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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, 

η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή 

περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 

διασκευή απόδοσης του περιεχοµέ-

νου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 

τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο-

τυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χω-

ρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του 

εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 

Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 

1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ι-

καίου.
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για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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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• DS5
• 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 Ανατροπές 
στην Ε.Ε.
06-07 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Τζιτζικώστας - 
Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας πάνε Βρυξέλλες
08 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ «Η 
Ήπειρος είναι η κατεξοχήν περιφέρεια της 
χώρας που επηρεάστηκε από την κρίση»
10 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Η αµετροέπεια 
ως κόσµηµα
12 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Μάτι: Το 
επικοινωνιακό φιάσκο αναδεικνύει το κενό 
στην πολιτική
13 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  Έκρηξη οφειλών στα 
ασφαλιστικά ταµεία το 2015-2018
14 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Α. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ «Ο 
χρόνος είναι ο µοναδικός µας πλούτος»
15 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ∆ρόµοι ίσιοι, 
µεγάλοι και αδιάβατοι
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Πάρε-δώσε της 

FREE TIME
38 // INTERVIEW Γ. ΑΡΜΕΝΗΣ «Η τέχνη είναι 
εφτάψυχη»
39 // PLANET Το φιλοζωικό σωµατείο 
Rancheros προστατεύει άλογα και γαϊδουράκια

κυβέρνησης µε το επίδοµα θέρµανσης
17 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΛ. ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ 
«Ο προϋπολογισµός είναι αξιόπιστος, πρωτίστως 
απέναντι στους  Έλληνες πολίτες»
18 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ 42 εκατ. ευρώ οι απώλειες 
από το λαθρεµπόριο ποτών
19 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ SOLOUP «Ο “Συλλέκτης” 
είναι µια ιστορία µε πολλά γκρίζα συναισθήµατα 
και ψυχικές σκιές»
20-21 // TWITTER Μια… συνηθισµένη επέτειος
22 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ «Η Φυσική 
µαγεύει»
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ανάλυση

Η Ε.Ε. μπαίνει σε περίοδο εξαιρετικά δυναμικών πο-
λιτικών αλλαγών, οι οποίες αναμένεται να επηρε-
άσουν και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του 
Μαΐου 2019.

Γαλλική αστάθεια
Η Γαλλία προβλήθηκε το 2017 ως η μεγάλη χώρα της Ε.Ε. που 
έδωσε αποτελεσματική απάντηση στον αριστερόστροφο και κυ-
ρίως στον δεξιόστροφο λαϊκισμό.

Η μεγάλη νίκη του Μακρόν επί της Λεπέν στις προεδρικές ε-
κλογές θεωρήθηκε μεγάλης στρατηγικής σημασίας και ότι θα ά-
νοιγε τον δρόμο στην αναγκαία ευρωπαϊκή επανεκκίνηση.

Δεκαοκτώ μήνες αργότερα η εικόνα είναι εντελώς διαφορε-
τική, με τη δημοτικότητα του Προέδρου Μακρόν να πέφτει ταχύ-
τερα κι από εκείνη του προκατόχου του κ. Ολάντ και να βρίσκεται 
ήδη σε ένα ισχνό 23%.

Ο Εθνικός Συναγερμός, το κόμμα που ίδρυσε η Μαρίν Λεπέν 
σε μια προσπάθεια να ξεχαστεί το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο, 
προηγείται ήδη στις δημοσκοπήσεις για τις ευρωεκλογές. Οι υ-
ποστηρικτές της Λεπέν και του Μελανσόν της Ανυπότακτης Γαλ-
λίας θεωρούνται η ψυχή του κινήματος διαμαρτυρίας «Κίτρινα 
Γιλέκα». Με τον δυναμισμό και τη βιαιότητά του το κίνημα των 
«Κίτρινων Γιλέκων» υποχρέωσε τον Μακρόν να πάρει πίσω την 
προγραμματισμένη για τον Ιανουάριο του 2019 αύξηση της φορο-
λογίας των καυσίμων.

Ο φιλελεύθερος Πρόεδρος της Γαλλίας φαίνεται να έχει 
χάσει την επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα. Κινδυ-
νεύει με πολιτική απομόνωση. Αυτό το Σάββατο είναι κρί-
σιμο για την πορεία της Γαλλίας, εφόσον οργανώνεται με-
γάλη πορεία διαμαρτυρίας στο Παρίσι, με τους αγανακτι-
σμένους πολίτες να συρρέουν στην πρωτεύουσα απ’ όλα 
τα μέρη της χώρας.

Η Γαλλία επανέρχεται στον γνώριμο ρόλο του μεγά-
λου ασθενούς των αναπτυγμένων χωρών της Ευρωζώνης.

Ιταλική ύφεση
Η γαλλική κρίση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στην 
Ιταλία φαίνεται να σταθεροποιείται η σχέση Ρώμης- 
Βρυξελλών.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας και πρόεδρος της 
Λέγκας κ. Σαλβίνι κατέκτησε τη δημοσκοπική πρωτιά για το 
κόμμα του μέσα από τη σύγκρουση με τις Βρυξέλλες για το προ-
σφυγικό-μεταναστευτικό.

Η Ιταλία ανοίγει τα λιμάνια της στα πλοία που μεταφέρουν 
πρόσφυγες από τη Βόρεια Αφρική μόνο αφού συμφωνηθεί η 
κατανομή τους μεταξύ των ενδιαφερόμενων χωρών της Ε.Ε. Με 
αυτόν τον τρόπο αμφισβητεί το ισχύον καθεστώς, που είναι σε 
βάρος των χωρών πρώτης εισόδου προσφύγων και μεταναστών, 
κυρίως της Ελλάδας και της Ιταλίας και τελευταία της Ισπανίας, 
λόγω της σκλήρυνσης της στάσης της Ιταλίας.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η Λέγκα θα έρθει πρώτη στις 
ευρωεκλογές με ένα ποσοστό της τάξης του 30%, αφήνοντας στη 
δεύτερη θέση το άλλο κυβερνητικό κόμμα, το Κίνημα Πέντε Α-
στέρων.

Ο Σαλβίνι πήρε ό,τι ήθελε από την κόντρα του με τις Βρυξέλ-
λες για το προσφυγικό-μεταναστευτικό. Ενίσχυσε τη θέση του στο 
εσωτερικό της Ιταλίας και επέβαλε τη σκλήρυνση της πολιτικής 
των κυβερνήσεων της Ε.Ε. Περισσότερες από δέκα ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις αναμένεται να απορρίψουν και να μη συμμετάσχουν 
στην εφαρμογή της μη δεσμευτικής συμφωνίας, σε επίπεδο ΟΗΕ, 
για τους μετανάστες.

Στα οικονομικά ο κυβερνητικός συνασπισμός είναι πιο ευέλι-
κτος, γιατί γνωρίζει ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι αγορές μπο-
ρούν να ασκήσουν μεγάλη πίεση στην ιταλική οικονομία.

Η ιταλική Βουλή ενέκρινε τον κρατικό προϋπολογισμό για 
το 2019, ο οποίος προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4% του 
ΑΕΠ. Το έλλειμμα θεωρείται υπερβολικό από την Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή και το Eurogroup, επειδή ο σχεδιασμός της προηγούμε-
νης κυβέρνησης προέβλεπε έλλειμμα 0,8% του ΑΕΠ και η Ιταλία 
έχει το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη μετά 

ΑΝΑΤΡΟΠΈΣ
ΣΤΗΝ Έ.Έ.

  ΤΟΥ ΈΥΡΩΒΟΥΛΈΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Μοναδική σταθερά  
η ελληνική  
φτωχοποίηση.

Η Γαλλία επιστρέφει στον ρόλο του 
μεγάλου ασθενούς της Ευρωζώνης 
και της Ε.Ε.

Η κυβέρνηση Τσίπρα πέτυχε 
ευρωπαϊκό ρεκόρ στους έμμεσους-
καταναλωτικούς φόρους και στο 
κόστος των καυσίμων.

την Ελλάδα, στο 132% του ΑΕΠ.
Όλα δείχνουν, όμως, ότι πηγαίνουμε προς έναν συμβιβασμό, 

με τη Ρώμη να περιορίζει το έλλειμμα προς το 2% του ΑΕΠ και τις 
Βρυξέλλες να αποφεύγουν την επιβολή οικονομικών κυρώσεων 
σε βάρος της Ιταλίας και τις σχετικές πολιτικές αναταράξεις.

Η υποχώρηση του επιτοκίου για το δεκαετές ομόλογο του ιτα-
λικού Δημοσίου από το 3,5% προς το 3% δείχνει ότι και οι αγορές 
περιμένουν θετικές εξελίξεις.

Μετά τη Μέρκελ
Το συνέδριο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος που πραγμα-
τοποιείται στις 7 και 8 Δεκεμβρίου στο Αμβούργο βάζει τη γερμα-
νική κεντροδεξιά στη μετά Μέρκελ εποχή.

Οι 1.001 σύνεδροι που θα εκλέξουν τον νέο ηγέτη έχουν να ε-
πιλέξουν μεταξύ μιας έμπιστης της κ. Μέρκελ με τις δικές της πο-
λιτικές προδιαγραφές και ενός έμπιστου του κ. Σόιμπλε με τα δικά 
του χαρακτηριστικά.

Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα θα συνεχίσει να δέχεται 
μεγάλη πολιτική πίεση από τη σκληρή δεξιά έως ακροδεξιά Εναλ-
λακτική για τη Γερμανία, που δίνει μάχη με το Σοσιαλδημοκρα-
τικό Κόμμα για την τρίτη θέση στις δημοσκοπήσεις, και από τους 
Πράσινους, οι οποίοι έρχονται σταθερά δεύτεροι στις δημοσκο-
πήσεις του τελευταίου διμήνου.

Οι Χριστιανοδημοκράτες δεν φαίνεται ότι θα χάσουν την 
πρώτη θέση στο πολιτικό σύστημα της Γερμανίας, κινούνται όμως 
ήδη κάτω από το 30% με πτωτική τάση. Η εκλογή νέας ηγεσίας α-

ναμένεται να επιταχύνει την απομάκρυνση της κ. Μέρκελ από 
την καγκελαρία. Η καγκελάριος εμφανίζει σημάδια πολιτικής 

κόπωσης ύστερα από δεκατρία χρόνια παραμονής στην εξου-
σία. Το πολιτικό σύστημα και ειδικά οι Χριστιανοδημοκρά-
τες δεν έχουν ξεπεράσει ακόμη το σοκ του Σεπτεμβρίου 
του 2015, οπότε η κυβέρνηση Μέρκελ άνοιξε τα σύνορα 
και την κοινωνία σε 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετα-
νάστες, για να αποτραπεί μια μεγάλης κλίμακας ανθρωπι-
στική κρίση.

Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται και στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, όπου η Βουλή θα αποφασίσει, την επόμενη 

Τρίτη, υπέρ ή κατά της συμφωνίας της κυβέρνησης της κ. 
Μέι και της Ε.Ε. για το Brexit.

Οι περισσότεροι βουλευτές τάσσονται κατά της συμφω-
νίας, με σοβαρό κίνδυνο να υποχρεωθεί το Ηνωμένο Βασίλειο 

στο λεγόμενο σκληρό Brexit, με μεγάλο κόστος για το εμπόριο και 
την οικονομία του.

Η κ. Μέι προσπαθεί να μετατρέψει την αδυναμία της σε δύ-
ναμη, εφόσον οι επικριτές της είναι διχασμένοι σε αυτούς που θέ-
λουν μια στενότερη σχέση με την Ε.Ε. από αυτήν που προβλέπει 
η συμφωνία για το Brexit και σε αυτούς που θέλουν λιγότερες δε-
σμεύσεις και συνεργασία έναντι της Ε.Ε. των «27».

Ελληνική μιζέρια
Οι πολιτικές ανακατατάξεις στην Ε.Ε. περιορίζουν ακόμη περισ-
σότερο τις δυνατότητες προώθησης της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης και έχουν αρχίσει να επηρεάζουν αρνητικά την οικονομία ι-
σχυρών ευρωπαϊκών χωρών και της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης συ-
νολικά.

Εμείς παίζουμε στη δική μας κατώτερη κατηγορία. Χάσαμε 
την τριετία της δυναμικής ανάπτυξης 2015-2017. Μείναμε εκτός 
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, το οποίο λήγει αυτόν τον μήνα, και δεν μπορέσαμε να 
χρηματοδοτήσουμε από το δανειακό πρόγραμμα την εξυγίανση 
του τραπεζικού συστήματος και τη διαχείριση των κόκκινων δα-
νείων χωρίς οικονομικά και κοινωνικά δράματα. 

Δεν είναι τυχαίο ότι οι Γάλλοι, με διπλάσιο εισόδημα από 
εμάς, ξεσηκώθηκαν κατά της προγραμματισμένης αύξησης της 
φορολογίας των καυσίμων, ενώ η ελληνική κοινωνία έχει συμβι-
βαστεί με το ευρωπαϊκό ρεκόρ έμμεσων-καταναλωτικών φόρων 
που πέτυχε με την πολιτική της η κυβέρνηση Τσίπρα και με το 
γεγονός ότι μαζί με την Ολλανδία έχουμε, λόγω φορολογίας, τα α-
κριβότερα καύσιμα στην Ε.Ε., ενώ το μέσο εισόδημα των Ελλήνων 
είναι κάτω από το 70% του μέσου όρου της Ε.Ε.!

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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«Πόδι» και στις Βρυξέλ-
λες έβαλε και επισή-
µως η Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας, 
καθώς την περασµένη 

Τετάρτη εγκαινίασε το γραφείο της στην καρ-
διά της Ε.Ε., παρουσία του περιφερειάρχη Α-
πόστολου Τζιτζικώστα, του Έλληνα επιτρό-
που ∆ηµήτρη Αβραµόπουλου, των Ελλήνων 
ευρωβουλευτών Γιώργου Κύρτσου, ∆ηµήτρη 
Παπαδηµούλη, Κωνσταντίνας Κούνεβα, Στέ-
λιου Κούλογλου, Ελίζας Βόζενµπεργκ, Μανόλη 
Κεφαλογιάννη, Θοδωρή Ζαγοράκη, Νίκου Αν-
δρουλάκη, Μίλτου Κίρκου και δεκάδων άλλων 
αξιωµατούχων της Ε.Ε.

«Nous sommes ici»
Με τη φράση «nous sommes ici aussi», δη-
λαδή «είµαστε και εδώ», άρχισε την οµιλία 
του στα εγκαίνια του Ευρωπαϊκού Γραφείου 
της Περιφέρειας ο κ. Τζιτζικώστας, ο οποίος 
υπογράµµισε ότι «την ώρα που η Ε.Ε. αµφι-
σβητείται πιο έντονα από ποτέ στο παρελθόν, 
την ώρα που το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα αντι-
µετωπίζει πρωτοφανείς αναταράξεις, εµείς κά-
νουµε µία απόλυτα συνειδητή επιλογή, µια ε-
πιλογή που υπηρετεί τη λύση στην οποία και 
προσωπικά πιστεύω, την περισσότερη και κα-
λύτερη Ευρώπη, όχι τη λιγότερη Ευρώπη». Α-
ναφερόµενος στον ρόλο των περιφερειών στο 
ευρωπαϊκό πλαίσιο, ο κ. Τζιτζικώστας σηµεί-
ωσε ότι «είναι τεράστιος και κοµβικός. Γιατί 
οι περιφέρειες είναι αυτές που φέρνουν την 
Ευρώπη στην καθηµερινότητα των πολιτών. 
Εµείς µετατρέπουµε τα απρόσωπα χρήµατα 
της Ευρώπης σε µετρήσιµο έργο για τους πο-

λίτες: έργο σε όλα τα νοσοκοµεία και τα κέντρα 
υγείας, στα σχολεία, στις υποδοµές, στον πο-
λιτισµό και τον τουρισµό, στην ποιότητα και 
την προστασία της ζωής, στην κοινωνική αλ-
ληλεγγύη, στην αγροτική οικονοµία και στην 
επιχειρηµατικότητα».

Απόλυτα συνειδητή επιλογή
Ο κ. Τζιτζικώστας χαρακτήρισε τη δηµιουργία 
του Ευρωπαϊκού Γραφείου «απόλυτα συνει-
δητή, στρατηγική επιλογή, επειδή εδώ λαµβά-
νονται οι αποφάσεις που καθορίζουν το µέλλον 
µας. Εδώ αποφασίζονται πολιτικές, όχι µεγά-
λες, θεωρητικές, µακρινές σ’ εµάς, αλλά πολι-
τικές που καθορίζουν την ίδια την καθηµερι-
νότητά µας. Πολιτικές για τη συνοχή, το πε-
ριβάλλον, το προσφυγικό, την ασφάλεια, την 
είσοδο στην ψηφιακή εποχή. Η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας είναι εδώ για να διεκ-
δικήσει και χρήµατα, και προγράµµατα, και 
δράσεις, αλλά και πολιτικές. Πολιτικές που θα 
κάνουν καλύτερη την καθηµερινότητα και τη 
ζωή µας, πολιτικές που θα µας επιτρέψουν να 
αξιοποιήσουµε ακόµα πιο αποτελεσµατικά τα 
συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα. Όπως ακριβώς 
διεκδικούµε όλα όσα δικαιούµαστε εντός της 
χώρας και είµαστε η περιφέρεια που υπολο-
γίζουν, η περιφέρεια µε την ισχυρή φωνή και 
την ισχυρή παρουσία στο κέντρο της Ελλάδας, 
το ίδιο ακριβώς θα κάνουµε κι εδώ, στις Βρυ-
ξέλλες, εδραιώνοντας ακόµα περισσότερο την 
παρουσία της περιφέρειάς µας στα ευρωπαϊκά 
κέντρα λήψης των αποφάσεων. Μια παρουσία 
που ξεκίνησε το 2015, στην Επιτροπή των Πε-
ριφερειών της Ε.Ε., και µέσα σε ελάχιστο διά-
στηµα η Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται στο 

δήµους της Ευρώπης, στο “κοινοβούλιο της 
αυτοδιοίκησης”».

Εξωστρέφεια
Ο περιφερειάρχης υπογράµµισε ότι «το όραµά 
µου για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
περνάει µέσα από το µέλλον της Ε.Ε. Η Κε-
ντρική Μακεδονία που εγώ οραµατίζοµαι, µια 
περιφέρεια-κόµβο εµπορίου, καινοτοµίας, έ-
ρευνας και εκπαίδευσης, µια περιφέρεια-κόµβο 
ενεργειακής διαφοροποίησης και ασφάλειας 
της Ευρώπης, µια περιφέρεια-πρωτεύουσα ε-
ξωστρέφειας της Ελλάδας, περνάει κατεξοχήν 
µέσα από την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης. Γιατί εξωστρέφεια σηµαίνει α-
νοιχτά σύνορα, σηµαίνει ελεύθερη διακίνηση 
κεφαλαίων και προϊόντων. Εξωστρέφεια ση-
µαίνει συνεργασία, σηµαίνει γέφυρες µεταξύ 
των κρατών και των λαών, όχι νέα τείχη που 
προσπαθούν κάποιοι να ορθώσουν. Εξωστρέ-
φεια σηµαίνει εκτόξευση στο µέλλον, όχι ε-
πιστροφή στο σκοτεινό παρελθόν». Εξήγησε, 
δε, ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
έχει πετύχει εδώ και τέσσερα χρόνια να είναι 
η πρώτη περιφέρεια στη Ελλάδα και µία από 
τις πρώτες σε ολόκληρη την Ευρώπη στην α-
ξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και στην υλο-
ποίηση έργων, η πρώτη περιφέρεια στη χώρα 
σε αφίξεις τουριστών εδώ και τρία χρόνια, να 
είναι ο ένας από τους τέσσερις αυτοδιοικητι-
κούς φορείς παγκοσµίως που υπέγραψαν σύµ-
φωνο συνεργασίας µε τον κορυφαίο ευρωπα-
ϊκό επιστηµονικό οργανισµό CERN, να είναι 
η πρώτη περιφέρεια σε εξαγωγές αγροτικών 
προϊόντων και τροφίµων, καθώς και η πρώτη 
περιφέρεια σε αύξηση συνολικά των εξαγω-
γών τα τελευταία οκτώ χρόνια, µε αύξηση 50%, 
20% πάνω από τον εθνικό µέσο όρο, που κυ-
µάνθηκε στο 30%.

Το µέλλον
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι 
«µε το Ευρωπαϊκό Γραφείο της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας γινόµαστε ακόµα πιο 
ευέλικτοι, ακόµα πιο εξωστρεφείς, ακόµα πιο 
αποτελεσµατικοί. Με την οργανωµένη και συ-
νεχή παρουσία µας εδώ, θα διεκδικήσουµε νέες 
δράσεις, νέες ευκαιρίες, για την καινοτοµία, τις 
νέες τεχνολογίες, την ψηφιακή επανάσταση, 
τη νεοφυή και εξωστρεφή επιχειρηµατικότητα. 
Είµαστε εδώ για να φέρουµε θέσεις εργασίας, 
επενδύσεις, ερευνητικές και επιχειρηµατικές 
ευκαιρίες για τον τόπο µας. Και αυτό το γρα-
φείο είναι ανοιχτό για όλους τους φορείς της 
Κεντρικής Μακεδονίας, για τα επιµελητήρια, 
τα πανεπιστήµια, τους δήµους, τις τοπικές µας 
επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς. 
Κάνουµε ένα σταθερό, µεγάλο βήµα και φτά-
νουµε ακόµα πιο κοντά στον στόχο µας: η Κε-
ντρική Μακεδονία να βγει γρήγορα και ορι-
στικά από την κρίση, να γίνει ακόµα πιο φιλική 
στην επιχειρηµατικότητα και τις επενδύσεις, 
να γίνει η περιφέρεια όπου θέλεις να ζεις και 
να δηµιουργείς». Κλείνοντας την οµιλία του, 
σηµείωσε ότι «όταν δουλεύουµε µαζί, ενωµέ-
νοι, όταν συνεργαζόµαστε για το συµφέρον της 
χώρας και των συµπολιτών µας, µπορούµε να 
πετυχαίνουµε νίκες για την Ελλάδα, µπορούµε 
να ξεπερνάµε κάθε εµπόδιο και κάθε δυσκο-
λία, µπορούµε να κερδίζουµε όλες τις κρίσι-

ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Όλοι δήλωσαν παρόντες στα εγκαίνια 
του Γραφείου Βρυξελλών.

Ο κ. Τζιτζικώστας 
χαρακτήρισε τη 
δηµιουργία του 
Ευρωπαϊκού Γραφείου 
«απόλυτα συνειδητή, 
στρατηγική επιλογή, 
επειδή εδώ λαµβάνονται 
οι αποφάσεις που 
καθορίζουν το µέλλον 
µας. Εδώ αποφασίζονται 
πολιτικές, όχι µεγάλες, 
θεωρητικές, µακρινές σ’ 
εµάς, αλλά πολιτικές που 
καθορίζουν την ίδια την 
καθηµερινότητά µας».

προεδρείο της Επιτροπής, κατέχοντας µία εκ 
των θέσεων αντιπροέδρου στο κορυφαίο ευ-
ρωπαϊκό όργανο για τις περιφέρειες και τους 
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µες µάχες. Σε αυτόν τον δρόµο συνεχίζουµε µε ακόµα µεγαλύ-
τερη προσπάθεια και ένταση. Εδώ, στο κέντρο της Ευρώπης, η 
καρδιά της Μακεδονίας χτυπάει και θα χτυπάει δυνατά, η καρ-
διά της Ελλάδας χτυπάει και θα χτυπάει δυνατά, η φωνή των 
Μακεδόνων, όλων των Ελλήνων, ακούγεται και θα ακούγεται 
καθαρά και υπερήφανα».

«Να ακούγεται η φωνή των πολιτών»
Από την πλευρά του, ο κ. Αβραµόπουλος τόνισε ότι η σηµα-
ντική αυτή πρωτοβουλία υλοποιείται σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη 
στιγµή και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, αναφερόµενος 
στην άνοδο των λαϊκιστικών φωνών. «Πρέπει να κρατήσουµε 
ζωντανό το όραµα της Ευρώπης. Και είναι σηµαντικό να ακού-
γεται η φωνή των πολιτών στην Ευρώπη» σηµείωσε ο Έλληνας 
επίτροπος, ο οποίος, σχετικά µε το γραφείο της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στις Βρυξέλλες, δεσµεύτηκε ότι θα έχει 
την αµέριστη συµπαράσταση όλης της Ε.Ε.
Επίσης, ο κ. Παπαδηµούλης υπογράµµισε ότι «µε τον κ. Τζι-
τζικώστα συµµεριζόµαστε πολλές κοινές διαπιστώσεις για την 
Ευρώπη και την προοπτική των περιφερειών. Για την αντιµετώ-
πιση του εθνικισµού, υπερβαίνοντας περιχαρακώσεις και κοµ-
µατικούς περιορισµούς, είµαστε όλοι µαζί. Όπως η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι πρώτη στην Ελλάδα στην α-
ξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, έτσι και η Ελλάδα είναι 
πρώτη στην Ε.Ε.».

Παράλληλα, τόσο ο πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών 
της Ε.Ε., Καρλ Χάιντς Λάµπερτς, όσο και ο πρόεδρος του ΕΛΚ στην 
Επιτροπή των Περιφερειών, Μίκαελ Σνάιντερ, τόνισαν τη σηµασία 
της παρουσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην καρ-
διά της Ε.Ε. µε το άνοιγµα του ευρωπαϊκού γραφείου της.
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Τ
ους κινδύνους για τη λει-
τουργία της τοπικής αυτοδι-
οίκησης από την εισαγωγή 
της απλής αναλογικής στις 
ερχόμενες εκλογές σε πε-
ριφέρειες και δήμους υπο-
γραμμίζει ο Αλέξανδρος Κα-
χριμάνης, περιφερειάρχης 

Ηπείρου, καλώντας την κυβέρνηση να αναθε-
ωρήσει κάποιες από τις αποφάσεις της.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μας κάνετε έναν 
πρώτο απολογισμό της θητείας σας.
Η αιρετή Περιφέρεια Ηπείρου έχει να επιδείξει 
ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο επιβεβαιώ-
νεται σε καθημερινή βάση. Χωρίς να μπούμε σε 
επιμέρους ζητήματα, ενδεικτικά να αναφέρω:
• Τις άριστες επιδόσεις στις απορροφήσεις 
του ΕΣΠΑ.
• Στη διαχείριση των απορριμμάτων, τόσο το 
κλείσιμο των ΧΑΔΑ όσο και την κατασκευή της 
μονάδας επεξεργασίας των αστικών αποβλή-
των που είναι έτοιμη για λειτουργία. Επιση-
μαίνω πως η Ήπειρος ήταν η μόνη περιφέρεια 
της οποίας οι πολίτες δεν επιβαρύνθηκαν με 
πρόστιμα για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
• Την κατασκευή και συμπλήρωση οδικών υ-
ποδομών, αντιπλημμυρικά έργα, προσβάσεις 
προς επιχειρήσεις.
• Το καινοτόμο πρόγραμμα της πολιτιστικής 
διαδρομής στα αρχαία θέατρα, που αποτελεί 
πρότυπο για ανάλογες δράσεις σε ελληνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Θωρακίζεται με αποχετεύσεις και βιολογι-
κούς καθαρισμούς όλο το παράκτιο μέτωπο 
της Ηπείρου.
• Έχουμε αναλάβει πλήθος πρωτοβουλιών 
για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετω-
πίζει ο πρωτογενής τομέας, εντάσσοντας και 
1.000 νέους στο επάγγελμα, αλλά και για την 
προστασία των προϊόντων με εθνική σημασία.
• Πρωτοπορήσαμε ως περιφέρεια ακόμη και 
στον τρόπο προβολής του τουριστικού μας προ-
ϊόντος, το οποίο συνδυάσαμε με την παράλ-
ληλη προβολή των τοπικών προϊόντων, που 
σήμερα πλέον αποτελεί και επίσημη πολιτική 

Η απλή αναλογική, όπως 
την εισήγαγε η κυβέρνηση, 
θα οδηγήσει σε αδιέξοδα 
την τοπική αυτοδιοίκηση 
και θα υπάρξουν 
σοβαρότατα προβλήματα 
κυβερνησιμότητας που 
θα επηρεάσουν την 
αποτελεσματικότητα και την 
καθημερινότητα των πολιτών.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Αλέξανδρος Καχριμάνης, 
περιφερειάρχης Ηπείρου

του υπουργείου Τουρισμού.
• Αντιμετωπίζονται σχεδόν άμεσα τα προβλήματα 
της καθημερινότητας, μεταξύ των οποίων και 
αυτά που προκαλούνται από τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα, που είναι και συνήθη στην Ήπειρο.
• Αξιοποιήσαμε και αξιοποιούμε κάθε διαθέ-
σιμο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, όπως π.χ. το 
ELENA, μέσω του οποίου στους επόμενους 
μήνες θα βελτιώσουμε και θα αναβαθμίσουμε 
ενεργειακά μέσα μεταφοράς, οδοφωτισμό και 
δημόσια κτίρια.
• Βελτιώσαμε ουσιαστικά τις υπηρεσίες προς 
τον πολίτη, έχοντας μάλιστα βραβευτεί σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο για τον «Οδηγό του Πολίτη».

Πόσο επηρέασε η κρίση την περιφέρεια και 
τι κάνατε ως περιφέρεια γι’ αυτό;
Η Ήπειρος είναι η κατεξοχήν περιφέρεια της 
χώρας που επηρεάστηκε από την οικονομική 
κρίση. Η εξήγηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι 
υπάρχει μεγάλος αριθμός μισθωτών και συντα-
ξιούχων, των οποίων τα εισοδήματα υπέστησαν 
μεγάλες μειώσεις. Η κρίση μεταδόθηκε στις ε-
πιχειρήσεις και οδήγησε σε αύξηση της ανερ-
γίας. Το «οπλοστάσιο» των περιφερειών, αλλά 
και των δήμων, είναι περιορισμένο, καθώς οι 
κεντρικές αποφάσεις λαμβάνονται σε κυβερ-
νητικό επίπεδο. Εκείνο που εμείς φροντίσαμε 
είναι να προχωρήσουμε ό,τι έργο μπορούσε και 
ήταν ώριμο να γίνει, αναλάβαμε πρωτοβουλίες 
κοινωνικής αλληλεγγύης, ενισχύσαμε τις κοι-
νωνικές δομές με κονδύλια του ΕΣΠΑ. Παράλ-
ληλα, αναλάβαμε τεράστιες εκστρατείες για τη 
στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αύ-
ξηση του τουρισμού, κλάδοι που μπορούν και 
ως έναν βαθμό ανέταξαν ή «κράτησαν» την το-
πική οικονομία σε ένα επίπεδο, που ναι μεν δεν 
είναι το επιθυμητό, αλλά είναι το καλύτερο που 
μπορεί να υπάρχει τη δύσκολη και μεταβατική 
περίοδο που ζούμε.

Σήμερα ποιες είναι οι βασικές προτεραιότη-
τες της Περιφέρειας Ηπείρου;
Έχουμε σε εξέλιξη σημαντικά έργα υποδομών, 
που επιδιώκουμε να τα ολοκληρώσουμε στη δι-
άρκεια της επόμενης τετραετίας. Είναι οι απο-

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 θα γί-
νουν με το σύστημα της απλής αναλογικής. 
Κατά την άποψή σας, τι σημαίνει αυτό;
Έχω πει από την αρχή, όταν άνοιξε η συζήτηση 
για τον εκλογικό νόμο, ότι η απλή αναλογική, 
όπως την εισήγαγε η κυβέρνηση, θα οδηγήσει 
σε αδιέξοδα την τοπική αυτοδιοίκηση και θα υ-
πάρξουν σοβαρότατα προβλήματα κυβερνησι-
μότητας που θα επηρεάσουν την αποτελεσματι-
κότητα και την καθημερινότητα των πολιτών. Η 
πρόβλεψή μου επιβεβαιώνεται πολύ πριν από τις 
εκλογές, από την πληθώρα των υποψηφίων που 
ανακοινώνονται σε περιφέρειες, αλλά κυρίως 
σε δήμους. Είναι διάχυτη πλέον η αίσθηση –για 
να μην πω και οι δημόσιες τοποθετήσεις– ότι 
οι περισσότεροι εξ όσων δηλώνουν υποψήφιοι 
το κάνουν με σκοπό να διαπραγματευτούν μια 
έμμισθη θέση μετά τις εκλογές. Υπάρχουν επί-
σης περιπτώσεις που υποψήφιοι εξυπηρετούν 
συγκεκριμένες επιδιώξεις που ξεφεύγουν του 
φάσματος της αυτοδιοίκησης και γενικότερα της 
πολιτικής. Και είμαστε ακόμη στην αρχή. Έστω 
και τώρα, πρέπει η κυβέρνηση να αναθεωρήσει 
ορισμένες αποφάσεις της και το ελάχιστο που 
έχει να κάνει είναι να θέσει πλαφόν εκλογής. 
Η απλή αναλογική, ας το καταλάβουν έστω και 
εκ των υστέρων στην κυβέρνηση, είναι κατα-
στροφική για την τοπική αυτοδιοίκηση και την 
εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η κυβέρνηση έχει ανοίξει τη συζήτηση για τη 
συνταγματική αναθεώρηση. Ποιες θεωρείτε 
απαραίτητες παρεμβάσεις στο Σύνταγμα 
όσον αφορά τον χώρο της τοπικής αυτοδιοί-
κησης;
Θεωρώ ότι πρέπει να θωρακιστεί η περιφερει-
ακή αυτοδιοίκηση με συγκεκριμένες αρμοδιότη-
τες, που δεν θα επικαλύπτονται με άλλων υπη-
ρεσιών, και να διασφαλίζονται οι πόροι. Υπάρχει 
όμως ένα ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί χωρίς 
δεύτερες σκέψεις, καθώς είναι απόλυτα συνυ-
φασμένο με την επιβίωση όσων ασχολούνται με 
τον πρωτογενή τομέα. Είναι αναγκαία η αναθε-
ώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος, ούτως 
ώστε να μη χαρακτηρίζονται δάση τα κληροτε-
μάχια και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις που χρη-
σιμοποιούνται ως αγροί, χαρακτηρισμός που 
στην πράξη μεταφράζεται σε «δέσμευση» ιδι-
οκτησιών, που πλήττει έντονα τους Ηπειρώτες 
και ειδικά τους απόδημους.

