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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, 

η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή 

περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 

διασκευή απόδοσης του περιεχοµέ-

νου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 

τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο-

τυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χω-

ρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του 

εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 

Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 

1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ι-

καίου.

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

AUTO
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PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100

στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 

››››››››››››››››  Τα  πάντα για την 
  Τα  πάντα για την 
  Τα  πάντα για την 
  Τα  πάντα για την 

››  Τα  πάντα για την 
››››  Τα  πάντα για την 
››

››››››
››

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

AUTO
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

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
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SPACE STAR 
SPACE STAR 
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SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
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SPACE STAR 
SPACE STAR 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

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

03 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ελπιδοφόρο 
αλλά υψηλού ρίσκου το νέο έτος
04 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
«Η προσφυγή στις κάλπες είναι απολύτως 
αναγκαία»
06-07 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ανασκόπηση 2018:
 Ένα φιάσκο τον µήνα
08 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ  Όταν οι… 
επόµενοι «καταστρέφουν τη χώρα»
09 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Νέο µπαράζ 
τροµοκρατίας
10 // ΑΠΟΨΗ Φ. ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο ρόλος της Εκκλησίας
11 // ΑΠΟΨΗ Γ. ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ 
Η περιπέτεια των «ανεξάρτητων» αρχών
12 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡΓ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ 
«Κάθε βιβλίο έχει κάτι µοναδικό 
να σου δώσει»
13 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο ∆ιχασµός
14-15 // ΚΟΣΜΟΣ Ανασκόπηση 2018: 
Το πάρτι των social media

FREE TIME

SPORTS

34 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
35 // INTERVIEW ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ 
«∆εν νιώθω ότι έχω ξεχωρίσει»
36 // CINEMA Τι θα δούµε στις 
κινηµατογραφικές αίθουσες
37 // INTERVIEW ΚΕΛΛΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ Από 
την Ιερή Γεωµετρία στο κοινωνικό τρολάρισµα
38 // COOK FILES Znoud El Sit ή αλλι ώς 
«τα µπράτσα µιας κυρίας»
39 // BOOKS  Έξι βιβλία για τις γιορτές

32 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις 
από το Betarades.gr
32 // ΣΑΚΚΑΡΗ-ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ Τενίστες πολλών 
καρατίων

16 // ΥΓΕΙΑ Ανασκόπηση 2018: Οι καλύτερες 
ειδήσεις που ακούσαµε
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ανάλυση

Το 2019 θα είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον 
μείγμα ευκαιριών και κινδύνων. Είναι αδύνατον 
να κάνουμε ασφαλείς προγνώσεις, το μόνο βέ-
βαιο είναι ότι χρειάζεται η παρέμβασή μας στην 
πολιτική, στην οικονομία, στην κοινωνία, για να 

πάνε τα πράγματα όσο το δυνατόν καλύτερα.

Κρίσιμη αναμέτρηση
Οι βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα γίνουν στη διάρκεια του ε-
πόμενου δεκαμήνου, ενδεχομένως πολύ πιο σύντομα, θα προσ-
διορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη δυναμική του 2019 και των επό-
μενων ετών.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η εξαιρετικά πιθανή νίκη της 
ΝΔ θα έχει τις διαστάσεις που θα επιτρέψουν το αναγκαίο νέο 
ξεκίνημα ή θα οδηγήσει σε μια περίοδο αβεβαιότητας.

Επιδίωξη του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ είναι η διαφαινό-
μενη εκλογική ήττα τους να μην οδηγήσει σε νίκη της ΝΔ και 
του δημοκρατικού συστήματος. Επενδύουν στην αβεβαιότητα, 
στον σχηματισμό μιας κυβέρνησης χωρίς μεγάλο χρονικό ορίζο-
ντα και στην αξιοποίηση των προεδρικών εκλογών για πολυδιά-
σπαση των πολιτικών δυνάμεων μέσω της εφαρμογής της απλής 
αναλογικής.

Καθαρή νίκη της ΝΔ και κυβέρνηση Μητσοτάκη με ορίζο-
ντα τετραετίας ή απλή πρωτιά της ΝΔ χωρίς τις πολιτικές προϋ-
ποθέσεις για το αναγκαίο νέο ξεκίνημα;

Περιμένοντας τον ευρω-σεισμό
Μεγάλης σημασίας για την ποιότητα του 2019 και το μέλλον 
είναι οι ευρωεκλογές του Μαΐου.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν θα ελεγχθεί η άνοδος 
των δεξιόστροφων ευρωσκεπτικιστών και των ακροδε-
ξιών αντιευρωπαίων ή θα καταστούν ρυθμιστές του πολι-
τικού παιχνιδιού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενι-
κότερα. Η υπερβολική ενίσχυση των δεξιόστροφων ευ-
ρωσκεπτικιστών και των ακροδεξιών αντιευρωπαίων θα 
απειλήσει με πλήρη παράλυση την Ε.Ε. και θα βλάψει 
σοβαρά τα ελληνικά συμφέροντα, εφόσον αυτές οι δυνά-
μεις επενδύουν σε λιγότερη Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα χρει-
άζεται για οικονομικούς και διεθνοπολιτικούς λόγους πε-
ρισσότερη Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που εκφράζει τις κεντροδε-
ξιές δυνάμεις της Ε.Ε., και η Νέα Δημοκρατία, που αποτελεί την 
ανερχόμενη δύναμη σε αυτό, καλούνται να πρωταγωνιστήσουν 
στη δημιουργία μιας νέας φιλοευρωπαϊκής πλειοψηφίας στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα στηρίζεται στην κεντροδεξιά, 
τους Φιλελεύθερους και στην κεντροαριστερά.

Αυτοδιοικητικά πειράματα
Σε ό,τι αφορά τις αυτοδιοικητικές, περιφερειακές εκλογές, το ε-
ρώτημα είναι εάν θα επικρατήσουν δυνάμεις και προσωπικότητες 
που θα μπορέσουν να συμβάλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, 
στην αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης και στην ανάπτυξη της συ-
νεργασίας με τη νέα κυβέρνηση και την Ε.Ε. ή θα επικρατήσει 
ένα αυτοδιοικητικό χάος με τη βοήθεια του νέου εκλογικού συ-
στήματος που επέβαλαν, για τους δικούς τους λόγους, ο κ. Τσί-
πρας και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δυσκολεύεται να βρει αυτοδιοικητικούς υπο-
ψηφίους και καταλήγει συνήθως σε επιλογές ήττας. Από την 
πλευρά της, η πολιτικά ενισχυμένη ΝΔ δυσκολεύεται να ελέγξει 
αλληλοσυγκρουόμενες προσωπικές στρατηγικές στον χώρο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης που μπορεί να διευκολύνουν την πολυ-
διάσπαση δυνάμεων, στην οποία επενδύει στην τοπική αυτοδι-
οίκηση, με το νέο εκλογικό σύστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η ζημιά στα εθνικά
Στο λεγόμενο «Μακεδονικό» δεν υπάρχει καλό σενάριο ύστερα 
από τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ.

Το ερώτημα είναι εάν ο κ. Τσίπρας θα θελήσει και θα μπο-
ρέσει να ενισχύσει τη δέσμευση της Ελλάδας υπέρ μιας συμφω-
νίας που βλάπτει σοβαρά τα καλώς εννοούμενα εθνικά μας συμ-

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ 
ΑΛΛΑ ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ 

ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Πολλά θα κριθούν  
από τις πολιτικές 
και οικονομικές 
εξελίξεις.

Το αποτέλεσμα των εκλογών πρέπει 
να εξασφαλίσει το αναγκαίο νέο 
ξεκίνημα.

Η οικονομική ανάκαμψη που 
παρατηρείται πρέπει να μετατραπεί σε 
δυναμική και σταθερή ανάπτυξη.

Ακόμη και σε περίπτωση επικράτησης της ΝΔ προτού 
μπουν οι τελικές υπογραφές, η νέα κυβέρνηση θα δεχτεί μεγά-
λες πιέσεις σε βάρος των καλώς εννοούμενων εθνικών συμφε-
ρόντων μας.

Χωρίς εθνική στρατηγική πορεύεται ο κ. Τσίπρας, πρωθυ-
πουργός και… υπουργός Εξωτερικών, και στο θέμα των ελληνο-
τουρκικών σχέσεων, οι οποίες κινούνται τους τελευταίους δώ-
δεκα μήνες, μετά την πολυδιαφημισμένη επίσκεψη Ερντογάν 
στην Ελλάδα, από το κακό στο χειρότερο.

Η ζημιά στα εθνικά θέματα είναι ήδη μεγάλη, το κρίσιμο ε-
ρώτημα είναι εάν μπορεί να ελεγχθεί έγκαιρα και στη συνέχεια 
να περιοριστεί, στο μέτρο του δυνατού.

Η απειλή της νέας τρομοκρατίας
Η κυβέρνηση Τσίπρα έχει προσφέρει με τις επιλογές της το έδα-
φος για την ανάπτυξη της νέας τρομοκρατίας.

Οι χωρίς όρια προσωπικές επιθέσεις σε βάρος πολιτικών α-
ντιπάλων της κυβέρνησης, οι διευκολύνσεις στα «παιδιά» του 
Βούτση, τις λεγόμενες συλλογικότητες, ακόμη και στον Κουφο-
ντίνα, η προσπάθεια απαξίωσης και αποκλεισμού του ραδιοτη-
λεοπτικού ΣΚΑΪ, είναι μερικές από τις κυβερνητικές επιλογές 
που διευκόλυναν τη δυναμική εμφάνιση της νέας τρομοκρατίας.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν υπάρχουν οι υγιείς δυνάμεις 
στον ΣΥΡΙΖΑ που θα βάλουν τέλος στην ανάπτυξη της νέας τρο-
μοκρατίας ή θα αλλάξει αρκετά γρήγορα το πολιτικό σκηνικό, 
για να μπορέσει η επόμενη κυβέρνηση να αποτρέψει καταστά-

σεις ανάλογες με εκείνες που είχαμε την περίοδο της ανάπτυ-
ξης των δυνάμεων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμ-
βρη.

Ο άγνωστος x της οικονομίας
Η οικονομία έχει μπει σε φάση αβέβαιης ανάκαμψης, 
που στηρίζεται κυρίως στα τουριστικά ρεκόρ και σε προ-
γραμματισμένες από την κυβέρνηση Σαμαρά ιδιωτικο-
ποιήσεις και επενδύσεις.

Το ερώτημα είναι εάν θα μπορέσουμε να περάσουμε 
από την ανάκαμψη στη δυναμική και σταθερή ανάπτυξη ή 

θα βρεθούμε σύντομα αντιμέτωποι με νέα προβλήματα. Οι 
έρευνες της κοινής γνώμης δείχνουν ότι πάνω από το 60% 

των Ελλήνων εκτιμούν ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε χει-
ρότερα λόγω άλυτων προβλημάτων.

Η αβέβαιη ανάκαμψη μπορεί να κινδυνέψει από τους προ-
εκλογικούς χειρισμούς της κυβέρνησης Τσίπρα, από την ουσια-
στική αδυναμία του ελληνικού Δημοσίου να βγει στις διεθνείς 
αγορές να δανειστεί με λογικά επιτόκια και από τη στάση που 
θα κρατήσουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί.

Οι τελευταίοι είναι αρκετά πιθανό να περάσουν από τη χα-
λάρωση στην εποπτεία που έχει σχέση με τις ευρωεκλογές στην 
απαίτηση για δημοσιονομική απογραφή που θα αναδείξει τις 
μαύρες διαχειριστικές τρύπες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ και 
για άμεση και πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

Η αντοχή της κοινωνίας
Το πιο κρίσιμο και από τη φύση του απροσδιόριστο μέγεθος 
που θα καθορίσει την ποιότητα του 2019 και των επόμενων ετών 
είναι η αντοχή της σκληρά δοκιμαζόμενης από το 2010 ελληνι-
κής κοινωνίας.

Αυτή θα πληρώσει τα προβλήματα των τραπεζών με σκληρό-
τερη διαχείριση των κόκκινων δανείων σε μαζικούς πλειστηρι-
ασμούς ακινήτων. Αυτή πληρώνει την έλλειψη επενδύσεων με 
υψηλά ποσοστά ανεργίας και τη δημιουργία της λεγόμενης γε-
νιάς των 360 ευρώ. Αυτή πληρώνει την ενίσχυση του κομματι-
κού κράτους και τη συνεχή αύξηση του μισθολογικού κόστους 
του Δημοσίου με μια ισοπεδωτική φορολογία που πλήττει κυ-
ρίως τις λαϊκές τάξεις μέσω των έμμεσων-καταναλωτικών φόρων, 
στους οποίους η Ελλάδα έχει, επί κυβέρνησης Τσίπρα, το ευρω-
παϊκό ρεκόρ.

Θα μπορέσει η κοινωνία να βρει δημιουργική διέξοδο σε 
σύνθετα προβλήματα; Ή θα λυγίσει κάτω από το βάρος των υπο-
χρεώσεων και των αντιφάσεων;

φέροντα ή θα αφήσει στην επόμενη κυβέρνηση –πιθανότατα 
κυβέρνηση Μητσοτάκη– τον χειρισμό ενός λεπτού θέματος, το 
οποίο Τσίπρας, Κοτζιάς και Καμμένος κατέστησαν εκρηκτικό.

Ο διεθνής παράγοντας ενθαρρύνεται από τον ενδοτισμό του 
κ. Τσίπρα και των συνεργατών του και ζητεί υποχωρήσεις «εδώ 
και τώρα» στο όνομα μιας εξαιρετικά προβληματικής στρατηγι-
κής διεύρυνσης της Ε.Ε. στα Δυτικά Βαλκάνια.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

«Ε
πικοινωνιακό πυ-
ροτέχνημα» χαρα-
κτηρίζει τις πρό-
σφατες εξαγγε-
λίες του υπουργού 
Παιδείας για το νέο 
σύστημα πρόσλη-
ψης εκπαιδευτι-
κών η τομεάρχης 

Παιδείας της ΝΔ και βουλευτής Επικρατείας Νίκη 
Κεραμέως. Μιλώντας στην FS, η κ. Κεραμέως 
σχολιάζει τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση 
στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, αλλά και το πώς έχει διαμορφωθεί το πο-
λιτικό κλίμα το τελευταίο διάστημα.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να αναφερθούμε στις τε-
λευταίες εξαγγελίες του υπουργού Παιδείας, 
αρχής γενομένης από το νέο σύστημα πρόσλη-
ψης των εκπαιδευτικών. Ποιο είναι το σχόλιό 
σας;
Είναι γεγονός ότι υπάρχουν κενά στην εκπαίδευση 
που πρέπει να καλυφθούν. Οι προσλήψεις, όμως, 
που χρειάζεται να γίνουν θα πρέπει να στοχεύουν 
στην κάλυψη αυτών των κενών και δεν θα πρέ-
πει επ’ ουδενί να υπηρετούν κομματικές σκοπι-
μότητες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διασφαλί-
σουμε ότι θα γίνουν με αξιοκρατικά κριτήρια και, 
συνεπώς, χωρίς να παρακάμπτεται το ΑΣΕΠ. Και, 
βεβαίως, λαμβάνοντας υπόψη τα δημογραφικά 
και δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας. Το «νέο 
σύστημα πρόσληψης» του υπουργού Παιδείας 
δεν είναι ούτε νέο ούτε σύστημα. Δεν υπάρχει νο-
μοσχέδιο, ούτε καν προσχέδιο. Κατά τη συνήθη 
πρακτική του υπουργού Παιδείας, δεν παρουσι-
άστηκε κανένα συγκροτημένο κείμενο, αλλά ένα 
ακόμη επικοινωνιακό πυροτέχνημα που βρίθει 
προχειρότητας και μικροπολιτικών στοχεύσεων.

Ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, πάντως, είχε δεχτεί 
έντονη κριτική από τις ομοσπονδίες των εκ-
παιδευτικών, ενώ από την έναρξη της κρίσης 
και εντεύθεν είχε επί της ουσίας «παγώσει». 
Μήπως ένα νέο σύστημα προσλήψεων είχε 
καταστεί αναγκαίο;
Ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ υπήρξε ένα αξιόπιστο 
και αδιάβλητο σύστημα διενέργειας μόνιμων δι-
ορισμών και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. 
Είναι σαφές ότι οι μόνιμοι διορισμοί στην εκπαί-
δευση είναι αναγκαίο να γίνουν με ένα σύστημα 
αντικειμενικό και αδιάβλητο. Ένα σύστημα στο 
οποίο θα συνυπολογίζονται η προϋπηρεσία, η 
επιστημονική επάρκεια, η παιδαγωγική κατάρ-
τιση, αλλά και προκαθορισμένα κοινωνικά κρι-
τήρια. Σε αυτό το σύστημα ο θεσμικός ρόλος του 
ΑΣΕΠ οφείλει να είναι κεντρικός σε όλα τα στά-
δια της διαδικασίας.

Από την άλλη, ο υπουργός Παιδείας είπε ότι 
τον Ιανουάριο θα παρουσιαστεί το νέο σύ-
στημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. Τι περιμένετε να δείτε;
Εδώ και ενάμιση χρόνο ακούμε τον ίδιο τον πρω-
θυπουργό, αλλά και τον υπουργό Παιδείας, να ε-
ξαγγέλλουν την πλήρη κατάργηση των πανελλα-
δικών εξετάσεων. Στη συνέχεια ανακοίνωσαν την 
επιστροφή στις 4 δέσμες. Τώρα ακούμε ότι θα 
χωρίσουν τις σχολές σε «κόκκινες» και «πράσι-
νες», «κατόπιν εξετάσεων» και «ελεύθερης πρό-
σβασης», «υψηλής» και «χαμηλής ζήτησης», δι-

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Νίκη Κεραμέως, τομεάρχης Παιδείας της ΝΔ

«Η προσφυγή στις κάλπες 
είναι απολύτως αναγκαία»

αχωρίζοντας έτσι τις σχολές –επομένως και τις 
σπουδές– σε υψηλού κύρους έναντι αυτών που 
οδηγούνται στην πλήρη απαξίωση, με διαφορε-
τικό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων και αντί-
στοιχες δυνατότητες σταδιοδρομίας. Οι χρονίζου-
σες αλλά και εντελώς αντιφατικές εξαγγελίες για 
το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση καταδεικνύουν την τυχοδιωκτική πο-
λιτικής της κυβέρνησης και δεν αφήνουν περι-
θώρια αισιοδοξίας.

Θεωρείτε ότι είναι εφικτό σήμερα η πρόσβαση 
να γίνεται μόνο μέσω του βαθμού απολυτη-
ρίου;
Όχι, θεωρώ ότι δεν είναι εφικτό επί του παρόντος, 
τουλάχιστον όχι με όρους που να διασφαλίζουν 
την αδιαβλητότητα, την αντικειμενικότητα και την 
αξιοπιστία του συστήματος. Ο συνυπολογισμός σε 
κάποιο ποσοστό της επίδοσης του μαθητή κατά τα 

μαϊκού περιβάλλοντος, χρειάζεται και πολιτική 
βούληση για την εφαρμογή της. Η επόμενη κυ-
βέρνηση της ΝΔ θα εκπέμψει και ένα σαφές μή-
νυμα μηδενικής ανοχής στη βία και στην ανομία.

Θεωρείτε ότι η ανακοίνωση του υπουργείου 
Παιδείας για 15.000 προσλήψεις εκπαιδευτι-
κών μάς βάζει «κανονικά και με τον νόμο» σε 
προεκλογική περίοδο;
Είναι γεγονός ότι στην εκπαίδευση χρειάζονται 
μόνιμοι διορισμοί, οι οποίοι ελπίζουμε να γίνουν. 
Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί την ευθύνη της κυβέρ-
νησης για τη συστηματική ανακύκλωση φρούδων 
υποσχέσεων για προσλήψεις στην εκπαίδευση: 
εδώ και δυόμισι χρόνια τους ακούμε, διά στόμα-
τος πρωθυπουργού και υπουργών της, να εξαγ-
γέλλουν μόνιμους διορισμούς στη γενική εκπαί-
δευση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Τον Ιού-
νιο του 2016 ο τότε υπουργός Παιδείας, κ. Φίλης, 
υποσχέθηκε 20.000 μόνιμους διορισμούς εκπαι-
δευτικών. Ο υπουργός Επικρατείας τον Ιανουά-
ριο του 2017, κ. Βερναρδάκης, είχε ανακοινώσει 
την προκήρυξη διαγωνισμού μία εβδομάδα μετά, 
για μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ουδεμία, 
βεβαίως, πρόσληψη έγινε. Και ουδέποτε προκη-
ρύχθηκε διαγωνισμός. Επανέρχονται τώρα και 
πάλι, ενόψει της διαφαινόμενης προεκλογικής 
περιόδου: ο νυν υπουργός Παιδείας έχει εξαγγεί-
λει μόνιμους διορισμούς στη γενική εκπαίδευση 
από το 2019, χωρίς όμως να έχει εγγραφεί η σχε-
τική δαπάνη στον προϋπολογισμό του ερχόμενου 
έτους. Η κυβέρνηση δεν έχει απολύτως καμία α-
ξιοπιστία και η ψηφοθηρική της στόχευση είναι 
προφανής σε όλους.

Γενικά, το τελευταίο διάστημα το πολιτικό 
«θερμόμετρο» μοιάζει να έχει ανέβει πολύ. 
Πιστεύετε ότι θα πάμε σε εκλογές μέσα σε 
κλίμα έντασης και πόλωσης;
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καλλιεργεί μεθοδικά 
εδώ και τέσσερα χρόνια ένα διχαστικό κλίμα, εντός 
του οποίου είχε οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές και 
το 2015. Ο πρωθυπουργός και τα στελέχη της κυ-
βέρνησής του, ελλείψει επιχειρημάτων και ου-
σιαστικού πολιτικού λόγου, επενδύουν στον λα-
ϊκισμό, που δηλητηριάζει τον δημόσιο διάλογο. 
Έτσι, δυστυχώς, διαφαίνεται ότι θα πορευτεί ως 
τις εκλογές, σε καθεστώς πόλωσης και διχασμού.

