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Κ. Αρζόγλου 
«∆ουλεύοντας ξεχνάω 
την αβεβαιότητα που 
µε περιτριγυρίζει» 

σελ. 36-37

TV 
Οι ξένες σειρές 
που έρχονται 
το 2019
σελ. 24-25

σελ. 6, 12-13, 18, 19

ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΙΣ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝ 
ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑ ∆ΑΣΙΚΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΒΕΑ: ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 
∆ΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΟ «ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ»

H FREE SUNDAY προσφέρει

στην παράσταση των 
Αθηναϊκών Θεάτρων

Σ. ΡΟΜΠΟΛΗΣ: ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ: ΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΙ ΜΠΟΝΑΜΑ∆ΕΣ
∆ΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ

σελ. 8-10

Ν. Ταχιάος
«Πρώτα να καθαρίσει 
η πόλη από τα 
σκουπίδια και να γίνει 
φιλική για κατοίκους 
και επισκέπτες»

σελ. 11

Ν. Φαρµάκης 
«Οι νέοι δεν 
είναι απολιτίκ. 
Μπουχτισµένοι και 
απογοητευµένοι 
είναι»

Κ. Χατζηδάκης 
«Οι µεταρρυθµίσεις 
δεν επιβάλλονται 
αφ’ υψηλού»
σελ. 15
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*ΑΠΑΓΌΡΕΥΕΤΑΙ 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, ΝΔ 3565/1956 και 4254, 

1962 και κανόνες του Διεθνούς Δι-

καίου.

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν
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!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

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

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

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 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τα δύο συνέδρια του 
Μητσοτάκη
06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Άγιος 
Βασίλης με δικά μας λεφτά
08 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΤΑΧΙΑΟΣ «Πρώτα 
να καθαρίσει η πόλη από τα σκουπίδια»
10 // ΑΠΟΨΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Καθαριότητα, 
η ιερή αγελάδα της διαφθοράς και της 
διαπλοκής
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ «Οι 
νέοι δεν είναι απολιτίκ. Μπουχτισμένοι και 
απογοητευμένοι είναι»
12-13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Σ. ΡΟΜΠΟΛΗΣ 
«Χρειάζεται επανεξέταση του νομοθετικού 
πλαισίου για το ασφαλιστικό»
14 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι παροχές Τσίπρα 
χρηματοδοτούνται από σκληρά μέτρα
15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Κ. Χατζηδάκης: Οι 
μεταρρυθμίσεις δεν επιβάλλονται αφ’ 
υψηλού
16-17 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Πώς τα 
«κίτρινα γιλέκα» της Γαλλίας διευκόλυναν 
την κυβέρνηση της Ιταλίας
18 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Αποδομείται το αφήγημα 
της καθαρής εξόδου
19 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Αντί για μπουλντόζες, 

FREE TIME

SPORTS

30 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώμενα της 
εβδομάδας
32 // CINEMA Τι θα δούμε στις κινηματογραφικές 
αίθουσες
34 // COOK FILES Ούζι, το περίφημο 
παλαιστινιακό φαγητό
36-37 // INTERVIEW Κ. ΑΡΖΟΓΛΟΥ 
«Δουλεύοντας ξεχνάω την αβεβαιότητα που με 
περιτριγυρίζει»
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συμβουλές για καλύτερη ζωή

νομιμοποιούν με ευκολίες πληρωμής τα δασικά 
αυθαίρετα
20 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΜΥΖΑΛΗΣ «Το πολιτικό 
τραγούδι ευδοκιμεί σε κάθε εποχή»
21 // TWITTER Θάνου, ο Τάκης Λεμονής του 
Τσίπρα
24 // TV Οι ξένες σειρές του 2019

28 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις από το 
Betarades.gr
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πολιτική

Ό
ταν στις 12 Φεβρουαρίου 2016 ο πρόεδρος 
της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοί-
νωνε την απόφασή του για τη σύγκληση 
του 10ου συνεδρίου του κόμματος, είχε 
μόλις συμπληρώσει έναν μήνα στην ηγε-
σία του κόμματος.

Στη δημοσκόπηση της Metron 
Analysis, που είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», 
στις 15 Ιανουαρίου, λίγες ημέρες μετά την ανάδειξή του στην ηγε-
σία του κόμματος, η ΝΔ εμφανιζόταν να προηγείται με διαφορά 3,7 
μονάδων (23,6% έναντι 19,9%), όμως ο κ. Τσίπρας είχε προβάδι-
σμα έναντι του κ. Μητσοτάκη για την καταλληλότητα για την πρω-
θυπουργία με 2 μονάδες (22% έναντι 20%).

Το συνέδριο ήταν το πρώτο μετά από τρία χρόνια, καθώς το 9ο 
είχε οργανωθεί επί προεδρίας Σαμαρά, τον Απρίλιο του 2013, και 
στο μεταξύ η ΝΔ είχε υποστεί τρεις εκλογικές ήττες, στις ευρωε-
κλογές του 2014 και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2015, 
ενώ είχαν μεσολαβήσει δύο προσωρινοί πρόεδροι, ο Ευάγγελος 
Μεϊμαράκης και ο Γιάννης Πλακιωτάκης, και μια μακρά εσωκομ-
ματική διαδικασία που κατέληξε στην εκλογή του κ. Μητσοτάκη.

Το συνέδριο έγινε στο Metropolitan Expo ανάμεσα στις 22 
και στις 24 Απριλίου με κεντρικό σύνθημα «Οξυγόνο για την Ελ-
λάδα» και είχε στην ατζέντα σημαντικές αλλαγές στο καταστατικό 
του κόμματος και την ετήσια διεξαγωγή συνεδρίου. Στα προηγού-
μενα 42 χρόνια είχαν γίνει εννέα συνέδρια, δηλαδή περίπου ένα 
κάθε πέντε χρόνια.

Τον Απρίλιο, λίγο πριν από το συνέδριο, δημοσιεύτηκε μια έ-
ρευνα της εταιρείας Pulse για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθ-
μού Action 24, στην οποία η ΝΔ εμφανιζόταν στο 31% και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ στο 25%, ενώ προβάδισμα στην καταλληλότητα για την πρω-
θυπουργία για πρώτη φορά δεν είχε ο πρωθυπουργός, αλλά ο 
αρχηγός του κόμματος της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης έπαιρνε 30%, έναντι 23% του Αλέξη Τσίπρα. Κανέναν από τους 
δύο επέλεγε το 42%.

Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε συναινέσεις
Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ είχε χαιρετίσει το συνέδριο ο τότε υπουρ-
γός Παιδείας Νίκος Φίλης, ο οποίος είχε αναφερθεί στην κρίσιμη 

Τον Απρίλιο του 2016, στο 10ο συνέδριο, 
η ΝΔ αποφάσισε να μετατρέψει 
τα συνέδρια σε επίσημο ετήσιο θεσμό 
του κόμματος. Έτσι, τον Δεκέμβριο 
του 2017 έγινε το 11ο και τον Δεκέμβριο 
του 2018 γίνεται το 12ο.

διαπραγμάτευση για την αξιολόγηση, τονίζοντας πως η κυβέρνηση 
είναι δεσμευμένη απέναντι σε αυτά που έχει υποσχεθεί τον ελλη-
νικό λαό. Ταυτόχρονα μίλησε και για δυνάμεις στην Ευρώπη που 
υποτιμούν τον ευρωπαϊκό Νότο και βλέπουν χώρες ως δεύτερης 
κατηγορίας, τονίζοντας πως είναι αναγκαίο να ξεφύγει η πολιτική 
ζωή από τον αντιπολιτευτισμό, προτάσσοντας την ανάγκη να υπάρ-
χουν και δυνατότητες συναινέσεων που θα βοηθήσουν τη χώρα. 
«Όλοι έχουμε τις ευθύνες μας, αλλά όχι της ίδιας βαρύτητας. Πρέ-
πει να υπάρξουν συγκλίσεις και συναινέσεις για να αντιμετωπι-
στούν τα προβλήματα της χώρας» είχε πει ο υπουργός Παιδείας 
προς το τέλος της ομιλίας του.

Η συμφωνία αλήθειας
Μιλώντας στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «η ΝΔ είναι ο 
καταλύτης για τη δημιουργία μιας τέτοιας συμφωνίας αλήθειας που 
θα συμπεριλάβει όλες τις δημιουργικές φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις 
του τόπου».

Ο κ. Μητσοτάκης είχε πει χαρακτηριστικά στην ομιλία του:
«Μία Συμφωνία με δύο μόνο άρθρα:
Άρθρο 1: Οι πολίτες μάς εμπιστεύονται να χαράξουμε την πο-

ρεία που θα ακολουθήσουμε.
Άρθρο 2: Εμείς λέμε και πράττουμε πάντα την αλήθεια, όποια 

κι αν είναι αυτή, σε κάθε σημείο της κοινής μας πορείας.
Εμείς σήμερα δεσμευόμαστε και υπογράφουμε τη Συμφωνία 

Αλήθειας με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες πολίτες.
Με τη Συμφωνία Αλήθειας και τη συμμετοχή της πλατιάς πλει-

οψηφίας των πολιτών θα τα καταφέρουμε. Το εγγυώμαι.
Την κυβερνητική πρόταση της ΝΔ διαπερνούν «τα 5 Άλφα», 

Ανάπτυξη - Αξιοκρατία - Αλληλεγγύη - Αριστεία - Αξιοπιστία, κα-
θένα εκ των οποίων αντανακλά μια θεμελιώδη αξία για μας και την 
πολιτική μας».

11ο συνέδριο: «Έτοιμοι να αλλάξουμε 
την Ελλάδα»
Το 11ο συνέδριο της ΝΔ, το δεύτερο επί προεδρίας Κυριάκου 
Μητσοτάκη, έγινε εντός του επόμενου χρόνου, του 2017, πριν 
από έναν χρόνο ακριβώς, στις 16 και 17 Δεκεμβρίου, και πάλι στο 
Metropolitan Expo.

Η κυβέρνηση είχε μόλις κλείσει τη staff level agreement για 
την τρίτη αξιολόγηση και εμφανιζόταν –ως συνήθως– ιδιαίτερα ι-
κανοποιημένη για τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης.

Το κεντρικό σύνθημα ήταν «Έτοιμοι να αλλάξουμε την Ελ-
λάδα» και έγινε αφού είχαν προηγηθεί επτά προσυνέδρια σε όλη 
την Ελλάδα.

Λίγες ημέρες πριν, είχαν δημοσιευτεί οι εξαμηνιαίες τάσεις της 
MRB, τάσεις όπου η ΝΔ εμφανιζόταν να έχει προβάδισμα 9,4 πο-
σοστιαίων μονάδων έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα προη-
γούνταν με ποσοστό 30,7%, έναντι 21,3% του ΣΥΡΙΖΑ και 10,1% 
του Κινήματος Αλλαγής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναζητά συναινέσεις
Στο συνέδριο τον ΣΥΡΙΖΑ εκπροσώπησε ο τότε γραμματέας της 
Κ.Ε. Παναγιώτης Ρήγας, ο οποίος κινήθηκε στο πνεύμα που είχε 
κινηθεί ο Νίκος Φίλης στο προηγούμενο συνέδριο σε ό,τι αφορά 
τις συναινέσεις στα εθνικά θέματα και στη λειτουργία της δημο-
κρατίας, ενώ από βήματος έκανε ονομαστική αναφορά στον πρώην 
πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, αποδίδοντας τα fake news σε ε-
κείνους που ο πρώην πρωθυπουργός είχε χαρακτηρίσει «νταβατζή-
δες».

«Στα εθνικά θέματα, η ευαισθησία πρέπει να είναι κοινός τόπος 
όλων των πολιτικών δυνάμεων. Η προκλητικότητα της Τουρκίας 
και η αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή απαιτούν τη σοβαρότητα 
όλων. Τα εθνικά θέματα δεν πρέπει να είναι πεδίο μικροκομματι-
κής αντιπαράθεσης. Το δεύτερο είναι η εμβάθυνση της δημοκρα-
τικής λειτουργίας. Είναι πρόκληση να πατάξουμε παθογένειες που 
μας ταλαιπωρούν για δεκαετίες» είπε ο κ. Ρήγας.

Το πρόταγμα της ενότητας
Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανάδειξε τα ζητήματα της 
ενότητας και έκανε και ειδική αναφορά στους πρώην προέδρους 
της ΝΔ:

«Είναι εδώ οι πρώην πρόεδροι της παράταξης. Ο Κώστας Καρα-
μανλής, που έφερε τη ΝΔ στην εξουσία μετά από 11 χρόνια και της 
έδωσε λαϊκό έρεισμα. Ο Αντώνης Σαμαράς, που κράτησε την Ελ-
λάδα όρθια μέσα στην Ευρώπη και αν ολοκλήρωνε τη θητεία του 
η πατρίδα θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ο Βαγγέλης Μεϊ-
μαράκης, που κράτησε τη ΝΔ σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή της και 
είναι πάντα μαχητής στα δύσκολα. Δίνουν μήνυμα νίκης, προσήλω-
σης και πίστης σε μια παράταξη που τους τίμησε και την τίμησαν.

Είμαστε όλοι εδώ, παλιά και δοκιμασμένα στελέχη, που σήκω-
σαν στους ώμους την παράταξη στις δύσκολες στιγμές. Είναι μαζί 
μας στελέχη που ενισχύουν καθημερινά τη δράση, βλέποντας τη 
ΝΔ σαν τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εκφράσει την 
προσδοκία των Ελλήνων. Η παρουσία τους επιβεβαιώνει ότι η ΝΔ 
είναι το κόμμα που ανοίγεται στην κοινωνία και σπάει τα στεγανά».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος της ΝΔ έθεσε το 
πρόταγμα της επόμενης περιόδου: «Οι επόμενες εκλογές δεν είναι 
μια μάχη για πολιτική κυριαρχία. Ο αγώνας για να φύγουν οι κύ-
ριοι Τσίπρας και Καμμένος και οι συνεργοί τους από την εξουσία 
θα είναι συνεχής».

  ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΔΥΟ ΣΥΝΈΔΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
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ανάλυση

Η 
τετραετία Τσίπρα είναι μία περίοδος ση-
μαντικών λαθών με μεγάλο οικονομικό 
και κοινωνικό κόστος και χαμένων ευ-
καιριών.

Η αναφορά του προέδρου της ΝΔ κ. 
Μητσοτάκη στην ευρύτερη κοινή γνώμη 

που μπορεί να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ματαίωση της 
προγραμματισμένης μείωσης των παλαιών συντάξεων μπορεί 
να σχετίζεται με τις εθνικές υποχωρήσεις έναντι των Σκοπίων 
προκάλεσε μεγάλο εκνευρισμό στο Μαξίμου. Με όσα είπε, ο 
πρόεδρος της ΝΔ ενίσχυσε την εικόνα μιας εξουσίας που κάνει 
τα δύσκολα δυσκολότερα, στέλνοντας πάντα τον λογαριασμό 
στον ελληνικό λαό.

Χαμένες ευκαιρίες
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε τον τερ-
ματισμό του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, η εφαρ-
μογή του οποίου ξεκίνησε στις αρχές του 2015. Από τότε η 
ΕΚΤ αύξησε τον χαρτοφυλάκιό της κατά 2,6 τρισ. ευρώ, αγορά-
ζοντας ομόλογα του Δημοσίου των κρατών-μελών της Ευρωζώ-
νης, ακόμη και τίτλους των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

Έβρεξε χρήμα στην Ευρωζώνη, δυστυχώς, όμως, για την 
Ελλάδα, ο κ. Τσίπρας κρατούσε ομπρέλα. Πέρασε μία τετρα-
ετία με την Ελλάδα να είναι η μόνη χώρα της Ευρωζώνης η 
οποία δεν μπόρεσε να πάρει μέρος στο πρόγραμμα ποσοτι-
κής χαλάρωσης της ΕΚΤ εξαιτίας των λαθών και των πα-
ραλείψεων του κ. Τσίπρα.

Το αποτέλεσμα ήταν να καταρρεύσει το επιτό-
κιο δανεισμού των κρατών της Ευρωζώνης, αλλά και 
του ιδιωτικού τομέα, χωρίς αυτή η μεγάλη μείωση 
να φτάσει στην Ελλάδα. Αντίθετα, αποκτήσαμε ένα 
νέο ανταγωνιστικό μειονέκτημα, εφόσον οι εταίροι 
–ακόμη και αυτοί που πέρασαν τη δοκιμασία προ-
γράμματος-μνημονίου–λειτούργησαν σε περιβάλ-
λον χαμηλών επιτοκίων, ενώ η ελληνική οικονομία 
δεν απέκτησε αυτή τη δυνατότητα. Η τριετία 2015-
2017 ήταν περίπου υποδειγματική για την οικονομία 
της Ευρωζώνης και της Ε.Ε. των «28», ενώ χάθηκε, σε 
ό,τι αφορά την ανάπτυξη, για την Ελλάδα, εξαιτίας των 
λαθών και των παραλείψεων του κ. Τσίπρα και των συ-
νεργατών του.

Το κόστος μιας λάθος υπογραφής
Ανάλογη ήταν η προσέγγιση της κυβέρνησης Τσίπρα και στο 
θέμα της νέας μείωσης των παλαιών συντάξεων.

Η στροφή 180 μοιρών που έκανε στην οικονομική πολιτική 
ο κ. Τσίπρας το καλοκαίρι του 2015 ήταν αναγκαστική και επι-
πλέον δεν τον μετέτρεψε σε αξιόπιστο συνομιλητή των Ευρω-
παίων εταίρων.

Αυτοί υιοθέτησαν απέναντί του μία εξαιρετικά αυστηρή τα-
κτική, με αποτέλεσμα να φορτωθεί η Ελλάδα νέους περιορι-
σμούς και επιβαρύνσεις.

Το τρίτο πρόγραμμα-μνημόνιο ήταν αυστηρότερο από το 
δεύτερο. Τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών από τις αγοραπω-
λησίες ελληνικών ομολόγων δεν επεστράφησαν στο ελληνικό 
Δημόσιο, όπως προέβλεπε το δεύτερο πρόγραμμα-μνημόνιο, 
αλλά θα επιστραφούν τα μισά από αυτά σε βάθος χρόνου και 
υπό προϋποθέσεις.

Η Ελλάδα δεν μπήκε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρω-
σης της ΕΚΤ.

Το τέλος του τρίτου προγράμματος-μνημονίου συνοδεύ-
τηκε από νέες δεσμεύσεις για την περίοδο 2019-2020, όπως 
είναι η κλιμάκωση των πλειστηριασμών των ακινήτων των ο-
φειλετών και η αυστηροποίηση της διαχείρισης των κόκκινων 
δανείων.

Δύο από τα εξαιρετικά αυστηρά μέτρα που επιβλήθηκαν, τα 
οποία ήταν πιο κοντά στη λογική του ΔΝΤ παρά των ευρωπαϊ-
κών θεσμών, ήταν η μεγάλη μείωση των νέων συντάξεων και η 
εξίσωση με αυτές, προς τα κάτω, των παλαιών συντάξεων.

Όλο αυτό το διάστημα ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να απο-

ΆΓΙΟΣ ΒΆΣΙΛΗΣ 
ΜΕ ΔΙΚΆ ΜΆΣ 

ΛΕΦΤΆ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Παροχολογία και 
επιδόματα δεν λύνουν 
το πρόβλημα της 
κυβέρνησης Τσίπρα.

Οι εξετάσεις αξιοπιστίας που δίνει, 
καθυστερημένα, ο κ. Τσίπρας 
στους Ευρωπαίους εταίρους έχουν 
τεράστιο κόστος για την Ελλάδα.

Η επιδοματική πολιτική στηρίζεται στη 
φορο-λεηλασία του εισοδήματος των μη 
προνομιούχων και των φτωχών και στη 
μεγάλη μείωση των κοινωνικών δαπανών.

δείξει ότι είναι αξιόπιστος συνομιλητής, πρόθυμος να διευκολύ-
νει καταστάσεις, και γι’ αυτό πρέπει να διευκολυνθεί και ο ίδιος 
από τους Ευρωπαίους εταίρους και πιστωτές.

Σημαντικές διευκολύνσεις
Η πρώτη σημαντική διευκόλυνση που πρόσφερε ο κ. Τσίπρας 
στους εταίρους, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την αξιοπιστία 

του, ήταν να πάρει η Ελλάδα 24 δισ. λιγότερα από αυτά που προ-
έβλεπε το τρίτο δανειακό πρόγραμμα.

Με τον τρόπο αυτό μειώθηκε η πολιτική πίεση που ασκού-
σαν στις κυβερνήσεις κρατών της Ευρωζώνης κόμματα της 
σκληρής και άκρας Δεξιάς, που υποστήριζαν ότι χρήματα των 
φορολογούμενων πολιτών των χωρών τους χάνονται στη μαύρη 
τρύπα του ελληνικού χρέους και της οικονομίας.

Η δεύτερη διευκόλυνση που πρόσφερε ο κ. Τσίπρας ήταν 
να μετατρέψει την Ελλάδα σε χώρα εγκλωβισμού προσφύγων 
και μεταναστών και να δεχτεί ακόμη και την επιστροφή προ-
σφύγων και μεταναστών από τη Γερμανία, στις περιπτώσεις που 
προωθήθηκαν σε αυτήν έχοντας την Ελλάδα ως πρώτη χώρα ει-
σόδου στην Ε.Ε.

Η εξυπηρέτηση αυτή απέκτησε ιδιαίτερη πολιτική σημασία 
εξαιτίας της σκλήρυνσης της στάσης της άλλης βασικής χώρας 
πρώτης εισόδου προσφύγων και μεταναστών, της Ιταλίας.

Μεγάλη διευκόλυνση πρόσφερε η κυβέρνηση Τσίπρα 
στους Ευρωπαίους εταίρους προωθώντας τη συμφωνία Τσίπρα-
Ζάεφ, με την οποία ανοίγει ο δρόμος της ένταξης στο ΝΑΤΟ και 
στην Ε.Ε. για την ΠΓΔΜ. Η συμφωνία αυτή παρουσιάζεται από 
τους Ευρωπαίους εταίρους σαν πρώτο βήμα στην κατεύθυνση 
της διεύρυνσης της Ε.Ε. προς τα έξι εξαιρετικά προβληματικά 
κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Η διεύρυνση αυτή θα έχει πι-
θανότατα την τύχη της διεύρυνσης προς την Τουρκία, δηλαδή 
δεν θα πραγματοποιηθεί. Προς το παρόν, όμως, προβάλλεται –
για λόγους επικοινωνιακούς και πολιτικούς– σαν αντιστάθμι-

σμα στην εξαιρετικά σημαντική αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου, το λεγόμενο Brexit, από την Ε.Ε.

Ο κ. Τσίπρας απέδειξε στους Ευρωπαίους εταίρους ότι 
μπορεί να σηκώσει το βάρος δύσκολων αποφάσεων και να 
γίνει αξιόπιστος συνομιλητής, ζημιώνοντας κάθε φορά τα 
καλώς εννοούμενα συμφέροντα της πατρίδας μας.

Πήραμε λιγότερα χρήματα απ’ όσα προέβλεπε το 
τρίτο δανειακό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να μην μπο-
ρούμε να υποστηρίξουμε τις τράπεζες και να έχει γίνει ε-
ξαιρετικά σκληρή η διαχείριση των κόκκινων δανείων. Α-

ποκτήσαμε μεγαλύτερο προσφυγικό-μεταναστευτικό πρό-
βλημα, ενώ όλες οι άλλες χώρες της Ε.Ε. φρόντισαν να το 

περιορίσουν. Θυσιάσαμε εθνικά συμφέροντα στην προο-
πτική μιας προβληματικής και αβέβαιης διεύρυνσης της Ε.Ε. 

προς τα Δυτικά Βαλκάνια.

Μερική χαλάρωση
Οι Ευρωπαίοι εταίροι ανταποκρίθηκαν στις πολύ σοβαρές διευ-
κολύνσεις που έκανε ο κ. Τσίπρας με μερική χαλάρωση της ε-
ξαιρετικά αυστηρής πολιτικής που είχαν επιβάλει λόγω της α-
ναξιοπιστίας του.

Κράτησαν τη μείωση των νέων συντάξεων, την οποία θε-
ωρούν διαρθρωτικό μέτρο, εφόσον παράγει αποτελέσματα σε 
βάθος χρόνου, και επέτρεψαν τη ματαίωση της μείωσης των πα-
λαιών συντάξεων, προσαρμοζόμενοι στη θέση που είχε διατυ-
πώσει από την αρχή ο κ. Μητσοτάκης.

Επέτρεψαν επίσης ένα είδος δημιουργικής λογιστικής δε-
χόμενοι την ύπαρξη ενός υπερπλεονάσματος το οποίο στηρί-
ζεται στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προηγούμενων 
ετών, στη δραστική μείωση κοινωνικών δαπανών πέρα από τα 
συμφωνηθέντα και στο άγριο «τσεκούρωμα» του Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων.

Δημιουργήθηκε έτσι με τεχνητά μέσα ένας δημοσιονομικός 
χώρος που επιτρέπει την καταβολή του λεγόμενου κοινωνικού 
μερίσματος και αναδρομικών βάσει δικαστικών αποφάσεων τη 
χριστουγεννιάτικη περίοδο.

Ο κ. Τσίπρας ντύθηκε Άγιος Βασίλης με δικά μας χρήματα, 
εφόσον με την πολιτική που εφαρμόζει, από την αύξηση της φο-
ρολογίας των καυσίμων και του ΦΠΑ ακόμη και στα τρόφιμα 
μέχρι την κατάργηση του ΕΚΑΣ και τη δραστική μείωση των 
δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το πετρέλαιο θέρ-
μανσης, παίρνει πολύ περισσότερα από τους μη προνομιούχους 
και τους φτωχούς από αυτά που τους επιστρέφει με σαφή προ-
εκλογική στόχευση.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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συνέντευξη

Να γίνει η Θεσσαλονίκη 
μια πόλη που θα αγαπούν 
οι κάτοικοί της και θα 
σέβονται οι χρήστες της.

Νίκος Ταχιάος

«Πρώτα να καθαρίσει η πόλη 
από τα σκουπίδια»

«Τ
ο πρώτο που πρέπει να γίνει 
είναι να καθαρίσει η πόλη 
από τα σκουπίδια» δηλώνει 
στην FS o υποψήφιος δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης Νίκος Τα-

χιάος, ο οποίος επισημαίνει ότι «ο δήμος έχει α-
ποτύχει ως επιχειρησιακός φορέας που μπορεί 
να διαχειριστεί τον τομέα καθαριότητας στο σύ-
νολό του» και προτείνει ως λύση την «παραχώ-
ρηση σταδιακά κάποιων υπηρεσιών καθαριό-
τητας σε ιδιώτες και τους υπάρχοντες εργαζό-
μενους με ρόλο εποπτικό».

Σε ό,τι αφορά τον Γιάννη Μπουτάρη, διαπι-
στώνει ότι «το μοντέλο δημάρχου-τηλεοπτικού 
αστέρα και έχει κουράσει και έχει ξεπεραστεί» 
και εμμέσως πλην σαφώς καταλογίζει στον α-
περχόμενο δήμαρχο έλλειμμα στον διάλογο με 
τους πολίτες και στην ενασχόληση με τα προβλή-
ματα της καθημερινότητάς τους και της εικόνας 
της πόλης. «Η στάση του σημερινού δημάρχου έ-
ναντι της Συμφωνίας των Πρεσπών ήρθε να επι-
σφραγίσει επώδυνα μια οριστική διάρρηξη αυτής 
της σχέσης» υποστηρίζει ο κ. Ταχιάος, ο οποίος 
θέτει ως δικό του στοίχημα το «να ξεφύγει η Θεσ-
σαλονίκη από το παραμύθι της φτωχομάνας».

