που προσφέρει. Το συγκεκριμένο 
multimedia σύστημα διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής υψηλής ανάλυ-
σης, τεχνολογίας LCD, μεγέθους 8 ιντσών.

Με δεδομένο τον πολύ πλούσιο εξοπλισμό, η Skoda Fabia i-con, 
ως μία πλήρης και hi-tech πρόταση στην κατηγορία της, προσφέρε-
ται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή. Έχει προτεινόμενη τιμή λιανικής 
τα €10.780 και μπορεί να αποκτηθεί πολύ εύκολα χάρη στο Skoda 
Clever Plan, με 119 ευρώ/μήνα, με 4 χρόνια εγγύηση, service, ασφά-
λιση και οδική βοήθεια.

Διαθέσιμο το ανα-
νεωμένο Hyundai 
Tucson από €20.190

Τις τιμές πώλησης ανακοίνωσε η ελληνική αντιπρο-
σωπεία της Hyundai για το ανανεωμένο Tucson που 
είχαμε οδηγήσει πριν από μερικούς μήνες στην Ισπα-
νία. Όλες οι εκδόσεις κινητήρων είναι Euro 6d και οι 

τιμές ξεκινούν από τα €20.190 για την ατμοσφαιρική με τον 
1.600άρη κινητήρα των 132 ίππων. Η turbo έκδοση στα ίδια 
κυβικά με τους 177 ίππους ξεκινά από τα €25.590 και συν-
δυάζεται και με τετρακίνηση και με αυτόματο κιβώτιο 7-DCT. 
Την γκάμα συμπληρώνουν οι ντίζελ εκδόσεις 1.6D με 115 ίπ-
πους (αυτή η έκδοση αναμένεται) και η ισχυρότερη με 136 
ίππους που προσφέρεται από €26.290 στην έκδοση 2WD και 
από €27.990 στην 4x4.

Από €16.900 
το Fiat 500X με 
τους νέους κινητήρες

H ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τις τιμές πώλησης 
για το νέο 500X που διατίθεται με τον νέο 1.000άρη τρι-
κύλινδρο κινητήρα. Ενδεχομένως αργότερα να αναμέ-
νεται και ο νέος τετρακύλινδρος στα 1.300 κ.εκ. με τους 

150 ίππους. Οι τιμές ξεκινούν από τα €16.900 για τον ατμοσφαι-
ρικό 1.6 E-Torque και από τα €19.000 για τον 1.0 Multiair. Οι τιμές 
για τον diesel 1.600άρη με τα 120 άλογα ξεκινούν από τα €21.000 
και από τα €23.000 με το αυτόματο κιβώτιο DCT. Υπάρχουν τρεις 
εκδόσεις εξοπλισμού (Urban, City Cross και Cross).

INMOTION UPTOWN PREMIUM

1.6 CRDi Diesel 135 hp 6MT – €22,990.00 €25,890.00

1.6 CRDi Diesel 115 hp 7DCT €21,490.01 €22,290.01 €23,690.00

1.0 T-GDi Βενζίνη 120 hp 6MT €18,390.01 €19,190.00 €21,390.00

1.4 MPi Βενζίνη 100 hp 6MT €16,890.00 €17,690.00 €19,190.00

1.4 T-GDi Βενζίνη 140 hp 6MT – €20,790.00 €22,290.01





FR
EE
TI
M
E

CALENDAR
15-21/09

SALVATORE ADAMO - ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
O διάσηµος τραγουδιστής των 100.000.000 δίσκων, 
ο µοναδικός Adamo, έρχεται στην Αθήνα για να βοη-
θήσει στην ανέγερση του νέου Αρχαιολογικού Μου-
σείου της ∆ήλου. Στην πρώτη του εµφάνιση στο Ηρώ-
δειο ο «µελωδός της αγάπης» µας υπόσχεται µια µα-
γική διαδροµή. Μαζί του ο Βασίλης Λέκκας. Σάββατο 
15 Σεπτεµβρίου.

Η ΜΑΤΟΥΛΑ ΖΑΜΑΝΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ
Η Mατούλα Ζαµάνη σε συνθήκη καλοκαιρίας ερµηνεύει 
δικά της περιπλανώµενα τραγούδια, λαϊκές µελωδίες της 
ζωής, και µας καλεί στο τραγούδι και στον χορό, στη µε-
λαγχολία που γίνεται γέλιο και τρυφερότητα στα δάχτυλα 
και τις ανάσες, στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» 
την Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ»
Ο «Αγαµέµνων» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Τσέζαρις 
Γκραουζίνις, µετά την επιτυχία στην Επίδαυρο, στο Ηρώδειο 
και στην περιφέρεια, ολοκληρώνει την περιοδεία του µε τέσ-
σερις παραστάσεις στην Αθήνα: την Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 
στον Κορυδαλλό, την Τετάρτη 19 Σεπτεµβρίου στην Ηλιού-
πολη, την Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου στη Νέα Σµύρνη, ενώ 
προστίθεται και νέα παράσταση, στα Βριλήσσια, τη ∆ευτέρα 
17 Σεπτεµβρίου. Στον διπλό ρόλο του Αγαµέµνονα και του 
Αίγισθου ο Γιάννης Στάνκογλου. Κλυταιµνήστρα η Μαρία 
Πρωτόπαππα. Μαζί τους ο Θοδωρής Κατσαφάδος, ο Αργύ-
ρης Πανταζάρας, η Ιώβη Φραγκάτου και 12µελής χορός. Το 
έργο ανεβαίνει σε νέα µετάφραση του Γιώργου Μπλάνα και 
πρωτότυπη µουσική του Χάρη Πεγιάζη.