Το 2010 ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Πα-
πανδρέου είχε χαρακτηρίσει τους περιφε-
ρειάρχες «μικρούς πρωθυπουργούς». Αι-
σθανθήκατε τέτοιος στη διάρκεια της θητείας 
σας;
Το κεντρικό κράτος ήταν απλόχερο στις υποσχέ-
σεις για αρμοδιότητες, πόρων κ.λπ., ήταν όμως 
και το ίδιο που σταδιακά τις αφαιρούσε και πε-
ριόριζε τις χρηματοδοτήσεις. Ακόμη και σήμερα, 
οκτώ χρόνια μετά τη λειτουργία του θεσμού, δεν 
έχουν αποσαφηνιστεί ούτε καν οι αρμοδιότητες 
μεταξύ περιφερειών και αποκεντρωμένων δι-
οικήσεων, ακόμη και σήμερα παραμένουν ανε-
νεργές υπηρεσίες, διαθέτοντας και προσωπικό 
που θα μπορούσε να ενταχθεί στις περιφέρειες 
και να προσφέρει τις υπηρεσίες του προς όφε-
λος των πολιτών. Συμπερασματικά: τα περί «μι-
κρών πρωθυπουργών» ήταν μια πολύ ωραία 
διατύπωση για να είναι τελικά αληθινή.

«Η Ήπειρος είναι 
η κατεξοχήν 
περιφέρεια 
της χώρας που 
επηρεάστηκε  
από την κρίση»

χετεύσεις και οι βιολογικοί καθαρισμοί σε όλα 
τα παράλια της Ηπείρου, είναι η ανάδειξη των 
αρχαίων θεάτρων, η κατασκευή εισόδων Ηγου-
μενίτσας-Πρέβεζας, η κατασκευή των οδικών 
συνδέσεων της πόλης των Ιωαννίνων με το Πα-
νεπιστημιακό Νοσοκομείο και το Πανεπιστήμιο, 
η σύνδεση της Ιόνιας Οδού με τα Τζουμέρκα, τα 
εγγειοβελτιωτικά έργα της Άρτας, η ανέγερση 
νέων διοικητηρίων σε Άρτα-Πρέβεζα, η επέ-
κταση του δικτύου φυσικού αερίου και η ανά-
πτυξη καινοτόμων δράσεων για την εξωστρέ-
φεια και ανταγωνιστικότητα των ηπειρωτικών 
επιχειρήσεων. Επενδύουμε στην ανάπτυξη του 
πρωτογενούς τομέα, αλλά και σε νέες μορφές 
τουρισμού, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της 
«Ηπείρου των τεσσάρων εποχών». Υπάρχουν 
ακόμη σημαντικά έργα υποδομής που πρέπει 
να κατασκευαστούν, ώστε να ολοκληρωθεί το 
βασικό οδικό δίκτυο. Πρόκειται για τη σύνδεση 
της Ιόνιας Οδού με την Κακαβιά, τη σύνδεση της 
Ιόνιας Οδού με την Πρέβεζα, την ανακατασκευή 
του παραλιακού τμήματος Πρέβεζα-Ηγουμενί-
τσα και της εθνικής οδού Ιωάννινα προς Κόνι-
τσα, έργα που όμως ανήκουν στην αρμοδιότητα 
του υπουργείου Υποδομών.
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Η ΑΜΕΤΡΟΕΠΕΙΑ 
ΩΣ ΚΟΣΜΗΜΑ

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

Γράφαμε με αφορμή την καθαρίστρια του Βόλου ότι 
η απονομή της δικαιοσύνης προϋποθέτει νηφαλι-
ότητα, προϋποθέτει ότι η άσκηση ποινικής δίωξης 
δεν γίνεται πρωτοσέλιδο και ότι μόνο η αμετάκλητη 
καταδίκη πρέπει να επιφέρει κοινωνική απαξία.

Ακολούθησε το αδιανόητο. Ανακοίνωσαν οι αστυνομι-
κές αρχές ότι εξάρθρωσαν κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού και 
πριν ακόμη διαβιβαστεί η δικογραφία στους ανακριτές, ο πρω-
θυπουργός από το βήμα της Βουλής συνεχάρη τις αρχές για την 
επιτυχία τους, την οποία απέδωσε στους κυβερνητικούς χειρι-
σμούς για την αναδιοργάνωση της αστυνομίας, ονόμασε (!!!) τον 
δράστη, πανηγύρισε για τις χειροπέδες που φοράει και έψεξε το 
γεγονός ότι αυτός ξεζούμισε τον βασανισμένο από την κρίση λαό.

Πλήρης δημόσια διαπόμπευση ενός ανθρώπου, το μόνο επι-
βεβαιωμένο έγκλημα του οποίου, έως τη στιγμή της δήλωσης του 
πρωθυπουργού, ήταν ότι έβγαινε ο ίδιος στην τηλεόραση και δι-
αφήμιζε τις επιχειρήσεις του.

Αφού τον ονόμασε ο πρωθυπουργός, έσπευσε να μιλήσει και 
για τους εγκληματίες με τα λευκά κολάρα, στους οποίους, δήθεν, 
δεν αναφέρονται πολλοί. Βέβαια, «λευκά κολάρα» αποκαλούνται 
κυρίως τα υψηλόβαθμα στελέχη του χρηματοπιστωτικού και ε-
πιχειρηματικού τομέα, με υψηλή κοινωνική θέση, και όχι έμπο-
ροι, όπως είναι ο «γνωστός τηλε-ενεχυροδανειστής», με αμφι-
σβητούμενη κοινωνική καταξίωση.

Είναι δεδομένο ότι η συμπεριφορά του πρωθυπουργού πα-
ραβιάζει ευθέως το Σύνταγμα της χώρας, βιάζει την έννοια του 
κράτους δικαίου και καταπατά κάθε δημοκρατική λογική. Αυτά 
έχουν αναλυθεί ήδη και για όσους έχουν επίγνωση είναι αυτα-
πόδεικτα. Διερωτάται κανείς αν αυτές είναι πράγματι οι γνωστι-
κές του ικανότητες ή αν κάτι άλλο συμβαίνει.

Αυτό που σίγουρα συνέβη, εν προκειμένω, ήταν να πεταχτεί 
ένας άνθρωπος ως βορά στα θηρία της αρένας, προκειμένου η 
κυβέρνηση να «πανηγυρίσει» για τις «επιτυχίες» της. Το έχουμε 
ξαναδεί.

Παλιότερα τον ρόλο του «τηλε-ενεχυροδανειστή» έπαιξαν 
(ενδεικτικά) η Μαρέβα σύζυγος Μητσοτάκη, ο Παπασταύρου 

Άρτος και θεάματα, 
συνδυασμένα με οργή κατά 
ανύπαρκτων και απολύτως 
κατασκευασμένων εχθρών, 
αποτέλεσαν τη βάση για τις 
σημερινές εξελίξεις. Θυμηθείτε 
πόσο μισητή ήταν η «τρόικα», 
της οποίας την επιδοκιμασία 
περιφέρει σήμερα η κυβέρνηση 
ως παράσημο.

συνεργάτης Σαμαρά, η σύζυγος Στουρνάρα, αλλά και η Μέρκελ, 
ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος. Σήμερα ο «Κούλης» της διαπλοκής, ο Ά-
δωνις της ακροδεξιάς, ο Θεοδωράκης, το όργανο των μεγαλοεκ-
δοτών, η Φώφη της διαφθοράς.

Η τακτική της δημόσιας, επί προσωπικού, διαπόμπευσης 
συγκεκριμένων κάθε φορά ανθρώπων αποτελεί πάγια τακτική 
της λεγόμενης σήμερα Αριστεράς και, όπου υπάρχει η δυνατό-
τητα, συνοδεύεται από την κινητοποίηση όλων, όσων μηχανι-
σμών μπορούν να ελεγχθούν, εναντίον τους. Εξυπηρετείται με 
αυτόν τον τρόπο αφενός η αναγκαιότητα να συγκαλυφθεί η ιδε-
ολογική, πολιτική και διοικητική της ανεπάρκεια, αφετέρου δί-
νεται στο κοινό ένα εύπεπτο υλικό, βασισμένο στη διέγερση αρ-
χέγονων ενστίκτων ζήλιας, μίσους, οργής και εκδίκησης, η οποία 
θα συγκαλύψει τις ανεπάρκειες και θα επιτρέψει τη μακροημέ-
ρευση στην εξουσία.

Όλα αυτά θα παρέμεναν αδιάφορα σε μεγάλη μερίδα του 
κοινού και θα αφορούσαν ουσιαστικά μόνο τους νομικούς και ε-
λάχιστους, όσους ασχολούνται πραγματικά με τη δημοκρατική 
αρχή και τα θεμελιώδη δικαιώματα, γιατί, κακά τα ψέματα, το 
κοινό έχει εκπαιδευτεί να λειτουργεί ως κοινό του Κολοσσαίου, 
χωρίς να σκέφτεται. Άρτος και θεάματα, συνδυασμένα με οργή 
κατά ανύπαρκτων και απολύτως κατασκευασμένων εχθρών, α-
ποτέλεσαν τη βάση για τις σημερινές εξελίξεις. Θυμηθείτε πόσο 
μισητή ήταν η «τρόικα», της οποίας την επιδοκιμασία περιφέ-
ρει σήμερα η κυβέρνηση ως παράσημο. Αργότερα η τρόικα, ως 
εχθρός, αντικαταστάθηκε από την «ακραία» Δεξιά (όλους τους 
άλλους δηλαδή!) και πλέον θέση εχθρού λαμβάνουν και απλοί 
πολίτες, με μόνο κριτήριο το ότι ανήκουν σε «απεχθείς» κοινω-
νικές ομάδες. Και οι «τραπεζίτες» υπήρξαν τέτοιοι, μέχρι που α-
νακαλύφθηκε ότι είναι (και αυτοί) ωφέλιμοι. Μόνο η Αριστερά 
τα έχει καταφέρει αυτά στην Ελλάδα.

Το κακό είναι ότι το κενό δεν γεμίζει με… κενό. Μια του κλέ-
φτη, δυο του κλέφτη, τρεις και η κακή του μοίρα. Η ιστορία με 
το «κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού» δείχνει να καταρρέει με 
πάταγο. Αφού διατάχθηκαν οι προφυλακίσεις των εμπλεκομέ-
νων, ανακαλύφθηκε, λέει, ότι στις συναλλαγές με την Τουρκία 

δεν επιβάλλονται δασμοί, άρα δεν μπορεί να στέκει η κατηγο-
ρία της λαθρεμπορίας. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται για 
καμιά σπάνια πληροφορία. Η Ελλάδα έχει εκτεταμένες εμπορι-
κές συναλλαγές με την Τουρκία και ήδη «τρέχουν» στις περισ-
σότερες εισαγγελίες της χώρας πολλές δικογραφίες κατά δεκά-
δων επιχειρήσεων για λαθρεμπορία μέσω Τουρκίας λόγω υπο-
τιμολογήσεων και καταβολής μειωμένου ΦΠΑ, με δεδομένο και 
γνωστό το ότι δεν υπάρχουν δασμοί. Το ότι δεν υπάρχουν δα-
σμοί είναι αδιανόητο να μην το γνώριζε ο εισαγγελέας και ο α-
νακριτής διαφθοράς. Το ίδιο ισχύει και για το αντίστοιχο τμήμα 
της Ασφάλειας (αν ασχολήθηκε αυτό και όχι κάποιο άλλο φιλό-
δοξο τμήμα).

Το Ελληνικό Σύνταγμα προβλέπει ότι μέσα σε πέντε ουσια-
στικά ημέρες πρέπει ο ανακριτής είτε να απολύσει είτε να προφυ-
λακίσει τους συλληφθέντες. Σε μια υπόθεση με 60 κατηγορου-
μένους και χιλιάδες σελίδες δικογραφία μέσα σε πέντε ημέρες 
προλαβαίνει κανείς απλώς να ρίξει μια ματιά. Η αστυνομία, θρι-
αμβευτικά, έχει ανακοινώσει την εξάρθρωση εγκληματικής ορ-
γάνωσης. Η ελληνική κοινωνία εύκολα στοχοποίησε τον «επώ-
νυμο» ή έστω αναγνωρίσιμο έμπορο. Ο πρωθυπουργός ο ίδιος, 
από το βήμα της Βουλής, αποφάνθηκε ονομαστικά για την ενοχή 
και έριξε και στίγμα κοινωνικής κατακραυγής. Απόλυτα φυσιο-
λογικά, ο ανακριτής προφυλάκισε και μετά έψαξε να δει τι έγινε.

Οι θεσμοί είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας που εμείς δια-
μορφώσαμε. Αρένα διαμορφώσαμε, αρένα προέκυψε. Μην πε-
ριμένετε από κανέναν αστυνομικό να παραιτηθεί ή να απολυθεί 
για το σφάλμα. Ούτε να κινηθεί πειθαρχική διαδικασία για τους 
δικαστικούς που ενεπλάκησαν (αυτά γίνονται μόνο για καθαρί-
στριες, επειδή η κυβέρνηση είναι κοινωνικά… ευαίσθητη). Η υ-
πουργός Προστασίας του Πολίτη δεν θα αντικατασταθεί επειδή, 
τελικά, η αναδιοργάνωση δεν ήταν επιτυχής. Όλους αυτούς, 
άμεσα ή έμμεσα, ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός τούς διόρισε. 
Και αυτόν εμείς τον ψηφίσαμε, κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν.

Πριν από τα βαριά νομικά και τα εξελιγμένα κηρύγματα περί 
κράτους δικαίου, υπάρχει ένας άλλος παράγοντας που θα εμπό-
διζε τη δημόσια διαπόμπευση του κατηγορουμένου: η ανθρω-
πιά.

«Μικροαστοί, θα σας φάνε τα παιδιά σας. Κανίβαλοι θα γί-
νουνε» τραγουδούσε κάποτε, ειρωνικά, ο μακαρίτης Τζίμης Πα-
νούσης.

Προς το παρόν, τα παιδιά μεταναστεύουν. Κυρίως προς τις 
χώρες της κάποτε μισητής τρόικας.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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πολιτική

Σ
ε επικοινωνιακές πανωλεθρίες εξελίσσονται 
οι τακτικές του Μεγάρου Μαξίμου για την 
προστασία του πρωθυπουργού από τις λεκτι-
κές ακρότητες τις οποίες χρησιμοποιεί και οι 
οποίες συνήθως τον εκθέτουν πολιτικά.

Στο Μέγαρο Μαξίμου προφανώς δεν υιο-
θετούν την άποψη ότι το πρόβλημα του πρω-

θυπουργού δεν είναι επικοινωνιακό αλλά πολιτικό, με αποτέλε-
σμα οι λύσεις που χρησιμοποιούν να μην μπορούν να δώσουν το 
προσδοκώμενο αποτέλεσμα ούτε καν επικοινωνιακά.

Στο πλαίσιο αυτό, είχαν πριν από λίγο καιρό δοκιμάσει ο πρω-
θυπουργός να πάει στο Μάτι και να συνομιλήσει με τους κατοί-
κους με την ασφάλεια της μίας και μόνης κάμερας της ΕΡΤ, η 
οποία θα έδινε ελεγμένο υλικό για τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης.

Τα πενιχρά επικοινωνιακά αποτελέσματα της απόπειρας ΕΡΤ 
οδήγησαν το επιτελείο του Μαξίμου στην επιλογή της επίσκεψης 
με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι εξασφαλισμένο ότι δεν θα υπάρχει 
κανένα υλικό που να μπορεί να εκθέσει τον πρωθυπουργό.

Έτσι, επελέγη η επίσκεψη να γίνει αιφνιδιαστικά, την 
ημέρα της απεργίας των δημοσιογράφων, χωρίς να υπάρχει 
καμία κάμερα.

Τα είχαν φροντίσει όλα, εκτός από τη λεπτομέρεια ότι υπάρ-
χουν κινητά που γράφουν βίντεο κι έτσι καταγράφηκε η φράση 
του πρωθυπουργού με την οποία καλούσε μια πυρόπληκτη να 
κατανοήσει ότι αν είχε πάρει 2.000 ευρώ ως επιδότηση, «θα τα 
σπατάλαγε».

Στη συνέχεια εξαπολύθηκε η γνωστή επικοινωνιακή επίθεση 
των τρολ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το κακό είχε ήδη γίνει.

Η σύσκεψη στην Πυροσβεστική
Όμως το βασικό πρόβλημα του πρωθυπουργού στο Μάτι δεν είναι 
επικοινωνιακό. Είναι βαθιά πολιτικό και προκύπτει από το ότι 
προσπάθησε να αντιμετωπίσει την τραγωδία στο Μάτι με επικοι-
νωνιακούς όρους από την πρώτη στιγμή, όταν για λόγους που πα-
ραμένουν ανεξήγητοι ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε να προεδρεύει σε 
μια σύσκεψη για την αντιμετώπιση μιας φωτιάς που ήδη είχε σβή-
σει και να μη γνωρίζει ότι υπήρχαν ανθρώπινα θύματα, που μετά 
έφτασαν τα 100.

Οι τρεις μικροί νέγροι του κυβερνητικού 
σχήματος
Η δεύτερη προσπάθεια επικοινωνιακής προστασίας του κ. Τσί-
πρα έγινε όταν δύο υπουργοί –ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και 
ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη– και δύο κο-
ρυφαίοι υπηρεσιακοί παράγοντες –οι αρχηγοί της Αστυνομίας και 
της Πυροσβεστικής– διαβεβαίωναν ότι όλα έγιναν όπως πρέπει. 
Λίγο αργότερα οι τέσσερις αξιωματούχοι ακολούθησαν τον δρόμο 
των δέκα μικρών νέγρων της Άγκαθα Κρίστι, καθώς, από τους τέσ-
σερις, επιβίωσε μόνο ο ένας και αυτός με πολλή δυσκολία. Στο 
μεταξύ, το πρωθυπουργικό γραφείο είχε καταγγείλει τον ΣΚΑΪ, 
ο οποίος είχε μεταδώσει την πληροφορία ότι θα γίνει η αντικατά-
σταση των αρχηγών, και είχε απαγορεύσει στους βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ να μετέχουν σε συζητήσεις στον σταθμό.

Η κλιματική αλλαγή και ο Γερμανός καθηγητής
Στη συνέχεια, η επικοινωνιακή προστασία του κ. Τσίπρα συμπε-
ριέλαβε στην πολιτική διαχείριση της υπόθεσης την κλιματική αλ-
λαγή, σε απάντηση στην κίνηση της ΝΔ, που είχε ζητήσει την επι-
στημονική αποτίμηση του καθηγητή Συνολάκη για τις πυρκαγιές.

Στο Μαξίμου εκλήθη ο καθηγητής Γιόχαν Γκέοργκ Γκόλντα-
μερ, ο οποίος είχε αποδώσει τις φονικές πυρκαγιές του 2017 στην 
Πορτογαλία στην κλιματική αλλαγή, χωρίς αυτό να μεταπείσει την 
υπουργό Εσωτερικών της πορτογαλικής κυβέρνησης, η οποία υ-
πέβαλε την παραίτησή της, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη μη 
αποτροπή της εκατόμβης των θυμάτων.

Σύμφωνα με το επικοινωνιακό επιτελείο του Μαξίμου, ο κ. 
Τσίπρας ζήτησε από τον κ. Γκόλνταμερ να συγκροτήσει διεθνή 
επιτροπή που θα αναζητήσει τα αίτια της πυρκαγιάς και θα προ-
τείνει λύσεις για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλ-
λον. Σύμφωνα με τον κ. Γκόλνταμερ, έργο δικό του και της επι-

τροπής «δεν είναι να διερευνήσουν το τι έγινε στο Μάτι, αλλά με 
αφορμή τη φωτιά στο Μάτι να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες 
προτάσεις προς την ελληνική πολιτεία, έτσι ώστε να βελτιωθεί το 
συνολικό πλαίσιο της αντιμετώπισης των πυρκαγιών στη χώρα, σε 
μια, έτσι κι αλλιώς, νέα εποχή, που επηρεάζεται και από την κλι-
ματική αλλαγή».

Περισσότερα, στις τελικές προτάσεις της επιτροπής, που, όπως 
είπε ο κ. Γκόλνταμερ, θα κατατεθούν στην ελληνική Βουλή στο 
τέλος Δεκεμβρίου του 2018, αλλά το ενδεχόμενο να αναδεικνύει 
την κλιματική αλλαγή ως την αιτία της πυρκαγιάς στο Μάτι μάλλον 
δεν δείχνει ιδιαίτερα πιθανό με βάση τα όσα έχει πει τόσο στην ε-
πιστολή στον κ. Τζανακόπουλο στις 11 Σεπτεμβρίου όσο και στη 
συνέντευξη Τύπου της 31ης Οκτωβρίου.

Η «διαπλοκή» των αυθαιρέτων
Το επόμενο στάδιο της επικοινωνιακής διαχείρισης της πυρκαγιάς 
ήταν η ανάδειξη της συνεισφοράς των αυθαιρέτων στην πυρκαγιά, 
στη λογική ότι τα αυθαίρετα ήταν προϊόν της διακυβέρνησης της 
χώρας από το «παλιό» πολιτικό σύστημα.

Τότε εξαγγέλθηκε η άμεση κατεδάφιση με μπουλντόζες όλων 
των αυθαιρέτων, τα οποία εμποδίζουν την πρόσβαση στις παραλίες.

Παρά τις επανειλημμένες προαναγγελίες, μπουλντόζες δεν 
εμφανίστηκαν στις παραλίες, διότι η κατεδάφιση των αυθαιρέτων 
είναι πολύ πιο σύνθετη υπόθεση από την επιφανειακή προσέγ-
γιση του Μαξίμου για τη δαιμονοποίηση των πολιτικών αντιπά-
λων της κυβέρνησης.

Πολύ δε περισσότερο που η κυβέρνηση στις αρχές Δεκεμ-
βρίου ανακοίνωσε ότι θα θέσει σε διαβούλευση την πρόταση για 
40ετή παράταση στα αυθαίρετα στα δάση.

Ο καμένος Μαραθώνιος
Η επόμενη επικοινωνιακή διαχείριση έγινε με την επιρροή που η 
κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις γενικότερα έχουν στον χρηματο-
δοτούμενο από το δημόσιο ταμείο ΣΕΓΑΣ.

Ο ΣΕΓΑΣ, στο πλαίσιο του φετινού Μαραθωνίου της Αθή-
νας στις 11 Νοεμβρίου, σχεδίασε μία ειδική δράση, το «Δάσος των 
Δρομέων» (Runners Forest), προκειμένου να συμβάλει στην απο-
κατάσταση της Μαραθώνιας διαδρομής, η οποία, από το 12ο έως 
το 16ο χιλιόμετρο, καταστράφηκε από τις φονικές πυρκαγιές του 
Ιουλίου.

«Με τη δράση αυτή, ο 36ος Μαραθώνιος της Αθήνας τιμά τη 

μνήμη των θυμάτων της καταστροφής και στέλνει μήνυμα αισιο-
δοξίας και ελπίδας» είχε πει ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Κώστας Πα-
ναγόπουλος.

Όμως, αντί για τη συγκινησιακή αλληλεγγύη, η πρόθεση του 
ΣΕΓΑΣ προκάλεσε την αντίδραση των πυρόπληκτων, οι οποίοι 
συγκεντρώθηκαν στα φανάρια Κυανής Ακτής και Λ. Μαραθώνος 
ντυμένοι με μαύρα μπλουζάκια και ζήτησαν όλα όσα η κυβέρνηση 
είχε προαναγγείλει αλλά δεν έκανε και συγκεκριμένα άμεση ανα-
κατασκευή και επισκευή των καμένων κατοικιών με 100% κρα-
τική επιδότηση, συντονισμένες ενέργειες για την αποκατάσταση 
του φυσικού περιβάλλοντος και την αποκομιδή των τοξικών υλι-
κών, επίσπευση της υλοποίησης των αντιπλημμυρικών έργων, δη-
μιουργία σύγχρονων υποδομών και σχεδιασμό για την ασφαλή και 
ομαλή διαβίωση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

«Δίνουμε τον δικό μας μαραθώνιο και θα κερδίσουμε» ήταν η 
απάντηση.

Το νοσοκομείο της δωρεάς 
και η καθυστερημένη τροπολογία
Το τελευταίο επικοινωνιακό τρικ ήταν η εξαγγελία του πρωθυ-
πουργού ότι «ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία του νοσοκο-
μείου, το οποίο αποτελεί αίτημα δεκαετιών των κατοίκων», μια ε-
πένδυση 20 εκατ. ευρώ στο πρώην Νταού Πεντέλης.

Στο δελτίο Τύπου που εκδόθηκε μετά την επίσκεψη του πρω-
θυπουργού στο Μάτι αναφέρεται ότι ο κ. Τσίπρας «εξήγησε ότι 
το νοσοκομείο θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες όχι μόνο για το 
Μάτι αλλά ολόκληρης της Ανατολικής Αττικής, που είναι αίτημα 
δεκαετιών των κατοίκων» και μόνο στη Βουλή είπε ότι η επένδυση 
είναι η κυπριακή δωρεά.

Στη Βουλή για τον εαυτό του επιφύλαξε τις δάφνες της πατρό-
τητας της ιδέας τα χρήματα της δωρεάς να γίνουν νοσοκομείο.

Και όλα αυτά στη συζήτηση στη Βουλή για την τροπολογία για 
την αποκατάσταση των πληγών στο Μάτι, η οποία προβλέπει ότι 
θα μπορούν να εκδοθούν άδειες για την αποκατάσταση των ζημιών 
«με όρους όμως που δεν θα επαναλαμβάνουν τα λάθη του παρελ-
θόντος».

Μπορεί να χρειάστηκαν τέσσερις μήνες και μία εβδομάδα για 
να κατατεθεί η τροπολογία, αλλά, όπως διευκρίνισε ο πρωθυπουρ-
γός, αυτό οφειλόταν στις «γραφειοκρατικές δυσκολίες», που αντι-
μετωπίζει η κυβέρνηση.

Ίσως αυτό να είναι το επόμενο επικοινωνιακό τρικ.

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

ΜΆΤΙ: ΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΆΚΟ ΦΙΆΣΚΟ 
ΆΝΆΔΕΙΚΝΎΕΙ ΤΟ ΚΕΝΟ ΣΤΉΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ
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Τα στοιχεία αποτελούν 
την καλύτερη απόδειξη 
για την αποτυχία των 
ρυθµίσεων οφειλών, είτε 
µέσω του εξωδικαστικού 
συµβιβασµού είτε µέσω 
των 100 δόσεων.

ΕΚΡΗΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

ΤΟ 2015-2018
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

Τ
ην ανηφόρα έχουν πάρει τα 
χρέη των ιδιωτών στα ασφαλι-
στικά ταµεία, κάτι που, δυστυ-
χώς, αποδεικνύει περίτρανα 
όχι µόνο τις δραµατικές συνέ-
πειες της πολιτικής της κυβέρ-

νησης –που αυξάνει τους φόρους και τις εισφορές 
και παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις της για τερ-
µατισµό της λιτότητας αναγκάζει τους Έλληνες φο-
ρολογούµενους να βάζουν ακόµα πιο βαθιά το χέρι 
στην τσέπη– αλλά και την αποτυχία των ρυθµίσεων 
που έχουν προωθηθεί.

Κατά την τετραετία 2015-2018 οι οφειλές στα α-
σφαλιστικά ταµεία εκτινάχθηκαν και µάλιστα φαί-
νεται πως υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση µε το 
2014. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την τελευταία 
τριµηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφα-
λιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), τον Σεπτέµβριο του 
2018 οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία εκτοξεύ-
τηκαν στα 34,35 δισ. ευρώ, από 33,8 δισ. ευρώ που 
ήταν τρεις µήνες νωρίτερα, δηλαδή τον Ιούλιο του 
2018.

Σύµφωνα µε την ίδια έκθεση, οι νέες οφει-
λές, δηλαδή αυτές που δηµιουργήθηκαν για πρώτη 
φορά εντός του 2018, είναι 74,214 εκατ. ευρώ και α-
φορούν 15.816 οφειλέτες. Τα υπόλοιπα αφορούν 
είτε παλαιότερα χρέη, που όµως εντός του τριµή-
νου Ιούλιος-Σεπτέµβριος 2018 εντάχθηκαν για 
πρώτη φορά στο ΚΕΑΟ (συνολικά εντάχθηκαν 
38.648 οφειλέτες, µε συνολικές οφειλές 192 εκατ. 
ευρώ), είτε αυξήσεις πρόσθετων τελών για ήδη ε-
νταγµένους οφειλέτες (363,2 εκατ. ευρώ).

Όπως σχολιάζει ο τοµεάρχης Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
της Ν∆, Γιάννης Βρούτσης, «οι συνολικές ληξιπρό-
θεσµες οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία έφτασαν 
τον Σεπτέµβριο να είναι 2,5 φορές υψηλότερες σε 
σχέση µε το 2014, λόγω της ανερµάτιστης πολιτι-
κής των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ». Ο ίδιος διευκρινίζει ότι 
µόνο το τελευταίο τρίµηνο η αύξηση των οφειλών 
έφτασε το µισό δισ. ευρώ, ενώ τονίζει ότι τα 13,7 δισ. 
ευρώ το 2014 στο τέλος Σεπτεµβρίου του 2018 ε-
κτοξεύτηκαν στο ιλιγγιώδες ποσό των 34,354 δισ. 
ευρώ.

Σύµφωνα µε τον ίδιο, «ο εξοντωτικός συνδυα-
σµός υψηλών εισφορών και φόρων οδήγησε εκα-
τοµµύρια πολίτες και επιχειρήσεις σε αδυναµία 
πληρωµής των υποχρεώσεών τους, µε αποτέλεσµα 
σήµερα 1.400.091 συµπολίτες µας να έχουν ληξι-
πρόθεσµες υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά τα-
µεία συνολικού ύψους 34,4 δισ. ευρώ».

Σύµφωνα µε τον κ. Βρούτση, επιβεβαιώνεται 
στην πράξη ότι µε ευθύνη της κυβέρνησης έχουν ο-
δηγηθεί σε αδιέξοδο εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθε-
ροι επαγγελµατίες, επιστήµονες και αγρότες.

Από την πλευρά της, βέβαια, η κυβέρνηση κα-
τηγορεί τη Ν∆ για… παραχάραξη των στοιχείων 
του ΚΕΑΟ προκειµένου να κρύψει τις ευθύνες 
του παλιού πολιτικού συστήµατος και υποστηρί-
ζει ότι 79% των οφειλετών άρχισαν να χρωστούν 
για πρώτη φορά πριν από το 2015 και χρωστούν σή-
µερα το 97% των συνολικών οφειλών.

Αποτυχία των ρυθµίσεων
Τα στοιχεία αποτελούν την καλύτερη απόδειξη 
για την αποτυχία των ρυθµίσεων, είτε µέσω του ε-
ξωδικαστικού συµβιβασµού είτε µέσω των 100 δό-
σεων. Είναι χαρακτηριστικό πως µέχρι το τέλος Σε-
πτεµβρίου είχαν υποβληθεί 3.342 αιτήσεις για ε-
ξωδικαστική ρύθµιση από οφειλέτες µε χρέη προς 
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Από αυτές, οι 
1.021 προχωρούν σε διαδικασία διαπραγµάτευσης 
µε τους πιστωτές, οι 182 αφορούν διµερή διαπραγ-
µάτευση µε το ΚΕΑΟ, ενώ οι υπόλοιπες 2.139 είναι 
αιτήσεις για οφειλές ελεύθερων επαγγελµατιών. 
Όσον αφορά τις παλιές ρυθµίσεις, ενεργή παραµέ-
νει σχεδόν µία στις τρεις, ήτοι µόλις 128.370 σε σύ-
νολο 417.942 αιτήσεων.

Οι εισπράξεις
Οι οφειλέτες ενηµερώνονται µέσω των ατοµικών 
ειδοποιήσεων για το ύψος της οφειλής τους και κα-
λούνται να προχωρήσουν άµεσα σε ρύθµιση ή εξό-
φληση. Μάλιστα, µε τη λήξη της προθεσµίας έντα-
ξης στη ρύθµιση των 100 δόσεων, παρατηρήθηκε 
σταδιακή ένταξη περισσότερων οφειλετών στην 
πάγια ρύθµιση των 12 δόσεων.