Κατά την άποψή σας, ποιες πρέπει να είναι οι 
προτεραιότητες του νέου δημάρχου Θεσσαλο-
νίκης; Επένδυση στη διεθνή διασύνδεση και 
την προοπτική της πόλης, στην αντιμετώπιση 
των καθημερινών προβλημάτων, ένας συνδυ-
ασμός, και ποια πρέπει να είναι η ιεράρχηση;
Φυσικά και όλα αυτά τα ζητήματα αποτελούν 
προτεραιότητα για μένα. Σε ό,τι αφορά την ιε-
ράρχησή τους, όμως, θεωρώ ότι το πρώτο μέ-
λημα του νέου δημάρχου Θεσσαλονίκης πρέπει 
να είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων της 
καθημερινότητας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για 
διεθνή διασύνδεση, εξωστρέφεια και ανάπτυξη 
την ώρα που τα σκουπίδια σχηματίζουν βουνά, 
κάτοικοι και επισκέπτες κινούνται σε βρόμικα 
πεζοδρόμια, σκοντάφτοντας σε άναρχα τοποθε-
τημένα τραπεζοκαθίσματα και στην πραμάτεια 
πλανόδιων μικροπωλητών. Οι εικόνες αυτές α-
δικούν την πόλη μου και υποβαθμίζουν την ποι-
ότητα ζωής των συμπολιτών μου. Αυτή η κατά-
σταση, λοιπόν, πρέπει να αλλάξει. Αυτό θα είναι 
το πρώτο μου μέλημα. Να γίνει η Θεσσαλονίκη 
μια καθαρή, σύγχρονη πόλη, ένας προορισμός 
στον οποίον κάποιος θα θέλει να επιστρέψει. Κυ-
ρίως, όμως, μια πόλη που θα αγαπούν οι κάτοι-
κοί της και θα σέβονται οι χρήστες της.

Έχετε αυτοδιοικητικό παρελθόν. Τι αποκομί-
σατε από την εμπειρία σας στον Δήμο Θεσσα-
λονίκης και τι θεωρείτε τώρα ότι έπρεπε να 
είχατε αποφύγει;
Δεν θα ζητούσα την ψήφο των συμπολιτών μου 
αν δεν πίστευα πως μπορώ πραγματικά να προ-
σφέρω έργο στην πόλη. Θεωρώ πως και τεχνο-
γνωσία διαθέτω αλλά και εμπειρία στα θέματα της 
Θεσσαλονίκης. Μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, 
όπως η Νέα Παραλία, το Δημαρχιακό Μέγαρο 
και η αλάνα της Τούμπας, έχουν και τη δική μου 
σφραγίδα. Αυτά τα έργα νομίζω ότι αποδεικνύ-
ουν στην πράξη όχι μόνο πώς βλέπω την πόλη 
μου αλλά και πως σχέδιο και βούλησή μου είναι 
να αλλάξω ως δήμαρχος την εικόνα της πόλης. 
Ξέρω βέβαια και τις δυσκολίες, είτε γραφειοκρα-
τικές είτε οικονομικές. Όμως, για να πετύχεις κάτι, 

πρέπει πρωτίστως να το πιστέψεις και να δου-
λέψεις. Εξασφαλίσαμε με τους συνεργάτες μου 
την αρχική χρηματοδότηση της ανάπλασης της 
Νέας Παραλίας επειδή είχαμε μία καταπληκτική 
μελέτη από τους Νικηφορίδη, Κουόμο και την 
ομάδα τους και πολύ πείσμα στην παρουσίαση 
και στην υπεράσπισή της. Πιστεύω, λοιπόν, ότι η 
μεγαλύτερη δυσκολία είναι η έλλειψη πραγμα-
τικής βούλησης και σοβαρών προτάσεων. Και 
η απροθυμία για δουλειά, πολλή δουλειά. Βε-
βαίως δεν μου είναι άγνωστο και το φαινόμενο 
πως πολλά θέματα που θα μπορούσαν να έχουν 
λυθεί δεν προχωρούν, γιατί για κάποιους είναι 
πιο εύκολο να τσακώνονται για τη δόξα από το 
να πάρουν την απόφαση και το όποιο κόστος για 
να γίνει. Εγώ έχω διαφορετική προσέγγιση, μου 
αρέσει κι εμένα η δόξα, αλλά ποντάρω στο επι-
τυχές αποτέλεσμα, όχι στο φαίνεσθαι.

Η δημόσια εικόνα σας είναι θετική, πολλοί 
όμως σας θεωρούν έναν άνθρωπο χαμηλών 
τόνων που θα δυσκολευτεί να πρωταγωνιστή-
σει στις εξελίξεις. Πώς απαντάτε σε αυτούς 
που σας αξιολογούν με αυτόν τον τρόπο;
Χαμηλών τόνων εγώ; Μάλλον αυτοί που το λένε 
δεν με ξέρουν. Σίγουρα δεν είμαι ο φωνακλάς 
των τηλεοπτικών παραθύρων ή ο πρωταγωνιστής 
lifestyle εκπομπών, όχι γιατί δεν μπορώ, αλλά 
δεν μου αρέσει κάτι τέτοιο. Είμαι όμως ένας άν-
θρωπος απαιτητικός, που πρώτα απ’ όλους έχει 
απαιτήσεις από τον εαυτό του. Προπάντων απε-
χθάνομαι τα ψέματα. Φροντίζω οι δεσμεύσεις 
μου να γίνουν πράξη. Αυτό νομίζω ότι θέλουν 
και οι δημότες, δηλαδή δήμαρχο που να διοικεί 
και να φροντίζει την εικόνα της πόλης και όχι την 
προσωπική του προβολή. Αυτό το μοντέλο δη-
μάρχου-τηλεοπτικού αστέρα και έχει κουράσει 

και έχει ξεπεραστεί. Είναι η ώρα να μιλήσουμε 
για θέματα ουσίας, που αφορούν τη δουλειά που 
πρέπει να γίνει στην πόλη. Σε αυτά τα θέματα 
έχω, νομίζω, να πω πολλά και να κάνω πολλά. 
Και αν χρειαστεί να φωνάξω, θα με ακούσουν 
πολύ καθαρά όσοι χρειάζεται να με ακούσουν. 
Δεν το συνιστώ όμως.

Μπορείτε να ιεραρχήσετε τα προβλήματα της 
καθημερινότητας που έχουν σχέση με τη λει-
τουργία του Δήμου Θεσσαλονίκης και αντιμε-
τωπίζουν πρώτα οι κάτοικοι και μετά οι επι-
σκέπτες της πόλης;
Η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια δίνει, δυ-
στυχώς, την εικόνα μιας αφρόντιστης, βρόμικης 
πόλης. Γεμάτοι κάδοι, βρόμικα πεζοδρόμια, παρά-
νομοι μικροπωλητές, έλλειψη φωτισμού σε πολλά 
κεντρικά σημεία, έλλειψη χώρων στάθμευσης, 
μποτιλιαρισμένοι δρόμοι, είναι μόνο μερικά από 
τα κομμάτια του παζλ που συνθέτουν τη σημε-
ρινή της εικόνα. Και αυτή η εικόνα πραγματικά 
με κάνει να θλίβομαι, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι 
μία από τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Δεν 
της αξίζει, ούτε την αντιπροσωπεύει, αυτή η ει-
κόνα. Βγάζει μιζέρια, ανακυκλώνει το παραμύθι 
της φτωχομάνας. Δικό μου στοίχημα είναι να ξε-
φύγουμε από αυτό, όλοι μας.

Τι θα κάνετε για να βελτιώσετε την κατάσταση 
σε σχέση με αυτά;
Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να καθαρί-
σει η πόλη από τα σκουπίδια. Ο δήμος έχει απο-
τύχει ως επιχειρησιακός φορέας που μπορεί να 
διαχειριστεί τον τομέα καθαριότητας στο σύνολό 
του. Παραχώρηση, λοιπόν, σταδιακά κάποιων υ-
πηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες και τους υ-
πάρχοντες εργαζόμενους με ρόλο εποπτικό, είναι 
το σχέδιό μου. Ενίσχυση της δημοτικής αστυ-
νομίας για να μπει μια τάξη στους δρόμους της 
πόλης, επανασχεδιασμός των ποδηλατόδρομων, 
παρεμβάσεις με έμφαση στην προσβασιμότητα 
ευπαθών ομάδων σε όλα τα σημεία της πόλης, 
χρήση των δυνατοτήτων που δίνουν οι νέες τε-
χνολογίες στα πάντα, στις μεταφορές, στην ενημέ-
ρωση, στην προβολή της πόλης στον παγκόσμιο 

συνέχεια στη σελ. 10
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Η 
καθαριότητα είναι στη συνείδηση των 
πολιτών κατ’ αρχάς η πιο βασική λει-
τουργία των δήμων. Κατά δεύτερον, 
είναι εκείνη η λειτουργία από την 
οποία οι δημότες έχουν τα περισσό-
τερα παράπονα. Και πολλές φορές 
είναι αυτή που κρίνει την άποψη που 

έχουν για το κατά πόσο είναι μια δημοτική αρχή επιτυχής ή όχι. 
Εν ολίγοις, τις τελευταίες δεκαετίες είναι η ιερή αγελάδα της ελ-
ληνικής αυτοδιοίκησης.

Ως επάγγελμα θεωρείται παρακατιανό. Ασήμαντο και εύ-
κολο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διαχείρισή της να υποτιμάται 
και να θεωρείται εύκολος τρόπος αντιμετώπισης της ανεργίας με 
συμβάσεις οκτάμηνες και δίμηνες, οι οποίες ουσιαστικά ανακυ-
κλώνουν την ανεργία.

Η κάλυψη των αναγκών με συμβασιούχους διευκολύνει 
τους δημάρχους και τις διοικήσεις να έχουν την ευχέρεια για 
μεγάλα ή μικρά ρουσφέτια.

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

ΚΆΘΆΡΙΟΤΉΤΆ, Ή ΙΕΡΉ ΆΓΕΛΆΔΆ 
ΤΉΣ ΔΙΆΦΘΟΡΆΣ ΚΆΙ ΤΉΣ ΔΙΆΠΛΟΚΉΣ

Κάποτε δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα για μόνιμες προσλή-
ψεις παρά μόνο μέσω της καθαριότητας. Ο Γιάννης Μπουτάρης, 
όταν ανέλαβε τον Δήμο Θεσσαλονίκης, έκανε μέγα θέμα με το 
προσωπικό που ήταν αποσπασμένο στη δημοτική ραδιοτηλεό-
ραση από την καθαριότητα. Λίγο αργότερα ο ίδιος προσέλαβε 
την Κατερίνα Νοτοπούλου στην καθαριότητα και την απέσπασε 
στο τουριστικό περίπτερο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η διαχείριση της υπηρεσίας κυρίως με συμβασιούχους δεν 
μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα. Πρώτον, γιατί οι συμβασι-
ούχοι, ώσπου να μάθουν τη δουλειά, έχουν φύγει. Και, δεύτε-
ρον, επειδή δεν έχουν κανένα κίνητρο να δουλέψουν και καμία 
κύρωση αν δεν το κάνουν. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια α-
ντιμετωπίστηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ –ειδικά τα χρόνια της υ-
πουργίας Σκουρλέτη– ως πρώτη ύλη για τη δημιουργία ενός α-
νέξοδου πελατειακού μηχανισμού.

Ποιος πληρώνει τον σκουπιδιάρη;
Ανέξοδου διότι το κόστος της εργασίας τους δεν το πληρώνει ο 

δήμος αλλά οι δημότες, οι οποίοι όμως δεν ξέρουν πού πηγαί-
νουν τα χρήματα τα οποία καταβάλλουν μέσω των λογαριασμών 
του ηλεκτρικού ρεύματος.

Δεν είναι δυνατόν να προβλέπεται θέση εργαζόμενου στην 
καθαριότητα η οποία να αμείβεται από τα ανταποδοτικά τέλη 
και αυτός να προσφέρει άλλες υπηρεσίες. Είναι απλά παράνομο.

Ο δημότης που πληρώνει δεν ξέρει πού πηγαίνουν τα χρή-
ματά του. Όπως επίσης δεν γνωρίζει το κόστος του εξοπλισμού, 
ο οποίος συνήθως είναι αντικείμενο κακομεταχείρισης ή πλημ-
μελούς φροντίδας. Κανείς δεν είναι υπεύθυνος για τις φθορές, 
οι οποίες έχουν αποτέλεσμα και τα πολύ συχνά δυστυχήματα με 
οχήματα της καθαριότητας, αλλά και δυσβάστακτο κόστος συ-
ντήρησης.

Όλα αυτά καθιστούν τα τέλη καθαριότητας υπερβολικά α-
κριβά. Ακόμη και στις περιπτώσεις που οι δήμαρχοι υπερηφα-
νεύονται ότι τα μειώνουν.

Η διαχείριση των απορριμμάτων –από την αποκομιδή μέχρι 
την εναπόθεση στον χώρο υγειονομικής ταφής– είναι μία εξαι-
ρετικά σύνθετη υπόθεση, που απαιτεί υψηλή εξειδίκευση και ε-
πικαιροποίηση της γνώσης και των μεθόδων που τα στελέχη των 
δήμων, τα οποία σήμερα είναι στην καθαριότητα και αύριο στα 
δημοτολόγια, δεν μπορούν να έχουν.

Η ώρα των ιδιωτών;
Σήμερα είναι εξαιρετικά δύσκολη η μεταβίβαση του συνόλου 
της ευθύνης σε ιδιωτικές εταιρείες. Γιατί δεν υπάρχουν ανα-
πτυγμένες εταιρείες. Όμως μπορούν να υπάρξουν, αν υπάρξει 
αντικείμενο εργασίας. Για παράδειγμα, η διαχείριση των απορ-
ριμμάτων μόνο στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονί-
κης έχει τζίρο που ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ. Ο ανταγωνισμός 
θα καταστήσει το κόστος πολύ πιο χαμηλό.

Κάποιος θα μπορούσε να προβάλει το επιχείρημα ότι θα 
πρέπει να γίνουν απολύσεις. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία. Α-
ντίθετα, θα δημιουργηθούν μόνιμες και κανονικές θέσεις εργα-
σίας 12μηνης διάρκειας και όχι μπαλώματα συμβασιούχων για 
την ανακύκλωση της ανεργίας. Μπορούν κατ’ αρχάς οι δήμοι 
να αναθέσουν σε ιδιώτες το τμήμα της καθαριότητας που δεν 
μπορούν να καλύψουν με τους μόνιμους υπαλλήλους τους, οι ο-
ποίοι στη συνέχεια μέχρι τη συνταξιοδότησή τους μπορούν να 
αποτελέσουν τον εποπτικό μηχανισμό του συστήματος.

Η καθαριότητα δεν είναι η ιερή αγελάδα. Είναι μια αγελάδα 
που απομυζά η αδιαφορία, η διαφθορά, η διαπλοκή και η πελα-
τεία. Με χρήματα των δημοτών.

ψηφιακό χάρτη. Σίγουρα πρέπει να γίνουν πολλά σε ό,τι αφορά τα 
έργα υποδομής και τα θέματα της καθημερινότητας. Γι’ αυτό αι-
σθάνθηκα πως δεν δικαιούμαι να είμαι παρατηρητής αλλά πρέπει 
να βοηθήσω ώστε να δω την πόλη μου να αποκτά τα αυτονόητα 
και τα στοιχειώδη – καθαριότητα, ασφάλεια ευταξία.

Ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά που αφήνει πίσω της 
η δημαρχία Μπουτάρη;
Κρατώ από την περίοδο διοίκησης του Μπουτάρη τον αέρα εξω-
στρέφειας και κοσμοπολιτισμού που έφερε στην πόλη. Θεωρώ 
όμως ότι απέτυχε να διαχειριστεί τα καθημερινά προβλήματα των 
δημοτών της Θεσσαλονίκης. Τώρα είναι καιρός να ασχοληθούμε 
με τα ουσιαστικά προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών 
και την εικόνα της πόλης. Να αποκαταστήσουμε τη σχέση διαλό-
γου μεταξύ δημάρχου και πολιτών με επίκεντρο το συμφέρον της 
πόλης και των ανθρώπων της. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, 
γιατί η στάση του σημερινού δημάρχου έναντι της Συμφωνίας των 
Πρεσπών ήρθε να επισφραγίσει επώδυνα μια οριστική διάρρηξη 
αυτής της σχέσης.

Αυτό που είπα από την πρώτη στιγμή και δημόσια είναι πως 
θα αλλάξω αυτά που αποδεδειγμένα δεν βοηθούν την πόλη να 
προχωρήσει, αλλά θα κρατήσω τα καλά της προηγούμενης διοί-
κησης. Είναι μεγάλο λάθος αυτό που κάνουμε στην Ελλάδα, να έρ-
χεται ο επόμενος να κατεδαφίζει τον προηγούμενο ως πρόσωπο 
και έργο. Είναι σημαντικό να αποδείξουμε ότι είμαστε ένας πολι-

τισμένος τόπος και ότι συνεχίζουμε με ό,τι συμφωνούμε και βά-
ζουμε το δικό μας χρώμα σε ό,τι διαφωνούμε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε την πρωτοβουλία και σας 
έδωσε την υποστήριξη της ΝΔ. Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχουν 
δυνατές υποψηφιότητες στον παραταξιακό χώρο, ενώ η κομ-
ματική υποστήριξη αντιμετωπίζεται αρνητικά από πολλούς 
πολίτες, που θεωρούν αναγκαία την πολιτική αυτονόμηση της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Τελικά θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε 

το χρίσμα ή θα βρεθείτε αντιμέτωπος με αντιφάσεις και αντι-
δράσεις;
Δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Βεβαίως, είμαι μέλος της ΝΔ και 
θα συνεχίσω να είμαι, αλλά πιστεύω ότι είμαι ο τελευταίος άν-
θρωπος του οποίου η υποψηφιότητα θα αμφισβητηθεί γι’ αυτόν 
τον λόγο. Αν ένιωθα σήμερα ότι από την ένταξή μου στη ΝΔ κιν-
δυνεύει η αυτονομία του λόγου μου, δεν θα ήμουν εκεί. Και γι’ 
αυτό υποστηρίζω άφοβα πως η υποψηφιότητά μου απευθύνεται 
σε όλους και προς το παρόν δεν βρέθηκε κανείς να το αμφισβη-
τήσει. Το ότι έχω τη στήριξη της ΝΔ δεν σημαίνει ότι είμαι κηδε-
μονευόμενος. Αυτή νομίζω πως ήταν και η επιδίωξη του Μητσο-
τάκη όταν με επέλεξε. Να δώσει ένα τέτοιο στίγμα.

Η κρίση μάς άλλαξε όλους. Ομάδες ψηφοφόρων μετακινή-
θηκαν. Ακόμη και παραδοσιακοί ψηφοφόροι της παράταξης τον 
καιρό της κρίσης –λόγω θυμού ή προσδοκίας– επέλεξαν να στη-
ρίξουν άλλους πολιτικούς χώρους. Τώρα πρέπει να βρούμε έναν 
κώδικα να επικοινωνούμε. Ξέρω την αξία της σύνθεσης και της 
συνύπαρξης, γιατί δουλεύω με ομάδες. Ο συνδυασμός που θα 
προτείνω θα έχει φυσικά και πολιτικά χαρακτηριστικά, αφού θα 
περιλαμβάνει ανθρώπους από ευρύτερους χώρους, οι οποίοι πι-
στεύουν στην ελεύθερη οικονομία, στην Ευρώπη και στην ανοι-
χτή κοινωνία. Εξαιρώ τους ακραίους βεβαίως, γιατί έτσι κι αλ-
λιώς δεν έχουν μάθει να συζητούν. Αυτό που χρειάζεται η πόλη 
είναι να συζητήσουμε με υπευθυνότητα και να συμφιλιωθούμε. 
Θα συμμαχήσουμε όλοι για να φτιάξουμε μια πόλη για όλους.

Το μοντέλο δημάρχου-τηλεοπτικού 
αστέρα και έχει κουράσει και έχει 
ξεπεραστεί.
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Σ
κληρή κριτική στο έργο της τρέ-
χουσας περιφερειακής αρχής 
ασκεί ο υποψήφιος περιφερει-
άρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτά-
ριος Φαρμάκης, σημειώνοντας 
ότι περιορίζεται σε «μοίρασμα 
φτώχειας και μιζέριας» και το-
νίζοντας ότι αν εκλεγεί, πρώτη 

προτεραιότητά του θα είναι ένα «σαφάρι» επεν-
δύσεων.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μιλήσουμε για την έως 
τώρα εμπειρία σας από τον χώρο της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Ως περιφερειακός σύμβουλος 
Δυτικής Ελλάδας από το 2010, τι έχετε απο-
κομίσει;
Εκείνο που προσωπικά έχω αποκομίσει από τη 
λειτουργία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέχρι 
τώρα είναι ότι πρόκειται για έναν θεσμό που στέ-
κει ακόμα μακριά από την κοινωνία, λειτουργώ-
ντας γραφειοκρατικά και χωρίς να μπορεί να επι-
τελέσει τον ρόλο μιας «τοπικής διακυβέρνησης», 
όπως θα έπρεπε να είναι. Οι αιτίες, προφανώς, 
πηγάζουν από τον «Καλλικράτη», που κατά την 
άποψή μου ήταν ένας νόμος άτολμος και ατελής 
και ο οποίος, μετά και τις πρόσφατες αλλαγές, γί-
νεται ακόμα χειρότερος. Όμως δεν πρέπει να κρυ-
βόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Σε μεγάλο 
βαθμό, η ατελής λειτουργία της περιφέρειας έχει 
σχέση και με αυτούς που τη διοικούν. Και η διοί-
κηση της περιφέρειας από τον κ. Κατσιφάρα επί 
οκτώ χρόνια, όσα δηλαδή και οι αιρετές περιφέ-
ρειες, υπήρξε έντονα διαχειριστική, άτολμη, αλλά 
και έντονα προσωποκεντρική, με στόχο μόνο την 
ανάδειξη του προσώπου του περιφερειάρχη. Με 
δυο λόγια, η αιρετή περιφέρεια στη Δυτική Ελ-
λάδα υπήρξε επιτομή του παλαιοκομματισμού. 
Και, κατά συνέπεια, ανίκανη να ανταποκριθεί στην 
εποχή και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, η 
οποία εξακολουθεί να βαλτώνει ως μία από τις 
πιο φτωχές σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ποια είναι κατά την άποψή σας τα βασικά προ-
βλήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας;
Από πού να ξεκινήσει κανείς; Από την εδραιω-
μένη επί δεκαετίες οικονομική καχεξία και την 
ανυπαρξία σχεδίου ουσιαστικής ανασυγκρότη-
σης; Από το σοβαρό έλλειμμα υποδομών και την 
αδυναμία ανάδειξης και εκμετάλλευσης συγκρι-
τικών πλεονεκτημάτων, όπως, για παράδειγμα, 
το παγκόσμιο brand της Αρχαίας Ολυμπίας ή το 
υδάτινο δυναμικό της Αιτωλοακαρνανίας; Από το 
σοβαρό ζήτημα εξωστρέφειας ή από το γεγονός 
πως είμαστε η περιοχή με την περισσότερη «δι-
αρροή» νέων επιστημόνων στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό; Η Δυτική Ελλάδα είναι γεμάτη προ-
βλήματα και «τρένα» ευκαιριών που προσπέρα-
σαν χωρίς να σταματήσουν.

Πώς κρίνετε το έως σήμερα έργο της περιφε-
ρειακής αρχής;
Όπως γίνεται αντιληπτό απ’ όσα έχω ήδη πει, το 
έργο της απερχόμενης περιφερειακής αρχής κατά 
κύριο λόγο εξαντλήθηκε στη διαχείριση κονδυ-
λίων του ΕΣΠΑ, και μάλιστα χωρίς ολοκληρω-
μένη στρατηγική, αλλά και στη διαχείριση τοπι-
κών ισορροπιών. Δηλαδή μοίρασμα φτώχειας 
και μιζέριας. Καμία αναπτυξιακή φιλοσοφία. Κα-
νένα όραμα. Καμία δράση για να ανέβουμε λίγο 
πιο ψηλά. Και αυτό είναι κάτι που αποδεικνύεται 

Είναι αδιανόητο να τρέχουν 
δήμαρχοι και περιφερειάρχες 
στα υπουργεία των 
Αθηνών για να πάρουν μια 
έγκριση έργου ή κάποιο 
κονδύλι. Αυτό προκαλεί 
γραφειοκρατία και δουλειά 
στο κράτος, κάνει πολύ 
δύσκολο το έργο των ΟΤΑ 
και, τελικά, ταλαιπωρεί την 
κοινωνία.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Νεκτάριος Φαρμάκης, περιφερειακός σύμβουλος, 
υποψήφιος περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

εύκολα απ’ όλες τις μετρήσεις και τα συγκριτικά 
μεγέθη. Αποδεικνύεται ακόμα και από το γεγο-
νός πως ο απερχόμενος περιφερειάρχης προτί-
μησε να βρει στήριξη και «σωσίβιο» στο κυβερ-
νών κόμμα, αφού η φιλοσοφία τους είναι κοινή. 
Διαχείριση φτώχειας!

Αν εκλεγείτε περιφερειάρχης, ποιες θα είναι 
οι βασικές προτεραιότητές σας;
Αναμφίβολα η πρώτη προτεραιότητα είναι η οικο-
νομική ανασυγκρότηση και, όπως έχω ήδη πει, 
ένα μεγάλο «σαφάρι» για επενδύσεις. Θα ξεκινή-
σουμε από το βασικό. Και αυτό είναι περισσότερες 
δουλειές και μεροκάματα για τους πολίτες, ιδίως 
τους νέους. Από κει κι έπειτα, υπάρχουν πολύ σο-
βαρές υποδομές που πρέπει να ολοκληρωθούν 
και άλλες που πρέπει να ξεκινήσουν, αλλά και η 
διαμόρφωση μιας θελκτικής εικόνας της περιο-
χής μας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 διεξάγο-
νται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Τι 
σημαίνει αυτό για τους ΟΤΑ;

Σημαίνει είτε ακυβερνησία είτε αναγκαστικές συ-
νεργασίες που δεν θα στηρίζονται πάντα σε κα-
θαρούς όρους και ειλικρινείς συγκλίσεις και, φυ-
σικά, δεν θα λειτουργούν προς όφελος των τοπι-
κών κοινωνιών. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου 
να πω ότι είμαι άνθρωπος που πιστεύει στις συ-
νεργασίες, ειδικά σε τοπικό επίπεδο. Μόνο που 
οι συνεργασίες πρέπει να καλλιεργούνται και να 
ευδοκιμούν μέσα στην κοινωνία και όχι να επι-
βάλλονται «εκ των άνω».

Διαχρονικά οι κεντρικές κυβερνήσεις τονίζουν 
τον ρόλο που (πρέπει να) έχει η τοπική αυτοδι-
οίκηση, ωστόσο επί του πρακτέου την «καπε-
λώνουν». Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό;
Θα αλλάξει εάν το κεντρικό κράτος αντιληφθεί κά-
ποια στιγμή ότι είναι και προς το δικό του συμφέ-
ρον να διατηρεί μόνο επιτελικό ρόλο και τον έ-
λεγχο εθνικής σημασίας τομέων, όπως, για πα-
ράδειγμα, η εξωτερική πολιτική. Είναι αδιανόητο 
να τρέχουν δήμαρχοι και περιφερειάρχες στα υ-
πουργεία των Αθηνών για να πάρουν μια έγκριση 
έργου ή κάποιο κονδύλι. Αυτό προκαλεί γραφει-
οκρατία και δουλειά στο κράτος, κάνει πολύ δύ-
σκολο το έργο των ΟΤΑ και, τελικά, ταλαιπωρεί 
την κοινωνία. Το κράτος οφείλει μόνο να ελέγ-
χει τη νομιμότητα των αποφάσεων και να αφήσει 
τη δουλειά στους δήμους και τις περιφέρειες. Οι 
ΟΤΑ ξέρουν καλύτερα και, στο κάτω-κάτω, αυτοί 
πρέπει να είναι και υπόλογοι στις κοινωνίες τους.

Ποιο είναι κατά την άποψή σας το διακύβευμα 
των ερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών;
Σε ό,τι αφορά τη Δυτική Ελλάδα, να γυρίσει επι-
τέλους σελίδα. Αρκετά πια με τη λογική του χθες 
που ακόμα κλαίει πάνω από την καρδάρα με το 
χυμένο γάλα και δεν ξέρει τι πρέπει να γίνει στην 
περιοχή. Η εποχή που η Πάτρα ήταν βιομηχανικό 
κέντρο ή που το Αγρίνιο στηριζόταν στην καπνο-
καλλιέργεια πέρασε ανεπιστρεπτί. Σήμερα κιν-
δυνεύουμε να χάσουμε το στοίχημα της 4ης βι-
ομηχανικής επανάστασης και έχουμε μια περι-
φερειακή αρχή που δεν προγραμμάτισε έγκαιρα 
ούτε τους ψεκασμούς για τον δάκο στις ελιές! 
Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Εδώ και 
πολλά χρόνια είμαστε από τις φτωχότερες περι-
φέρειες της χώρας και της Ε.Ε., χωρίς καμία α-
νοδική τάση. Ας βάλουμε ένα τέλος στη μιζέρια 
και στον παλαιοκομματισμό. Και ας περάσουμε 
σε μια νέα εποχή, κάνοντας μια μεγάλη αλλαγή.