Τη διάσηµη Ισπανίδα σούπερ σταρ Luz 
Casal, την «απόλυτη ντίβα», τη «µε-
γαλύτερη ερωτική φωνή της Μεσο-
γείου», τη «µούσα του Αλµοδόβαρ», 
θα την απολαύσετε την Πέµπτη 20 Σε-
πτεµβρίου στο Ωδείο Ηρώδου του Ατ-
τικού, στη σκιά της Ακρόπολης, σε ένα 
µοναδικό ερωτικό οδοιπορικό, που ε-
τοίµασε η ίδια, ειδικά για το ελληνικό 
κοινό, που τόσο την έχει αγαπήσει. Η 
Luz Casal έρχεται µε µια εντυπωσιακή 
ορχήστρα σπουδαίων σολίστ, που θα 
τη συνοδεύσει σε αυτή την ιδιαίτερη 
µουσική παράσταση που έχει ετοιµα-
στεί ειδικά για την Ελλάδα.

LUZ
CASAL 
στο ΗΡΩ∆ΕΙΟ
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Μετάφραση: 
Κ. Καρθαίος
Σκηνοθεσία-
δραματουργία-
σκηνογραφία: Μαρλέν 
Καμίνσκι
Παίζουν: Τάσος 
Νούσιας, Αλέξανδρος 
Φιλιππόπουλος
Φωνή της Βασίλισσας: 
Μάιρα Μηλολιδάκη
Πρεμιέρα: Σάββατο 
29 Σεπτεμβρίου στο 
Άλφα.Ιδέα (28ης 
Οκτωβρίου 37, Αθήνα, 
www.alfaidea.gr)
Μέχρι τις 11 
Νοεμβρίου
Κάθε Τετάρτη και 
Σάββατο στις 21:00 
και κάθε Κυριακή 
στις 19:00

Ο Προμηθέας του το καλοκαίρι του 2015 ενθουσίασε κοινό και κριτικούς για την ακρίβεια και 
την υποβλητικότητα της ερμηνείας του. Τρία χρόνια μετά, ο Τάσος Νούσιας, ένας από τους 
σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς του, αναμετράται με έναν ακόμη εμβληματικό χαρα-
κτήρα της παγκόσμιας δραματουργίας, τον Ριχάρδο Β΄. Ο Ριχάρδος Β΄ ήταν ένας από τους 
πιο αινιγματικούς Άγγλους βασιλιάδες, που μετατράπηκε από τον Σαίξπηρ σε μια συναρ-

παστική, συγκινητική μελέτη ενός τραγικού ήρωα. Από τέλος Σεπτεμβρίου και για 20 μόνο παραστάσεις ο 
Τάσος Νούσιας φορά το κοστούμι του αλαζόνα βασιλιά, βουτώντας στα άδυτα της ψυχοσύνθεσής του, ενσαρ-
κώνοντας παράλληλα και τους κύριους αντιπάλους του.

Μιλήστε μας για το έργο…
Λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου κατ’ αρχάς: Ο νεαρός βασιλιάς Ριχάρδος B΄ αναλαμβάνει την εξουσία 
σε έναν πολύ ταραγμένο καιρό για την Αγγλία. Οι λανθασμένες του αποφάσεις, η έπαρση της εξουσίας, η ευ-
θεία σύγκρουση με το αριστοκρατικό κατεστημένο της εποχής, η επανάσταση των Ιρλανδών κατά του Στέμ-
ματος και η χρεοκοπημένη του χώρα λόγω σπατάλης τον οδηγούν απέναντι σε έναν λαό επαναστατημένο και 
έναν ξάδερφο, τον Μπόλιμπροκ, που παίρνει τον λαό με το μέρος του, καθώς και τη βασιλεία του Ριχάρδου Β΄ 
από τα χέρια του, οδηγώντας τον έκπτωτο πια βασιλιά στη φυλακή και στη φυσική του εξόντωση.