Δεδομένου ότι ο κ. Καμμένος έχει πει ότι θα 
αποχωρήσει από την κυβέρνηση αν η Συμ-
φωνία των Πρεσπών έρθει στη Βουλή για κύ-
ρωση, πόσο πιθανό θεωρείτε το ενδεχόμενο 
πρόωρης προσφυγής στις κάλπες; Και, αν 
συμβεί, είναι έτοιμη η ΝΔ;
Οι ΑΝΕΛ, ενώ είχαν θεωρητικά ταχθεί εναντίον 
της Συμφωνίας των Πρεσπών, την ίδια στιγμή, 
εξαιτίας της εξουσιολαγνείας τους, παρείχαν την 
απόλυτη στήριξή τους στον πρωθυπουργό, προ-
κειμένου να υπογράψει τη συμφωνία αυτή. Βρί-
σκουν πάντοτε τον τρόπο να ξεπερνούν ζητήματα 
αρχής και πολιτικής ηθικής, προκειμένου να εξα-
ντλήσουν τον μέγιστο δυνατό χρόνο παραμονής 
τους στην εξουσία. Πιστεύουμε ότι η προσφυγή 
στις κάλπες είναι απολύτως αναγκαία και θα ε-
πιδράσει λυτρωτικά. Η ΝΔ ασφαλώς και είναι 
έτοιμη, προετοιμάζοντας με συνέπεια εδώ και 
καιρό την αξιόπιστη, κοστολογημένη, τεκμηρι-
ωμένη και ρεαλιστική κυβερνητική της πρόταση 
που θα βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο.

τρία χρόνια φοίτησης στο λύκειο, προκειμένου α-
φενός να αξιολογείται η μαθητική πορεία του, και 
όχι μόνο η επίδοση στις Πανελλαδικές, και αφε-
τέρου να ενισχυθεί ο αυτόνομος παιδαγωγικός 
και εκπαιδευτικός ρόλος του λυκείου, είναι εν-
δεχομένως μια λύση που θα μπορούσε να επέλ-
θει σταδιακά και υπό προϋποθέσεις.

Ένα ζήτημα που βρίσκεται στην κορυφή των 
προτεραιοτήτων της ΝΔ αφορά την ανομία στα 
ανώτατα ιδρύματα και το άσυλο. Τι θα κάνετε 
για την αντιμετώπισή τους, αν εκλεγείτε κυ-
βέρνηση;
Για τη ΝΔ η κατάργηση του ασύλου είναι επιβε-
βλημένη. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: αυτεπάγ-
γελτη επέμβαση των αρχών για κάθε αξιόποινη 
πράξη που λαμβάνει χώρα στα ιδρύματα τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, δεν φτάνει να ψη-
φιστεί μια διάταξη για τη βελτίωση του ακαδη-
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πολιτική

Με την αφορμή του τέλους της χρονιάς η «Free Sunday» 
καταγράφει φωτογραφικά τις κυβερνητικές αποτυχίες 
του 2018 ανά μήνα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΔΙΆΛΟΓΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ 
ΜΕ ΤΟΝ ΆΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
Είναι 16 Ιανουαρίου, πέντε ημέρες πριν από το συλλαλητήριο της 
Θεσσαλονίκης, και ο πρωθυπουργός βγαίνει χαμογελώντας από τη 
Μονή Πετράκη, όπου είχε συναντηθεί με τον αρχιεπίσκοπο για 
δεύτερη φορά σε πέντε ημέρες. Λίγο πριν, ο αρχιεπίσκοπος είχε τα-
χθεί κατά της συμμετοχής στα συλλαλητήρια για τις διαπραγματεύ-
σεις με τα Σκόπια, αλλά η αποδοκιμασία του κατέπεσε όταν η εξέ-
δρα στη Θεσσαλονίκη γέμισε με ράσα. Οι σχέσεις του πρωθυπουρ-
γού με τον αρχιεπίσκοπο εμφανίστηκαν ρόδινες και φιλικές, αλλά η 
πρόσδεσή του στον πρωθυπουργό μάλλον τον άφησε απομονωμένο 
στην Ιερά Σύνοδο, όχι μόνο στο θέμα των συλλαλητηρίων αλλά και 
στη συμφωνία για την εξαίρεση των ιερέων από το μισθολόγιο, την 
οποία επίσης δεν μπόρεσε να περάσει. Ο ίδιος μάλιστα αποδίδει την 
κριτική που δέχεται στο ότι έχει ανοίξει το θέμα της διαδοχής του 
στην ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο κ. Ιερώνυμος στις 7 Φε-
βρουαρίου θα έχει συμπληρώσει 11 χρόνια στην ηγεσία της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος και έναν μήνα αργότερα το 81ο έτος του βίου του.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΧΆΝΟΝΤΆΣ ΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΆΚΗ
Στις 3 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από το συλλαλητήριο της 
Αθήνας για το όνομα της Μακεδονίας, μια ομάδα αγνώστων έ-
γραψε συνθήματα έξω από το σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη, ο ο-
ποίος είχε προαναγγείλει ότι θα είναι ομιλητής. «Ναι, είμαι πα-
τριώτης διεθνιστής και συνάμα περιφρονώ και μάχομαι τον φα-
σισμό. Σε όλες του τις μορφές και προπαντός στην πιο απατηλή 
και επικίνδυνη μορφή του. Την αριστερόστροφη. Σαν αυτή με 
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τις ομαδούλες των εξτρεμιστών που είναι σκέτοι τρομοκράτες» 
είπε ο Μίκης ανοίγοντας την ομιλία του, σε μια αποστροφή που 
ενόχλησε ιδιαίτερα το Μέγαρο Μαξίμου.

Την ώρα που το συλλαλητήριο ήταν σε έξαρση, οι εισαγγε-
λείς διαφθοράς ετοίμαζαν τη δικογραφία για τη Novartis, την 
οποία ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δ. Παπαγγελό-
πουλος χαρακτήριζε ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο από ιδρύσεως 
του ελληνικού κράτους. Τέσσερις μήνες αργότερα, η δικογρα-
φία γύριζε από τη Βουλή στους εισαγγελείς, διότι η εξεταστική 
επιτροπή δεν κατάφερε να στοιχειοθετήσει οτιδήποτε εναντίον 
των εμπλεκομένων.

ΜΑΡΤΙΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΆ, 
ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης παρα-
λαμβάνει το υπουργείο Οικονομίας από τον κ. Δημήτρη Παπα-
δημητρίου, ο οποίος εξαναγκάστηκε σε παραίτηση όταν έγινε 
γνωστό ότι η σύζυγός του, αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας 
Ράνια Αντωνοπούλου, είχε καταθέσεις εκατομμυρίων, αλλά έ-
παιρνε το επίδομα στέγασης.

Μπορεί η αποχώρηση του ζεύγους Παπαδημητρίου-Αντω-
νοπούλου να έπληξε το «ηθικό πλεονέκτημα» της κυβέρνησης, 
αλλά ο κ. Δραγασάκης δεν επέφερε καμία ουσιαστική αλλαγή 
στο θέμα των επενδύσεων, στο οποίο η χώρα εξακολουθεί να υ-
στερεί χαρακτηριστικά. Έφερε όμως στην κυβέρνηση, ως υφυ-
πουργό εργασίας, τον κ. Νάσο Ηλιόπουλο, ο οποίος εννέα μήνες 
αργότερα ανακοινώθηκε ως υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας με τη 
στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, αφού περίμενε τρεις-τέσσερις μήνες για να 
βρεθεί ο υποψήφιος που δεν ξέρει να χάνει, όπως είπε ο πρωθυ-
πουργός. Αλλά, δυστυχώς για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν βρέθηκε.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΤΥΘΗΚΕ  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΆΠΆΝΔΡΕΟΥ
Στις 17 Απριλίου ο πρωθυπουργός «ντύθηκε» Γιώργος Παπαν-
δρέου και πήγε στο Καστελόριζο για να στείλει το αντίστοιχο 

μήνυμα αισιοδοξίας που είχε στείλει ο κ. Παπανδρέου όταν 
πριν από 8 χρόνια παρά μία εβδομάδα ανακοίνωνε την υπο-
γραφή του πρώτου μνημονίου. «Κανείς δεν μπορεί να παίζει με 
την Ελλάδα, έχουμε αξίες και θα τις υπερασπιστούμε με όποιον 
τρόπο κι αν χρειαστεί» είπε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος 
στην Τουρκία, αλλά στο μεταξύ η Τουρκία είχε μετατρέψει τον 
ισχυρισμό της ότι τα Ίμια είναι σε «γκρίζα ζώνη» σε βεβαιότητα 
ότι τα Ίμια είναι τουρκικό έδαφος, ενώ πριν από λίγο είχε κατα-
φέρει να διώξει το ιταλικό πλοίο που θα έκανε γεωτρήσεις και ο 
Ερντογάν απευθυνόταν στην Ελλάδα με διατυπώσεις οι οποίες 
θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν προσβλητικές. Οκτώ μήνες 
αργότερα, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ απείλησε ότι θα ισοπεδώσει τη 
βραχονησίδα την οποία θα καταλάμβαναν οι Τούρκοι.

ΜΑΪΟΣ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΆΔΕΙΆΣΕ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ
«Τώρα, δήμαρχε, βρήκες τον μπελά σου, διότι συμβολοποι-
είς ένα δημοκρατικό, προοδευτικό μέτωπο μπροστά σε αυτή 
τη μαυρίλα» είπε ο πρωθυπουργός όταν επισκέφθηκε στις 25 
Μαΐου τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, για να του συμπαρασταθεί 
μετά την επίθεση που είχε δεχτεί στην εκδήλωση για τη γενο-
κτονία των Ποντίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για οργανωμένη συ-
νωμοσία της ακροδεξιάς, στοχοποίησε ως ηθικό αυτουργό της 
επίθεσης τον πρώην περιφερειάρχη Παναγιώτη Ψωμιάδη και 
ανακοίνωσε την απόφασή του να στηρίξει τον κ. Μπουτάρη στις 
επικείμενες δημοτικές εκλογές. Ο ίδιος ο κ. Μπουτάρης είπε 
ότι θα είναι δήμαρχος μέχρι τα εκατό, ενώ ο κ. Τσίπρας τον Σε-
πτέμβριο τον διαβεβαίωσε ότι θα σκίσει στις εκλογές. Τέσσερις 
μήνες αργότερα, ο κ. Μπουτάρης αποφάσισε ότι δεν θα είναι 
ξανά υποψήφιος, επειδή οι έρευνες έδειχναν ότι δεν βγαίνει, 
και ο κ. Τσίπρας κατέληξε στην υποψηφιότητα της κ. Κατερίνας 
Νοτοπούλου, η οποία στο μεταξύ είχε γίνει υφυπουργός Μακε-
δονίας-Θράκης, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να της εξασφα-
λίσει στήριξη απ’ οποιοδήποτε άλλο κόμμα.

ΕΝΆ ΦΙΆΣΚΟ ΤΟΝ ΜΗΝΆ
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ΙΟΥΝΙΟΣ
Ο ΦΊΛΟΣ ΖΟΡΑΝ ΤΑ ΠΉΡΕ ΟΛΑ
Στις 17 Ιουνίου στις Πρέσπες οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας 
και της ΠΓΔΜ υπέγραφαν, παρουσία του ειδικού μεσολαβητή 
του ΟΗΕ και της ύπατης εκπροσώπου της Ε.Ε. για την εξωτε-
ρική πολιτική και την άμυνα Φεντερίκα Μογκερίνι, τη συμ-
φωνία η οποία θα έδινε τέλος στην εκκρεμότητα των διμερών 
σχέσεων που ήδη κρατούσε 27 χρόνια. Τρεις μήνες αργότερα, 
στα Σκόπια απέδιδαν την υπερψήφιση της συμφωνίας σε υπό-
γειες διεργασίες και εξαγορές αντιπάλων του κ. Ζάεφ, ενώ στην 
Αθήνα ο υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος κατηγορούσε τον 
υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά ότι η προώθηση της συμφω-
νίας στα Σκόπια είχε χρηματοδοτηθεί με 50 εκατ. ευρώ από τον 
Τζορτζ Σόρος. Έκτοτε η κυβέρνηση Τσίπρα είναι όμηρος των 
αλλοπρόσαλλων δηλώσεων του κ. Καμμένου, ο οποίος αλλάζει 
απόψεις για το πότε θα παραιτηθεί από την κυβέρνηση έως και 
δύο φορές την ημέρα, ενώ ο πρωθυπουργός ευτελίζει τις αντι-
δράσεις του υπουργού του, λέγοντας ότι θα μείνει επειδή δεν 
έχει πουθενά καλύτερα να πάει.

ΙΟΥΛΙΟΣ
ΟΛΑ ΕΊΧΑΝ ΓΊΝΕΊ ΚΑΛΑ, ΑΛΛΑ ΤΑ 
ΘΎΜΑΤΑ ΕΦΤΑΣΑΝ ΤΑ ΕΚΑΤΟ
Στις 23 Ιουλίου κι ενώ ο πρωθυπουργός βρίσκεται σε επίσκεψη 
στο Μόσταρ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ξεσπά μια φωτιά στο 
Μάτι της Αττικής η οποία μέσα σε λίγες ώρες αφήνει πίσω της 
δεκάδες νεκρούς. Όταν γυρίζει από το Μόσταρ κι ενώ η φωτιά 
έχει ολοκληρώσει το καταστροφικό της έργο, ο πρωθυπουρ-
γός προεδρεύει σε σύσκεψη στην οποία, σαν να μη συμβαί-
νει τίποτα και σαν να μην ξέρει, συζητά και δίνει εντολές για 
την αντιμετώπισή της. Τρεις ημέρες αργότερα, σε βραδινή συ-
νέντευξη Τύπου ο υπουργός Επικρατείας Δημήτρης Τζανακό-
πουλος, εν μέσω του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη Νίκου Τόσκα και των αρχηγών της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυ-
ροσβεστικής, διαβεβαιώνει ότι η διαχείριση της φωτιάς ήταν η 
δέουσα και η κυβέρνηση θα επαναλάμβανε τα ίδια σε μια πα-
ρόμοια περίπτωση. Τόσο ο κ. Τόσκας όσο και οι αρχηγοί απο-
μακρύνθηκαν το αμέσως επόμενο διάστημα. Το μόνο που έ-
μεινε από τότε είναι η απαγόρευση συμμετοχών των στελεχών 
του ΣΥΡΙΖΑ στον ΣΚΑΪ, επειδή είχε μεταδώσει την πληροφο-
ρία ότι οι αρχηγοί θα απομακρυνθούν. Η δικαστική έρευνα συ-
νεχίζεται.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΤΟΎ ΟΔΎΣΣΕΑ
Ο πρωθυπουργός, επικαλούμενος δύσκολους ομηρικούς συμ-
βολισμούς, πήγε στην Ιθάκη για να ανακοινώσει την έξοδο της 
χώρας από τα μνημόνια. Το σκηνικό θα μπορούσε να είναι καλό 
και επιτυχημένο, αν στο μεταξύ δεν είχε υπογράψει ο ίδιος δέ-
σμευση της χώρας από τις βουλήσεις των δανειστών για τα ε-
πόμενα 39 χρόνια και δέσμευση της δημόσιας περιουσίας για 
τα επόμενα 99. Ο κ. Τσίπρας είχε δομήσει ένα ολόκληρο αφή-
γημα για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, το οποίο ο-
δηγούσε ενδεχομένως και σε κάλπες τον Σεπτέμβριο, αλλά η 
πυρκαγιά στο Μάτι ακύρωσε τα σενάρια του εκλογικού αιφνι-
διασμού. Λίγο αργότερα ακυρώθηκε εκ των πραγμάτων και το α-
φήγημα της εξόδου από τα μνημόνια, το οποίο πλέον είναι αμ-
φίβολο αν το πιστεύει κανείς, ακόμη και στον ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη 
και ως πρόσκαιρη προεκλογική σημαία.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΊΑΛΎΟΝΤΑΣ ΤΉ ΣΑΛΟΝΊΚΉ
Στις 8 Σεπτεμβρίου στην ομιλία του στο Βελλίδειο στη ΔΕΘ ο 
πρωθυπουργός ξεδιπλώνει το πακέτο των παροχών, το οποίο η 
κυβέρνηση θεωρεί ότι θα αποτελέσει τον μοχλό για την αλλαγή 
του κλίματος και την ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα, 
λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά, μακεδονικές ενώσεις οργανώ-
νουν ένα συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για το όνομα. Υπάρχουν 
ακραία στοιχεία από τη μια, αλλά και οικογένειες με παιδιά από 
την άλλη. Η αστυνομία κρατά μακριά τους διαδηλωτές, χρησι-
μοποιώντας υπερβολική βία που δεν συνάδει με την ανθρωπο-
γεωγραφία των συγκεντρωμένων. Την επόμενη μέρα η νέα υφυ-
πουργός Δημόσιας Τάξης, Κατερίνα Παπακώστα, αποδίδει τη 
βία στην ανάγκη να μην υπάρξουν έκτροπα και παρενέργειες. 
Στο μεταξύ, το κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει διαλυθεί και η 
έκθεση, αντί για γιορτή, έχει γίνει κατάρα για μαγαζάτορες και 
κατοίκους.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΠΊΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ
Ο υπουργός Εξωτερικών υποβάλλει την παραίτησή του όταν 
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου 
ο υπουργός Άμυνας τον κατηγορεί ότι διαχειρίστηκε 50 εκατ. 
ευρώ για την προώθηση της Συμφωνίας των Πρεσπών στα Σκό-
πια και δεν τον υπερασπίζεται κανένας υπουργός. Όμως στην 
τελετή παράδοσης του υπουργείου από τον απερχόμενο υ-
πουργό Εξωτερικών στον πρωθυπουργό, ο οποίος το ανέλαβε, η 
κατάσταση είναι εξαιρετικά εύθυμη και χαρούμενη, χωρίς σκιές 
και προβλήματα. Μέχρι τη στιγμή που ο κ. Κοτζιάς προαναγ-
γέλλει ότι είναι ζήτημα ολίγων ημερών η επέκταση των χωρι-

κών υδάτων της χώρας στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, καθώς 
είναι έτοιμα τα προεδρικά διατάγματα. Η αναφορά προκαλεί 
την άμεση αντίδραση της Τουρκίας, που υπενθυμίζει το casus 
belli, και την εσπευσμένη αναδίπλωση της Αθήνας, η οποία δι-
αβεβαιώνει ότι είναι δικαίωμά της να αυξήσει τα χωρικά της 
ύδατα, όποτε θέλει. Εντός των αμέσως επόμενων ωρών προκύ-
πτει ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν θέλει και ότι ο απερχό-
μενος υπουργός δεν ήξερε τα μελλοντικά πράγματα.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΊ ΑΝΤΊΑΜΕΡΊΚΑΝΟΊ 
ΚΑΊ ΤΑ ΑΜΕΡΊΚΑΝΑΚΊΑ
Στην καθιερωμένη πορεία στη μνήμη του Πολυτεχνείου, η 
οποία παραδοσιακά πηγαίνει μέχρι την αμερικανική πρεσβεία, 
συμμετέχουν και δυο-τρεις υπουργοί, ανάμεσα στους οποίους 
και ο θεωρούμενος ως κύριος συνομιλητής του πρέσβη Πάιατ, 
Νίκος Παππάς, και ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επι-
τροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης. Μπροστά στην αμε-
ρικανική πρεσβεία δέχονται προπηλακισμούς και ύβρεις από 
άλλους διαδηλωτές, αντίδραση που ήταν γνωστή, καθώς είχε 
συμβεί και το πρωί της ίδιας ημέρας, όταν στελέχη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ πήγαν να καταθέσουν στεφάνι σε Αθήνα και Θεσσαλο-
νίκη. Έναν μήνα αργότερα, ένας από αυτούς που προπηλάκιζαν 
τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη λέγεται ότι εθεάθη 
στη δεύτερη σειρά των ακροατών της ομιλίας του πρωθυπουρ-
γού για τις Πρέσπες στο Παλέ ντε Σπορ της πόλης. Εκεί ούτε 
προπηλάκισε ούτε έβρισε κανέναν…

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΓΎΡΩ ΓΎΡΩ ΟΛΟΊ, ΣΤΉ ΜΕΣΉ Ο ΜΑΝΩΛΉΣ
Λίγο πριν από το τέλος του χρόνου έγινε γνωστός ο Μανώλης 
Πετσίτης ή, όπως ήταν γνωστός, ο «Μανώλης του Παππά», ένας 
παλιός συμμαθητής του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, που 
μέχρι το τέλος του 2014 δούλευε ως σερβιτόρος με εισοδήματα 
χαμηλότερα των 5.000 ευρώ, ενώ από το 2015 και μετά ανέλαβε 
σύμβουλος επιχειρηματιών οι οποίοι είχαν ανοιχτές εκκρεμό-
τητες με το Δημόσιο και αύξησε τα εισοδήματά του σε εκατο-
ντάδες χιλιάδες ευρώ. Ο κ. Πετσίτης εξαφανίστηκε από το προ-
σκήνιο και σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στην Κύπρο, 
ενώ ο κ. Παππάς δήλωσε ότι έχει χρόνια να τον δει, αλλά στη 
Βουλή δεν πήγε για να απαντήσει στη σχετική ερώτηση. Κατά 
τη συζήτηση στη Βουλή, ο υπουργός Επικρατείας, Αλέκος Φλα-
μπουράρης, απέδωσε τις φωτογραφίες του κ. Πετσίτη με κορυ-
φαία κυβερνητικά στελέχη στην επιθυμία του να βγαίνει φω-
τογραφίες, ενώ ο υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, είπε 
ότι δεν τον φοβίζουν τα ειδικά δικαστήρια, στα οποία είχαν 
κάνει σαφή αναφορά οι αντιπρόεδροι της ΝΔ, Κωστής Χατζη-
δάκης και Άδωνις Γεωργιάδης.
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ΌΤΑΝ ΌΙ… ΕΠΌΜΕΝΌΙ 
«ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΌΥΝ ΤΗ ΧΏΡΑ»

 ΤΌΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

«Παραλάβαμε καμένη γη» έλεγε κάποτε ο Αν-
δρέας Παπανδρέου. Στην πραγματικότητα, 
είχε παραλάβει μια αρκετά στρωμένη χώρα 
με καλές προοπτικές ανάπτυξης, κυρίως 

λόγω της επικείμενης εισροής τεράστιων κονδυλίων της τότε 
ΕΟΚ, στην οποία μόλις μας είχε βάλει ο Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής. Αυτό που κατάφερε βέβαια ο αείμνηστος ήταν να φέρει 
τη χώρα στα πρόθυρα χρεοκοπίας μέσα σε οκτώ χρόνια, αφού 
πρώτα δοξάστηκε με το σύνθημα «Τσοβόλα, δώσ’ τα όλα». Η α-
λαζονεία του τότε ΠΑΣΟΚ, δήθεν αυθεντικού και μοναδικού εκ-
φραστή της προοδευτικότητας, δεν το εμπόδισε να προβλέψει 
την ήττα. Φρόντισε ο αείμνηστος να ψηφίσει αναλογικό εκλο-
γικό σύστημα, με στόχο να εμποδίσει τη ΝΔ να σχηματίσει κυ-
βέρνηση. Φρόντισε επίσης να καλλιεργήσει ακόμη περισσότερο 
το μίσος για τον αντίπαλο, αποδίδοντας στον τότε αρχηγό της ΝΔ 
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τον χαρακτηρισμό του «εφιάλτη» και 
του συνεργάτη των ναζί.