Είστε ένας νέος άνθρωπος που ασχολείται ε-
νεργά με την πολιτική. Τι θα λέγατε στους 
νέους που στρέφουν την πλάτη τους στην πο-
λιτική και τους πολιτικούς;
Ειλικρινά, δεν έχω τίποτα να πω στους νέους, 
γιατί… τα ξέρουν όλα! Οι νέοι δεν είναι απολιτίκ. 
Μπουχτισμένοι και απογοητευμένοι είναι. Χρειά-
ζονται ένα όραμα, αλλά και πράξεις, για να δουν 
και να πιστέψουν πάλι. Και αυτό, προσωπικά, υ-
πόσχομαι πως θα το κάνω. Θέλω κοντά μου τους 
νέους στις εκλογές. Τους θέλω, όχι δίπλα μου, αλλά 
μπροστά μου. Να με καθοδηγούν! Αλλά και όσοι 
πάλι προτιμήσουν να μείνουν αμέτοχοι, τους λέω 
πως μετά τις εκλογές η δική μου περιφερειακή 
αρχή θα κινήσει γη και ουρανό προκειμένου οι 
νέοι να πιστέψουν στις δυνατότητές τους και στις 
δυνατότητες του τόπου μας. Και να γίνουν αυτοί 
οι πρωταγωνιστές της μεγάλης αλλαγής στη Δυ-
τική Ελλάδα.

«Οι νέοι δεν είναι απολιτίκ. 
Μπουχτισμένοι και 

απογοητευμένοι είναι»
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Τ
ην αναγκαιότητα επανε-
ξέτασης του πλαισίου 
που δηµιουργήθηκε 
κατά την περίοδο των 
µνηµονίων για το ασφα-
λιστικό υπογραµµίζει ο 
οµότιµος καθηγητής του 
Παντείου Πανεπιστηµίου 
Σάββας Ροµπόλης, ο ο-
ποίος πρόσφατα παρου-
σίασε το νέο του βιβλίο, 
µαζί µε τον Βασίλη Μπέ-

τση, µε τον εύγλωττο τίτλο «Η οδύσσεια της ελλη-
νικής οικονοµίας» (εκδόσεις Λιβάνη).

Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε το τελευταίο 
σας βιβλίο, σε συνεργασία µε τον Βασίλη Μπέ-
τση, µε τίτλο «Η οδύσσεια της ελληνικής οικο-
νοµίας». Σε τι συνίσταται η οδύσσεια αυτή;
Το βιβλίο περιγράφει την πορεία της ελληνικής οι-
κονοµίας από τη σύσταση του ελληνικού κράτους, 
το 1830, µέχρι σήµερα και κυρίως περιγράφει τις 
συνθήκες εξάρτησης που δηµιουργήθηκαν στην 
ελληνική οικονοµία, στο πλαίσιο του διεθνούς και 
ευρωπαϊκού καταµερισµού εργασίας, επηρεάζο-
ντας καθοριστικά την παραγωγική της διάσταση. 
Αναφέρεται, επίσης, στα µεταναστευτικά ρεύµατα 
και στις χρεοκοπίες που είχαµε όλη αυτή την πε-
ρίοδο, αλλά και στο παραγωγικό και κοινωνικό 
έλλειµµα που δηµιουργήθηκε µέσα στην περίοδο 
αυτήν και, βέβαια, στις συνέπειες από την εφαρ-
µογή των µνηµονίων, από το 2010, οπότε και στην 
οικονοµία επιβλήθηκαν οι περιοριστικές πολιτικές 
των προγραµµάτων αυτών.

Παράλληλα, γίνεται και µια προβολή της πο-
ρείας της ελληνικής οικονοµίας έως το 2070, µε την 
έννοια της αναζήτησης των συνεπειών των µνηµο-
νίων και πότε αυτές εξαντλούνται. Αυτό που δια-
πιστώνουµε είναι ότι οι συνέπειες αυτές αφορούν 
τον πληθυσµό, το εργατικό δυναµικό, το ΑΕΠ, την 
παραγωγικότητα της οικονοµίας, και ότι διεισδύ-
ουν στον µελλοντικό χρόνο, έως το 2070.

Για παράδειγµα, λόγω των πολιτικών των µνη-
µονίων χάνεται το 25% του πληθυσµού της Ελλά-
δας, καθώς βλέπουµε ότι το 2060 διαµορφώνε-
ται στα 7,7 εκατοµµύρια, χάνεται 1,5 εκατοµµύρια 
εργατικό δυναµικό, χάνονται 76 δισ. ευρώ παρα-
γόµενου ΑΕΠ σε σύγκριση µε αυτό που θα πα-
ραγόταν αν δεν είχαµε µπει στα µνηµόνια και χά-
νουµε και 0,5% της παραγωγικότητας της οικονο-
µίας. Γίνεται έτσι κατανοητό ότι οι συνέπειες των 
µνηµονίων διεισδύουν στο µέλλον και για την α-
σκούµενη οικονοµική πολιτική για τις επόµενες 
τρεις-τέσσερις δεκαετίες συνιστούν έναν σοβαρό 
περιοριστικό παράγοντα.

Πώς αξιολογείτε την κατάσταση του ασφαλιστι-
κού-συνταξιοδοτικού συστήµατος µετά την πε-
ρίοδο των µνηµονίων;
Στην προβολή που κάνουµε έως το 2070 παρακο-
λουθούµε και την κατάσταση του ασφαλιστικού. 
Αυτό που δείχνουν οι µελέτες και των διεθνών 
οργανισµών και η δική µας είναι ότι το ασφαλι-
στικό έως το 2070 θα είναι βιώσιµο, υπό την έν-
νοια ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη κύριας και επι-
κουρικής σύνταξης µειώνεται το 2070 στο 10,6% 
του ΑΕΠ, µε πλαφόν το 16%, ενώ στην υπόλοιπη 
Ευρώπη των «27» ο µέσος όρος της συνταξιοδο-
τικής δαπάνης το 2070 διαµορφώνεται στο 11,4% 
του ΑΕΠ. Αλλά η οικονοµική βιωσιµότητα του συ-

Σάββας Ροµπόλης, 
οµότιµος καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου

«Χρειάζεται επανεξέταση
του νοµοθετικού πλαισίου 

για το ασφαλιστικό»

στήµατος συνδέεται µε µια εκτεταµένη φτωχοποί-
ηση των συνταξιούχων, καθώς, αν δεν αλλάξει το 
νοµοθετικό πλαίσιο που εφαρµόστηκε την περίοδο 
των µνηµονίων, η κύρια και επικουρική σύνταξη, 
αθροιστικά, φτάνουν τα 900 ευρώ µεικτά. Το βα-
σικό µας σενάριο είναι ότι η ελληνική οικονοµία 
την επόµενη δεκαετία θα παρουσιάζει σταθερές 
συνθήκες ανάπτυξης γύρω στο 1,5%-2% (στο βι-
βλίο υπολογίσαµε ότι για να µην επιτραπεί οι συ-
νέπειες των µνηµονίων να περάσουν τη δεκαετία 
του 2020, θα πρέπει η οικονοµία να αναπτύσσεται 
ετησίως µε ρυθµό κατά µέσο όρο 3,5%, αλλά θε-
ωρούµε ότι είναι πολύ δύσκολο, ενώ οι διεθνείς 
οργανισµοί είναι πιο απαισιόδοξοι και µιλούν για 
µέσο όρο ανάπτυξης 0,8%). Ακόµα κι αν περιορί-

επανεξέταση, αλλά µετρηµένη επανεξέταση, όχι 
βολονταριστική, και ό,τι γίνει να γίνεται µε προ-
βολές έως το 2070.

Κατά την άποψή σας, ποια ήταν τα βασικά λάθη 
της περιόδου 2000-2009 που προκάλεσαν τα 
µεγάλα προβλήµατα στο ασφαλιστικό;
Από το 1830 διαπιστώνουµε στο βιβλίο ότι το ασφα-
λιστικό σύστηµα ήταν ένα σύστηµα που στην οικο-
νοµική του διάσταση στην ουσία ήταν ένα «παρα-
ταµείο» του προϋπολογισµού χωρίς αυτόνοµη λει-
τουργία, όπως συµβαίνει στις βόρειες χώρες της 
Ευρώπης. Το κράτος επέστρεφε τα χρήµατα στα 
ασφαλιστικά ταµεία, αλλά µετά από αρκετά χρό-
νια, µε µηδενικό επιτόκιο, και τα κεφάλαια επί της 
ουσίας έχαναν σε αξία. Μάλιστα, στο βιβλίο υπο-
λογίσαµε ότι αν από το 1950 έως το 2010 οι πόροι 
που συγκέντρωνε το ασφαλιστικό είχαν αξιοποι-
ηθεί ορθολογικά µε χαµηλό επίπεδο απόδοσης –
γύρω στο 2,5%–, το ασφαλιστικό θα έπρεπε το 2010 
να είχε αποθεµατικό της τάξης των 100 δισ. ευρώ, 
ενώ στην πραγµατικότητα το 2010 τα ασφαλιστικά 
ταµεία είχαν αποθεµατικό µόλις 16 δισ. ευρώ, που 
αντιστοιχούσε σε συντάξεις έξι µηνών. Άρα το σύ-
στηµα είχε συσσωρευµένες παθογένειες και στην 
οικονοµική του σφαίρα και στην ασφαλιστική του 
σφαίρα, αλλά και στην οργανωτική του σφαίρα. 
Αυτό που χρειαζόταν ήταν µια σοβαρή µελέτη για 
να κατανοηθούν τα προβλήµατα και στις τρεις σφαί-
ρες και στη συνέχεια να γίνουν ελεγχόµενες πα-
ρεµβάσεις σε βάθος χρόνου 50 ετών, αλλά πάντα 
σε στρατηγική οικονοµικής βιωσιµότητας και κοι-
νωνικής αποτελεσµατικότητας.

Όµως οι δανειστές είχαν αποκλειστικά δηµο-
σιονοµική αντίληψη. Το 2010 η δαπάνη ήταν στο 
13% του ΑΕΠ, αλλά επειδή δεν ήξεραν, και νοµίζω 
ότι ακόµα δεν γνωρίζουν, τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά της ελληνικής οικονοµίας –πολλές µικρές 

σουµε τις δανειακές ροές, εξορθολογίσουµε τη 
διαχείριση των πόρων, καταπολεµήσουµε τη δι-
αφθορά, τη φοροδιαφυγή κ.λπ., η ελληνική οικο-
νοµία θα παρουσιάζει µεν θετικό πρόσηµο, αλλά 
κατά το κοινώς λεγόµενο θα «σέρνεται». Εκτιµούµε 
επίσης ότι το µεταναστευτικό ρεύµα των Ελλήνων 
και ειδικά των Ελλήνων νέων µε υψηλή εξειδί-
κευση θα συνεχιστεί, αν και µε µειωµένο ρυθµό. 
Αυτό που λέµε, λοιπόν, είναι ότι θα πρέπει να ξα-
ναδούµε το νοµοθετικό πλαίσιο, να βελτιωθεί το 
επίπεδο παροχών, ειδικά για την ερχόµενη γενιά, 
χωρίς να ξεπεραστεί το πλαφόν του 16%, να κινη-
θούµε σε µια λογική κοινωνικής αποτελεσµατικό-
τητας, χωρίς να υπονοµεύουµε την οικονοµική βι-
ωσιµότητα του συστήµατος. Θέλει όλο το σύστηµα 

Το ασφαλιστικό έως το 
2070 θα είναι βιώσιµο, 
υπό την έννοια ότι η 
συνταξιοδοτική δαπάνη 
κύριας και επικουρικής 
σύνταξης µειώνεται το 
2070 στο 10,6% του ΑΕΠ, 
µε πλαφόν το 16%, ενώ 
στην υπόλοιπη Ευρώπη 
των «27» ο µέσος όρος της 
συνταξιοδοτικής δαπάνης 
το 2070 διαµορφώνεται 
στο 11,4% του ΑΕΠ.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ



www.freesunday.gr 1316.12.2018

συνέντευξη

Ενώ έως το 2010 στην 
ασφάλιση έµπαιναν 40.000 
νέοι και έβγαιναν 40.000 
συνταξιούχοι και το σύστηµα 
κρατούσε µια ισορροπία, 
ξαφνικά δεν µπαίνει κανείς, 
λόγω ύφεσης και απολύσεων, 
και βγαίνουν πάνω από 
100.000 τον χρόνο. Μέχρι το 
2014-2015 η συνταξιοδοτική 
δαπάνη εκτινάσσεται από το 
13% στο 17,1%.

επιχειρήσεις έως πέντε υπαλλήλων κ.λπ.–, επέλεξαν τη στρατηγική 
των περιστολών και των περικοπών, έκλεισαν 300.000 επιχειρήσεις, 
η ανεργία έφτασε µέσα σε τρία χρόνια από τους 400.000 στους 1,5 ε-
κατοµµύρια ανέργους, χάθηκαν οι πόροι και ταυτόχρονα αύξησαν τα 
όρια ηλικίας πολύ σκληρά και φόβισαν τον πληθυσµό ηλικίας από 
55-60 ετών, που έφυγε από το σύστηµα. Έτσι, ενώ έως το 2010 στην 
ασφάλιση έµπαιναν 40.000 νέοι και έβγαιναν 40.000 συνταξιούχοι 
και το σύστηµα κρατούσε µια ισορροπία, ξαφνικά δεν µπαίνει κα-
νείς, λόγω ύφεσης και απολύσεων, και βγαίνουν πάνω από 100.000 
τον χρόνο. Μέχρι το 2014-2015 η συνταξιοδοτική δαπάνη εκτινάσσε-
ται από το 13% στο 17,1%, οι δανειστές το είδαν και φοβήθηκαν κα-
τάρρευση κι έτσι ήρθε ο νόµος 4387, που µείωσε πολύ τα ποσοστά 
αναπλήρωσης και οδηγεί έως το 2070 τη µέση σύνταξη, κύρια και 
επικουρική, στα 900 ευρώ µεικτά. Γι’ αυτό προκύπτει και το 10,6% 
του ΑΕΠ της συνταξιοδοτικής δαπάνης.

Παρατηρείται το φαινόµενο να γίνονται µεγάλες περικοπές και 
στη συνέχεια να γίνονται σηµαντικές επιστροφές βάσει δικαστι-
κών αποφάσεων. Πώς σχολιάζετε αυτή την πολιτική;
Τα δικαστήρια εκδικάζουν µε βάση τη νοµοθεσία, οπότε σωστά νο-
µίζω ότι καταλήγουν στην επισήµανση ότι είναι δικαιώµατα που δεν 
θα έπρεπε να µειωθούν. Παράλληλα, στηρίζονται και στο γεγονός 
ότι µετά το 2012 οι µειώσεις που έγιναν επηρέασαν σοβαρά το αξιο-
πρεπές επίπεδο διαβίωσης, το επίπεδο επάρκειας των συνταξιοδο-
τικών και κοινωνικών παροχών. ∆ηλαδή τα δικαστήρια, πέρα από 
το νοµικό µέρος, κρίνουν και την κοινωνική διάσταση, καθώς έως 
το 2012 απέρριπταν προσφυγές, αφού δεν είχαν αγγίξει το επίπεδο 
αυτό. Μετά το 2012 –παρενθετικά να σηµειώσω ότι στο βιβλίο ανα-
φέρουµε ότι από 1/1/2010 έως 31/11/2018 µετρήσαµε 27 µειώσεις 
πάσης µορφής που έφτασαν τα 63 δισ. ευρώ– έγιναν τέτοιες µειώ-

σεις που υπονόµευσαν σοβαρά το επίπεδο επάρκειας και αξιοπρε-
πούς διαβίωσης των συνταξιούχων. Ωστόσο, επειδή οι αποφάσεις 
αυτές έχουν σοβαρές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα µετά τον 
«νόµο Κατρούγκαλου» και το άρθρο 14 που αναφέρεται στον επανυ-
πολογισµό των συντάξεων, τα δικαστήρια αναφέρουν ότι το δηµό-
σιο συµφέρον υπερτερεί του ατοµικού και απαλλάσσει τη διοίκηση 
από το να πληρώσει τα αναδροµικά, εκτός κι αν ο κάθε ασφαλισµέ-
νος κάνει προσωπική προσφυγή. Νοµίζω ότι οι πάντες περιµένουν 
την απόφαση του ΣτΕ για τον «νόµο Κατρούγκαλου», καθώς, απ’ όσο 
γνωρίζω, έχουν γίνει διάφορες προσφυγές.

Τελικά, ποιοι ήταν τα µεγαλύτερα θύµατα της αναγκαστικής προ-
σαρµογής και πώς θα µπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση των 
συνταξιούχων;
Όλες οι κοινωνικές οµάδες έχουν υποστεί διάφορες περικοπές. Η 
αποκατάσταση µελλοντικά νοµίζω ότι θα πρέπει να αφορά την επό-
µενη γενιά, για να αποκατασταθεί και η αναλογικότητα παροχών-ει-
σφορών. ∆ιότι στις αναλογιστικές µελέτες που κάνουµε φαίνεται ότι 
το επίπεδο εισφορών της γενιάς αυτής ανταποκρίνεται σε υψηλό-
τερο επίπεδο παροχών από τα 900 ευρώ µεικτά. Αυτό το έκανε το 
σύστηµα για να δηµιουργηθεί αποθεµατικό κεφάλαιο (γιατί το προη-
γούµενο εξαντλήθηκε), ένα αποθεµατικό κεφάλαιο για τις µελλοντι-
κές γενιές. Εποµένως, όσο η ελληνική οικονοµία κρατά ένα σταθερό 
επίπεδο ανάκαµψης γύρω στο 1,5%-2% και αρχίζουν να αυξάνονται 
οι πόροι, θα πρέπει να επανεξεταστεί το πλαίσιο των µνηµονίων για 
το ασφαλιστικό και να αποκατασταθεί η κατάσταση και ιδιαίτερα η 
αναλογικότητα εισφορών-παροχών, όχι πελατειακά και προεκλο-
γικά, αλλά µετρήσιµα, συγκροτηµένα, σε βάθος χρόνου 50 ετών, µε 
µελέτες που πρέπει να γίνουν, για να µην έχουµε βιώσιµο σύστηµα 
µεν, αλλά φτωχοποιηµένους συνταξιούχους.

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2018

έκπτωση

Και µην ξεχνάτε: Σωστή συντήρηση των συσκευών αερίου και της υδραυλικής 
εγκατάστασης από πιστοποιηµένους επαγγελµατίες σηµαίνει ασφάλεια!
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οικονοµία

Οι παροχές της κυβέρνησης 
αφορούν µόνο ένα µικρό τµήµα 
του πληθυσµού και προήλθαν από 
την εξόντωση της µεσαίας τάξης, 
τον περιορισµό των δηµοσίων 
επενδύσεων και τα χρέη του 
∆ηµοσίου.

Για ακόµα µια φορά η κυβέρνηση εξαγγέλλει παρο-
χές υπό τη µορφή βροχής, την ίδια στιγµή που ε-
ξοντώνει τη µεσαία τάξη, την ίδια στιγµή που δεν 
έχει τακτοποιήσει τις οφειλές της προς τους ιδι-
ώτες, την ίδια στιγµή που έχει ψαλιδίσει το πρό-

γραµµα των δηµοσίων επενδύσεων. Μιλάει για παροχές, µιλάει 
για επιδόµατα, µιλάει για κοινωνικά µερίσµατα, αν και γνωρίζει 
πολύ καλά ότι λόγω των ιδιαίτερα αυστηρών κριτηρίων τα µέτρα 
αυτά αφορούν µικρή µερίδα του ελληνικού λαού, ενώ είναι και 
προσωρινά.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας α-
ποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα, καθώς ένας στους τρεις 
«πετάχτηκε» εκτός ευνοϊκού πλαισίου. Ειδικότερα, από τα στοι-
χεία που βρίσκονται στη διάθεση των αρµόδιων υπηρεσιών δι-
καιούχοι του ΚΟΤ είναι περί τους 450.000, όταν στο τέλος του 
2017, σύµφωνα µε τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, ενταγµένοι 
ήταν 693.487 οικιακοί καταναλωτές.

Από το 2015 και µετά διαλύθηκε το τραπεζικό σύστηµα, ε-
πιβλήθηκαν capital controls, έγινε ένα δηµοψήφισµα χωρίς α-
πολύτως κανέναν λόγο (όχι µόνο λόγω του ερωτήµατος, που τε-
λικά δεν είχε καµία βάση, αλλά και διότι τελικά η κυβέρνηση 
συµφώνησε σε νέο µνηµόνιο), η χώρα έχει δεσµευτεί µε υψηλά 
πρωτογενή πλεονάσµατα, η δηµόσια περιουσία έχει υποθηκευ-
τεί, οι επενδύσεις έχουν παγώσει και στην αγορά εργασίας επι-
κρατούν συνθήκες µεσαίωνα. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση «πα-
νηγυρίζει», γιατί, όπως λέει, «αποκαθιστά τις αδικίες».

Σύµφωνα όµως µε τα στοιχεία, για κάθε 4 ευρώ µέτρων που 
έχει εισπράξει η κυβέρνηση, επιστρέφει το 1 ευρώ, κι αυτό σε 
πολύ λίγους. Ποιες αδικίες αποκαθίστανται όταν για να προκύ-

ψει υπερπλεόνασµα και να µοιραστεί σε µέρισµα (που σηµει-
ωτέον καταβάλλεται άπαξ) η µεσαία τάξη έχει εξοντωθεί µε 
τεράστιες φορολογικές επιβαρύνσεις και υψηλές ασφαλιστι-
κές εισφορές; Είναι ενδεικτικό ότι, εκτός από τα σκληρά µέτρα 
ύψους 9,5 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση έκοψε τις δηµόσιες επεν-
δύσεις κατά 1,8 δισ. ευρώ και κατά πάσα πιθανότητα οι περι-
κοπές θα φτάσουν περί τα 2,3 δισ. ευρώ συνολικά, προκειµέ-
νου να καταφέρει να διανείµει µέρισµα συνολικά περίπου 3 
δισ. ευρώ.

Προκειµένου η κυβέρνηση να είναι σε θέση να τάζει πα-
ροχές –επιδόµατα, µερίσµατα, αυξήσεις σε µισθούς και διορι-
σµούς–, οι µεταρρυθµίσεις έχουν µείνει στάσιµες, οι αποκρα-
τικοποιήσεις καρκινοβατούν, το ισοζύγιο των επενδύσεων πα-
ραµένει αρνητικό, η υστέρηση καλύπτεται µε φοροεπιδροµή, 
το κοινωνικό κράτος έχει περιοριστεί, οι ληξιπρόθεσµες οφει-
λές του ∆ηµοσίου έχουν αυξηθεί και το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων έχει περικοπεί κατά 550 εκατ. ευρώ, ώστε να συ-
µπληρωθούν τα 910 ευρώ που θα χορηγηθούν ως µέτρα ενί-
σχυσης των ασθενέστερων κοινωνικών οµάδων. Έτσι, αντί για 
έργα και δράσεις που είχαν προϋπολογιστεί, συνολικού ύψους 
7,3 δισ. ευρώ, τελικά θα διατεθούν, εάν δεν υπάρξουν εν τω 
µεταξύ κι άλλες παρεκκλίσεις εντός του 2019, περίπου 6,75 
δισ. ευρώ για έργα υποδοµών και δράσεις ενίσχυσης µικροµε-
σαίων επιχειρήσεων, της απασχόλησης κ.λπ.

Την ίδια στιγµή, βέβαια, καταφέρνει να µην εφαρµοστεί το 
µέτρο της περικοπής των παλαιών συντάξεων έως και 18% από 
το 2019. Όµως, για να γίνουν όλα αυτά, η κυβέρνηση άφησε 
πίσω της ένα πακέτο περισσότερο αναπτυξιακό, όπως, για πα-
ράδειγµα, η εφάπαξ µείωση των συντελεστών φορολόγησης 

των επιχειρήσεων από το 29% στο 25%, καταργεί το πρόγραµµα 
για 30.000 ανέργους, ενώ περιορίστηκε η επιδότηση ασφαλι-
στικών εισφορών για τους νέους ηλικίας έως 25 ετών κατά 50 
εκατ. ευρώ.

29 φόροι την τελευταία τετραετία
Ούτε έναν ούτε δύο, αλλά 29(!) φόρους επέβαλε σε νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις η αριστερή κυβέρνηση, καθιστώντας την Ελ-
λάδα πρωταθλήτρια στην υπερφορολόγηση µεταξύ των χωρών 
του ΟΟΣΑ.

Από την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ, τη µετάταξη ακόµη 
και των τροφίµων στο 24% και την κατάργηση του µειωµένου 
ΦΠΑ στα νησιά µέχρι την επιβολή ειδικού φόρου στο κρασί, 
στην µπίρα και στον καφέ, πρόκειται για µέτρα που πλήττουν 
τα µικρά και µεσαία εισοδήµατα και κυρίως τους οικονοµικά α-
σθενέστερους, τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται ότι θα προ-
στάτευε.

Ταυτόχρονα, παρά τις απειλές του υπουργού Οικονοµικών, 
Ευκλείδη Τσακαλώτου, για παραίτηση, επιβλήθηκε και µείωση 
του αφορολόγητου ορίου. Συγκεκριµένα, µειώνεται από 9.500 
ευρώ, που ήταν επί κυβέρνησης Ν∆, στα 5.600 ευρώ από την 1η 
Ιανουαρίου 2020. Εάν σε αυτό προστεθεί και η αύξηση της ειδι-
κής εισφοράς αλληλεγγύης, προκύπτει δραµατική συρρίκνωση 
των εισοδηµάτων.

Ακόµη και η προεκλογική υπόσχεση του Αλ. Τσίπρα για κα-
τάργηση του ΕΝΦΙΑ µετατράπηκε µε ιδιαίτερη άνεση σε αύ-
ξηση του φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων, όπως και οι προεκλογι-
κές δεσµεύσεις για κατάργηση των µνηµονίων µεταφράστηκαν 
σε νέο µνηµόνιο.

Στα 2,621 δισ. ευρώ τα «φέσια»
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στα τέλη Οκτωβρίου οι ληξιπρόθε-
σµες οφειλές του ∆ηµοσίου ανήλθαν στα 2,621 δισ. ευρώ, από 
2,612 δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεµβρίου. Από το σύνολο των ο-
φειλών, τα 1,9 δισ. ευρώ αφορούσαν χρέη φορέων της Γενι-
κής Κυβέρνησης και τα 627 εκατ. ευρώ εκκρεµείς επιστροφές 
φόρων. Ωστόσο, οι οφειλές θα έπρεπε να είχαν µηδενιστεί στις 
20 Αυγούστου, καθώς ήταν µνηµονιακό προαπαιτούµενο.

Στο υπουργείο Οικονοµικών επικρατεί έντονος προβληµα-
τισµός για το γεγονός ότι ο ρυθµός αποκλιµάκωσης των οφει-
λών έχει ανακοπεί. Ο στόχος για µηδενισµό των εκκρεµοτήτων 
µέχρι το τέλος του χρόνου έχει χαθεί οριστικά, ενώ στο οικονο-
µικό επιτελείο της κυβέρνησης αναγνωρίζουν ότι ο µηδενισµός 
δεν είναι άµεσα εφικτός, αφού πολλές οφειλές δεν µπορούν 
να αποπληρωθούν εξαιτίας γραφειοκρατικών ή δικαστικών εκ-
κρεµοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, η επιτάχυνση της διαδικασίας 
µείωσης αποτελεί προτεραιότητα για το οικονοµικό επιτελείο, 
δεδοµένου ότι επί του συγκεκριµένου θέµατος ασκούνται έντο-
νες πιέσεις και από την πλευρά των ευρωπαϊκών θεσµών.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΣΙΠΡΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ



«Ο 
δρόµος των µεταρ-
ρυθµίσεων είναι α-
νηφορικός στην Ελ-
λάδα. Τις καταπί-
νουµε συχνά σαν 
πικρό χάπι, αισθα-

νόµενοι πως µας τις επιβάλλουν οι ξένοι. Ο λα-
ϊκισµός έχει κερδίσει αρκετές µάχες. Τώρα όµως 
που τον δοκιµάσαµε στην ακραία του µορφή και 
έχουµε βιώσει τις συνέπειές του, ολοένα και πε-
ρισσότεροι Έλληνες βλέπουν ότι η ελπίδα δεν 
βρίσκεται στα λόγια του αέρα. Και θα γίνουν 
ακόµη πιο πολλοί αν τους µιλήσουµε µε λογική 
και ευαισθησία».