Πώς αποφασίσατε ο «Ριχάρδος Β΄» να είναι μονόλογος;
Υπήρχε εδώ και καιρό η ανάγκη να κάνω έναν μονόλογο και να βρεθώ αντιμέτωπος με έναν χαρακτήρα που 
να εξελίσσεται κατά τη διάρκεια του έργου, να ωριμάζει ταυτόχρονα με τη θεατρική πράξη και να ξεδιπλώ-
νει μπροστά στον θεατή όλη την ανθρώπινη ψυχοπαθολογία και τα υπαρξιακά της ερωτήματα (παρόρμηση, 
ανωριμότητα, εξουσία, λάθη, πτώση, θάνατος). Στην αγωνιώδη αναζήτησή μου για ένα κείμενο που θα περι-
έχει όλα τα στάδια της ωρίμανσης ενός ανθρώπου που βρίσκεται αντιμέτωπος με το αμείλικτο ερώτημα της 
πτώσης και του θανάτου οδηγούμαι στο να ξανακοιτάξω με μια διαφορετική μάτια τον «Ριχάρδο Β΄». Έτσι, 
ξανασυναντιόμαστε με τη Μαρλέν Καμίνσκι θεατρικά και μου παραδίδει έναν Ριχάρδο Β΄ που ξεκινάει αντί-
στροφα την πορεία του, ήδη έγκλειστος στη φυλακή αποτιμά τη διαδρομή του και έρχεται αντιμέτωπος με 
όλες τις καταστάσεις που τον οδήγησαν εκεί. Αυτό ήταν! Η ευφυής δραματουργική επεξεργασία της Μαρλέν 
που πυκνώνει με έναν μοναδικό τρόπο τον «Ριχάρδο Β΄» του Σαίξπηρ και τον μετατρέπει σε μονόλογο, δίνο-
ντάς μου ταυτόχρονα τη δυνατότητα να γίνω πολλά πρόσωπα, δεν αφήνει περιθώριο άλλης επιλογής. Έχουμε 
στα χέρια μας έναν ήρωα και τους αντιπάλους αυτού σε ένα έργο συγκλονιστικό, έτσι κι αλλιώς από γραφής 
Σαίξπηρ, που είναι τα πάντα: πολιτικό, υπαρξιακό, ποιητικό, φιλοσοφικό, κωμικό, τα πάντα!

Τι σας συγκίνησε στο έργο;
Αυτή η συνειδητοποίηση της θνητότητάς του. Ο Ριχάρδος, όντας βασιλιάς με κληρονομική διαδοχή, δεν ήταν 
προετοιμασμένος, όπως και πολλοί από εμάς, να αντιμετωπίσει την πτώση του και την κατά μέτωπο αναμέ-
τρηση με τον εαυτό του. Αυτή η ανελέητη και γρήγορη ωρίμανση ενός ανθρώπου που ποτέ πριν δεν τον είχε 
απασχολήσει η θνητότητά του με συγκινεί με την ακριβή έννοια του όρου (συν-κίνηση) να ξαναπροσδιορίσω 
κι εγώ με τη σειρά μου τον δικό μου βηματισμό.

Ο Ριχάρδος χάνει το στέμμα του και οδηγείται σε ενδοσκόπηση. Οι άνθρωποι με εξουσία 
έχουν δική τους ταυτότητα ή είναι ταυτισμένοι με την εξουσία τους;
Εξαιρετική ερώτηση! Έχω την αίσθηση ότι είναι αρκετά δυσδιάκριτο αυτό το όριο. Η εξουσία πολύ γρήγορα 
γίνεται αυτοσκοπός και ο μηχανισμός της συντριπτικά σε ξεπερνάει. Αυτή η μεγάλη κυρία (η εξουσία), που 
τρέφεται από τις σάρκες της ανθρωπότητας και χρίζει κάθε λογής «βασιλιάδες», αποκτά μια μεγατονική δύ-
ναμη και κάνει πρόσκαιρα τον εξουσιαστή υπεράνθρωπο, οδηγώντας τον, μοιραία, στην αλαζονεία, στην έ-
παρση, στη ματαιοδοξία, στη μισαλλοδοξία και καταληκτικά στον πνευματικό του θάνατο. Ο Ριχάρδος, βέ-
βαια, μέσα από τη συντριβή του βρίσκει τη λύτρωση, αλλά αυτό προϋποθέτει να έχει επιζήσει στον εξουσι-
αστή και μια ικμάδα φωτός. Πράγμα που δεν είμαι σίγουρος ότι καταφέρνει ο κάθε ανάδοχος της εξουσίας. 
Μην ξεχνάμε ότι ο Ριχάρδος εκτελείται, άρα η Νέμεσις, η θεία δίκη, λειτουργεί, έστω και την ύστατη στιγμή, 
ευεργετικά για τον ίδιο. Η συνάντηση με τον θάνατο γίνεται γέφυρα συνάντησης με τον εαυτό του.