Αυτό, σε συνδυασµό µε τις δεσµεύσεις των τρα-

πεζικών λογαριασµών, έχει ως αποτέλεσµα την αύ-
ξηση των εισπράξεων από ρυθµίσεις, καθώς στην 
πράξη οι οφειλές ρυθµίζονται σε λιγότερες δόσεις 
µε υψηλότερο καταβαλλόµενο µηνιαίο ποσό.

Μόνο το τρίµηνο Ιούλιος-Σεπτέµβριος 2018 το 
ΚΕΑΟ εισέπραξε 356,19 εκατ. ευρώ, ενώ από την 
έναρξη της λειτουργίας του έως το τέλος Σεπτεµ-
βρίου έχουν εισπραχθεί 3,8 δισ. ευρώ. Ειδικά για 
τη ρύθµιση των 100 δόσεων, τα στοιχεία δείχνουν 

ότι έχουν «χαθεί» 48.049 αιτήσεις για συνολικά 
χρέη 2,1 δισ. ευρώ και πλέον παραµένουν ενεργές 
63.782 που αφορούν 1,5 δισ. ευρώ οφειλές. Είναι δε 
χαρακτηριστικό ότι στο 69% των περιπτώσεων α-
πώλειας της ρύθµισης το ποσό της µηνιαίας δόσης 
ήταν ύψους από 50 έως και 300 ευρώ. Βέβαια, από 
τους 48.049 οφειλέτες του ΚΕΑΟ που απώλεσαν τη 
ρύθµιση των 100 δόσεων, οι 10.120 έχουν υπαχθεί 
στην πάγια ρύθµιση.

Η ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΦΚΑ
Εν τω µεταξύ, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι άνοιξε η 
ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΦΚΑ που δέχεται 
αιτήσεις για τη διαγραφή παλαιών αµφισβητούµε-
νων οφειλών προς τα πρώην ασφαλιστικά ταµεία.

Ειδικότερα, παλαιές οφειλές µπορούν να δια-
γράψουν: νέοι ασφαλισµένοι (µετά την 1η/1/1993) 
µε παράλληλη ασφάλιση σε δύο φορείς, ασφαλι-
σµένοι που υπήχθησαν στην ασφάλιση του πρώην 
ΟΓΑ λόγω πληθυσµιακών και εισοδηµατικών κρι-
τηρίων και παράλληλα στον πρώην ΟΑΕΕ για την 
ίδια δραστηριότητα, δηµοσιογράφοι ασφαλισµένοι 
στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ και παράλληλα ασφαλισµέ-
νοι, για την ίδια ιδιότητα, στον πρώην ΟΑΕΕ.

Προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώµα-
τος είναι η ύπαρξη πλήρους ασφάλισης σε έναν α-
σφαλιστικό φορέα, η παράλληλη υπαγωγή στην α-
σφάλιση και δεύτερου φορέα, τυχόν οφειλές να 
υπάρχουν µόνο σε έναν εκ των δύο φορέων και ει-
δικά για τις περιπτώσεις 2 και 3 η παράλληλη ασφά-
λιση να αφορά την ίδια δραστηριότητα-ιδιότητα.
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συνέντευξη

Η συντριπτική 
πλειοψηφία 
των ανθρώπων 
«δολοφονεί» 
τον χρόνο 
που έχει και 
µπαίνοντας 
στην τρίτη ηλικία 
διαπιστώνει ότι τον 
έχασε και δεν µπορεί να 
τον φέρει πίσω.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Ανδρέας Χριστόπουλος, δηµοσιογράφος, συγγραφέας

«Ο χρόνος είναι ο µοναδικός 
µας πλούτος»

Έ
να µυθιστόρηµα µε κοινωνικά και πολι-
τικά µηνύµατα στο οποίο περιγράφεται η 
Ελλάδα του σήµερα είναι το βιβλίο «24 
ώρες ακόµη» (εκδόσεις Πικραµένος) του 
δηµοσιογράφου Ανδρέα Χριστόπουλου. 

Πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ο χρόνος, ο οποίος, 
όπως καταλήγει ο συγγραφέας, «είναι το πολυτιµότερο 
αγαθό στη σύντοµη ανθρώπινη διαδροµή». Ο κ. Χρι-
στόπουλος, µε µεγάλη πορεία στα media της Πάτρας, 
µίλησε στην FS για την Ελλάδα και πώς περιγράφεται 
στο βιβλίο και για όσα συνθέτουν µια σκληρή καθη-
µερινότητα για τον καθέναν µας.

«24 ώρες ακόµη»: Η ιστορία εκτυλίσσεται ανάµεσα 
σε Πάτρα και Αθήνα. Θα µας περιγράψετε τι ακρι-
βώς συµβαίνει;
Μέσα από µια κινηµατογραφική και συναρπαστική ι-
στορία, που σε κάποια σηµεία της κυριολεκτικά «καλ-
πάζει», περιγράφεται η Ελλάδα του σήµερα. Το σαθρό 
και καταστροφικό πολιτικό σύστηµα, η κοινωνία των 
απαίδευτων, ο «ξερολισµός» του διαδικτύου, οι θρη-
σκείες, όλα όσα συνθέτουν µια σκληρή καθηµερινότητα 
για τον καθέναν µας. Τίθεται λοιπόν και το ερώτηµα «τι 
κάνεις για να σώσεις τον εαυτό σου απέναντι σε αυτόν 
τον σύγχρονο µεσαίωνα που σε καταδυναστεύει;».

Υπάρχει η απάντηση στο αφήγηµα;
Μάλιστα, υπάρχει. Σε αυτή τη σύντοµη διαδροµή που 
λέγεται ζωή, ο πραγµατικός πλούτος είναι ο χρόνος, 
που αυτή η καθηµερινότητα σ’ τον κλέβει. Έχεις χρόνο; 
Αλλά ακόµα κι αν έχεις χρόνο, έχεις την παιδεία να 
ξέρεις τι να τον κάνεις; Χρόνος και παιδεία είναι η α-
πάντηση σε µια τόσο σκοτεινή εποχή.

∆ιατυπώνετε την άποψη πως ούτε οι κοινωνικοί 
αγώνες µπορούν να αλλάξουν τη σηµερινή κατά-
σταση. Είναι έτσι;
Ξέρετε, δεν υπάρχει πια, όπως παλιά, απέναντί µας ο 
εχθρός. Κάποτε ήταν οι βασιλείς, οι δικτάτορες, µετά 
οι καπιταλιστές εργοστασιάρχες, επαναστατούσες ε-
ναντίον τους και ήλπιζες να αλλάξεις την κοινωνία. 
Τώρα ποιοι είναι οι εχθροί; Ο καπιταλισµός έχει αυ-
τοµατοποιηθεί και λειτουργεί χωρίς συγκεκριµένους 
εντολείς πια. Γι’ αυτό και στο αφήγηµα λέω ότι δεν υ-
πάρχει συλλογική σωτηρία, υπάρχει µόνο ατοµική 
σωτηρία. Συλλογικά κάνουµε σπουδαία πράγµατα –
τρέχουµε να δώσουµε αίµα για έναν άγνωστο συνάν-
θρωπο–, αλλά δεν µπορούµε να σωθούµε όλοι µαζί. 
∆ες τι µπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου.

Οι ήρωες που συναντάµε στο µυθιστόρηµα θα λέ-
γατε ότι είναι άνθρωποι της καθηµερινότητάς µας;
Είναι όλοι υπαρκτά πρόσωπα. Έχω «κλέψει» πλευρές 
τους. Η ιστορία είναι µυθοπλασία, αλλά κι αυτή στηρί-
ζεται σε αληθινά γεγονότα.

Θα το χαρακτηρίζατε θρίλερ ή περισσότερο ένα 
κοινωνικό µυθιστόρηµα;

Η συντριπτική 

των ανθρώπων 

στην τρίτη ηλικία 

Είναι ένα φιλοσοφικό-πολιτικό µυθιστόρηµα, γραµ-
µένο όµως µε τη λιτότητα της δικής µου δηµοσιο-
γραφικής πένας.

Τι ενέπνευσε έναν δηµοσιογράφο για τη συγ-
γραφή του συγκεκριµένου βιβλίου;
Μόνο ένα πράγµα: η έκφραση. Ό,τι µας οδηγεί να 
γράψουµε ακόµη κι ένα µονόστηλο, ένα άρθρο ή 
ένα ρεπορτάζ.

Στη σηµερινή εποχή ξέρουµε πώς να διαχειρι-
στούµε τον χρόνο µας;
Όχι. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων «δο-
λοφονεί» τον χρόνο που έχει και ξαφνικά µπαίνοντας 
στην τρίτη ηλικία διαπιστώνει ότι τον έχασε και δεν 
µπορεί να τον φέρει πίσω. Το χειρότερο, δεν µπό-
ρεσε να κάνει λίγα από αυτά που ονειρευόταν. Ο 
χρόνος είναι ο µοναδικός µας πλούτος.

Πρόκειται για το τρίτο βιβλίο σας και το δεύτερό 
σας µυθιστόρηµα. Τελικά, οι δηµοσιογράφοι εί-
µαστε καλοί «παραµυθάδες»;

Γράφουµε µικρές ή µεγάλες ιστορίες, αυτό δεν κά-
νουµε; Κάθε δηµοσιογραφικό κείµενο είναι και µια 
µικρή ιστορία. Ωστόσο, πιστέψτε µε, το να γράψεις 
µε επάρκεια 85.000 λέξεις ενός µυθιστορήµατος 
δεν είναι το ίδιο µε ένα ρεπορτάζ 1.000 λέξεων ή 
ένα άρθρο 300 λέξεων. Το µυθιστόρηµα θέλει κόπο.

Τι θα προσλάβει κάποιος που θα διαβάσει το βι-
βλίο σας για την κοινωνικοπολιτική κατάσταση 
στην Ελλάδα;
Το «24 ώρες ακόµη» ασχολείται µε τα πάντα της 
ζωής και µάλιστα µε πληρότητα. Ο αναγνώστης θα 
αιφνιδιαστεί από τις περιγραφές και τα βαθύτερα νο-
ήµατα των διαλόγων. Στο τέλος θα καταλάβει ότι το 
εν λόγω µυθιστόρηµα γράφτηκε γι’ αυτόν.

Ο πρωταγωνιστής σας δεν έχει όνοµα…
Σε κάθε µυθιστόρηµά µου ο κεντρικός πρωταγω-
νιστής δεν αναφέρεται ποτέ µε όνοµα. Έτσι, γίνεται 
πολύ οικείος στον κάθε αναγνώστη, που στο τέλος 
ταυτίζεται µαζί του. Ο αναγνώστης νιώθει ότι στην 
ιστορία πρωταγωνιστεί ο ίδιος ή ένας πολύ κοντι-

νός του άνθρωπος. Αν του βάλεις ένα όνοµα, είναι 
ένας ξένος. Τι σε νοιάζει τι κάνει;

Εργάζεστε για χρόνια ως δηµοσιογράφος. Πόσο 
και πώς είδατε να αλλάζει το επάγγελµα µέσα 
στον χρόνο;
Έως καταστροφής. Είναι δηµοσιογράφοι αυτοί του 
«νεο-αυριανισµού» που παρελαύνουν στα τηλεπα-
ράθυρα για να υποστηρίξουν µε εξοργιστική «φανα-
τίλα» την κυβέρνηση, αλλά κι αυτοί που σαν δηµοσι-
ογράφοι στηρίζουν άκριτα ένα άλλο κόµµα; Ειλικρινά, 
είναι µια αξιοθρήνητη εικόνα. Είµαστε απολύτως 
συνυπεύθυνοι για την έκταση της κρίσης. Στο «24 
ώρες ακόµη» περιγράφω όλη την πικρή αλήθεια. 
∆υστυχώς, δεν υπάρχει ήθος πια στον χώρο µας 
και αυτό έχει ξεκινήσει πολύ πριν από την κρίση.

Μια τελευταία ερώτηση: πώς αξιολογείτε τον 
χώρο του βιβλίου;
Μπαίνεις σε ένα κατάστηµα υποδηµάτων και βρίσκεις 
παπούτσια µε 30 ευρώ, µε 80 ευρώ, µε 200 ευρώ. 
Τα παπούτσια έχουν ήδη αξιολογηθεί, τα βιβλία όχι! 
Όλα, µα όλα τα προϊόντα αξιολογούνται σωστά από 
τον κατασκευαστή τους µέχρι τον υπάλληλο που θα 
σ’ τα πουλήσει. Μπαίνεις σε ένα βιβλιοπωλείο και 
δεν έχει αξιολογηθεί κανένα βιβλίο. Ξέρουν να σου 
πουν µόνο τα ευυπόληπτα, που συνήθως είναι κακά 
βιβλία γνωστών ονοµάτων. ∆εν έχουν ιδέα για το 
ποιο βιβλίο είναι καλό. Η αγορά του βιβλίου είναι 
µια σµπαραλιασµένη αγορά, χωρίς µηχανισµούς 
αξιολόγησης και προώθησης του βιβλίου, αν αυτό 
αξίζει. Μια λυπηρή και αµήχανη κατάσταση, όπου 
ο κάθε συγγραφέας πρέπει να διαλαλεί µόνος την 
πραµάτεια του.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



15άρθρο

Οι περισσότεροι Αθηναίοι θα συµφω-
νήσουν ότι οι δέκα πιο επικίνδυνες 
«καρµανιόλες» της Αθήνας είναι οι 
διασταυρώσεις της Πατησίων µε τις 

Σολωµού, Χαλκοκονδύλη και Κοδριγκτώνος, οι 
διασταυρώσεις της Συγγρού µε τη Φραντζή και 
την Πετµεζά, οι διασταυρώσεις της Πανεπιστη-
µίου µε την Οµήρου και την Αµερικής, η διασταύ-
ρωση της 3ης Σεπτεµβρίου µε τη Στουρνάρη, η 
διασταύρωση της Θησέως µε την Πλέσσα και η 
διασταύρωση της Αλεξάνδρας µε τη Μαυροµµα-
ταίων. Αν εξετάσουµε καθεµία από αυτές τις δια-
σταυρώσεις, θα βρούµε ότι –χωρίς εξαίρεση– η 
µία από τις δύο οδούς ανήκει στο εθνικό ή στο ε-
παρχιακό οδικό δίκτυο: οι λεωφόροι Πατησίων, 
Συγγρού, Πανεπιστηµίου και 3ης Σεπτεµβρίου α-
νήκουν όλες στο εθνικό οδικό δίκτυο, ενώ η Θη-
σέως και η Αλεξάνδρας στο επαρχιακό.

Όποτε γίνεται αναφορά σε αυτό το θέµα, α-
κούγεται ότι η κατάταξη του οδικού δικτύου δεν 
είναι θέµα ουσίας παρά γραφειοκρατικό ζήτηµα. 
Ότι δηλαδή, από τη στιγµή που ένας δρόµος δι-
ασχίζει την πυκνή πόλη, µετατρέπεται µε τρόπο 
µαγικό σε αστικό δρόµο τοπικής κυκλοφορίας. 
Μακάρι να ήταν έτσι. Όµως δεν είναι.

Οι υπουργικές αποφάσεις που κατατάσσουν 
τις οδούς στο εθνικό δίκτυο της χώρας δεν λαµ-
βάνονται αβασάνιστα. Πράγµατι, κάθε οδός που 
εµπίπτει σε αυτή την κατηγορία κρίθηκε σηµα-
ντική για τη λειτουργία του συνόλου του εθνι-
κού συστήµατος κυκλοφορίας και µεταφορών. 
Έτσι, µια εθνική οδός, είτε έχει σχεδιαστεί µε τις 
ανάλογες προδιαγραφές είτε όχι, προορίζεται να 
συνδέσει σηµαντικά αστικά κέντρα µεταξύ τους 
ή µε λιµάνια και αεροδρόµια ή µε τόπους εξαιρε-
τικού ενδιαφέροντος. Και, πάντως, σε καµία περί-
πτωση δεν πρόκειται για δρόµους εξυπηρέτησης 
της τοπικής κυκλοφορίας, στους οποίους δεσπό-
ζει το χαρακτηριστικό της παρόδιας στάθµευσης, 
που αποτελεί το σηµείο µετατροπής του πεζού σε 
οδηγό και αντίστροφα.

Οι εθνικές οδοί είναι δρόµοι τους οποίους, 
ακριβώς επειδή τους έχουµε χαρακτηρίσει έτσι, 
τους «φορτώνουµε» µε την απαραίτητη κίνηση, 
προκειµένου να κάνουν τη δουλειά για την οποία 
προορίζονται, να παραλάβουν δηλαδή βαρύ, ε-
θνικής σηµασίας κυκλοφοριακό φόρτο, και όχι 
για να διεκπεραιώνουν τοπικές µικροµετακινή-
σεις από το σπίτι στο σχολείο και από το σούπερ 
µάρκετ στο γυµναστήριο.

Η Μεσογείων, για παράδειγµα, είναι ένας ο-
δικός άξονας που ανήκει στο εθνικό οδικό δίκτυο 
και συνδέει τα Μεσόγεια µε την Αθήνα. Αυτή 
είναι η µία όψη του νοµίσµατος. Η άλλη όψη είναι 
ότι υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής των αστικών 
περιοχών που τέµνει, συνθλίβει την καθηµερινό-
τητα, διασπά τη συνοχή των δήµων σε ενότητες, 
αφήνοντάς τες να πασχίζουν να συναποτελέσουν 
ενιαίους δήµους.

Η Αγία Παρασκευή είναι µια πανέµορφη και 

 ∆ΡΟΜΟΙ ΙΣΙΟΙ, ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΙ Α∆ΙΑΒΑΤΟΙ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

προνοµιούχα πόλη, η οποία όµως διχοτοµείται 
από τη λεωφόρο Μεσογείων. Στη Μεσογείων, 
στο ύψος της κεντρικής πλατείας, δεν είναι τυ-
χαία η µονίµως πυκνή κυκλοφορία, η οποία ανά 
ηµίωρο µετατρέπεται σε κυκλοφοριακή συµφό-
ρηση από τον Σταυρό µέχρι την πλατεία, εκεί 
όπου η εθνική οδός της Μεσογείων τέµνεται 
µε τη Χαλανδρίου - Αγίας Παρασκευής, µια οδό 
χαρακτηρισµένη ως επαρχιακή! Στην ίδια δια-
σταύρωση εθνικής µε επαρχιακή οδό βρίσκεται 
ο Ναός της Αγίας Παρασκευής, µαζί µε δεκάδες 
καταστήµατα και υπηρεσίες για την καθηµερινή 
εξυπηρέτηση των κατοίκων. Το γεγονός ότι στο 
σηµείο αυτό δεν σηµειώνονται καθηµερινώς σο-
βαρά ατυχήµατα οφείλεται ακριβώς στην κυκλο-
φοριακή συµφόρηση που έχει παγιωθεί τις εργά-
σιµες ηµέρες από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Οφείλουµε να αναµετρηθούµε µε τον κακό, 
τον παρωχηµένο σχεδιασµό που προξενεί ατυ-
χήµατα, αφού, ανεξάρτητα από το όριο ταχύτη-
τας, όταν το όχηµα κινείται σε δρόµους µε τρεις 
ή και τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, ακόµα και 
όταν βρίσκεται µέσα στα όρια της πόλης, η µέση 
ταχύτητα δεν είναι τα 50 χλµ./ώρα αλλά πολύ πα-
ραπάνω. Και αυτό το γνωρίζουν όλοι οι οδηγοί.

Τα ατυχήµατα, όµως, προκαλούν θυµό. Και 
ο θυµός µετατρέπει τα σύνθετα προβλήµατα σε 
ασπρόµαυρα, οπότε οι πολίτες παρασύρονται 
να προτιµούν ένα λάθος σε αντικατάσταση του 
άλλου. Οι πεζοί κινούνται εχθρικά προς τα αυτο-
κίνητα και πιέζουν «να µπει ένα παραπανίσιο φα-
νάρι κυκλοφορίας για να µειώσουµε την ταχύ-
τητα», κάτι που στην καλύτερη περίπτωση ενθαρ-
ρύνει τους οδηγούς σε παραβάσεις.

∆υστυχώς, τα προβλήµατα κυκλοφορίας στις 
πόλεις –και ειδικά τα πολύ σοβαρά, που σχετίζο-
νται µε τον σχεδιασµό του συστήµατος των αξό-
νων κυκλοφορίας– δεν λύνονται ούτε φθηνά ούτε 
µονοσήµαντα. Το σύστηµα κυκλοφορίας είναι 
περίπλοκο σύστηµα, στο οποίο η µικρορύθµιση 
µιας παραµέτρου ανατρέπει µια άλλη, γι’ αυτό οι 
παρεµβάσεις πρέπει να εξετάζονται κατά περί-
πτωση, συνολικά και µόνο µετά από εξαντλητική 
µελέτη και διαβούλευση. Άλλωστε η ανθρώπινη 
ζωή δεν είναι απλώς ένα πρόβληµα κυκλοφορίας. 
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παγιωθεί ένα µα-
κάβριο νούµερο. Πάνω από 100 παιδιά τον χρόνο 
παρασύρονται από οχήµατα και 10 από αυτά χά-
νουν τη ζωή τους.

Ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών του 
Μαΐου, έχουµε την υποχρέωση να ξαναδούµε το 
θέµα της ασφάλειας των πεζών και της διάσπασης 
του αστικού ιστού σαν µια ευκαιρία για να σώ-
σουµε ζωές και να προάγουµε την ανάπτυξη, και 
όχι σαν πολιτικό παζλ που θα «λυθεί» µε κάποια 
έξυπνη πολιτική ρουκέτα που «µαζεύει ψήφους».

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόµος πολι-
τικός µηχανικός, υπεύθυνος για την πρωτοβου-
λία Publicspace.gr.
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ρεπορτάζ

Υπενθυμίζεται ότι κατά την περσινή 
περίοδο το επίδομα θέρμανσης 
είχε μειωθεί στο μισό σε σχέση με 
τα προηγούμενα χρόνια, παρ’ ότι 
τα εισοδηματικά κριτήρια είχαν 
παραμείνει τα ίδια και παρά τις 
αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου 
θέρμανσης, λόγω και της ανοδικής 
τιμής του «μαύρου χρυσού» στις 
διεθνείς αγορές.

Ε
ν αναμονή της τελικής απόφασης της κυ-
βέρνησης για το επίδομα θέρμανσης 2018-
2019 βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες 
δικαιούχοι στη χώρα, και ενώ ο χειμώνας 
έχει αρχίσει να δείχνει τα δόντια του. Κι 
αυτό, διότι φαίνεται ότι το υπουργείου Οι-

κονομικών ακόμα βρίσκεται στη φάση του «μαγειρέματος», 
μήπως και καταφέρει να αντιστρέψει την αρνητική εικόνα 
που είχε δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια, όταν με 
τον έναν ή τον άλλον τρόπο το επίδομα αυτό μειωνόταν, στο 
πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων της κυβέρνησης.

Δύο σενάρια
Ήδη η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου 
έχει προαναγγείλει ότι φέτος «περισσότεροι δήμοι θα έχουν 
αυξημένα λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό. […] 
Θα δοθεί επίσης αύξηση στο ποσό του επιδόματος, λόγω της 
αυξημένης τιμής του πετρελαίου», προσθέτοντας ότι «αυτοί 
που πήραν την επιδότηση πετρελαίου το 2017 θα πάρουν 
συμπληρωματικό ποσό και φέτος, συνολικού ύψους 15 εκατ. 
ευρώ». Ωστόσο, ακόμα η σχετική απόφαση δεν έχει εκδοθεί, 
ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζονται δύο σενάρια 
σχετικά με το επίδομα: το πρώτο αναφέρει ότι οι δικαιούχοι 
θα λάβουν ένα ποσό που θα φτάνει τα 15-20 λεπτά το λίτρο, 
ενώ το δεύτερο θέλει να δίνονται επιπλέον χρήματα μόνο σε 
όσους κατοικούν σε βόρειες και ψυχρές περιοχές, ώστε να 
καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών που υπάρχουν.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την περσινή περίοδο το επίδο-
μα θέρμανσης είχε μειωθεί στο μισό σε σχέση με τα προ-
ηγούμενα χρόνια, παρ’ ότι τα εισοδηματικά κριτήρια είχαν 
παραμείνει τα ίδια και παρά τις αυξανόμενες τιμές του πε-
τρελαίου θέρμανσης, λόγω και της ανοδικής τιμής του «μαύ-
ρου χρυσού» στις διεθνείς αγορές. Φέτος, αν και οι διεθνείς 
τιμές του πετρελαίου, μετά από μια έντονα ανοδική πορεία, 
άρχισαν να παρουσιάζουν κάμψη, το πετρέλαιο θέρμανσης 
άρχισε να διατίθεται κοντά στην τιμή των 1,15 ευρώ ανά λί-

ΠΆΡΕ-ΔΏΣΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ΕΠΊΔΟΜΆ ΘΕΡΜΆΝΣΗΣ

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΊΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2014-2015 35 λεπτά το λίτρο (120 εκατ. ευρώ)

2015-2016 25 λεπτά το λίτρο (105 εκατ. ευρώ)

2016-2017 25 λεπτά το λίτρο (110 εκατ. ευρώ)

2017-2018 12,5 λεπτά το λίτρο (55 εκατ. ευρώ)

2018-2019 15-20 λεπτά το λίτρο (εκτιμήσεις)

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ*
2014-2015 1,04-1,05 ευρώ το λίτρο

2015-2016 07,-0,84 ευρώ το λίτρο

2016-2017 0,93-0,95 ευρώ το λίτρο

2017-2018 0,92 ευρώ το λίτρο 

2018-2019 1,15 ευρώ το λίτρο

*Οι παραπάνω τιμές είναι μέσες τιμές κατά την έναρξη πώλησης 
του πετρελαίου θέρμανσης, στις οποίες παρατηρούνται διακυμάν-
σεις κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

τρο, προκαλώντας ανησυχία στους καταναλωτές σχετικά με 
την ικανότητά τους να αγοράσουν επαρκείς ποσότητες για 
να θερμάνουν τα σπίτια τους.

ΝΔ: Διπλασιάστε το επίδομα τώρα!
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης άσκησαν δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την πο-
λιτική που ακολουθεί στο ζήτημα του επιδόματος θέρμαν-
σης. Η ΝΔ, μάλιστα, ζήτησε διά του αναπληρωτή τομεάρχη 
Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου τον διπλασιασμό 
του επιδόματος θέρμανσης, επισημαίνοντας ότι από το 2015 
και εντεύθεν η κυβέρνηση «αύξησε τον ειδικό φόρο κατα-
νάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 22% και τον 
ΦΠΑ στο 24%, εκτοξεύοντας την τιμή του, μείωσε το επίδο-
μα θέρμανσης από το 0,35 ευρώ το λίτρο, αρχικά στο 0,25 
ευρώ το λίτρο και στη συνέχεια στο 0,125 ευρώ το λίτρο και 
μείωσε κατά 50% τον αριθμό των δικαιούχων, θεσπίζοντας 
“κόφτη” που απέκλειε ανθρώπους που λάμβαναν το επίδομα 
θέρμανσης τα προηγούμενα χρόνια» και τονίζοντας ότι «η 
διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη φετινή περίοδο 
ξεκίνησε σήμερα. Οι πολίτες θα κληθούν να το προμηθευ-
τούν σε τιμή που θα αγγίζει το 1,15 ευρώ το λίτρο, εξαιτίας 
της αύξησης των διεθνών τιμών, αλλά και των εξοντωτικών 
φόρων που έχει επιβάλει η κυβέρνηση». Στο πλαίσιο αυτό, ο 
κ. Βεσυρόπουλος τόνισε ότι «η ΝΔ θεωρεί ότι είναι αναγκαί-
ος τουλάχιστον ο διπλασιασμός του επιδόματος πετρελαίου 
θέρμανσης, στα 120 εκατ. ευρώ, με παράλληλη επαναφορά 
των διευρυμένων εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρί-
ων χορήγησης του 2014, και καλεί την κυβέρνηση να κάνει 
αποδεκτή τη σχετική πρότασή της». Επίσης, το ΚΚΕ ζήτησε 
την κατάργηση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ για το πετρέλαιο θέρ-
μανσης για φέτος.

Σταδιακή αποκλιμάκωση της τιμής
Εδώ πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι λόγω της μείωσης των 
διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει παρατηρηθεί αποκλι-

μάκωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στη χώρα, με 
πληροφορίες να αναφέρουν ότι πλέον προσεγγίζει το 1 ευρώ 
το λίτρο και σε κάποιες περιοχές της Αττικής να είναι ακόμα 
πιο χαμηλή. Η αγορά, ωστόσο, φαίνεται να παραμένει «πα-
γωμένη», περιμένοντας να διαπιστώσει πού, τελικά, θα «κά-
τσει» η τιμή, αλλά και πόσο θα είναι το επίδομα θέρμανσης 
για το 2018-2019 και πόσο κόσμο θα αφορά.

Από την άλλη, οι πρατηριούχοι, παρ’ ότι δέχτηκαν θε-
τικά το ενδεχόμενο αύξησης του επιδόματος θέρμανσης, 
επέμειναν στο πάγιο αίτημά τους για μείωση του ΕΦΚ στο 
πετρέλαιο θέρμανσης, με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Πρατηριούχων-Εμπόρων Καυσίμων Γιώργο 
Ασμάτογλου να υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «το πρό-
βλημα είναι ότι σήμερα συνολικά οι Έλληνες καταναλωτές 
δεν μπορούν να καλύψουν τη δαπάνη για θέρμανση, όταν η 
τιμή του πετρελαίου φτάνει στο 1,2 ευρώ», υπογραμμίζοντας 
ότι η μόνη αποτελεσματική λύση είναι να μειωθεί οΕΦΚ. 
«Αν η μείωση είναι 100 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, τότε, μαζί με 
τον ΦΠΑ, η τελική τιμή για τους καταναλωτές θα προσέγγιζε 
το 1 ευρώ και μαζί με το επίδομα θέρμανσης θα βοηθούσε να 
κινηθεί η αγορά» τόνισε ο κ. Ασμάτογλου.
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συνέντευξη

Κάποιοι έβαλαν 
περισσότερο 
πλάτη από 
άλλους, έτσι ώστε 
όλη η κοινωνία 
να βγει όρθια 
από το µνηµόνιο, 
και τώρα η κυβέρνηση 
έρχεται να αποκαταστήσει τις όποιες 
αδικίες.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Ελένη Αυλωνίτου, βουλευτής 
Β΄ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο προϋπολογισµός 
είναι αξιόπιστος, 
πρωτίστως απέναντι 
στους  Έλληνες 
πολίτες»

Τ
ην εκτίµηση ότι όσο θα ξεδιπλώνονται οι πο-
λιτικές της κυβέρνησης, τόσο η απόσταση που 
χωρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Ν∆ στις δηµοσκο-
πήσεις θα µειώνεται καταθέτει η βουλευτής 
Β΄ Αθήνας του κυβερνώντος κόµµατος Ελένη 
Αυλωνίτου, η οποία προ µερικών ηµερών πα-
ρουσίασε το νέο της βιβλίο, µε τίτλο «Γυναίκα 

και Άθληση» (εκδόσεις Λιβάνη).

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µιλήσουµε για τον προϋπολογισµό 
του 2019. Η κυβέρνηση τον χαρακτηρίζει «τον πρώτο µε-
ταµνηµονιακό προϋπολογισµό» και τυπικά έχει δίκιο. Ου-
σιαστικά όµως;
Τυπικά είναι ο πρώτος προϋπολογισµός µετά τη λήξη των προ-
γραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής, αλλά και ουσια-
στικά είναι ο πρώτος επεκτατικός προϋπολογισµός µετά από 
µία δεκαετία, καθώς δεν περιλαµβάνει περιοριστικά µέτρα, 
περικοπών και αυξήσεων φόρων, τουναντίον περιλαµβάνει 
µέτρα αναπτυξιακά και ανακούφισης των πολιτών, µε µειώσεις 
των φορολογικών βαρών και του ΕΝΦΙΑ, µέτρα που ενισχύ-
ουν την κοινωνική προστασία µε ένα πρόγραµµα επιδότησης 
ενοικίου, αλλά και προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών 
που έχουν δάνεια σε αδυναµία αποπληρωµής, µέτρα που ε-
νισχύουν την απασχόληση µε την επιδότηση νέων θέσεων 
εργασίας, αλλά και προσλήψεις στον ευαίσθητο τοµέα της ει-
δικής αγωγής και του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι». Ο 
προϋπολογισµός είναι αξιόπιστος, όχι µόνο απέναντι στους 
δανειστές αλλά πρωτίστως απέναντι στους Έλληνες πολίτες, 
οι οποίοι καλούνται να κρίνουν, να συγκρίνουν και να απο-
φασίσουν στις επόµενες εκλογές εάν θα προχωρήσουµε στην 
Ελλάδα της δίκαιης ανάπτυξης, της υπεράσπισης των εργασι-
ακών και ατοµικών δικαιωµάτων και της ενίσχυσης του κοι-
νωνικού κράτους ή θα αποδεχτούν τη νεοφιλελεύθερη πολι-
τική του κ. Μητσοτάκη.