Μετά από τρεις εκλογικές αναμετρήσεις η ΝΔ του Κωνστα-
ντίνου Μητσοτάκη έκανε κυβέρνηση με 151 βουλευτές και κα-
τάφερε να κυβερνήσει περίπου τρία χρόνια μια χώρα σχεδόν 
χρεοκοπημένη. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κυβέρνησε απο-
κλειστικά με στόχο το ουσιαστικό αποτέλεσμα και επανέφερε τη 
χώρα. Ακριβώς επειδή δεν υπήρξε λαοπλάνος, ο πατέρας Μητσο-
τάκης έπεσε γρήγορα και από μέσα, έχοντας όμως αφήσει ουσι-
αστικό έργο, το οποίο άντεξε μέχρι σχεδόν τις ημέρες μας. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα το ασφαλιστικό, το οποίο στη βασική 
του δομή επέζησε μέχρι την ισοπέδωση από τον νόμο Κατρού-
γκαλου. Ο πατέρας Μητσοτάκης έπεσε με πρόσχημα το Μακεδο-
νικό, αλλά ουσιαστικά γιατί η οικονομική του πολιτική μπορεί να 
ωφελούσε τη χώρα, αλλά δεν έφερνε ψήφους. Καθόλου τυχαία, ο 
Κ. Σημίτης, έστω και δειλά, συνέχισε το έργο εκείνης της κυβέρ-
νησης. Απλώς στο τέλος υποτάχθηκε κι αυτός στο τέρας του λα-
ϊκισμού, με κορυφαία αποτυχία τη μη μεταρρύθμιση του ασφα-
λιστικού.

Επαναλαμβάνεται σαν φάρσα
Κι επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα, «οι προηγού-
μενοι κατέστρεψαν τη χώρα» διακήρυξε ο Αλέξης Τσίπρας. Στην 
πραγματικότητα, παρέλαβε μια χώρα σε δύσκολη θέση, αλλά με 

Από το σκίσιμο του μνημονίου με έναν 
νόμο και ένα άρθρο καταλήξαμε σε τρίτο 
μνημόνιο και προσπάθεια παιχνιδιού με τον 
χρόνο, ώστε με τα δανεικά να σταθεί η χώρα 
στοιχειωδώς στα πόδια της, να συρθεί και να 
πάμε στις εκλογές με παροχές!

σοβαρές πιθανότητες ανάκαμψης, αρκεί να συμμάζευε στοιχει-
ωδώς τη διαχείρισή της. Κατάφερε να τη χρεοκοπήσει μέσα σε 
ένα εξάμηνο. Από το σκίσιμο του μνημονίου με έναν νόμο και 
ένα άρθρο καταλήξαμε σε τρίτο μνημόνιο και προσπάθεια παι-
χνιδιού με τον χρόνο, ώστε με τα δανεικά να σταθεί η χώρα στοι-
χειωδώς στα πόδια της, να συρθεί και να πάμε στις εκλογές με 
παροχές! Το «Τσοβόλα, δώσ’ τα όλα» αντικαταστάθηκε με το 
«καταργούμε τα μέτρα των μνημονίων». Εννοείται πως ήδη έχει 
ψηφιστεί απλή αναλογική, με στόχο να εμποδιστεί η ΝΔ να κυ-
βερνήσει. Εννοείται πως τη θέση του «εφιάλτη» πήρε «η ουρά 
της ακροδεξιάς». Το Μακεδονικό αποτελεί και πάλι την επικε-
φαλίδα των εξελίξεων. Η κυβέρνηση αδιαφορεί πλήρως για την 
ουσία του Μακεδονικού. Της είναι χρήσιμο για να συγκαλύψει 
την οικονομική διάλυση της χώρας.

Ο επόμενος θα κληθεί να διαχειριστεί όχι απλώς τη χρεο-
κοπία αλλά την πλήρη ανατίναξη της χώρας που πλέον η κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ, συστηματικά, οργανώνει. «Αν έρθετε στην 
κυβέρνηση, θα φέρετε μαζί σας το ΔΝΤ» είπε ο πρωθυπουρ-
γός απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο ΔΝΤ, ως 
γνωστόν, προσφεύγουν οι χώρες που δεν έχουν χρήματα για να 
καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση 
έχει το «μαξιλαράκι» για δύο χρόνια, δηλαδή καλύπτει και τον 
πρώτο χρόνο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Γιατί αυτός να πάει 
στο ΔΝΤ; Διότι το μαξιλαράκι, σε όποιο μέτρο είναι αληθινό, θα 
το ξοδέψουν οι σημερινοί ή θα προγραμματίσουν παροχές, ώστε 
και να το δεσμεύσουν και να μπορούν να κατηγορούν τον επό-
μενο ότι τις έκοψε.

Προσλήψεις υλοποιούνται και άλλες τόσες «προγραμματίζο-
νται» σε βάθος τριετίας, νέες πανεπιστημιακές σχολές ιδρύονται, 
αυξήσεις μισθών θεσμοθετούνται, επιδόματα, βοηθήματα και 
πάσης φύσεως ελεημοσύνες μοιράζονται σήμερα, τρώγοντας το 
μαξιλαράκι. Αποκλειστικός στόχος των σημερινών είναι να μην 
μπορεί ο επόμενος να ελέγξει στοιχειωδώς την κατάσταση. Κυ-
ρίως όμως να υπάρχει μια εύπεπτη δικαιολογία να προκληθούν 
εκλογές (… ξανά …) με αφορμή την προεδρική εκλογή του 2020 
και πρόσχημα την αντιστροφή των σημερινών παροχών. Οι εκλο-
γές του Σεπτεμβρίου 2015 παρέγραψαν το πρώτο καταστροφικό 
εξάμηνο, οι εκλογές για την προεδρική εκλογή θα παραγράψουν 
τα πεπραγμένα της δεύτερης τετραετούς θητείας.

Το δημόσιο χρέος της χώρας αυξήθηκε, τα capital controls 
παραμένουν, οι αγορές δεν μας δανείζουν, οι δημόσιες δαπάνες 
αυξάνονται, τα φορολογικά έσοδα κάμπτονται. Επιχειρήσεις με-
τακομίζουν, εργαζόμενοι μεταναστεύουν. Είμαστε εδώ και καιρό 
ένα φθίνον κλειστό οικονομικό κύκλωμα. Ουδείς απέξω επεν-
δύει εδώ και τα βασικά έσοδα από τον τουρισμό απλά δεν εισέρ-
χονται στη χώρα, κατατιθέμενα απευθείας σε τράπεζες εξωτε-
ρικού. Σε αυτό το κλειστό κύκλωμα, εάν κάποιος πάρει περισ-
σότερα, είναι αυταπόδεικτο ότι κάποιος άλλος θα τα στερηθεί. 
Απλό, απλοϊκό και αυτονόητο.

Τον τόνο δίνουν οι δικαστές
Σε αυτές τις συνθήκες, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε 
σκόπιμο να κηρύξει όλες σχεδόν τις συνταξιοδοτικές και μισθο-
λογικές περικοπές του δημόσιου τομέα παράνομες. Οι δικαστι-
κές ενώσεις είχαν ήδη από το 2012 τοποθετηθεί και είχαν διακη-
ρύξει ότι για την κρίση φταίνε τα μνημόνια. Οι δικαστές κατέβη-
καν, παραβιάζοντας το Σύνταγμα, σε απεργία για να μη γίνουν οι 
περικοπές στις αποδοχές τους. Ακύρωσαν με τη σειρά πρώτα τις 
δικές τους περικοπές μισθών, ύστερα τις περικοπές των συντά-
ξεων και τέλος των μισθών των υπολοίπων. «Ο νομοθέτης δεν δι-
καιολογείτο πλέον να προχωρήσει στην υιοθέτηση του καταρ-
γητικού μέτρου (των δώρων των εν ενεργεία) χωρίς προηγου-
μένως να έχει εκτιμήσει την προσφορά του μέτρου ενόψει και 
της διαπίστωσης ότι τα αντίστοιχα μέτρα που είχε λάβει ως τότε 
δεν είχαν αποδώσει τα αναμενόμενα και ότι η οικονομική ύφεση 
είχε ενταθεί με ρυθμούς που είχαν ανατρέψει τις αρχικές προ-
βλέψεις». Σε απλά ελληνικά: για την κρίση φταίνε τα μνημόνια! 
Ας μας εξηγήσει κάποιος ποια ήταν τα αναμενόμενα και ποιου 
ευθύνη είναι να το καθορίσει. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι 
κυβερνητική πολιτική και δεν ελέγχεται δικαστικά. Το αναμενό-
μενο αποτέλεσμα των περικοπών και η εκτίμηση της απόδοσής 
τους ελέγχεται; «Λεφτά υπάρχουν»; Αντέχει ο ιδιωτικός τομέας 
να πληρώσει κι άλλους φόρους, ώστε ο δημόσιος τομέας να βρε-
θεί στα προ κρίσης μισθολογικά επίπεδα; Είναι σωστό;

Οι περικοπές, σημείωσε το ΣτΕ για τους δημοσίους υπαλ-
λήλους, δεν πρέπει να οδηγούν σε ανεπίτρεπτη μείωση του επι-
πέδου ζωής κάτω από το επίπεδο της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Ο 
αυτοαπασχολούμενος και επιχειρηματίας φορολογούμενος του 
ιδιωτικού τομέα καταβάλλει επίσημα το 80% των εσόδων του για 
να συντηρηθεί το ακόμη τεράστιο, και μη αξιολογούμενο, Δημό-
σιο και πλέον καλείται να πληρώσει το 100% για να αντιστρα-
φούν και οι περικοπές των μισθών του Δημοσίου. Ο μισθωτός 
του ιδιωτικού τομέα έχει ως βασικό μισθό τον μισό από τον αντί-
στοιχο του Δημοσίου. Δεν έχει μονιμότητα, δεν έχει πάντοτε α-
σφάλιση και περίθαλψη.

Άγιος Βασίλης έρχεται και φέρνει δώρα!
Όλοι γνωρίζουμε όμως πως τα δώρα του Αϊ-Βασίλη τα πληρώ-

νουμε, πάντα, εμείς οι ίδιοι!
Εφόσον το «ευτυχές νέο και εκλογικό έτος 2019» αποφα-

σίσουμε να ψηφίσουμε πάλι(!) τον Αϊ-Βασίλη, τότε… καλό μας 
Πάσχα!

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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ΝΕΟ ΜΠΑΡΑΖ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σ
οβαρό προβληµατισµό στις 
αρχές και στην κυβέρνηση 
προκαλούν τα νέα τροµο-
κρατικά χτυπήµατα που 
σηµειώθηκαν το τελευταίο 
διάστηµα στην Αθήνα, κα-

θώς τα χαρακτηριστικά τους «µιλούν» για νέα 
έξαρση της βίας στη χώρα.

«∆οκιµαστικός» τρόµος
Τη µεγαλύτερη ανησυχία στις διωκτικές αρ-
χές προκαλεί η έκρηξη εµπρηστικού µηχανι-
σµού έξω από τον ναό του Αγίου ∆ιονυσίου 
στο Κολωνάκι, στην καρδιά της Αθήνας. Παρά 
το γεγονός ότι ο µηχανισµός ήταν µικρής 
ισχύος, πληροφορίες από την Αντιτροµοκρα-
τική αναφέρουν ότι υπάρχουν δύο βασικά 
στοιχεία που προβληµατίζουν την αστυνο-
µία. Πρώτον, ότι το χτύπηµα ήταν «τυφλό», 
δηλαδή δεν υπήρξε προειδοποιητικό τηλε-
φώνηµα. Η αστυνοµία εκτιµά ότι αυτό έγινε 
επειδή ο µηχανισµός ήταν µικρής ισχύος και 
δεν υπήρχε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, 
ωστόσο αυτό καθαυτό το γεγονός προκαλεί 
ερωτηµατικά.

Σε δεύτερο επίπεδο, µε βάση τα στοιχεία 
της συνδεσµολογίας του εµπρηστικού µηχα-

νισµού (µέσα σε κουτί παπουτσιών µπουκά-
λια µε εύφλεκτο υγρό, χαµηλής ταχύτητας 
πυρίτιδα, ίσως από κροτίδες, που κόλλησαν 
γύρω από τα µπουκάλια, ρολόι και καλώδια), 
εικάζεται ότι στην πραγµατικότητα πρόκει-
ται για µια «δοκιµαστική» επίθεση, θεωρία 
που, αν ισχύει, «δείχνει» στην κατεύθυνση 
µιας νέας τροµοκρατικής οργάνωσης, η οποία 
ακόµη δεν έχει την επιχειρησιακή εµπειρία 
παλαιότερων σχηµάτων και κάνει «πρόβες» 
για νέο χτύπηµα.

Αναµένοντας την ανάληψη 
ευθύνης
Παράλληλα, οι αρχές αναµένουν και κάποια 
κίνηση για την ανάληψη ευθύνης για το χτύ-
πηµα στο Κολωνάκι, κάτι που αποτελεί επί-
σης πηγή προβληµατισµού, καθώς, ενώ ήδη 
έχουν περάσει περίπου δύο εβδοµάδες, ου-
δείς έχει αναλάβει την ευθύνη για την επί-
θεση στο κτίριο του ΣΚΑΪ και της «Καθηµε-
ρινής» µε ισχυρό εκρηκτικό µηχανισµό, ενώ 
λίγο µετά είχε υπάρξει απειλή και για δεύτε-
ρη βόµβα στο κτίριο, η οποία, βέβαια, αποδεί-
χθηκε ψεύτικη.

Όπως και να ’χει, πάντως, τα δύο χτυπή-
µατα, αν και διαφορετικής τάξης µεγέθους, 

προκαλούν ανησυχία στις αρχές και στην κυ-
βέρνηση, καθώς έγιναν σε στόχους υψηλού 
συµβολισµού (ένα ΜΜΕ και ένα κεντρικότα-
το σηµείο της Αθήνας), µε το χτύπηµα στον 
ΣΚΑΪ να φαίνεται και ιδιαίτερα οργανωµένο 
και σχεδιασµένο. Η αστυνοµία ελέγχει όλα 
τα στοιχεία και ελπίζει κάποιο από αυτά να 
«δείξει» τους δράστες των χτυπηµάτων, ώστε 
να µπορέσει να καταλήξει σε κάποια πιο 
«στέρεα» συµπεράσµατα.

Σηµειώνεται ότι η έκρηξη έξω από τον 
ναό του Αγίου ∆ιονυσίου προκάλεσε το εν-
διαφέρον των διεθνών ΜΜΕ, µε τη γαλλική 
«Figaro» να σηµειώνει ότι «οι επιθέσεις κατά 
δηµόσιων θεσµών, ραδιοτηλεοπτικών µέσων, 
τραπεζών ή διπλωµατικών αντιπροσωπειών 
είναι συχνές εδώ και χρόνια στην Ελλάδα και 
αποδίδονται σε τέτοια (σ.σ.: ακροαριστερά) 
κινήµατα», ενώ η «Washington Post» υπο-
γράµµισε ότι δεν υπήρξε προειδοποίηση για 
το χτύπηµα και ότι οι ελληνικές αρχές ήταν 
ήδη σε συναγερµό µετά την έκρηξη στον 
ΣΚΑΪ. Από την πλευρά της, η αυστριακή «Der 
Standard» µίλησε στον τίτλο του σχετικού ρε-
πορτάζ για «φόβο για µπαράζ τροµοκρατικών 
χτυπηµάτων µετά τις εκρήξεις στην Αθήνα».

Πολιτική θύελλα
Όπως ήταν αναµενόµενο, το νέο χτύπηµα 
µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα προκάλε-
σε σφοδρές αντιδράσεις από τα κόµµατα της 

αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης και του 
τρόπου µε τον οποίο αντιµετωπίζει τα φαι-
νόµενα βίας. Ο πρόεδρος της Ν∆ Κυριάκος 
Μητσοτάκης ήταν ιδιαίτερα αιχµηρός στο 
σχόλιό του –που έγινε µέσω Twitter–, καθώς 
τόνισε ότι «µια βόµβα έξω από εκκλησία σε 
πυκνοκατοικηµένο εµπορικό δρόµο της Αθή-
νας είναι τυφλό χτύπηµα κατά των πολιτών. 
Είναι ευτύχηµα που δεν θρηνήσαµε θύµατα. 
∆υστυχώς το αίσθηµα ανασφάλειας γίνεται 
πια πρωτόγνωρο όσο η κυβέρνηση δεν συνει-
δητοποιεί την ανάγκη µηδενικής ανοχής στη 
βία».

Ακόµα πιο αυστηρός έναντι της κυβέρ-
νησης εµφανίστηκε ο τοµεάρχης Άµυνας της 
Ν∆, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος τόνισε ότι 
«ένα 24ωρο µετά το χτύπηµα στον Άγιο ∆ι-
ονύσιο, βλέπω µε µεγάλη απορία και έκπλη-
ξη ότι ούτε ο πρωθυπουργός, ούτε ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος, ο κ. Τζανακόπουλος, 
ούτε η αρµόδια υπουργός, η κ. Γεροβασίλη, 
αισθάνθηκαν την ανάγκη να κάνουν κάποια 
επίσηµη δήλωση», ενώ πρέπει να σηµειωθεί 
ότι η υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, 
Κατερίνα Παπακώστα, αρκέστηκε σε µια µάλ-
λον αµήχανη ανάρτηση στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, στην οποία ανέφερε «συστήνω 
αυτοσυγκράτηση σε όσους έχουν απύλωτο 
στόµα», προσθέτοντας ότι «µε αφορµή την 
έκρηξη, λένε πράγµατα τα οποία ποτέ δεν θα 
έλεγαν αν πλήρωναν φόρο γι’ αυτά». ∆.Χρ.

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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Η 
ιστορία της Ελλαδικής Εκκλησίας είναι 
παράλληλη µε αυτήν του ελληνικού κρά-
τους από τις αρχές του 19ου αιώνα. Η εκ-
κλησιαστική παράδοση και κουλτούρα, ω-
στόσο, είναι αρχαίες µε όλη την έννοια της 
λέξης, αντανακλώντας τη δύναµη ενός θε-

σµού που όµοιό του δεν έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα και φυσικά 
ο ελληνισµός.

Όπως ισχύει µε πολλές από τις Εκκλησίες του εξωτερικού, 
η Ελλαδική Εκκλησία βασίζεται ως επί το πλείστον σε µια κρα-
τική χρηµατοδότηση υπό τη µορφή της µισθοδοσίας των κληρι-
κών, η οποία ανέρχεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ ετησίως. Με ε-
ξαίρεση τα ακραία παραδείγµατα της Αγγλίας, της Ολλανδίας και 
της Κύπρου, όπου οι Εκκλησίες είναι σχεδόν ολοκληρωτικά αυ-
τόνοµες, σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει κάποια µορφή ά-
µεσης ή έµµεσης χρηµατοδότησης από το κράτος. Αυτό γίνεται µε 
µια σειρά µέτρων, όπως η συµβολή µελών της Εκκλησίας µέσω 
της φορολογίας, η παρακράτηση µέρους των φορολογικών εσό-
δων απ’ όλους τους κατοίκους και απόδοσή τους στην Εκκλησία, 
καθώς και απευθείας χρηµατοδότηση ως πληρωµή για παλαιότε-
ρες απαλλοτριώσεις εκκλησιαστικής περιουσίας. Ακόµα και στη 
Γαλλία, µε την αυστηρά κοσµική παράδοση, το κράτος επωµίζε-
ται τη συντήρηση των ναών, κάτι που αποτελεί ένα πολύ ακριβό 
εγχείρηµα.

Η ελληνική ιδιαιτερότητα
Το κάθε µοντέλο έχει σχηµατιστεί σύµφωνα µε τις τοπικές παρα-
δόσεις και ιστορικές εξελίξεις, όπως θα περίµενε κανείς, αλλά δεν 
µπορεί να αµφισβητηθεί ότι υπάρχει µια σαφής τάση υποστήρι-
ξης των χριστιανικών θεσµών από τα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό δεν 
σηµαίνει φυσικά ότι δεν υποστηρίζονται κι άλλες θρησκείες, όταν 
είναι αναγνωρισµένες. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο ίσως της 
ελληνικής ιδιαιτερότητας είναι η θέση δηµοσίου υπαλλήλου την 
οποία κατέχουν οι ιερείς. Η περιουσία όλων των νοµικών προσώ-
πων της Εκκλησίας είναι πρακτικά αδύνατο να εκτιµηθεί, αφού 
δεν υπάρχει µια κεντρική διαχείριση, ενώ το µεγαλύτερο κοµ-
µάτι είναι µη αξιοποιήσιµο για µια σειρά αιτιών. To κοµµάτι της 
περιουσίας το οποίο είναι άµεσα εκποιήσιµο/εκµεταλλεύσιµο α-
νέρχεται πιθανότατα σε λίγα δισεκατοµµύρια ευρώ και τα ετήσια 

  ΤΟΥ ΦΑΝΗ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ*

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

έσοδα, σύµφωνα µε παλαιότερους ισολογισµούς, είναι της τάξεως 
των λίγων δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ.