Ο Ριχάρδος, ηττημένος και μόνος, συνειδητοποιεί πως είναι ένας κοινός άντρας. Οι άνθρωποι 
μαθαίνουμε τη θνητή μας φύση μέσα από τις ήττες μας;
Οι άνθρωποι, δυστυχώς, μαθαίνουμε τη θνητή μας φύση όχι από τις ήττες μας. Οι ήττες στην ορολογία των 
ανθρώπων είναι συνυφασμένες με τις νίκες που πρέπει να τις διαδεχτούν. Έτσι, βρισκόμαστε συνεχώς έρ-
μαια του φαύλου κύκλου της ήττας και της νίκης, κυνηγώντας αέναα την επικράτειά μας. Μέσα στον εγωι-
στικό και επιβιωτικό αυτόν κύκλο, αδιαφορούμε πλήρως για τη θνητότητά μας. Όταν μας συναντά δε, είναι 
συνήθως πολύ αργά.

Είναι πολιτικό έργο ο «Ριχάρδος Β΄»;
Τα μεγάλα κείμενα εμπεριέχουν τα πάντα, όλη την ανθρωπογεωγραφία και τα γεννήματά της. Από τα σπου-
δαία έργα δεν απουσιάζει ποτέ η πολιτική.

Πώς είναι να σας σκηνοθετεί γυναίκα και δη η δική σας;
Με έχει ξανασκηνοθετήσει γυναίκα. Οι γυναίκες έχουν μια άλλη προσέγγιση στα κείμενα, που μοιραία από 
τη φύση μας στερούμαστε εμείς οι άντρες. Όταν καταφέρνουμε δε να αντιληφθούμε και να υιοθετήσουμε 
κάτι από αυτή την άλλη ματιά, το αποτέλεσμα είναι αποκαλυπτικό και για μας αλλά και για τον θεατή. Με τη 
Μαρλέν γνωριστήκαμε δουλεύοντας. Την εμπιστεύομαι πλήρως και καλλιτεχνικά και αισθητικά. Αυτό άλλω-
στε είναι που μας οδηγεί να διευρύνουμε τα όριά μας, ωριμάζοντάς μας καλλιτεχνικά αλλά και συμβιωτικά. Κι 
αυτό γίνεται μόνο όταν συμπλέεις και εμπιστεύεσαι τον συνεργό σου.

Τάσος Νούσιας
«Τα μεγάλα κείμενα 

εμπεριέχουν τα πάντα»
  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ



www.freesunday.gr
16.09.201836 FREETIME
LIF

E

INFO
ΜΑΡΤΙΝΟΣ, Πινδάρου 
24, Κολωνάκι

Ώρες λειτουργίας: 
Δευτέρα, Τετάρτη, 
Σάββατο 10:00-
15:00, Τρίτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή 10:00-
20:00

Η έκθεση θα 
διαρκέσει έως τις 
27 Οκτωβρίου 2018.

Πρόκειται για έναν σχεδιαστικό πειραματισμό που ερευνά τη συμβατότητα 
του ψηφιακού αυτοματισμού με τη χειροτεχνία και την υλικά οδηγούμενη 
διαίσθηση στην τέχνη, ώστε να δημιουργήσει μια ύλη η οποία μεταλλασ-
σόμενη μεταμορφώνει τον χώρο.

Η «ανάγκη για μεταμόρφωση» αποτελεί ένα στάδιο της επιστημονικής μελέτης της 
Νάσιας στο πλαίσιο του «augmented materiality» (επαυξημένη απτή πραγματικότητα), 
μια μετεξέλιξη της εικονικής πραγματικότητας (virtual and augmented reality). Αντί να 
δημιουργεί πλαστούς και άυλους κόσμους, χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία για να δη-
μιουργήσει δυναμική ύλη και φυσικές δομές που έχουν τη δυνατότητα μεταμόρφωσης 
στον πραγματικό κόσμο.

Η Νάσια θεωρεί ότι η επαυξημένη πραγματικότητα θα πρέπει να είναι απτή, μια ε-
παυξημένη υλικότητα η οποία απαντά στην ανάγκη μας για μεταμόρφωση. Μια μεταμόρ-
φωση που βιώνουμε καθημερινά στη φύση και στον συνεχώς μεταβλητό ψηφιακό κόσμο, 
αλλά που λείπει σε μεγάλο βαθμό από τα υλικά απτά σχέδια και την αρχιτεκτονική που 
δημιουργούμε.

Ένα από τα μέσα πειραματισμού της είναι το φυσητό γυαλί, το οποίο δημιουργεί 
μέσα από έναν καινοτόμο συνδυασμό αλγορίθμου (digital pneumatics) και καλλιτεχνι-
κής χειρωνακτικής καθοδήγησης (glassblowing). Στόχος της είναι να μελετήσει τη δημι-
ουργία και συμπεριφορά του αρχαιότατου αυτού υλικού (ανακαλύφθηκε στη Μεσοπο-
ταμία και την αρχαία Αίγυπτο πριν από 4.500 χρόνια) μέσα στο πλαίσιο της τεχνολογίας 
και της τέχνης.