Τα παραπάνω αναφέρονται µεταξύ άλλων στο 
βιβλίο του Κωστή Χατζηδάκη «Μεταρρυθµίσεων 
Ανάβασις – Ευρωπαίοι εξ ανάγκης ή εκ πεποιθή-
σεως;» (εκδ. Παπαζήση), για την περιπέτεια των 
µεταρρυθµίσεων στην Ελλάδα. Όπως σηµειώνει, 
«δεν αξίζει να είµαστε στην Ευρώπη εξ ανάγκης 
και παρά τη θέλησή µας, αλλά εκ πεποιθήσεως 
και επειδή µπορούµε ως λαός να βρεθούµε πιο 
µπροστά και πιο ψηλά».

Οι µεταρρυθµίσεις λειτουργούν 
όταν εφαρµόζονται
Κατά την παρουσίαση του βιβλίου του ο βουλευ-
τής και αντιπρόεδρος της Ν∆ τόνισε τη σηµασία 
που έχει η εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων, λέ-
γοντας ότι «µόνο έτσι λειτουργούν και για να τις 
στηρίξεις πρέπει να τις πιστεύεις. Οι µεταρρυθµί-
σεις δεν επιβάλλονται αφ υψηλού».

Έχοντας µάλιστα προσωπική εµπειρία, σχο-
λίασε πως «όταν αρχίζεις να εφαρµόζεις µεταρ-

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Κ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: 
ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΕΝ 
ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΦ’ ΥΨΗΛΟΥ

ρυθµίσεις, τις περισσότερες φορές δεν γίνεσαι 
συµπαθής. Με την Ολυµπιακή έγινα ο δεύτερος 
αντιπαθέστερος υπουργός. Επί ενάµιση χρόνο 
δεχόµουν επιθέσεις, σήµερα όµως πια έχουµε το 
αποτέλεσµα. Και το αποτέλεσµα λέει ότι εκεί που 
πληρώναµε 400 εκατ. ευρώ τον χρόνο στην Ολυ-
µπιακή, εισπράττουµε πλέον από τις αεροµετα-
φορές 250 εκατ. ευρώ τον χρόνο». Ο κ. Χατζηδά-
κης συνέχισε µε το παράδειγµα του ΟΣΕ. «Πιο 
“ντροπαλός” από την Ολυµπιακή και µε διπλάσιο 
πρόβληµα. Η ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
έγινε µ’ εµένα στο υπουργείο και, αν µη τι άλλο, 
σήµερα χάνουµε λιγότερα χρήµατα. Οι εραστές 
της ακινησίας ήταν απέναντι και σε αυτή την αλ-
λαγή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κ. Μητσοτάκης: Αλλαγές για τους 
πολλούς και όχι για τους λίγους
Το βιβλίο του Κωστή Χατζηδάκη παρουσίασαν ο 
πρόεδρος της Ν∆, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο επι-
κεφαλής του Ποταµιού, Σταύρος Θεοδωράκης, 
και ο καθηγητής Οικονοµικών του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Παγουλάτος.

Ο κ. Μητσοτάκης χώρισε το βιβλίο σε τρεις 
διακριτές περιόδους: «Η πρώτη είναι η περίοδος 
µέχρι το ξέσπασµα της µεγάλης κρίσης του 2009-
2010. Είναι µια περίοδος την οποία οι µεταρρυθ-
µιστικές δυνάµεις βρίσκονται κατανεµηµένες σε 
διάφορα κόµµατα του ελληνικού Κοινοβουλίου, 
όπου στα λόγια µπορεί να υπήρχε µια διάθεση 
για µεταρρυθµίσεις, αλλά όπου οι δυνάµεις της 
στασιµότητας, ο ισχυρός κρατισµός, οι πελατει-
ακές λογικές, οι ισχυρές συντεχνίες, αυτή η αί-
σθηση ότι πρέπει πάνω απ’ όλα να διατηρήσουµε 

τα κεκτηµένα, τελικά ήταν δυνάµεις κυρίαρχες. Και οι µεταρρυθµίσεις οι οποίες έγιναν, παρ’ ότι αξιο-
σηµείωτες, δεν ήταν τελικά από µόνες τους αρκετές για να µπορέσουν να αντιστρέψουν το ρεύµα των 
καιρών».

«Η δεύτερη περίοδος», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης, «είναι η περίοδος των µνηµονίων, είναι µια πε-
ρίοδος στην οποία η έννοια της µεταρρύθµισης σε µεγάλο βαθµό δαιµονοποιήθηκε και οι µεταρρυθµί-
σεις ταυτίστηκαν σε πολύ µεγάλο βαθµό στη συνείδηση του κόσµου µε µια σκληρή δηµοσιονοµική πο-
λιτική». Σχετικά µε την τρίτη περίοδο, ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι αρχίζει τώρα: «Είναι µια περίοδος 
η οποία θα µας επιτρέψει να δούµε τη µεταρρύθµιση –εγώ προτιµώ να χρησιµοποιώ τον όρο “αλλαγή”, 
είναι πιο κατανοητός, ενδεχοµένως πιο συµβατός µε αυτό το οποίο οι πολίτες αντιλαµβάνονται ότι πρέ-
πει να γίνει– ως µια µεγάλη ευκαιρία, ως έναν µονόδροµο, ως ένα σηµείο συνάντησης, τελικά, όλων των 
προοδευτικών δυνάµεων της χώρας. Να δούµε, επίσης, τη µεταρρύθµιση ως µια υπόθεση που αφορά 
τους πολλούς και όχι τους λίγους».
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ρεπορτάζ

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας κορυ-
φαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες ε-
ξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη χειρουργική, μη επεμβατική 
Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου Δίσκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή 
και αποτελεσματική διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και αναι-
σθησία, η οποία πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που ελέγχεται 
από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες παθήσεις 
όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχενικό σύνδρομο. 

Αναγεννητική Ιατρική - Βλαστοκύτταρα 
Προσφέρουμε μη χειρουργική αντιμετώπιση ορθοπεδικών παθήσεων με τη βο-
ήθεια καινοτόμων θεραπειών που βασίζονται στις κατακτήσεις της Αναγεννητι-
κής και Μοριακής Ιατρικής (βλαστοκύτταρα). Κατ’ αυτό τον τρόπο θεραπεύονται 
οι ασθενείς που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα γονάτων και ισχίων, ρευματοειδή 
αρθρίτιδα, επώδυνες τενοντίτιδες (περιαρθρίτιδα ώμου, επικονδυλίτιδα, άκανθα 
πτέρνας κλπ), μυϊκές θλάσεις, κατακλίσεις.

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

www.gethealthier.gr

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Φρένο στα σενάρια συνεργασίας

Ευκαιρίας δοθείσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Σταύρος Θεοδωράκης έβαλαν τέλος στα 
σενάρια περί προεκλογικής συνεργασίας µεταξύ Ν∆ και Ποταµιού.
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «η Ν∆ εξέφρασε την κάθετη αντίρρησή της στη Συµφωνία των 

Πρεσπών, χωρίς να ενδώσουµε σε ακραίες φωνές. Αυτή η θέση δεν αφορά θέσεις άλλων κοµ-
µάτων. Το Ποτάµι είναι άλλο κόµµα. Έχουµε µια κοινή αντίληψη σε κάποια θέµατα µεταρρυθ-
µίσεων. ∆εν µπαίνουµε σε καµία συναλλαγή. Αυτά είναι σενάρια επιστηµονικής φαντασίας».

Από την πλευρά του, ο κ. Θεοδωράκης τόνισε ότι «το Ποτάµι πολιτεύεται µε βάση τις αρχές 
και τις απόψεις των στελεχών του και µόνο. Τα σενάρια για το Επικράτειας δεν είναι καινούρ-
για. Πριν από έξι µήνες ήµουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόµµα δεν προσχωρεί σε ένα άλλο κόµµα και 
επιµένω στις απόψεις µου». Αναφερόµενος στη Συµφωνία των Πρεσπών χαρακτήρισε τη θέση 
του κόµµατος «ξεκάθαρη. Θέλουµε λύση. Το συµφέρον της χώρας είναι να λήξει αυτή η εκκρε-
µότητα».ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΕΝ 
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Η 
Ε.Ε. στηρίζε-
ται στην αλ-
ληλεξάρτηση 
των κρατών-
μελών της. 
Οι δυσκολίες 
του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου 

να οργανώσει το Brexit είναι χαρακτηρι-
στικές από αυτή την άποψη. Αποδεικνύ-
εται εξαιρετικά δύσκολη η έξοδος από το 
κοινό οικονομικό σύστημα.

Επιβεβαίωση της αλληλεξάρτησης 
των κρατών-μελών της Ε.Ε. είχαμε και 
μέσω της εξέλιξης της κοινωνικής ανατα-
ραχής στη Γαλλία.

Χαλάρωση πολιτικής
Αντιμέτωπος με το κίνημα διαμαρτυρίας 
των «κίτρινων γιλέκων», ο Πρόεδρος της 
Γαλλίας κ. Μακρόν έσπευσε να χαλαρώσει 
την οικονομική πολιτική που ακολουθεί.

Ανέβαλε την προγραμματισμένη αύ-
ξηση της φορολογίας στα καύσιμα. Η 
Γαλλία έχει την 6η ακριβότερη αμόλυ-
βδη βενζίνη στην Ε.Ε. των «28». Αν ακο-
λουθούσε ο κ. Μακρόν το παράδειγμα του 
κ. Τσίπρα και προχωρούσε σε νέα αύξηση 
του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα πλη-
σίαζε επικίνδυνα την Ελλάδα και την Ολ-
λανδία, που δίνουν μάχη για την πρωτιά 
στην πιο ακριβή βενζίνη στην Ε.Ε.

Με απόφαση του Προέδρου Μακρόν 
αυξάνεται κατά 100 ευρώ τον μήνα ο νο-
μοθετικά κατοχυρωμένος κατώτατος μι-
σθός. Επίσης, δεν θα εφαρμοστεί η προ-
γραμματισμένη αύξηση ασφαλιστικών 
κρατήσεων –ένα μέτρο που κι αυτό ε-
πιβλήθηκε από την κυβέρνηση Τσίπρα 

στους συνταξιούχους– για τις συντάξεις 
κάτω των 2.000 ευρώ.

Τέλος, για να ενισχυθεί το εισόδημα 
των εργαζομένων, αποφασίστηκε ότι οι υ-
περωρίες και τα πριμ που θα καταβάλλουν 
οι επιχειρήσεις στους εργαζόμενους δεν 
θα φορολογούνται.

Ξεφεύγει το έλλειμμα
Η Γαλλία έχει μια ιστορία υψηλού δη-
μοσιονομικού ελλείμματος, πάνω από το 
όριο του 3% του ΑΕΠ που προβλέπει το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
στο πλαίσιο της ΟΝΕ.

Η γαλλική κυβέρνηση κατάφερε να 
το ρίξει το 2018 κάτω από το 3%, αλλά τα 
μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Μα-
κρόν για να εκτονώσει τη λαϊκή δυσα-
ρέσκεια δημιουργούν μια «τρύπα» στον 
κρατικό προϋπολογισμό της τάξης των 14 
δισ. ευρώ.

Το πρόσθετο έλλειμμα συνδυάζεται 
με την επιβράδυνση της ανάπτυξης της 
γαλλικής οικονομίας και τη μεγάλη οικο-
νομική ζημιά από τις κινητοποιήσεις στην 
προ-χριστουγεννιάτικη περίοδο, για να 
δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ένα 
δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης του 
3,5% του ΑΕΠ.

Τη χαλάρωση της δημοσιονομικής 
πολιτικής της Γαλλίας αξιοποίησε ο ισχυ-
ρός άνδρας της Ιταλίας κ. Σαλβίνι στη δι-
αμάχη που έχει με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και το Eurogroup για το ύψος του 
ιταλικού δημοσιονομικού ελλείμματος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της προη-
γούμενης κυβέρνησης, το δημοσιονομικό 
έλλειμμα θα ήταν 0,8% του ΑΕΠ το 2019. 
Με βάση τον σχεδιασμό της κυβέρνησης 

συνασπισμού του Κινήματος Πέντε Αστέ-
ρων και της Λέγκας, το δημοσιονομικό 
έλλειμμα θα φτάσει το 2,4% του ΑΕΠ το 
2019.

Τα μέτρα που επιβαρύνουν τον κρα-
τικό προϋπολογισμό της Ιταλίας είναι η 
καταβολή επιδόματος ύψους 750 ευρώ 
τον μήνα σε κατηγορίες φτωχών πολιτών, 
η ματαίωση της μείωσης των ηλικιακών 
ορίων συνταξιοδότησης, η μερική εφαρ-
μογή ενιαίου φορολογικού συντελεστή 

σε όφελος των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων και η ματαίωση της προγραμματι-
σμένης αύξησης του ΦΠΑ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Eurogroup 
προειδοποιούν την Ιταλία ότι μπορεί να 
ξεκινήσει σε βάρος της η διαδικασία που 
προβλέπεται όταν το δημοσιονομικό έλ-
λειμμα κρίνεται υπερβολικό. Η Ιταλία 
έχει το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο 
χρέος στην Ευρωζώνη μετά το ελληνικό, 
το οποίο αναλογεί σε 132% του ΑΕΠ.

Ο κ. Σαλβίνι καταγγέλλει τους ευρω-
παϊκούς θεσμούς ότι ψάχνουν με το μι-
κροσκόπιο το δημοσιονομικό έλλειμμα 
της Ιταλίας, ενώ αδιαφορούν για το υ-
περβολικό έλλειμμα της Γαλλίας, που ξε-
περνά κατά πολύ το ιταλικό.

Ελιγμοί από Μοσκοβισί
Στην κριτική του Σαλβίνι προσπάθησε να 
απαντήσει ο επίτροπος Οικονομικών κ. 
Μοσκοβισί, ο οποίος με την παρέμβασή 
του προκάλεσε νέα ένταση στις σχέσεις 
Ρώμης και Βρυξελλών.

Κατά τον κ. Μοσκοβισί, τα δημοσιο-
νομικά ελλείμματα της Γαλλίας και της Ι-
ταλίας δεν είναι συγκρίσιμα, επειδή η Ι-
ταλία βρίσκεται σε διαδικασία επιτήρη-
σης λόγω υπερβολικού δημόσιου χρέους 
εδώ και χρόνια, ενώ το δημόσιο χρέος 
της Γαλλίας βρίσκεται λίγο κάτω από το 
φράγμα του 100% του ΑΕΠ.

Κύκλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ά-
φηναν να εννοηθεί ότι θα πρέπει να ορι-
στικοποιηθεί η νέα οικονομική πολιτική 
της κυβέρνησης Φιλίπ, προτού παρέμ-
βει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος είναι 
να μην υπάρξει παρέμβαση που μπορεί 
να δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρ-

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

ΠΏΣ ΤΑ «ΚΊΤΡΊΝΑ 
ΓΊΛΈΚΑ» ΤΗΣ ΓΑΛΛΊΑΣ 
ΔΊΈΥΚΌΛΥΝΑΝ 
ΤΗΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΊΤΑΛΊΑΣ
Άνοιξαν τον δρόμο για μια πιο ελαστική 
εφαρμογή των κανόνων.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η Γαλλία πάει 
για έλλειμμα 3,5% 
του ΑΕΠ το 2019 
έναντι 2,4% της Ιταλίας.

Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί 
δεν μπορεί να είναι 
αυστηροί έναντι 
της Ιταλίας χωρίς 
να στραφούν και κατά 
της Γαλλίας.

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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νηση της Γαλλίας πριν από τις ευρωεκλο-
γές του Μαΐου του 2019 και η πλήρης αξι-
ολόγηση των δηµοσιονοµικών επιδόσεων 
της Γαλλίας να γίνει στα τέλη του 2019, 
οπότε λήγει και η θητεία της Επιτροπής 
Γιούνκερ και του επιτρόπου Μοσκοβισί.

Η µεθόδευση βέβαια δεν περνάει α-
παρατήρητη από την ιταλική κυβέρ-
νηση, η οποία επιµένει στην εφαρµογή 
των κανόνων για όλους και στην ίση µε-
ταχείριση.

Αναζήτηση συµβιβασµού
Στο Ευρωκοινοβούλιο οι ευρωβουλευτές 
της Λέγκας πρόβαλαν µε δυναµικό τρόπο 
το ζήτηµα, επιδεικνύοντας κατά τη συνε-
δρίαση της Ολοµέλειας κίτρινα γιλέκα. 
Οι πιο τολµηροί από αυτούς αναφέρθη-
καν και στην τροµοκρατική επίθεση στο 
Στρασβούργο, καλώντας τον Πρόεδρο 
Μακρόν και τον πρωθυπουργό Φιλίπ να 
«ξυπνήσουν», προτού να είναι αργά για τη 
Γαλλία.

Η βασική θέση του Σαλβίνι είναι ότι 
η Ιταλία έχει δικαίωµα να εφαρµόσει µια 
πιο χαλαρή δηµοσιονοµική πολιτική, 
προκειµένου να τιµήσουν τα κυβερνη-
τικά κόµµατα τις προεκλογικές δεσµεύ-
σεις που ανέλαβαν και για να αποτραπεί 
µια έκρηξη κοινωνικής δυσαρέσκειας α-
νάλογη µε εκείνη της Γαλλίας.

Ο Πρόεδρος Μακρόν εµφανίζεται σε 
αυτή τη φάση αποδυναµωµένος και γίνε-
ται στόχος σκληρής κριτικής από εκεί-
νους στους οποίους είχε επιτεθεί πολι-
τ ικά. Έτσι, ο Σαλβίνι τον κατηγορεί ότι 
έχασε την επαφή µε την κοινωνική πραγ-
µατικότητα, ενώ ο πρωθυπουργός της 
Ουγγαρίας Όρµπαν τον καταγγέλλει για 

αυταρχισµό, εξαιτίας του τρόπου µε τον 
οποίο αντιµετώπισε το κίνηµα των «κίτρι-
νων γιλέκων».

Ανεξάρτητα από τους ελιγµούς τακτι-
κής και τις καταγγελίες που ανταλλάσ-
σονται, είναι φανερό ότι πλησιάζει η ώρα 
του συµβιβασµού µεταξύ Ρώµης και Βρυ-
ξελλών.

Οι Βρυξέλλες δεν µπορούν να επιµεί-
νουν στην αυστηρή αντιµετώπιση της Ιτα-
λίας χωρίς να στραφούν ταυτόχρονα κατά 
της Γαλλίας. Το άνοιγµα µετώπου µε τη 
Γαλλία είναι πολιτικά αδιανόητο για µια 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι αποδυνα-
µωµένη εξαιτίας του Brexit και σε µια πε-
ρίοδο κατά την οποία κυριαρχούν οι προ-
εκλογικοί υπολογισµοί ενόψει των ευρω-
εκλογών του Μαΐου 2019.

Μέχρι και η κυβέρνηση Μέρκελ, η 
οποία εµφανίζεται συνήθως αυστηρή στα 
δηµοσιονοµικά, κάλυψε µε τη σιωπή της 
την αλλαγή πολιτικής του Προέδρου Μα-
κρόν, για να µη δηµιουργήσει πρόβληµα.

Οι ευρωπαϊκοί θεσµοί δεν πρόκειται 
να κινηθούν κατά της Ιταλίας στη βάση 
της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείµ-
µατος, ενώ ο πρωθυπουργός τις Ιταλίας κ. 
Κόντε πήρε την έγκριση από τα δύο κυ-
βερνητικά κόµµατα για να παρουσιάσει 
στις Βρυξέλλες ένα σχέδιο προϋπολογι-
σµού για το 2019 µε δηµοσιονοµικό έλ-
λειµµα κατώτερο του 2,2% του ΑΕΠ.

Η διαµαρτυρία των «κίτρινων γιλέ-
κων» συγκλόνισε τη Γαλλία, επέβαλε την 
προσαρµογή της οικονοµικής πολιτικής 
του Προέδρου Μακρόν µε βάση τα αιτή-
µατα που προβλήθηκαν και έβγαλε την 
κυβέρνηση της Ιταλίας από τη δύσκολη 
θέση.

Ο Γιώργος Κύρτσος βρέθηκε το πε-
ρασµένο Σαββατοκύριακο στη Θεσ-
σαλονίκη και στα Ιωάννινα, για 
δύο οµιλίες και µοίρασµα της Free 
Sunday και του βιβλίου του, µε εν-
διαφέρουσες συναντήσεις και συζη-
τήσεις.

Στη Θεσσαλονίκη, ο ευρωβου-
λευτής της Ν∆, παρόντων του υπο-

ψήφιου δηµάρχου Θεσσαλονίκης 
Νίκου Ταχιάου και του δηµοσιογρά-
φου Σάκη Μουµτζή, συζήτησε σε φι-
λικό κύκλο θέµατα που έχουν σχέση 
µε τις ευρωεκλογές, τα ανοιχτά ζη-
τήµατα στην Ε.Ε. και τις πολιτικές ε-
ξελίξεις στην Ελλάδα. Επικράτησε 
δηµιουργικός προβληµατισµός και 
ευχάριστη ατµόσφαιρα.

Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα µε 
ευρωπαϊκό προβληµατισµό 
και προτάσεις

Αµέσως µετά µοίρασε τη Free Sunday στην πλατεία Αριστοτέλους, ενώ 
πέρασε και από το παζάρι των Παιδικών Χωριών SOS.

Την Κυριακή ο κ. Κύρτσος συµµετείχε σε εκδήλωση του Οµίλου Παιδα-
γωγικών Μελετών στα Ιωάννινα, στη Ζωσιµαία Παιδαγωγική Ακαδηµία, 
όπου έκανε µια συγκριτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήµατος στην Ελ-
λάδα µε την κατάσταση που επικρατεί στην Ε.Ε., στη βάση εκθέσεων της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής.

Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει ολοκληρω-
µένη εκπαιδευτική στρατηγική, που θα εφαρµοστεί σε βάθος χρόνου και θα έχει 
ευρύτερη κοινωνική και πολιτική αποδοχή. Κατά την άποψη του ευρωβουλευτή, 
εάν συνεχιστεί η σηµερινή υποβάθµιση θα βρεθούµε σε τραγικό αδιέξοδο, ενώ 
µπορούµε και στις σηµερινές δύσκολες συνθήκες να µετατρέψουµε την πολυδιά-
στατη εκπαιδευτική κρίση που αντιµετωπίζουµε σε ευκαιρία.
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οικονομία

Παρά την έξοδο από το μνημόνιο, επτά 
στους δέκα καταναλωτές δεν βλέπουν 
βελτίωση στα οικονομικά τους.

  ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΑΠΟΔΟΜΕΊΤΑΊ ΤΟ ΑΦΉΓΉΜΑ ΤΉΣ ΚΑΘΑΡΉΣ ΕΞΟΔΟΥ

Απαισιόδοξοι εμφανίζονται οι Έλληνες για την πο-
ρεία της οικονομίας και τα προσωπικά τους οικο-
νομικά παρά την πολυδιαφημισμένη έξοδο από τα 
μνημόνια. Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορε-
τικά άλλωστε, από τη στιγμή που οι Έλληνες φορο-

λογούμενοι βιώνουν σε καθημερινή βάση τα μνημονιακά μέτρα, 
με τους περισσότερους να μην μπορούν να σηκώσουν το βάρος της 
υπερφορολόγησης.

Τα αποτελέσματα έρευνας της Pulse για το Εμπορικό και Βι-
ομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) αποδομούν πλήρως 
το κυβερνητικό αφήγημα της «καθαρής εξόδου» και κατά συνέ-
πεια το success story του Αλέξη Τσίπρα και της κυβέρνησής του. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των πολιτών –και συγκε-
κριμένα επτά στους δέκα– δεν βλέπει καμία βελτίωση στα οικο-
νομικά του παρά την έξοδο από τα μνημόνια. Την ίδια στιγμή, οι 
έξι στους δέκα καταναλωτές «μόλις που τα βγάζουν πέρα», το 45% 
προβλέπει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης το επό-
μενο 12μηνο, ενώ το 82% των νοικοκυριών δεν θα καταφέρει να α-
ποταμιεύσει ούτε 1 ευρώ την ίδια περίοδο.

Απίθανη η αποταμίευση
Η έρευνα για τον μήνα Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε σε αντιπρο-
σωπευτικό δείγμα 1.500 καταναλωτών και δείχνει ότι μόλις το 13% 
των ερωτηθέντων θεωρεί αρκετά πιθανή την αποταμίευση το προ-
σεχές 12μηνο και 2% τη θεωρεί πολύ πιθανή. Αντιθέτως, για το 
15% δεν είναι πιθανή και για το 67% αδύνατη. Επιπλέον, από το 
57% που οριακά τα βγάζει πέρα, το 14% έχει αναγκαστεί να κατα-
φύγει στις αποταμιεύσεις του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, οι αποταμιεύσεις του ιδιωτικού τομέα στα εγχώ-
ρια πιστωτικά ιδρύματα μειώθηκαν τον Οκτώβριο στα 131,484 δισ. 
ευρώ, από 131,712 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο και ενώ τον Νοέμβριο 
του 2014 έφταναν τα 164 δισ. ευρώ.

Εξάλλου, αποθαρρυντικά είναι τα ποσοστά των καταναλωτών 
οι οποίοι εκφράζουν την πρόθεσή τους για περισσότερες μείζο-
νες αγορές (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.), καθώς ο αριθ-

μός αυτός αντιστοιχεί μόλις στο 7% του συνόλου. Η πλειοψηφία, 
και συγκεκριμένα το 49%, δηλώνει ότι οι προοπτικές για μείζονες 
αγορές θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητες. Πολύ λιγότερες α-
γορές προτίθεται να κάνει το 26% και ελαφρώς λιγότερες το 16%.

Επίσης, το 43% των ερωτηθέντων (όσο και τον Οκτώβριο) προ-
βλέπει μικρή ή αισθητή άνοδο της ανεργίας, ενώ το 24% (από 23% 
τον προηγούμενο μήνα) αναμένει μικρή ή αισθητή μείωσή της. 
Παράλληλα, εντάθηκε η ανησυχία των νοικοκυριών για την αύ-
ξηση του πληθωρισμού. Συγκεκριμένα, άνοδο τιμών, με τον ίδιο 
ή ταχύτερο ρυθμό, προβλέπει πλέον το 42%, από 38% τον Οκτώ-
βριο, ενώ σταθερότητα προβλέπει το 33% τον Νοέμβριο, από 38% 
τον Οκτώβριο.

Πρόωρες εκλογές
Όσον αφορά το ενδεχόμενο προσφυγής στις κάλπες, το 47% απά-
ντησε πως είναι αναγκαίες οι πρόωρες εθνικές εκλογές για τη βελ-
τίωση της οικονομίας, ενώ το 41% είπε πως δεν είναι αναγκαίες. 
Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι και η Citigroup αξιο-
λογεί θετικά τις εκλογές και κυρίως μια νίκη της ΝΔ. Ειδικότερα, 
στην τελευταία της ανάλυση αναφέρεται ότι η Ελλάδα μπορεί 
μέσα στο 2019 να έχει μια σημαντική ευκαιρία βελτίωσης λόγω 
του γεγονότος ότι θα διεξαχθούν εκλογές. Μάλιστα, οι αναλυτές 
της Citigroup εκτιμούν ότι ενδεχόμενη νίκη της ΝΔ θα αποτελέ-
σει θετική εξέλιξη, καθώς «μια πιο συντηρητική κυβέρνηση ανα-
μένεται να είναι πιο φιλική από την υφιστάμενη τόσο για τις αγο-
ρές όσο και για την επιχειρηματικότητα».

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 66% των συμμετεχό-
ντων στην έρευνα του ΕΒΕΑ αξιολογεί αρνητικά τη στάση της κυ-
βέρνησης απέναντι στις επενδύσεις.

Παράλληλα, οι τρεις στους πέντε αξιολογούν αρνητικά και 
τη στάση της κυβέρνησης όσον αφορά τη στήριξη ευάλωτων οι-
κονομικά τάξεων, ανέργων και χαμηλοσυνταξιούχων. Αυτό, εξάλ-
λου, επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της Eurostat για το κοι-
νωνικό κράτος στην Ελλάδα. Στην ανάγκη «προσλήψεων νέου και 
κατάλληλου προσωπικού στους τομείς της Παιδείας, της Υγείας 
και της Ασφάλειας» συμφωνεί το 74% και στην ύπαρξη «… περι-

θωρίου μείωσης στα δημοτικά τέλη και τους φόρους της περιοχής 
σας» το 67%.