Είναι προφανές, παρά την εγγενή ανακρίβεια των αριθµών, ότι 
η Εκκλησία της Ελλάδος δεν µπορεί να συντηρήσει τη µισθοδοσία 
του κλήρου παρά µόνο για λίγα χρόνια και αυτό προϋποθέτοντας 
την εκποίηση της υπάρχουσας περιουσίας. Το αίτηµα για καλύ-
τερη εκµετάλλευση της περιουσίας αυτής θα µπορούσε να βελτιώ-
σει αλλά σε καµία περίπτωση να καλύψει το κενό που θα δηµιουρ-
γούνταν από µια πιθανή διακοπή της κρατικής χρηµατοδότησης. 
Τυχόν παύση της παροχής αυτής θα κατέληγε στην κονιορτοποί-
ηση του εκκλησιαστικού οικοδοµήµατος. Το ερώτηµα είναι, λοι-
πόν, εάν κάτι τέτοιο θα ήταν καλό ή όχι για την Ελλάδα και τον 
ελληνισµό.

Τα επιχειρήµατα υπέρ της απαγκίστρωσης κράτους-Εκκλη-
σίας είναι ιστορικά, τυπικά και οικονοµικά. Ένα κράτος µπορεί 
να είναι αυστηρά κοσµικό ακόµα κι αν έχει µια ιδιαίτερη σχέση 
µε µια επικρατούσα θρησκεία, όπως στις περισσότερες χώρες της 
∆ύσης. Στο ιστορικό πλαίσιο είναι σαφές ότι η Ορθόδοξη Εκκλη-
σία, κυρίως σε επίπεδο ηγεσίας, εναντιώθηκε συχνά στη δηµιουρ-
γία του ελληνικού κράτους. Η Ελλαδική Εκκλησία, ωστόσο, είναι 
δηµιούργηµα του κράτους αυτού για να εγκαθιδρύσει την ανεξαρ-
τησία του από το τυπικά Οθωµανικό Πατριαρχείο, σε διοικητικό 
πάντα επίπεδο. Ο ρόλος του Πατριαρχείου την εποχή εκείνη αλλά 
και σήµερα υπερβαίνει τα όρια του ελληνισµού, αν και η ηγεσία 
του τηρεί την ελληνορθόδοξη παράδοση, και δεν πρέπει να κρί-
νεται µε σηµερινούς όρους αλλά µε βάση τα δεδοµένα της εποχής. 
Υπήρχαν σαφώς βέβαια και ιδιοτελή κριτήρια για την Εκκλησία 
σχετικά µε τη διατήρηση των προνοµίων της, τα οποία θα ήταν α-
βέβαια σε µια νέα οντότητα.

Αντοχή στον χρόνο
Η Επανάσταση ηττήθηκε στρατιωτικά και διασώθηκε από τις Με-
γάλες ∆υνάµεις χάρη στη συγκίνηση για την αρχαία Ελλάδα και 
τον χριστιανικό πληθυσµό που υπέφερε. Σε αυτό µεγάλο ρόλο έ-
παιξαν οι ελληνικές κοινότητες τις Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες, 
διαποτίζοντας την ευρωπαϊκή σκέψη µε τα νέα του Αγώνα, φύτε-
ψαν τον σπόρο του φιλελληνισµού. Η επίκληση στο συναίσθηµα 
για τους χριστιανούς οµόθρησκους που υπέφεραν είχε µια ειδική 
σηµασία. Η ορθοδοξία έπαιξε σηµαίνοντα ρόλο στην ενοποίηση 

των ντόπιων κοινοτήτων σε ένα έθνος, αποτελώντας το µόνο πραγ-
µατικό κοινό στοιχείο όλων των υπόδουλων Ελλήνων. Αποτελεί 
επίσης τον θεµατοφύλακα της κληρονοµιάς του Βυζαντίου, µιας 
σηµαντικότατης περιόδου του µετα-ελληνιστικού πολιτισµού, η 
οποία µπαίνει συχνά σε δεύτερη µοίρα για χάρη της προώθησης 
της αρχαίας κλασικής κληρονοµιάς.

Πέρα από τα δεδοµένα του παρελθόντος, η χρηµατοδότηση 
των κληρικών συνιστά το 0,4% των εσόδων του κράτους και συ-
µπεριλαµβάνει τη µισθοδοσία των µουφτήδων της Θράκης. Το 
ποσό αυτό στην πραγµατικότητα είναι µικρότερο ποσοστιαία από 
αυτό που λαµβάνουν οι περισσότερες Εκκλησίες της Ευρώπης. Η 
παροχή αυτή, καλώς ή κακώς, διατηρεί ζωντανή τη µήτρα της ελλη-
νικής ορθοδοξίας, παρέχοντας ένα κίνητρο για τη διατήρηση µιας 
αρχαίας παράδοσης η οποία χαίρει της εκτίµησης όλου του κό-
σµου και σε έναν βαθµό αποτελεί πόλο έλξης για τον τουρισµό. Σε 
µια χώρα η οποία πασχίζει να κερδίσει τον σεβασµό των θεσµών 
της από τους πολίτες, η Εκκλησία παραδίδει µαθήµατα σταθερό-
τητας και αντοχής στον χρόνο. Η χριστιανική ηθική, µε τα καλά 
της και τα κακά της, είναι επίσης θεµέλιος λίθος του ευρωπαϊκού 
χαρακτήρα της χώρας σε µια εποχή που το Ισλάµ γίνεται πιο συ-
ντηρητικό. Ακόµα και η έλλειψη πίστης από µέρος του πληθυσµού 
δεν αποτελεί δικαιολογία για αποστασιοποίηση. Πολλοί άθεοι πο-
λίτες παγκοσµίως υποστηρίζουν τον θρησκευτικό πολιτισµό της 
χώρας τους ως µέρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η δε παρου-
σία ανισόρροπων ιεραρχών που εκτοξεύουν ποµφόλυγες µε υπε-
ροπτική αµετροέπεια δεν πρέπει να οδηγεί σε αµφισβήτηση του 
ρόλου της Εκκλησίας, κατά τον ίδιο τρόπο που ένας διεφθαρµένος 
πολιτικός δεν στιγµατίζει ολόκληρο το δηµοκρατικό πολίτευµα.

Προσαρµογή
Η αντίσταση της Εκκλησίας στην αλλαγή συµβάλλει στη διαιώνισή 
της στον χρόνο, αλλά παράλληλα επιφέρει έλλειψη διάδρασης µε 
τον σύγχρονο κόσµο. Η εικόνα άεργων ιερέων ή ενός οργανισµού 
ο οποίος δεν παράγει τίποτα φαινοµενικά ωφέλιµο για την κοινω-
νία, τη στιγµή που υπάρχουν τροµακτικές ανάγκες, εκνευρίζει δι-
καιολογηµένα πολλούς πολίτες ανεξαρτήτως πίστεως. Η Εκκλησία 
όφειλε να εφαρµόσει το δικό της µνηµόνιο, πιθανώς µε µείωση ι-
ερέων και ναών που λειτουργούν, όπως έχει κάνει και σε άλλες ε-
ποχές. Η ηγεσία δεν πρέπει να διατυµπανίζει ότι η κρατική χρη-
µατοδότηση είναι κάποιο αναφαίρετο δικαίωµα και πρέπει κάποτε 
να συνειδητοποιήσει ότι η επίκληση οθωµανικών εγγράφων για 
ειδικά προνόµια και περιουσία π ροσβάλλει τον κοινό νου. Περισ-
σότερο απ’ οτιδήποτε άλλο, ωστόσο, οφείλει ως οργανισµός που 
λαµβάνει δηµόσια χρηµατοδότηση να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς 
διαφάνειας σχετικά µε τη διαχείριση των οικονοµικών και το φι-
λανθρωπικό έργο που παράγει.

Η διατήρηση της θρησκευτικής παράδοσης στην ελληνική πε-
ρίπτωση δεν είναι ρεαλιστική χωρίς κρατική βοήθεια. Η ορθόδοξη 
κουλτούρα για πολλούς έχει χάσει µερίδιο ή και ολόκληρη τη ση-
µασία της σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. Για ένα σεβαστό 
κοµµάτι της κοινωνίας, όµως, είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την 
καθηµερινότητα και τις παραδόσεις τους, χωρίς ποτέ να παραβλέ-
πεται και ο πνευµατικός της ρόλος. Για το κράτος, το κόστος είναι 
σηµαντικό, αλλά οπωσδήποτε όχι απαγορευτικό, ακόµα και για τα 
σηµερινά δεδοµένα. Είναι αλήθεια ότι ο ρόλος της ορθοδοξίας σή-
µερα δεν φαίνεται τόσο αναγκαίος στη διαµόρφωση του χαρακτήρα 
του έθνους, αφού η γλώσσα, η δηµοκρατία και η κοινά αποδεκτή Ι-
στορία κρυσταλλώνουν αυτή την αντίληψη στις συνειδήσεις όλων.

Είναι αφελές, ωστόσο, για ένα έθνος να µη στοχεύει στη διατή-
ρηση της παλαιότερης ζωντανής πολιτιστικής κληρονοµιάς που δι-
αθέτει. Καλώς ή κακώς, αυτό απαιτεί µισθοδοτούµενους λειτουρ-
γούς οι οποίοι να µπορούν να αφοσιωθούν σε αυτό το έργο. Η Εκ-
κλησία, µε τη σειρά της, οφείλει να δεχτεί την προσαρµογή της 
έµµεσης βοήθειας που λαµβάνει σύµφωνα µε τους δηµοσιονοµι-
κούς περιορισµούς και τους κανόνες στους οποίους υπόκεινται 
όλοι οι άλλοι εξαρτώµενοι από το κράτος οργανισµοί.

*Ο Φάνης Βαρτζόπουλος εργάζεται ως χρηµατοοικονοµικός α-
ναλυτής στο Λονδίνο. E-mail: fvartzopoulos@yahoo.gr. Twitter: 
FanisVar. Linkedin: Fanis Vartzopoulos.
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άρθρο

Αν λάβουµε υπόψη µας ότι αυτές 
συγκροτούνται από τη Βουλή 
µε τους δεδοµένους κάθε φορά 
συσχετισµούς στο εσωτερικό της και 
µε πλειοψηφία 3/5, γίνεται αντιληπτό 
ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει 
την υπερέχουσα βούληση τόσο στην 
επιλογή των προσώπων όσο και στους 
προσανατολισµούς δράσης των αρχών.

  ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ*

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
ΤΩΝ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ» ΑΡΧΩΝΠέντε ανεξάρτητες διοικητικές 

αρχές προβλέπει το ελληνικό 
Σύνταγµα και αρκετές ακόµη 
ο κοινός νοµοθέτης.

Η κατ’ αρχήν φιλοσοφία της ίδρυσης 
και λειτουργίας τους είναι η ανάγκη επο-
πτείας ευαίσθητων τοµέων της πολιτικής, 
οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, η δια-
σφάλιση της αµεροληψίας της διοίκησης 
και η παρακολούθηση της δράσης των κρα-
τικών οργάνων. Επισηµαίνω όµως ως κατ’ 
αρχήν παράδοξο την πληθώρα τους (υπο-
λογίζεται ότι συνολικά ξεπερνούν τις εί-
κοσι) και τον ακραία εξειδικευµένο χα-
ρακτήρα κάποιων από αυτές (λ.χ. εθνική 
αρχή υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, ε-
ποπτείας και ελέγχου παιγνίων κ.ο.κ.). Ένα 
δεύτερο ζήτηµα που αξίζει να επισηµαν-
θεί είναι κατά πόσο ανταποκρίνεται στην 
πραγµατικότητα ο «ανεξάρτητος» χαρακτή-
ρας τους δεδοµένου ότι αυτό συναρτάται α-
φενός µε τον βαθµό γνήσιας χειραφέτησής 
τους από την κυβέρνηση και αφετέρου από 
αυτή καθαυτή τη φύση της αποστολής τους. 
Αν όµως λάβουµε υπόψη µας ότι αυτές συ-
γκροτούνται από τη Βουλή µε τους δεδο-
µένους κάθε φορά συσχετισµούς στο εσω-
τερικό της και µε πλειοψηφία 3/5, γίνεται 
αντιληπτό ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που 
έχει την υπερέχουσα βούληση τόσο στην ε-

πιλογή των προσώπων όσο και στους προ-
σανατολισµούς δράσης των αρχών. Είναι, 
εποµένως, προσχηµατική η ανεξαρτησία 
των περισσότερων από αυτές και αυτό θέτει 
τουλάχιστον ερωτηµατικό για τη χρησιµό-
τητά τους.

Εξαίρεση βέβαια αποτελούν οι «γνή-
σια» ανεξάρτητες διοικητικές αρχές και τέ-
τοιες είναι µόνο οι συνταγµατικά κατοχυ-
ρωµένες, δηλαδή η Αρχή Προστασίας Προ-
σωπικών ∆εδοµένων, το Εθνικό Συµβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης, η Αρχή Προστασίας του 
Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών, το Ανώ-
τατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού και 
ο Συνήγορος του Πολίτη. Αυτές είναι ανε-
ξάρτητες και καλώς υφίστανται για έναν 
βασικό λόγο: επειδή από τη φύση της απο-
στολής τους δεν προορίζονται για την υπο-
στήριξη της κρατικής ή κυβερνητικής λει-
τουργίας αλλά λειτουργούν ως θεσµικές 
εγγυήσεις, ως θεσµικά «αντίβαρα» στην αυ-
θαιρεσία του κράτους αλλά και των φορέων 

τοκη της µεγάλης παράδοσης κρατισµού 
που τέµνει οριζόντια τον πολιτικό χάρτη, 
δεν υπηρετούν την κοινωνία και χρησι-
µεύουν ως κολυµβήθρα εξιλασµού της κυ-
βερνητικής εξουσίας από την ανεπάρκεια, 
τα σφάλµατα και τις αυθαιρεσίες της. ∆εν 
είναι άλλωστε τυχαίο ότι προβληµάτισαν 
και τους εκπροσώπους των δανειστών της 
χώρας, δηλαδή τους επιτηρητές της ελληνι-
κής οικονοµίας, ως µία ακόµη ελληνική α-
νορθογραφία, που πρέπει να συµµαζευτεί.

Όσο, λοιπόν, υπάρχει το πρόβληµα, θα 
υπάρχει και το σύµπτωµα. Όσο υπάρχει 
«επιτροπή ανταγωνισµού», θα µας προκύ-
πτουν περιπτώσεις όπως η κ. Θάνου. Ας 
κρατήσουµε, λοιπόν, αυτό που είναι απα-
ραίτητο κι ας ξεφορτωθούµε ό,τι δεν χρειά-
ζεται, αυτό που νοθεύει τις έννοιες της ευ-
θύνης και της λογοδοσίας στη σύγχρονη 
δηµοκρατία και φορτώνει τελικά το κράτος 
µε πολύπλοκες και άχρηστες γραφειοκρα-
τικές δοµές, που σε δεδοµένο χρόνο µπο-
ρεί να λειτουργήσουν ως τροχοπέδη στην 
υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων που έχει 
ανάγκη ο τόπος. Να µία τολµηρή αλλαγή 
προς τη σωστή κατεύθυνση!

*Ο Γιάννης Ανδρουλάκης είναι δικηγόρος, 
κάτοχος Μ∆Ε στο ∆ηµόσιο ∆ίκαιο, γενικός 
γραµµατέας της ∆ράσης.

Ενέργεια είναι 
η απόφαση 
να δίνουµε αξία στην 
καθηµερινότητά µας
Ο Όµιλος ΔΕΠΑ µε το φυσικό αέριο εξασφαλίζει 
οικονοµία, άνεση, ασφάλεια και ζεστασιά σε  χιλιάδες 
νοικοκυριά, σε όλο και περισσότερες περιοχές της 
χώρας. Εδώ και 30 χρόνια, ο Όµιλος ΔΕΠΑ επενδύει 
στο µέλλον και συνεχίζει να στηρίζει την τεχνογνωσία, 
την εξέλιξη και την κοινωνική προσφορά.

ιδιωτικής εξουσίασης. Επειδή ακριβώς θε-
σµοθετήθηκαν και λειτουργούν είτε για να 
προασπίσουν τα ατοµικά δικαιώµατα είτε 
για να εγγυηθούν την αµερόληπτη δράση 
των διοικητικών οργάνων. Οι υπόλοιπες, οι 
«µη γνήσιες», αποτελούν εφεύρεση από-
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συνέντευξη

Π
ενήντα χρόνια 
παρουσίας στα 
ελληνικά γράμ-
ματα συμπλή-
ρωσαν το 2018 
οι εκδόσεις Κα-
στανιώτη. Κατά 
τη διάρκεια της 
χρονιάς πραγ-
ματοποιήθηκαν 

εκδηλώσεις με κορυφαίους Έλληνες και ξέ-
νους δημιουργούς. Οι δράσεις κορυφώθη-
καν με μία έκθεση φωτογραφίας στο Μου-
σείο Μπενάκη με τίτλο «photo-graphe – Α-
νάμεσα σε Εικόνες και Λέξεις», η οποία θα 
διαρκέσει έως τις 5 Ιανουαρίου. Με αφορμή 
την επέτειο των 50 χρόνων, ο Αργύρης Κα-
στανιώτης, γιος και συνεχιστής του έργου του 
Θανάση Καστανιώτη, έκανε στην FS τον δικό 
του απολογισμό.

Το 2018 ήταν για τις εκδόσεις Καστανιώτη 
έτος εμβληματικό, καθώς συμπλήρωσαν 
50 χρόνια παρουσίας στον χώρο. Ποιος 
είναι ο απολογισμός μέχρι σήμερα;
Σε αυτά τα 50 χρόνια έχουμε εκδώσει 2.710 
σημαντικούς συγγραφείς και περισσότερους 
από 6.500 τίτλους, που εντάσσονται σε 140 ε-
νότητες. Είχαμε τη χαρά πολλά από τα βιβλία 
που προτείναμε στους Έλληνες αναγνώστες 
να αποσπάσουν σημαντικές διακρίσεις όχι 
μόνο στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό, 
όπως τα βραβεία Νόμπελ, Μπούκερ, της Α-
καδημίας ή τα Κρατικά.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, στο Μουσείο 
Μπενάκη είναι σε εξέλιξη η έκθεση φω-
τογραφίας «Photo-graphe – Ανάμεσα σε 
Εικόνες και Λέξεις». Τι ακριβώς περι-
λαμβάνει;
Πρόκειται για 50 φωτογραφίες που κοσμούν 
τα εξώφυλλα των 50 βιβλίων της συλλεκτι-
κής σειράς που δημιουργήσαμε για να γιορ-
τάσουμε την επέτειο του εκδοτικού μας οίκου. 
Για τη συλλεκτική αυτή σειρά, σε συνεργασία 
με την επιμελήτρια της έκθεσης κ. Μαρία Νικο-
λακοπούλου, ζητήσαμε από 28 φωτογράφους 
να ερμηνεύσουν φωτογραφικά τα κείμενα 50 
σημαντικών συγγραφέων, 25 Ελλήνων και 25 
ξένων. Είναι μια διαδραστική έκθεση όπου ο 
επισκέπτης βλέπει τις πρωτότυπες φωτογρα-
φίες και ανακαλύπτει τον φωτογράφο της κα-
θεμιάς μέσα από τα βιβλία.

1968-2018. Τι έχει αλλάξει και τι έχει μεί-
νει ίδιο στις εκδόσεις Καστανιώτη;
Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι η τεχνολογική, 
που μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε 
πρόσβαση στα κείμενα που εκδίδουμε άμεσα 
και οικονομικά μέσω της ψηφιακής τους έκ-
δοσης. Η προσήλωσή μας στην ποιότητα των 
βιβλίων που εκδίδουμε παραμένει σταθερή.

Ποιος είναι ο ρόλος του εκδότη σήμερα;
Ο ρόλος του εκδότη παραμένει ο ίδιος και είναι 
διττός. Φροντίζει ώστε τα έργα των δημιουρ-
γών να φτάνουν στους αναγνώστες και πα-
ράλληλα αναδεικνύει τα σημαντικότερα κεί-
μενα της παγκόσμιας και ελληνικής λογοτε-
χνίας και διανόησης.

Αργύρης Καστανιώτης, εκδότης

«Κάθε βιβλίο έχει κάτι 
μοναδικό να σου δώσει»

Θα μπορούσατε να επιλέξετε ένα βιβλίο από 
τον κατάλογό σας που έχει ιδιαίτερη θέση 
στη ζωή σας;
Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο βιβλίο που 
να κατέχει ξεχωριστή θέση. Κάθε βιβλίο έχει 
κάτι μοναδικό να σου δώσει, άλλοτε μικρότερο 
κι άλλοτε μεγαλύτερο, και όλα μαζί συμβάλ-
λουν στην κατανόηση του κόσμου γύρω μας.

Οι Έλληνες διαβάζουν βιβλία;
Οι Έλληνες διαβάζουν, όχι ίσως όσο οι βόρειοι 

περισσότερο. Αυτό που συνέβη είναι πως α-
πενοχοποιήθηκε και αναβαθμίστηκε αυτό που 
κάποτε ονομάζαμε «ροζ λογοτεχνία» και πλέον 
αυτά τα βιβλία διαβάζονται χωρίς ενδοιασμούς.

Τα e-books έχουν μέλλον στην Ελλάδα;
Τα e-books μόνο μέλλον μπορούν να έχουν 
στην Ελλάδα, αφού η αγορά των ψηφιακών βι-
βλίων δεν έχει «ανοίξει» ακόμα με τον τρόπο 
που θα έπρεπε. Το 2009 είχα προβλέψει πως 
θα μας πάρει μία δεκαετία, οπότε ίσως και να 
συμβεί σύντομα.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε πολλά 
καταστήματα με bazaar βιβλίων – ακόμα 
και με 1 ευρώ. Γιατί συμβαίνει αυτό;
Για να αντεπεξέλθουν οι εκδότες στην παρα-
τεταμένη κρίση, αλλά και για να συνεχίσουν οι 
αναγνώστες να μπορούν να αγοράζουν χωρίς 
δισταγμό βιβλία, αναγκάστηκαν όλοι οι εκδό-
τες να εκποιήσουν το στοκ τους.