Τα εκθέματα του «In Need of Transformation» προβάλλουν την έμφυτη ικανότητα 
του γυαλιού να μεταμορφώνεται και να μεταμορφώνει. Όπως μπορεί το γυαλί να σχη-
ματιστεί, να θρυμματιστεί, να ανακυκλωθεί, να λιώσει και να ανασχηματιστεί αναρίθμη-
τες φορές, ταυτόχρονα επίσης διαθέτει μια εγγενώς ευέλικτη δυνατότητα να μεταμορφώ-
νει τον χώρο στον οποίο κατοικεί, με αναρίθμητους τρόπους, με τη μοναδική του ικανό-

τητα να εγκολπώνεται, να διαθλά και να προβάλλει εκ νέου το περιβάλλον του μέσα από 
το φως. Τα γυάλινα γλυπτά της Νάσιας Ιγγλέση, με τη βοήθεια του φωτός, αποκαλύπτουν 
την ταυτότητά τους και μεταμορφώνουν τον χώρο.

Πέραν όμως της επιστημονικής διατριβής, το αποτέλεσμα είναι καλλιτεχνικά άρτιο. 
Τα γυάλινα γλυπτά κινούνται με μηχανισμούς, διαθλούν το φως και δημιουργούν μια ε-
γκατάσταση η οποία μεταλλάσσεται με την ανθρώπινη παρουσία. Με το έργο της, η καλ-
λιτέχνις δημιουργεί διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στην επιστήμη και την τέχνη. Κίνη-
τρό της είναι να σχεδιάζει στο πλαίσιο της επιστημονικής πρωτοπορίας και να ασχολεί-
ται με την τέχνη σε όλα τα ερευνητικά πεδία που σχετίζονται με την ύλη, τον νου και τη 
φύση.

Νάσια Ιγγλέση
In Need of 

Transformation
Ο ΜΑΡΤΙΝΟΣ φιλοξενεί την έκθεση γυάλινων 

γλυπτών «In Need of Transformation» της Νάσιας 
Ιγγλέση - Studio INI που παρουσιάστηκε στο 

Victoria & Albert Museum, στο πλαίσιο του London 
Design Festival 2017.

WHO IS WHO
Η Νάσια Ιγγλέση είναι καλλιτέχνις, designer και μηχανολόγος, με σπουδές στη Μηχανολογική 

Επιστήμη (Oxford University) και την Τέχνη και το Σχέδιο (The Royal College of Art & MIT Media Lab).
Στο Λονδίνο και στην Αθήνα, με δική της πρωτοβουλία, έχει ιδρύσει το Studio INI, ένα πειρα-

ματικό στούντιο σχεδιασμού με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, το οποίο, με διάφορες διαδραστι-
κές εγκαταστάσεις, έχει αποκτήσει ήδη σημαντική παρουσία στα πράγματα διεθνώς (London Design 
Biennale 2018, Μουσείο Victoria & Albert - V & A, Μιλάνο Εβδομάδα Σχεδιασμού - Salone de Mobile, 
MIT Boston). Τόσο η ίδια όσο και οι σχεδιαστές του Studio INI κατευθύνονται στην αντιμετώπιση της 
τεχνολογίας ως σύνθετης δομής που αποτελείται από τα στοιχεία της τέχνης και του λόγου/επιστήμης.

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 παρουσίασε το έργο «ΑΝΥΠΑΚΟΗ» στην κεντρική αυλή του Somerset 
House, αντιπροσωπεύοντας την Ελλάδα στο London Design Biennale 2018. Η εγκατάσταση του 
Studio INI αποτελεί ένα από τα πιο αξιοσημείωτα εκθέματα και έχει προσελκύσει τα θετικά σχόλια 
του διεθνούς Τύπου.
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ΣΩΠΟΗθοποιός, μουσικός, σκηνοθέτης, γιος της Φιλαρέτης Κομνη-
νού, ο Γιώργος Παπαγεωργίου εξασκεί και τις τρεις καλλι-
τεχνικές του ανησυχίες ισόβαρα.

Οι «Θεσμοφοριάζουσες», όπου κι αν παίχτηκαν, έσκισαν. 
Τι είναι αυτό που έκανε αυτή την παράσταση πετυχημένη;
Οι «Θεσμοφοριάζουσες» δουλεύτηκαν με πνεύμα ομαδικό και ανοι-
χτό στις διαφορετικές φωνές και σκέψεις του θιάσου. Αυτό, σε συν-
δυασμό με τη σκηνοθεσία και τους συντελεστές της παράστασης, δη-
μιούργησε ένα υγιές πλαίσιο, στο οποίο εγώ προσωπικά ένιωσα πολύ 
ελεύθερος και ήσυχος. Και αυτή η ησυχία είναι για μένα πολύτιμη 
όταν δουλεύω. Γιατί δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να «ανα-
πνέεις» σε μια δουλειά.