∆εδοµένου ότι οι περισσότεροι µνηµονιακοί νόµοι και 
προϋποθέσεις παραµένουν σε ισχύ, ποιες είναι οι δυνατό-
τητες της κυβέρνησης για πιο φιλολαϊκή πολιτική;
Το γεγονός ότι η κυβέρνηση προχωράει στην κατάργηση της 
περικοπής των συντάξεων, ενός ήδη ψηφισµένου νόµου, δεί-
χνει τους βαθµούς ελευθερίας που έχει η χώρα βγαίνοντας 
από τα µνηµόνια. Ήδη οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας µε 
επεκτασιµότητα στις κλαδικές επανέρχονται, δροµολογείται 
αύξηση του κατώτατου µισθού και όλα δείχνουν ότι η χώρα 
πετυχαίνει τους στόχους της για τέταρτη συνεχή χρονιά, ενώ 
µέχρι το 2022 εξασφαλίζεται δηµοσιονοµικός χώρος 3,5 δισ. 
για ενίσχυση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοι-
νωνικής πολιτικής. Εποµένως οι δυνατότητες για κοινωνική 
πολιτική είναι µεγάλες, εφόσον οι ρυθµοί ανάπτυξης µεγε-
θύνονται και οι δηµοσιονοµικοί µας στόχοι επιτυγχάνονται. Η 
νοµοθέτηση όλων των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη 
∆ΕΘ δείχνει τον δρόµο.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «παίρνει 
δέκα και επιστρέφει ένα». Τι απαντάτε;
Η κυβέρνηση στο πλαίσιο των µνηµονιακών δεσµεύσεων έκανε 
στοχευµένες µειώσεις και όχι οριζόντιες, όπως έκανε η προ-
ηγούµενη κυβέρνηση. Για παράδειγµα, µε τον ν. 4387/2016 το 
88% των ελεύθερων επαγγελµατιών πλήρωσε χαµηλότερη α-
σφαλιστική εισφορά και 12% πλήρωσαν περισσότερο. Κάποιοι 
έβαλαν περισσότερο πλάτη από άλλους, έτσι ώστε όλη η κοι-
νωνία να βγει όρθια από το µνηµόνιο, και τώρα η κυβέρνηση 
έρχεται να αποκαταστήσει τις όποιες αδικίες. Για τρίτη συνεχή 
χρονιά το υπερπλεόνασµα επιστρέφει πίσω στους πολίτες ως 
κοινωνικό µέρισµα, ενώ από το 2019 νοµοθετούνται µόνιµα 
µέτρα ελάφρυνσης, χωρίς να διακινδυνεύει η δηµοσιονοµική 
σταθερότητα. Αντίθετα, η κυβέρνηση Σαµαρά έδινε µέρισµα 
εκτροχιάζοντας το πρόγραµµα, µε αποτέλεσµα να µην πιάνε-
ται κανένας στόχος, να µην καταφέρνει να κλείσει καµία αξι-
ολόγηση, ωθώντας τη χώρα βαθύτερα στα µνηµόνια.

Παράλληλα, τα κόµµατα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την 
κυβέρνηση ότι ποινικοποιεί την πολιτική ζωή. Το σχόλιό 
σας;
Σε θέµατα διαφθοράς το πολιτικό σύστηµα θα έπρεπε να επιδι-
ώκει την αυτοκάθαρσή του. Όταν η κυβέρνηση φέρνει στοιχεία 
στη ∆ικαιοσύνη, ποινικοποιεί την πολιτική ζωή; Να κάνουµε ότι 
δεν βλέπουµε τα 400 εκατ. ευρώ που χρωστάνε ΠΑΣΟΚ-Ν∆, 
την προσπάθεια εκποίησης του «Ντυνάν», τη σκανδαλώδη πα-
ραθεσµική λειτουργία του ΚΕΕΛΠΝΟ; Η κυβέρνηση αξιοποιεί 
κάθε στοιχείο και το αποδίδει στη ∆ικαιοσύνη, επιταχύνοντας 
τις διαδικασίες, ώστε να µην παραγράφονται αδικήµατα. Η ∆ι-
καιοσύνη δεν χειραγωγείται, αλλά ατονεί όταν το πολιτικό σύ-
στηµα δεν κάνει τη δουλειά του. Εµείς λέµε ούτε συγκάλυψη 
ούτε συµψηφισµοί, όλα στο φως!

Οι δηµοσκοπήσεις δίνουν τη Ν∆ να προηγείται καθαρά του 
ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης της α-
πόστασης; Και, αν ναι, πώς;
Αν και οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν τη Ν∆ να προηγείται, τα στε-
λέχη της ανησυχούν, γιατί γνωρίζουν ότι οι συσπειρώσεις της 
Ν∆ είναι ψηλά, ενώ του ΣΥΡΙΖΑ χαµηλά. Όσο ξεδιπλώνονται 
τα θετικά για τους πολίτες µέτρα της κυβέρνησης και οι πολί-
τες ανακαλύπτουν τα νεοφιλελεύθερα µέτρα της Ν∆, όπου οι 
εισφορές των εργαζοµένων χαρίζονται σε ιδιωτικές εταιρείες 
υποσκάπτοντας τα θεµέλια της κοινωνικής ασφάλισης, οι δη-
µόσιες υπηρεσίες εκχωρούνται σε ιδιωτικά συµφέροντα ή οι 
απολύσεις είναι προ των πυλών, τόσο οι διαφορές θα µειώνο-
νται. Άλλωστε, όπως και προηγούµενες φορές, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 
αποδείξει ότι κερδίζει στο φίνις!

Πρόσφατα παρουσιάσατε το νέο σας βιβλίο, µε τίτλο «Γυ-
ναίκα και Άθληση» (εκδόσεις Λιβάνη). Αν και ο τίτλος είναι 
αρκούντως επεξηγηµατικός, θα µπορούσατε να µας πείτε 
δυο λόγια για το περιεχόµενό του;
Το βιβλίο δίνει επιστηµονικά τεκµηριωµένες απαντήσεις σε ση-
µαντικά ζητήµατα που άπτονται των βιολογικών ιδιαιτεροτήτων 
της γυναικείας φύσης, σε σχέση µε την άθληση σε όλα τα επί-
πεδα. Πρόκειται για ένα αυτοδύναµο σύγγραµµα στην ελληνική 
επιστηµονική βιβλιογραφία, όπου µέσα στα 16 κεφάλαιά του δί-
νονται απαντήσεις σε αθλήτριες, γονείς, προπονητές, γυµναστές 
και φοιτητές της αθλητικής επιστήµης, αλλά και σε κάθε ηλικίας 
αθλούµενη γυναίκα.

Γιατί επικεντρώνετε στο ζήτηµα της άθλησης των γυναικών 
και όχι συνολικά του πληθυσµού της χώρας;

Στο βιβλίο συνδέονται η βιωµατική µου εµπειρία ως πρωτα-
θλήτριας κολύµβησης και η επιστηµονική µου γνώση ως δι-
δάκτορος Εργοφυσιολογίας, αναζητώντας απαντήσεις σε ένα 
πλήθος εσφαλµένων αντιλήψεων, ταµπού και µύθων που 
σχετίζονται µε τη συµµετοχή της γυναίκας στην άθληση, αλλά 
και σε πλήθος ερωτηµάτων σε σχέση µε την υγεία και την α-
σφαλή συµµετοχή της γυναίκας στην άθληση.

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι οι Έλληνες τρέφονται και 
πολύ και άσχηµα. Θεωρείτε ότι η πολιτεία θα πρέπει να 
ασχοληθεί και µε αυτό το ζήτηµα, στο πλαίσιο της άσκη-
σης κοινωνικής πολιτικής;
Η τακτική άσκηση, όταν αποτελεί µέρος της ζωής µας, προ-
σφέρει πολλά ατοµικά και κοινωνικά οφέλη. Η επένδυση 
της πολιτείας σε αθλητικές δοµές και σε ενηµέρωση και εν-
θάρρυνση των πολιτών στην αθλητική δραστηριότητα απο-
φέρει µακροχρόνια πολλά οφέλη, καθώς η υγεία των πο-
λιτών συµβάλλει στην οικονοµική µεγέθυνση της χώρας, 
ενώ όσο µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού αθλείται, 
τόσο µεγαλύτερη είναι η εξοικονόµηση των κονδυλίων για 
την περίθαλψη.
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ρεπορτάζ

Με φυλάκιση θα τιµωρούνται όσοι 
παράγουν και διαθέτουν ποτά τα οποία 
έχουν κριθεί από το Ανώτατο Χηµικό 
Συµβούλιο ακατάλληλα 
για ανθρώπινη κατανάλωση.

42 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Με στόχο να ελεγχθεί το λαθρεµπόριο αλκοο-
λούχων ποτών, το οποίο τα τελευταία χρόνια 
έχει αυξηθεί κατακόρυφα, το υπουργείο Ερ-
γασίας, µέσω του νοµοσχεδίου για τη µη πε-
ρικοπή συντάξεων που κατατέθηκε την πε-

ρασµένη εβδοµάδα στη Βουλή, βάζει µεγαλύτερα πρόστιµα αλλά 
και ποινές φυλάκισης για την παράνοµη διακίνηση τσίπουρου 
και άλλων αποσταγµάτων. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε στοιχεία 
του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών, το 80% της 
εγχώριας κατανάλωσης τσίπουρου προέρχεται από λαθρεµπόριο.

Τσίπουρο µε ονοµατεπώνυµο
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου, αυξάνεται στα 3.000 
ευρώ, από 500 ευρώ που είναι σήµερα, το πρόστιµο σε όσους 
δεν έχουν άδεια ή έχει λήξει η ισχύς της και αγοράζουν, εισά-
γουν, πωλούν, κατασκευάζουν ή µεταφέρουν µηχανήµατα κατάλ-
ληλα για παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊ-
όντων, καθώς και σε όσους κατέχουν σφραγισµένα αποστακτικά 
µηχανήµατα.

Με το ίδιο ποσό, αλλά και µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 
τριών µηνών, θα τιµωρούνται και όσοι παράγουν, εισάγουν, κατέ-
χουν, διακινούν ή διαθέτουν στην κατανάλωση αλκοολούχα ποτά 
τα οποία έχουν κριθεί από το Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο ακα-
τάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Τα ίδια πρόστιµα θα επιβάλλονται και σε µικρούς αποσταγ-
µατοποιούς (διήµεροι), ενώ οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης 
και µαζικής εστίασης που διαθέτουν τσίπουρο διήµερων θα πρέ-
πει να αναρτούν σε εµφανές σηµείο πινακίδα µε το ονοµατεπώ-
νυµο του παραγωγού και το αντίστοιχο λογιστικό στοιχείο.

Τεράστιες οι απώλειες για το κράτος
Το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ) το 2017 είχε 
κατασχέσει 11.211 φιάλες οινοπνευµατωδών ποτών, 110.200 λίτρα 
από αποστάγµατα (ούζο, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακή) και 30.606 
φιάλες άνυδρης αλκοόλης, ενώ τον περασµένο Μάιο εντόπισε σε 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα 23.624 φιάλες αλκοολούχων ποτών, 
περίπου 120.000 τεµάχια πλαστών ετικετών γνωστών εταιρειών 
και υπολείµµατα αγνώστου ταυτότητας υγρού.

Σηµειώνεται ότι πριν από έναν µήνα οι υπάλληλοι της Κινη-
τής Οµάδας Ελέγχου του Τελωνείου Σερρών, σε τυπικό έλεγχο 
ενός Ι.Χ. φορτηγού στον Προµαχώνα, εντόπισαν δοχεία που πε-
ριείχαν συνολικά 281,5 λίτρα κρασιού και 20,75 λίτρα χύµα τσί-
πουρου, για τα οποία δεν υπήρχαν νόµιµα φορολογικά και τελω-
νειακά παραστατικά που να αποδεικνύουν ότι είχαν καταβληθεί 
οι σχετικοί φόροι και δασµοί του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Μάλιστα, µόνο στον Προµαχώνα το 2017 κατασχέθηκαν 
6.240 φιάλες οινοπνευµατωδών ποτών, 7.500 τεµάχια µπίρας, 1,5 
τόνοι χύµα τσίπουρου, 2,5 τόνοι κρασιού και 60 λίτρα ρακής, προ-
ερχόµενα από τη Βουλγαρία.

Την ίδια ώρα, σύµφωνα µε το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιο-
µηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το λαθρεµπόριο ποτών κυµάνθηκε 
το 2016 στο 9%-18% της συνολικής αγοράς, µε τις απώλειες φορο-
λογικών εσόδων να υπολογίζονται σε τουλάχιστον 42 εκατ. ευρώ.

Προσοχή στις «µπόµπες»
Όµως το λαθρεµπόριο ποτών θέτει σε σοβαρό κίνδυνο και την 
υγεία των καταναλωτών, καθώς η πλειονότητα των περιπτώσεων 
έχει να κάνει µε νοθευµένο αλκοόλ που παράγεται από φθηνές 
αλκοόλες ή από άλλου είδους χηµικά. Συγκεκριµένα, τα ποτά 
«µπόµπες» µπορεί να προκαλέσουν ακόµη και κώµα, προβλή-
µατα στους νεφρούς ή στο ήπαρ, ενώ η µεθανόλη, που χρησιµο-
ποιείται για την παραγωγή νοθευµένης βότκας, µπορεί να οδηγή-
σει σε µόνιµη τύφλωση.

Για παράδειγµα, στα νοθευµένα ποτά χρησιµοποιούνται χη-
µικά που προορίζονται για υγρά καθαρισµού ή για τα αφαιρετικά 
των βερνικιών για τα νύχια. Μπορεί επίσης να παραχθούν από 
χηµικά που προορίζονται για τα καθαριστικά του παρµπρίζ των 
αυτοκινήτων.

Ο βρετανικός οργανισµός ενηµέρωσης για το αλκοόλ 
«Drinkaware» συµβουλεύει η αγορά ποτών για το σπίτι να γίνε-
ται µόνο από αξιόπιστα καταστήµατα (π.χ. σούπερ µάρκετ, κάβες) 
και να αποφεύγονται τα φθηνά ποτά. «Αν κάτι µοιάζει πολύ καλό 
για να είναι αληθινό, πιθανώς υπάρχει πρόβληµα. Αυτό ισχύει 
ακόµη περισσότερο όταν η προσφορά γίνεται από µη αξιόπιστες 
πηγές (π.χ. πλανόδιοι πωλητές). Προσοχή χρειάζεται και στις ε-
τικέτες. Πιο ασφαλείς είναι όσοι πίνουν µία συγκεκριµένη µάρκα 

ποτού, την ετικέτα της οποίας έχουν σχεδόν αποµνηµονεύσει (σε 
υφή και σε ό,τι αναγράφει). Μια άλλη επιλογή είναι η ποιότητα 
της ετικέτας του µπουκαλιού. Αν το χαρτί είναι φτωχής ποιότητας, 
φθαρµένο ή υπάρχουν ορθογραφικά λάθη, ζητήστε να σας σερβί-
ρουν από άλλο» τονίζει ο οργανισµός.

Επιπλέον, στα µπαρ «να αποφεύγετε να πίνετε ποτά από α-
νοιγµένα µπουκάλια και να ζητάτε να σας σερβίρουν από σφρα-
γισµένο µπουκάλι. Ωστόσο, πρώτα να το ελέγχετε: αν δεν είναι 
σφραγισµένο ή η σφραγίδα είναι φθαρµένη, µην πιείτε. Κατε-
βάστε στο κινητό σας εφαρµογή (app) που σκανάρει τους γραµ-
µωτούς κώδικες (barcodes). Σκανάρετε τον κωδικό του µπουκα-
λιού για να βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί στο ποτό που αναγρά-
φεται και µην πίνετε µάρκες ποτών τις οποίες δεν έχετε ξαναδεί 
στη ζωή σας».

Οι καταναλωτές πρέπει ακόµη να βεβαιώνονται ότι το µπου-
κάλι δεν έχει «κατακάθια», ούτε αιωρούµενα σωµατίδια. Αυτά 
είναι συχνά στη νοθευµένη βότκα.

Σύµφωνα µε τον «Drinkaware», «εάν το ποτό έχει περίεργη 
µυρωδιά, δεν πρέπει να καταναλωθεί. Ιδιαίτερα ύποπτη είναι η 
µυρωδιά του βερνικιού νυχιών ή του ξεβαφτικού νυχιών».
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συνέντευξη

Όλοι έχουν δει, 
ζήσει ή ακούσει 
παρόµοιες 
τραυµατικές 
ιστορίες, για 
τις οποίες 
ουσιαστικά 
κανείς δεν 
µιλάει ανοιχτά: για παράλογα 
εκδικητικές συµπεριφορές, για παιδιά 
που χρησιµοποιούνται ως όπλο ενάντια 
στον άλλον γονέα, για καφκικές δίκες, 
για προκάτ αποφάσεις.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Soloúp, 
σκιτσογράφος

«Ο “Συλλέκτης” είναι 
µια ιστορία µε πολλά 
γκρίζα συναισθήµατα 
και ψυχικές σκιές»

Μ
ετά το βραβευµένο βιβλίο «Αϊβαλί» 
ο πολιτικός γελοιογράφος και δηµι-
ουργός κόµικς Soloúp, κατά κόσµον 
Αντώνης Νικολόπουλος, πριν από 
λίγες ηµέρες παρουσίασε τον «Συλ-
λέκτη», έξι ιστορίες που τις συνδέει 
το νήµα µιας οικογενειακής διάλυ-
σης και ένας… κακός λύκος. Ο δη-

µιουργός µίλησε στην FS για τη θεµατολογία του «Συλλέκτη», 
για τα κόµικς στην Ελλάδα και για το πόσο κακός τελικά είναι 
ο κακός λύκος.

Κατ’ αρχάς, τι συλλέγει ο «Συλλέκτης» του τίτλου και ποιος 
είναι ο κακός λύκος του υπότιτλου του βιβλίου σας;
Η συλλογή πραγµάτων είναι κάτι που συµβαίνει µε τον έναν ή 
τον άλλον τρόπο στον καθέναν µας. Πολλές φορές χωρίς καν 
να νιώθουµε συλλέκτες ή να το επιδιώκουµε. Τα ’φερε έτσι 
λοιπόν στον ∆ιονύση, τον κεντρικό χαρακτήρα του βιβλίου, 
να µαζεύει στο µπλοκάκι του αριθµούς ταξί. Των ταξί που πη-
γαίνουν, αντί γι’ αυτόν –και παρά τις αποφάσεις του δικαστη-
ρίου–, το παιδί του στο σχολείο. Ο λύκος, πάλι, είναι βγαλµέ-
νος από το παραµύθι της Κοκκινοσκουφίτσας. Αντί όµως να 
µαζεύει –όπως πραγµατικά θα ήθελε– πρωινές «καληµέρες» 
από την ηρωίδα του παραµυθιού, φορτώθηκε στα µάτια της 
τον ρόλο του «κακού».

Έξι ιστορίες ή µία ιστορία «σπασµένη» σε έξι κοµµάτια;
Πράγµατι, το βιβλίο χωρίζεται σε έξι αφηγήσεις. Κάθε ιστορία 
διατηρεί την αυτονοµία της, όµως όλες µαζί συµπληρώνουν, 
σαν σε παζλ, την κεντρική ιστορία του ∆ιονύση, φωτισµένη 
κάθε φορά από διαφορετική οπτική γωνία.

Μετανάστες που καταλαβαίνουν τα πουλιά, γείτονες που 
παρακολουθούν τα πάντα, φιλίες που καταρρέουν για µια 
παρεξήγηση, οικογένειες που σήµερα υπάρχουν και αύριο 
όχι… Ποιο είναι για εσάς το «νήµα» που ενώνει όλα αυτά 
τα στοιχεία;
Η σιωπηλή φιγούρα του ∆ιονύση είναι εκείνη που διατρέχει 
όλες τις ιστορίες. Μια βασανισµένη ύπαρξη που αναζητά την 
επαφή µε το παιδί του µπροστά στα µάτια των γειτόνων και των 
περαστικών. Ένας χαρακτήρας, όµως, που στον µονόλογο του 
τελευταίου κεφαλαίου βλέπουµε αυτές ακριβώς τις βουβές 
σκέψεις του να µετατρέπονται σε κραυγή απόγνωσης.

Ο «Συλλέκτης» είναι αποτέλεσµα έρευνας και µελέτης τρί-
των ή προσωπικών σας εµπειριών;
∆υστυχώς, τα προβλήµατα της αποξένωσης που δηµιουργούνται 
από διαζύγια ανάµεσα σε γονείς και παιδιά βρίσκονται παντού 
γύρω µας. Όλοι έχουν δει, ζήσει ή ακούσει παρόµοιες τραυ-
µατικές ιστορίες, για τις οποίες ουσιαστικά κανείς δεν µιλάει 
ανοιχτά: για παράλογα εκδικητικές συµπεριφορές, για παιδιά 
που χρησιµοποιούνται ως όπλο ενάντια στον άλλον γονέα, για 
καφκικές δίκες, για προκάτ αποφάσεις. ∆εν χρειάζεται να ψά-
ξεις πολύ γι’ αυτό. Η ελληνική ∆ικαιοσύνη µε τις παραλήψεις 
και τους γραφειοκρατικούς της ρυθµούς δίνει µια χαρά σενά-
ρια για όσους ενδιαφέρονται.

Το προηγούµενό σας graphic novel, το «Αϊβαλί», έτυχε 
θερµής υποδοχής από το κοινό. Ποιες είναι οι πρώτες αντι-
δράσεις για τον «Συλλέκτη»;
Το «Αϊβαλί» πράγµατι είχε µια πολύ καλή αποδοχή, τόσο από το 
κοινό όσο και από πανεπιστηµιακούς και εκπαιδευτικούς. Έχει 
µεταφραστεί και συνεχίζει να µεταφράζεται σε άλλες γλώσσες. 
Ο «Συλλέκτης», από την άλλη, µόλις τώρα κάνει τα πρώτα του 
βήµατα. Αυτά όµως που ήδη έρχονται πίσω, οι κριτικές και τα 
σχόλια, θυµίζουν αρκετά τις πρώτες αντιδράσεις για το «Αϊ-
βαλί». Ας ελπίσουµε πως θα έχει κάποια αντίστοιχη υποδοχή.

Όπως στο «Αϊβαλί» έτσι και στον «Συλλέκτη» επιλέξατε το 
ασπρόµαυρο σκίτσο. Γιατί;
Στο «Αϊβαλί» κατέληξα στο ασπρόµαυρο σκίτσο γιατί θεωρούσα 
πως σηµειολογικά ταίριαζε µε το θέµα και την εποχή. Με τις α-
σπρόµαυρες φωτογραφίες µε τις οποίες έχουµε συνηθίσει να 
φανταζόµαστε την καταστροφή της Σµύρνης το 1922. Ο «Συλ-
λέκτης», πάλι, είναι µια ιστορία µε πολλά γκρίζα συναισθήµατα 
και ψυχικές σκιές. Περιγράφει τις µαύρες τρύπες των ανθρώ-
πων. Τι καλύτερο λοιπόν κι εδώ από το ασπρόµαυρο σκίτσο. 
Στον «Συλλέκτη», όµως, υπάρχει µια εξαίρεση χρωµάτων –συ-
γκεκριµένα δύο χρωµάτων, του πράσινου και του κόκκινου– 
στο 5ο κεφάλαιο, της Κοκκινοσκουφίτσας. ∆ύο χρώµατα, όµως, 
που έχουν δουλευτεί µε την ίδια µανιέρα που είχα χρησιµοποι-
ήσει στους τόνους του γκρι και στο «Αϊβαλί».

Γελοιογραφία ή graphic novel; Ποιο είναι το πιο δύσκολο 
και γιατί;
Και στα δύο µιλάµε για σκίτσα, όµως σε αυτά είναι εντελώς δι-
αφορετικές οι προσεγγίσεις της πραγµατικότητας. Για κάποια 

πράγµατα µπορείς να µιλήσεις µε αστεία, σε άλλα πάλι να δι-
ατυπώσεις σοβαρά ερωτήµατα. Η γελοιογραφία είναι η τέχνη 
της συµπύκνωσης. Το να τα πεις όλα µε σάτιρα σε µια εικόνα. 
Είναι κατά κάποιον τρόπο το απόσταγµα ενός ολόκληρου πολι-
τικού ρεπορτάζ. Έχει αυτή την οµορφιά και αυτή τη δυσκολία. 
Από την άλλη, τα κόµικς και η επιµέρους φόρµα των graphic 
novels έχουν να κάνουν µε την αφήγηση µιας ολόκληρης ι-
στορίας. Το σκίτσο είναι πιο περιγραφικό, υπάρχει σκηνοθε-
σία, το σενάριο είναι συµπαγές µε κλιµακώσεις, κάτι µεταξύ 
µυθιστορήµατος και κινηµατογραφικής ταινίας. Άλλη κι εδώ η 
οµορφιά και άλλη η δυσκολία. Και τα δύο όµως µε τα χρόνια 
έχουν µετατραπεί σε προσωπικά µου αντανακλαστικά για όσα 
συµβαίνουν γύρω µας.

Η Ελλάδα έχει µακρά παράδοση στη γελοιογραφία και 
δη την πολιτική. Υπάρχει χώρος σήµερα για εγχειρήµατα 
graphic novel όπως ο «Συλλέκτης»;
Νοµίζω πως ναι. Μετά τα περιοδικά «Βαβέλ» και «Παρά Πέντε», 
τα κόµικς στην Ελλάδα αποτελούν πλέον ξεχωριστή µορφή τέ-
χνης, παρά τα δάνεια από τη ζωγραφική, το θέατρο, τον κινη-
µατογράφο, τη λογοτεχνία κ.λπ. Τα κόµικς µάλιστα µε θέµατα 
κοντύτερα στη λογοτεχνία ή στην ιστορία απολαµβάνουν στις 
µέρες µας ιδιαίτερη αποδοχή από ένα ευρύτερο, ενήλικο κοινό. 
Όµως νοµίζω πως τα κόµικς και ειδικότερα τα graphic novels 
µπορούν να δώσουν ακόµη περισσότερα. Αυτόνοµα έργα, ι-
στορίες πρωτότυπες, που δεν θα έχουν ανάγκη κάποιον αρ-
χαίο ή νεότερο συγγραφέα για να προσελκύσουν το ενδιαφέ-
ρον των αναγνωστών.

Και τώρα ποια θα είναι η συνέχεια;
Ο «Συλλέκτης», όπως και πριν από τέσσερα χρόνια το «Αϊβαλί», 
ετοιµάζεται για µια µεγάλη έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη της 
οδού Πειραιώς. Με συναυλία των Jazztronica στα εγκαίνια στις 
23 Ιανουαρίου, µε δύο ηµερίδες (µία στις 9 Φεβρουαρίου για 
τα graphic novels και µία διεθνή στις 3 Μαρτίου για τις σχέσεις 
παιδιών και γονιών µετά το διαζύγιο), µε εργαστήρια δηµιουρ-
γικής γραφής, κόµικς, ξεναγήσεις και πολλά άλλα. Η έκθεση 
θα διαρκέσει έως τις 17 Μαρτίου. Σύντοµα θα υπάρχει αναλυ-
τικό πρόγραµµα. Σας περιµένουµε.

INFO
Ο «Συλλέκτης – Έξι διηγήµατα για έναν κακό λύκο» κυκλο-
φορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος.
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και  βγάλε  τον  πραγµατ ικό  εαυτό  σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

H 10η επέτειος από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπου-
λου από τον αστυνοµικό Επαµεινώνδα Κορκονέα κύλησε 
όπως ακριβώς την περιµέναµε. Με εκατέρωθεν µίσος των 
αντιµαχόµενων φανατικών στα social media, µε τους µεν να 
υποστηρίζουν διάφορα του τύπου «και τι ήθελε 15 χρονών 
παιδί στα Εξάρχεια» ή «για τους νεκρούς της Marfin και τον 
Αξαρλιάν δεν λέτε τίποτα», τους δε να θεωρούν πως τον Γρη-
γορόπουλο τον σκότωσε το κράτος και όχι ένας δολοφόνος 
αστυνοµικός και πως το κάψιµο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης 
ή όποιας άλλης πόλης για κάθε πιθανή ή απίθανη αφορµή 
αποτελεί κατάκτηση και δικαίωµα των όχι –ακριβώς– αντιε-
ξουσιαστών.

Εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον κυριάρχησε το πνεύµα των 
Χριστουγέννων.

Σε όλες του τις εκφάνσεις.

Μάλιστα και οι αστυνοµικοί παρασύρθηκαν από το γιορτινό 
κλίµα και για µια στιγµή ξέχασαν πως βρίσκονταν σε υπηρεσία.

Και δεν ήµασταν µόνοι µας στη µεγάλη γιορτή σπασίµατος 
πόλεων.

Γενικά δεν είµαστε µόνοι µας.

Προφανώς και ισχύει, ως γνωστόν το Παρίσι είναι κάπου στην 
Αφρική. Και µην ξεχνάµε ότι στο Παρίσι νίκησαν.

Εµείς τουλάχιστον έχουµε κυβέρνηση που είναι µε την πλευρά 
των «διαδηλωτών», τα είπε κι ο πρωθυπουργός στο µήνυµά 
του για την επέτειο.

Κατά τα άλλα, και µε τα ΑµεΑ είµαστε και κλούβες των ΜΑΤ 
δεν έχουµε έξω από το γραφείο µας.

Τι να κάνουν κι αυτοί, έρχονται κι εκλογές και έχουν µπλέξει 
τις προτεραιότητές τους.
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Και µε τον Πολάκη είµαστε.

Και γιατί να µην είµαστε, άλλωστε.

Κι άµα λάχει, χάνουµε και την αλληλογραφία του υπουργείου 
Εξωτερικών από το 2005.

Επιπλέον, τα τεχνολογικά µέσα έχουν και ακριβή συντήρηση.

Το ακόµα καλύτερο είναι το άλλο.

Σε γενικές γραµµές,

Εντάξει, το µεγάλο λάθος 
του Τσίπρα µε τον Ριχάρδο 
δεν ήταν ότι τον καταδίκασε 
προτού αποφανθεί η ∆ικαι-
οσύνη, έχουµε καταλάβει 
άλλωστε ότι το τεκµήριο 
αθωότητας είναι µια έννοια 
άγνωστη στην  κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ούτε καν το 
ότι δεν φρόντισε να είναι 
απολύτως σίγουρος γι’ αυτό 
που θα έλεγε, ώστε να µην 
εκτεθεί. Το βασικό του λά-
θος ήταν ότι δεν κατάλαβε 
µε ποιον είχε να κάνει.
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Παναγιώτης Φιλντίσης, α΄ αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

«Η Φυσική μαγεύει»
Μαθητικό forum τον Δεκέμβριο στην Αθήνα

Γ
ια 10η συνεχή χρονιά η Ένωση Ελλήνων Φυσικών 
(ΕΕΦ) το τριήμερο 14-16 Δεκεμβρίου 2018 διοργανώ-
νει ένα πρωτότυπο μαθητικό forum στο Συνεδριακό 
Κέντρο του ΤΕΙ Πειραιά στο Αιγάλεω σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σε αυτή τη δη-

μιουργική συνάντηση η φιλομαθής μαθητική κοινότητα έρχεται σε 
επαφή με τα αποτελέσματα της έρευνας στα επιστημονικά πεδία 
της Κοσμολογίας και Αστροφυσικής, της Επιστήμης των Υλικών 
και των Περιβαλλοντικών Επιστημών. Τα πειράματα, τα εργαστη-
ριακά δρώμενα, οι ιχνηλασίες, εντυπωσιάζουν και τραβούν την 
προσοχή των μαθητών, δημιουργώντας τους τη διάθεση να ει-
σαχθούν στη σύγχρονη επιστημονική γνώση και μέθοδο και στις 
έννοιες που τη συγκροτούν. Η FS συνάντησε τον δραστήριο α΄ α-
ντιπρόεδρο της ΕΕΦ και μίλησε μαζί του για το μαθητικό forum.

Κύριε Φιλντίση, μιλήστε μας για την ΕΕΦ και τις δράσεις της.
Η ΕΕΦ είναι επιστημονικό σωματείο με 7.000 μέλη, τα οποία προ-
έρχονται απ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με βασικό κορμό 
τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ανάμεσα 
στους σκοπούς μας είναι η διάδοση και η επικοινωνία της επι-
στήμης και της τεχνολογίας, καθώς και η δημιουργική ανταλλαγή 
ιδεών, απόψεων και πληροφοριών, ενδυναμώνοντας τις συνέρ-
γειες και δίνοντας έτσι μεγάλη έμφαση στον εκπαιδευτικό τομέα.

Το μαθητικό forum συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια, με συνεχό-
μενη αύξηση συμμετοχών. Πώς αισθάνεστε γι’ αυτό ως αντι-
πρόεδρος της ΕΕΦ;
Για όλους εμάς στην ΕΕΦ είναι μια μεγάλη ικανοποίηση όταν ένα 
όραμα το κάνουμε πράξη και μετά γίνεται θεσμός. Το μαθητικό 
αυτό συνέδριο κάθε χρόνο όλο και μεγαλώνει σε διάρκεια, αλλά 
και στη συμμετοχή μαθητών, όλο και εμπλουτίζεται με νέες ιδέες 
και νέες προτάσεις.

Ποιος είναι ο σκοπός του προγράμματος «Η Φυσική μαγεύει»;
Στόχο έχουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να καλλιεργήσουν 

την κριτική και συνδυαστική σκέψη, που θα αποτελέσει το εφό-
διο για τη μελλοντική τους πορεία. Τα παιδιά θα έχουν επίσης την 
ευκαιρία να αποσαφηνίσουν τις έννοιες. Οι συμμετέχοντες μαθη-
τές σε αυτή την πρωτότυπη και δημιουργική συνάντηση θα έχουν 
την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με διακεκριμένους πα-
νεπιστημιακούς δασκάλους και να γνωρίσουν όλες τις εξελίξεις 
της Σύγχρονης Φυσικής.