Κλείνοντας, ποιο είναι το μεγαλύτερο «κέρ-
δος» για έναν εκδότη;
Η συναναστροφή με τους δημιουργούς και τους 
ανθρώπους που αγαπούν και ζουν μέσα στα 
βιβλία, είτε γράφοντάς τα είτε διαβάζοντάς τα, 
είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για κάποιον 
που όραμά του είναι να δημιουργεί γόνιμο έ-
δαφος για κάθε λογής ανταλλαγή γνώσης.

λαοί. Όμως ο Έλληνας αναγνώστης είναι τυ-
χερός, γιατί πλέον, εκτός από τους σπουδαί-
ους σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες, εκδίδο-
νται στη γλώσσα μας και όλα τα σπουδαία κεί-
μενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, κάτι που στο 
σχετικά πρόσφατο παρελθόν δεν συνέβαινε.

Ποιοι κατά τη γνώμη σας είναι οι λόγοι που 
το αναγνωστικό κοινό έχει στραφεί προς πιο 
«εύπεπτα» αναγνώσματα;
Πάντα τα εύπεπτα αναγνώσματα διαβάζονταν 

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Με αφορμή την επέτειο των 50 χρόνων 
παρουσίας στα ελληνικά γράμματα, οι 
εκδόσεις Καστανιώτη και το Μουσείο 

Μπενάκη διοργανώνουν έκθεση με τίτλο «photo-
graphe», η οποία παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 
έκδοσης μιας συλλεκτικής, επετειακής σειράς. Η 
έκθεση πραγματοποιείται στο Μουσείο Μπενάκη 
στην οδό Πειραιώς 138 και θα διαρκέσει μέχρι 
και τις 5 Ιανουαρίου 2019.

Πενήντα βιβλία-ορόσημα ερμηνεύονται από 
πενήντα φωτογραφικές εικόνες μέσα από τις ερ-
γασίες διακεκριμένων εικαστικών αλλά και μη 
επαγγελματιών φωτογράφων και από design 
φωτογραφία έως φωτορεπορτάζ. Οι επισκέπτες 
θα μπορούν να δουν σε πλήρη μορφή τις εικό-
νες των εξωφύλλων, καθώς και τα βιβλία της 
συλλεκτικής σειράς.

Η «photo-graphe» παρατάσσει λογοτεχνία 
και εικόνα σαν οδηγούς τη μία προς την άλλη. Με 
τον τρόπο αυτόν, δεν προκαλεί μόνο ερωτήματα 
για τον δεσμό ανάμεσα στον θεατή, τον συμμε-
τέχοντα και τον αφηγητή, αλλά εξετάζει αυτά τα 
θέματα μέσα από το πρίσμα της διεπιστημονικό-
τητας, λόγω της εμπειρίας που προσφέρει η δια-
σταύρωση των ερμηνευτικών δυνατοτήτων των 
δύο μέσων. Στη «photo-graphe» οι επισκέπτες 
καλούνται να λάβουν μέρος σε έναν διάλογο που 
σκοπό έχει να τους ωθήσει να εξερευνήσουν τον 
συσχετισμό των οπτικών και λογοτεχνικών αφη-
γήσεων και, συγχρόνως, να αποφανθούν για τις 
δυνατότητες και τους περιορισμούς στη σχέση 
τους με τη γνώση, αλλά και μεταξύ τους.

ΠΕΝΉΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ - 
ΠΕΝΉΝΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

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

www.gethealthier.gr

Σηµαδιακή χρονιά θα είναι λογικά 
το 2019, µε τη θετική εκδοχή του 
όρου. Επάνοδος των αστικών δη-
µοκρατικών δυνάµεων στην εξου-
σία, µια νέα εποχή. Πολύ φοβού-

µαι όµως ότι πραγµατικά σηµαδιακή χρονιά θα 
αποδειχθεί το απερχόµενο 2018, µε την εντελώς 
αρνητική έννοια, δυστυχώς.

Ήταν η χρονιά της απόπειρας εγκατάστα-
σης ενός τρίτου ∆ιχασµού. Ευτυχώς χωρίς τον 
εθνικό χαρακτήρα του 1914-1917, χωρίς το ένο-
πλο δράµα του 1944-1949, αλλά µε συνέπειες 
σίγουρα όχι ήσσονες, η κυβέρνηση του Συνα-
σπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς επιχει-
ρεί τον δικό της ταξικό διαχωρισµό του λαού. 
Φυσικά τα κριτήρια δεν µπορεί να είναι αµιγώς 
µαρξιστικά. Η µεγαλοαστική προέλευση πολ-
λών της ηγεσίας θα το καθιστούσε αστείο. Είναι 
όµως λειτουργικά.

Κατ’ αρχήν απευθύνονται σε όλους αυτούς 
που πίστεψαν ότι µετά τη χρεοκοπία του 2010-
2011 ήταν δυνατόν να ακολουθηθεί µια διαφο-
ρετική πολιτική. Ότι και χωρίς περικοπές µι-
σθών και συντάξεων, χωρίς ΕΝΦΙΑ κ.λπ., θα µας 
κρατούσαν στην Ευρωζώνη. Ότι το τέλος του 
µνηµονίου τον Φεβρουάριο του 2015, η πιστο-
ληπτική γραµµή και η έξοδος στις αγορές, η α-
νάπτυξη που έφεραν οι κυβερνήσεις Σαµαρά-
Βενιζέλου, ήταν fake news ή τουλάχιστον δεν 
αρκούσαν.

Μαζί τους βέβαια και οι πονηροί, που περί-
µεναν να κερδοσκοπήσουν µε τη δραχµή. Μαζί 
τους ασφαλώς και αυτοί που πάντοτε πίστευαν 
ότι τον Εµφύλιο τον κέρδισε η λάθος πλευρά, 
ότι η Ευρώπη είναι εκµεταλλευτής, το αδυσώ-
πητο Κεφάλαιο. Για όλους αυτούς, η ελαφρό-
τητα του είναι του τότε υπουργού Οικονοµικών, 
οι υποκλίσεις στη Ρωσία του τότε υπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε, το κλείσιµο του µατιού προς Νοµι-
σµατοκοπείο µεριά, ήταν πράξεις υπερήφανης 
αντίστασης.

Ούτε το ατιµωτικό χαστούκι της χρεοκοπίας 
του 2015, η κατάρρευση των τραπεζών, οι ουρές 
στα ATM, ούτε η Colotoumba, στάθηκαν ικανά 
να τους συνετίσουν. Με την ίδια πλειοψηφία έ-
δωσαν στην κυβέρνηση της Αριστεράς µια ολό-
κληρη τετραετία.

Έπρεπε να αισθανθούν τις συνέπειες του 
τρίτου µνηµονίου στο πετσί τους για να αρχί-
σουν, ορισµένοι εξ αυτών, να συνέρχονται. Έ-
πρεπε να ζήσουν την εξαφάνιση του 75% του 
δηλούµενου εισοδήµατος από την εφορία και 
τον ΕΦΚΑ, την αύξηση του ΦΠΑ, τον νόµο Κα-
τρούγκαλου, για να ιδούν το φως το αληθινό. 
Είναι πλέον αρκετοί, αλλά όχι όλοι.

Το 2018 αποκαλύφθηκε µε απόλυτη σαφή-
νεια η προσπάθεια της ελληνικής Αριστεράς 
να περιχαρακώσει και να διασφαλίσει το κοµ-
µάτι του λαού που της απέµεινε. Η λογική της 
είναι απλή. Παίρνει τα χρήµατα από αυτούς που 
δουλεύουν και τα δίνει εκεί που τη βολεύει. Με 
αυτόν τον απλό τρόπο εξασφαλίζει µόνιµα το 

  ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ*

Ο ∆ΙΧΑΣΜΟΣ

13άρθρο

δικό της ακροατήριο, αυτούς που πιστεύουν στα 
συσσίτια, στα κοινωνικά τιµολόγια, στην ελεη-
µοσύνη, σε µετρητά και θέσεις συµβασιούχων 
στο ∆ηµόσιο.

Η Αριστερά πλέον τραβά µία απόλυτα δια-
κριτή γραµµή: Από δω ο καθείς που ταυτίζεται 
µε το όνειρο της κ. Μπαζιάνα: «τίποτε δεν έχει 
τελειώσει», «ο πόλεµος έχει πολλές µάχες», «ο 
ΣΥΡΙΖΑ πήρε την κυβέρνηση αλλά δεν πήρε 
την εξουσία. Γιατί εξουσία δεν είναι ο υπουρ-
γός αλλά ο µηχανισµός. Υπάρχουν άνθρωποι σε 
θέσεις-κλειδιά που εξυπηρετούν το παλιό διε-
φθαρµένο σύστηµα. Και περιµένω την κάθαρση 
(sic από τη γνωστή της συνέντευξη)».

Από κει προφανώς οι λοιποί, το παλιό σύ-
στηµα δηλαδή, που πρέπει να εκκαθαριστεί.

Υπήρξαν κι άλλες φορές µετά τον Εµφύλιο 
που χωρίστηκαν τα καφενεία. Ποτέ όµως δεν 
αµφισβητήθηκε µε αυτόν τον τρόπο το αστικό 
καθεστώς. Η ριζοσπαστικοποίηση µιας µεγά-
λης µερίδας της ελληνικής µικροµεσαίας τάξης, 
σοσιαλδηµοκρατικής νοοτροπίας, που µετακι-
νήθηκε από το ΠΑΣΟΚ στη ριζοσπαστική Αρι-
στερά ουδέν καλόν προοιωνίζεται.

Μόνον η ανάδειξη µιας συνεπούς λαϊκής έκ-
φρασης της ελληνικής σοσιαλδηµοκρατίας, φυ-
σικά µέσα από το ΚΙΝΑΛ, µπορεί να απευθυν-
θεί σε πολλούς από αυτούς, µπορεί να αποτρέ-
ψει έναν πραγµατικό ∆ιχασµό. Όπως η διεθνής 
εµπειρία όµως διδάσκει, τούτο είναι σχεδόν α-
δύνατο, εάν τα λαϊκά αστικά κόµµατα υποχρεω-
θούν σε έναν Μεγάλο Συνασπισµό.

Η αυτοδυναµία της Ν∆ στις επόµενες εκλο-
γές είναι conditio sine qua non για την οµαλή ε-
ξέλιξη, την ωρίµανση και τον εξευρωπαϊσµό των 
πραγµάτων.

*Ο δρ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος είναι ψυχία-
τρος. Έχει διατελέσει υφυπουργός Υγείας και 
γενικός γραμματεύς Συντονισμού της κυβέρ-
νησης Σαμαρά.

Υπήρξαν κι άλλες φορές 
µετά τον Εµφύλιο 
που χωρίστηκαν τα 
καφενεία. Ποτέ όµως δεν 
αµφισβητήθηκε µε αυτόν 
τον τρόπο το αστικό 
καθεστώς.
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  ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

ΑΝΑΣΚΌΠΗΣΗ 2018 ΠΑΡΤΊ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA
Γάμοι, γεννήσεις, αυτοκτονίες, εγκλήματα και καταστροφές περιλάμβανε η ατζέντα του διεθνούς τζετ σετ για το 2018.

Από τον γάμο της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι μέχρι την υπόθεση Κέβιν Σπέισι, τα γε-
γονότα στον χώρο του θεάματος ήταν πολλά και το 2018. Η «Free Sunday» δημιουργεί τη λίστα 
με όσα απασχόλησαν περισσότερο το κοινό και συζητήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα.

ΈΝΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΈΝΊΟΣ ΓΑΜΟΣ
Στις 19 Μαΐου ο πρίγκιπας Χάρι παντρεύτηκε τη Μέγκαν Μαρκλ σε μια αξιοζήλευτη τελετή που αναμφι-
σβήτητα αποτέλεσε τον γάμο της χρονιάς. Οι φωτογραφίες και τα live στα κοινωνικά δίκτυα κατέστησαν 
το γεγονός προσιτό σε όλο τον κόσμο. Η απαστράπτουσα Μέγκαν, παρά τα προβλήματα που αντιμετώ-
πισε με τον Τύπο λόγω της αλλοπρόσαλλης συμπεριφοράς του πατέρα της, στάθηκε στο ύψος των περι-
στάσεων, ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε και την εγκυμοσύνη της.

ΤΡΊΤΟ ΒΑΣΊΛΊΚΟ ΜΩΡΟ
Στις 23 Απριλίου η Κέιτ Μίντλετον έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί. Ένα αγοράκι το οποίο ονόμα-
σαν Λούις – πέμπτος στη σειρά διαδοχής. Η εικόνα της δούκισσας του Κέμπριτζ σχεδόν αμέσως μετά τη 
γέννα προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, με τους χρήστες να αναρωτιούνται πώς είναι δυ-
νατόν να είναι σε τόσο καλή κατάσταση και τις θεωρίες συνωμοσίας για δήθεν παρένθετη μητέρα να κυ-
κλοφορούν με την ταχύτητα των fake news.

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΜΈ ΤΑ ΠΈΡΊΣΣΟΤΈΡΑ LIKES ΣΤΟ INSTAGRAM
Η μικρότερη αδελφή των Καρντάσιαν, η Κάιλι Τζένερ, μία από τις δημοφιλέστερες προσωπικότητες 
στα κοινωνικά δίκτυα, έμεινε έγκυος και αποφάσισε να απόσχει από το διαδίκτυο. Όταν όμως γέννησε, 
η πρώτη φωτογραφία που πόσταρε με την κόρη της Στόρμι στις 6 Φεβρουαρίου απέσπασε περισσότερα 
από 18 εκατομμύρια likes και ως εκ τούτου ήταν η δημοφιλέστερη της χρονιάς.

ΑΝΤΊΟ, ΑΝΤΟΝΊ
Οι λάτρεις του food travelling τον γνώριζαν καλά. Ο εμπνευστής και παρουσιαστής του γαστρονομικού 
ταξιδιωτικού ντοκιμαντέρ Άντονι Μπουρντέν αυτοκτόνησε στις 8 Ιουνίου σε ηλικία 61 ετών. Τον βρήκαν 
κρεμασμένο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στη Γαλλία. Ποια ήταν η αιτία που τον οδήγησε στο απο-
νενοημένο διάβημα παραμένει άγνωστο.

ΤΡΊΤΟΣ ΓΑΜΟΣ ΓΊΑ ΤΟΝ ΓΚΊΡ
Μπορεί να είναι 68 ετών, αλλά παραμένει γοητευτικός. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ παντρεύτηκε την 35χρονη φίλη 
του Αλεχάντρα Σίλβα σε μια λιτή τελετή στην οποία παρέστησαν και Θιβετιανοί μοναχοί. Τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο το ζευγάρι ανακοίνωσε πως περιμένει μωρό.

ΧΟΛΊΓΟΥΝΤ ΣΤΊΣ ΣΤΑΧΤΈΣ
Δεν ήταν λίγοι οι Αμερικανοί σταρ που είδαν τα σπίτια τους να χάνονται στις φλόγες κατά τις καταστρο-
φικές πυρκαγιές του Νοεμβρίου στην Καλιφόρνια. Ο Τζέραρντ Μπάτλερ, η Μάιλι Σάιρους, η Κιμ Μπά-
σινγκερ και πολλοί ακόμη, όταν επέστρεψαν στις οικείες τους μετά τη λήξη του συναγερμού εκκένωσης, 
βρήκαν στάχτη και αποκαΐδια, τα οποία γνωστοποίησαν μέσω κοινωνικών δικτύων.
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ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ
Τον περασµένο Μάιο ο γνωστός παραγωγός Χάρβεϊ Γουάινστιν υπό το βάρος των κατηγοριών βιασµού 
και σεξουαλικής παρενόχλησης παραδόθηκε στις αρχές της Νέας Υόρκης. Πλήρωσε 1 εκατοµµύριο 
εγγύηση και µε βραχιολάκι εντοπισµού στο πόδι επέστρεψε στο σπίτι του, όπου περιµένει τις τελικές 
νοµικές διαδικασίες για τη διεξαγωγή της δίκης του.

ΚΑΤΑ∆ΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΠΙ
Στις 26 Απριλίου ο ηθοποιός Μπιλ Κόσµπι καταδικάστηκε για τον βιασµό της Άντρεα Κόνσταντ. Οι 
ένορκοι στη δίκη του συνεδρίασαν για περισσότερες από 14 ώρες ώσπου να καταλήξουν στην απόφαση. 
Ο κωµικός ηθοποιός καταδικάστηκε σε 3 έως 10 χρόνια φυλάκιση και έφυγε από το δικαστήριο 
φορώντας χειροπέδες.

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΕΪΤ ΣΠΕΪΝΤ
Η διάσηµη σχεδιάστρια ρούχων βρέθηκε νεκρή στο διαµέρισµά της στο Μανχάταν στις 5 Ιουνίου. 
Είχε κρεµαστεί µε ένα κασκόλ. Η 55χρονη Σπέιντ αντιµετώπιζε ψυχολογικά προβλήµατα, τα οποία την 
οδήγησαν να θέσει τέρµα στη ζωή της. Ο κόσµος της µόδας έγινε, αν µη τι άλλο, φτωχότερος.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ SOUL ΣΙΓΗΣΕ
Στις 16 Αυγούστου η θρυλική Αρίθα Φράνκλιν 
άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 76 ετών. 
Στην κηδεία της δεκάδες συνάδελφοί της την 
τίµησαν ερµηνεύοντας τις µεγαλύτερες επιτυχίες 
της. Τα λόγια του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ 
Μπαράκ Οµπάµα συνοψίζουν το πόσο σηµαντική 
ήταν: «Η Αρίθα βοήθησε να προσδιορίσουµε την 
αµερικανική εµπειρία. Στη φωνή της µπορούσαµε 
να νιώσουµε την ιστορία µας, τη δύναµή µας 
και τον πόνο µας, το σκοτάδι και το φως µας. Ας 
αναπαυθεί εν ειρήνη η βασίλισσα της soul».

ΕΝΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΒΙΝΤΕΟ
Στα τέλη του 2017 ο Κέβιν Σπέισι κατηγορήθηκε 
για σεξουαλικές επιθέσεις σε ανερχόµενους 
ηθοποιούς όταν ήταν διευθυντής θεάτρου στο 
Λονδίνο, µε αποτέλεσµα να εξοστρακιστεί από 
ταινίες και σειρές στις οποίες πρωταγωνιστούσε. 
Το «House of Cards» συνέχισε µόνο µε τη Ρόµπιν 
Ράιτ, ώσπου πριν από λίγες ηµέρες ο Σπέισι 
εµφανίστηκε στα κοινωνικά δίκτυα µε ένα βίντεο 
που τιτλοφορούνταν «Let me be Frank» και στο 
οποίο µε έµµεσο τρόπο αρνούνταν τις κατηγορίες 
που του επιρρίπτουν.

ΟΛΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ MOLLER’S

Μια υπερτροφή που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι είναι το μουρουνέλαιο 
MOLLER’S. Με το MOLLER’S θα αναβαθμίσετε την υγεία κάθε μέλους της οικογένειάς 
σας, ενώ, ειδικά αυτή την εποχή, θα προστατευθείτε και από τις τόσο διαδεδομένες 

ιώσεις του χειμώνα. Αυτό σημαίνει ότι είτε δε θα νοσήσετε καθόλου ή, αν νοσήσετε, θα την 
«βγάλετε» πολύ πιο ελαφρά και γρήγορα.
Το μουρουνέλαιο MOLLER’S διατίθεται στις γεύσεις λεμόνι, tutti frutti (κυρίως για παιδιά) και 
φυσική (παραδοσιακή) γεύση, η οποία, αν και όχι ιδιαίτερα ευχάριστη, έχει τους φανατικούς 
οπαδούς της. Για όσους επιδιώκουν την ευκολία τους υπάρχουν οι κάψουλες MOLLER’S, ενώ 
για εκείνα τα παιδιά που δυσκολεύονται να πιούν το μουρουνέλαιό τους, υπάρχουν τα ζελεδά-
κια MOLLER’S (ιχθυέλαιο, ωμέγα-3, βιταμίνη D3) με υπέροχη γεύση.
Σημείωση: άτομα ανήκοντα σε ομάδες υψηλού κινδύνου, θα πρέπει, εκτός από τη λήψη του 
MOLLER’S, να ζητήσουν ιατρική συμβουλή, ώστε να προβούν ενδεχομένως, στον κατάλληλο 
εμβολιασμό.
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Επικεφαλής αυτής της μακριάς λίστας που δοξάζει τη χώρα 
μας στο εξωτερικό και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 
ανάπτυξη νέων φαρμάκων ο καθηγητής Αιματολογίας και 

πρύτανης του ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος. Είναι ο κορυφαίος ερευ-
νητής σε δύσκολους αιματολογικούς καρκίνους όχι μόνο στον μι-
κρόκοσμο της Ελλάδας αλλά στον κόσμο. Άνθρωποι σαν κι αυτόν 
μετατρέπουν το brain drain σε brain gain, διατηρώντας στο DNA 
τους τα γονίδια του Αριστοτέλη.

ΟΙ ΈΛΛΗΝΈΣ ΈΠΙΣΤΗΜΟΝΈΣ 
ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΈΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΈΡΈΥΝΑ

 ΑΛΈΞΙΑ ΣΒΏΛΟΥ

ΑΝΑΣΚΌΠΗΣΗ 2018 ΟΙ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΕΙΔΉΣΕΙΣ ΠΟΎ ΑΚΟΎΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΉΝ ΎΓΕΙΑ

Φουτουριστικές θεραπείες για τον καρκίνο, high-tech εμβόλια που αλλάζουν την πορεία των χρόνιων νοσημάτων, το επικείμενο τέλος του 
AIDS, το σημαντικό έργο των συλλόγων ασθενών και το κύμα εθελοντισμού και αλληλεγγύης από οργανισμούς και ΑΜΚΕ όπως η Ομάδα 
Αιγαίου και η Ελληνική Εθελοντική Συμπαράσταση συνθέτουν το παζλ των καλύτερων στιγμών της χρονιάς που φεύγει. Ας δούμε ένα-ένα 
τα κομμάτια του…

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΈΝΏΝ ΔΙΈΚΔΙΚΟΥΝ  
ΤΗ ΘΈΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΤΏΝ ΑΠΟΦΑΣΈΏΝ

Εμπνευσμένοι άνθρωποι, όπως η Ζωή Γραμματόγλου, η Κλεοπάτρα Γα-
βριηλίδου, η Βάσω Μαράκα, η Μαριάννα Λάμπρου, κοίταξαν τον καρ-
κίνο, την πολλαπλή σκλήρυνση και άλλα χρόνια νοσήματα στα μάτια, τα 

πάλεψαν σαν ίσος προς ίσο και βρήκαν τη δύναμη να οργανώσουν δράσεις για 
τις γυναίκες και τους άντρες που βρέθηκαν και βρίσκονται στην ίδια θέση μ’ 
εκείνες. Κορυφαία δράση για τη χρονιά που φεύγει η πρωτοβουλία «Μαζί και 
στο σπίτι» από τον σύλλογο ΚΕΦΙ, που έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο κενό 
της ελληνικής πολιτείας: τη φροντίδα των ασθενών με καρκίνο τελικού σταδίου 
αφού πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο.