Οι «Θεσμοφοριάζουσες» είναι ένα έργο για τη θέση των 
γυναικών και τις διεκδικήσεις τους. Πιστεύετε πως σή-
μερα οι γυναίκες έχουν πράγματι ίσα δικαιώματα με 
τους άντρες (στη δυτική κοινωνία πάντα); Ή το κίνημα 
#metoo, με αφορμή το σκάνδαλο Γουάινσταϊν, απέδειξε 
πως έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, ό,τι κι αν λένε οι νόμοι;
Δεν πιστεύω στα στερεότυπα. Ούτε στις παραδόσεις. Μου αρέσει μόνο 
να διακρίνω τη σοφία που κρύβεται –όταν κρύβεται– πίσω από αυτές. 
Αλλά υπάρχει πολλή αδικία που έχει μασκαρευτεί πίσω από πατρο-
παράδοτες συνήθειες, παραδόσεις του κώλου και πανηλίθιο χιούμορ. 
Δείτε τις παλιές ελληνικές ταινίες: βρίθουν από σεξιστικά, φαλλοκρα-
τικά, ρατσιστικά στερεότυπα. Άρα για ποιον Γουάινσταϊν μου μιλάτε;

Πώς είναι να βρίσκεσαι σε περιοδεία; Στο δικό μας μυαλό 
ακούγεται σαν κάτι πολύ ροκ και ελεύθερο…
Μόνο ροκ δεν το λες. Ταλαιπωρία σκέτη. Είσαι μέρα παρά μέρα με 
μια βαλίτσα στο χέρι, σε θέατρα πολλές φορές αφιλόξενα. Υπάρχουν 
βέβαια περιοδείες και περιοδείες… Φέτος πέρασα πολύ ωραία. Και 
είναι κάποια θέατρα που μου αρέσουν πολύ. Εκτός από την Επίδαυρο 
(που είναι πάντα μια συνάντηση του κάθε ηθοποιού με την ουσία του 
επαγγέλματός του), αγάπησα το Ρωμαϊκό Ωδείο στην Πάτρα, το Αρ-
χαίο Θέατρο στους Φιλίππους…

Ο «Αρίστος», σε δική σας σκηνοθεσία, μια παράσταση 
με κεντρικό θέμα τη ζωή του Αριστείδη Παγκρατίδη, 
του φερόμενου ως «δράκου του Σέιχ-Σου», λόγω με-
γάλης επιτυχίας συνεχίζεται τον Οκτώβριο στην Κε-
ντρική Σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου. Τι ήταν 
αυτό που σας γοήτευσε σε αυτή την ιστορία;
Αρχικά με κέρδισε το βιβλίο, «Ο γύρος του θανάτου», του Θωμά 
Κοροβίνη. Με αφορμή τον «έρωτά» μου με το βιβλίο του Θωμά 
άρχισε μια προσωπική μου εμπλοκή σε σχέση με το υλικό που 
συγκεντρώνεται γύρω από την υπόθεση του Αριστείδη Παγκρα-
τίδη, του νέου που εκτελέστηκε φερόμενος ως «δράκος του 
Σέιχ-Σου».

Τον χειμώνα τι άλλο ετοιμάζετε;
Θα κάνω τον ποιητή Φανφάρα στην παράσταση «Ξύπνα Βασίλη», 
σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, στη Νέα Σκηνή του Εθνικού Θε-
άτρου. Η μέρα μου ξεκινάει ιδανικά μπορώ να σας πω, γιατί χαί-
ρομαι πολύ τη συνεργασία μου με τον Άρη, που εκτιμώ ιδιαί-
τερα. Επίσης, θα σκηνοθετήσω τον «Επιθεωρητή» του Γκόγκολ 
στο Skrow Theater στο Παγκράτι. Ο «Επιθεωρητής» ήρθε μετά 
από μια επιθυμία μου να συνεργαστώ με τους συγκεκριμένους 
ηθοποιούς (Μαρία Διακοπαναγιώτου, Θανάσης Ζερίτης, Πάνος 
Παπαδόπουλος, Μαρία Πετεβή, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος) 
που εκτιμώ πολύ και δουλεύουμε εν προκειμένω πάνω σε κω-
μικούς κώδικες που μου αρέσουν πολύ (φαρσοκωμωδία) και σε 
μια εξέλιξη του «χειροποίητου» θεάτρου, όπως δούλεψα στον 
«Αρίστο».

Μιλήστε μας για τους Polkar…
Έχουν ήδη κυκλοφορήσει δύο νέα τραγούδια («Έχω κατά-
θλιψη», «Φλερτάρω επικίνδυνα με την παχυσαρκία») και μένει 
το «Η ζωή μου είναι σκατά» για να ολοκληρωθεί η προσωπική 
μου τριλογία… Από κει και πέρα, είμαστε με τους Polkar στα γυ-
ρίσματα του νέου μας βιντεοκλίπ και σε πρόβες για τον νέο μας 
κύκλο συναυλιών στον Σταύρο του Νότου, που θα ξεκινήσουν 
στις 8 Δεκέμβρη.