Πώς «οι μαθητές συναντούν τη Φυσική» μέσα από το πρό-
γραμμα;
Πρόθεσή μας είναι οι μαθητές να συναντήσουν τη Φυσική εκτός 
τάξης, σε ένα φιλικό περιβάλλον, παρέα με άλλους νέους, ανταλ-
λάσσοντας απόψεις και εκφράζοντας απορίες. Έτσι, με παρακο-
λούθηση διαλέξεων, με ζωντανές συνδέσεις με ερευνητικά κέ-
ντρα, με συμμετοχή σε πειραματικές δραστηριότητες, αλλά και με 
εισηγήσεις από τους ίδιους τους μαθητές στα θέματα που τους ε-
ξάπτουν το ενδιαφέρον και τη φαντασία, οι μικροί μας φίλοι «συν-
δέονται» ακόμα περισσότερο με την επιστήμη και βοηθιούνται όχι 
μόνο στην τάξη αλλά και με τις γνώσεις που λαμβάνουν και στην 
καθημερινότητά τους. Οξύνουν έτσι τον νου τους και ενδυναμώ-
νουν την κρίση τους.

Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες του προγράμματος και ποιοι 
θα είναι οι ομιλητές;
Μηχανική και Εφαρμογές, Κοσμολογία, Αστροφυσική, Επιστήμη 
των Υλικών, Επιστήμες του Περιβάλλοντος, Πειραματικές Δραστη-
ριότητες, Κβαντική Φυσική, Σχετικότητα, Ηλεκτρομαγνητισμός, είναι 
οι θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν στο συνέδριο.

Συνάδελφοι, μέλη μας, ιδιαίτερα διακεκριμένοι, έμπειροι, με 
μεταδοτικότητα, που αγαπούν τόσο την επιστήμη όσο και τα παι-
διά και την εκπαίδευση, διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι 
από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, όπως 
το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, η Ακαδημία Αθη-
νών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, η NASA, το CERN, το CNRS και άλλα, 

καθοδηγούν τα παιδιά στα μοναδικά μονοπάτια της επιστήμης.

Υπάρχει ανταπόκριση από μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς;
Η ανταπόκριση είναι ιδιαίτερα θετική. Χιλιάδες μαθητές από την 
ελληνική επικράτεια συμμετέχουν σε αυτή τη δράση. Οι μαθητές 
είναι από δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και έχουν ενεργό 
συμμετοχή στην όλη διαδικασία.

Τι είναι αυτό που συναρπάζει τους μαθητές;
Τα παιδιά αντιμετωπίζουν την όλη διοργάνωση σαν παιχνίδι. Αγα-
πούν να ανταλλάσσουν απόψεις και να εξοικειώνονται με τα πει-
ράματα. Διασκεδάζουν περισσότερο με τις εισηγήσεις με τις οποίες 
περιηγούνται στο Σύμπαν και στην όλη επιστημονική προσέγγιση 
γύρω από τον τρόπο δημιουργίας του κόσμου και την εξέλιξη των 
φαινομένων του αστρικού κόσμου.

Τι σας ζητούν οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του προγράμ-
ματος;
Τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς μάς καλούν να συνεχίσουμε την 
προσπάθειά μας και να την εμπλουτίζουμε με πειραματικές δρα-
στηριότητες και δρώμενα διαπεραστικά ως προς την κατανόηση 
των περίπλοκων εννοιών της Φυσικής.

Εκτός από αυτό, η ΕΕΦ τρέχει κι άλλα προγράμματα;
Η δράση της ΕΕΦ για τους μαθητές είναι διαρκής, με εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες όλο το σχολικό έτος. Συγκρότηση της μαθη-
τικής Dream Team, στην οποία συμμετέχουν μαθητές όλων των 
βαθμίδων εκπαίδευσης, υλοποίηση θερινών σχολείων σε όλη την 
Ελλάδα, παρουσία με ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε επιστη-
μονικές δράσεις και άλλα.

Πώς μπορούν οι μαθητές και τα σχολεία να δηλώσουν συμμε-
τοχή στο πρόγραμμα;
Καλούμε τους μαθητές ή τους υπεύθυνους καθηγητές να επικοι-
νωνήσουν μαζί μας στην Ένωση κι εμείς με τη σειρά μας θα τους 
καθοδηγήσουμε στη διαδικασία των εγγραφών.

INFO
«Η Φυσική μαγεύει»
Χώρος διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο - ΤΕΙ 
Πειραιά (Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250)
Ημερομηνίες: 14, 15, 16 Δεκεμβρίου 2018
Τελετή έναρξης: Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 
2018, ώρα 16:40-21:30



αφιέρωµα //
ΚΕΙΜΕΝΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

Η ΕΛΛΑ∆Α ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Η ελληνική οικονοµία, σήµερα περισσότερο από ποτέ, έχει ανάγκη από σύγχρονες επιχειρήσεις που δρουν δυναµικά στο παγκό-
σµιο γίγνεσθαι. Έχει ανάγκη από εταιρείες που προχωρούν την Ελλάδα µπροστά, ενώ µε τις επενδυτικές κινήσεις και τη φιλο-
σοφία τους συµβάλλουν στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας.

Η άποψη αυτή «ενισχύεται» και από τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύµφωνα µε τα οποία κατά το γ΄ τρίµηνο του 2018, 
αν και η ελληνική οικονοµία «έτρεξε» µε 2,2%, παρουσιάζοντας ανάπτυξη για έκτο διαδοχικό τρίµηνο, οι επενδύσεις υποχώρησαν κατά 
περισσότερο από 20%, λόγω της µικρής εισροής κεφαλαίων από το εξωτερικό και της υποεκτέλεσης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Ε-
πενδύσεων, που… τροφοδοτεί το υπερπλεόνασµα.

Πλέον κρίνεται απολύτως απαραίτητο ένα ουσιαστικό αναπτυξιακό σχέδιο, να ανοίξουν οι δρόµοι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στη 
χώρα µας τα ξένα κεφάλαια, αλλά και να προχωρήσει η αναγκαία αναδιάρθρωση και εξυγίανση εγχώριων επιχειρήσεων. Πώς µπορεί 
να επιτευχθεί αυτό; Από τη µια πλευρά οι επιχειρηµατίες να πιστέψουν στις ευκαιρίες και να παρουσιάσουν επιχειρησιακά σχέδια ορ-
γανικής ανάπτυξης ή εξαγορών και από την άλλη πλευρά οι τραπεζίτες να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση όσον αφορά την αναδι-
άρθρωση υπερδανεισµένων πλην όµως βιώσιµων επιχειρήσεων.

Ωστόσο, σηµαντικό κεφάλαιο για τις επιχειρήσεις είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), καθώς προκύπτει ότι οι υπεύθυνες επι-
χειρήσεις επιδεικνύουν καλύτερες οικονοµικές επιδόσεις και επιπλέον ανακάµπτουν γρηγορότερα από την κρίση. Κι αυτό γιατί η εται-
ρική ευθύνη συµβάλλει στη βελτίωση της οικονοµικής απόδοσης των επιχειρήσεων και τις βοηθά να αντιµετωπίσουν περιόδους ύφε-
σης. Αυτό αποτελεί και το πραγµατικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των υπεύθυνων επιχειρήσεων.
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Α
παραίτητο είναι για την ελ-
ληνική οικονοµία ένα επεν-
δυτικό σοκ, καθώς οι επενδύ-
σεις του ιδιωτικού τοµέα πρέ-
πει να αυξηθούν κατά 40% τα 
επόµενα χρόνια. Αυτό επιση-

µαίνει ο διευθυντής Οικονοµικών Αναλύσεων 
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), ∆ηµήτρης 
Μαλλιαρόπουλος.

Ειδικότερα, ο οικονοµολόγος της ΤτΕ µιλώ-
ντας σε συνέδριο του Ελληνο-Αµερικανικού Ε-
µπορικού Επιµελητηρίου σηµείωσε πως «η ελ-
ληνική οικονοµία χρειάζεται ένα επενδυτικό 
σοκ, µε έµφαση στις πιο παραγωγικές και εξω-
στρεφείς επιχειρηµατικές επενδύσεις, ώστε να 
αποφευχθούν φαινόµενα υστέρησης του προ-
ϊόντος και να δοθεί ώθηση στον µετασχηµατι-
σµό του παραγωγικού προτύπου προς διεθνώς 
εµπορεύσιµα αγαθά και υπηρεσίες».

Οι… ασθένειες
Η Ελλάδα βρίσκεται σε στάδιο µετάβασης σε 
ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης, που αφενός κανείς 
δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί και αφετέρου πά-
σχει από παιδικές ασθένειες, που πρέπει να θε-
ραπευτούν.

Σύµφωνα µε τον κ. Μαλλιαρόπουλο, το παλιό 
µοντέλο βασιζόταν στην κατανάλωση και στον 
δανεισµό, δηλαδή στην κατανάλωση της σηµε-
ρινής γενιάς εις βάρος των µελλοντικών γενεών. 
Επειδή ο δανεισµός δεν χρησιµοποιούνταν για 
παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες θα επέτρε-
παν την αποπληρωµή του χρέους στο µέλλον, 
το παλιό µοντέλο κατέρρευσε υπό το βάρος του 
χρέους που είχε συσσωρεύσει.

Τα προγράµµατα οικονοµικής προσαρµογής 
που ακολούθησαν ήταν προσπάθειες να αντι-
µετωπιστεί η κρίση χρέους. Οι πολιτικές που ε-
φαρµόστηκαν εξασφάλισαν τον δανεισµό που α-
παιτούνταν για να αποτραπεί η χρεοκοπία και 
εστιάστηκαν στη δηµοσιονοµική προσαρµογή 
και στην εφαρµογή µεταρρυθµίσεων οι οποίες 
θα θεράπευαν χρόνιες αδυναµίες της οικονο-
µίας, διευκολύνοντας τη µετάβαση σε ένα νέο 
αναπτυξιακό πρότυπο.

Επειδή ο δανεισµός του ∆ηµοσίου από τις α-
γορές σταµάτησε και ακόµη κι όταν αποκατα-
σταθούν οι συνθήκες στο µέλλον δεν θα έχει 
την ένταση που είχε στο παρελθόν, το παλιό µο-

ντέλο ανάπτυξης δεν µπορεί να αναγεννηθεί 
πλέον (ούτε βέβαια θα ήταν θεµιτό κάτι τέτοιο). 
Για να προχωρήσουµε µπροστά, πρέπει αρχικά 
να αποδεχτούµε κάποιες αλήθειες:

Πρώτον, δεν µπορούµε ως κοινωνία να κατα-
ναλώνουµε πάνω από τις δυνατότητές µας. Στον 
βαθµό που το κάνουµε, πρέπει παράλληλα να ε-
πενδύουµε στην εγχώρια παραγωγή, ώστε η ε-
πόµενη γενιά να είναι σε θέση να αποπληρώσει 
το χρέος από το επιπλέον προϊόν που θα παρά-
γει η οικονοµία.

∆εύτερον, επειδή ο δανεισµός του παρελθό-
ντος προήλθε κυρίως από το εξωτερικό, για να 
αποπληρωθεί σταδιακά το εξωτερικό χρέος (δη-
µόσιο και ιδιωτικό) πρέπει να ενισχύσουµε τις 
εξαγωγές µας. Για την ακρίβεια, πρέπει να εξά-
γουµε περισσότερα απ’ όσα εισάγουµε.

Τρίτον, επειδή ζούµε σε µια ενιαία ευρωπα-
ϊκή αγορά και σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές πε-
ριβάλλον, για να χτίσουµε µια οικονοµία µε κε-
ντρικούς πυλώνες τις επενδύσεις και τις εξα-
γωγές πρέπει να είµαστε ανταγωνιστικοί. Και 
επειδή η ανταγωνιστικότητα είναι σχετική έν-
νοια, πρέπει για την ακρίβεια να είµαστε πιο α-
νταγωνιστικοί από τους άλλους.

«Το νέο αναπτυξιακό µοντέλο πρέπει να βα-
σίζεται στις επενδύσεις και στις εξαγωγές» τό-
νισε ο κ. Μαλλιαρόπουλος.

Ανταγωνιστικότητα 
και χρηµατοδότηση
Ωστόσο, για να ενισχυθούν οι επενδύσεις και οι 
εξαγωγές απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας και, όσον αφορά 
τις επενδύσεις, η χρηµατοδότηση.

Η ανταγωνιστικότητα δεν αφορά µόνο το κό-
στος εργασίας. Αφορά και το έµµεσο κόστος, το 
οποίο επηρεάζεται από ασφαλιστικές εισφορές, 
το ύψος της φορολογίας και το κόστος του κεφα-
λαίου. Αφορά επίσης τη διαρθρωτική ανταγωνι-
στικότητα, η οποία καθορίζεται από την ποιό-
τητα των θεσµών, τα δικαιώµατα των επενδυτών 
και την ισχύ του νόµου (rule of law), όπως επί-
σης και την ευελιξία των αγορών προϊόντων και 
υπηρεσιών και της αγοράς εργασίας.

Ένα από τα σηµαντικά ευρήµατα της ακαδη-
µαϊκής βιβλιογραφίας είναι ότι η οικονοµική α-
νάπτυξη είναι συνάρτηση της ποιότητας των θε-
σµών σε µια χώρα. Η ποιότητα των θεσµών στη 

χώρα µας είναι χαµηλή, σύµφωνα µε τους δεί-
κτες ανταγωνιστικότητας. Η διαπίστωση αυτή 
οδηγεί άµεσα σε µια πρόταση πολιτικής: Οι µε-
ταρρυθµίσεις µε την ευρύτερη έννοια (που α-
φορούν τον τρόπο λειτουργίας των αγορών, το 
ρυθµιστικό περιβάλλον και την ποιότητα των 
θεσµών) πρέπει να διαφυλαχθούν ως κόρη ο-
φθαλµού και να συνεχιστούν απρόσκοπτα µετά 
τη λήξη του προγράµµατος. Για τον λόγο αυτόν 
η σύσταση ενός Συµβουλίου Ανταγωνιστικό-
τητας είναι µια εξαιρετική πρωτοβουλία στη 
σωστή κατεύθυνση.

Αλλαγή µείγµατος 
δηµοσιονοµικής πολιτικής
Σύµφωνα µε µελέτες της ΤτΕ, η αύξηση των φο-
ρολογικών συντελεστών την περίοδο 2010-2018 
οδήγησε σε σηµαντική διόγκωση της παραοικο-
νοµίας. Η ύφεση θα ήταν πολύ πιο ρηχή και σύ-
ντοµη και η δηµοσιονοµική προσπάθεια πολύ 
µικρότερη αν η χώρα είχε καταφέρει να ελέγ-
ξει την παραοικονοµία. ∆υστυχώς, δεν το κατα-
φέραµε.

Σήµερα η πολιτεία προσπαθεί να καταπο-
λεµήσει την παραοικονοµία µε κατασταλτικά 
µέτρα, κάτι που, αν και είναι απαραίτητο, δεν 
είναι αρκετό. Για να καταπολεµηθεί η παραοι-
κονοµία, πρέπει συµπληρωµατικά να εξαλει-
φθούν τα κίνητρα που οδηγούν στην απόκρυψη 
εισοδηµάτων. Και αυτά τα κίνητρα δεν είναι 
άλλα από την υψηλή φορολογία. Πρέπει λοι-
πόν να αλλάξει το µείγµα της δηµοσιονοµικής 
πολιτικής: από φοροκεντρικό σε ένα µείγµα µε 
έµφαση στη µείωση µη παραγωγικών δαπανών. 
«Αυτό είναι µια µεγάλη πρόκληση. Όµως είναι 
απαραίτητο. Και πιστεύω ότι το δηµοσιονοµικό 
κόστος θα είναι µόνο βραχυχρόνιο, ενώ µακρο-
χρόνια θα έχει δηµοσιονοµικό όφελος, καθώς 
θα οδηγήσει σε διεύρυνση της φορολογικής 
βάσης» επισήµανε ο οικονοµολόγος της ΤτΕ.

«Αλλαγή του µείγµατος δηµοσιονοµικής πο-
λιτικής σηµαίνει συγκεκριµένα µείωση φορο-
λογικών συντελεστών εισοδήµατος, εταιρικών 
κερδών και ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό είναι 
αναγκαίο για να γίνει η χώρα ένας ελκυστικός 
πόλος έλξης επενδύσεων και ανθρώπινου κεφα-
λαίου, το οποίο συρρικνώθηκε σηµαντικά ως α-
ποτέλεσµα του brain drain τα χρόνια της κρί-
σης» σηµείωσε ο κ. Μαλλιαρόπουλος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 
ΕΝΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΟΚ
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Μ
ήνυμα για επενδύσεις-
μαμούθ τα επόμενα 
χρόνια έστειλε ο πρό-
εδρος του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων και Βι-
ομηχανιών (ΣΕΒ), Θε-
όδωρος Φέσσας, προς 
απάντηση όσων κατη-
γορούν τις ελληνικές ε-
ταιρείες για έλλειψη ε-
πενδύσεων στη χώρα.

Ειδικότερα, μιλώ-
ντας σε συνέδριο στο 
Βερολίνο, ο κ. Φέσσας 
επισήμανε ότι τα μέλη 
του ΣΕΒ σχεδιάζουν ε-
πενδύσεις 16 δισ. ευρώ 
για τα επόμενα χρόνια, 
ενώ τόνισε ότι και μέσα 
στην κρίση δεν έπαψαν 
να επενδύουν, να ανα-
βαθμίζουν κρίσιμες υ-
ποδομές και να ενισχύ-
ουν τα τοπικά τους δί-
κτυα.

Όπως σημείωσε, πα- 
ρά τις βελτιώσεις που 
έχουν γίνει, εάν θέ-
λουμε να δούμε ένα ι-
σχυρό κύμα επενδύσεων στη χώρα μας, οφείλουμε να κινηθούμε ταχύτερα 
και να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που δημιουργούν η γραφειοκρατία, οι 
διαδικασίες αδειοδότησης και χωροθέτησης και η πολύ υψηλή, γεμάτη ασά-
φειες και απρόβλεπτη φορολογία.

Διαρθρωτικά ζητήματα
Ωστόσο, ο κ. Φέσσας δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι παραμένουν ανοι-
χτά σημαντικά διαρθρωτικά ζητήματα, προβλήματα που αφήνει πίσω της ως 
κληρονομιά η πολυετής ύφεση, αλλά και τα λάθη στην υλοποίηση των προ-
γραμμάτων προσαρμογής που έγιναν τόσο από τις ελληνικές κυβερνήσεις 
όσο και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, σήμερα η Ελλάδα είναι μια χώρα 
βαθιά υπερφορολογημένη, ιδιαίτερα στην εργασία και στην παραγωγή, η 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ελληνικές επιχειρήσεις παραμένει 
περιορισμένη και ακριβή, το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι 
τεράστιο σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, το μικρό μέγεθος του ιδι-
ωτικού τομέα σε σχέση με το κράτος και τα μικρά επιχειρηματικά μεγέθη 
κρατούν χαμηλή την παραγωγικότητα της οικονομίας σε συνδυασμό και με 
το μεγάλο ψηφιακό έλλειμμα.

Επίσης, η τάση γήρανσης του πληθυσμού, οι υψηλές συνταξιοδοτικές 
δαπάνες, όπως και το γεγονός ότι, παρά τους πολύ μειωμένους μισθούς, τα 
επίπεδα απασχόλησης στη χώρα παραμένουν πολύ χαμηλά, ως αποτέλεσμα 
των διαρθρωτικών αντικινήτρων για εργασία –της υψηλής φορολογίας και 
των πολύ υψηλών, μη ανταποδοτικών εισφορών–, αποτελούν σημαντικές 
διαρθρωτικές προκλήσεις.

Ο κ. Φέσσας σημείωσε ότι «η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει από οικονομία 
της κατανάλωσης και των εισαγωγών σε οικονομία της παραγωγής και των 
εξαγωγών. Για να συμβεί αυτό, απαιτείται άλλο μείγμα πολιτικής». Όπως 
είπε, είναι κρίσιμο να αποδειχθεί ότι όλοι έχουμε γίνει σοφότεροι μέσα 
από την οδυνηρή εμπειρία της προσαρμογής και υπογράμμισε ότι για να 
συμβεί αυτό, πρέπει να δοθεί έμφαση σε έξι άξονες:
1. Διατήρηση της πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας, ιδιαίτερα 
στην επόμενη εκλογική χρονιά.
2. Συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων.
3. Διαρκής βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
4. Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους και της οικονομίας.

5. Διατήρηση της ευε-
λιξίας στην αγορά ερ-
γασίας, εναρμόνιση 
των μισθών με την πα-
ραγωγικότητα της οι-
κονομίας και μείωση 
του υψηλού μη μισθο-
λογικού κόστους.
6. Αξιοποίηση του φι-
λοευρωπαϊκού αισθή-
ματος της ελληνικής 
κοινωνίας, που βελτι-
ώνεται αισθητά τα τε-
λευταία χρόνια, για 
ακόμη ταχύτερη σύ-
γκλιση με την υπό-
λοιπη Ευρώπη.

Αμείλικτος  
ο ανταγωνισμός
Πρόσφατα, εξάλλου, 
ο πρόεδρος του ΣΕΒ 
τόνισε ότι ο επενδυ-
τικός ανταγωνισμός 
είναι αμείλικτος, όχι 
μόνο από παγκόσμι-
ους γίγαντες αλλά και 
από χώρες στη γειτο-
νιά μας και στο μέγε-
θός μας.

Δεδομένου ότι η 
συντριπτική πλειονό-
τητα των επενδύσεων 
σήμερα γίνεται από ι-

διωτικά επενδυτικά κεφάλαια, περίπου 87,5% κατά μέσο όρο στην Ε.Ε., 
είναι απαραίτητο να καταβληθούν προσπάθειες ώστε η χώρα να ανταποκρι-
θεί σε αυτό που ζητούν οι επενδυτές. «Πρέπει το ελληνικό κράτος να γίνει 
πιο “πελατοκεντρικό”, να μπει στα παπούτσια του επενδυτή, να αρχίσει να 
σκέφτεται σαν κι αυτόν, ώστε να προσφέρει το κατάλληλο μενού υπηρεσιών 
και λύσεων για την προσέλκυση επενδύσεων» σημείωσε.

Αυξήθηκαν οι γερμανικές επενδύσεις
Πάντως, ο κ. Φέσσας υποστήριξε ότι έχει ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των γερ-
μανικών επιχειρήσεων προς την ελληνική οικονομία, κάτι που επιβεβαι-
ώνεται από την εντυπωσιακή βελτίωση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ 
Ελλάδας και Γερμανίας τόσο σε επίπεδο γερμανικών άμεσων ξένων επεν-
δύσεων (ΑΞΕ) όσο και στις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων προς τη γερμα-
νική αγορά.

«Η Ελλάδα σήμερα παρουσιάζει ελκυστικές τιμές για ακόμη περισσότε-
ρες ξένες επενδύσεις» διεμήνυσε.

O κ. Φέσσας παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι γερμανικές 
ΑΞΕ στη χώρα μας αυξήθηκαν από 11,5% το 2009 σε 22% το 2017, με συνέ-
πεια να κατέχουν σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο ΑΞΕ στην ελληνική οικο-
νομία. Αντίστοιχα καλή είναι και η πορεία των ελληνικών εξαγωγών προς τη 
γερμανική αγορά, οι οποίες αυξήθηκαν στα 2 δισ. ευρώ το 2017, με σημαντι-
κότερες κατηγορίες τα τρόφιμα (600 εκατ. ευρώ), τα βιομηχανικά και τα χη-
μικά προϊόντα (370 εκατ. ευρώ και 320 εκατ. ευρώ αντίστοιχα).

Ο κ. Φέσσας ζήτησε τη βελτίωση της πρόσβασης των ελληνικών επιχει-
ρήσεων στη γερμανική αγορά, με στόχο την περαιτέρω διείσδυση και ανά-
πτυξη των επιχειρηματικών συνεργασιών.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σήμερα για 
τοποθετήσεις θεσμικών επενδυτών σε ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και σε 
νέες επενδύσεις, καθώς:
• οι αξίες στο Χρηματιστήριο Αξιών είναι κατά 64% χαμηλότερες από το 
2009 – τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός χρηματιστηριακός δείκτης έχει σημει-
ώσει αύξηση κατά 60%,
• οι τιμές ακινήτων είναι μειωμένες κατά 45% σε σύγκριση με το 2009,
• ενώ υπάρχει πληθώρα διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού με ικανότητες 
και αυξημένα προσόντα στις κατηγορίες των επιστημόνων και των μηχανι-
κών.

ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ 16 ΔΙΣ. 
ΣΧΕΔΙΆΖΟΎΝ

ΤΆ ΜΕΛΗ ΤΟΎ ΣΕΒ



Με Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής  
ο παγκόσμιος τραπεζικός τομέας απαντά  
στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής

H 
μεγάλη παγκόσμια πρόκληση της κλιματικής αλλα-
γής και της βιώσιμης ανάπτυξης καθορίζει όλο και 
περισσότερο τις πολιτικές των υπερεθνικών οργανι-
σμών, των κρατών αλλά και τις κατευθύνσεις και επι-
λογές που πρέπει να γίνουν στο επίπεδο της διεθνούς 

οικονομίας. Σε αυτή τη διεθνή προσπάθεια που επιβάλλει  προσαρ-
μογές  προσανατολισμένες στη μείωση της ενεργειακής κατανά-
λωσης και της θετικής περιβαλλοντικής επίπτωσης ο χρηματοπι-
στωτικός τομέας έχει κεντρικό ρόλο και όπως σημειώνουν πολλοί 
αναλυτές πρέπει να δείξει πως αντιλαμβάνεται και ικανοποιεί τις α-
νάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας που αλλάζει.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του  ΟΗΕ πάνω από 7 τρις. δολάρια επεν-
δύσεων απαιτούνται κάθε χρόνο έως το 2030 για να επιτύχουν οι 
στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θέσει. Τα 6 από τα 7 α-
παιτούμενα τρις. δολάρια προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και, 
καθώς, τα 2/3 της παγκόσμιας χρηματοδότησης παρέχονται από τις 
τράπεζες. Κατά συνέπεια είναι προφανές ότι  ο τρόπος που λειτουρ-
γούν οι τράπεζες  είναι νευραλγικής σημασίας για την επιτυχία των 
στόχων και του μέλλοντος της βιώσιμης ανάπτυξης
Με βάση αυτή τη φιλοσοφία, σε διεθνή συνάντηση που έγινε πρό-
σφατα  στο Παρίσι, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον (United Nations Environment Programme Finance 
Initiative -UNEP FI) και 28 τράπεζες από όλο τον κόσμο, έθεσαν σε 
παγκόσμια δημόσια διαβούλευση τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής 
(Principles for Responsible Banking).  
Οι Τράπεζες αυτές αντιπροσωπεύουν πάνω από $17 τρισ. δολάρια σε 
στοιχεία ενεργητικού και πρωτοστατούν στην επεξεργασία και την ε-
φαρμογή των Αρχών, που θα καθορίσουν το ρόλο και τις ευθύνες 
του τραπεζικού τομέα στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος.  
Η Τράπεζα Πειραιώς, είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμε-
τέχει ενεργά, μαζί με άλλες 27 τράπεζες, στη διαμόρφωση των πα-
γκόσμιων αυτών Αρχών, και για το σκοπό αυτό στη διεθνή συ-

νάντηση του Παρισιού παραβρέθηκε ο διευθύνων σύμβουλος κ. 
Χρήστος Μεγάλου ο οποίος δήλωσε ότι οι αρχές αυτές συνάδουν 
πλήρως με τις αρχές εταιρικής υπευθυνότητας που εφαρμόζει στις 
επιχειρηματικές της αποφάσεις. Η βελτιστοποίηση της εταιρικής 
διακυβέρνησης, η ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών στόχων με 
την κοινωνική πρόοδο, η υιοθέτηση άριστων εργασιακών πρακτι-
κών, η προαγωγή του πολιτισμού και η προστασία του περιβάλλο-
ντος αποτελούν τα πεδία στόχευσης της Τράπεζας στο πλαίσιο της 
εταιρικής της υπευθυνότητας.
Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής θα καθορίσουν το ρόλο και τις ευ-
θύνες του τραπεζικού τομέα στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλ-
λοντος.  Δεσμευόμενες στο νέο πλαίσιο, οι τράπεζες θα ευθυγραμ-
μίσουν τις εργασίες τους με τους στόχους της παγκόσμιας κοινό-
τητας, όπως αυτοί εκφράζονται μέσα από τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs) και τη Συμ-
φωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. 

Οι 28 Τράπεζες δεσμεύθηκαν στην υιοθέτηση των Αρχών της Υ-
πεύθυνης Τραπεζικής, που θα συμφωνηθούν μετά τη διαβού-
λευση και συνοψίζονται στα εξής:

  

    

   

  

Αρχή 1: Ευθυγράμμιση

«Θα ευθυγραμμίσουμε την εταιρική μας στρατηγική έτσι ώστε να 
συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων και στους στό-
χους της κοινωνίας όπως αυτοί εκφράζονται στους 17 Στόχους για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ηνωμένα Έθνη), στη Συμφωνία του Παρισιού για 
το Κλίμα και στα σχετικά εθνικά και περιφερειακά θεσμικά πλαίσια».

Αρχή 2: Αντίκτυπος

«Θα αυξάνουμε συνεχώς το θετικό αντίκτυπο μειώνοντας ταυτό-
χρονα το αρνητικό, και θα διαχειριζόμαστε τους κινδύνους  για τους 
ανθρώπους και το περιβάλλον από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες μας».

Αρχή 3: Πελάτες

«Θα εργαζόμαστε με υπευθυνότητα μαζί με τους πελάτες μας ώστε 
να ενθαρρύνουμε τις αειφόρες πρακτικές και να υποστηρίζουμε τις 
οικονομικές δραστηριότητας που δημιουργούν ευημερία για τη ση-
μερινή και τις επόμενες γενεές».

Αρχή 4: Ενδιαφερόμενα Μέρη

«Θα συμβουλεύουμε, θα ενθαρρύνουμε και θα συνεργαζόμαστε υ-
πεύθυνα με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την επίτευξη των στόχων 
της κοινωνίας».

Αρχή 5: Διακυβέρνηση και θέσπιση στόχων 

«Θα υλοποιήσουμε στην πράξη τη δέσμευσή μας στις Αρχές αυτές 
μέσα από την αποτελεσματική διακυβέρνηση και τη δημιουργία  
κουλτούρας Υπεύθυνης Τραπεζικής. Θα ανακοινώνουμε τους στό-
χους που σχετίζονται με τις σημαντικότερες θετικές επιπτώσεις 
από τις δραστηριότητές μας».

Αρχή 6: Διαφάνεια και Λογοδοσία 

«Θα επανεξετάζουμε σε περιοδική βάση την ενσωμάτωση των 
Αρχών και θα ενημερώνουμε, για τις θετικές και αρνητικές επι-
πτώσεις από τις δραστηριότητές μας καθώς και για το βαθμό  συ-
νεισφοράς μας στην επίτευξη των στόχων της κοινωνίας».

Η Τράπεζα Πειραιώς, είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει ενεργά, μαζί 
με άλλες 27 τράπεζες, στη διαμόρφωση των παγκόσμιων Αρχών  

Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου μαζί με εκπροσώπους  
άλλων 27 τραπεζών μετά την ανακοίνωση των ΑΡΧΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ στο Παρίσι, στις 26.11.2018.

��
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Σημαντικό κεφάλαιο για τις επιχειρή-
σεις είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη 
(ΕΚΕ), καθώς οι υπεύθυνες επιχειρή-
σεις επιδεικνύουν καλύτερες οικονομι-

κές επιδόσεις και επιπλέον ανακάμπτουν γρηγο-
ρότερα από την κρίση. Το συμπέρασμα αυτό προ-
έκυψε, μεταξύ άλλων, από τις εργασίες ημερίδας 
που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης 
(CRI) με θέμα «Responsible Business in Europe – 
Maximizing the impact of your strategy».

Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, Δημήτρης 
Μαύρος, ανέφερε ότι η προσήλωση των επιχειρή-
σεων στη στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης και η 
ένταξη σε αυτήν των πολιτικών και πρακτικών της 
ΕΚΕ αποδεικνύονται απολύτως αναγκαίες, ιδιαί-
τερα στη σημερινή οικονομική συγκυρία. Η εται-
ρική ευθύνη συμβάλλει στη βελτίωση της οικονο-
μικής απόδοσης των επιχειρήσεων και τις βοηθά 
να αντιμετωπίσουν περιόδους ύφεσης. Αυτό απο-
τελεί και το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα των υπεύθυνων επιχειρήσεων, σύμφωνα με 
τον κ. Μαύρο.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, Νίκος Αυλώ-
νας, τόνισε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια, παρά την 
οικονομική ύφεση, περισσότερες από 50 επιχει-
ρήσεις συμμετείχαν στον θεσμό του Εθνικού Δεί-
κτη Εταιρικής Ευθύνης (CRI Index), που θεωρεί-
ται διεθνώς ένα από τα πιο έγκυρα εργαλεία αξιο-
λόγησης.