Κατάρρευση του κοινωνικού κράτους
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι κοινωνικές 
δαπάνες (social protection) στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο 26,6% 
του ΑΕΠ, δηλαδή λίγο πιο κάτω από τον κοινοτικό μέσο όρο.

Ωστόσο, πρόκειται για μαγική εικόνα, καθώς όποιος ανατρέξει 
στην ποιοτική ανάλυση αυτών των δαπανών και στο πώς ακριβώς 
κατανέμονται, θα διαπιστώσει ότι το κοινωνικό κράτος στην Ελ-
λάδα εξαντλείται στην καταβολή των συντάξεων, που απορροφούν 
το 65,1% του συνόλου των κοινωνικών δαπανών. Αποτέλεσμα; Τα 
κονδύλια που απομένουν για ανέργους, για τη στήριξη της οικογέ-
νειας, για την περίθαλψη, για τους αναπήρους και όσους βρίσκο-
νται στη ζώνη του κοινωνικού αποκλεισμού είναι… ψίχουλα.

Ειδικά για τους ανέργους, η Ελλάδα δίνει μόνο το 3,7% των 
κοινωνικών δαπανών, όταν η Ισπανία, που βρέθηκε κι αυτή με ε-
κρηκτικά ποσοστά ανεργίας, δίνει το 8,1%. Η εικόνα γίνεται ακόμα 
πιο τραγική αν ανατρέξει κανείς στους απόλυτους αριθμούς. Συ-
γκεκριμένα, μετρημένα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, δηλαδή 
στην πραγματική τους αξία, το ελληνικό κράτος δίνει το ποσό των 
190,77 ευρώ(!) ανά άτομο.
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ρεπορτάζ

Με 100 δόσεις οι ιδιοκτήτες 
αυθαιρέτων σε οικισμούς 
εντός δασικών εκτάσεων 
θα αποπληρώνουν τα πρόστιμα.

  ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

ΑΥΘΑΊΡΕΤΑ: 
ΌΣΌΙ ΠΛΗΡΏΝΌΥΝ ΤΑ ΣΏΖΌΥΝ

Ε
νώ το περασμένο καλοκαίρι μετά τη φο-
νική πυρκαγιά στο Μάτι η κυβέρνηση υ-
ποσχόταν γκρέμισμα των αυθαιρέτων, 
λίγο πριν από το τέλος του έτους το υ-
πουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΥΠΕΝ) έρχεται να τα «νομιμοποιήσει». 
Το σχέδιο νόμου «Περιβαλλοντική δι-

αχείριση των περιοχών με οικιστικές πυκνώσεις», που δό-
θηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 8 Ιανουαρίου, δίνει 
μεταξύ άλλων τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων 
να τα διατηρήσουν έναντι προστίμου.

Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που παρουσίασαν ο υπουργός 
ΠΕΝ, Γιώργος Σταθάκης, και ο αναπληρωτής υπουργός, Σω-
κράτης Φάμελλος, θα υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες δα-
σικών αυθαιρέτων: αυτά που χτίστηκαν πριν από τις 11 Ιου-
νίου του 1975, ημερομηνία ψήφισης του Συντάγματος, και 
αυτά που χτίστηκαν μετά και έως τις 28 Ιουλίου του 2011. Τα 
πρώτα θα εξαιρούνται από την κατεδάφιση για 40 χρόνια και 
τα δεύτερα για 25.

Για να υπαχθεί στον νόμο, ο ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου 
θα πρέπει να αποδείξει τον χρόνο ανέγερσης του κτιρίου 
με σχετικά έγγραφα. Επίσης, θα πρέπει να υποβάλει τεχνι-
κές εκθέσεις δασολόγων και μηχανικών, δηλώσεις εντύπου 
Ε9 και υπεύθυνη δήλωση. Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλο-
νται σε πληροφοριακό σύστημα που θα λειτουργήσει η «Ελ-
ληνικό Κτηματολόγιο». Η αίτηση θα συνοδεύεται από πα-
ράβολο 250 ευρώ. Η ολοκλήρωση της υποβολής δικαιολο-
γητικών θα πρέπει να γίνει σε έξι μήνες από την πληρωμή 
του παραβόλου, ενώ οι δηλώσεις θα ελέγχονται δειγματολη-
πτικά σε ποσοστό 30%.

Το κόστος του προστίμου υπολογίζεται μέσω αλγορίθ-
μου στον οποίο προσμετράται, μεταξύ άλλων, η αξία δάσους, 
το κόστος αναδάσωσης, η έκταση εκχέρσωσης, η τιμή της 
πλησιέστερης ζώνης, η επιφάνεια του κτιρίου και το κόστος 
εργασιών των συνοδευουσών κατασκευών. Για παράδειγμα, 
αυθαίρετο κατασκευής προ του 1975, 100 τ.μ., σε περιοχή με 
τιμή ζώνης 2.000 ευρώ το τ.μ., θα καταβάλει πρόστιμο δια-
τήρησης περίπου 20.000 ευρώ, αυθαίρετο κατασκευής από 
το 1975 και μέχρι το 2003, 37.500 ευρώ, και από το 2003 και 
μέχρι το 2011, 72.600 ευρώ.

Από το σχέδιο νόμου δεν λείπουν και οι διευκολύνσεις. 
Για παράδειγμα, το πρόστιμο μειώνεται κατά 33% αν είναι 
πρώτη και μοναδική κατοικία και κατά 33% αν είναι εντός 
ιδιωτικής δασικής έκτασης. Επίσης, εάν υπάρχει συνδυα-
σμός των δύο παραπάνω, μειώνεται κατά 50%, ενώ εάν το 
πρόστιμο καταβληθεί εφάπαξ θα γίνεται έκπτωση 20%.Το 
συνολικό ενιαίο πρόστιμο θα μπορεί να καταβάλλεται σε 
100 δόσεις, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 100 ευρώ.

Νέες τροπολογίες
Επιπροσθέτως, ο κ. Σταθάκης εξήγγειλε τρεις τροπολογίες 
που θα προωθηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα προς ψή-
φιση στη Βουλή, «με σκοπό την πλήρη θωράκιση του συ-
στήματος απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια αυθαίρετης 
δόμησης». Έτσι, με τη λήξη του νόμου 4495/2017 για την 
τακτοποίηση των αυθαιρέτων σε λιγότερο από έναν χρόνο 
(9/11/2019), όποια αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές εντο-
πίζονται από τους ελεγκτές θα κατεδαφίζονται άμεσα (είτε 
την ώρα που κατασκευάζονται είτε έχουν συντελεστεί), ε-
φόσον δεν θα έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής έως τις 
8/11/2019.

Στις περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες προβαίνουν σε κα-
τεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων τους, το αρμόδιο για 
τη διαπίστωση της κατεδάφισης όργανο συντάσσει και εκ-
δίδει πρωτόκολλο συμμόρφωσης, με το οποίο βεβαιώνεται 
η εκτέλεση της κατεδάφισης από τον ιδιοκτήτη του ακινή-
του. Το πρωτόκολλο κατεδάφισης κοινοποιείται στις αρμό-
διες υπηρεσίες δόμησης για να εφαρμοστεί η διαδικασία δι-

αγραφής προστίμων.
Με βάση την τρίτη τροπολογία, σε περίπτωση που έχει 

διαφοροποιηθεί η αυθαίρετη κατασκευή (ως προς τις δια-
στάσεις ή το υλικό, τη θέση ή υπάρχουν επεκτάσεις) σε 
σχέση με το αρχικό πρωτόκολλο κατεδάφισης, η διαδικασία 
κατεδάφισης προχωρά χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση 
νέου πρωτοκόλλου κατεδάφισης.

Πρωταθλήτρια σε αυθαίρετους οικισμούς είναι η Αττική 
και ακολουθούν Κορινθία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, 
Βοιωτία, Κυκλάδες, Χανιά, Τρίκαλα και Εύβοια.

Οι πυλώνες για τις οικιστικές πυκνώσεις
Παράλληλα, ο κ Φάμελλος παρουσίασε την πρόταση νόμου 
για τις οικιστικές πυκνώσεις ιώδους περιγράμματος, σημει-
ώνοντας ότι «πρόκειται για αποτέλεσμα της πολύμηνης ερ-
γασίας ομάδας νομικών, δασολόγων και μηχανικών». Όπως 

τονίστηκε, «η συγκεκριμένη πρόταση νόμου καλύπτει την 
ανάγκη διαχείρισης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης 
των οικιστικών πυκνώσεων αντιμετωπίζοντας και την πολύ-
χρονη παραβίαση των περιβαλλοντικών και συνταγματικών 
κανόνων, αλλά και το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που έχει 
δημιουργηθεί».

Οι βασικοί πυλώνες που προβλέπονται για τις οικιστικές 
πυκνώσεις είναι η άμεση προστασία και αποκατάσταση των 
περιοχών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κρίσιμο φυσικό 
κεφάλαιο, δηλαδή εθνικοί δρυμοί, υγρότοποι Ramsar, πε-
ριοχές Natura 2000, προστατευτικά και παραγωγικά δάση, 
ρέματα, αιγιαλός και περιοχές αναδασωτέες από πυρκαγιά, 
περιοχές που συνολικά εξαιρούνται από τη δυνατότητα υπα-
γωγής στον νόμο.

Επίσης, η εισαγωγή του δασικού ισοζυγίου και των δρά-
σεων αποκατάστασής του από τη βλάβη που προξένησαν 
οι οικιστικές πυκνώσεις, όπως δασώσεις, αναδασώσεις και 
άλλα δασοτεχνικά έργα, αλλά και των δράσεων της εθνικής 
στρατηγικής για τα δάση, η οποία θεσμοθετήθηκε πριν από 
λίγες ημέρες, για πρώτη φορά από την ίδρυση του ελληνι-
κού κράτους.

Τρίτος πυλώνας είναι ο αυστηρός έλεγχος των πυκνώ-
σεων, για να μην αποτελέσουν παράθυρο ικανοποίησης 
συμφερόντων και παραβατικότητας, καθώς επίσης και η α-
νάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών στο 100% της 
χώρας, περιλαμβάνοντας και τις προσωρινά εξαιρεθείσες οι-
κιστικές πυκνώσεις.

«Οι παρεμβάσεις του υπουργείου αφορούν την αναστολή 
της κατεδάφισης και δεν αποτελούν έμμεση ή άμεση πολεο-
δόμηση» ξεκαθάρισε ο κ. Φάμελλος, τονίζοντας ότι «δεν θα 
παραβιαστούν οι κανόνες για την προστασία του δάσους».
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συνέντευξη

Η 
διαχρονική παρουσία του
πολιτικού τραγουδιού 
στην Ελλάδα, οι σηµαντι-
κές αλλαγές που το καθό-
ρισαν, αλλά και ο ρόλος 
του σε όλες τις εκφάνσεις 
της καθηµερινής ζωής του 
Έλληνα, περιλαµβάνονται 

στο βιβλίο του µουσικολόγου και µουσικοκριτικού 
Γιώργου Μυζάλη «Το πολιτικό τραγούδι στην Ελ-
λάδα 1974-2002» (εκδόσεις Fagotto). Ο ίδιος εξη-
γεί τους λόγους που τον οδήγησαν στη συγγραφή 
του συγκεκριµένου βιβλίου και µιλά για το πολι-
τικό τραγούδι στη σηµερινή εποχή.

Γιατί στην παρούσα φάση ένα βιβλίο για το πο-
λιτικό τραγούδι στην Ελλάδα;
Η ερώτηση µε προκαλεί να απαντήσω µε ερώ-
τηση: γιατί όχι στην παρούσα φάση ή και σε ο-
ποιαδήποτε άλλη φάση; Το τραγούδι κατέχει ση-
µαντική θέση στη ρουτίνα κάθε κοινωνίας, και 
η ελληνική ακολουθεί τον κανόνα. Το τραγούδι 
συνοδεύει από απλές δραστηριότητες της ζωής 
µας µέχρι σηµαντικές στιγµές της καθηµερινότη-
τάς µας. Με το τραγούδι γλεντάµε και θρηνούµε. 
Με το τραγούδι γιορτάζουµε και πενθούµε. Με το 
τραγούδι πορευτήκαµε και πορευόµαστε χρόνια 
τώρα. Αν σε αυτό προσθέσουµε και την απουσία 
επιστηµονικών προσεγγίσεων αυτής της σπου-
δαίας λαϊκής µορφής τέχνης, που είναι προσιτή 
και χρήσιµη σε όλους, ανεξαρτήτως προελεύσεως 
ή καταρτίσεως, νοµίζω θα βρούµε την απάντηση.

Τι συνιστά για εσάς πολιτικό τραγούδι;
Προσπάθησα να βρω έναν περιεκτικό ορισµό για 
το είδος. Όπως αναφέρω, λοιπόν, και στο βιβλίο, 
πολιτικό, για µένα, µπορεί να χαρακτηριστεί κάθε 
τραγούδι, πάντοτε εκ των υστέρων και ποτέ εξαρ-
χής, καθότι ο χαρακτηρισµός του ως τέτοιου επα-
φίεται ολοκληρωτικά στον τρόπο πρόσληψής του 
από το ακροατήριο και σχετίζεται µε τη λειτουργία 
και τη χρήση του, ανεξάρτητα από τις όποιες ιδε-
ολογικές προσωπικές ή συλλογικές του αφετη-
ρίες, µε όλες αυτές τις παραµέτρους να µπορούν 
να εντοπιστούν, εξακριβωθούν και διαλευκανθούν 
µε ασφάλεια µόνο µε την εκ των υστέρων θεώ-
ρησή του. Μοναδική προϋπόθεση, η σχετική ανα-
γνωρισιµότητα που διασφαλίζει την ύπαρξη όλων 
των προαναφερθεισών παραµέτρων. Ο ρόλος του 
πολιτικού τραγουδιού είναι αυτός που επιλέγει η 
κοινωνική οµάδα που το χρησιµοποιεί.

Πολιτικά τραγούδια ή πολιτικοί συνθέτες;
Και τα δύο. Άλλοτε συνδεδεµένα, άλλοτε ασύν-
δετα µεταξύ τους. Πολλά τραγούδια ακολούθησαν 
πορείες διαφορετικές από εκείνες των δηµιουρ-
γών τους. Και πολύ συχνά δηµιουργοί λειτούρ-
γησαν πολιτικά στον βίο τους δίχως να πράξει το 
ίδιο και το έργο τους.

Στο βιβλίο σας αφιερώνετε σηµαντικό χώρο 
στον Θάνο Μικρούτσικο και όχι στον Μίκη Θε-
οδωράκη, που θεωρείται ο κατεξοχήν πολιτι-
κός συνθέτης. Γιατί;
Ο Μικρούτσικος, στη µετά Θεοδωράκη εποχή, είναι 
ο συνθέτης που έγραψε τα περισσότερα πολιτικά 
τραγούδια. Επιπροσθέτως, όµως, ο Μικρούτσικος 
είναι και ο µόνος που πιστεύει σε έναν συγκεκρι-
µένο τρόπο µελοποίησης του είδους, που συνδέε-
ται µε την µπρεχτική αποστασιοποίηση και το «πα-

Πολιτικό, για µένα, 
µπορεί να χαρακτηριστεί 
κάθε τραγούδι, πάντοτε 
εκ των υστέρων και ποτέ 
εξαρχής.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Γιώργος Μυζάλης, δηµοσιογράφος-µουσικολόγος

«Το πολιτικό τραγούδι 
ευδοκιµεί σε κάθε εποχή»

ραξένισµα», όπως το αποκαλεί. Για µένα, έχει µε-
γάλο ενδιαφέρον τόσο η συγκεκριµένη θέση του 
(που αποτελεί και αφετηρία των µελοποιήσεών 
του) όσο και η προσφορά του στο είδος. Ουδείς 
αµφισβητεί την πρωτοκαθεδρία του Θεοδωράκη 
στο είδος, ωστόσο το βιβλίο επικεντρώνεται σε 
µια χρονική περίοδο κατά την οποία ο µεγάλος 
συνθέτης δεν παράγει στον στίβο του πολιτικού 
τραγουδιού. Έτσι, γίνεται αναφορά και σ’ εκείνον 
ως πρωτεργάτη, αλλά δεν αποτελεί τον κεντρικό 
πυρήνα της έρευνας. Από το 1974 και µετά ο Θεο-
δωράκης κυκλοφορεί αναδροµικά τον κύριο όγκο 
της δηµιουργίας του στο πολιτικό τραγούδι, καθώς 
ήταν απαγορευµένος τα προηγούµενα χρόνια. Ω-
στόσο, τα τραγούδια αυτά έχουν γραφτεί προγενέ-
στερα. Μέσα στο διάστηµα που απασχολεί το βι-
βλίο (1974-2002) ο Θεοδωράκης κάνει δύο µόνο 
πρωτότυπους δίσκους µε καινούργια πολιτικά 
τραγούδια: τον «Επιβάτη» και το «Ραντάρ» σε στί-
χους Κώστα Τριπολίτη.

Γίνεται επίσης ειδική αναφορά στον Κώστα 
Τριπολίτη. Τι είναι αυτό που τον κάνει να ξε-
χωρίζει για εσάς;

πάρχει και πάντοτε συγκινεί ένα µέρος του κοι-
νωνικού συνόλου. Προφανώς το σύγχρονο πο-
λιτικό τραγούδι ενώνεται µε ένα «αόρατο νήµα» 
µε το παλαιότερο, όπως κάθε τραγούδι και κάθε 
µορφή τέχνης ενώνεται µε τα προγενέστερά της 
δηµιουργήµατα. Παρθενογένεση –όπως λέει ένα 
εύστοχο παλαιό κλισέ– δεν υπάρχει.

Θεωρείτε ότι από τη Μεταπολίτευση και εντεύ-
θεν το πολιτικό τραγούδι στην Ελλάδα επηρεά-
ζεται από τα µουσικά κινήµατα στο εξωτερικό, 
όπως το punk ή το hip hop;
Οπωσδήποτε, αλλά όχι µόνο. Κι αυτό είναι ένα 
«κλισέ». Ότι, δηλαδή, στο hip hop ή στο punk ε-
ντοπίζεται ο σύγχρονος πολιτικός λόγος. Ενδεχο-
µένως να είναι έτσι. Ωστόσο, και τα δύο αυτά είδη 
«ασκούν πολιτική και αµφισβήτηση» στην ίδια τη 
µουσική, όπως διαµορφώθηκε τουλάχιστον στις 
δηµοφιλείς εκφάνσεις της. Μοιάζει λίγο, δηλαδή, 
η hip hop και η punk µουσική να αµφισβητούν 
τις κλασικές τραγουδοποιητικές φόρµες της pop 
και της rock ή, στη δική µας περίπτωση, της λα-
ϊκής και της έντεχνης µουσικής.

Υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο πολιτικό τρα-
γούδι που θα χρησιµοποιούσατε για να πε-
ριγράψετε την εποχή και την κατάσταση που 
ζούµε σήµερα;
Ακόµα και σήµερα µε εντυπωσιάζει και µε ανα-
τριχιάζει η περιγραφή του Κώστα Τριπολίτη στο 
«Ανεµολόγιο», όπως «αποκωδικοποιήθηκε» από 
τη διακριτική, αλλά δυναµική, µελοποίηση του 
Θάνου Μικρούτσικου και «εκτοξεύτηκε» από τη 
ρωµαλέα ερµηνεία του Γιώργου Νταλάρα. Αν µε 
ρωτάτε, το «Ανεµολόγιο» είναι το αρτιότερο πολι-
τικό τραγούδι που γράφτηκε ποτέ στη χώρα µας. 
Με όλη την υποκειµενικότητα που κουβαλάει µια 
τέτοια άποψη και όλη την αβεβαιότητα και τον α-
ναστοχασµό που επιτάσσει η επιστηµονική προ-
σέγγιση κάθε µορφής τέχνης.

Ο Κώστας Τριπολίτης είναι µια κατηγορία από 
µόνος του για δύο λόγους, που είναι και οι δύο 
λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε στο βιβλίο: α) 
έγραψε µόνο πολιτικά τραγούδια σε όλο το φάσµα 
της δηµιουργικής του πορείας και β) είναι ο σπου-
δαιότερος, για µένα, Έλληνας στιχουργός, γιατί 
δεν µοιάζει µε κανέναν προγενέστερό του και δεν 
µοιάζει, επίσης, µε κανέναν µεταγενέστερό του. 
Αυτοί οι δύο λόγοι τον καθιστούν σηµαίνουσα 
µορφή του είδους.

Πιστεύετε ότι η εποχή µας –εποχή κρίσης– ευ-
νοεί το πολιτικό τραγούδι και ποια σχέση έχει 
το σηµερινό µε το πολιτικό τραγούδι του πα-
ρελθόντος;
Όλες οι εποχές χαρακτηρίζονται από την πολιτική 
τους διάσταση σε κάθε τοµέα της καθηµερινής 
δραστηριότητας, είτε φέρουν βαρείς χαρακτηρι-
σµούς (όπως «κρίση») είτε δεν εγείρουν επανα-
στατικότητες. Ως εκ τούτου, το πολιτικό τραγούδι 
ευδοκιµεί σε κάθε εποχή. ∆εν είναι πάντοτε το 
τραγούδι της «πρώτης γραµµής», ειδικά σε και-
ρούς φαινοµενικά (ή επιφανειακά) ήρεµους στο 
επίπεδο του πολιτεύµατος, ωστόσο πάντοτε υ-

Πολιτικό, για µένα, 
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και  βγάλε  τον  πραγµατ ικό  εαυτό  σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Αν µη τι άλλο, το πάθος της Βασιλικής Θάνου να συνεχίσει να 
δουλεύει πρέπει να µας παραδειγµατίσει όλους. Μόνο αν την 
ακολουθήσουµε όλοι, θα µπορέσουµε να ξεφύγουµε από την 
κρίση.

Όχι απλώς επιµένουν, κάνουν ό,τι µπορούν. Η Βασιλική 
Θάνου επελέγη από την κυβέρνηση ως πρόεδρος του Αρείου 
Πάγου, παρακάµπτοντας την επετηρίδα, στις 3 τα ξηµερώµατα 
της 29ης Ιουνίου του 2015, λίγες ώρες µετά την προκήρυξη 
του δηµοψηφίσµατος. Στη συνέχεια επελέγη ως υπηρεσιακή 
πρωθυπουργός από τον Αλέξη Τσίπρα και µετά τις εκλογές του 
Σεπτεµβρίου 2015, σαν να µην είχε µεσολαβήσει ο νέος της 
ρόλος σε µια άλλη εξουσία, επέστρεψε στα καθήκοντά της ως 
πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Προσπάθησε να επεκτείνει τα όρια ηλικίας των ανώτατων 
δικαστικών ώστε να παρατείνει τη θητεία της, δεν τα κατάφε-
ρε εφόσον υπήρχαν κάτι θεµατάκια µε το Σύνταγµα, και µία 
εβδοµάδα µετά τη λήξη της θητείας της λόγω συµπλήρωσης 
των 67 ετών διορίστηκε επικεφαλής του Νοµικού Γραφείου 
του Πρωθυπουργού.

Ή µπορεί να συµβαίνει και το αντίθετο.

Πλέον η αγαπηµένη δικαστικός του πρωθυπουργού ετοιµάζε-
ται για νέες περιπέτειες.

Τώρα, τι σχέση µπορεί να έχει η συνδικαλίστρια Θάνου µε την 
Επιτροπή Ανταγωνισµού και πώς γίνεται να αναλάβει πρόε-
δρος µιας ανεξάρτητης αρχής η έως πρότινος νοµική σύµβου-
λος του πρωθυπουργού, µικρή σηµασία έχει. Το βασικό είναι 
να ικανοποιείται το πάθος της Βασιλικής Θάνου για εργασία.

Σε άλλα νέα, ο υπουργός Άµυνας έθεσε νέα δεδοµένα στο 
πολιτικό σκηνικό µε µια θαρραλέα δήλωσή του.

Μια θαρραλέα τοποθέτηση που δεν µακροηµέρευσε, καθώς 
στη συνέχεια ενηµερωθήκαµε πως η καταγεγραµµένη σε βί-
ντεο δήλωση δεν ήταν αυτό που νοµίζαµε, απλώς ο υπουργός 
εξέφρασε και πάλι την πάγια θέση του.

Ένα σηµαντικό ρεκόρ, το οποίο µπορεί να καταρρίψει µόνο ο ίδιος.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόσωπο της εβδοµάδας που µας 
πέρασε ήταν ο Μάνος Πετσίτης, ή αλλιώς ο «Μανώλης του 
Παππά», το επιχειρηµατικό δαιµόνιο του οποίου βρισκόταν 
σε πολυετή χειµερία νάρκη και ξύπνησε µόλις ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ 
στην εξουσία.

Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγµατα.

Όπως και να ’χει, χάθηκε µια µάχη, όχι ο πόλεµος.

Και µέσα σ’ όλα, τα «κίτρινα γιλέκα» έπιασαν Ελλάδα, µε 
περίεργες διαθέσεις.
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Σε µια σεµνή τελετή η Πρεσβεία 
της Γαλλίας, η Ελληνική Ολυµπι-
ακή Επιτροπή (ΕΟΕ), το Γαλλικό 

Ινστιτούτο Ελλάδος και η Εθνική Ολυ-
µπιακή Ακαδηµία (ΕΘΝΟΑ) υπέγραψαν 
σύµφωνο συνεργασίας για την από κοι-
νού προώθηση των Ολυµπιακών και Πα-
ραολυµπιακών Αγώνων του Παρισιού 
2024 και της γαλλικής γλώσσας.

Το σύµφωνο υπέγραψαν ο Γάλλος 
πρέσβης, Κριστόφ Σαντεπί, ο Α΄ αντι-
πρόεδρος και ο γενικός γραµµατέας της 
ΕΟΕ, Στέλιος Αγγελούδης και Μανώ-
λης Κολυµπάδης, ο διευθυντής του Γαλ-
λικού Ινστιτούτου, Μικαέλ Οσάν, και ο 
πρόεδρος της ΕΘΝΟΑ, Γιώργος Αλικά-
κος.

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι Έλ-
ληνες ολυµπιονίκες Σοφία Μπεκατώρου 
(ιστιοπλοΐα) και Θωµάς Μπίµης (κατα-
δύσεις), ο παραολυµπιονίκης Γιάννης 
Κωστάκης (100 µ. κολύµβησης) και ο 
Γάλλος ολυµπιονίκης Σεµπαστιάν Βιελε-
ντάν (κωπηλασία).

Ιστορική διασύνδεση
Οι τέσσερις ολυµπιονίκες δεν έκρυψαν 
τη συγκίνησή τους ενθυµούµενοι τις ε-
πιτυχίες τους στους Ολυµπιακούς Α-
γώνες του 2004, αλλά και τη χαρά τους 
που κλήθηκαν να συµµετάσχουν σε µια 
τόσο σηµαντική –σε συµβολικό, αλλά 
και πρακτικό επίπεδο– συµφωνία µε-
ταξύ δύο χωρών που το ολυµπιακό ιδε-
ώδες τις συνδέει διαχρονικά.

Το σύµφωνο αυτό αποσκοπεί, επί-

ΕΛΛΑ∆Α - ΓΑΛΛΙΑ - 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ Ι∆ΕΩ∆ΕΣ
σης, στην ανάδειξη της ιστορίας του ο-
λυµπισµού στον ευρωπαϊκό πολιτισµό, 
αξιοποιώντας τη θέση των Ολυµπιακών 
και Παραολυµπιακών Αγώνων της Αθή-
νας 2004 στη διάδοση του ολυµπιακού 
πνεύµατος.

Ενθαρρύνοντας τον εξειδικευµένο δι-
άλογο µεταξύ Ελλήνων και Γάλλων ειδη-
µόνων του ολυµπισµού και την ανάπτυξη 
του ευρωπαϊκού εθελοντισµού, εντάσσε-
ται στη δυναµική των ιστορικών και πο-
λιτιστικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας, 
λίκνου των Ολυµπιακών Αγώνων, και της 
Γαλλίας, προς όφελος του ολυµπιακού 
κινήµατος και σύµφωνα µε το ολυµπι-
ακό πνεύµα που κληροδότησαν οι ∆η-
µήτριος Βικέλας και Πιερ ντε Κουµπερ-
τέν.