INFO
Θ Ε Σ Μ Ο Φ Ο Ρ Ι Α -
Ζ Ο Υ Σ Ε Σ
του Αριστοφάνη
Σκηνοθεσία: Βαγγέλης 
Θεοδωρόπουλος
Παίζουν: Μάκης 
Παπαδημητρίου, Οδυσσέας 
Παπασπηλιόπουλος, 
Γιώργος Χρυσοστόμου, 
Νάντια Κοντογεώργη, 
Ελένη Ουζουνίδου, Γιώργος 
Παπαγεωργίου
17 Σεπτεμβρίου: Θέατρο 
Πέτρας Πετρούπολης
19 Σεπτεμβρίου: Ωδείο 
Ηρώδου Αττικού

Αρίστος
Βασισμένο στο βιβλίο του 
Θωμά Κοροβίνη
Σκηνοθεσία: Γιώργος 
Παπαγεωργίου
Παίζουν: Ελένη 
Ουζουνίδου, Μιχάλης 
Οικονόμου, Γιώργος 
Χριστοδούλου
Θέατρο του Νέου Κόσμου 
(από 8/10)

Ξύπνα Βασίλη
του Δημήτρη Ψαθά
Σκηνοθεσία: Άρης 
Μπινιάρης
Παίζουν: Άρης Μπινιάρης, 
Γιώργος Παπαγεωργίου, 
Γιώργος Γάλλος, Ηρώ 
Μπέζου, Έλενα Τοπαλίδου, 
Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, 
Κωνσταντίνος Σεβδαλής, 
Δώρα Ξαγοράρη
Εθνικό Θέατρο – Σκηνή 
Νίκος Κούρκουλος (από 
18/10)

Γιώργος Παπαγεωργίου

«Δεν πιστεύω 
στα στερεότυπα»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
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∆ιατηρήστε το µαύρισµά σας µε φυσικό τρόπο
Το καλοκαίρι �πορεί να τελειώνει. ∆εν χρειάζεται να συ�βεί το ίδιο και 
στο �αύρισ�ά σας. Χρειάζονται πιο δραστικά –πλην φυσικά– �έτρα για 
να διατηρήσετε το �αύρισ�ά σας.

1. Ήπια απολέπιση
Πολλοί πιστεύουν ότι µε την απολέπιση το µαύρισµα «φεύγει». 
Καµία σχέση. Το µόνο που φεύγει είναι τα νεκρά κύτταρα 
από το δέρµα σας κι έτσι αναδεικνύεται ακόµα καλύτερα το 
µαύρισµά σας. Παραµένει «ζωντανό» και δεν θαµπώνει.

Έχει σηµασία που γράφουµε «ήπια». ∆εν χρειάζονται 
απότοµες και πολύ σκληρές κινήσεις, αλλά απαλές (αλλιώς, 
όντως θα φύγει και το µαύρισµα!).

2. Ενυδάτωση
Όχι µόνο µετά την απολέπιση αλλά καθηµερινά. Έτσι, 
θωρακίζετε την επιδερµίδα σας, αποτρέποντας το 
ξεφλούδισµα. Απλώστε µια γενναία ποσότητα µιας πλούσιας 
ενυδατικής κρέµας σε όλο σας το σώµα µετά το καθηµερινό 
ντους, όσο ακόµη το δέρµα σας είναι νωπό.

3. Κρύα ντους
Το ζεστό νερό αφυδατώνει το δέρµα, γιατί «παίρνει» από την 
επιφάνεια τα φυσικά έλαια της επιδερµίδας, ενώ το κρύο 
βοηθάει στην ενυδάτωσή του. Οπότε, όσο µπορείτε, γυρίστε 
το νερό στο κρύο.

4. Ενισχύστε τη διατροφή σας
Η οµορφιά ξεκινάει από µέσα! Πείτε πιο συχνά «ναι» σε 
τροφές που είναι πλούσιες σε βιταµίνη Α, όπως τα καρότα, 
το σπανάκι και ο κρόκος του αβγού, αλλά και σε τροφές 
πλούσιες σε β-καροτένιο, όπως τα βερίκοκα, το µάνγκο, η 
γλυκοπατάτα και η ντοµάτα. Είναι τα φυσικά ενισχυτικά του 
µαυρίσµατος.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Η αναζήτηση και κατανάλωση τροφής από τον άν-
θρωπο είναι συνυφασµένη µε την ίδια τη ζωή. Το 
ένστικτο της αυτοσυντήρησης µας οδηγεί στην 

κουζίνα και στο ψυγείο.
Το κίνητρο που µας οδηγεί στο φαγητό είναι αρχικά 

το να καλύψουµε τη βιολογική ανάγκη της επιβίωσης, ενώ 
παράλληλα ικανοποιούµε την ψυχική ανάγκη για ευφορία 
και ευχαρίστηση µέσω ενός γευστικού και ευπαρουσίαστου 
γεύµατος.

Αν είµαστε για αρκετή ώρα νηστικοί, το σώµα µας στέλ-
νει στον εγκέφαλο µια σειρά από µηνύµατα που δηµιουρ-
γούν το αίσθηµα της πείνας, θέλοντας έτσι να ζητήσει ενέρ-
γεια.