ΤΟ ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΤΈΡΑΣΤΙΑΣ ΑΛΛΗΛΈΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΣΗΚΏΘΗΚΈ ΟΤΑΝ ΈΠΈΣΈ 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΑΝ ΒΟΤΣΑΛΟ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΑΠΑΘΈΙΑΣ ΜΑΣ

Επιστημονικοί φορείς, οργανισμοί, ιδρύματα, ΑΜΚΕ, ιδιώτες 
που επιθυμούν να παραμείνουν ανώνυμοι, όλοι έγιναν κρί-
κοι της ίδιας αλυσίδας. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία 
και η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία που βάζουν «πλάτη» 

για τους ανασφάλιστους και τους φτωχούς, η Ελληνική Εθελοντική 
Συμπαράσταση που στηρίζει 650 οικογένειες σε ανάγκη, η Ομάδα 
Αιγαίου που προσφέρει πολύτιμο έργο στην υγεία, στην παιδεία και 
στον πολιτισμό στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, όλες οι ομάδες 
που δραστηριοποιούνται στον χώρο της κοινωνικής προσφοράς, 
πολλές φαρμακευτικές εταιρείες και θεραπευτήρια, τα ιδρύματα 
Ωνάση και Σταύρος Νιάρχος, τα βάζουν με παλιόκαιρους, με κύμα-
τα, με δύσκολους δρόμους, με προκαταλήψεις, με έλλειψη δομών, 

και υποκαθιστούν το κράτος μέσα στην κορύφωση της οικονομικής 
κρίσης. Αμβλύνουν τις ανισότητες στην παιδεία και στην εκπαίδευ-
ση, προσφέρουν πολιτισμό, εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής, 
ανοίγουν παράθυρο και δρόμο για την ενημέρωση, για την περίθαλ-
ψη, καταργούν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ειδική μνεία οφείλουμε 
να κάνουμε στην πρωτοβουλία HOPEgenesis του μαιευτήρα, χει-
ρουργού, γυναικολόγου Στέφανου Χανδακά, που αποφάσισε να με-
τατρέψει το birth drain σε birth gain. Χάρη στη HOPEgenesis, ήδη 
έχουν γεννηθεί 50 μωρά και 43 κυήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Συ-
νολικά μέχρι σήμερα ωφελήθηκαν 88 γυναίκες από 37 νησιά και 301 
χωριά, δηλαδή 338 περιοχές, όπου η υπογεννητικότητα καταπολε-
μήθηκε και τα σοκάκια γέμισαν παιδικά γέλια.

ΟΙ ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΈΣ ΈΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ 
ΈΞΈΛΙΞΈΙΣ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΘΈΡΑΠΈΙΑΣ  
ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΜΈ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ 

Όπως χαρακτηριστικά λέει ο πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων 
Ελλάδας, Γιάννης Μπουκοβίνας, η ανοσοθεραπεία κατάφερε να πιάσει στο 
ραντάρ της τα καρκινικά κύτταρα που για χρόνια παρέμεναν αόρατα σαν τα 

αεροπλάνα Stealth, ώστε να πυροδοτήσει την αντεπίθεση του ανοσοποιητικού συ-
στήματος. Το να καταφέρεις να κάνεις τα φάρμακα του καρκίνου να δρουν σαν να 
είμαστε σε σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας δεν είναι εύκολο. Και ακόμα 
πιο εντυπωσιακό είναι να το κάνεις να φαίνεται εύκολο. Οι νέοι ανοσοθεραπευτικοί 
παράγοντες, όπως το pembrolizumab, το nivolumab και το atezolizumab και άλλα 
φάρμακα που βρίσκονται σε στάδιο κλινικών ερευνών, αλλάζουν τα δεδομένα στους 
μεταστατικούς καρκίνους του πνεύμονα, στο μελάνωμα, στον καρκίνο της ουρο-
δόχου κύστης, στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, στον τριπλό αρνητικό καρκίνο 
του μαστού, στο λέμφωμα non-Hodgkin, στο πολλαπλό μυέλωμα. Στο εντυπωσιακό 
ογκολογικό success story περιλαμβάνεται και η μεγάλη νίκη ενάντια στη χρόνια μυ-
ελογενή λευχαιμία, τον πρώτο αιματολογικό καρκίνο που έγινε απολύτως ιάσιμος. 
Τελευταία εξέλιξη στη μάχη με τον καρκίνο ένας φουτουριστικός συνδυασμός ανο-
σοθεραπείας και αυτόλογης μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων που τροποποιούνται 
στο εργαστήριο. Το μείγμα αυτό οδηγεί στις CAR-T CELL θεραπείες, με τηNovartis 
και την Gilead να συναγωνίζονται σε ένα πρωτόγνωρο θεραπευτικό ράλι.

Η ΑΛΗΘΈΙΑ 
ΣΤΗ ΓΛΏΣΣΑ 
ΤΏΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ 
ΤΗΣ ΥΓΈΙΑΣ 
(ΠΟΥ ΔΈΝ ΨΈΥΔΈΤΑΙ) 

Διά στόματος του Κώστα Αθανα-
σάκη, οικονομολόγου Υγείας της 
ΕΣΔΥ, μαθαίνουμε πως τα και-

νοτόμα φάρμακα συμβάλλουν έως και 
κατά 73% στη βελτίωση της μακροζωίας 
και της ευζωίας των πολιτών. Επειδή 

βέβαια η καινοτομία έχει κόστος, πρέπει να αξιολογείται η απο-
τελεσματικότητά της. Ένα πολύ αποδεκτό σύστημα αξιολόγησης 
τεχνολογίας υγείας είναι αυτό της Γερμανίας. Οι καινοτόμες θερα-
πείες μπαίνουν στο σύστημα για ένα δοκιμαστικό χρονικό διάστη-
μα, υπό όρους (για τις ενδείξεις τους), ώστε να συγκεντρωθούν τα 
απαραίτητα δεδομένα, με τη βοήθεια και των συλλόγων ασθενών. 
Μόλις ολοκληρωθεί η συγκομιδή των δεδομένων και αυτά αξιο-
λογηθούν, εκδίδεται και η οριστική ετυμηγορία.
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VOLVO V60 SKODA FABIA MONTE CARLO

SUZUKI JIMNYPEUGEOT 3008 GT

SEAT TARRACOΟΔΗΓΏΝΤΑΣ ΤΟ ΧΕΙΜΏΝΑ



∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 201802CIGARETTE RACING 515 PROJECT ONE 
ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ 225 ΧΛΜ./ ΩΡΑ!

6  TO VOLVO V60 ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ, ΑΛΛΑ 
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΣΕ ΕΝΑ ΣΤΕΪΣΟΝ. 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 
ΟΜΟΡΦΟ ΟΣΟ ΚΑΙ PREMIUM ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΥ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ.
8  ΟΙ 182 ΙΠΠΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΙ Ο TURBO 
DIESEL ΤΟΥ PEUGEOT 3008 GT ΕΓΓΥΑΤΑΙ 
ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, Ο 
ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΑ 
∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ DESIGN.

10  Η SEAT ΠΗΡΕ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ 
ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ 
ΤΡΙΤΟ SUV ΤΗΣ ΓΚΑΜΑΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ. ΤΟ TARRACO ΕΙΝΑΙ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 7 ΚΑΙ 
ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 1.500 ΚΥΒΙΚΑ.
11  Η SKODA FABIA ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΚΑΙ 
ΕΓΙΝΕ ΠΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ, ΕΝΩ ΣΤΗΝ TOP 
ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΗΣ MONTE CARLO ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ 
ΠΙΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ. ΤΗ ∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΩΣ 1.0 
TSI ΜΕ 95 ΙΠΠΟΥΣ.
12  ΤΟ SUZUKI JIMNY ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ SUV. ΜΕ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ, 
ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ , ΚΟΝΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1.500 ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ 
ΩΡΑΙΟ ΣΤΥΛ.
14  Η Ο∆ΗΓΗΣΗ ΜΕ ΚΑΚΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΥΝΕΣΗ, 
ΠΡΟΛΗΨΗ, ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΟΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ.

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

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
dianomi@freesunday.gr, 210-3506300
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, 105 59 ΑΘΗΝΑ
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   ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:  Νίκος Μαρινόπουλος, 
Γιάννης Σκουφής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Παναγιώτης Τριτάρης 

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

210-6754430 εσωτ.301

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 • ΤΕΥΧΟΣ 33H AUTO SUNDAY ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ FREE SUNDAY

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

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

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ FREE SUNDAY
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

issuu.com/autosunday

Οι one off παραλλαγές super και hyper sport µοντέλων, αυτές δηλαδή που κατασκευά-
ζονται σε ένα και µοναδικό αντίτυπο, είναι της µόδας τελευταία και ένα τέτοιο είναι και 
η συγκεκριµένη ΜcLaren P1 GTR. Η οποία είναι αφιερωµένη στο πρώτο πρωτάθληµα 

που κέρδισε ο Ayrton Senna στην F1, το 1988, πριν από ακριβώς 30 χρόνια.
Έτσι είναι βαµµένη στα χρώµατα της McLaren MP4/4, του µονοθεσίου δηλαδή µε το οποίο ο 
µεγάλος Βραζιλιάνος είχε πάρει τον πρώτο τίτλο του στην κορυφαία κατηγορία. Έτσι επανέρ-
χεται στο προσκήνιο και η Marlboro που ήταν τότε βασικός χορηγός, µιας και δεν υπήρχαν 
τότε απαγορεύσεις στις διαφηµίσεις των προϊόντων καπνού.
Η McLaren αναφέρει πως για τη βαφή -στις πόρτες αλλά και σε άλλα σηµεία υπάρχουν σλό-
γκαν όπως το «Driven to Perfection» ή η σηµαία της Βραζιλίας και το 12, το νούµερο του 
Senna- χρειάστηκαν σχεδόν 800 εργατοώρες. Παράλληλα υπάρχουν τόσο αεροδυναµικές 
βελτιώσεις όσο και αναβαθµίσεις στο πλαίσιο. 
Ενδιαφέρον είναι πως αυτή η σπέσιαλ P1 GTR ονοµάζεται Beco, που είναι το χαϊδευτικό µε 
το οποίο φώναζαν το Senna οι γονείς του όταν ήταν µικρός.

Η µοναδική McLaren P1 GTR Βeco 
είναι αφιερωµένη στο µεγάλο Ayrton Senna 
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SKODA
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ!

Η πληρέστατη γκάµα της Skoda διαθέτει εντυπωσιακά και πρακτικά αυτοκίνητα µε 
προηγµένες τεχνολογίες, αποδοτικούς κινητήρες και υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Κάντε ένα 

δώρο σ’ εσάς και στην οικογένειά σας!

ΝΕΟ SKODA CITIGO
Είναι ένα έξυπνο αυτοκίνητο πόλης µε ελκυ-
στική σχεδίαση. Μικρό εξωτερικά για ευκολία 
στην πόλη, µεγάλο εσωτερικά για ό,τι χρειάζε-
στε. Το νέο Citigo µε νέα µοντέρνα εµφάνιση 
και χαρακτηριστικά είναι ιδανικό για τις καθη-
µερινές σας αστικές µετακινήσεις και όχι µό-
νο. ∆ιατίθεται τόσο σε τρίθυρο όσο και σε πε-
ντάθυρο αµάξωµα στην έκδοση 1.0 (60 ίπποι), 
καθώς και στην οικονοµική έκδοση G-TEC µε 
φυσικό αέριο (68 ίπποι).Κάντε το δικό σας, α-
πό €9.780.

ΝΕΑ SKODA FABIA
H νέα Fabia είναι µία από τις πιο συµφέρου-
σες επιλογές στην κατηγορία της. Η νέα Fabia 
είναι ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο, το οποίο 
θα ενθουσιάσει όλους τους εξερευνητές της 
πόλης, καθώς και τις νεαρές οικογένειες. Με 
δυνατότητα εξατοµίκευσης της εµφάνισης και 
του έξυπνου εξοπλισµού του αυτοκινήτου 
σας. Προσφέρεται σε πεντάθυρο αµάξωµα, 
στη συναρπαστική έκδοση Monte Carlo και 
στην πρακτική Combi µε ισχύ από 75 έως 110 
ίππους. Αποκτήστε την τώρα, από €10.980.

SKODA KAROQ
Είναι το Αυτοκίνητο του 2019 για την Ελλάδα. 
Και µόνο αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει την 
ηγετική θέση του Karoq στην κατηγορία των 
κόµπακτ SUV, προσφέροντας µια νέα προο-
πτική οδήγησης. To Karoq διαθέτει σύγχρονη 
σχεδίαση και πλούσιο εξοπλισµό τελευταίας 
τεχνολογίας µε ισορροπηµένα οδηγικά χαρα-
κτηριστικά και αποδοτικούς κινητήρες µε ι-
σχύ από 116 έως 190 ίππους και ανάλογα µε 
την έκδοση αυτόµατο κιβώτιο DSG7 και τε-
τρακίνηση έως την κορυφαία έκδοση Scout. 
Ζήστε την εµπειρία, από €19.480.

SKODA OCTAVIA
Πολύ περισσότερα από ένα αυτοκίνητο, 
για την οποία οι συστάσεις περιττεύουν. 
Τα νέα σχεδιαστικά στοιχεία στο εµπρός 
και στο πίσω µέρος δεν περνούν απαρα-
τήρητα, µε τους επιβάτες να απολαµβά-
νουν άνετες διαδροµές στην ποιοτική κα-
µπίνα της Octavia Limo και Combi µε την 
πληθωρική γκάµα κινητήρων από 116 έ-
ως 184 ίππους. Απολαύστε την, από 
€17.380!

SKODA KODIAQ
Ένα αυτοκίνητο που τα κάνει όλα, χωράει 
τα πάντα, αψηφώντας τον  τύπο οδοστρώ-
µατος. Το απόλυτο οικογενειακό SUV µε 
µέχρι και 7 θέσεις αποτελεί έναν τέλειο 
συνδυασµό ευρυχωρίας, προηγµένων 
συστηµάτων υποβοήθησης και συνδεσι-
µότητας. Με κίνηση µπροστά ή στους τέσ-
σερις τροχούς, µε ισχύ από 150 έως 190 
άλογα, το Kodiaq δίνει λύσεις σε κάθε 
περίσταση. Μπείτε στον αστερισµό του 
Kodiaq, από €26.280!

SKODA SUPERB
Κοµψή, φίνα, γοητευτική, µε ασυναγώνι-
στη τιµή πώλησης. Η νέα Superb διαθέτει 
επαναστατική σχεδίαση, κορυφαία άνεση, 
πρωτοποριακές δυνατότητες συνδεσιµό-
τητας, πρωτοποριακά συστήµατα ασφά-
λειας και άνεσης για όλη την οικογένεια. 
Προσφέρεται στις εκδόσεις Limo και 
Combi στις αποδοτικές εκδόσεις 1.5 TSI, 
1.6 ΤDI και 2.0 TDI. Κατακτήστε την, από 
€21.870.



Ώρα να απολαύσετε πρωτοποριακή σχεδίαση, κορυφαία άνεση, απόλυτη εξατοµίκευση και βραβευµένους κινητήρες βενζίνης! 
Ώρα να αποκτήσετε το νέο SUV C3 AIRCROSS iTouch µε το προηγµένο σύστηµα Citroën Advanced Comfort®, 
εργοστασιακό navigation, κάµερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσµατος... πιο άνετα από ποτέ! Θέλετε ακόµη περισσότερες 
επιλογές; CITROE

..
N COMFORT DAYS: ένα µοναδικό χρηµατοδοτικό πρόγραµµα που περιλαµβάνει 36 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 

άτοκες δόσεις, 5 χρόνια εγγύηση και CITROËN Smile Deals για περιορισµένο αριθµό αυτοκινήτων!
CITROE

..
N. Πάντα µε τις καλύτερες επιλογές!

Μικτή κατανάλωση και εκποµπές CO2 Citroën C3 AIRCROSS: από 4,0 έως 5,7 lt/100km και από 105 έως 131 gr/km.
*2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση συν 3 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης.

•ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ NAVIGATION•ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ•ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

E U R O P E A N  A W A R D

www.citroen.gr

NEO SUV C3 AIRCROSS
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To νέο V60 έχει ξεχωριστό στιλ, πρακτικούς 
premium χώρους και εξαιρετικά οδηγικά χαρακτηριστικά. 

Πού πήγαν οι λι�ουζίνες;

Τ
ο νέο V60 (έπεται από το νέο έτος και το 
S60) είναι το πιο πρόσφατο µοντέλο της 
εταιρείας που συνεχίζει να κατασκευά-
ζει premium επιλογές µε αυθεντικό 
σουηδικό ντιζάιν. Και σε µια εποχή που 
τα SUV έχουν τον κυρίαρχο λόγο, ένα 
πολυτελές wagon µε τόσο κοµψή σχεδί-
αση ίσως αποτελεί µια πολύ καλή εναλ-
λακτική απέναντι στις κλασικές σεντάν 
λιµουζίνες. Από την άλλη, το νέο V60 εί-

ναι ένα φαρδύ και χαµηλό αυτοκίνητο µε εξαιρετικά δυναµικά 
χαρακτηριστικά, προσφέροντας κορυφαία ποιότητα κύλισης 
και επίπεδα άνεσης στο ταξίδι.

Ειδικά στην T6 έκδοση µε τον δίλιτρο τετρακύλινδρο turbo 
βενζίνης µε τα 310 άλογα η υπόθεση «ταξίδι» είναι απολαυστι-
κή. Το V60 κινείται σαν βέλος στον ανοιχτό δρόµο και το χτι-
σµένο πάνω στην πλατφόρµα SPA σασί «κρύβει» την ταχύτητα 
µε την οποία κινείσαι, ειδικά αν ξεχαστείς. Άλλωστε το 0-100 
(σε 5,8 δλ.) και η τελική (250 χλµ./ώρα) που δίνει ο κατασκευα-
στής είναι ενδεικτικά των επιδόσεων ενός πραγµατικά απο-
λαυστικού οδηγικά αυτοκινήτου.

Στις στροφές το V60 κινείται µε εξίσου αρχοντικό τρόπο και 
αν θελήσεις µια πιο σπορ οδήγηση µπορείς να γυρίσεις τη ρο-
δέλα στην κονσόλα και να επιλέξεις το σπορ πρόγραµµα πα-
ραµετροποίησης. Μην περιµένετε καµιά τροµερή αλλαγή, άλ-

VOLVO V60 T6 AWD 
Π Ο Λ Υ Τ Ε Λ Ε Ι Α  Κ Α Ι  Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο Τ Η ΤΑ

λωστε ο χαρακτήρας του V60 είναι στέισον. Παρά ταύτα, κατα-
φέρνει και στρίβει εντυπωσιακά και µε πολύ υψηλά επίπεδα 
πρόσφυσης, που ακόµη κι ένας έµπειρος οδηγός µε κόπο θα 
υπερνικήσει. Ειδικά στην τετρακίνητη έκδοσή µας µε ηλεκτρο-
ϋδραυλικό συµπλέκτη Borg Warner, δηλαδή πρώην Haldex 
τελευταίας γενιάς, και µε ένα άρτιο σύνολο ηλεκτρονικών να 
επιβλέπουν συνεχώς την παραµικρή απόκλιση πορείας. Τα 
φρένα είναι απλά εξαιρετικά.

Η ανάρτηση µε διπλά ψαλίδια µπροστά και πολλαπλούς 
συνδέσµους πίσω ακούγεται ως ένας ιδανικός συνδυασµός. 
Στην περίπτωση του V60 µην περιµένετε ένα πλαδαρό και α-
διάφορο στέισον. Είναι τόσο σφιχτή όσο χρειάζεται για να εί-
ναι ευχάριστο οδηγικά και να µη γέρνει, αλλά και τόσο µαλα-
κή όσο απαιτεί ο οικογενειακός χαρακτήρας του αυτοκινή-
του. Όσο για το κιβώτιο µε τις 8 σχέσεις της Getrag, η λειτουρ-
γία του είναι σωστά ρυθµισµένη πάνω στον χαρακτήρα του 
αυτοκινήτου, µε γρήγορες και οµαλές αλλαγές. Πάντως, θα 
θέλαµε στο σπορ πρόγραµµα πιο εύστοχα kick-downs και λίγο 
πιο βαρύ τιµόνι. Σχετικά µε την κατανάλωση καυσίµου, σηµει-
ώστε περίπου 12 λίτρα ανά 100 χιλιόµετρα, όταν στην εθνική 
οδό αυτή η τιµή µπορεί να διατηρηθεί εύκολα στα 9-10 λίτρα.

Από πλευράς διαστάσεων, το V60 είναι ένα µακρύ στέισον 
(+13 εκ. από το προηγούµενο), µε µήκος που φλερτάρει µε τα 
4,8 µέτρα (4,761 για την ακρίβεια). Ενδιαφέρον είναι πως, παρ’ 
ότι είναι έστω και ελάχιστα µικρότερο από τον προκάτοχό του 

–ταυτόχρονα είναι και ελαφρώς πιο στενό–, δείχνει ιδιαίτερα 
δυναµικό και φαρδύ. Κυρίως λόγω του πιο χαµηλού και επί-
πεδου εµπρός µέρους του, µε τη χαρακτηριστική σχεδόν κά-
θετη µάσκα. Χαρακτηριστικό είναι και το σχήµα των πίσω φώ-
των, που δηµιουργεί µια έντονη οπτική ταυτότητα το βράδυ, η 
οποία ναι µεν θυµίζει αυτήν του XC60, ωστόσο οι παρατηρητι-
κοί θα διαπιστώσουν πως διαφοροποιείται στα σηµεία.