Σπουδές αθλητισμού 
στην Ελλάδα
Παράλληλα, παρουσιάστηκε το πανε-
πιστηµιακό πρόγραµµα εξειδικευµέ-
νων σπουδών Αθλητισµού από τον Υγκ 
Ρολάν, διευθυντή STAPS (Επιστήµες 
& Τεχνικές Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισµού) του Πανεπιστηµίου Paris 13 - 
Sorbonne Paris Cité, και τον Στυλιανό 
Αµαργιανάκη, γενικό διευθυντή του 
κολεγίου IdEF (Institution d’Études 
Francophones), συνεργάτη του σχεδίου.

Το πρόγραµµα STAPS προσφέρει ένα 
υψηλό και σύγχρονο επίπεδο ακαδηµα-
ϊκής γνώσης και πρακτικής εφαρµογής 
για εκείνους που επιθυµούν να σταδιο-
δροµήσουν στον τοµέα της φυσικής αγω-

(από αριστερά) Ο Γάλλος ολυµπιονίκης Σεµπαστιάν Βιελεντάν, ο διευθυντής STAPS, Υγκ Ρολάν, ο γενικός διευθυντής του 

IdEF, Στυλιανός Αµαργιανάκης, η υπεύθυνη Αθλητισµού και Γαλλοφωνίας της Γαλλικής Πρεσβείας, Φλοράνς Σεντ-Υνιάν, 

η υπεύθυνη Τύπου της ΕΟΕ, Ντενίζ Παναγοπούλου, ο πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα, Κριστόφ Σαντεπί και η κ. Ιγνατίου.

Ο διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου, Μικαέλ Οσάν, o κ. Αµαργιανάκης, η κ. Ρεν, ο κ. Σαντεπί και ο κ. Ρολάν.

Οι κ.κ. Ρολάν, Βιελεντάν και Σαντεπί.

Την ώρα της συνέντευξης.



γής και του αθλητισµού. Τα µαθήµατα δι-
δάσκονται στα ελληνικά και οι φοιτητές 
είναι εγγεγραµµένοι στο ∆ηµόσιο Γαλ-
λικό Πανεπιστήµιο Paris 13 - Sorbonne 
Paris Cité και έχουν την ίδια φοιτητική 
κάρτα και την ίδια φοιτητική ιδιότητα µε 
τους φοιτητές της Γαλλίας. Με την επι-
τυχή ολοκλήρωση των τριών ετών φοίτη-
σης απονέµεται στους φοιτητές το πτυ-
χίο Licence του τµήµατος «Επιστήµες & 
Τεχνικές Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-
σµού» από το ∆ηµόσιο Γαλλικό Πανεπι-
στήµιο Paris 13 - Sorbonne Paris Cité. Οι 
κάτοχοι του τριετούς πτυχίου Licence 
έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους στο 4ο έτος και να ολοκλη-
ρώσουν τον 4ετή κύκλο σπουδών, όπως 
ακριβώς είναι και το πρόγραµµα σπου-
δών των ελληνικών πανεπιστηµίων.

Ενώνοντας το 2004 
με το 2024
Στη συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκε 
το σχέδιο «Η γενιά του 2004 στην Ελ-
λάδα στον δρόµο για τους Ολυµπια-
κούς Αγώνες του Παρισιού 2024», πιλο-
τικό πρόγραµµα που συνδιοργανώνουν 
το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος/Πρε-
σβεία της Γαλλίας, η ΕΟΕ και η ΕΘΝΟΑ 
µε σκοπό την ανάπτυξη του πνεύµατος 
αλληλοβοήθειας, της ανεκτικότητας και 
της ενσωµάτωσης, στηρίζοντας τη δυνα-
µική της «γενιάς 2004» στην Ελλάδα, ως 
σύµβολο των αξιών του ολυµπισµού και 
της γαλλοφωνίας.

Το πρόγραµµα αυτό, που θα ξεκινή-

23ρεπορτάζ

σει το 2019 και θα ολοκληρωθεί το 2024, 
αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ενερ-
γού δικτύου περίπου 1.800 νέων (µαθη-
τών και φοιτητών), γεννηµένων το 2004, 
χρονιά των Ολυµπιακών Αγώνων της Α-
θήνας, µιας δίγλωσσης «γενιάς 2004», ι-
κανής να διαδώσει στον ελληνικό κοι-
νωνικό ιστό, από κοινού µε το Γαλλικό 
Ινστιτούτο Ελλάδος/Πρεσβεία της Γαλ-
λίας, την ΕΟΕ και την ΕΘΝΟΑ, το ολυ-
µπιακό πνεύµα, το ενδιαφέρον για τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες του Παρισιού 
2024 και τη γαλλική γλώσσα.

Ολυμπιακές Ημερίδες
Για τη δηµιουργία αυτής της κοινότητας 
καθιερώνεται µια σειρά ετήσιων ολυµπι-
ακών συναντήσεων διάρκειας τεσσάρων 
ηµερών η καθεµία, εκ των οποίων δύο 
θα είναι αφιερωµένες σε ανταλλαγές µε-
ταξύ 300 νέων Ελλήνων που γεννήθη-
καν το 2004 και Ελλήνων και Γάλλων ο-
λυµπιονικών και παραολυµπιονικών των 
Αγώνων της Αθήνας 2004, οι οποίες θα 
λαµβάνουν χώρα στην Αθήνα, στις εγκα-
ταστάσεις της ΕΟΕ και στο Παναθηναϊκό 
Στάδιο. Επίσης, µία ειδική ηµέρα αφιε-
ρωµένη στον ολυµπισµό και στον αθλη-
τισµό θα διοργανώνεται κάθε χρόνο την 
1η εβδοµάδα του Οκτωβρίου και µέχρι 
την έναρξη των Ολυµπιακών Αγώνων του 
2024, στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Η-
µέρας Σχολικού Αθλητισµού.

Η πρώτη διοργάνωση των Ολυµπι-
ακών Ηµερίδων θα διεξαχθεί από τις 6 
έως τις 10 Μαΐου 2019 στην Αθήνα.

Ο κ. Αµαργιανάκης, ο κ. Σαντεπί και ο εκδότης της Free Sunday Χρήστος Κύρτσος.

Μεταξύ άλλων, η ολυµπιονίκης του 2004 Σοφία Μπεκατώρου, ο πρόεδρος της ΕΘΝΟΑ, Γιώργος Αλικάκος, 
ο κ. Βιελεντάν, ο ολυµπιονίκης του 2004 Θωµάς Μπίµης, ο παραολυµπιονίκης του 2004 Γιάννης Κωστάκης 
και η κ. Παναγοπούλου.
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Α
πό την πολυα-
ναμενόμενη τε-
λευταία σεζόν 
του «Game of 
Thrones» μέχρι 
τα νέα αξιό-
λογα σίριαλ του 
Netflix, το 2019 
π ρ ο μ η ν ύ ε τ α ι 

πολύ ενδιαφέρον για όσους αγαπούν 
τη μικρή οθόνη. Η FS συγκέντρωσε 
μερικές από τις καλύτερες τηλεοπτικές 
στιγμές που αναμένεται να παρακολου-
θήσουμε μέσα στο 2019.

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ
Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του 
Ουμπέρτο Έκο, η τηλεοπτική σειρά ι-
ταλικής παραγωγής θα προβληθεί στο 
Sundance TV κάποια στιγμή μέχρι τον 
Απρίλιο του 2019. Η σειρά θα είναι 
στην αγγλική γλώσσα και δεν θα ξε-
φεύγει καθόλου από την αριστοτε-
χνική πλοκή του Έκο. Στους πρωταγω-
νιστικούς ρόλους θα δούμε τους Τζον 
Τορτούρο, Ρούπερτ Έβερτ, Σεμπά-
στιαν Κοχ και Μάικλ Έμερσον (γνω-

στός από τον ρόλο του Μπεν Λάινους 
στο «Lost»). Η σειρά θα αποτελείται 
από οκτώ επεισόδια, ενώ το κόστος πα-
ραγωγής ξεπέρασε τα 26 εκατ. δολάρια. 
Όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή 
του ο Τζον Τορτούρο, στο σενάριο χρη-
σιμοποίησαν σε πολλές περιπτώσεις τα 
ακριβή λόγια του συγγραφέα, ενώ τα 
γυρίσματα έγιναν σε περιοχές της Ιτα-
λίας, όπως η Ρώμη, η Περούτζια, το Α-
μπρούζο και η Ούμπρια. Η σειρά έχει 
ήδη αγοραστεί από τα μεγαλύτερα κα-
νάλια και θα προβληθεί ταυτόχρονα σε 
σχεδόν παγκόσμιο επίπεδο.

GAME OF THRONES
Η στιγμή που οι περισσότεροι τηλεθε-
ατές περιμένουν θα φτάσει τον Απρίλιο 
του 2019, οπότε θα προβληθεί η τελευ-
ταία και πιο σημαντική σεζόν της σει-
ράς «Game of Thrones». Οι δημιουρ-
γοί κρατούν επτασφράγιστο μυστικό 
το σενάριο και αφήνουν πληροφορίες 
με το σταγονόμετρο. Μέχρι στιγμής ξέ-
ρουμε πως η σειρά θα ολοκληρωθεί σε 
έξι επεισόδια, διάρκειας 80 λεπτών το 
καθένα. Το νέο επίσημο τρέιλερ κυ-

κλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα και 
αποκαλύπτει τη μεγάλη μάχη μεταξύ 
πάγου και φωτιάς. Μεταξύ του Night 
King και των πεθαμένων του και με-
ταξύ των ανθρώπων που είναι διασπα-
σμένοι. Αυτό που μάθαμε στο τέλος της 
προηγούμενης σεζόν ήταν ότι ο Τζον 
Σνόου τελικά είναι ο επίσημος διάδο-
χος του σιδερένιου θρόνου και οδεύει 
μαζί με τη… θεία και σύντροφό του 
πλέον Ντανέρις στο Γουίντερφελ, προ-
κειμένου να ενώσουν τις δυνάμεις τους 
και να αντιμετωπίσουν το μεγάλο κακό 
που έρχεται.

ARE YOU SLEEPING
Πρόκειται για μια δραματική σειρά με 
στοιχεία θρίλερ, βασισμένη στο ομό-
τιτλο βιβλίο της συγγραφέως Καθλίν 
Μπάρμπερ. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο 
θα είναι η Οκτάβια Σπένσερ και μαζί 
της η Λίζι Κάπλαν και η Ελίζαμπεθ 
Πέρκινς. Η σειρά καταπιάνεται με ένα 
έγκλημα η επίλυση του οποίου τίθε-
ται στο τηλεοπτικό επίκεντρο, με το 
κοινό να αναλαμβάνει τον ρόλο του… 
δικαστή, όπως συνήθως συμβαίνει στις 

  ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

ΈΡΧΟΝΤΑΊ ΜΈ ΤΟ 2019
Οι ξένες τηλεοπτικές σειρές που περιμένουμε τους προσεχείς μήνες.

προβεβλημένες εγκληματικές υποθέ-
σεις στις ΗΠΑ.

BIG LITTLE LIES
Η δεύτερη σεζόν της σειράς που προ-
βλήθηκε πέρυσι από τη Nova επιστρέ-
φει και μάλιστα με μια σημαντική προ-
σθήκη στο καστ. Η Μέριλ Στριπ θα 
συναντήσει τηλεοπτικά τις Νικόλ Κί-
ντμαν, Ρις Γουίδερσπουν, Λόρα Ντερν 
και Σεϊλίν Γούντλεϊ. Η δεύτερη σεζόν 
εστιάζει στις ζωές των τεσσάρων γυ-
ναικών που πρωταγωνιστούν, ενώ η 
Μέριλ Στριπ υποδύεται την πεθερά της 
Νικόλ Κίντμαν, που καταφθάνει προ-
κειμένου να εξακριβώσει τι έχει συμ-
βεί με τον γιο της, ο οποίος δολοφο-
νήθηκε από τις τέσσερις φίλες, καθώς 
κακοποιούσε σωματικά τη σύζυγό του 
(Νικόλ Κίντμαν), ενώ είχε βιάσει και 
τη Σεϊλίν Γούντλεϊ, όπως μάθαμε στον 
πρώτο κύκλο.

CITY ON A HILL
Η αστυνομική σειρά, ιδέα των βραβευ-
μένων Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ, 
μας ταξιδεύει στη Βοστώνη των αρχών 
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ρεπορτάζ

του ’90, την οποία έχει καταλάβει το 
οργανωµένο έγκληµα. Ένας εισαγγε-
λέας, τον οποίο υποδύεται ο Άλντις 
Χοτζ, µαζί µε έναν βετεράνο του FBI, 
τον οποίο ενσαρκώνει ο Κέβιν Μπέι-
κον, χρησιµοποιούν ανορθόδοξες µε-
θόδους προκειµένου να επαναφέρουν 
την τάξη και την ασφάλεια στη Βο-
στώνη. Βασισµένη σε αληθινά γεγο-
νότα, η σειρά παρουσιάζει το λεγόµενο 
«Boston Miracle» (Θαύµα της Βοστώ-
νης) που άλλαξε ριζικά ολόκληρο το δι-
κανικό σύστηµα της πόλης.

THE CROWN
Μία από τις καλύτερες ιστορικές σει-
ρές του Netflix επιστρέφει το 2019 µε 
νέα επεισόδια. Ο τρίτος κύκλος θα α-
ποτελείται από δέκα επεισόδια, τα 
οποία θα διατεθούν όλα µαζί από τη 
συνδροµητική πλατφόρµα. Η Ολίβια 
Κόλµαν θα υποδυθεί τη βασίλισσα Ε-
λισάβετ στον νέο κύκλο, ενώ η Έλενα 
Μπόναµ Κάρτερ θα ενσαρκώσει την α-
δελφή της, πριγκίπισσα Μαργαρίτα. Ο 
τρίτος κύκλος θα εστιάσει και στον πρί-
γκιπα Κάρολο, που πλέον έχει µεγαλώ-

σει, καθώς και στη γνωριµία του µε την 
Καµίλα. Ο τρίτος κύκλος θα καταπια-
στεί µε τα ιστορικά γεγονότα που συ-
νέβησαν στη Βρετανία από το 1965 κι 
έπειτα, ενώ προς το τέλος του θα δούµε 
και την πριγκίπισσα Νταϊάνα ως µέλ-
λουσα σύζυγο του Καρόλου – φήµες 
θέλουν τη Σόφι Τέρνερ (υποδύεται τη 
Σάνσα στο «Game of Thrones») να α-
ναλαµβάνει τον δύσκολο ρόλο της Ντα-
ϊάνα. Η σειρά έχει ανανεωθεί για 4η 
και 5η σεζόν.

SEX EDUCATION
Προγραµµατισµένο να βγει στις 11 Ι-
ανουαρίου στο Netflix, πρόκειται για 
ένα κωµικό σίριαλ όπου πρωταγωνι-
στεί η Γκίλιαν Άντερσον και για το 
οποίο έχουν κυκλοφορήσει πολλά θε-
τικά δηµοσιεύµατα. Η σειρά ακολουθεί 
έναν έφηβο ο οποίος ζει µε τη µητέρα 
του, µια σεξολόγο. Ο έφηβος συνεργά-
ζεται µε το κακό κορίτσι του σχολείου 
µε σκοπό να δηµιουργήσουν µια κλι-
νική για να βοηθούν τους συµµαθητές 
τους µε όποιο σεξουαλικό πρόβληµα ή 
απορία έχουν.

Χριστούγεννα και κουραμπιές πάνε μαζί! Ο κουραμπιές είναι το αγαπημένο γλύκισμα 
των γιορτών και πλέον δεν υπάρχει λόγος να το στερηθείτε, ακόμα κι αν αποφεύγετε 
την γλουτένη στη διατροφή σας.
Η εταιρεία Grecian Living μένοντας πιστή στην παράδοση και την υγιεινή διατροφή 

δημιούργησε κουραμπιέ χωρίς γλουτένη, αξιοποιώντας ελληνικές παραδοσιακές συνταγές 
και υψηλής ποιότητας υλικά  (αιγοπρόβειο βούτυρο, χωρίς αυγά και χωρίς συντηρητικά). Εί-
ναι βέβαιο ότι οι τραγανοί και νόστιμοι κουραμπιέδες της Grecian Living  με τη μοναδική τους 
υφή και γεύση θα γεμίσουν με αρώματα το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας και θα ικανοποιή-
σουν εσάς και την οικογένειά σας!

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΆΙΡΕΙΆ GRECIAN LIVING:
Η Grecian Living είναι μια νέα ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της υγι-
εινής διατροφής. Αποστολή της εταιρείας είναι η παραγωγή και διανομή καινοτομικών τρο-
φίμων υψηλής διατροφικής αξίας και ποιότητας τα οποία δεν περιέχουν γλουτένη, ζάχαρη,  
συντηρητικά και trans λιπαρά. Η Grecian Living προσφέρει ευρεία γκάμα προϊόντων (ψωμί, 
κριτσίνια, cookies, ζυμαρικά, δημητριακά, μείγμα για πανάρισμα και pizza) και για αυτό μπο-
ρεί να καλύψει όλες τις ανάγκες του διαιτολογίου: για το πρωινό, το μεσημεριανό γεύμα, το 

σνακ και το δείπνο. Τα προϊόντα της Grecian 
Living είναι διαθέσιμα στα 
super market Σκλαβε-
νίτης, ΜyΜarket, Θανό-
πουλος και σε επιλεγμέ-
να καταστήματα βιολογι-
κών προϊόντων. Περισ-
σότερες πληροφορίες 
για τα προιόντα και τα ση-
μεία πώλησης μπορείτε 
να βρείτε στην ιστοσελί-
δα μας: 
www.grecianliving.com

  
 

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ  
ΑΠΟ ΤΗ GRECIAN LIVING

εινής διατροφής. Αποστολή της εταιρείας είναι η παραγωγή και διανομή καινοτομικών τρο
φίμων υψηλής διατροφικής αξίας και ποιότητας τα οποία δεν περιέχουν γλουτένη, ζάχαρη,  
συντηρητικά και trans λιπαρά. Η Grecian Living προσφέρει ευρεία γκάμα προϊόντων (ψωμί, 
κριτσίνια, cookies, ζυμαρικά, δημητριακά, μείγμα για πανάρισμα και pizza) και για αυτό μπο
ρεί να καλύψει όλες τις ανάγκες του διαιτολογίου: για το πρωινό, το μεσημεριανό γεύμα, το 

σνακ και το δείπνο. Τα προϊόντα της Grecian 
Living είναι διαθέσιμα στα 
super market Σκλαβε
νίτης, ΜyΜarket, Θανό
πουλος και σε επιλεγμέ
να καταστήματα βιολογι
κών προϊόντων. Περισ
σότερες πληροφορίες 
για τα προιόντα και τα ση
μεία πώλησης μπορείτε 
να βρείτε στην ιστοσελί
δα μας: 
www.grecianliving.com

Living είναι διαθέσιμα στα 
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υγεία

Ισότιµη µεταχείρισή τους σε ό,τι αφορά την 
παραµονή τους στον χώρο του Ελληνικού ζητά 
ο Σύλλογος Ατόµων µε Σκλήρυνση Κατά 
Πλάκας και οι 50 οικογένειες του Σωµατείου 
Γονέων Ατόµων µε Αυτισµό «Νίκη».

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΝΕΙ ΕΞΩΣΗ 
ΣΕ ∆ΥΟ ∆ΟΜΕΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ!

Γ
ια ένατη χρονιά η εικαστική έκθεση «Έκπληξη» επι-
στράτευσε έργα γνωστών αλλά και ανερχόµενων καλ-
λιτεχνών για την οικονοµική στήριξη των αστέγων της 
Αθήνας. «Φέτος η έκθεση-θεσµός, όπου κάθε έργο 

πωλείται στη συµβολική τιµή των 50 ευρώ, µε τα έσοδα να δί-
νονται στην Οργάνωση “Κλίµακα”, συγκέντρωσε 305 έργα και 
εµπλουτίστηκε µε µια δηµοπρασία 19 επιπλέον έργων, ώστε 
να αυξηθεί το συνολικό όφελος για τους άστεγους του Λεκα-
νοπεδίου» εξηγεί η Αλεξάνδρα Κολλάρος, εµπνεύστρια και 
ψυχή της έκθεσης. Κάθε χρόνο µε τα έσοδα της «Έκπληξης» 
η «Κλίµακα» στηρίζει τις ανάγκες διαβίωσης των ανθρώπων 
που βρέθηκαν στον δρόµο λόγω της οικονοµικής κρίσης.

ΕΝΑΤΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ 
ΕΚΠΛΗΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Η πρωτοφανής αναλγησία αλλά και η εξόφθαλµη αδικία του 
κράτους φέρνει δύο δοµές, ασθενών µε πολλαπλή σκλή-
ρυνση και ανάπηρων ατόµων, αντιµέτωπες µε την έξωσή 
τους από τον χώρο του Ελληνικού, όπου στεγάζονται. Σε 

λιγότερο από έναν µήνα ο χώρος του Ελληνικού, όπου βρίσκονται οι 
έδρες του Συλλόγου Ατόµων µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΑµΣΚΠ), 
του Σωµατείου Γονέων Ατόµων µε Αυτισµό «Νίκη», του Συλλόγου 
«Αµυµώνη» (παιδιών µε σύνδροµο Down) και του Συλλόγου Χρονί-
ων Πασχόντων «Ερµής», πέρνα στην εταιρεία Lamda Development 
και οι δύο πρώτοι φορείς υποχρεούνται να φύγουν, ενώ οι δύο τελευ-
ταίοι έλαβαν διαβεβαίωση ότι θα παραµείνουν. Το αυτονόητο, δηλαδή 
την ισότιµη µεταχείριση των δοµών ανάπηρων ατόµων σε ό,τι αφορά 
την παραµονή τους στον χώρο του Ελληνικού και τη µετεγκατάστασή 
τους σε άλλο χώρο, ζητούν οι 2.000 ασθενείς µε πολλαπλή σκλήρυν-
ση, µέσω της προέδρου του ΣΑµΣΚΠ, Βάσως Μαράκα, και οι 50 οι-
κογένειες που έχουν παιδί µε βαρύ αυτισµό, µέσω του προέδρου του 
Σωµατείου «Νίκη», Ευάγγελου Σπράου, καθηγητή Ειδικής Φυσικής 
Αγωγής. Μαζί µε την αγωνία του για την επικείµενη έξωση, ο κ. Σπρά-
ος εξέφρασε την πίκρα του για την έγγραφη άρνηση του ΚΠΙΣΝ να 
παραχωρήσει το περίφηµο κανάλι για την προπόνηση δύο βραβευµέ-
νων παραολυµπιακών αθλητών µας στο παρακανό. Ένα βήµα προς την 
ισχυρότερη διεκδίκηση των αυτονόητων δικαιωµάτων των ασθενών 
αποτελεί η δηµιουργία της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, ενός νεοσύ-
στατου φορέα που θα έχει κάτω από την οµπρέλα του τους ασθενείς, 
τις οικογένειές τους και τους φροντιστές τους.

Η 
απόκτηση καθαρής επιδερµίδας µε την πλήρη υπο-
χώρηση των ψωριασικών πλακών αποτελεί δικαί-
ωµα και εφικτή πραγµατικότητα για τους ασθενείς 
µε µέτρια και σοβαρή ψωρίαση. Νέα φάρµακα 

διαρκώς εµπλουτίζουν τη «φαρέτρα», µε τη νεότερη άφιξη 
να αφορά τον βιολογικό παράγοντα brodalumab, της Leo 
Pharma, προσφέροντας εξατοµικευµένη θεραπεία, ενώ τις 
πρώτες εξελίξεις έχουµε δειλά-δειλά και στην πειραµατι-
κή ανεύρεση βιοδεικτών που θα βοηθήσουν στην ανεύρεση 
εκείνων των ασθενών οι οποίοι θα ωφεληθούν περισσότερο 
από κάθε θεραπεία. Όπως εξηγεί ο αναπληρωτής καθηγητής 
∆ερµατολογίας-Αφροδισιολογίας ∆ηµήτρης Ρηγόπουλος, διοι-

κητής του Νοσοκοµείου «Α. Συγγρός», το δέρµα είναι ο κα-
θρέφτης του οργανισµού µας. Συνεπώς, λιγότερη εκδήλωση 
της ψωρίασης στην επιδερµίδα και πλήρης υποχώρηση των 
σηµαδιών της σηµαίνει και µείωση του εσωτερικού φορτίου 
φλεγµονής. «Θεραπεύοντας, λοιπόν, την ψωρίαση και εξαφα-
νίζοντας τη φλεγµονή µέσα και έξω, µπορούµε να ελπίσουµε 
πως θα υπάρξει πλήρης υποχώρηση της εσωτερικής φλεγµο-
νής, που είναι υπεύθυνη για τις σοβαρές συννοσηρότητες της 
ψωρίασης, όπως το µεταβολικό σύνδροµο, οι καρδιαγγειακές 
παθήσεις και η παχυσαρκία» προσθέτει από την πλευρά της η 
Μαρίνα Παπουτσάκη, επιµελήτρια Α΄ της Α΄ Κλινικής του Νο-
σοκοµείου «Α. Συγγρός».

ΕΠΙ∆ΕΡΜΙ∆Α ΧΩΡΙΣ ΨΩΡΙΑΣΗ ΙΣΟΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΩΝ

ΜΙΑ ΩΡΑ ΥΠΝΟΥ 
ΤΟ ΒΡΑ∆Υ ΧΑΝΟΥΝ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΑΤΟΠΙΚΗ 
∆ΕΡΜΑΤΙΤΙ∆Α

Τ
ην καταλυτική επίδραση που έχει η ατοπική δερµατίτι-
δα στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των παιδιών µε 
ατοπική δερµατίτιδα φανερώνει µία νέα µελέτη που έγινε 
από τα δερµατολογικά εργαστήρια της La Roche-Posay. 

«Σύµφωνα µε τα ευρήµατα, 70% των παιδιών µε ατοπική δερ-
µατίτιδα περνάνε το 1/4 της νύχτας τους µε έντονο κνησµό και 
ξύνονται, µε συνέπεια να χάνουν µία ώρα ύπνου κάθε µέρα, 
γεγονός που σηµαίνει πως σε µία εβδοµάδα ζωής χάνουν µία 
ηµέρα ύπνου» επισηµαίνει ο δερµατολόγος-αφροδισιολόγος 
∆ηµήτρης Σγούρος. Όµως η σοφή παροιµία πως «ο ύπνος θρέ-
φει το παιδί» δεν βγήκε τυχαία, γιατί ο επαρκής ύπνος είναι 
απαραίτητος για τη σωστή ανάπτυξη. Όπως εξηγεί η σύµβουλος 
ψυχικής υγείας Ράνια Θρασκιά, η έλλειψη ύπνου στα παιδιά 
δηµιουργεί µια σειρά από σοβαρά προβλήµατα σε όλη την οι-
κογένεια. Συγκεκριµένα, δηµιουργεί ευερεθιστότητα, ευπάθεια 
στις λοιµώξεις, απώλεια ικανότητας συγκέντρωσης, µειωµένη 
ικανότητα µάθησης και όχι µόνο αυτά. «Ο ελλιπής ύπνος αυξά-
νει το άγχος, πυροδοτεί την ατοπική δερµατίτιδα και επιδεινώνει 
τον κνησµό και τον εκνευρισµό. Παράλληλα, το συναισθηµατικό 
στρες σταδιακά οδηγεί και σε µεταβολικό στρες, µε αποτέλεσµα, 
όπως δείχνει µια άλλη µεγάλη πολυεθνική µελέτη, τα παιδιά µε 
βαριά ατοπική δερµατίτιδα να αντιµετωπίζουν αυξηµένο κίνδυ-
νο για µεταβολικό σύνδροµο και καρδιοπάθειες µεγαλώνοντας» 

προσθέτει ο κ. Σγούρος. Τη λύση σε αυτό το σοβαρό πρόβληµα 
δίνει η σειρά προϊόντων Lipikar AP+ της La Roche-Posay που 
µειώνει έως και 50% τον κνησµό και την ενόχληση, βυθίζοντας 
σε ήρεµο ύπνο τα πιτσιρίκια.

«Ο ελλιπής ύπνος προκαλεί στα παιδιά 
ευπάθεια στις λοιµώξεις, αδυναµία 
συγκέντρωσης, ευερεθιστότητα, στρες 
και αυξηµένο κίνδυνο για µεταβολικά 
νοσήµατα». Ράνια Θρασκιά, σύμβουλος 
ψυχικής υγείας



•  Κάθε μέρα προσπαθήστε να βρείτε λίγο 
χρόνο για συζήτηση, ψυχαγωγία ή απλά 
ξεκούραση.