Όταν ικανοποιηθεί τεχνικά η ανάγκη για φαγητό και το 
στοµάχι µας γεµίσει, στον οργανισµό εκκρίνονται µια σειρά 
από ορµόνες και πεπτίδια που σαν σκοπό τους έχουν να 
πληροφορήσουν τον εγκέφαλο ότι οι ανάγκες καλύφθηκαν 
και το γεύµα πρέπει να σταµατήσει. Ο κορεσµός είναι το α-
ντίθετο της πείνας, επέρχεται σταδιακά, ενώ η πείνα µειώνε-
ται. Το σάκχαρο του αίµατος αυξάνεται και η ορµόνη γκρε-
λίνη ταξιδεύει προς τον εγκέφαλο, για τον πληροφορήσει 
ότι είναι ώρα να αφήσουµε κάτω τα µαχαιροπίρουνα. Σε κα-
νονικές συνθήκες ένα ευχάριστο συναίσθηµα χαλάρωσης 
και ελαφράς υπνηλίας µάς καταλαµβάνει και σηµατοδοτεί το 
τέλος του γεύµατος.

Πολλές φορές, όµως, ενώ έχουµε φάει αρκετά, αισθανό-
µαστε ξανά ότι πεινάµε. Αυτό το συναίσθηµα είναι η όρεξη 
και έχει τη βάση του στην ψυχική µας διάθεση. Αφορά το 
αισθητηριακό µας κοµµάτι, που δεν ικανοποιήθηκε µέσω 
του γεύµατος. Αν αναλύσουµε την ψυχική µας διάθεση τη 
στιγµή που αισθανόµαστε την παράλογη εκείνη αίσθηση 
της πείνας, µε γεµάτο στοµάχι, εξηγούνται πολλά. Πιθανόν 
να είµαστε στενοχωρηµένοι, να έχουµε πολλά νεύρα ή µε-
γάλη ένταση από τα προβλήµατα της καθηµερινότητας. Ο 

οργανισµός µας λειτουργεί µε βάση ένα σύστηµα ανταµοι-
βής µε βάση την τροφή, όταν και το αισθητηριακό σκέλος ι-
κανοποιηθεί, τότε εκκρίνονται ουσίες µε δράσεις ανάλογες 
των οπιοειδών και οδηγούν σε βελτίωση της διάθεσης και σε 
ένα αίσθηµα πληρότητας. Η όρεξη αυτή σχετίζεται µε συ-
γκεκριµένα γευστικά και οσφρητικά ερεθίσµατα και η ανα-
ζήτηση της πλήρωσης αφορά περισσότερο τα τρόφιµα που 
µας προκαλούν αυτό το συναίσθηµα. Έχουµε π.χ. όρεξη 
για γλυκό ή για σοκολάτα ή για µακαρόνια. Τις περισσότε-
ρες φορές αναζητούµε γλυκά ή πολύ λιπαρά τρόφιµα. Αναζη-
τούµε, λοιπόν, συγκεκριµένες τροφές προσπαθώντας να κα-
ταστείλουµε κάποια αρνητικά συναισθήµατα και να αισθαν-
θούµε καλύτερα ψυχολογικά.

Το είδος του γεύµατος έχει µεγάλη σηµασία για την κα-
τανόηση των σηµάτων κορεσµού της πείνας που φτάνουν 
στον εγκέφαλο. Η κατανάλωση πολύ λιπαρών τροφίµων σε 
ένα γεύµα µπορεί να «µπερδέψει» τη διαδικασία και να ο-
δηγήσει σε πολύ µεγάλο γεύµα σε διάρκεια και µέγεθος. Στ’ 
αλήθεια, λοιπόν, ακόµα κι αν θέλουµε να σταµατήσουµε το 
γεύµα, ο εγκέφαλός µας δεν δίνει εντολή, είτε γιατί δεν ικα-
νοποιήθηκε είτε γιατί µπερδεύτηκε. Το είδος των τροφών 
που καταναλώνουµε και τα χαρακτηριστικά τους επιδρούν 
επάνω µας και εν µέρει καθορίζουν την ποσότητα που χρει-
άζεται να καταναλώσουµε για να έρθει ο κορεσµός. Κάποια 
τρόφιµα φέρνουν ευκολότερα κορεσµό, συνήθως οι πρωτεΐ-
νες, οι φυτικές ίνες και οι πατάτες, ενώ κάποια άλλα, όπως τα 
πολύ λιπαρά τρόφιµα και τα αρτοσκευάσµατα από λευκό α-
λεύρι, δεν µας χορταίνουν εύκολα.

Προσπαθήστε να διακρίνετε την πείνα από την ανεξέλε-
γκτη όρεξη και δώστε τέλος στο γεύµα σας την ώρα που πρέ-
πει, χρησιµοποιώντας τη βούλησή σας.

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

Θέλω 
να σταµατήσω 
να τρώω και 
δεν µπορώ

  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

TΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 9:00 μμ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Ψυχή μου, μη λυγίζεις
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