Το µεγάλο του φάρδος γίνεται αντιληπτό κοιτώντας το κα-
τάµατα ή από πίσω, αλλά και όταν βρεθείς στο πολύ άνετο ε-
σωτερικό του. Το ταµπλό είναι οικείο, αφού υιοθετεί το µοτίβο 
που εισήγαγε το XC90 µε την όρθια έγχρωµη οθόνη 9,3" µε τα 
υψηλής ανάλυσης γραφικά και κάµερα, όπως και τον ψηφιακό 
πίνακα οργάνων 12,3" (ανάλογα µε την έκδοση, ξεκινά από 8").

Η µίνιµαλ άποψη και η κορυφαία ποιότητα κατασκευής, 
µε τα ιδιαίτερα προσεγµένα υλικά και φινίρισµα, κερδίζει µο-
νοµιάς και τους πιο δύσκολους, που δεν έχουν πειστεί πως η 
Volvo είναι µια premium εταιρεία. Μάλιστα, τα καθίσµατα 
είναι ιδιαίτερα αναπαυτικά και εργονοµικά, ενώ γενικότερα 
στον διάκοσµο του V60 είναι διάχυτη η αύρα της πολυτέλειας. 
∆ίχως να απουσιάζει η στέισον πρακτικότητα, αφού η πιο κά-
θετη πίσω πόρτα δεν παίζει ρόλο µόνο στην εµφάνιση του 
νέου V60 αλλά και στην πρακτική του διάσταση. Οι µηχανικοί 
της σουηδικής εταιρείας και οι σχεδιαστές την εκµεταλλεύτη-
καν στο έπακρο, µια και η ελάχιστη χωρητικότητα των 529 
λίτρων του χώρου αποσκευών είναι η καλύτερη της κατηγο-
ρίας (µέγιστη στα 1.441 λίτρα) και υπολείπεται µόλις κατά 70 
λίτρα αυτής του σηµαντικά µεγαλύτερου V90.

Από τους µεγαλύτερους της κατηγορίας είναι και ο χώρος 
που αντιστοιχεί σε όσους κάθονται στο πίσω κάθισµα – ενδια-
φέρον στοιχείο που δικαιολογεί και τη συγκεκριµένη διάσταση 
είναι πως το µεταξόνιο των 2.872 χιλιοστών είναι µόλις 7 εκα-
τοστά µικρότερο του V90 και 9,6 εκατοστά µεγαλύτερο από αυ-
τό του προηγούµενου µοντέλου. Από κει και πέρα, τόσο στον 
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χώρο αποσκευών όσο και στο εσωτερικό υπάρχουν έξυπνες 
λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα.

Καμία έκπληξη δεν υπάρχει στο υπερπλήρες πακέτο α-
σφάλειας και άνεσης, το οποίο είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, 
αντίστοιχο αυτού που υπάρχει στο V90. Μεταξύ άλλων, περι-
λαμβάνεται το σύστημα City Safety με τεχνολογία Autobrake. 
Για πρώτη φορά έχει και λειτουργία που φρενάρει το αυτοκί-
νητο όταν ανιχνεύσει την πιθανότητα μετωπικής σύγκρου-
σης, ενώ διενεργεί και τις υπόλοιπες λειτουργίες του, δηλαδή 
προειδοποιεί τον οδηγό για ενδεχόμενη σύγκρουση με πεζό, 
ποδηλάτη ή μεγάλο ζώο και επιβραδύνει το όχημα όταν αυ-
τός δεν αντιδράσει έγκαιρα. Επίσης, διαθέτει το σύστημα Pilot 
Assist, το οποίο συνδράμει τον οδηγό κατά την κίνηση σε 
δρόμο με καλή διαγράμμιση, μέχρι την ταχύτητα των 130 
χλμ./ώρα.

Αυτά για ένα κομψό και πρακτικό στέισον που απευθύνε-
ται σε όσους ζητούν και φυσικά διαθέτουν το κάτι παραπάνω, 
μια και οι τιμές πώλησης ξεκινούν από τα €44.928 για τον 
κινητήρα diesel D3 των 150 ίππων. Ακολουθούν οι εκδόσεις 
με τον κινητήρα diesel D4 που αποδίδει 190 ίππους, με τιμή 
από €51.324, και οι εκδόσεις με τον κινητήρα βενζίνης Τ6, 
απόδοσης 310 ίππων, με τετρακίνηση (AWD) και τιμή από 
€54.648. Στην κορυφή της γκάμας του νέου V60 τοποθετού-
νται δύο εκδόσεις με υβριδική Plug-In τεχνολογία και τετρα-
κίνηση (AWD): T8 Twin Engine με απόδοση 390 ίππους και 

T6 Twin Engine με απόδοση 340 ίππους, που θα διατεθεί λίγο 
αργότερα.

1.969 κ.εκ.

310 ίπποι / 5.700 σ.α.λ.

400 Nm / 2.200-5.100 σ.α.λ.

5,8 δλ.

250  χλμ./ώρα

11,0 λίτρα / 100 χλμ.

4,761 x 1,850 x 1,427μέτρα

529-1.441 λίτρα

1.903 κιλά

171 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

VOLVO V60 T6 AWD

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 54.648€
από
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∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

PEUGEOT 3008 GT 
Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΕΝΟΣ SUV

∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ 
ΕΚ∆ΟΣΗ GT, ΜΕ ΤΟ HIGHTECH ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΟΥ 3008 ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΓΑΝΤΙ ΜΕ ΤΟΝ 

∆ΙΛΙΤΡΟ DIESEL ΤΩΝ 181 ΙΠΠΩΝ.
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Ό
πως και να το κάνουμε, το 3008 αποτελεί 
ορόσημο για την Peugeot, αφού ουσιαστικά 
είναι το μοντέλο που τοποθετεί τη γαλλική 
εταιρεία σε μια πιο premium κατεύθυνση. 
Και δεν είναι μόνο το κομψό αμάξωμα των 
4,47 μέτρων με τη φουτουριστική αύρα, που 
δεν περνά σε καμία περίπτωση απαρατήρη-
το. Είναι και αυτός ο μεταμοντέρνος διάκο-
σμος με το κομψό i-cockpit (με την touch 
screen 8 ιντσών και τον εντυπωσιακό ψηφι-

ακό πίνακα 12,3 ιντσών), που προσδίδει έναν hightech αέρα που 
δύσκολα θα βρεις σε κάποιο άλλο μοντέλο του ανταγωνισμού.

Ψηφιακούς πίνακες έχουν κι άλλα SUV, αλλά η κεντρική οθόνη 
με τη μίνιμαλ σε άποψη κεντρική κονσόλα και τους χαρακτηριστι-
κούς διακόπτες είναι ένας συνδυασμός που δημιουργεί έναν πολυ-
τελή και προηγμένο τεχνολογικά διάκοσμο. Ειδικά το βράδυ, που 
τονίζεται ακόμη περισσότερο με τον κρυφό φωτισμό. Πέρα από ε-
ντυπωσιακό στο μάτι, το 3008 είναι και πρακτικό, προσφέροντας με-
γάλους και άνετους χώρους για όλους τους επιβάτες και ένα βολικό 
πορτμπαγκάζ από 520 λίτρα.

Και περνάμε στην ουσία της έκδοσης GT (με τα σχετικά λογότυπα 
ισχύος τόσο εντός όσο και εκτός), που δεν είναι άλλη από τον δίλιτρο 
πετρελαιοκινητήρα των 181 ίππων που για την περίσταση συνδυάζε-
ται με το αυτόματο 8άρι κιβώτιο με μετατροπέα ροπής της Aisin. 
Πρόκειται για ένα πολύ καλύτερο κιβώτιο από το προηγούμενο 6άρι, 
με πολύ γλυκές αλλαγές. Δεν είναι τόσο γρήγορες όσο οι «διπλόδι-
σκες», αλλά το 8άρι σε κερδίζει με την απολύτως ομαλή λειτουργία 
και κλιμάκωσή του.

Επίσης, στο πρόγραμμα Sport είναι σαφώς πιο γρήγορο, το τιμό-
νι αποκτά περισσότερο βάρος, ενώ, πέρα από την απόκριση του 
γκαζιού, το μοτέρ βγάζει και ελαφρώς ενισχυμένο τεχνητό ήχο. Ο 
τετρακύλινδρος diesel είναι στρωτός και προσφέρει τη ροπή του α-
πό χαμηλά και με πολλή δύναμη. Πολύ καλές οι ρεπρίζ και δίχως 
άγχος, αφού ακόμη και με βαρύ πόδι η κατανάλωση δεν θα ξεφύγει 
πάνω από τα 9 (άντε 10) λίτρα. Σε νορμάλ συνθήκες εμείς καταγρά-
ψαμε περίπου 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα.

Το 3008 GT έχει τον τρόπο του για να σε κερδίσει. Η ανάρτησή 
του είναι πολύ καλά ρυθμισμένη, ώστε να προσφέρει πολύ καλά ε-
πίπεδα άνεσης ακόμη και με τις 18άρες ζάντες, ενώ ταυτόχρονα εί-
ναι τόσο σφιχτή όσο χρειάζεται για να μην παίρνει μεγάλες κλίσεις 
στις στροφές, κάτι αξιοσημείωτο, μια και η απόσταση από το έδαφος 
δεν είναι και μικρή (21,4 εκατοστά).

Το 3008 GT μας άρεσε. Ειδικά στο ταξίδι, είναι απολαυστικό, με 
κορυφαία ποιότητα κύλισης. Είναι ένα σύγχρονο SUV με GT χαρα-
κτήρα και ολοκληρωμένο από κάθε άποψη, με υπερπλήρη εξοπλι-
σμό. Ωστόσο, η σχετικά υψηλή τιμή πώλησής του (η ύπαρξη τετρακί-
νησης θα τη δικαιολογούσε σε μεγάλο βαθμό) είναι το μοναδικό 
σημείο που προβληματίζει απέναντι σε έναν δύσκολο ανταγωνισμό. 
Πάντως, σε περίπτωση που απορείτε, θα πρέπει να γνωρίζετε πως 
από τα €46.900 που κοστίζει το 3008 GT, τα €17.440 αναλογούν σε 
φόρους.

1.997 κ.εκ.

181 ίπποι / 3.750 σ.α.λ.

400 Nm / 2.000 σ.α.λ.

7,5 δλ.

215 χλμ./ώρα

8,0 λίτρα / 100 χλμ.

4,447 x 1,841 x 1,624 μέτρα

520-1.482 λίτρα

1.555 κιλά

129 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

PEUGEOT GT 2.0 BLUEHDi

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 46.900€
από
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Η 
Seat έχει αναπτύξει μια ταχεία διείσδυση στην 
κατηγορία των SUV και πλέον διαθέτει μία ολο-
κληρωμένη γκάμα, λανσάροντας δίπλα στα Ateca 
και Arona το Tarraco. To μεγαλύτερο από πλευ-
ράς χώρων και όγκου Seat, του οποίου η ονομα-
σία επιλέχθηκε μετά από διαδικτυακή ψηφοφο-
ρία και προέρχεται από την αρχαία ισπανική πόλη 

Ταραγόνα. Το Tarraco σχεδιάστηκε στο εργοστάσιο του Μαρτορέλ 
(Βαρκελώνη) και κατασκευάζεται στο Βόλφσμπουργκ (Γερμανία).

Από κοντά, αποσπά κολακευτικά σχόλια και δείχνει πιο όμορφο 
απ’ ό,τι στις φωτογραφίες. Η μάσκα δένει πολύ όμορφα με τους δυ-
ναμικούς σε σχήμα προβολείς, ενώ η οροφή χαμηλώνει κομψά 
προς τα πίσω, όπου τα φωτιστικά σώματα γεφυρώνει μια λεπτή 
κόκκινη λωρίδα, δημιουργώντας ένα χαρακτηριστικό αποτύπωμα 
στο σκοτάδι.

Για να εξασφαλιστεί η προαιρετική επταθέσια διάταξη (στάνταρ 
η πενταθέσια), το μήκος του αμαξώματος δεν θα μπορούσε να είναι 
κάτω από τα 4,73 μέτρα, με το ύψος να φτάνει τα 1,65 και το πλάτος 
τα 1,83 μέτρα. Τα μεσαία καθίσματα σύρονται και αναδιπλώνονται 
αρκετά, ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στις δύο τελευταίες 
θέσεις, όπου μπορούν να βολευτούν δύο παιδιά. Στην πενταθέσια 
διάταξη ο χώρος αποσκευών είναι στα 760 λίτρα και στην επταθέ-
σια μειώνεται ελαφρώς, στα 700.

Κατά τα ειωθότα του γερμανικού ομίλου και της Seat, στο μέσο 
του ταμπλό φιλοξενείται μια οθόνη αφής 8΄΄ που προεξέχει «ελεύ-
θερη», προσδίδοντας μια διαφορετική νότα στο ποιοτικό εσωτερικό 
με τα προσεγμένα σε φινίρισμα και συναρμολόγηση πλαστικά. Η 
touch screen έχει εξαιρετικά γραφικά, πολύ γρήγορη απόκριση και 
φυσικά υποστηρίζει όλες τις επιλογές συνδεσιμότητας μέσω του 
SEAT Full Link και smartphones που υποστηρίζουν τα πρωτόκολ-
λα Android Auto και Apple CarPlay.

Επιπρόσθετα, το SEAT Drive App παρέχει στους χρήστες εξατο-
μικευμένες επιλογές για να απολαμβάνουν λειτουργίες όπως κατα-
γραφή διαδρομών, έλεγχος κατάστασης αυτοκινήτου, αναγνώριση 
τραγουδιού μέσω Shazam (μόνο για Android Auto) κ.ά. Επίσης, υ-
πάρχει επιλογή του ψηφιακού πίνακα οργάνων Digital Cockpit με 

SEAT 
TARRACO

οθόνη 10,25" και τρεις διαφορετικές θεματικές ενότητες, ενώ αξιο-
σημείωτο είναι πως το Tarraco είναι το πρώτο Seat που θα διαθέτει 
λειτουργία ελέγχου με χειρονομίες (στην έκδοση με Navigation 
Plus).

Το Tarraco θα διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις κινητήρων: στις 
βενζίνης 1.5 TSI (150 ίππων) και 2.0 TSI (190 ίππων), καθώς και στις 
diesel 1.5 TDI (150 ίππων) και 2.0 TDI (190 ίππων). Οι εκδόσεις των 
150 ίππων συνδυάζονται με μηχανικό 6άρι κιβώτιο με επιλογή σε 
διπλόδισκο DSG-7 και τετρακίνηση 4Drive, ενώ οι εκδόσεις των 
190 ίππων έχουν μόνο αυτόματες εκδόσεις.

Η πρώτη μας επαφή έγινε με την προσθιοκίνητη 1.5 TSI Evo 
των 150 ίππων, που λογικά θα γνωρίσει τη μεγαλύτερη ζήτηση. Ο 
τετρακύλινδρος TSI είναι γνωστός και από άλλα μοντέλα του ομίλου 
και με την καλή του ροπή κινεί αγόγγυστα το απόβαρο των 1.600+ 
κιλών. Είναι πολύ ήσυχος και γραμμικός στη λειτουργιά του, συμ-
βάλλοντας σε μεγάλο βαθμό στην εξαιρετική ποιότητα κύλισης και 
στα χαμηλά επίπεδα θορύβου.

Συνδυάζεται στάνταρ με μηχανικό 6άρι κιβώτιο, ενώ από πλευ-
ράς επιδόσεων η Seat δίνει τα 0-100 χλμ./ώρα σε 9,78 δλ. με τελική 
στα 201 χλμ./ώρα. Το τιμόνι έχει σωστό βάρος και είναι πολύ καλό 
σε πληροφόρηση, ενώ η ανάρτηση (πίσω πολλαπλοί σύνδεσμοι) 
είναι αυτή που ταιριάζει στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου, ώστε να 
εξασφαλίζονται υψηλά επίπεδα άνεσης και να διατηρείται το οδηγο-
κεντρικό στοιχείο της Seat.

Οδηγήσαμε και τις diesel εκδόσεις, τόσο τη βασική με τους 150 
ίππους όσο και την κορυφαία τετρακίνητη με τους 190 ίππους. Κι 
εδώ το Tarraco εντυπωσιάζει, παρόλο που δεν είναι τόσο ήσυχο 
όσο με τον TSI. Από την άλλη, υπάρχει το πλεονέκτημα της μεγαλύ-
τερης ροπής (από 340 Nm αντί των 250) και φυσικά το μικρότερο 
κόστος χρήσης.

Συμπερασματικά, η Seat κατάφερε να κατασκευάσει ένα ευρύ-
χωρο και απολαυστικό SUV με αποδοτικούς κινητήρες. Το τρίτο 
και… μεγαλύτερο SUV της αποτελεί αναμφίβολα μία εξαιρετική ε-
πιλογή για όποιον γλυκοκοιτάζει π.χ. ένα Skoda Kodiaq, ένα Nissan 
X-Trail ή ένα Peugeot 5008 και, αν δεν υπάρχει βιασύνη, σίγουρα 
αξίζει να περιμένει μέχρι το Tarraco να φτάσει στη χώρα μας.

ΣΠΟΡ ΚΑΊ 
ΕΥΡΥΧΩΡΟ

To Tarraco θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά τον ερχόμενο Μάρτιο, ως μία ακόμη επιλογή 
στα μεγάλα ευρύχωρα πενταθέσια ή επταθέσια SUV. Εκτιμώμενη τιμή έναρξης τα €28.000.



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 11

999 κ.εκ.

95 ίπποι / 5.000-5.500 σ.α.λ.

160 Nm / 1.800-3.500 σ.α.λ.

10,8 δλ.

184 χλμ./ώρα

6,5 λίτρα / 100 χλμ.

3,997x1,732x1,467 μέτρα

330-1.150 λίτρα

1.046 κιλά

116,50 έως 135,60 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

SKODA FABIA 1.0 TSI (95 PS)

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 12.980€
από

Η 
ανανέωση της Fabia μπορεί να μη συνδυά-
στηκε με ριζικές αλλαγές στην εμφάνισή της, 
αλλά κατόρθωσε να της εξασφαλίσει μια πιο 
σύγχρονη και αναβαθμισμένη εικόνα. Ειδικά 
στην έκδοση Monte Carlo της δοκιμής μας, η 
οποία, πέρα από τη μεγαλύτερη και πιο εμφα-

τική μάσκα, τα στάνταρ LED φώτα ημέρας και τους επανα-
σχεδιασμένους προφυλακτήρες, ξεχωρίζει και για κάποιες ι-
διαίτερες λεπτομέρειες, όπως η δυνατότητα διχρωμίας του 
αμαξώματος, τα σπόιλερ μπροστά και πίσω, ο διαχύτης σε 
συνδυασμό με τα μαύρα στοιχεία αλλά και τις μαύρες ζάντες 
των 18 ιντσών, καθώς και τα πάντα απαραίτητα λογότυπα 
στην κεντρική κονσόλα.

Αντίστοιχα στο εσωτερικό τα καθίσματα είναι σπορ με καλή 
πλευρική στήριξη και «καπιτονέ» επενδύσεις και το τιμόνι τρι-
άκτινο. Ταυτόχρονα, ο εξοπλισμός της, πέρα από το νέο σύστη-
μα infotainment με τις αναβαθμισμένες δυνατότητες διασύνδε-
σης και τις δύο θύρες USB, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κά-
μερα οπισθοπορείας, cruise control, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο 
κλιματισμό και σύστημα εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί.

Παράλληλα, ο πίνακας οργάνων είναι επανασχεδιασμένος 
και πιο ευανάγνωστος, ενώ από τη στιγμή που το μήκος εξα-
κολουθεί να είναι έστω και οριακά κάτω από τα 4 μέτρα και το 

ΔΟΚΙΜΗ
ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΏΡΓΑΚΗΣΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

μεταξόνιο και πάλι στα 2.470 χιλιοστά, οι χώροι στο εσωτερικό 
παραμένουν οι ίδιοι. Έτσι, είναι άνετη ακόμα και για πέντε, με 
βάση πάντα τα δεδομένα των υπερ-μίνι, ενώ το πορτμπαγκάζ, 
με χωρητικότητα από 330 έως 1.150 λίτρα, είναι από τα πιο με-
γάλα της κλάσης.

Τη Fabia Monte Carlo που είχαμε στη διάθεσή μας κινούσε 
ο τρικύλινδρος 1.0 TSI των 95 ίππων και των 160 Nm, ο οποίος 
συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων, είναι ελαστι-
κός από αρκετά χαμηλά και στο στοιχείο του βρίσκεται μέχρι 
και τη μεσαία κλίμακα των στροφών του. Αν πιεστεί πιο ψηλά, 
θα έρθει ακουστικά πιο έντονα στο προσκήνιο, αφού θα αυξη-
θεί και η κατανάλωσή του, η οποία, αν τον λειτουργήσει κανείς 
όπως προαναφέραμε, θα είναι γύρω στα 6,5 λίτρα για κάθε 100 
χιλιόμετρα.

Οι επιδόσεις που εξασφαλίζει (0-100 χλμ./ώρα σε 10,8 δεύ-
τερα, τελική 184 χλμ./ώρα) είναι ικανοποιητικές για την κατη-
γορία και τον χαρακτήρα του, ενώ χάρη και στο πολύ καλό 
στήσιμό της η Fabia μπορεί να κινηθεί αρκετά γρήγορα και ά-
νετα τόσο στις εθνικές όσο και στις επαρχιακές οδούς.

Η νέα και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα Skoda Fabia 1.0 TSI των 
95 ίππων με το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού Monte Carlo 
ξεκινά από τα €14.880, ενώ για την εισαγωγική της έκδοση 
Ambition η τιμή εκκίνησης είναι €12.980.