•  Βεβαιωθείτε ότι κάθε μέρα θα περιλαμβά-
νει ορισμένες δραστηριότητες που θα ικα-
νοποιήσουν και τους δύο ανάλογα πάντα 
και με την κατάσταση του προσώπου που 
βρίσκεται υπό τη φροντίδα σας.

•  Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια ταινία.
•  Να αναγνώσετε ένα βιβλίο.
•  Να επιλύσετε σταυρόλεξα ή ακόμα να παί-

ξετε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι.
•  Και αν η παρούσα κατάσταση του ασθε-

νούς το επιτρέπει, να κάνετε μια βόλτα.

Τέτοιου είδους δραστηριότητες θα ενεργο-
ποιήσουν το ενδιαφέρον του ασθενή και θα 
βοηθήσουν εσάς να μεταφράζετε την προ-
σφορά σας σε κάτι ευχάριστο και για εσάς 
και για τον δικό σας άνθρωπο, που φροντί-
ζετε. 
Παράλληλα, ενθαρρύνετε τον ίδιο να κάνει 
όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα, εφ’ 
όσον η κατάστασή του το επιτρέπει.

Αν το άτομο που φροντίζετε αυτοεξυπηρε-
τείται, οργανώστε τον χώρο του σπιτιού με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η πρό-
σβαση στην τουαλέτα.
Σε αντίθετη περίπτωση όπου το πρόσωπο 
αυτό είναι κλινήρης, βεβαιωθείτε ότι έχετε 
εύκολη πρόσβαση στο κρεβάτι.
Χρησιμοποιήστε μαλακά κλινοσκεπάσμα-
τα και προτιμάτε για το ντύσιμο του ατόμου 
που περιποιείστε ρούχα κατασκευασμένα 
από φυσικά υλικά – που θα αποτρέψουν τον 
ερεθισμό του δέρματός του. Ο ρουχισμός 
δεν πρέπει να δημιουργεί υπερθέρμανση 
σώματος, έτσι ώστε το άτομο να ιδρώνει 
λιγότερο, αφήνοντας το δέρμα να αναπνέει.
Χρησιμοποιήστε ειδικά καλλυντικά για τη 
φροντίδα του δέρματος και προϊόντα υγιει-
νής με sensitive σχεδιασμό.
Προτιμήστε προϊόντα υγιεινής μιας χρήσης 
όπως γάντια - υποσέντονα - σαλιάρες. Είναι 
πρακτικά και μπορείτε απλά μετά τη χρήση 
να τα πετάτε.
Βεβαιωθείτε ειδικά για τα άτομα που πά-
σχουν από ακράτεια ούρων ότι αισθάνονται 

άνετα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα προ-
ϊόντα ακράτειας που θα τους χαρίσουν την 
ασφάλεια, τη φιλικότητα στο δέρμα, αλλά και 
τη διακριτικότητα που χρειάζονται. Σε αντί-
θετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος να προ-
κληθεί ένα άβολο συναίσθημα, που θα επι-
βαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
Χρησιμοποιήστε τα υποσέντονα Sani 
Sensitive με  XL απορροφητική επιφάνεια 
για XL προστασία από διαρροές.  Η Νο1** 
μάρκα υποσέντονων για περιπτώσεις ακρά-
τειας,  μετεγχειρητικών παθήσεων ή όπου 
αλλού υπάρχει ανάγκη για προστασία από 
διαρροές. Χάρη στην έως και 27%* μεγα-
λύτερη απορροφητική τους επιφάνεια σε 
σχέση με άλλα υποσέντονα, εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερη προστασία από τυχόν διαρρο-
ές. Τοποθετούνται εύκολα στο κρεβάτι, στον 
καναπέ, στο αυτοκίνητο. Κυκλοφορούν σε 
πρακτική compact συσκευασία και είναι δι-
αθέσιμα σε 2 τύπους, με και χωρίς άρωμα. 
 
Γραμμή χωρίς χρέωση Sani 800-11-22000 
https://www.sanisensitive.gr/ 

Ποιοτική φροντίδα ηλικιωμένων σημαίνει διασφαλίζω  
μία συνολικά ευχάριστη διαβίωση. Το έχουν ανάγκη!

Η φροντίδα ενός ηλικιωμένου ανθρώπου δεν αφορά μόνο στην καθαριότητα και στη σίτισή 
του. Περιλαμβάνει και τον χρόνο που περνάτε μαζί του, ως φροντιστής. Δημιουργήστε μία 
συνολικά πιο ευχάριστη καθημερινότητα για τον άνθρωπό σας!
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Κ
υριακή (16/12) σήµερα, το κουπόνι του 
Πάµε Στοίχηµα παρουσιάζει τεράστιο ενδι-
αφέρον, καθώς περιλαµβάνει ενδιαφέρου-
σες αναµετρήσεις και κρίσιµες µάχες απ’ 
όλα τα µεγάλα πρωταθλήµατα της Ευρώπης, 
έτσι έχουµε ξεχωρίσει πέντε ποδοσφαιρι-

κές επιλογές, τις οποίες θα αναλύσουµε ευθύς αµέσως.
Θα ξεκινήσουµε τις σηµερινές προτάσεις στοιχήµατος από 

την ελληνική Superleague και το παιχνίδι Παναθηναϊκός - Α-
τρόµητος. Ο Παναθηναϊκός µπορεί να ξεκίνησε εντυπωσιακά 
τις φετινές του υποχρεώσεις, ωστόσο δείχνει να έχει χάσει τα 
πατήµατά του, µετρώντας µία νίκη, τρεις ισοπαλίες και δύο 
ήττες στα έξι τελευταία παιχνίδια του, µε αποτέλεσµα να έχει 
υποχωρήσει στην 5η θέση µε 19 βαθµούς, όντας στο -4 από 
την πρώτη τετράδα. Ο Ατρόµητος, από την πλευρά του, συνε-
χίζει να εντυπωσιάζει, βρίσκεται στη 2η θέση µε 28 βαθµούς 
όντας στο -7 από την κορυφή και δείχνει να έχει την ποιό-
τητα ώστε να παραµείνει µέχρι τέλους στα υψηλά στρώµατα 
της βαθµολογίας. Αµφότερες οι οµάδες σκοράρουν έστω ένα 
τέρµα στα περισσότερα από τα παιχνίδια τους, το ίδιο περιµέ-
νουµε να κάνουν και σήµερα, εποµένως θα πάµε µε το Goal/
Goal σε απόδοση 2.10.

«Σφιχτό» µατς στη Βαρκελώνη
Συνεχίζουµε µε Α΄ Ισπανίας και την αναµέτρηση Εσπανιόλ - 
Μπέτις. Βίοι αντίθετοι για τις δύο οµάδες το τελευταίο χρο-
νικό διάστηµα, καθώς η Εσπανιόλ προέρχεται από τέσσερις 
σερί ήττες που την έχουν ρίξει στη 10η θέση, ενώ η Μπέτις 
έχει κερδίσει 3/4 τελευταία παιχνίδια της, έχοντας σκαρ-
φαλώσει στην 7η θέση µε 22 βαθµούς, όντας στο -4 από την 
πρώτη τετράδα και τα εισιτήρια που οδηγούν στο Champions 
League της ερχόµενης αγωνιστικής περιόδου. Οι Καταλα-
νοί δείχνουν να έχουν χάσει την επιθετική τους δεινότητα, η 
Μπέτις είναι αρκετά «σφιχτή» οµάδα, εποµένως περιµένουµε 
ένα µατς µε χαµηλό τέµπο και λίγες ευκαιρίες µπροστά από τις 
δύο εστίες. Το No Goal σε απόδοση 2.00 έχει αξία και θα προ-
στεθεί στις επιλογές µας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Παιχνίδι µε τα γκολ σε Ελλάδα 

και Ισπανία
Περνάει από το Φροζινόνε η Σασουόλο
Περνάµε στην ιταλική Serie A και την κόντρα της Φροζινόνε 
µε τη Σασουόλο. Οι γηπεδούχοι δείχνουν να µην µπορούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κατηγορίας µέχρι στιγµής, 
καθώς µετά το πέρας των 15 πρώτων αγωνιστικών βρίσκονται 
στην προτελευταία θέση, έχοντας µαζέψει µόλις οκτώ βαθµούς. 
Η Σασουόλο, από την πλευρά της, είναι στην 9η θέση µε 21 βαθ-
µούς, είναι µόλις στο -1 από την εξάδα και τα ευρωπαϊκά εισιτή-
ρια, ωστόσο έχει συµπληρώσει τετράδα αγώνων µακριά από τις 
νίκες (0-3-1) και σήµερα έχει «χρυσή» ευκαιρία να αντιδράσει. 
Η νίκη των φιλοξενουµένων προσφέρεται σε απόδοση 2.05 και 
θα αποτελέσει την τρίτη µας επιλογή.

Αυτές ήταν οι τρεις βασικές επιλογές του Betarades.gr, ω-
στόσο θα ασχοληθούµε µε δύο ακόµη αναµετρήσεις, από Α΄ 
Γαλλίας και Α΄ Τουρκίας. Συγκεκριµένα, από τη Ligue 1 θα κρα-
τήσουµε το Μπορντό +1 (Ασιατικό) στο παιχνίδι Μαρσέιγ - 
Μπορντό σε απόδοση 1.72, ενώ από τη Superlig θα πάµε µε τον 
άσο στην αναµέτρηση Ρίζεσπορ - Αλάνιασπορ σε απόδοση 2.30.

Goal Tips
* Μπράιτον - Τσέλσι (16/12, 15:30): Ικανή για το καλύτερο και για 
το χειρότερο είναι το τελευταίο χρονικό διάστηµα η Μπράιτον, κι αυτό 
οφείλεται κυρίως στο γεγονός πως σκοράρει και δέχεται γκολ µε χα-
ρακτηριστική ευκολία. Συγκεκριµένα, έχει επιβεβαιώσει το Goal/Goal 
στα 5/6 τελευταία παιχνίδια της σε επίπεδο πρωταθλήµατος κι αυτό 
είναι το σηµείο που θα κρατήσουµε και σήµερα, σε απόδοση 1.97.

* Σαουθάµπτον - Άρσεναλ (16/12, 15:30): Αµφότερες οδηγούν τα 
περισσότερα από τα παιχνίδια τους σε υψηλά σκορ, µε τη διαφορά ότι 
η Σαουθάµπτον δέχεται περισσότερα τέρµατα απ’ όσα σκοράρει, ενώ 
η Άρσεναλ πετυχαίνει περισσότερα απ’ όσα δέχεται. ∆εν περιµένουµε 
αλλαγή «ταχύτητας» από τις δύο οµάδες σήµερα, το Over 2.5 προσφέ-
ρεται σε απόδοση 1.65 και θα το «τιµήσουµε».

* Γκινγκάµπ - Ρεν (16/12, 18:00): Η Γκινγκάµπ βρίσκεται σε κάκι-
στη αγωνιστική κατάσταση, έχει µαζέψει µόλις οκτώ βαθµούς µέχρι 
στιγµής και η χαµηλή συγκοµιδή της οφείλεται στην τραγική αµυντική 
λειτουργία της, καθώς δέχεται γκολ µε τεράστια ευκολία. Έχει δεχτεί 
15 τέρµατα στα έξι τελευταία παιχνίδια της (5/6 Over 2.5), επιθετικά 
σκοράρει τακτικά, εποµένως τα περισσότερα από τα µατς της οδηγού-
νται σε υψηλά σκορ. Το ίδιο περιµένουµε να γίνει και σήµερα, επιλογή 
µας θα είναι το Over 2.5 σε απόδοση 2.25.

Seri Tips
* Σπαλ - Κιέβο (16/12, 13:30): Οι δύο οµάδες έχουν έφεση 
στις ισοπαλίες το τελευταίο χρονικό διάστηµα, µε τη Σπαλ να 
έχει µοιραστεί βαθµούς και εντυπώσεις στα 3/4 τελευταία 
παιχνίδια της, ενώ η Κιέβο προέρχεται από τέσσερις σερί ισο-
παλίες. Το σενάριο του να συνεχιστεί το σερί των δύο οµάδων 
φαντάζει πολύ πιθανό, έτσι θα κρατήσουµε την ισοπαλία σε 
απόδοση 3.35.

* Νιµ - Λιλ (16/12, 16:00): Οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε 
εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, καθώς µετρούν τέσσερις 
νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους, µε αποτέλεσµα να 
έχουν σκαρφαλώσει στην 9η θέση και στο -5 από την πρώτη 
τετράδα. Η Λιλ δεν πατάει καλά τελευταία, αντιµετωπίζει 
προβλήµατα εκτός έδρας, εποµένως θα επιλέξουµε τον άσο σε 
απόδοση 2.45.

* Ουέσκα - Βιγιαρεάλ (16/12, 19:30): Η Ουέσκα έχει µαζέ-
ψει µόλις επτά βαθµούς µέχρι στιγµής, µετράει µία ισοπαλία 
και τρεις ήττες στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της και δεν 
δείχνει ικανή να βγάλει αντίδραση. Η Βιγιαρεάλ θέλει πάση 
θυσία τη νίκη, το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 2.17 και θα 
την εµπιστευτούµε.

Head 2 Head
* Φιορεντίνα - Έµπολι (16/12, 16:00): ∆έκα φορές έχουν 
αναµετρηθεί οι δύο οµάδες στο συγκεκριµένο γήπεδο, µε τη 
Φιορεντίνα να δείχνει πως είναι το «αφεντικό», µια και το επιµέ-
ρους ρεκόρ είναι στο 6-2-2. Ανώτεροι και φέτος οι γηπεδούχοι, 
θα πάµε µε τον άσο, ο οποίος προσφέρεται σε απόδοση 1.85.

* Βικτόρια Πλζεν - Καρβίνα (16/12, 16:00): Πέντε φορές έχει 
υποδεχτεί την Καρβίνα η Βικτόρια Πλζεν, µε τους γηπεδούχους 
να µετρούν το απόλυτο των νικών, έχοντας κρατήσει παράλληλα 
το µηδέν στα µετόπισθεν σε τέσσερις περιπτώσεις. Περιµένουµε 
άνετη επικράτηση και σήµερα, ο άσος σε απόδοση 1.30 µπορεί 
να αποτελέσει «µαξιλαράκι».

* Ρόµα - Τζένοα (16/12, 21:30): Πελατειακές σχέσεις έχουν 
αποκτήσει Ρόµα και Τζένοα όταν αγωνίζονται στο «Olimpico», 
µε το επιµέρους ρεκόρ να είναι στο 12-1-0. Η Ρόµα είναι σαφώς 
ανώτερη και φέτος, περιµένουµε νίκη της και σήµερα, εποµένως 
θα κρατήσουµε τον άσο σε απόδοση 1.47.

16/12
12:30 Ρίζεσπορ - Αλάνιασπορ  1  2.30
16:00 Φροζινόνε - Σασουόλο  2  2.05
17:15 Εσπανιόλ - Μπέτις  No Goal  2.00
19:00 Παναθηναϊκός - Ατρόµητος   Goal/Goal  2.10
22:00 Μαρσέιγ - Μπορντό  Μπορντό +1 (Ασ.)  1.72
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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.O

ι δηµοσιογράφοι µέλη του ανεξάρτητου δηµοσιο-
γραφικού θεσµού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την 
Ελλάδα» επέλεξαν το Skoda Karoq ως «Αυτοκίνητο 
του 2019». Η επιλογή έγινε για δεύτερη χρονιά µε 
ανοιχτή ψηφοφορία, σύµφωνα µε την οποία κάθε 

µέλος του θεσµού κατένειµε ένα σύνολο 100 βαθµών στα 10 
αυτοκίνητα που συµµετείχαν στην ψηφοφορία.

Τα 10 αυτοκίνητα είχαν περάσει στην τελική φάση κατά 
τη διαδικασία προεπιλογής (η οποία επίσης πραγµατοποιείται 
µε ψηφοφορία) από 23 νέα µοντέλα. Τα αυτοκίνητα της τελι-

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

κής φάσης ήταν (µε αλφαβητική σειρά) τα Citroën C3 Aircross, 
Dacia Duster, Ford Focus, Hyundai Kona, Kia Ceed, Mercedes 
A-Class, Seat Arona, Skoda Karoq, Volvo XC40, VWT-Roc.

Μετά την καταµέτρηση των ψήφων νικητής και «Αυτοκί-
νητο του 2019» αναδείχθηκε το Skoda Karoq µε 399 βαθµούς.

Οι δηµοσιογράφοι µέλη του θεσµού επιλέγουν κάθε χρόνο 
το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» ανάµεσα στα και-
νούργια αυτοκίνητα που έχουν εµφανιστεί στην ελληνική αγορά 
το προηγούµενο 12µηνο και τα οποία έχουν οδηγήσει στους ελ-
ληνικούς δρόµους, µε κριτήρια που αφορούν την τεχνολογία, 

την ασφάλεια, την ποιότητα, την πληρότητα της γκάµας, το κό-
στος αγοράς και χρήσης, αλλά και κάθε άλλο χαρακτηριστικό 
που συµβάλλει ώστε ένα αυτοκίνητο να ταιριάζει στην ελλη-
νική πραγµατικότητα και στην αντίληψη της αυτοκίνησης από 
τους Έλληνες καταναλωτές.

Η φετινή εκδήλωση φιλοξενήθηκε στη Μαρίνα Ζέας και το 
Casca. Χορηγοί ήταν τα λιπαντικά Eneos, τα ελαστικά Kumho 
και η εταιρεία επαγγελµατικών εργαλείων USAG.

Την όλη διοργάνωση επιµελήθηκε η Promevent και την 
εκδήλωση η CGC Communication.
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ΟΙ PINK MARTINI 
ΣΤΟ CHRISTMAS THEATER
Οι Pink Martini επιστρέφουν για άλλη µια φορά 
στην Αθήνα. Αυτή τη φορά µε ένα πρόγραµµα που 
εκτός από τα αγαπηµένα µας τραγούδια θα έχει και 
διάσηµα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Συνδυά-
ζοντας στη µουσική τους ρετρό και τζαζ µοτίβα µε 
ποπ ρυθµούς αλλά και στοιχεία από διαφορετικές 
κουλτούρες, οι Pink Martini δηµιουργούν ένα αι-
σθησιακό κράµα, που διατηρεί τη φρεσκάδα του 
και ταυτόχρονα ιντριγκάρει και µαγεύει το κοινό. 
Σάββατο 15 ∆εκεµβρίου στις 21:00 και Κυριακή 16 
∆εκεµβρίου στις 17:00 και στις 21:00.

ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ
Το Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος 
(ΚΠΙΣΝ) παρουσιάζει τις ωραιότερες στιγµές του 
µιούζικαλ τη ∆ευτέρα 17 ∆εκεµβρίου στις 20:30. Η 
χρυσή εποχή του Broadway αναβιώνει στην Αίθουσα 
Σταύρος Νιάρχος, υπό τη µουσική διεύθυνση του 
Λουκά Καρυτινού. Οι µουσικοί της Καµεράτας – Ορ-
χήστρας των Φίλων της Μουσικής, ο Χάρης Ανδρι-
ανός, ο Γιάννης Καλύβας, η Νάντια Κοντογεώργη 
και η Μυρσίνη Μαργαρίτη συναντούν το «West Side 
Story», την «Ωραία µου Κυρία», τη «Μελωδία της 
Ευτυχίας» και άλλα αριστουργηµατικά µιούζικαλ σε 
µια µουσική αναδροµή σε έργα-σταθµούς του αµερι-
κανικού µουσικού θεάτρου.

ΟΙ 3 ΘΑΝΑΤΟΙ ΤΟΥ ΖΑΚ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΤΟ ΚREMLINO
Η πρωτοβουλία Justice For Zak/Zackie και η πλατφόρµα ενηµέ-
ρωσης omniatv σας προσκαλούν την Κυριακή 16 ∆εκεµβρίου στις 
19:30 στο Kremlino (Χαϊδαρίου 6, Πειραιάς), σε µια ενηµερωτική 
εκδήλωση µε τίτλο «Οι 3 θάνατοι του Ζακ Κωστόπουλου». Στη 
συζήτηση γύρω από τα δεδοµένα και τις προεκτάσεις της υπόθε-
σης συµµετέχουν οι Άννυ Παπαρρούσου (δικηγόρος οικογένειας 
Ζακ Κωστόπουλου), Κλειώ Παπαπαντολέων (δικηγόρος οικογέ-
νειας Ζακ Κωστόπουλου), Λουκάς Σταµέλλος (µέλος omniatv) και 
Άννα Νίνη (δηµοσιογράφος). Συντονισµός: Μαρία Λούκα (δηµο-
σιογράφος). Τη συζήτηση θα ακολουθήσει συναυλία στην οποία 
θα συµµετάσχουν οι Φοίβος ∆εληβοριάς, ∆ηµήτρης Μυστακίδης, 
Υπόγεια Ρεύµατα, Μάρθα Φριντζήλα, Αφροδίτη Μάνου, Αποστό-
λης Μπαρµπαγιάννης και Παντελής Κυραµαργιός. Η είσοδος θα 
είναι ελεύθερη. Στον χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχει κουτί οι-
κονοµικής  ενίσχυσης για τα δικαστικά έξοδα.

«ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ» ΜΕ ΤΑ ΜΠΑΛΕΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ
Τα φηµισµένα Μπαλέτα του Μόντε Κάρλο από τις 21 έως τις 29 ∆εκεµβρίου έρχονται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών µε 
το πιο υπέροχο παραµύθι των παιδικών µας χρόνων, τη «Σταχτοπούτα». Ο Ζαν-Κριστόφ Μαγιό, καλλιτεχνικός διευθυντής 
των Μπαλέτων του Μόντε Κάρλο και ένας από τους σηµαντικότερους χορογράφους της γενιάς του, υπογράφει τη γοητευ-
τική και άκρως µουσική αυτή παράσταση-εµπειρία. Η αριστουργηµατική µουσική του Σεργκέι Προκόφιεφ, τα αφαιρετικά 
σκηνικά του Ερνέστ Πινιόν-Ερνέστ και τα υπέροχα κοστούµια του Ζερόµ Καπλάν συνθέτουν ένα φαντασµαγορικό θέαµα.



Τα καυσόξυλα 

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ 
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

η εξέλιξη στα καυσόξυλα...

Το πρώτο εργοστάσιο αποξήρανσης καυσόξυλων στην Ελλάδα

   έχουν υποστεί επεξεργασία 
ξήρανσης

   είναι πιστοποιημένα σύμφωνα 
με τα πρότυπα DIN51718, 
ASTM D 1102-84, CEN/TS 
14918:2005 Τμήμα Σχεδιασμού 
και Τεχνολογίας Ξύλου και 
Επίπλου-Εργαστήριο Ποιοτικού 
Ελέγχου

  έχουν πλούσια καύση
   δε μολύνουν την ατμόσφαιρα 
στο σπίτι σας και τη διατηρούν 
υγιεινή και καθαρή.

   δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον 
με καπνό και αιθαλομίχλη

Ανάμεικτα  
Big Bag  Eλιά - Οξιά

NEW

115x115x100

1,30m3

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.kafsoxilo.gr. Eναλλακτικά  μπορείτε να καλέσετε στο 210 3466996  
(09:00-18:00)

Η τιμή διάθεσης των 
καυσόξυλων της PYROXIL 

είναι σχεδόν ίδια με τις τιμές 
των άλλων καυσόξυλων 
της αγοράς, με επιπλέον 

χαρακτηριστικά, την 
διπλάσια θερμαντική αξία 
και την μηδενική εκπομπή 

ρύπων στο περιβάλλον μέσα 
και έξω από το σπίτι.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζέιµς Γουάν ΣΕΝΑΡΙΟ: 
Ντέιβιντ Λέσλι Τζόνσον-ΜακΓκόλντρικ, Γου-
ίλ Μπιλ ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέισον Μοµόα, Άµπερ 
Χερντ, Νικόλ Κίντµαν, Γουίλεµ Νταφόε, 
Ντολφ Λούντγκρεν, Πάτρικ Γουίλσον, Γιάχια 
Αµπντούλ Ματίν ΙΙ, Λούντι Λιν, Τεµουέρα 
Μόρισον

Η Μαρί Κόλβιν (η υποψήφια για Όσκαρ Ρόζαµουντ Πάικ) είναι µία από τις πιο αναγνωρισµένες 
πολεµικές ανταποκρίτριες της εποχής µας. Το επαναστατικό και ατρόµητο πνεύµα της την τοπο-
θετεί πάντα στην πρώτη γραµµή της µάχης, αφού στόχος της είναι να δίνει φωνή στους αδύνα-
µους, θυσιάζοντας ακόµη και την προσωπική της ζωή. Η αποστολή της να δείξει µε κάθε κόστος 

την πραγµατική φρίκη του πολέµου µαζί µε τον διάσηµο φωτογράφο Πολ Κονρόι (Τζέιµι Ντόρναν) τους οδη-
γεί στην πολιορκούµενη πόλη Χοµς της Συρίας. Η ταινία, βασισµένη στη συναρπαστική ζωή της βετεράνου 
πολεµικής ανταποκρίτριας των «Sunday Times» Μαρί Κόλβιν, έχει τη σκηνοθετική υπογραφή του υποψήφιου 
για Όσκαρ σκηνοθέτη Μάθιου Χάινεµαν.

SPIDER-MAN: ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΡΑΧΝΟ-ΣΥΜΠΑΝ
SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE

Ο µισός Αφροαµερικανός µισός Πορτορικανός έφηβος Μάιλς Μοράλες ζει στο Μπρούκλιν και προ-
σπαθεί να προσαρµοστεί στο καινούργιο ιδιωτικό σχολείο του Μανχάταν. Η ζωή του δυσκολεύει 
ακόµη περισσότερο όταν τον δαγκώνει µια ραδιενεργή αράχνη και αποκτά υπερδυνάµεις. Εν τω 
µεταξύ, ο δαιµόνιος Kingpin έχει κατασκευάσει έναν πυρηνικό επιταχυντή που ανοίγει την πύλη 

σε άλλα παράλληλα σύµπαντα, έλκοντας διαφορετικές εκδοχές του Spider-Man στον κόσµο του Μάιλς. Ο 
νεαρός θα µάθει να αποδέχεται τις προκλήσεις και τις ευθύνες ενός υπερήρωα, ενώ θα καταλάβει ότι οποιοσ-
δήποτε µπορεί να φορέσει τη µάσκα του ήρωα και να αναλάβει δράση για καλό σκοπό. Τα δηµιουργικά µυαλά 
πίσω από την «Ταινία Lego» και το «21 Jump Street» προσγειώνονται µε πάταγο και ανανεώνουν δυναµικά 
το σύµπαν του Spider-Man, µε τη µοναδική µατιά τους, σε µια απολαυστική ταινία κινουµένων σχεδίων µε 
πρωτόγνωρη αισθητική.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ρόµπερτ Περισέτι, Πίτερ Ράµσεϊ, Ρόντνεϊ Ρόθµαν ΣΕΝΑΡΙΟ: Φιλ Λορντ, Ρόντνεϊ Ρόθ-
µαν ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ: Κώστας Κουνέλας, ∆ιονύσης Μακρής, 
Λίλα Μπακλέση, Νέστωρ Κοψιδάς, Φοίβος Ριµένας, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Φώτης Πετρίδης, Καλλιρ-
ρόη Μυριαγκού, Γιάννης Στεφόπουλος, Θάνος Λέκκας, Αφροδίτη Αντωνάκη

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάθιου Χάινεµαν ΣΕΝΑΡΙΟ: Αράς Αµέλ ΠΑΙΖΟΥΝ: Ρόζαµουντ Πάικ, Τζέιµι Ντόρναν, 
Στάνλεϊ Τούτσι, Τοµ Χολάντερ

AQUAMAN

O ∆ΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
A PRIVATE WAR

O µισός Ατλάντειος Άρθουρ 
Κέρι ξεκινά για το υποθα-
λάσσιο ταξίδι της ζωής του, 
µια επική διαδροµή που δεν 

θα τον αναγκάσει απλώς να αντικρίσει 
τον πραγµατικό του εαυτό αλλά να ανα-
καλύψει αν είναι άξιος να πραγµατοποι-
ήσει αυτό για το οποίο είναι προορισµέ-
νος από τότε που γεννήθηκε, να γίνει 
ο άξιος βασιλιάς της Ατλαντίδας που θα 
σώσει τον λαό και θα γίνει ήρωας. Μία 
από τις καλύτερες ταινίες της θρυλικής 
DC µε αύρα ωκεάνιας υπερπαραγωγής 
µυθικών διαστάσεων, που καθηλώνει 
µε το εντυπωσιακό της θέαµα, χωρίς να 
χάνει σε χιούµορ και απολαυστικούς 
διαλόγους.