Ο κ. Αυλώνας παρουσίασε τα αποτελέσματα έ-
ρευνας που έγινε σε 500 εταιρείες, οι οποίες απο-
τελούν το 20% των εταιρειών που εκδίδουν εκθέ-
σεις βιώσιμης ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη. Συ-
νολικά τα σημεία σύγκλισης στρατηγικών στόχων 
των εταιρειών ήταν το κομμάτι της κλιματικής αλ-
λαγής, της ενεργειακής απόδοσης, των υπεύθυνων 
διαδικασιών και του τρόπου που επιδρούν στην 

κοινωνία, όπως και το κομμάτι της υπεύθυνης εφο-
διαστικής αλυσίδας.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, σύμφωνα με τον 
κ. Αυλώνα, ότι στην πλειονότητά τους οι επιχειρή-
σεις δεν μετράνε την κοινωνική τους επίδραση. Δεν 
χρησιμοποιούν δηλαδή εργαλεία για να μετρήσουν 
πώς τα έχουν πάει και ποια είναι η κοινωνική τους 
επιρροή.

«Η ΕΚΕ είναι ένας τομέας στον οποίο έχει η-
γετικό ρόλο η Βρετανία, όχι μόνο στον σχεδιασμό 
αλλά και στην εφαρμογή και προώθηση των σχε-
τικών δράσεων. Τα θεμέλια αυτού που σήμερα α-
ποκαλούμε ΕΚΕ εντοπίζονται στις πρωτοβου-
λίες μεγάλων Βρετανών επιχειρηματιών τον 18ο 
και 19ο αιώνα» ανέφερε η Kate Smith, πρεσβευ-
τής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα. Όπως 
είπε, η έννοια της ΕΚΕ έχει γνωρίσει τεράστια ε-
ξέλιξη και πλέον εργοδότες και οργανισμοί καλού-
νται να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις, τόσο 
σε ό,τι αφορά αυτά που οι ίδιοι θέλουν να προσφέ-
ρουν όσο και σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες σε αυτόν 
τον τομέα. «Η βρετανική κυβέρνηση περιγράφει 
τις πρωτοβουλίες ΕΚΕ ως δράσεις που συμβάλ-
λουν στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλο-
ντική ανάπτυξη και επιδρούν θετικά και στην κοι-
νωνία και στις επιχειρήσεις. Ζητήματα όπως η κλι-
ματική αλλαγή, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, 
το παγκόσμιο χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών 
εντείνονται και κερδίζουν έδαφος. Γι’ αυτό οι πολί-
τες προσβλέπουν όχι μόνο στις κυβερνήσεις αλλά 
και στον ιδιωτικό τομέα και τις ΜΚΟ, ώστε να λη-
φθούν μέτρα προς την κατεύθυνση μιας ευρύτερης 
κοινωνικής ατζέντας» τόνισε και πρόσθεσε ότι «στη 
Βρετανία έχουμε πολλές επιχειρήσεις και οργανι-
σμούς που είναι πρωτοπόροι και έχουν φέρει τη 
σύγχρονη ΕΚΕ στο τραπέζι των συνεδριάσεων των 
διοικητικών συμβουλίων».

Σύμφωνα με την Kate Smith, το Ινστιτούτο Ε-
ταιρικής Ευθύνης έχει ήδη διαπιστώσει την αλ-

λαγή στην εταιρική κουλτούρα. Η ΕΚΕ συζητεί-
ται όλο και περισσότερο και αντίστοιχες εκθέσεις 
επιχειρήσεων και οργανισμών αυξήθηκαν κατά 
37% τα τελευταία πέντε χρόνια, παρά τις προκλή-
σεις της οικονομικής κρίσης. Αυτό φανερώνει ότι υ-
πάρχει μια στρατηγική μετατόπιση στην ελληνική 
επιχειρηματική σφαίρα προς την κατεύθυνση της 
επένδυσης σε πρακτικές και πρωτοβουλίες ΕΚΕ. 
Πρόκειται, όπως ανέφερε, για μια μετατόπιση που 
συμβαίνει και σε επίπεδο μετόχων και άμεσα εν-
διαφερομένων και επιχειρήσεων, που συνειδητο-
ποιούν όλο και περισσότερο την αξία της ΕΚΕ και 
είναι πρόθυμοι να πιέσουν προς αυτή την κατεύ-
θυνση.

Ανθρωποκεντρικό εργαλείο
Τα τελευταία χρόνια, αν και δεν είναι προφανής η 
σύνδεση, η ΕΚΕ συνδέεται με τις συμπράξεις δη-
μόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς μπορεί να 
διαμορφώσει κατάλληλο περιβάλλον για να λυθούν 
τα προβλήματα και να χτιστούν οι σχέσεις με τις το-
πικές κοινωνίες, αφού η ΕΚΕ αποτελεί ένα ανθρω-
ποκεντρικό εργαλείο που αφορά όλους τους οργα-
νισμούς, ιδιωτικούς και δημόσιους. Κι αυτό γιατί 
μέσω της ΕΚΕ εξασφαλίζεται βιωσιμότητα, ομαλή 
λειτουργία και ανάπτυξη, καθώς η ΕΚΕ είναι και 
κέρδος, αφού αυξάνει τις πωλήσεις, εξασφαλίζει 
loyalty και μειώνει το ρίσκο.

Εξάλλου, τόσο οι εταιρείες του δημόσιου όσο 
και αυτές του ιδιωτικού τομέα είναι υποχρεωμένες 
βάσει νόμου να συντάσσουν απολογισμό και να δη-
μοσιοποιούν μη οικονομικά στοιχεία.

Σημειώνεται ότι οι τομείς οι οποίοι κυρίως προ-
σελκύουν το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων είναι 
τομείς της ΕΚΕ που έχουν αναγνωριστεί ως σημα-
ντικά τοπικά και παγκόσμια θέματα, όπως η κλιμα-
τική αλλαγή, η διαχείριση των αποβλήτων, η ανά-
πτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και 
η ενίσχυση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ… 
ΎΠΕΎΘΎΝΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
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Ε
άν κάποιος κοιτάξει το 
διεθνές αλλά και το το-
πικό περιβάλλον μέσα 
στο οποίο η χώρα μας 
καλείται να βρει διέξοδο 
προς την ανάπτυξη, κα-
ταλαβαίνει ότι η έξοδος 

από τα μνημόνια δεν συνεπάγεται και την ε-
πιτυχημένη μεταμνημονιακή πορεία, πόσο 
μάλλον την επιστροφή στην οικονομική 
πρόοδο. Από την κλιματική αλλαγή, που κα-
θορίζει σε σημαντικό πλέον βαθμό την οικο-
νομική ανάπτυξη, και τα νέα δεδομένα στον 
καταμερισμό εργασίας εξαιτίας της τεχνολο-
γικής επανάστασης μέχρι τις τεκτονικές κοι-
νωνικο-πολιτικές προκλήσεις από το παγκό-
σμιο ζήτημα των μεταναστών και την έξαρση 
του εθνικολαϊκισμού, η Ελλάδα καλείται να 
πλεύσει σε ουσιαστικά αχαρτογράφητα και 
τρικυμιώδη νερά.

Είναι πλέον σαφές ότι οι πολιτικές ηγε-
σίες μόνες τους δεν μπορούν να είναι απο-
τελεσματικές, εγκλωβισμένες στον φαύλο 
κύκλο του πολιτικού κόστους ή πολλές 
φορές απλώς και μόνο λόγω ανεπάρκειας 
γνώσεων, εμπειριών και πόρων. Την ίδια 
στιγμή η εμμονή για τους όποιους λόγους 
σε δημοσιονομικές πολιτικές που στραγγα-
λίζουν την ανάπτυξη εξανεμίζει την εμπι-
στοσύνη στην οικονομία μας και τορπιλίζει 
τις όποιες προσπάθειες την ελληνικής επι-
χειρηματικότητας σε κάθε κλάδο.

Το μέλλον της ελληνικής οικονομίας δεν 
κρίνεται από εξαγγελίες και μακρόπνοα 
σχέδια, αλλά από την άμεση, ουσιαστική και 

αξιόπιστη δημιουργία ενός περιβάλλοντος 
που θα επιτρέπει τη δημιουργική επιχειρη-
ματικότητα και θα είναι ουσιαστικά ανταγω-
νιστικό προς τις ξένες μικρές ή μεγαλύτερες 
επενδύσεις. Κρίνεται από την ικανότητά μας 
να αφήσουμε πίσω περιοριστικές επιλογές 
και να επικεντρωθούμε στην παραγωγή δι-
εθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρε-
σιών που αντανακλούν σύγχρονές ανάγκες 
και τάσεις με μέλλον και προοπτικές. Κρίνε-
ται, τέλος, από την ικανότητα να ακολουθή-
σουμε επιτυχημένα μοντέλα άλλων χωρών, 
είτε αναφορικά με την εξαιρετικά αναγκαία 
επένδυση στην παιδεία και στην απελευθέ-
ρωσή της από αγκυλώσεις και στερεότυπα 
είτε αναφορικά με την ενίσχυση και θωρά-
κιση των θεσμών και του χρηματοπιστωτι-
κού συστήματος.

Τα πολλά χρόνια της κρίσης η ελληνική 
επιχειρηματικότητα, από τη βιομηχανία 
και τον πρωτογενή τομέα μέχρι τον τουρι-
σμό και το εμπόριο, μπροστά σε μια δραμα-
τική υπερφορολόγηση της εργασίας, της δη-
μιουργικότητας και των επιχειρήσεων, εξά-
ντλησε τις δυνάμεις της για να στηρίξει την 
ύπαρξή της και μέσω αυτής την εθνική οι-
κονομία μας. Είδαμε και αντιμετωπίσαμε 
όλοι μας εξαιρετικά ατυχείς και αναποτε-
λεσματικές πολιτικές, που διατήρησαν λίγο 
ή πολύ τα ίδια δομικά χαρακτηριστικά της 
οικονομίας μας με αυτά που είχε η Ελλάδα 
το 2009-2010, ενώ τη μετέτρεψαν στη λιγό-
τερο ελεύθερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στην Ευρωζώνη και σε μία από 
τις λιγότερο παραγωγικές, όντας την ίδια 

στιγμή 25% φτωχότερη.
Σήμερα, όμως, οφείλουμε να γυρίσουμε 

σελίδα. Στο Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελη-
τήριο έχουμε κουραστεί και έχουμε κουρά-
σει να φωνάζουμε για τα αυτονόητα. Συνέ-
χιση και κυρίως εφαρμογή των μεταρρυθμί-
σεων, προώθηση αποκρατικοποιήσεων και 
της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, 
απελευθέρωση σημαντικών τομέων της οι-
κονομίας, σύγχρονη και βιώσιμη αντιμετώ-
πιση της ανεργίας αλλά και ζητημάτων που 
τρομάζουν, όπως η δικαιοσύνη, η κοινωνική 
ασφάλιση, η υγεία και η οριστική καταπολέ-
μηση του κρατισμού.

Βλέπουμε καθημερινά το ενδιαφέρον των 
μελών μας αλλά και αμερικανικών επιχει-
ρήσεων σε τομείς όπως η ενέργεια, οι τη-
λεπικοινωνίες, η εφοδιαστική αλυσίδα και 
τα logistics, η ψηφιακή οικονομία και η κυ-
κλική οικονομία, ο τουρισμός, τα μέταλλα 
και η εξόρυξη, τα τρόφιμα και τα φάρμακα 
και ο γεμάτος προοπτικές πρωτογενής το-
μέας.

Είναι στο χέρι μας να αποφασίσουμε να 
κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι με διάθεση να α-
κούσουμε και να συνεργαστούμε, ώστε με 
τόλμη να αφήσουμε πίσω μας εμμονές και 
μικροσυμφέροντα που μας εγκλωβίζουν και 
να αντιληφθούμε πώς λειτουργεί πλέον ο 
κόσμος. Η επιχειρηματική κοινότητα είναι 
ήδη στο τραπέζι αυτό και περιμένει.

*Ο Νικόλαος Μπακατσέλος είναι αντιπρό-
εδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορι-
κού Επιμελητηρίου.

ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ 
ΝΑ ΑΦΉΣΟΥΜΕ ΠΙΣΩ 
ΜΑΣ ΕΜΜΟΝΕΣ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 
ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΥΝ

Του Νικόλαου Μπακατσέλου*



Στην κορυφή με επενδύσεις και εξαγωγές
ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.

Α
ν κάποιος αναφερόταν στην ΜΕΓΑ, θα έκανε λόγο 
για μια εταιρεία πρότυπο, μια 100% ελληνική βιο-
μηχανία με μακρά πορεία, που βάζει τη δική της 
ξεχωριστή σφραγίδα  στον κλάδο των προϊόντων 
προσωπικής υγιεινής. Στην «καρδιά» του ελληνι-
κού επιχειρείν από το 1980, η εταιρεία ξεκίνησε 

ως παραγωγός ωτοκαθαριστών (Τipers). Έτος σταθμός για την 
ΜΕΓΑ αποτέλεσε το 1990 καθώς και η δεκαετία που ακολούθη-
σε. Μέσω ενός εκτενούς επενδυτικού προγράμματος, προχώ-
ρησε στη ριζική ανανέωση του μηχανολογικού της εξοπλισμού, 
ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής σε όλες τις γραμμές πα-
ραγωγής της. Παράλληλα, ακριβώς την ίδια περίοδο, διεύρυνε 
την γκάμα των προϊόντων της με σημαντικότερη επιχειρηματική 
κίνηση το λανσάρισμα της σερβιέτας EveryDay το 1996, ενώ πα-
ράλληλα ξεκίνησε δυναμικά την εξαγωγική της δραστηριότητα. 
Σήμερα, η εταιρεία έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στη συνολική 
κατηγορία προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ελλάδα με μια 
μεγάλη γκάμα όπως τα Babylino, EveryDay, Sani, Pom Pon, Wet 
Hankies BabyCare, Tipers και ΜΕΓΑ. Επιπλέον, παράγει εδώ 
και χρόνια σειρά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private label) για 
μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ στην Ελλάδα, ενώ διατηρεί μα-
κροχρόνιες συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες του τομέα προσω-
πικής υγιεινής, με παγκόσμια παρουσία.

ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Σε μια Ελλάδα διαρκούς οικονομικής αστάθειας και ενάντια 
στον ισχυρό ανταγωνισμό του κλάδου προϊόντων προσωπικής 
υγιεινής, η ΜΕΓΑ, το διαμάντι του «ηθικού επιχειρείν», παρου-
σιάζει εντυπωσιακή αναπτυξιακή πορεία. Χάρη στο συνεχές 
επενδυτικό της πλάνο, που ξεπερνά τα 68 εκ. ευρώ στο διά-
στημα 2010 – 2017, ενώ περιλαμβάνει επενδύσεις σε αποθή-
κη, μηχανολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής, καθώς και 
προηγμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου, η ελληνική εταιρεία 
– παραγωγός θέτει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη μιας ευ-
ρείας γκάμας καινοτόμων προϊόντων. 

Με αναμφίβολα εντυπωσιακή εξαγωγική δραστηριότητα στα 
χρόνια της οικονομικής κρίσης, αλλά και ενδυνάμωση των 
μεριδίων της στην Ελλάδα, σημείωσε αλμα τώδη άνοδο των 
πωλήσεών της. Με τζίρο μόλις 22 εκ ευρώ το 2000, κατάφερε 
το 2017 να ξεπεράσει τα 168 εκ. ευρώ ενώ σήμερα αποτελεί 
έναν από τους 10 μεγαλύτερους προμηθευτές του ελληνικού 
λιανεμπορίου, αγγίζοντας πλέον τα 195 εκ. ευρώ τζίρο.
Το ίδιο διάστημα,  η ΜΕΓΑ παρουσίασε αύξηση προσωπικού κατά 
98% (σήμερα απασχολεί περίπου 580 εργαζόμενους).
Επιπλέον, με παρουσία σε 4 Ηπείρους εξαπλασίασε την εξα-
γωγική της δραστηριότητα. Σήμερα, μεγάλο ποσοστό των προ-
ϊόντων προσωπικής υγιεινής, όπως η κατηγορία βρεφικές 
πάνες, έχει πάρει τη θέση της στα 60 σημαντικότερα ελληνικά 
εξαγόμενα προϊόντα, ενώ εξαιρετικά σημαντική για τον εξω-
στρεφή προσανατολισμό της ΜΕΓΑ  αποτελεί και η εδραίω-
ση των μακροχρόνιων στρατηγικών συνεργασιών contract 
manufacturing. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Με προσήλωση και πίστη στις δυνατότητες της χώρας, η ΜΕΓΑ 
είναι σήμερα η μοναδική ελληνική εταιρεία - παραγωγός ενός 
ολοκληρωμένου portfolio επώνυμων προϊόντων προσωπικής 
υγιεινής στην κατηγορία της. Κόντρα στις συνθήκες των καιρών 
και των συνηθισμένων επιχειρηματικών πρακτικών να μεταφέ-
ρεται η παραγωγή σε χώρες με ευνοϊκότερη φορολογία και χα-
μηλότερο εργατικό κόστος, η ΜΕΓΑ επιλέγει σταθερά να επενδύει 
με συνέπεια στον τόπο της, ενώ διατηρεί το 100% της παραγω-
γής της στη χώρα μας. Παράγει τα προϊόντα της στις ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις έκτασης 63.000 τμ. στην Αττική, λειτουργώντας 
μια από τις πιο εξελιγμένες παραγωγικές μονάδες της Ευρώπης 
- επενδύοντας στην χώρα και στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνι-
κή παραγωγή και οικονομία. Η ΜΕΓΑ, μια εταιρεία που ανοίγει 
παράθυρο στον κόσμο και οδηγεί τις εξελίξεις, αφουγκράζεται 
διαρκώς τις ανάγκες της  κοινωνίας και στηρίζει έμπρακτα την 
χώρα αφού η «Φροντίδα για την Ελλάδα» αποτελεί σημαντική 
προτεραιότητά της.

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η ΜΕΓΑ επενδύει στρατηγικά στην έρευνα και ανάπτυξη μέσω ενός 
άρτια εξοπλισμένου τμήματος R&D. Τα στελέχη της εταιρείας επιση-
μαίνουν ότι η ποιότητα και η ελληνική καινοτομία αποτελούν διαχρο-
νικό ζητούμενο, καθώς στο DNA της ΜΕΓΑ δεσπόζουν η έμπνευση 
και η δημιουργία. Ένα παράδειγμα είναι το «Sensitive Concept»: η 
ξεχωριστή πρόταση της ΜΕΓΑ στην προσωπική υγιεινή, με στόχο να 
προσφέρει μια πλήρη σειρά προϊόντων εμπιστοσύνης που δεν καλύ-
πτουν μόνο το βασικό προαπαιτούμενο (πχ απορροφητικότητα), αλλά 
παράλληλα προσφέρουν μέγιστη προστασία προς το δέρμα, μέσα 
από εξαιρετικά προσεκτική επιλογή φιλικών υλικών. Τα υλικά των 
προϊόντων πιστοποιούνται από σειρά κλινικών και εργαστηριακών 
ελέγχων σε Δερματολογικά Ινστιτούτα του εξωτερικού. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Για τη MEΓA, η υγιής επιχειρηματικότητα και η κοινωνική υπευ-
θυνότητα συμβαδίζουν. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοι-
νωνία η εταιρεία στέκεται αρωγός σε όλες τις ευαίσθητες ομάδες 
που το έχουν ανάγκη, υλοποιώντας φιλανθρωπικές δράσεις με 
συνέπεια και συστηματικότητα μέσω του Προγράμματος Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης. 
Ενδεικτικές δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΜΕΓΑ (2018):
Με την υπογραφή των προϊόντων Sani Sensitive και σε συνεργα-
σία με την  «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η εται-
ρία υλοποιεί πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης 
για τη νόσο Alzheimer, μια κοινωνική δράση για την πρόληψη της 
υγείας των ηλικιωμένων. Μέχρι σήμερα πάνω από 3.000 ηλικιω-
μένοι πραγματοποίησαν τεστ μνήμης πανελλαδικά ενώ η εκστρα-
τεία έχει ήδη ταξιδέψει σε πάνω από 30 περιοχές της Ελλάδας.
Έχοντας πάντα ως προτεραιότητα τη σωματική και ψυχική υγεία των 
παιδιών, προσφέρει ιατρικό εξοπλισμό σε παιδιατρικά νοσοκομεία σε 
συνεργασία με το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος».
Επιπλέον, στην «καρδιά» της στρατηγικής της για βιώσιμη ανά-
πτυξη, βρίσκεται η δέσμευσή της να παράγει τα προϊόντα της με 
όσο το δυνατόν μικρότερη επίπτωση προς το περιβάλλον. 
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Στην άποψη ότι επενδύσεις και εξωστρέ-
φεια είναι τα δύο βασικά στοιχεία που 
θα δώσουν ώθηση στην ελληνική οι-
κονομία, ενώ η παραγωγή καινοτόμων 

προϊόντων μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη, συ-
γκλίνουν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων 
Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Γεώργιος Κωνσταντό-
πουλος, και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 
(ΤτΕ), Γιάννης Στουρνάρας.

«Πιστεύουμε ότι η εξωστρέφεια είναι το κλειδί 
για την οικοδόμηση μιας ισχυρής και βιώσιμης οι-
κονομίας που θα παράγει πλούτο και νέες θέσεις 
εργασίας προς όφελος της κοινωνίας. Η Ελλάδα 
έχει ανάγκη μια ισχυρή παραγωγική βάση, η οποία 
θα εστιάζει σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης 
αξίας που παρουσιάζουν αυξημένη διεθνή ζήτηση 
και η οποία θα υποστηρίζει και θα προωθεί ουσια-
στικά την εξωστρέφεια. Οι εξαγωγείς κατάφεραν σε 
μια δύσκολη περίοδο να αναπτύξουν το διεθνές δί-
κτυο συνεργασίας τους και να αυξήσουν τη διεθνή 
τους δραστηριότητα» υποστηρίζει ο κ. Κωνσταντό-
πουλος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συρρίκνωση της βιομη-
χανικής παραγωγής αποτελεί γεγονός, καθώς «οι 
βιομηχανίες που κάποτε άνθιζαν στην ελληνική πε-
ριφέρεια τείνουν να εξαφανιστούν. Αυτό συμβαίνει 
καθώς τα αντικίνητρα που αντιμετωπίζουν οι επι-
χειρήσεις είναι πολλά και οδηγούν στον αφανισμό 
των επιχειρηματικών και βιομηχανικών πάρκων 
της χώρας. Χαρακτηριστικά να αναφέρω το υψηλό 
λειτουργικό κόστος και το υψηλό κόστος απόκτη-
σης γης στις εν λόγω περιοχές, ενώ σημαντικό πρό-

βλημα αποτελεί και η έλλειψη επενδύσεων σε σχε-
τικές υποδομές. Ως αποτέλεσμα, το μεγαλύτερο 
ποσοστό της βιομηχανικής δραστηριότητας πραγ-
ματοποιείται εκτός των βιομηχανικών πάρκων, κα-
θότι αυτά κρίνονται ασύμφορα για τους ενδιαφερό-
μενους επιχειρηματίες – γεγονός το οποίο επιβε-
βαιώνεται και από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται 
εντός των βιομηχανικών περιοχών, οι οποίες αμφι-
σβητούν πλέον τα πλεονεκτήματά τους, δεδομένου 
του αυξημένου κόστους».

Κατά τον κ. Κωνσταντόπουλο, τα προβλήματα 
που οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν επί σειρά ετών 
στην εγχώρια αγορά, «όπως είναι η υπερφορολό-
γηση, με δυσμενέστερη αυτή της εργασίας, και η 
ελλιπής χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, είχαν 
ως αποτέλεσμα την πλήρη αποδυνάμωση της παρα-
γωγικής βάσης της χώρας». Σημαντικό επίσης ρόλο 
έπαιξε και η επιβολή των capital controls. Σύμφωνα 
με εκτιμήσεις που επικαλέστηκε, στη Βιομηχανική 
Περιοχή της Σίνδου οι ανενεργές επιχειρήσεις α-
νέρχονται στο 30%, ενώ πολλές είναι οι ελληνικές 
εταιρείες που έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους 
έδρα εκτός Ελλάδας. «Χαρακτηριστικότερο παρά-
δειγμα είναι φυσικά η Βουλγαρία, όπου η φορολο-
γία των επιχειρήσεων ανέρχεται σε μόλις 10% και ε-
κτιμάται ότι έχουν την έδρα τους περισσότερες από 
17.000 ελληνικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα επιζήμιο 
για τη χώρα μας είναι επίσης το γεγονός ότι, εκτός 
από το business drain, η κρίση επιδείνωσε και το 
φαινόμενο του brain drain» τόνισε.

Πάντως, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ σημείωσε ότι η 
επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας, μετά την 

ολοκλήρωση των προγραμμάτων προσαρμογής, ο-
φείλει να είναι στραμμένη γύρω από τους άξονες 
«παραγωγή, εξαγωγές, καινοτομία, επενδύσεις».

Απαραίτητη η εξωστρέφεια
Την ανάγκη για εξωστρέφεια της ελληνικής οικονο-
μίας τόνισε πρόσφατα και ο διοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδος (ΤτΕ), Γιάννης Στουρνάρας.

«Υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, για την ελλη-
νική οικονομία η λύση είναι αναμφισβήτητα η ε-
ξωστρέφεια. Η χώρα θα πρέπει να δημιουργήσει α-
νταγωνιστικά και καινοτόμα προϊόντα, καθώς και, 
πάνω απ’ όλα, τις συνθήκες ώστε να διατηρηθεί 
στην Ελλάδα το ποιοτικό επιστημονικό δυναμικό, 
που αποτελεί ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του 
εθνικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας» υ-
ποστήριξε. Κατά τον ίδιο, η ανάπτυξη που βασίζεται 
στην καινοτομία, υποστηριζόμενη από επενδύσεις 
έντασης γνώσης (Knowledge Based Capital), είναι 
καταλυτικής σημασίας για τη βελτίωση του βιοτι-
κού επιπέδου.

Σταθερό πολιτικό 
και οικονομικό πλαίσιο
Πάντως, κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με την 
άποψη ότι οι επενδυτές δίνουν μεγάλη βαρύτητα 
στον παράγοντα «σταθερό πολιτικό και οικονομικό 
πλαίσιο».

«Για όσους επενδυτές προσβλέπουν στο να το-
ποθετήσουν κεφάλαιά τους στην Ελλάδα, ουσια-
στικό ρόλο διαδραματίζει το σταθερό πολιτικό και 
οικονομικό πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
συνεχιστούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και 
μάλιστα με την ευρεία συναίνεση των πολιτικών 
φορέων» υποστηρίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI), Dieter Kempf.

Ο ίδιος κάνει ειδική αναφορά στο πρόβλημα 
της υπερφορολόγησης, αλλά και στο δικαστικό σύ-
στημα: «Εμπόδια παραμένουν η υπερφορολόγηση, 
οι μακροχρόνιες διαδικασίες του δικαστικού συ-
στήματος, η γραφειοκρατία και η δύσκολη πρό-
σβαση στη χρηματοδότηση. Η Ελλάδα βρίσκεται 
κάτω από τον μέσο όρο στην Ευρώπη σε επενδύσεις 
για την έρευνα και την ανάπτυξη, γι’ αυτό και οι πο-
λιτικοί θα πρέπει να δημιουργήσουν και να στηρί-
ξουν ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την καινοτομία, 
έτσι ώστε να μπορέσουν να αυξήσουν οι επιχειρή-
σεις την προστιθέμενη αξία τους».

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
«Ένας σύγχρονος παραγωγικός ιστός που επικε-
ντρώνεται στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων 
και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας μπορεί 
να συμβάλει στην ανάπτυξη» επισημαίνει ο πρόε-
δρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητηρίου, Μιχάλης Μαΐλλης, προ-
σθέτοντας ότι «θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και να 
αξιοποιηθεί το τεράστιο, ελληνικό δυναμικό που υ-
πάρχει στη χώρα».

Τον ίδιο κομβικό ρόλο παίζει η αποκατάσταση 
της εμπιστοσύνης και έξω αλλά και μέσα στη χώρα. 
«Χρειάζεται να διασφαλιστεί ένα καθεστώς ασφά-
λειας και σταθερότητας σε μακροπρόθεσμη βάση 
και, τέλος, θα πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο που θα 
καταστήσει την Ελλάδα πόλο έλξης επενδύσεων» 
υποστηρίζει και διευκρινίζει ότι δεν μπορούμε ως 
χώρα να προτρέπουμε Έλληνες ή ξένους επενδυ-
τές να μας εμπιστευτούν όταν η φορολογία στην Ελ-
λάδα βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με της αναπτυγμέ-
νης Γερμανίας.

ΚΛΕΙΔΙ Η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ
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Β
ουτιά μεγαλύτερη του 20% έκαναν 
οι επενδύσεις κατά το γ΄ τρίμηνο του 
2018, παρόλο που η ελληνική οικο-
νομία «έτρεξε» με 2,2%, παρουσιά-
ζοντας ανάπτυξη για έκτο διαδοχικό 
τρίμηνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που 
έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, ο σχηματισμός πά-
γιου κεφαλαίου μειώθηκε κατά 23,2% σε σχέση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους. Σημαντική 
πτώση 14,5% διαπιστώθηκε και σε σχέση με την περί-
οδο Απριλίου-Ιουνίου. Η πτώση φαίνεται να αντανακλά 
τη μικρή εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό και την 
υποεκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων, που… τροφοδοτεί το υπερπλεόνασμα.

Η «απάντηση» των funds
Σαφείς απαντήσεις στο ερώτημα «γιατί η Ελλάδα δεν 
μπορεί να προσελκύσει περισσότερες και μεγαλύτε-
ρες ιδιωτικές επενδύσεις;» έδωσαν στο συνέδριο του 
Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου «Η 
ώρα της ελληνικής οικονομίας» στελέχη και εκπρόσω-
ποι private equity funds, εστιάζοντας στην απουσία κρί-
σιμης μάζας. Με δεδομένο ότι η ελληνική οικονομία α-
παρτίζεται κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 
βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη μεγέθους. Λίγες είναι 
οι εταιρείες στην Ελλάδα οι οποίες μπορούν λόγω με-
γέθους να προσελκύσουν επενδύσεις της τάξης των 100 
και 200 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή οι αποκρατικοποι-
ήσεις ή τα projects αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας 
είναι λίγα και προχωρούν αργά.

Στον αντίποδα, υπάρχουν δεκάδες μικρομεσαίες ε-
πιχειρήσεις που χρειάζονται κεφάλαια είτε για επέ-
κταση είτε για αναδιάρθρωση, οι οποίες όμως δεν πλη-
ρούν το κριτήριο του μεγέθους και επομένως δεν εξετά-
ζονται καν από τα private equity funds.

Για να αντιμετωπιστεί η παραπάνω ιδιότυπη κατά-
σταση, ο Aziz Francis, ιδρυτής της Brook Lane Capital, 
τόνισε ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούν οι Έλληνες. Οι 
μεν επιχειρηματίες να πιστέψουν στις ευκαιρίες και να 
παρουσιάσουν επιχειρησιακά σχέδια οργανικής ανά-
πτυξης ή εξαγορών, οι δε τραπεζίτες να κινηθούν προς 
την ίδια κατεύθυνση όσον αφορά την αναδιάρθρωση υ-
περδανεισμένων πλην όμως βιώσιμων επιχειρήσεων.

Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί η πρό-
σβαση στα ξένα επενδυτικά κεφάλαια που αναζητούν 
ευκαιρίες και θα προχωρήσει η αναγκαία αναδιάρ-
θρωση και εξυγίανση εγχώριων επιχειρήσεων.

«Η Ελλάδα έχει συνηθίσει την εσωστρέφεια, έχει 
μάθει να απευθύνεται στην εσωτερική της αγορά και δεν 
έχει ακόμα συνειδητοποιήσει πως έξω από τα σύνορα υ-
πάρχουν πολύ μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες. Θα 
πρέπει τόσο η κυβέρνηση αλλά ακόμα περισσότερο οι 
ελληνικές επιχειρήσεις να γίνουν πιο εξωστρεφείς, να 
δείξουν προς τα έξω τι κάνουν. Υπάρχει τόσο ταλέντο, 
τόσες καλές ιδέες στις ελληνικές επιχειρήσεις, και είναι 
κρίμα να μην το μαθαίνουν οι δυνητικοί επενδυτές. Γί-
νονται τόσο πολλά στην Ελλάδα και δεν το γνωρίζει κα-
νείς» κατέληξε ο κ. Francis.

Απαραίτητο ένα ουσιαστικό 
αναπτυξιακό σχέδιο
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερι-
κανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Σίμος Αναστασό-
πουλος, κηρύσσοντας την έναρξη του συνεδρίου τόνισε 
την ανάγκη για την κατάρτιση ενός αναπτυξιακού σχε-
δίου που δεν θα αρκείται στη γενικόλογη αναφορά στην 
καινοτομία και στην εξωστρέφεια ή στους τομείς ανα-
πτυξιακού ενδιαφέροντος, αλλά θα καταγράφει τις συ-
γκεκριμένες διαρθρωτικές αλλαγές που θα βελτιώσουν 
την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα της οικο-
νομίας και θα συνοδεύονται από συγκεκριμένο χρονο-
διάγραμμα υλοποίησης. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η πρό-
βλεψη εκτέλεσης του φετινού προϋπολογισμού δείχνει 
όχι μόνο δημοσιονομική εξισορρόπηση αλλά και υπε-
ραπόδοση στην επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων. 
Δείχνει επίσης και προοπτική ανάπτυξης. Αυτά τα απο-
τελέσματα όμως επιτεύχθηκαν εις βάρος της πραγματι-
κής οικονομίας, που βρίσκεται σε αδιέξοδο από τη συ-
νεχιζόμενη στασιμότητα, την έλλειψη ρευστότητας, τη 
συσσώρευση χρεών, την αποεπένδυση και την υπερφο-
ρολόγηση».

Κατά τον κ. Αναστασόπουλο, η έξοδος από το πρό-
γραμμα προσαρμογής συνιστά ένα σημαντικότατο βήμα 
για την Ελλάδα και την απεξάρτηση της ελληνικής οικο-
νομίας από την εποπτεία των Ευρωπαίων εταίρων. Αυτό 
που χρειάζεται η χώρα είναι μια οικονομία που θα μπο-
ρεί να παράγει νέο πλούτο και να αναπτύσσεται με γρή-

γορους ρυθμούς. Γι’ αυτό και η παραμονή σε χαμηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης ισοδυναμεί με στασιμότητα και δι-
αιώνιση του φαύλου κύκλου των χαμηλών εισοδημάτων, 
της χρησιμοποίησης των αποταμιεύσεων για την απο-
πληρωμή των δυσβάσταχτων φόρων και ασφαλιστικών 
εισφορών, της αποεπένδυσης, της υψηλής ανεργίας και 
της χαμηλής αγοραστικής δύναμης. Και αυτή θα ήταν η 
συνταγή της αποτυχίας που έχει και προδιαγεγραμμένο 
τέλος, την επιστροφή στα μνημόνια, την ύφεση και τη 
λιτότητα.

Εξάλλου, ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Ε-
μπορικού Επιμελητηρίου προειδοποίησε ότι η έξοδος 
από τα μνημόνια δεν εξασφαλίζει και μια επιτυχημένη 
μεταμνημονιακή πορεία, ενώ εκτίμησε πως η επίτευξη 
υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων που στηρίζονται 
στην υψηλή φορολόγηση δεν είναι διατηρήσιμη πολι-
τική και σίγουρα δεν είναι παράγοντας ανάπτυξης. Πέρα 
από την έκφραση πολιτικής βούλησης, η δημιουργία 
κλίματος εμπιστοσύνης στην οικονομία απαιτεί αφύ-
πνιση της κρατικής μηχανής, συγκρότηση ενός συνεκτι-
κού αναπτυξιακού σχεδίου και συνέχιση του μεταρρυθ-
μιστικού έργου και οπωσδήποτε όχι την ανατροπή του.

Αδυναμία προσέλκυσης  
ιδιωτικών επενδύσεων
Ο πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ στην Ελλάδα, Bob Traa, 
επισήμανε σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι υπάρχει σο-
βαρό πρόβλημα στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύ-
σεων, που θα έπρεπε να είναι ο μοχλός επενδυτικής α-
νάπτυξης. «Οι επενδυτές δεν έχουν εμπιστοσύνη στο 
πολιτικό σύστημα» υποστήριξε και έκανε ειδική ανα-
φορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εγχώριος 
τραπεζικός τομέας, που αναχαιτίζουν τη μείωση του κό-
στους πιστώσεων και τη χρηματοδότηση υγιών επιχει-
ρήσεων: «Το πρόβλημα είναι ότι με πολιτικές παρεμβά-
σεις δεν επιτρέπεται ουσιαστικά στις τράπεζες να προ-
χωρήσουν σε πλειστηριασμούς και σε εξυγίανση των 
ισολογισμών τους. Ο νόμος Κατσέλη αναγκάζει τις τρά-
πεζες να σηκώσουν το βάρος των προβληματικών δα-
νείων. Αν το κράτος επιδιώκει παρεμβάσεις, τότε θα 
πρέπει να αναλαμβάνει το κόστος των αποφάσεων. Επι-
πλέον, οι προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος 
των κόκκινων δανείων δεν οδηγούν σε πραγματική επί-
λυση του ζητήματος».

ΑΝΑΠΤΥΞΗ…  
ΜΕ ΒΟΥΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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«Τα παιδιά με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα 
μπορούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή, 
αρκεί να διαγνωστούν νωρίς και να ακολουθούν 
τις συμβουλές του γιατρού τους». Δέσποινα 
Μαρίτση, παιδίατρος-παιδορευματολόγος

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

ΈΝΑ ΧΈΡΑΚΙ 
ΒΟΉΘΈΙΑΣ ΣΈ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΓΟΝΈΙΣ 
ΜΈ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Τ
ην ανάγκη να ενημερωθούν σωστά οι πολίτες για τις εναλ-
λακτικές που έχουν σε σχέση με το παραδοσιακό τσιγάρο, 
εφόσον επιθυμούν να καπνίζουν, προκειμένου να μειώ-
σουν τη βλάβη την οποία υφίσταται η υγεία τους, τόνισαν 

οι επιστήμονες που μίλησαν στη σύνοδο κορυφής για τα ηλεκτρο-
νικά τσιγάρα και τα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα «E-Cigarette 
Summit» στο Λονδίνο. Όπως επισήμανε στην 6η ετήσια σύνοδο 
κορυφής ο καθηγητής Ψυχολογίας της Υγείας Robert West, από 
το Τμήμα Συμπεριφορικών Επιστημών και Υγείας του University 
College London, τα διαθέσιμα ερευνητικά στοιχεία που προκύ-
πτουν από τις μεγάλες εν εξελίξει μελέτες δείχνουν ότι η επιλογή 
των εναλλακτικών καπνικών προϊόντων θέρμανσης –και όχι καύ-
σης– είναι μειωμένης βλάβης σε σχέση με το παραδοσιακό τσιγάρο 
και βοηθά πολλούς καπνιστές να σταματήσουν το παραδοσιακό 
κάπνισμα.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Ψυχολογίας της Υγείας 
Peter Hajek, από το Ινστιτούτο Προληπτικής Ιατρικής Wolfson του 
Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου, καταρρίπτει τον διαδε-
δομένο «αστικό μύθο» που θέλει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα 
θερμαινόμενα προϊόντα καπνού να είναι ελκυστικά στη νεολαία 
ως μοντέρνα gadgets και συνεπώς ενδεχομένως να συμβάλλουν 
στη δημιουργία ενός νέου φυτωρίου καπνιστών. Από μελέτη που 

παρουσιάστηκε στη σύνοδο κορυφής προκύπτει ότι τα εναλλακτικά 
προϊόντα καπνού δεν είναι ελκυστικά στους εφήβους. «Αν τα χαρα-
κτηρίσουμε “πύλη”, δεν αποτελούν πύλη προς το τσιγάρο, για όσους 
τη διαβούν. Αντίθετα, είναι πύλη απομάκρυνσης από αυτό και εν-
δεχομένως πύλη προς την οριστική διακοπή του καπνίσματος» λέει 
ο καθηγητής Peter Hajek. Ο καθηγητής Robert West προσθέτει: 
«Ήρθε η ώρα να πούμε την αλήθεια στον λαό. Οι έρευνες θα αργή-
σουν να ολοκληρωθούν, αλλά τα ευρήματα που συγκεντρώθηκαν 
δείχνουν ότι τα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα μπορούν να βοηθή-
σουν στη μείωση της βλάβης, στην προστασία της δημόσιας υγείας 
από τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος και στη διακοπή του 
καπνίσματος. Ο κόσμος έχει δικαίωμα να μάθει την αλήθεια, ώστε 
μετά να διαλέξει, γνωρίζοντας τις συνέπειες στην υγεία του».

Ανάμεσα στους ομιλητές και ο Έλληνας ερευνητής δρ. Κωνστα-
ντίνος Φαρσαλινός, από τον τομέα Φαρμακολογίας του Πανεπιστη-
μίου Πατρών, που επισήμανε ότι η υιοθέτηση των εναλλακτικών 
καπνικών προϊόντων –αντί του παραδοσιακού τσιγάρου– αποτελεί 
μια συμπεριφορική μεταβολή και επιλογή μειωμένης βλάβης για 
τον οργανισμό. Οι κυβερνήσεις οφείλουν εδώ και τώρα να ενημε-
ρώσουν τους πολίτες για τα νέα δεδομένα –που διαρκώς προκύ-
πτουν– και να μη βάζουν εμπόδια στη στροφή των καπνιστών στις 
νέες εναλλακτικές.

ΔΊΚΑΊΏΜΑ ΜΑΣ Η ΣΏΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΏΣΗ 
ΓΊΑ ΤΊΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΊΚΕΣ ΤΟΥ ΤΣΊΓΑΡΟΥ

Μια νέα ενημερωτική ιστοσελίδα που μιλά στη γλώσσα των 
παιδιών και βοηθά τις οικογένειες που ζουν με ρευματοει-
δή αρθρίτιδα στην Ελλάδα βρίσκεται ήδη στον διαδικτυ-
ακό αέρα, προκειμένου να κάνει τη ζωή τους καλύτερη. 

Πρόκειται για το παιδικά πλασμένο site «enaxeraki.gr», που αποτελεί μια 
πρωτοβουλία της Roche Hellas, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Παιδορευ-
ματολογικής Εταιρείας και με την υποστήριξη του «Παιδικού Αντιρευμα-
τικού Αγώνα». Οικοδεσπότης και μασκότ του enaxeraki.gr είναι ο «Άκης 
Χεράκης», που συνοδεύει τα παιδιά στην πλοήγηση της ιστοσελίδας, τα 
ενημερώνει σχετικά με τη νόσο, μοιράζεται μαζί τους έξυπνα μυστικά για 
τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους και στέλνει το μήνυμα πως «είναι 
ΟΚ να έχεις αρθρίτιδα, αρκεί να κάνεις τον γιατρό σου τον καλύτερό σου 
φίλο». Η παρουσίαση της ιστοσελίδας έγινε στο Kitchen Lab, με οικοδε-
σπότη τον σεφ Άκη Πετρετζίκη.

Από την επιστημονική κοινότητα, η παιδίατρος-παιδορευματολόγος 
Δέσποινα Μαρίτση, λέκτορας Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, τόνισε πως η νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα αποτε-
λεί το τρίτο συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. Ένα στα τρία 
παιδιά που νοσούν θα παραμείνει μεγαλώνοντας με ενεργή νόσο και γι’ 
αυτό είναι πολύ σημαντική η συμμόρφωση στη θεραπεία, ώστε να μην 
προχωρήσει η εξέλιξη της βλάβης στις αρθρώσεις. Η φυσιοθεραπεύτρια 
Κυριακή Σπανίδου, σύμβουλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες, επισήμανε ότι οι πόνοι που διαρ-
κούν καιρό, δεν σχετίζονται με χτύπημα ή τραυματισμό και συνοδεύονται 
από δυσκαμψία, ιδιαίτερα το πρωί, «μαρτυρούν» αρθρίτιδα, ενώ ο ρευμα-
τολόγος Παναγιώτης Τρόντζας, πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας 
για τη Μυοσκελετική Υγεία, ξεκαθάρισε πως η νόσος δεν είναι κληρο-
νομική. Ωστόσο, υπάρχουν οικογένειες με βαρύτερο αυτοάνοσο φορτίο, 
που τα μέλη τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν αυτοά-
νοσα νοσήματα, όπως αρθρίτιδα, ερυθηματώδη λύκο κ.λπ.

Π
ιο κοντά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στην εκπαιδευτική ψυχαγωγία έφερε τους κατοίκους δύο νησιών, της Κύθνου 
και της Σερίφου, η Ομάδα Αιγαίου, με τη χειμερινή αποστολή προσφοράς που διοργάνωσε τον προηγούμενο μήνα. Συνολικά 
μέσα σε τρεις ημέρες διενεργήθηκαν 2.043 ιατρικές εξετάσεις από γιατρούς δυσεύρετων (στους νησιωτικούς προορισμούς) 
ειδικοτήτων σε 508 κατοίκους των δύο νησιών. Συγκεκριμένα, έγιναν αιματολογικές, μικροβιολογικές και ιατρικές εξετάσεις, 

υπερηχογραφικοί έλεγχοι και triplex, ενώ λειτούργησε ιατρείο μαστού, που πλαισιώθηκε από ενημερωτικές ομιλίες και σεμινάριο αυτοε-
ξέτασης στους κατοίκους για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Επίσης, οι ειδικοί μίλησαν στα παιδιά για τη σημασία της στοματικής 
υγιεινής. Επειδή όμως η βελτίωση της ζωής των νησιωτών χρήζει και καλύτερης πρόσβασης στην ψυχαγωγία και στην εκπαίδευση, η 
Ομάδα Αιγαίου πρόσφερε και παραστάσεις θεάτρου σκιών, καθώς και σεμινάρια αστρονομίας μαζί με προβολές σε κινητό πλανητάριο, 
που ενθουσίασαν μικρούς και μεγάλους.

2.043 ΔΏΡΕΑΝ ΊΑΤΡΊΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΊΣ 
ΣΕ 508 ΚΑΤΟΊΚΟΥΣ ΣΕ ΚΥΘΝΟ ΚΑΊ ΣΕΡΊΦΟ
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ

 ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*

Μ
ε τον όρο «αναγνωστική 
δυσκολία» εννοούµε τα 
προβλήµατα που παρου-
σιάζουν κάποιοι µαθητές 
στην αποκωδικοποίηση 
και κατανόηση ενός κει-
µένου. Η αναγνωστική ι-

κανότητα δεν αναπτύσσεται και δεν εξελίσσεται µε τον 
ίδιο ρυθµό και στον ίδιο βαθµό σε όλα τα παιδιά. Το 
κάθε παιδί ακολουθεί τους δικούς του αναπτυξιακούς 
ρυθµούς. Πολλά παιδιά, ωστόσο, δυσκολεύονται αρ-
κετά να την κατακτήσουν και παρουσιάζουν αναγνω-
στικές δυσκολίες.

Ωστόσο, ο σηµαντικότερος παράγοντας στον οποίο 
οφείλεται η δυσκολία στην ανάγνωση είναι η ύπαρξη 
προβληµάτων στη γλωσσική επεξεργασία. Η ελλειµ-
µατική φωνολογική επίγνωση δυσκολεύει την αποθή-
κευση, την ανάκληση και την επεξεργασία των λέξεων 
ως συνόλων και θεωρείται ο πιο ισχυρός παράγοντας 
πρόβλεψης των αναγνωστικών δυσκολιών.

Στρατηγικές και τρόποι αντιµετώπισης των ανα-
γνωστικών δυσκολιών:
• Ζητήστε από το παιδί να διαβάσει καρτέλες µε συλ-

λαβές µε βάση ένα συγκεκριµένο γράµµα (γα, γο, γω, 
γι, γη, γυ, γε, γαι, γοι, γει, για, γιο, γευ, γαυ, Γα, Γο, 
Γω κ.λπ.). Ζητήστε του να τις διαβάζει κάθε φορά και 
πιο γρήγορα. Προχωρήστε στην επόµενη οµάδα συλλα-
βών µόλις το παιδί µάθει να διαβάζει σωστά και γρήγορα 
όλες τις συλλαβές.
• Ζητήστε από το παιδί να διαβάσει δισύλλαβες λέξεις 
που αρχίζουν από ένα συγκεκριµένο γράµµα ή συλλαβή 
(γάλα, γάζα, γάτα κ.λπ.). Ζητήστε του να τις διαβάζει 
κάθε φορά και πιο γρήγορα. Προχωρήστε στην επόµενη 
οµάδα λέξεων µόλις το παιδί µάθει να διαβάζει σωστά 
και γρήγορα όλες τις λέξεις. Στη συνέχεια δώστε του 
τρισύλλαβες, τετρασύλλαβες και πολυσύλλαβες λέξεις.
• Ζητήστε από το παιδί να βρει, να πει και να γράψει 
λέξεις που να αρχίζουν από ένα συγκεκριµένο γράµµα, 
π.χ. το γράµµα ν (νερό, νύχι, νότα κ.λπ.).
• Ζητήστε από το παιδί να βρει, να πει και να γράψει λέ-
ξεις που να έχουν µια συγκεκριµένη συλλαβή, π.χ. τη 
συλλαβή να (µάνα, κανάτα, µανάβης κ.λπ.).
• ∆ώστε στο παιδί λέξεις σε καρτέλες, στην αρχή δισύλ-
λαβες, τρισύλλαβες και στη συνέχεια πολυσύλλαβες. 
Ζητήστε του µε ένα ψαλίδι να κόψει ένα-ένα τα γράµ-
µατα και να τα λέει δυνατά. Στη συνέχεια ανακατέψτε τα 

γράµµατα και ζητήστε του να θυµηθεί και να ξαναφτιά-
ξει τις λέξεις.
• ∆ώστε στο παιδί καρτέλες µε λέξεις που τους λείπει 
µία συλλαβή και ζητήστε του να τη βρει και να διαβά-
σει σωστά τις λέξεις, π.χ. λε_νι (λεµόνι), πο_λατο (πο-
δήλατο).
• ∆ώστε στο παιδί να διαβάσει λέξεις µε οµοιοκαταλη-
ξία, όπως ζάρι-ψάρι, λάβα-φάβα, κότα-ρότα κ.λπ.
• ∆ώστε στο παιδί να διαβάσει λέξεις που διαφέρουν 
µόνο στον τόνο, γέρος-γερός, άλλα-αλλά, θέα-θεά, νό-
µος-νοµός κ.λπ.
• ∆ώστε στο παιδί να διαβάσει απλές προτάσεις, π.χ. 
πίνω γάλα, πάω στο σπίτι κ.λπ. Καλό θα είναι η κάθε 
λέξη να είναι χρωµατισµένη µε διαφορετικό χρώµα. 
Όταν το παιδί µάθει να διαβάζει γρήγορα τις συγκεκρι-
µένες προτάσεις, προχωρήστε σε πιο σύνθετες.
• ∆ιαβάστε ένα κείµενο παρέα µε το παιδί. Μια πρό-
ταση ο ένας και µια πρόταση ο άλλος εναλλάξ.
• ∆ώστε στο παιδί να διαβάσει µια εφηµερίδα. Τις λέ-
ξεις που δεν µπορεί να διαβάσει σωστά κόψτε τες µε 
ένα ψαλίδι και ζητήστε του να φτιάξει µια µικρή ιστο-
ρία µε αυτές, κολλώντας τις λέξεις σε µια κόλλα χαρτί.
• ∆ώστε στο παιδί να διαβάσει κόµικς, αστείες ιστο-
ρίες και κείµενα που έχουν θεµατολογία που το ενδι-
αφέρει.

*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός 
- συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστηµο-
νικός σύµβουλος του τοµέα Ειδικής Αγωγής του Μη-
τροπολιτικού Κολλεγίου, επιστηµονικός δ/ντής του 
Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων 
Πλεύση». www.eidikospaidagogos.gr

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.

Κ
υριακή (09/12) σήµερα, το κουπόνι 
του Πάµε Στοίχηµα παρουσιάζει τε-
ράστιο ενδιαφέρον, καθώς περιλαµ-
βάνει ενδιαφέρουσες αναµετρήσεις 
και κρίσιµες µάχες απ’ όλα τα µε-
γάλα πρωταθλήµατα της Ευρώπης, 
έτσι έχουµε ξεχωρίσει πέντε ποδο-

σφαιρικές επιλογές, τις οποίες θα αναλύσουµε ευθύς α-
µέσως.

Θα ξεκινήσουµε τις σηµερινές προτάσεις στοιχήµα-
τος από την ελληνική Superleague και το παιχνίδι Ατρό-
µητος - Άρης. Ο Ατρόµητος µπορεί να ξεκίνησε εντυπω-
σιακά τις φετινές του υποχρεώσεις, ωστόσο το τελευταίο 
χρονικό διάστηµα δείχνει να µην «πατάει» το ίδιο καλά, 
καθώς µετράει µία νίκη, τρεις ισοπαλίες και µία ήττα στα 
πέντε τελευταία παιχνίδια του, µε αποτέλεσµα να υποχω-
ρήσει στην 3η θέση και στο -7 από τον ΠΑΟΚ και την κο-
ρυφή. Ο Άρης, από την πλευρά του, είναι σε «καλό φεγ-
γάρι», έχοντας ρεκόρ 3-1-1 στα πέντε τελευταία παιχνί-
δια του σε πρωτάθληµα και Κύπελλο, ωστόσο θεωρούµε 
πως θα συναντήσει πολλές δυσκολίες στο Περιστέρι, εκεί 
όπου ο Ατρόµητος δείχνει πολύ δυνατός και αποτελεσµα-
τικός. Ανώτερη οµάδα οι γηπεδούχοι, πιστεύουµε πως εύ-
κολα ή δύσκολα θα επιστρέψουν στα νικηφόρα αποτελέ-
σµατα, έτσι θα πάµε µε τον άσο σε απόδοση 2.10.

Το µοµέντουµ δείχνει Έµπολι
Συνεχίζουµε µε ιταλική Serie A και την αναµέτρηση Έ-
µπολι - Μπολόνια. Αµφότερες οι οµάδες δείχνουν πως θα 
χρειαστεί να παλέψουν για την παραµονή τους, καθώς η 
Έµπολι είναι στη 17η θέση µε 13 βαθµούς, όντας στο +2 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Στήριγµα οι έδρες σε Ελλάδα 

και Ιταλία

από τη σηµερινή της αντίπαλο και την επικίνδυνη ζώνη. 
Η διαφορά ανάµεσα στις δύο οµάδες είναι πως η Έµπολι 
µετράει δύο νίκες και µία ισοπαλία στα τρία τελευταία 
παιχνίδια της, ενώ η Μπολόνια έχει συµπληρώσει επτά 
παιχνίδια µακριά από τις επιτυχίες, µετρώντας τέσσερις 
ισοπαλίες και τρεις ήττες. Έδρα και µοµέντουµ δείχνουν 
ξεκάθαρα Έµπολι, έτσι επιλογή µας θα αποτελέσει ο άσος 
σε απόδοση 2.00.

Με τα γκολ στη Γαλλία
Περνάµε στη γαλλική Ligue 1 και την κόντρα της Σεντ 
Ετιέν µε τη Μαρσέιγ. Χέρι-χέρι πηγαίνουν µέχρι στιγµής 
οι δύο οµάδες, καθώς βρίσκονται σε 6η και 5η θέση αντί-
στοιχα, έχοντας από 26 βαθµούς και όντας στο -2 από την 
πρώτη τετράδα και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ακόµη ένα 
κοινό µεταξύ των δύο οµάδων είναι πως σκοράρουν και 
δέχονται γκολ µε χαρακτηριστική ευκολία και ιδίως οι 
Μασσαλοί, οι οποίοι φανερώνουν τεράστια αµυντικά κενά 

στα εκτός έδρας παιχνίδια τους. ∆εν περιµένουµε αλλαγή 
«ταχύτητας» και συµπεριφοράς από τις δύο οµάδες, επο-
µένως θα πάµε µε το Over 2.5 σε απόδοση 1.95.

Αυτές ήταν οι τρεις βασικές επιλογές του Betarades.
gr, ωστόσο θα ασχοληθούµε µε δύο ακόµη αναµετρήσεις, 
από Α΄ Ισπανίας και Α΄ Γερµανίας. Συγκεκριµένα, από τη 
La Liga θα κρατήσουµε το Χ2 στο παιχνίδι Εϊµπάρ - Λε-
βάντε σε απόδοση 2.01, ενώ από την Bundesliga θα επιλέ-
ξουµε το Χ2 στην αναµέτρηση Μάιντς - Ανόβερο σε από-
δοση 1.92.

09/12
13:00 Εϊµπάρ - Λεβάντε   X2  2.01
16:00  Έµπολι - Μπολόνια   1  2.00
16:30 Μάιντς - Ανόβερο   X2  1.92
19:00 Ατρόµητος - Άρης   1  2.10
22:00 Σεντ Ετιέν - Μαρσέιγ   Over 2.5  1.95



www.freesunday.gr36 09.12.2018

auto www.freesunday.gr32 21.10.2018

auto www.freesunday.gr30 07.10.2018

auto www.freesunday.gr32 18.03.2018

auto www.freesunday.gr26 04.02.2018

auto www.freesunday.gr32 10.09.2017

auto www.freesunday.gr40 09.07.2017

autowww.freesunday.gr 3118.06.2017

auto www.freesunday.gr32 04.06.2017

autowww.freesunday.gr 2907.05.2017

auto www.freesunday.gr32 05.02.2017
www.free-sunday.gr32 10.07.2016

auto

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.

Το νέο Picanto X-Line γίνεται πιο απολαυστικό και απευθύνεται σ’ 
εκείνους που δίνουν έμφαση στην ξεχωριστή, ιδιαίτερη και δυ-
ναμική σχεδίαση, στις υψηλές επιδόσεις και στον πλούσιο εξο-
πλισμό. Το X-Line είναι μακρύτερο (7,5 εκ.), φαρδύτερο (3 εκ.), 

αλλά κυρίως ψηλότερο (1,5 εκ.) από τις υπόλοιπες εκδόσεις Picanto χάρη 
στη νέα crossover ανάρτηση που χαρίζει και μεγαλύτερη απόσταση του 
αμαξώματος από το έδαφος (154 χλστ. από 141 χλστ.).

Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης X-Line περιλαμβάνει όλες τις πι-
θανές απαιτήσεις ενός σπορτίφ και δυναμικού αγοραστή που αναζητά 
και την εξωτερική διαφοροποίηση του αυτοκινήτου του. Αναλυτικά, ο ε-
ξοπλισμός του X-Line είναι ο στάνταρ του GT-Line και επιπλέον διαθέτει:
• Ηλεκτρική ηλιοροφή και ηλεκτρικούς αναδιπλούμενους καθρέ-

πτες με LED φλας
• Sport προφυλακτήρες και ποδιές μεταλλικής εμφάνισης
• Πλευρικά μαρσπιέ και sport πλαϊνά προστατευτικά
• Διπλή εξάτμιση
• Sport δερμάτινο σαλόνι με διχρωμία γκρι/lime
• Sport πεντάλ αλουμινίου
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
• «SUV» ανάρτηση

Διαθέσιμο το 
περιπετειώδες 
Kia Picanto Χ-Line
Η τιμή πώλησης του Picanto X-Line 
είναι στα €13.390 για τον ατμοσφαιρικό 
κινητήρα 1.2 και στα €14.790 για τον 
τούρμπο 1.0 με τους 100 ίππους.

Σούπερ επιδόσεις 
από το VW up! GTI
Το up! GTI άμεσα διαθέσιμο στην 
ελληνική αγορά με προτεινόμενη τιμή 
λιανικής τα €15.620 (τρίθυρη έκδοση) 
και τα €15.990 (πεντάθυρη).

Ο χαρακτήρας και η απόδοση των 115 ίππων από τον TSI 
των 1.000 κ.εκ., με τελική στα 196 χλμ./ώρα, ευθυγραμμί-
ζονται με το αρχέτυπο Golf GTI Mk1. Το νέο up! GTI διαθέ-
τει σπορ στήσιμο και τα κλασικά χαρακτηριστικά ενός GTI 

(συμπεριλαμβάνονται οι κόκκινες λωρίδες στη μάσκα, οι κόκκινες 
δαγκάνες των φρένων και οι καρό επενδύσεις «clark», σκοτσέζικου 
τύπου, των καθισμάτων).

Το up! GTI διατίθεται με ένα συγκεκριμένο πακέτο στοιχείων που 
το κάνουν να ξεχωρίζει. Αυτά τα πρόσθετα χαρακτηριστικά περιλαμ-
βάνουν το ηχοσύστημα Composition Phone, έξι ηχεία, σύστημα αυ-
τόματου κλιματισμού, θερμαινόμενα καθίσματα κ.α. Το up! GTI είναι 
διαθέσιμο με τη στάνταρ βαφή «pure white» σε τρίθυρο αμάξωμα.

H Hyundai έδωσε στη δημοσιότητα τον νέο της 
τιμοκατάλογο, στον οποίο περιλαμβάνεται τόσο 
το νέο i30 Fastback όσο και το αντίστοιχο στέ-
ισον (Tourer), που πωλείται κατόπιν παραγγε-

λίας. Το κομψό Fastback ξεκινά από τα €17.650, με τον 
τρικύλινδρο turbo των 1.000 κ.εκ. και των 120 ίππων 
και επίπεδο εξοπλισμού Active. Το i30 Tourer είναι πιο 
προσιτό, αφού ξεκινά από τα €17.050, με τον ατμοσφαι-
ρικό των 1.400 κ.εκ. και των 100 ίππων και το ίδιο επί-
πεδο εξοπλισμού, Active.

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

Τα World Car Awards (WCA) είναι ίσως ο σημαντικότε-
ρος θεσμός βράβευσης στον αυτοκινητιστικό κόσμο –
με κορωνίδα το ιδιαίτερα γνωστό βραβείο «Αυτοκίνητο 
της Χρονιάς» (World Car of the Year)–, καθώς ψηφίζουν 

82 επιφανείς δημοσιογράφοι αυτοκινήτων από 24 διαφορετικές 
χώρες σε όλο τον κόσμο.

Στην κατηγορία World Urban Car το Suzuki Swift προκρί-
θηκε στους τρεις top φιναλίστ για το 2018. Η συγκεκριμένη κα-
τηγορία προστέθηκε για πρώτη φορά πέρυσι και το Suzuki Ignis 
κατατάχθηκε στο Top 3. Μετά και τη φετινή επιτυχία του Swift, η 
Suzuki είναι η μοναδική εταιρεία αυτοκινήτου που για δύο συ-
νεχόμενες χρονιές είναι υποψήφια με δύο διαφορετικά μοντέλα 
στο Top 3 της κατηγορίας World Urban Car.

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

Δίπλα στο Kodiaq RS η τσέχικη εταιρεία παρουσίασε το Vision RS, που 
σχεδιαστικά προετοιμάζει τον αντικαταστάτη του Rapid που θα δούμε 
μέσα στο 2019. Μάλιστα, το νέο μικρομεσαίο μπορεί και να μην ονο-
μάζεται Rapid, αφού θα αποστασιοποιηθεί από την εικόνα του «φτη-

νού» στην επόμενη γενιά του, θα είναι ένα πολύ ποιοτικό hatch με αρκετές τεχνο-
λογίες από το Golf.

Σχετικά με το concept car, βλέπουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα σχεδίαση του α-
μαξώματος, με μήκος που φτάνει τα 4,356 μέτρα, πλάτος στα 1,431 μέτρα και ύψος 
στα 1,810 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο είναι στα 2,650 μέτρα. Τα παράθυρα δεν έχουν 
πλαίσια, οι χειρολαβές είναι κρυφές, ενώ αξιοσημείωτες λεπτομέρειες αφορούν το 
φωτιζόμενο λογότυπο στο ανάγλυφο του καπό και τις μικρές σημαίες της Τσεχίας.

Ενδεικτικό των μεγάλων χώρων είναι το πορτμπαγκάζ των 430 λίτρων, όταν στο 
εσωτερικό υπάρχουν λεπτομέρειες από κρύσταλλο και ανθρακόνημα. Το βλέμμα 
τραβά ο by wire επιλογέας κίνησης, όπως και η μεγάλη οθόνη στη μέση του ταμπλό.

Το σύστημα πρόωσης είναι υβριδικό και συνδυάζεται με έναν 1.5 TSI των 150 
ίππων με έναν ηλεκτροκινητήρα 75 kW (102 ίππων) και εκπομπή στα 33 γρ. CO2/
χλμ. H συνολική συνδυασμένη ισχύς είναι στους 245 ίππους, με την μπαταρία των 
13 kWh να διασφαλίζει μια καθαρή ηλεκτρική κίνηση για έως 70 χλμ., ενώ σε οι-
κιακό δίκτυο φορτίζει σε 2,5 ώρες. H διαδικασία του 0-100 επιτυγχάνεται σε 7,1 
δλ., με τελική στα 210 χλμ./ώρα.

Το Skoda Vision RS 
προλογίζει το νέο Rapid
Με αυτό το πολύ ενδιαφέρον concept 
η Skoda φωτογραφίζει την επόμενη 
γενιά Rapid και παράλληλα τη 
σχεδιαστική άποψη των μελλοντικών 
RS εκδόσεων.

Seat Arona TGI με φυσικό 
αέριο και αυτονομία 
στα 400 χλμ.

H ισπανική εταιρεία παρουσίασε στο Παρίσι τη CNG έκδοση 
του Arona, με τη Seat να μιλά για το πρώτο SUV που κι-
νείται με το πιο καθαρό καύσιμο στον κόσμο. Σε αντίθεση 

με την Octavia G-Tec που χρησιμοποιεί έναν 1.5 TSI, στο Arona υ-
πάρχει ο μικρότερος τρικύλινδρος 1.0 TSI που για την περίσταση 
αποδίδει 90 ίππους και 160 Nm ροπής. Συνδυάζεται με μηχανικό 
κιβώτιο 6 σχέσεων, με το 0-100 να επιτυγχάνεται σε 12,8 δλ. και 
την τελική να φτάνει τα 172 χλμ./ώρα. Όταν η θερμοκρασία είναι 
κάτω από τους -10oC η εκκίνηση γίνεται με βενζίνη. H αυτονομία 
με φυσικό αέριο είναι στα 400 χλμ. Μόλις το CNG αδειάσει, η ε-
ναλλαγή στη βενζίνη γίνεται αυτόματα, προσφέροντας επιπλέον 
160 χλμ. Κάτω από τα πίσω καθίσματα υπάρχουν τρεις δεξαμενές 
που χωρούν 14,3 κιλά CNG, καθώς και το όλο σύστημα ελέγχου 
πίεσης. Ο χώρος αποσκευών είναι στα 282 λίτρα.