CI
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Η CHEAPART είναι ένα forum όπου καλλιτέχνες και κοινό συ-
ναντώνται και ανταλλάσσουν απόψεις, σχεδιάζουν και προ-
γραμματίζουν το μέλλον. Το έργο είναι η πρόφαση, όχι ο 
σκοπός. Η γνωριμία και η αλληλεπίδραση στηρίζουν την 

CHEAPART και το κοινωνικό σύστημα που έχει δημιουργηθεί γύρω της 
και την περιβάλλει. Η μικρή πρωταρχική κοινωνία καλλιτεχνών το 1995 
μεγάλωσε, πολλαπλασιάστηκε και επινόησε παράλληλα σύμπαντα με αν-
θρώπους που αλληλοϋποστηρίζονται και συνεργάζονται αρμονικά σχεδι-
άζοντας το σήμερα και το αύριο. Το «μικρό» έργο είναι στην πραγματικό-
τητα τεράστιο, είναι το αρχικό κύτταρο που αποτελεί την πρώτη ύλη για 
έναν μεγαλύτερο οργανισμό, αυτόν που όλοι εμείς είμαστε μέρος του: τη 
σύγχρονη τέχνη. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, πως οι σχέσεις αυτές είναι που 
φέρνουν καινούργιες λύσεις απελευθερώνοντας ένα νέο καλλιτεχνικό δυ-
ναμικό, φορέα φρέσκου ανέμου στον χώρο της τέχνης. Μπορείς να κατα-
λάβεις τη διαφορά;

Η 24η CHEAPART θα εγκαινιαστεί την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου, 
στις 20:00, στο ιστορικό κτίριο της πλατείας Εξαρχείων, εκεί όπου για 
πρώτη φορά το 1995 άνοιξε τις πόρτες της. Από τις 14 έως τις 23 Δεκεμ-
βρίου 78 καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν νέες ενότητες από την προσωπική 
τους δουλειά, ενώ θα βρίσκονται στην έκθεση για να συναντήσουν και να 
συνομιλήσουν με το φιλότεχνο κοινό.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

Χρήστος Αλατσάκης Μαριαλίζα Κάμπη

Γιάννης Πετρής Έλλη Κατσάρα 

Ελισάβετ Κασαμπαλίδου Κατερίνα Μπότσαρη

Γιάννης Ρούπας      Peter Max Lawrence  

Δημήτρης Γκέλμπουρας Λένα Κουτσαυτάκη
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Ούζι, το περίφηµο 
παλαιστινιακό φαγητό 

Συστατικά

Εκτέλεση
1. Βάζουµε το λάδι και το βούτυρο σε µια κατσαρόλα. Μόλις 
ζεσταθούν, ρίχνουµε τον κιµά και τον σοτάρουµε καλά. 
Ρίχνουµε τον αρακά και περιµένουµε να µαλακώσει. Ακολουθεί 
το ρύζι. Σοτάρουµε για ένα λεπτό, ρίχνουµε 1,5 ποτήρια 
νερό, τα µπαχαρικά µας, και σε µέτρια φωτιά µε κλειστό 
καπάκι µαγειρεύουµε το ρύζι µέχρι να απορροφηθεί το νερό. 
Χαµηλώνουµε εντελώς τη θερµοκρασία και αφήνουµε για 20 
λεπτά χωρίς να το ανακατεύουµε ή να ανοίγουµε το καπάκι.

Μερίδες: 4
Μερίδες: 4
Μερίδες: 4

Χρόνος προετοιµασίας: 

Χρόνος προετοιµασίας: 

Χρόνος προετοιµασίας: 1 ώρα1 ώρα1 ώρα

Βαθµός δυσκολίας: εύκολο

Βαθµός δυσκολίας: εύκολο

Βαθµός δυσκολίας: εύκολο

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan
Facebook: AbirWazzan

• 1 φύλλο σφολιάτα

• 1 φλιτζάνι ρύζι κίτρινο

• 250 γρ. κιµά µοσχαρίσιο

• 1 φλιτζάνι αρακά

• 2 κ.σ. φιστίκια Αιγίνης 
καβουρντισµένα

• 2 κ.σ. κουκουνάρια 
καβουρντισµένα

• 2 κ.σ. αµύγδαλα 
καβουρντισµένα

• 1/2 κ.γλ. κανέλα

• 1/2 κ.γλ. µπαχάρι τριµµένο

• αλάτι-πιπέρι

• 4 κ.σ. ηλιέλαιο ή 
καλαµποκέλαιο

• 2 κ.σ. βούτυρο

• 1/4 φλιτζάνι γάλα

Υλικά 

2. Όταν είναι έτοιµο το ρύζι, το βγάζουµε από τη φωτιά, ρίχνουµε 
µέσα τους ξηρούς καρπούς και ανακατεύουµε. Κόβουµε το φύλλο 
της σφολιάτας στα τέσσερα, ανοίγουµε µε πλάστη κάθε κοµµάτι, 
βάζουµε το φύλλο µέσα σε ένα µπολ και γεµίζουµε µε το µείγµα. 
Κλείνουµε καλά και τα στρώνουµε σε ένα ταψί που έχουµε 
προηγουµένως καλύψει µε λαδόκολλα. Όταν τελειώσουµε, τα 
αλείφουµε µε λίγο γάλα και βάζουµε σε προθερµασµένο φούρνο 
στους 180°C για 15 µε 20 λεπτά, µέχρι να πάρουν ένα χρυσό 
χρώµα.



Με κάθε κουπόνι αυτής της Κυριακής 16 Δεκεμβρίου, αγοράζετε ένα κανονικό εισιτήριο  και ταυτόχρονα 
αποκτάτε άλλο ένα δωρεάν. Η εξαργύρωση του κουπονιού, μπορεί να γίνει από τη Δευτέρα 17/12 έως την Παρασκευή 21/12 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 23 Δεκεμβρίου, εκτός των βραδινών παραστάσεων του Σαββάτου 
και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της κάθε ημέρας

Πρωταγωνιστούν: Βίκυ Σταυροπούλου, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, 
Θεοδώρα Τζήμου, Ιωάννης Παπαζήσης, Χριστίνα Τσάφου, Νίκος Αρβανίτης, 

Μαρία Κωνσταντάκη, Γιώργος Χρανιώτης, Κωνσταντία Χριστοφορίδου, 
Δημήτρης Λιόλιος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιάννης Ρούσσος

Ο Georges Feydeau έγραψε την πονηρή φάρσα “Le Dindon” το 1896 και ο  Νίκος Μαστοράκης, το διασκευάζει, το σκηνοθετεί και το μεταφέρει στο 2018! 
Στην σκηνή ένας απολαυστικός θίασος που φλερτάρει, ερωτεύεται, απατάει και ψεύδεται. 

Τι θέλουν όλοι αυτοί ο ένας απ΄ τον άλλον; Ποιος θέλει να απατήσει ποιον και με ποιον; Ποιος την πατάει στο τέλος;
Βάση της υπόθεσης είναι ότι η αρχή του κακού γίνεται όταν απαντάς «δέχομαι» επειδή σε κοιτάει ο κόσμος και αφού ο κόσμος φύγει, 

ανακαλύπτεις ξαφνικά, πως έχεις μείνει μόνος. Με μια γυναίκα! Παντρεμένος!
Η αλήθεια είναι κάπου κρυμμένη μέσα σ΄έναν ανεμοστρόβιλο κρυφών πόθων και πνιχτών στεναγμών, 

δημιουργώντας εκρηκτικές καταστάσεις και άφθονο γέλιο.

Σκηνοθεσία: Νίκος Μαστοράκης

στην παράσταση των Αθηναϊκών Θεάτρων
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ίκοσι χρόνια μετά την 
πρώτη του παρουσί-
αση στην Ελλάδα, το 
πολυβραβευμένο θε-
ατρικό έργο του Ρί-
τσαρντ Καλινόσκι «Το 
κτήνος στο φεγγάρι» 
επιστρέφει στο Θέα-
τρο Σημείο. Το έργο 
παρακολουθεί την ι-

στορία του Αράμ και της Σέτα στο Μιλγουόκι του 
Ουισκόνσιν των ΗΠΑ ανάμεσα στο 1921 και το 
1933. Ο Αράμ είναι ο μόνος επιζών της οικογένειάς 
του από τη γενοκτονία στην Αρμενία. Διέφυγε στις 
ΗΠΑ και δουλεύει ως φωτογράφος. Παντρεύεται δι’ 
αλληλογραφίας τη Σέτα, η οποία στα 15 της φτάνει 
κι αυτή στις ΗΠΑ για μια νέα ζωή, αφήνοντας πίσω 
της το ορφανοτροφείο στην Κωνσταντινούπολη. O 
Κώστας Αρζόγλου πρωταγωνιστεί στην παράσταση 
και μας εξηγεί γιατί δεν θεωρεί το έργο αυτό επί-
καιρο.

Μιλήστε μας για το έργο…
Το έργο αφηγείται την ιστορία του Αράμ και της 
Σέτα, δύο προσφύγων από την Αρμενία που επιβί-
ωσαν της γενοκτονίας από τους Τούρκους και ζουν 
ως πρόσφυγες στην Αμερική του Μεσοπολέμου. Ε-
κείνος θεωρεί χρέος του να κάνει έναν γιο. Μόνο 
έτσι πιστεύει ότι θα εξασφαλιστεί η οικογενειακή 
συνέχεια μετά τον χαμό των δικών του από τους 
Τούρκους. Επιλέγει να παντρευτεί τη Σέτα μέσα 
από μια φωτογραφία για να εκπληρώσει τον σκοπό 

του. Μόνο που η φωτογραφία αυτή είναι λάθος και 
ο Αράμ βρίσκεται παντρεμένος με μια γυναίκα που 
δεν διάλεξε ποτέ. Και επιπλέον αυτή η γυναίκα α-
ποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να κάνει παιδί. Για ε-
κείνη, το θέμα της δημιουργίας μιας οικογένειας δεν 
έχει να κάνει με το πώς θα αποκτηθεί ο γιος αλλά με 
το πώς θα επικοινωνήσουν οι δυο τους. Τότε μπαί-
νει στη ζωή τους ένα μικρό αγόρι. Ο Βίνσεντ δεν 
είναι από την Αρμενία. Είναι μετανάστης από την Ι-
ταλία, αλλά εξίσου εγκαταλελειμμένος. Ζει σε ένα 
ίδρυμα, όπως ζούσε και η Σέτα μετά τη σφαγή της 
οικογένειάς της από τους Τούρκους. Το έργο μπαί-
νει στα μύχια της ψυχής των ηρώων και μέσα από τη 
ματιά αυτού του παιδιού ζωντανεύει όλον τον αγώνα 
αυτών των ανθρώπων να ξαναπιάσουν τη ζωή τους 
από την αρχή.

Είναι μια πολιτική παράσταση;
Όχι, δεν είναι. Όμως στηρίζεται σε πραγματικά γε-
γονότα, στη γενοκτονία των Αρμενίων από τους 
Τούρκους το 1915. Κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει 
από το έργο το ιστορικό αυτό περιβάλλον, όπως και 
την αναφορά του στη μετανάστευση. Όμως αυτό δεν 
καθορίζει την παράσταση ως πολιτική, αλλά ως μια 
παράσταση που μιλάει πάνω απ’ όλα για την ανθρώ-
πινη δίψα για ζωή.

Νιώσατε πιο έντονη την ανάγκη να συμμε-
τάσχετε σε αυτό το έργο επειδή το προσφυ-
γικό βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στην 
πρώτη γραμμή της επικαιρότητας;
Το έργο, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι επίκαιρο. Θα 

είχε την ίδια αξία και αν δεν βρισκόμασταν αντι-
μέτωποι με την προσφυγική κρίση των τελευταίων 
χρόνων. Άλλωστε πρωτοπαρουσιάστηκε με μεγάλη 
επιτυχία στην Ελλάδα πριν από 20 χρόνια, που δεν 
είχαμε ανάλογο πρόβλημα. Δεν κυνηγάμε την επι-
καιρότητα. Η προσφυγιά είναι κάτι που μας ματώ-
νει. Κυρίως εμάς τους Έλληνες, που την έχουμε βι-
ώσει στο πετσί μας. Είναι σαν μια πληγή που άλλοτε 
επουλώνεται και άλλοτε ανοίγει και τρέχει αίμα.

Τι διδαχτήκατε από αυτό το έργο για τους 
μετανάστες που ίσως δεν γνωρίζατε;
Το θέμα δεν είναι αν διδάχτηκα κάτι. Μπορεί και 
να διδάχτηκα. Αυτό όμως που μου έκανε πάρα 
πολύ μεγάλη εντύπωση –και αποτέλεσε και το επί-
πεδο συνεννόησης με τον σκηνοθέτη Βαγγέλη Πα-
παδάκη– ήταν ότι βρέθηκα μπροστά σε μια ιστο-
ρία μέσα από την οποία παίρνανε σάρκα και οστά 
όλες οι ιστορίες που μου έλεγε η γιαγιά μου από τη 
Μικρά Ασία. Ήταν σαν να ζωντάνευαν οι αφηγήσεις 
της για το σπίτι το πατρικό μας εκεί, για τις κακου-
χίες που πέρασε, για τα τέσσερα μικρά παιδιά της, 
ένα εκ των οποίων ήταν ο μπαμπάς μου… Όσο αυτά 
ξεδιπλώνονταν μέσα μου και μπροστά μου, νομίζω 
ότι έφτανα όλο και πιο κοντά στην ουσία του έργου, 
που μιλάει για πράγματα που είναι τόσο κοντά μας. 
Το έργο μού άνοιγε πόρτες σε αυτές τις μνήμες, που 
τις είχα θαμμένες. Όπως ακούγεται και στην παρά-
σταση: «τα σημαντικά πράγματα κρύβονται στο πα-
τάρι».

Ο Αράμ και η Σέτα παλεύουν για να ξαναχτίσουν 

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Κώστας
Αρζόγλου

«Δουλεύοντας 
ξεχνάω 

την αβεβαιότητα που 
με περιτριγυρίζει»
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Δεν κυνηγάμε την 
επικαιρότητα. Η προσφυγιά 
είναι κάτι που μας ματώνει. 
Κυρίως εμάς τους Έλληνες, 
που την έχουμε βιώσει 
στο πετσί μας. Είναι σαν 
μια πληγή που άλλοτε 
επουλώνεται και άλλοτε 
ανοίγει και τρέχει αίμα.

μια μικρή πατρίδα. Τι είναι πατρίδα τελικά; 
Αυτό που κουβαλάμε μέσα μας ή η γη που 
πατάμε;
Πιστεύω ότι πατρίδα είναι να πατάμε σε μια γη που 
μπορεί να σηκώσει και να υπερασπιστεί αυτό που 
κουβαλάμε μέσα μας. Για μένα, πατρίδα είναι η Ελ-
λάδα όλη. Δεν θα υπήρχε μια πατρίδα που θα την 
έπαιρνα μαζί μου κάπου στην Ελβετία ή στην Α-
μερική. Αυτή είναι μια μυθολογική πατρίδα. Την 
κουβαλάω μεν μέσα μου, αλλά δεν πατάω τη γη. 
Οι εξόριστοι και οι πρόσφυγες, όπως ο Αράμ και 
η Σέτα, προσπαθούν να χτίσουν μια πατρίδα μέσα 
από τη δημιουργία μιας μικρής κοινωνίας που α-
ποτελείται από ανθρώπους σαν κι αυτούς. Είναι το 
μόνο που μπορούν να κάνουν, αφού έτσι κι αλλιώς 
τους έχουν διώξει από τη γη τη δική τους.

Μιλήστε μας για τον σκηνοθέτη, Βαγγέλη 
Παπαδάκη…
Στον Βαγγέλη βρήκα έναν άνθρωπο ο οποίος πονάει 
για τα ίδια πράγματα που πονάω κι εγώ. Κι αυτά δεν 
αφορούν μόνο το ιστορικό πλαίσιο αλλά και το αι-
σθητικό πλαίσιο. Αισθητικά, έχει μια αντίληψη που 
ακουμπάει στη δική μου. Η παράσταση προσπαθεί 
να δημιουργήσει μνήμες μέσα από την ιστορία του 
έργου. Αυτό το εκτιμώ πολύ, γιατί ο Βαγγέλης είναι 
ένας νεότερος άνθρωπος που είναι σαν να έχει ζήσει 
τρεις ζωές.

Πρόσφατα μιλήσατε δημόσια για τα οικονο-
μικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Προ-

βλήματα που τρεις στις πέντε ελληνικές οι-
κογένειες και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν, 
την ίδια στιγμή που έρχονται εκλογές. Νο-
μίζετε πως αυτή τη γενικευμένη οικονομική 
αβεβαιότητα υπάρχει πολιτικό σχήμα που 
μπορεί να την αντιμετωπίσει;
Κατ’ αρχάς δεν θέλω να μιλάω δημόσια άλλο για τα 
οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζω. Εργά-
ζομαι και δουλεύοντας ξεχνάω την αβεβαιότητα που 
με περιτριγυρίζει. Αν πρόκειται να ζήσω αυτό που 
ζουν τρεις στις πέντε ελληνικές οικογένειες, ας το 
ζήσω κι εγώ μαζί τους. Δεν θέλω να είμαι κάτι ξεχω-
ριστό. Αυτό όμως που με διαλύει είναι ότι ενώ έχω 
αγωνιστεί έμπρακτα 50 χρόνια τώρα για την Ελλάδα 
και έχω δώσει τη ζωή μου όλη για να είμαι πολίτης 
της, τώρα νιώθω απλά κάτοικός της. Κι αυτό είναι 
μια εξορία εντός του τόπου σου.

INFO
Το κτήνος στο φεγγάρι
του Ρίτσαρντ Καλινόσκι
Μετάφραση - Σκηνοθεσία:  
Βαγγέλης Παπαδάκης
Παίζουν: Κώστας Αρζόγλου, Σοφία Λιάκου, 
Βαγγέλης Παπαδάκης
Φιλική συμμετοχή: Τσέταν Γλύκας
Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 20:00
Θέατρο Σημείο
Χαριλάου Τρικούπη 4
Τηλ.: 210 9229579
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Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
Site: www.personaltrainer-

christy.com

Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

Instagram: christymav

YouTube: Christy Mavridou

Σπιτικό 
scrub 

προσώπου

info
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Μια νέα µελέτη από ερευνη-
τές του Πανεπιστηµίου του 
Σάο Πάολο, που δηµοσιεύτηκε 

στους «New Υork Times», παρατήρησε 
την επίδραση χαπιών καφεΐνης 400 mg 
που δόθηκαν σε ποδηλάτες µία ώρα πριν 
από την προπόνηση.

Σχεδόν όλοι τους είχαν καλύτερη επίδοση, 
ανεξάρτητα µε το αν έπιναν γενικότερα καφέ ή 
όχι στην καθηµερινότητά τους – αντίθετα µε κά-
ποια παλαιότερη µελέτη, που αναγνώριζε τις ευ-
εργετικές ιδιότητες του καφέ µόνο όταν ο οργανι-
σµός είχε κάνει αποχή από την κατανάλωσή του για 
κάποιες ηµέρες.

Μάλιστα, το αποτέλεσµα είναι το ίδιο όσον αφορά καφε-
ϊνούχα ποτά, όπως το τσάι. Τα 400 mg καφεΐνης ισούνται µε 
4 κούπες καφέ, την ασφαλέστερη ποσότητα που µπορεί να κατα-
ναλώνει ένας άνθρωπος σε µία ηµέρα. Βέβαια, πριν από προπόνηση 
µίας ώρας αρκεί να πιεις ένα φλιτζάνι καφέ για να αυξήσεις στο φουλ την 
απόδοσή σου. Προσοχή: όχι υπερβολές ούτε στην κατανάλωση του καφέ, 
αλλά ούτε στη διάρκεια της προπόνησης!

Καφές πριν από 
τη γυµναστική; 
Πες ναι και δες 
γιατί!
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  ΤΟΥ ΣΩΤΉΡΉ ΉΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

Η αντιμετώπιση των περισσότερων αυτοάνοσων νοσημάτων απαιτεί ει-
δική διατροφική μέριμνα. Αρκετές τροφές ενοχοποιούνται για την αρ-
νητική τους επίδραση σε αυτοάνοσα νοσήματα και άλλες συνιστώνται 

για τη θετική τους επίδραση στην εξέλιξη των νοσημάτων αυτών. Η ψωρίαση 
είναι μια, πιθανώς, αυτοάνοση δερματοπάθεια που απασχολεί εκατομμύρια 
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και εκατοντάδες χιλιάδες στην πατρίδα μας. 
Η αιτιολογία της είναι άγνωστη, αλλά σίγουρα είναι μια πολυπαραγοντική 
νόσος η οποία μπορεί να υποστηριχθεί διατροφικά μέσω τροφίμων και συ-
μπληρωμάτων. Η μεσογειακή διατροφή, ως διατροφικό μοντέλο, γενικά 
βοηθάει στην αντιμετώπιση των αυτοάνοσων και ευτυχώς στη χώρα μας 
είναι ακόμη ο κύριος διατροφικός άξονας.

Μια ομάδα φυσικών φυτοχημικών ουσιών που ενεργεί θεραπευτικά 
έναντι της ψωρίασης είναι τα φλαβονοειδή. Πιθανόν στο μέλλον οι ουσίες 
αυτές ή κάποιες από αυτές να αποτελέσουν και συστατικά φαρμάκων ενα-
ντίον της ψωρίασης. Τα πιο δραστικά φλαβονοειδή που έχουν αντιψωρια-
σική δράση παρατίθενται παρακάτω μαζί με τις κύριες πηγές τους σε τρό-

φιμα.
Απιγενίνη: βρίσκεται στον μαϊντανό, στο σέλινο, στα ραπανάκια και στο χα-

μομήλι.
∆ελφινιδίνη: βρίσκεται στα σταφύλια από τα οποία παράγεται το Cabernet 

Sauvignon, στα μύρτιλα, στα μαύρα σταφύλια και στα ρόδια.
Γενιστεΐνη: βρίσκεται στα λούπινα, στη φάβα από κουκιά και στα φασόλια της 

σόγιας.
Ισογλυκοτριγενίνη: βρίσκεται στη γλυκόριζα.

Λουτεολίνη: βρίσκεται στο σέλινο, στο μπρόκολο, στην πράσινη πιπεριά, στον μα-
ϊντανό, στο θυμάρι, στην πικραλίδα, στο χαμομήλι, στα καρότα, στο ελαιόλαδο, στη 

μέντα, στο δεντρολίβανο, στα πορτοκάλια και στη ρίγανη.
Κουερσετίνη: βρίσκεται στην κάπαρη, στα ραπανάκια, στα προϊόντα του χαρουπιού, στον 

άνηθο, στο κόλιαντρο, στην πράσινη πιπεριά, στο μάραθο, στο ραντίτσιο, στο κάρδαμο, στο 
φαγόπυρο, στο λάχανο, στα δαμάσκηνα, στα μπιζέλια, στις γλυκοπατάτες, στα βατόμουρα, στα 

μούρα, στα φραγκόσυκα, στα μήλα, στο μπρόκολο και στα μύρτιλα.
Αστιμπιλίνη: βρίσκεται στο κινέζικο τσάι Kohki.

Αμεντοφλαβόνη: βρίσκεται στους καρπούς και στα φύλλα του Ginkgo Biloba.
Η εισαγωγή των παραπάνω τροφών και αφεψημάτων στο διαιτολόγιο του πάσχοντος σε καθημε-

ρινή βάση είναι πολύ πιθανό να βελτιώσει τα συμπτώματα της νόσου. Τα περισσότερα από αυτά τα τρό-
φιμα είναι αρκετά προσιτά σε όλους μας, ακόμη και τα πιο εξωτικά έχουν κατακλύσει ως και τις λαϊκές α-

γορές.
Πολύ σημαντική επίδραση στην αντιμετώπιση της ψωρίασης έχουν τα Ω-3 λιπαρά οξέα. Η δράση τους είναι 

ισχυρή, ειδικά όταν λαμβάνονται ως συμπλήρωμα διατροφής, αλλά και μέσω των τροφών. Ιδανικές τροφές για την 
πρόσληψή τους είναι οι σαρδέλες, ο σολομός, οι πέστροφες, ο λιναρόσπορος, τα καρύδια και το σουσάμι.
Η βιταμίνη D λειτουργεί επίσης βοηθητικά ως συμπλήρωμα διατροφής, περισσότερο μέσω ιχθυελαίων, που είναι πλού-

σια και σε Ω-3 λιπαρά οξέα. Το σελήνιο επίσης έχει ήπια αντιψωριασική δράση και σημαντικές διατροφικές πηγές του είναι τα 
ψάρια, τα λευκά κρέατα, όπως το κοτόπουλο και η γαλοπούλα, οι ηλιόσποροι, η βρώμη, τα μανιτάρια και τα Βrazil nuts. Η βιταμίνη B12 

επίσης παρουσιάζει αντιψωριασική δράση, περισσότερο με τη μορφή συμπληρώματος, ενώ οι καλές διατροφικές πηγές της είναι τα κρεα-
τικά, το αυγό, ο σολομός και η μαγιά. Πρέπει να αποφεύγονται οι κονσερβοποιημένες τροφές και το αλκοόλ, ενώ σε μερικές περιπτώσεις η κατά-

σταση βελτιώνεται όταν μειώνουμε τη γλουτένη και τις γλιαδίνες στη διατροφή μας. Η διατήρηση ενός καλού σωματικού βάρους θα βελτιώσει την πρό-
γνωση της νόσου.

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

Διατροφή 
και ψωρίαση

Υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες για scrub με απολεπιστικές ιδιότητες που μπορείς να 
φτιάξεις μόνη σου, αλλά το συγκεκριμένο είναι πολύ εύκολο στην υλοποίησή του 
και απίστευτα αποτελεσματικό.

Υλικά: 
• Μισό φρέσκο λεμόνι 
• Μισό φλιτζάνι κρυσταλλική ζάχαρη 
• 1 κ.σ. ελαιόλαδο 
• 1 κ.σ. μέλι 
• 1 μεσαίου μεγέθους μπολ με καπάκι

Το λεμόνι, ως γνωστόν, είναι φυσική πηγή βιταμίνης C και χρησιμοποιείται 
σε προϊόντα που αφορούν την προστασία από τον ήλιο και τις κηλίδες που 
εμφανίζονται με το πέρας του χρόνου. Επιπλέον, συσφίγγει τους πόρους του 
δέρματος και φωτίζει την επιδερμίδα.

Ή ζάχαρη, από την άλλη, είναι συστατικό απαραίτητο για τη φυσική απολέπιση, 
μια και καθαρίζει τους πόρους, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει τη συνολική υφή 
του δέρματος αφαιρώντας τα νεκρά κύτταρα.

Όσο για το ελαιόλαδο και το μέλι, το μεν πρώτο έχει υψηλή περιεκτικότητα 
σε βιταμίνη Ε, που καταπραΰνει και θεραπεύει το δέρμα, το δε δεύτερο 
είναι φυσική πηγή αντιοξειδωτικών και ένα πολύ αποτελεσματικό 
ενυδατικό συστατικό, το οποίο μειώνει τα μαύρα στίγματα και την ακμή.

Για να φτιάξεις αυτό το scrub το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να 
ξεκινήσεις βάζοντας στο μπολ το λεμόνι και το ελαιόλαδο και να 
τα ανακατέψεις καλά. Έπειτα βάλε και το μέλι και χτύπησέ τα όλα 
μαζί γρήγορα, ώστε να δέσει το μείγμα, και στο τέλος βάλε τη 
ζάχαρη.

Αν δεις, όταν το χρησιμοποιήσεις, ότι χρειάζεται κι άλλη 
ζάχαρη, μη φοβηθείς να προσθέσεις, απλώς μην το 
παρακάνεις.

Τέλος, για να το χρησιμοποιήσεις θα πρέπει να 
βάλεις μια ποσότητα σε ένα βαμβάκι ή και στο 
χέρι σου και να τρίψεις το δέρμα σου με 
κυκλικές κινήσεις για 3 με 5 λεπτά στο σώμα 
και για 7 με 10 λεπτά στο πρόσωπό σου. 
Ξέπλυνε το με χλιαρό νεράκι και είσαι 
έτοιμη!
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