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

Η κορυφαία έκδοση Dynamic του αγαπημένου Renault 
CLIO, που εξοπλίζεται με τον σύγχρονο turbo βενζινο-
κινητήρα Energy 0.9 TCe 75hp, τώρα με τιμή €12.980! 

O εξοπλισμός της έκδοσης Dynamic περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, κάρτα Renault Hands Free, αυτόματο κλιματισμό, ζά-
ντες αλουμινίου, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσμα-
τος, σύστημα πλοήγησης με οθόνη 7 ιντσών, κάμερα οπισθο-
πορείας και προβολείς Full LED Pure Vision.

Συνοδευόμενο από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, 3 
χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια και 6 μήνες δωρεάν ασφά-
λιση, το Renault CLIO 0.9 TCe 75hp αναδεικνύεται στην πιο 
ολοκληρωμένη και δελεαστική πρόταση της κατηγορίας του.
Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο για το Renault CLIO 0.9 
TCe 75hp όσο και για την υπόλοιπη γκάμα Renault, το κοινό 
μπορεί να απευθυνθεί στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανο-
μέων Renault ή στο www.renault.gr.

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

H ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τις τιμές πώ-
λησης του ανανεωμένου Vitara με τον νέο κινητήρα 
1.0 Boosterjet. Παρέα με το νέο Jimny έρχεται και 

το ανανεωμένο Vitara, που στην προσθιοκίνητη τρικύλιν-
δρη έκδοση 1.0 Boosterjet με τα 112 άλογα κοστίζει από 
€15.990. Υπάρχει και τετρακίνητη 4WD έκδοση από €19.450. 
Ο τετρακύλινδρος 1.4 Boosterjet με τους 140 ίππους ξεκινά 
από τα €19.090. Η έκδοση πετρελαίου (με τον 1.6 της Fiat) 
έχει πλέον καταργηθεί. Υπενθυμίζεται πως υπάρχει εγγύ-
ηση για 7 χρόνια για τα μηχανικά μέρη ή για 140.000 χλμ.

Κ
αι εγένετο X-Line. Ένα Picanto με τάσεις φυγής, ε-
νισχυμένους προφυλακτήρες, αυξημένη απόσταση 
από το έδαφος κατά 15 χιλιοστά και ελαφρώς μεγα-
λύτερες διαστάσεις σε σχέση με τις απλές εκδόσεις. 
Για την Kia, η έλευση του συγκεκριμένου μοντέλου 

σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της γκάμας των crossover, προς τα 
κάτω. Για τους πελάτες, πάλι, της εταιρείας, αντικατοπτρίζει μια ιδι-
αίτερη εναλλακτική, με χρώμα και νεανικό χαρακτήρα.

Το μεγαλύτερο, ίσως, ατού του Picanto X-Line 1.0 T-GDi κρύ-
βεται στο τελευταίο συστατικό του ονόματός του. Κάτω από το καπό 
βρίσκεται ένα σύγχρονο, υπερτροφοδοτούμενο σύνολο του ενός 
λίτρου, με συνολική ισχύ 101 ίππων και ροπή 172 Νm, που δεί-
χνει κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του αυτοκινήτου. Από άποψη 
κραδασμών και θορύβου, δεν διεκδικεί τα πρωτεία, περνάει όμως 
τόσο όσο χρειάζεται από αυτά ώστε να νιώθεις μια ζωντάνια. Α-
ντίστοιχα και στην πολύ χαμηλή περιοχή των στροφών εμφανίζει 
ένα μικρό lag, όταν όμως το στροφόμετρο ανέβει πάνω από τις 
1.500 σ.α.λ. αλλάζει πρόσωπο.

Από κει και πάνω γίνεται το μοτεράκι που θα ήθελε κανείς να 
έχει στο μίνι του. Σβέλτο, με νεύρο και αμεσότητα, σε κάνει να θες 
να οδηγείς και όχι απλώς να μετακινείσαι. Οι επιδόσεις του, προ-
φανώς, δεν βάζουν φωτιά στην άσφαλτο, είναι όμως εξαιρετικές 
για την κατηγορία και δίνουν μια αίσθηση που θα ζήλευαν πολ-
λοί ανταγωνιστές. Αρωγός εδώ το καλής κλιμάκωσης πεντάρι 
κιβώτιο με τον θετικό σε κούμπωμα επιλογέα. Όσο για την κατα-
νάλωση, είναι σχετικά τσιμπημένη, αλλά σε αυτό φταίει και το γε-
γονός ότι το νεύρο του κινητήρα συχνά σε ωθεί να πατήσεις λίγο 
γκάζι παραπάνω.

Περνώντας στο εσωτερικό, η δεύτερη ευχάριστη έκπληξη έχει 
να κάνει με το επίπεδο εξοπλισμού και γενικότερα με όσα θα α-
ντικρίσει κανείς. Το σαλόνι του Picanto είναι από τα πιο άνετα της 
κατηγορίας και, χωρίς υπερβολή, μεγαλύτερο απ’ ό,τι θα περί-
μενε κανείς για ένα όχημα 3,6 μέτρων. Ειδικά ο χώρος των απο-
σκευών, με απόλυτα εκμεταλλεύσιμο σχήμα και όγκο 255 λίτρων, 
φλερτάρει με την κορυφή.

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά χαρακτηρίζονται τίμια, είναι κάπως 
σκληρά, αλλά δεν δείχνουν φτηνά. Διακόπτες δεν υπάρχουν πολ-

λοί, στο κέντρο όμως του ταμπλό δεσπόζει μία έγχρωμη οθόνη 
αφής 7 ιντσών, η οποία βρίσκεται εκεί από τον βασικό εξοπλισμό. 
Το σύγχρονο infotainment διαχειρίζεται το ηχοσύστημα, συνδέε-
ται με Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, έχει κάμερα οπι-
σθοπορείας και διάφορα άλλα καλούδια, που το κάνουν πρακτικό 
και ευπρόσδεκτο για την κατηγορία.

Ένα ακόμη θετικό που θα αναγνωρίσει ο οδηγός έχει να κάνει 
με τη θέση οδήγησης. Αυτή ρυθμίζεται εύκολα σε κάθε σωματό-
τυπο, προσφέρει αρκετή άνεση και πλευρική στήριξη, καθώς και 
πολύ καλή περιμετρική ορατότητα. Αυτό, σε συνδυασμό και με 
την οδική συμπεριφορά, ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο τον 
χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Παρ’ ότι η απόσταση από το έδαφος 
είναι ελαφρώς αυξημένη, στις στροφές οι αναρτήσεις δεν επιτρέ-
πουν ιδιαίτερες κλίσεις. Οι τελευταίες είναι ίσως λίγο πιο σφιχτές 
απ’ όσο θα θέλαμε, προσφέρουν όμως αρκετά στον τομέα της ο-
δικής συμπεριφοράς, χωρίς να στερούν πόντους από την άνεση.

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

οδοστρώματος αρκετοί κραδασμοί μεταφέρονται στο εσωτερικό, 
καθώς το γενικότερο setup και τα χαμηλοπρόφιλα ελαστικά δεν 
καταφέρνουν να φιλτράρουν τα πάντα. Αυτό όμως δεν φτάνει σε 
σημείο να χαρακτηριστεί ενοχλητικό. Ίσα ίσα, σε κάποιους μπο-
ρεί και να αρέσει… Στα συν της ευχάριστης οδικής συμπεριφο-
ράς προστίθεται η αμεσότητα του τιμονιού, ο τρόπος που το αυτο-
κίνητο υπακούει ώστε να στρίψει, ακόμη και σε σχετικά γλιστερό 
οδόστρωμα, καθώς και τα φρένα, που δείχνουν έτοιμα να επι-
βραδύνουν αποτελεσματικά τα 1.000 και κάτι κιλά του αυτοκινή-
του, από κάθε ταχύτητα.

Εν κατακλείδι, το Picanto X-Line είναι ένα από τα πιο απολαυ-
στικά οδηγικά μοντέλα της κατηγορίας, με εξαιρετική ευελιξία στον 
αστικό ιστό, σχετικά πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εργοστασιακή 
εγγύηση. Η τιμή του μόνο είναι ένα θέμα (υπάρχει και ατμοσφαι-
ρική έκδοση 1.2 με €13.390) – εκ πρώτης όψεως δείχνει σχετικά 
υψηλή, με μια πιο ώριμη όμως ματιά δείχνει λογική για τα όσα το 
αυτοκίνητο προσφέρει.

Kia Picanto X-Line 1.0 T-GDi
Ένα crossover τσέπης!

Στη λίγκα των μικρότερων crossover προστίθεται ένα ακόμη μοντέλο 
που όσο μπόι τού λείπει, τόσα χαρίσματα έχει στον δρόμο.

1.5 Blue dCi 4x2 Ambiance:  €15.980
1.5 Blue dCi 4x2 Sportive:  €17.130
1.5 Blue dCi 4x2 Prestige:  €18.820
1.5 Blue dCi 4x4 Ambiance:  €17.250
1.5 Blue dCi 4x4 Sportive: €18.690
1.5 Blue dCi 4x4 Prestige:  €19.840

Το νέο Kia Proceed 
ξεκινά από €22.190

Τ
ο πολύ ενδιαφέρον σχεδιαστικά Proceed προσφέρεται σε τέσσερις εκδόσεις 
κινητήρων και µόνο στην πλούσια GT Line. Το πιο σικ µοντέλο στην γκάµα 
της Kia είναι διαθέσιµο στην ελληνική αγορά, µε τις τιµές πώλησης να ξεκι-
νούν από τα €22.190 στην έκδοση 1.0Τ µε τον τρικύλινδρο των 120 ίππων. 
Στη συνέχεια υπάρχει η επιλογή της 1.4T µε τους 140 ίππους που κοστίζει 

€24.690 στην έκδοση µε το χειροκίνητο 6άρι κιβώτιο και €26.690 στη διπλόδισκη DCT.
Η ισχυρότερη έκδοση είναι η 1.6T µε τα 204 άλογα που διατίθεται έναντι €28.700. 

Για όσους προτιµούν µειωµένο diesel κόστος χρήσης υπάρχει η 1.6d των 136 ίππων 
που προσφέρεται στα €27.700 στη χειροκίνητη έκδοση και στα €31.000 στην αυτόµατη 
DCT. Όπως προαναφέρθηκε, όλες οι εκδόσεις είναι µε το πακέτο GT Line και µε πλήρη 
εξοπλισµό άνεσης και ασφάλειας µε τα πιο πρόσφατα συστήµατα υποβοήθησης οδηγού.

∆ιαθέσιµο το Nissan Qashqai µε τον 
νέο 1.300άρη των 140 ίππων

Το Nissan Qashqai τώρα διαθέσιµο µε έναν ολοκαίνουριο βενζινοκινητήρα 1,3 λίτρων, που ενισχύει περαιτέρω τις 
επιδόσεις του. Ο εξαιρετικής απόδοσης νέος 1.3 Turbo κινητήρας, ο οποίος διατίθεται σε δύο εκδόσεις, 140 PS / 
240 Nm (από €20.490) και 160 PS / 260 Nm (από €25.890), προσφέρει µειωµένη κατανάλωση καυσίµου και χα-
µηλότερες εκποµπές CO2. Ειδικότερα, η έκδοση των 160 PS διατίθεται και σε συνδυασµό µε ένα νέο, επτατάχυτο 

κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συµπλέκτη DCT (από €25.850) – πρώτη φορά που ένα τέτοιο σύστηµα κάνει το ντεµπούτο του 
σε µοντέλο Nissan. H συγκεκριµένη έκδοση προσφέρει µια πιο σπορ και πιο άµεση δυναµική εµπειρία οδήγησης, βελτι-
ωµένη απόδοση στην εκκίνηση από στάση, καθώς και βέλτιστη γραµµική απόδοση της ισχύος.

Dacia Duster 1.5 Blue dCi από €15.980

Η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τις τιµές πώλησης για τη νέα diesel έκδοση του Duster σύµφωνα 
µε τις νέες προδιαγραφές ρύπων και το νέο µοντέλο υπολογισµού WLTP. Ο νέος 1.5 Blue dCi αποδίδει 
πέντε περισσότερους ίππους από το προηγούµενο µοτέρ και µία από τις βασικές διαφορές είναι πως το 
νέο καταλυτικό σύστηµα SCR συνδυάζεται µε προσθήκη AdBlue. Από πλευράς επιδόσεων, το 0-100 επι-

τυγχάνεται σε 10,5 δλ. (από 11,8) µε τελική ταχύτητα στα 179 χλµ./ώρα (από 171), όταν οι εκποµπές CO2 είναι στα 115 
γρ./χλµ. και η µέση εργοστασιακή κατανάλωση στα 4,4 λτ. / 100 χλµ. Παρακάτω µπορείτε να δείτε τις τιµές πώλησης 
ανά 4x2 ή 4x4 έκδοση κινητήρα. Από το νέο έτος αναµένεται και η έκδοση βενζίνης 1.3 TCe στη βασική έκδοση µε 
130 ίππους και 240 Nm, καθώς και σε µια ισχυρότερη, µε 150 ίππους και 250 Nm.

Peugeot: ∆ωρεάν χειµερινός έλεγχος έως τις 
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Με τις συνθήκες οδήγησης να γίνονται πιο επικίνδυνες τον χειµώνα, το ∆ίκτυο Εξουσιοδοτηµένων 
Επισκευαστών της Peugeot καλεί όλους τους πελάτες της µάρκας να προβούν σε έναν ∆ΩΡΕΑΝ 

χειµερινό έλεγχο του αυτοκινήτου τους, προκειµένου να είναι ασφαλείς και προετοιµασµένοι να α-
ντιµετωπίσουν όλα τα ενδεχόµενα του καιρού. Ο χειµερινός έλεγχος ασφαλείας δηµιουργήθηκε από 
τους έµπειρους τεχνικούς της Peugeot και συµπεριλαµβάνει 20 σηµεία ελέγχου, όπως:
• ελαστικά, φώτα, υαλοκαθαριστήρες, φρένα, έλεγχο καυσαερίων, σύστηµα διεύθυνσης, ανάρτησης, 
φόρτισης µπαταρίας, κλιµατισµού και αµαξώµατος
• δωρεάν συµπλήρωση όλων των υγρών έως 500 ml συνολικά (λάδι κινητήρα, υγρό φρένων, αντι-
ψυκτικό και υγρό πλυστικής συσκευής)
Τα ραντεβού για τον δωρεάν χειµερινό έλεγχο προγραµµατίζονται µέσω της υπηρεσίας 
Peugeotonlineservice στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peugeot.gr. Με τον προγραµµατισµό του 

ραντεβού δίνεται έκπτωση 25% σε επιλεγµένες κα-
τηγορίες ανταλλακτικών, πολύ χρήσιµες για τη συ-
ντήρηση των αυτοκινήτων, όπως:
• µπαταρία, τακάκια - δίσκους φρένων, αµορτισέρ, 
συµπλέκτη, σετ χρονισµού, εξάτµιση, υαλοκαθαρι-
στήρες, αντιψυκτικό υγρό, λιπαντικά προϊόντα της 
Total και ελαστικά Michelin.

«Χριστουγεννιάτικες» 
προσφορές από τη 
Mitsubishi

Η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε νέες προσφο-
ρές στο πλαίσιο των πιο πρόσφατων προωθητικών ε-

νεργειών. Συγκεκριµένα, τα οφέλη για όλα τα επιβατικά 
Mitsubishi Motors που θα τιµολογηθούν µέχρι τις 31 ∆ε-
κεµβρίου 2018 είναι τα κάτωθι:
• ∆ώρο τα τέλη κυκλοφορίας και πινακίδων (επιλογή µε-
ταξύ 2018 και 2019)
• ∆ώρο η ασφάλεια για 1 έτος
• Και φυσικά ισχύουν τα 5 χρόνια εγγύηση και 5 χρόνια 
οδική βοήθεια.

Επίσης, για το L200 ισχύει:
• Ολική απαλλαγή από τον Φόρο Τελών Ταξινόµησης για 
όλα τα L200 µε όφελος για τον πελάτη µέχρι €2.394 ανάλογα 
µε την έκδοση.

Pirelli & Formula 1 
µαζί έως το 2023

Η Pirelli παραµένει παγκόσµιος συνερ-
γάτης ελαστικών (Global Tyre  Partner) 

του FIA Formula 1, Παγκοσµίου Πρωτα-
θλήµατος, για άλλα 4 χρόνια, καθώς ανανέ-
ωσε το υπάρχον συµβόλαιο, που ολοκλη-
ρώνεται στο τέλος του 2019, από το 2020 
έως το 2023.Η συµφωνία ολοκληρώθηκε 
σε µικρό χρονικό διάστηµα χάρη στην επι-
τυχηµένη συνεργασία των δύο τα τελευταία 
χρόνια. Η FOM και η Pirelli συµφώνησαν 
σε όλα τα θέµατα που αφορούν το σπορ και 
επιβεβαίωσαν τη δέσµευσή τους να δουλέ-
ψουν µαζί για τους νέους τεχνικούς κανο-
νισµούς που θα ισχύσουν από το 2021, οι 
οποίοι, εκτός των άλλων, προβλέπουν ελα-
στικά 18 ιντσών.



Με κάθε κουπόνι αυτής της Κυριακής 9 Δεκεμβρίου, αγοράζετε ένα κανονικό εισιτήριο  και ταυτόχρονα 
αποκτάτε άλλο ένα δωρεάν. Η εξαργύρωση του κουπονιού, μπορεί να γίνει από τη Δευτέρα 10/12 έως την Πέμπτη 13/12 ως εξής:

  • Με την προσκόμιση του κουπονιού στα ταμεία του Θεάτρου Αλίκη (Αμερικής 4) από τις 09:00 έως τις 21:00 για να παραλάβετε τα εισιτήρια της επιλογής σας, και
  • Στο τηλέφωνικό κέντρο  της Ticket365, τηλ. 211.1000.365 (09:00-21:00),  με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσετε το κουπόνι της προσφοράς 

στο ταμείο του θεάτρου της επιλογής σας.

Η προσφορά ισχύει για τις παραστάσεις ως τις 16 Δεκεμβρίου, εκτός των βραδινών παραστάσεων του Σαββάτου 
και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της κάθε ημέρας

Πρωταγωνιστούν:Μαρία Αθητάκη, Μοσχούλα Ατσιδαύτη, Παναγιώτης 
Γαβρέλας, Κωνσταντίνος Γιουρνάς, Απόστολος Καμιτσάκης, 

Φίλιους-Μιχαήλ Κανάκης, Χρήστος Καρνάκης, Τάσος Κορκός, 
Γρηγορία Μεθενίτη, Μάριος Ράμμος, Σταύρος Τσουμάνης

Η παράσταση «Η ΚΟΥΖΙΝΑ» είναι ένα έργο άγρια ωμό, που διαθέτει αρκετές δόσεις χιούμορ και καταπιάνεται με θέματα που είναι πιο 
επίκαιρα από ποτέ όπως, η εκμετάλλευση στον εργασιακό χώρο, η καταπίεση, ο κοινωνικός ρατσισμός, οι μετανάστες αλλά και η αγάπη 

και τα όνειρα που τείνουν να εκλείψουν απ' τη ζωή μας. Η δράση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσα στην κουζίνα ενός εστιατορίου 
που λειτουργεί παραβολικά και δεν είναι τίποτα άλλο από μια μικρογραφία της κοινωνίας μας.

Καυγάδες, αγωνία, άγχος, κούραση, νεύρα, όνειρα, κρυφές επιθυμίες και ένας έρωτας που προσπαθεί να ανθίσει μέσα στην ένταση της 
δουλειάς που έχει μια Κουζίνα.

«Η ΚΟΥΖΙΝΑ» τελικά, μιλά για όσους προσπαθούν να τα καταφέρουν. Στη ζωή, στη δουλειά, στην αγάπη. Δηλαδή για όλους μας.

Σκηνοθεσία:  Γιώργος Νανούρης

στην παράσταση των Αθηναϊκών Θεάτρων
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Γιώργος Αρμένης
«Η ΤΈΧΝΗ 

ΈΊΝΑΊ ΈΦΤΑΨΥΧΗ»
  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Στη σκηνή του εκ βάθρων ανακαινισμένου ιστορικού Θεάτρου Βεάκη ένας πολυπληθής θίασος 
ηθοποιών και μουσικών, με επικεφαλής την Ελένη Κοκκίδου (Λωξάντρα), τον Γιώργο Αρμένη 
(Δημητρός), τον Μιχάλη Μητρούση, την Ευαγγελία Μουμούρη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου 
(τραγουδίστρια Ευθαλία), ζωντανεύει την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα, τα τραγούδια, τις γεύ-

σεις και τις μυρωδιές μιας ξεχασμένης Ελλάδας μέσα από τη «Λωξάντρα», το συναρπαστικό μυθιστόρημα 
της Μαρίας Ιορδανίδου. Ο Γιώργος Αρμένης μας μιλάει για την παράσταση.

Τι το διαφορετικό έχει η «δική» σας «Λωξάντρα», σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη και θεατρική από-
δοση Άκη Δήμου;
Από τη στιγμή που ξανανεβαίνει ένα έργο με νέους ηθοποιούς, έχουμε μια καινούργια παράσταση. Η «Λω-
ξάντρα» είναι ένα διαχρονικό έργο, που θα παίζεται για χρόνια. Στη δική μας παράσταση ο σκηνοθέτης μας, 
Σωτήρης Χατζάκης, έστησε μια σύγχρονη παράσταση, μακριά από τη γραφικότητα και τα φτηνά αστεία. Έ-
χουμε ένα ανέβασμα με ρυθμούς του σήμερα, που οδήγησε σε μια ενδιαφέρουσα παράσταση.

Η Μαρία Ίορδανίδου στο ομώνυμο βιβλίο καταγράφει ιστορικά γεγονότα, τα έθιμα και το πνεύμα της 
εποχής που κανένας πλέον Νεοέλληνας δεν έχει ζήσει. Ωστόσο, η Πόλη –όπως και η Σμύρνη– εξακο-
λουθεί να είναι ζωντανή στην ψυχοσύνθεση ακόμα κι εκείνων των Έλλήνων που δεν έχουν τέτοια κατα-
γωγή. Πώς το εξηγείτε;
Αν ανατρέξουμε στο γιατί συγκινεί η «Λωξάντρα», θα μπορούσαμε να γράψουμε συγγράμματα επί συγ-
γραμμάτων. Θα απλοποιήσω την ερώτηση. Τα καλύτερα έργα είναι αυτά που αντέχουν στον χρόνο, γιατί 
είναι καλά δομημένα, η θεματολογία τους είναι πανανθρώπινη. Γιατί έχουν τον άνθρωπο που αναμετριέ-
ται με τον εσωτερικό του κόσμο, που αναμετριέται με τα μεγάλα και τα αναπάντητα ερωτήματα της ζωής.

Έίστε ένας μεγάλος θίασος. Πώς είναι η συνεργασία, η συνύπαρξη, σε αυτές τις περιπτώσεις;
Ο σκηνοθέτης φρόντισε να επιλέξει ηθοποιούς με σεβασμό και αγάπη για το θέατρο. Έδωσε μεγάλη ση-
μασία στο να γίνουμε ένα δεμένο σύνολο, με κοινή οπτική στο ανέβασμα. Να αγαπηθούμε μικροί και με-
γάλοι και να σεβόμαστε την τέχνη μας.

Έίστε δάσκαλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας. Ποια από τις ιδιότητές σας αυτές, νομίζετε, έχει 
προσδιορίσει παραπάνω την ταυτότητά σας;
Η καθεμία έχει τις ιδιαιτερότητές της, όλες μαζί περικλείουν τον ηθοποιό, που είναι ισχυρότερος όλων.

Ως δάσκαλος, στα παιδιά που αγωνιούν αν θα μπορούν να βιοπορίζονται από την τέχνη τους τι απαντάτε;
Η αγορά μας είναι μικρή, φθονερή και στενόχωρη. Παρ’ όλα αυτά, τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν, 
να εμβαθύνουν στην τέχνη τους, που δεν επαφίενται σε γνωριμίες και πρόσκαιρες τηλε-εμφανίσεις, που 
δεν βιάζονται, είναι πιο κερδισμένα. Θα βρουν δουλειά και θα συνεχίσουν να είναι μαθητές στο θέατρο. 
Αυτή είναι η ομορφιά του θεάτρου. Να ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα και δεν θα χαθείς ποτέ.

Η Αθήνα εξακολουθεί να πειραματίζεται και να επιμένει, με θεατρικές σκηνές να ανοίγουν εν μέσω κρί-
σης ακόμη και σε παλιά γκαράζ, με νέους θιάσους, νέα παιδιά και ομάδες. Κι αυτό είναι ένα οξύμωρο. Η 
τέχνη πώς μπορεί να ανθεί όταν η οικονομία παρακμάζει;
Η τέχνη, σε όλες της τις μορφές, είναι εφτάψυχη, ένας σπόρος άγριος. Μην ξεχνάμε ότι στον πόλεμο, στην 
Κατοχή, για να μην πάμε στην αρχαιότητα, γράφτηκαν σπουδαία κείμενα, ξεπήδησαν ποιητές, εικαστικοί, 
μουσικοί, λογοτέχνες, θεατράνθρωποι και τόσοι άλλοι. Θυμώνει το πνεύμα, αγριεύει, σιωπά, αφήνει να κά-
τσει η σκόνη και να δείξει το ανάστημά του. Δεν αρνούμαι ότι σε καιρούς ευμάρειας ξεπήδησαν ρεύματα-
φόρμες. Στη σκληρή δεκαετία που ζούμε, με τα οικονομικο-πολιτικά προβλήματα, οι δυσκολίες είναι εμ-
φανείς, αλλά η νιότη δεν κλαψουρίζει, ενώνεται σε ομάδες και πειραματίζεται, έτσι πιστεύω ότι κάτι καλό 
θα ξεπηδήσει.

Μια τελευταία ερώτηση: γνωρίζετε πως το περίφημο «Ηλία, ρίχ’ το» από την ταινία «Όλα είναι δρόμος» 
έχει γίνει σύνθημα από τους φίλους του ΠΑΟ και αναφέρεται στον παίκτη της ομάδας Ηλία Χατζηθεο-
δωρίδη;
Είναι ωραίο να ζεις την αγάπη και την αποδοχή μιας δουλειάς που έγινε πριν από 22 χρόνια από τον Πα-
ντελή Βούλγαρη και από το βραβείο που αποκόμισα από την ερμηνεία μου. Δεν το κρύβω ότι είμαι χαρού-
μενος όταν με βλέπουν και μου φωνάζουν «Ηλία, ρίχ’ το», ακόμη κι αν δεν ξέρουν το όνομά μου.

INFO
«Λωξάντρα»
Βασισμένο στο μυθιστόρημα της 
Μαρίας Ιορδανίδου
Θεατρική μεταφορά: Άκης Δήμου
Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης
Πρωταγωνιστούν: Ελένη Κοκκίδου, 
Γιώργος Αρμένης, Μιχάλης 
Μητρούσης, Ευαγγελία Μουμούρη, 
Χρύσα Παπά
Συμμετέχουν αλφαβητικά: 

Κατερίνα Αντωνιάδου, Σάρα 
Εσκενάζη, Χρήστος Ζαχαριάδης, 
Αλεξάνδρα Καρακατσάνη, Γιάννης 
Κουκουράκης, Αλεξία Μουστάκα, 
Χρήστος Πλαΐνης, Γιάννης 
Σαμσιάρης, Αναστασία Τσιλιμπίου, 
Κοραλία Τσόγκα, Σόλων Τσούνης, 
Αλμπέρτο Φάις, Μαρία Χάνου, 
Χριστίνα Ψάλτη
«Τραγουδίστρια Ευθαλία» η Ελένη 

Τσαλιγοπούλου
Μουσική-Σαντούρι: Ανδρέας 
Κατσιγιάννης
Ούτι-Κρουστά: Χρυσάνθη Τζοβάνη 
Θέατρο Βεάκη, Στουρνάρη 32, 
Αθήνα
Τηλ.: 210 5223522
Τετ. 19:00, Πέμ. 20:00, Παρ. 21:00, 
Σάβ. 18:00 και 21:00, Κυρ. 18:00
Εισιτήρια: €23, €20, €17 και €15
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Το φιλοζωικό σωµατείο Rancheros 
προστατεύει άλογα και γαϊδουράκια

Το φιλοζωικό σωµατείο Rancheros δηµιουργήθηκε το 2015 
και βρίσκεται στην παραλία της Αγίας Άννας, στη Βόρεια 
Εύβοια. Σκοπός του σωµατείου είναι η περίθαλψη εγκα-
ταλελειµµένων ιπποειδών (άλογα και γαϊδουράκια) και 

η διάσωση των κακοποιηµένων. Κυρίως, η µετάδοση του φιλοζωικού 
µηνύµατος µέσα από οµαδικές εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνο-
νται κυρίως σε παιδιά.

Όλα ξεκίνησαν το 2012, όταν βρέθηκαν έξι αδέσποτα άλογα. Όλα 
υποσιτισµένα, µε δερµατικά προβλήµατα και προβληµατική συµπερι-
φορά. Μετά από µήνες ιατρικής φροντίδας, αλλαγή τροφής, έξοδα και 
προσωπική φροντίδα, όλα τα αλογάκια είναι πλέον υγιή και ήµερα. 
Η συµπεριφορά τους, άλλωστε, ήταν το µεγαλύτερο πρόβληµα. Είχαν 
χάσει την εµπιστοσύνη τους στον άνθρωπο, είχαν αναπτύξει φοβίες 
και ήταν ξεκάθαρο πως είχαν… άγχος. Η εκ νέου εκπαίδευσή τους α-
ποκατέστησε τα προβλήµατα συµπεριφοράς.

H ευζωία τους
Ο καταναγκαστικός σταβλισµός, η επιµονή των επαγγελµατιών που α-

σχολούνται µε τα άλογα να τα διατηρούν το καθένα µόνο του, δεν ήταν 
η ζωή που τους άξιζε.

Ζητούµενο ήταν η ελευθερία τους. Το ένα δίπλα στο άλλο, ώστε 
να αλληλεπιδρούν. Όλα αυτά θα µπορούσαν να συµβούν µόνο αν επέ-
στρεφαν στο φυσικό τους περιβάλλον. Στο δάσος.

Έτσι σήµερα ζουν σε µια έκταση 14 στρεµµάτων στην παραλία της 
Αγίας Άννας υπό τη σκέπη του φιλοζωικού σωµατείου Rancheros. Τα 
άλογα εκεί ζουν ευτυχισµένα, σε ηµιελεύθερη κατάσταση και όχι σε 
boxes, ενώ τρέχουν ελεύθερα στην 8 χλµ. παραλία.

Τα άλογα, πλέον, είναι επτά, καθώς το Rancheros υποδέχτηκε και 
µια φοράδα 4 ετών που προοριζόταν για κρέας, αλλά και δύο κακο-
ποιηµένα γαϊδουράκια που ανέλαβε το σωµατείο τον τελευταίο χρόνο. 
Στην παρέα τους έχουν προστεθεί και 13 (πρώην) αδέσποτα σκυλιά 
που έχουν βρει περίθαλψη στο κτήµα.

Μπορείτε να βοηθήσετε το έργο του Rancheros µε δωρεές, υιοθετώ-
ντας ένα από τα άλογα ή τα γαϊδουράκια του σωµατείου. ∆είτε περισ-
σότερα στο www.rancheros.gr.

Είναι πράγµατι πα-
νέµορφη. Είναι θη-
λυκό, 4 µηνών, και θα 
δοθεί για µέσα στο 
σπίτι. Κι ενώ λένε 
πως τα λευκά γατά-
κια µε γαλανά µάτια 
είναι κουφά, η Ρο-
µπέρτα ακούει µια 
χαρά. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6976 687977.

Στο Rancheros διοργανώνονται ενηµερωτικές δράσεις για παιδιά και ενήλικες. Εκεί µικροί και µεγάλοι µαθαίνουν 
τον ευαίσθητο συναισθηµατικό κόσµο των αλόγων. Πώς ένα θηριώδες σε µέγεθος ζώο 600 κιλών διατηρεί µια 
πραότητα και ένα µεγαλείο. Πώς τα άλογα βοήθησαν τον ανθρώπινο πολιτισµό να προοδεύσει και να επικρατήσει. 
Κυρίως, µαθαίνουν πως τα ζώα έχουν συναισθήµατα. Νιώθουν, χαίρονται, στενοχωριούνται, φοβούνται, θυµούνται, 
αποφασίζουν.

Τα παιδάκια έχουν την ευκαιρία, πολλά για πρώτη φορά στη ζωή τους, να µάθουν τι τρώνε τα άλογα, πώς 
συµπεριφέρονται. Η εµπειρία ολοκληρώνεται µε τα παιδιά να χαϊδεύουν τα άλογα, να χτενίζουν τις χαίτες τους, να τα 
ταΐζουν καρότα.

Αντίστοιχες δράσεις σχεδιάζονται για ενηλίκους, αλλά και εταιρείες που επιθυµούν τη σύσφιξη των σχέσεων των 
εργαζοµένων τους µέσα από παιχνίδια αρχηγίας και συνεργασίας.

www.rancheros.gr | rancheros2015@gmail.com  |  https://www.facebook.com/rancherosfarm  |  
https://instagram.com/rancheros_farm/

The bigger cause
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