SKODA FABIA 1.0 TSI (95 PS)
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΠΟΡΤΙΦ ΩΣ MONTE CARLO

Η Skoda Fabia μετά το facelift και στην έκδοση Monte Carlo είναι 
αναβαθμισμένη, πιο δυναμική και νεανική.
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ΔΟΚΙΜΗ

ΜΙΧΆΛΗΣ ΚΆΤΩΠΌΔΗΣ ΝΙΚΌΣ ΜΆΡΙΝΌΠΌΥΛΌΣ

Π
ριν από πολλά χρόνια, η ελληνική έκδοση του 
«Autocar» ανέφερε –εμπνευσμένα– για το τότε 
Wrangler πως «δεν το σταματά τίποτα, εκτός από την 
άσφαλτο». Εν έτει 2018 το ίδιο θα μπορούσε να ει-
πωθεί και για το ολοκαίνουριο Suzuki Jimny. Ένα 
μοντέλο 100% offroad, που η σχέση του με το οδό-

στρωμα περιορίζεται σε μερικά σύγχρονα ηλεκτρονικά αποφυγής 
σύγκρουσης και ένα όμορφο και πρακτικό infotainment. Προτού ό-
μως μας παρεξηγήσει κάποιος, ας παραθέσουμε μερικά από τα τε-
χνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.

Πρόκειται για ένα μοντέλο με σοκαριστικά μικρούς προβόλους 
και 211 χλστ. απόσταση από το έδαφος. Φυσικά το πλαίσιο είναι το 
παραδοσιακό τύπου σκάλας, οι αναρτήσεις έχουν μεγάλες διαδρο-
μές, ενώ αποτελούνται από άκαμπτους άξονες, τόσο πίσω όσο και 
εμπρός. Τα ελαστικά του είναι offroad με πολύ υψηλό προφίλ 
(195/80!). Το σύστημα τετρακίνησης υπό κανονικές συνθήκες μετα-
φέρει την κίνηση πίσω. Μέσω ενός μοχλού, ωστόσο, εμπλέκει την 
τετρακίνηση, καθώς και τα κοντά. Όσο για το σύστημα διεύθυνσης, 
είναι με επανακυκλοφορούντα σφαιρίδια.

Και τώρα που αναφέραμε τα βασικά, ας περάσουμε στην παγίδα. 
Αυτή έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση. Αντικειμενικά, το νέο 
Jimny είναι ένα όμορφο 4x4, που ξεχειλίζει «αντρίλα». Λιλιπούτειο 
σε διαστάσεις, με μήκος και ευελιξία που θα ζήλευαν αυτοκίνητα 
πόλης και ταυτόχρονα με τουπέ που θυμίζει μίνι Defender και G-
Wagen. Δεν κρύβουμε ότι ακόμα κι εμείς περιμέναμε με ανυπομο-
νησία για τη δοκιμή του.

Από την εξωτερική εμφάνιση, όμως, μέχρι την πρακτικότητα η 
απόσταση είναι μεγάλη. Το νέο Jimny έχει σχεδιαστεί ως ένα καθα-
ρόαιμο εκτός δρόμου όχημα. Δεν έχει σχέση με SUV και λοιπά on-
off, που κατακλύζουν τους δρόμους. Αυτό σημαίνει πως αν το θέλετε 
για τα βουνά, με το χέρι στην καρδιά δεν θα βρείτε κάτι καλύτερο 
κάτω από τα 40.000-50.000 ευρώ. Εάν, πάλι, η καθημερινότητά σας 
περιστρέφεται γύρω από το Παγκράτι, αφήστε το καλύτερα.

Ανοίγοντας την πόρτα, το πρώτο πράγμα που θα διαπιστώσει κα-
νείς είναι ότι η σπαρτιάτικη περιβολή του προηγούμενης γενιάς 
Jimny έχει πάει περίπατο. Μην περιμένετε μεγαλεία, υπάρχουν ό-
μως αρκετά στοιχεία για να κάνουν τη ζωή σας καλύτερη. Κατ’ αρ-
χάς, το εσωτερικό πλάτος έχει κάπως μεγαλώσει, οπότε χωράνε με 
περισσότερη άνεση δύο ενήλικες εμπρός (και σχετικά στριμωγμένοι 
άλλοι δύο πίσω). Με τη σειρά του, το διαμέρισμα των αποσκευών 
φλερτάρει ευθέως με τη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ (85, έναντι 
40 λίτρων). Ρίχνοντας, ωστόσο, τα πίσω καθίσματα, δημιουργείται έ-
νας σχετικά επίπεδος χώρος που θα φιλοξενήσει αρκετά μπαγκάζια.

Τα πλαστικά στο εσωτερικό είναι όλα heavy duty και κανείς δεν 
θα στενοχωρηθεί αν μπει μέσα με λάσπες στα παπούτσια και στα 
ρούχα του. Χώροι για μικροαντικείμενα υπάρχουν λίγοι και μικροί. 
Το κάθισμα του οδηγού είναι σχετικά άνετο, χωρίς όμως πλευρική 
στήριξη. Η θέση οδήγησης, ωστόσο, είναι κορυφαία (ανεξαρτήτως 
κατηγορίας!) σε ό,τι αφορά στην περιμετρική ορατότητα και τον έλεγ-
χο των διαστάσεων του αυτοκινήτου. Τέλος, ορισμένες ηλεκτρονικές 
ευκολίες, όπως το σύστημα πλοήγησης, θα κάνουν καλύτερη τη ζωή 
σας εντός.

SUZUKI JIMNY 1.5 VVT
ΕΚΑΣΤΟ ΣΤΟ ΕΊΔΟΣ ΤΟΥ!
Μετά από δύο δεκαετίες, η Suzuki έβγαλε ένα από τα ικανότερα «off-roaders» της αγοράς. 
Και μια παγίδα, παράλληλα, για όσους δεν προσέξουν.
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1.462 κ.εκ.

102 ίπποι / 6.000 σ.α.λ.

130 Nm / 4.000 σ.α.λ.

- δλ.

145  χλμ./ώρα

8,5 λίτρα / 100 χλμ.

3,480 x 1,645 x 1,720 μέτρα

85-830 λίτρα

1.090 κιλά

154 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

SUZUKI JIMNY 1.5 VVT

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 16.270€
από

Από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα επιβεβαιώνει κανείς όσα μέχρι 
στιγμής διαβάσατε. Ο κινητήρας του είναι αρκετά τραχύς και θορυ-
βώδης, με ισχύ που δεν θα εντυπωσιάσει. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
το γεγονός ότι η Suzuki αποφεύγει να αναγράψει το 0-100 χλμ./ώρα. 
Αυτό που θα εντυπωσιάσει είναι η ροπή του, που υπάρχει άφθονη 
από το ρελαντί και πραγματικά βοηθά τα μέγιστα εκτός δρόμου. Το 
κιβώτιο, με τη σειρά του, είναι πολύ κοντό. Σε βαθμό που μπορεί 
κανείς να κινηθεί άνετα χρησιμοποιώντας μόνο τις δύο από τις πέντε 
σχέσεις: τη δευτέρα και την πέμπτη.

Οι αναρτήσεις του Jimny, λόγω της φιλοσοφίας τους, δεν μπο-
ρούν να φιλτράρουν επαρκώς τις περισσότερες ανωμαλίες του οδο-
στρώματος, ενώ ενέχουν και αρκετή κλίση στις στροφές. Τα χιλιόμε-
τρα δεν ανεβαίνουν εύκολα, όταν μιλάμε για την εθνική, ενώ οι αε-
ροδυναμικοί θόρυβοι επιβαρύνουν την όλη κατάσταση. Όσο για την 
πρόσφυση των Dueler H-T, δεν θα εντυπωσιάσει. Γενικά, εντός 
δρόμου μην περιμένετε κάτι συνταρακτικό, με εξαίρεση την ευελιξία 
και τον κύκλο στροφής, που ταπεινώνει πολλά αυτοκίνητα πόλης.

Εκτός δρόμου, τώρα, στο στοιχείο του, τα πράγματα αντιστρέφο-
νται. Βράχια και νεροφαγώματα, που λες ότι δύσκολα ξεπερνιούνται, 
στην πράξη αποτελούν βούτυρο για το ψωμί του νέου Jimny. Μεγά-
λες λακκούβες με σχετική ταχύτητα, που υπό φυσιολογικές συνθή-
κες ένα SUV θα άφηνε εκεί τα ψαλίδια του, έχουν επίδραση μόνο 
στον οδηγό, που παλεύει να κρατηθεί στη θέση του. Γενικά, ανωφέ-
ρειες, κατωφέρειες και κάθε λογής κακοτράχαλο έδαφος δεν στέκο-
νται αρκετά για να το πτοήσουν. Το σύστημα τετρακίνησης είναι πολύ 
καλό και δείχνει να αντέχει σε αρκετό ζόρι.

Οι αναρτήσεις με τις μεγάλες διαδρομές τους, σε συνεργασία με 
τις 37 μοίρες της γωνίας πρόσβασης και τις 49 μοίρες της γωνίας 
διαφυγής, πραγματικά βοηθούν, ακόμη και σε πολύ απαιτητικά ανά-
γλυφα. Το τιμόνι έχει αρκετό τζόγο και ασάφεια, που είναι κακό για 
εντός αλλά μεταφράζεται σε πλεονέκτημα εκτός δρόμου, καθώς δεν 
ταλαιπωρεί τον οδηγό. Μάλιστα, σε συνδυασμό με τις μαζεμένες δι-
αστάσεις του οχήματος, βοηθά τα μέγιστα σε κινήσεις ακριβείας. Όσο 

για το κιβώτιο υποπολλαπλασιασμού των σχέσεων, δεν χρειάζεται 
εύκολα, αλλά όταν χρειαστεί, θα κάνει τη διαφορά.

Εν κατακλείδι, το νέο Jimny είναι αυτό ακριβώς που θα περίμε-
νε κανείς κοιτώντας πίσω, την ιστορία του μοντέλου. Ίσως και κάτι 
καλύτερο. Για τα χρήματα που ζητάει, δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζο-
ντα που να μπορεί να σταθεί απέναντι, εκτός δρόμου. Εάν, λοιπόν, 
είστε φίλος του offroad και αποζητάτε μια μεγάλη δόση αγνής «χαρ-
ντκορίλας», με έντονες τις μνήμες των παραδοσιακών 4x4, μην ψά-
χνετε άλλο. Η κουβέντα τελειώνει εδώ.



14 Ο∆ΗΓΩΝΤΑΣ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
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Η 
κακοκαιρία και ιδιαίτερα η χιονόπτωση δηµιουργεί, ειδικά στη 
χώρα µας, πολλά προβλήµατα στις µετακινήσεις, που συνεπάγο-
νται καθυστερήσεις αλλά και ταλαιπωρία. Παρά τον πανικό, που 
µεγιστοποιείται κι από τα κανάλια, υπάρχουν κάποιες απλές, βασι-
κές αρχές που κάνουν την οδήγηση µε κακές καιρικές συνθήκες 
πιο εύκολη και προπάντων ασφαλή. Αρχές όπως η προσοχή και η 
σωστή συντήρηση του αυτοκινήτου.

Τι σηµαίνει για την περίσταση «σωστή συντήρηση»; Πέρα από τα κλασικά, όπως 
κατάσταση µπαταρίας, λάδια κινητήρα, µάκτρα καθαριστήρων και υγρό πλύσης παρ-
µπρίζ, καθοριστικό ρόλο παίζουν τα λάστιχα. Όχι µόνο να έχουν τη σωστή πίεση, αλ-
λά και η κατάστασή τους. Έτσι, αν ανήκετε στην κατηγορία που τα αφήνει και πέρα 
από την τετραετία ή τα λιώνει µε τα διπλάσια από τα προβλεπόµενα χιλιόµετρα, κα-
λύτερα να µη µετακινήσετε καν το αυτοκίνητό σας, καθότι θα είστε επικίνδυνοι κατ’ 
αρχάς για όλους τους άλλους κι έπειτα για τον εαυτό σας.

Για τη συνέχεια, και αν πρόκειται να ταξιδέψουµε, δεν χρειάζεται τίποτα παραπά-
νω από την κοινή λογική και µια στοιχειώδη οργάνωση: φροντίζουµε να έχουµε 
καθαρά τα κρύσταλλα για καλύτερη ορατότητα, τοποθετούµε τις κατάλληλες αλυσί-
δες ή κάποιο άλλο βοήθηµα στο πορτµπαγκάζ, έχουµε γεµάτο ρεζερβουάρ και φορ-
τισµένο κινητό – ακόµα καλύτερα αν υπάρχει και φορτιστής στο αυτοκίνητο. Ειδικά 
αν ταξιδέψετε µε παιδιά, δεν χάνετε τίποτα να έχετε µαζί σας καµιά κουβέρτα, νερό 
και κάτι φαγώσιµο.

Από κει και πέρα, διατηρούµε απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόµενα αυ-
τοκίνητα, κινούµαστε µε µικρή ταχύτητα και δεν το παίζουµε οδηγοί αγώνων, δεν 
φρενάρουµε απότοµα, δεν κάνουµε άγαρµπες κινήσεις, έχουµε τους προβολείς και 
–όταν είναι πραγµατικά απαραίτητο– τα φώτα οµίχλης αναµµένα, στρίβουµε χωρίς 
να προκαλέσουµε υποστροφή και στις κατηφόρες φρενάρουµε και µε τον κινητήρα, 
έχοντας «κουµπωµένη» στο κιβώτιο τη δευτέρα ή, αν χρειαστεί, και την πρώτη.

Τα προσθιοκίνητα έχουν θέµα στις ανηφόρες, καθώς το βάρος µετατοπίζεται 
προς τα πίσω. Αν η κατάσταση δυσκολέψει και έχετε δυνατότητα για µανούβρα, ανη-
φορίστε µε όπισθεν και θα διαπιστώσετε πόσο πιο εύκολο είναι. Στα πισωκίνητα, ό-
που ο πίσω άξονας θέλει βάρος προκειµένου να έχει καλύτερη πρόσφυση, κάνουµε 
ακριβώς το αντίθετο και πάντα µέσα στα πλαίσια της λογικής.

Στην εκκίνηση, τώρα, το σπινάρισµα των τροχών δεν οφείλεται στα επιπλέον ά-
λογα που εξασφαλίζει το turbo, η λειτουργία του οποίου ευνοείται από χαµηλές θερ-
µοκρασίες, αλλά στα χαµηλά επίπεδα πρόσφυσης. Έτσι, είναι πιο εύκολο και πιο α-
σφαλές να ξεκινήσετε µε δευτέρα, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε σηµεία που 
δεν τα βλέπει ο ήλιος και δηµιουργείται πάγος. Ακόµα χειρότερα αν πρόκειται για 
«µαύρο» πάγο, που δεν φαίνεται.

Οδηγώντας, µη βάζετε τη θέρµανση στο φουλ, καθώς έτσι µειώνονται τα αντανα-
κλαστικά σας, ενώ αν δεν ξέρετε να τοποθετείτε τις αλυσίδες, που, όπως είπαµε, έ-
χετε στο πορτµπαγκάζ σας, και θα ταλαιπωρηθείτε και θα εκνευριστείτε προσπαθώ-
ντας στην παγωνιά – ειδικά αν δεν έχετε γάντια, σκούφο και ζεστό µπουφάν. Φυσικά 
θα πρέπει να θυµάστε πως οι αλυσίδες µπαίνουν στους κινητήριους τροχούς – 
µπροστά στα προσθιοκίνητα, πίσω στα πισωκίνητα, µπροστά στα τετρακίνητα για 
καλύτερο τιµόνι ή στους τροχούς που συστήνει ο κατασκευαστής ή και στους τέσσε-
ρις αν υπάρχουν δύο σετ.

Αν, πάλι, έχετε επιλέξει πολύ µεγάλες ζάντες, υπάρχει σοβαρό ενδεχόµενο να 
µην µπορείτε να βάλετε αλυσίδες παρά µόνο «κουβέρτες», που δεν πρέπει σε καµία 
περίπτωση να «πατήσουν» άσφαλτο. Όσο για τον µύθο της µη συµβατότητας του ESP 
µε τις αλυσίδες και την ανάγκη απενεργοποίησής του, η απάντηση έρχεται από το 
ότι πολλά σύγχρονα µοντέλα δεν παρέχουν καν αυτή τη δυνατότητα.

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειώσουµε πως ακόµα κι αν τα (καλοκαιρινά) 
λάστιχά σας είναι καινούργια, η οδήγηση στην άσφαλτο και σε πολύ χαµηλές θερµο-
κρασίες σκληραίνει ακόµα περισσότερο την ήδη σκληρή γόµα. Τα πιο κατάλληλα 
λάστιχα δεν είναι άλλα από τα χειµερινά, που έχουν την κατάλληλη χάραξη και τόσο 
µαλακή γόµα, που δεν χάνει τα χαρακτηριστικά της ούτε στις πολύ χαµηλές θερµο-
κρασίες (-20 βαθµούς Κελσίου και βάλε). Έτσι, αν δείτε κάποιον οδηγό, ειδικά στη 
Βόρεια Ελλάδα, να κινείται πιο άνετα από εσάς και χωρίς αλυσίδες, αυτό θα οφείλε-
ται κατά 99% στα (χειµερινά) λάστιχά του.

Αν βρέχει πολύ ή, ακόµη περισσότερο, αν 
χιονίζει, οι µετακινήσεις γίνονται σίγουρα πιο 
δύσκολες, αλλά όχι αδύνατες. Αρκεί να 
έχουµε λάβει τα µέτρα µας.



Σάκκαρη-Τσιτσιπάς: 
Τενίστες πολλών 
καρατίων

Μία ιδιαίτερα πλούσια για τα ελληνικά δεδοµένα 
τενιστική χρονιά φτάνει στο τέλος της. Ο απολογισµός 
δεν θα µπορούσε να χαρακτηριστεί παρά εξαιρετικός, 
αφού τα ελληνικά χρώµατα εκπροσωπούνται πλέον 

στο παγκόσµιο τένις σε πρωταγωνιστικό επίπεδο από τη Μαρία 
Σάκκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά. Η πορεία των αθλητών µας το 
2018 ήταν πραγµατικά εντυπωσιακή. Καµία προηγούµενη χρονιά 

δεν σηµειώθηκε τέτοια ταχύτατη εξέλιξη, δύο µάλιστα, Ελλήνων 
παικτών στο παγκόσµιο τένις.

Η Μαρία, που από το 2016 βρίσκεται στις 100 κορυφαίες 
αθλήτριες παγκοσµίως, τη φετινή χρονιά είναι πλέον ανάµεσα στις 
50 πρώτες αθλήτριες και συγκεκριµένα στην 41η θέση της WTA 
(Women’s Tennis Association) κατάταξης.

Όσον αφορά  τον  Στέφανο, το 2018 θα µπορούσε αδιαµφισβήτητα 
να χαρακτηριστεί η καλύτερη χρονιά της έως τώρα καριέρας του, 
καθώς από το νούµερο 91, όπου βρισκόταν το 2017, τελείωσε τη 
σεζόν πετυχαίνοντας 46 νίκες, τρεις εµφανίσεις σε τελικούς (στη 
Βαρκελώνη, στο Τορόντο, στη Στοκχόλµη) και αυτή τη στιγµή ανήκει 
στους top 20 τενίστες του κόσµου, συγκεκριµένα βρίσκεται στη 
15η θέση της παγκόσµιας κατάταξης ATP ( Association of Tennis 
Professionals).

Η Σάκκαρη συµµετείχε σε 27 τουρνουά, καταφέρνοντας να 
κερδίσει 28 αγώνες. Την καλύτερή της πορεία σηµείωσε στα 
παρακάτω τουρνουά:
• Indian Wells, USA: Πέτυχε τρεις νίκες και έφτασε µέχρι τον γύρο 
των «16», όπου ηττήθηκε από τη φετινή νικήτρια του US Open, 
Naomi Osaka.
• Istanbul, Turkey: Ξεκίνησε την πορεία της από το κυρίως ταµπλό 
και έφτασε µέχρι τα ηµιτελικά της διοργάνωσης, βρίσκοντας εκεί 
την αντίσταση της Σλοβένας Polona Hercog, Νο 85 WTA.
• San Jose, USA: Την καλύτερη επίδοσή της την είχε στο 
αµερικανικό τουρνουά του San Jose, όπου έφτασε έως τον τελικό 
και απέκλεισε µεγάλα ονόµατα, όπως τις Venus Williams, Christina 
Mchale και Timea Babos.
• Seoul, Korea: Απαρατήρητη δεν θα µπορούσε να µείνει η παρουσία 
της ούτε στο τουρνουά της Σεούλ, αφού κι εκεί έπαιξε έως τον 
ηµιτελικό, βρίσκοντας ισχυρή αντίσταση από την Ολλανδέζα Kiki 
Bertenes, Νο 9 της παγκόσµιας κατάταξης, µε σκορ 4-6, 2-6.

Ο πολυσυζητηµένος Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε τα 20ά του 
γενέθλια µε τον πιο ιδανικό τρόπο, όπως ο ίδιος δηλώνει «ζώντας 
το όνειρο», καθώς την ηµέρα των γενεθλίων του έκανε το καλύτερο 
δώρο στον εαυτό του, φτάνοντας στον τελικό του Canadian Open 

στο Toronto, όντας ο νεότερος στην ιστορία του ATP που κατάφερε 
να νικήσει τέσσερις παίκτες του Τop 10 συνεχόµενα στο ίδιο 
τουρνουά. Τα τουρνουά όπου πραγµατοποίησε την καλύτερη πορεία 
του είναι:
• Barcelona Open 500 Series: Έπαιξε τον πρώτο τελικό (σε 
τουρνουά τέτοιας κατηγορίας) της καριέρας του, όπου τελικά 
ηττήθηκε από τον 11 φορές νικητή του συγκεκριµένου τουρνουά, 
τον θρυλικό Rafael Nadal.
• Canadian Open, Toronto: Έκανε τη µεγαλύτερη έκπληξη, 
αποκλείοντας διαδοχικά τους Dominic Thiem (AUT) Νo 8, Novak 
Djokovic (SRB) Νo 1, Alexander Zverev (GER) Νo 4 και Kevin 
Anderson (RSA) Νo 6, φτάνοντας ξανά στον τελικό και βρίσκοντας 
και πάλι την αντίσταση του Ισπανού Rafael Nadal, αυτή τη φορά 
όµως σε ένα κλειστό µατς µε σκορ 2-6, 4-6.
• Next Gen ATP Finals 6-10 November: Κανείς δεν θα µπορούσε 
να µην εντυπωσιαστεί από την ευκολία µε την οποία κατέκτησε το 
Next Generation ATP Finals, ένα τουρνουά που πραγµατοποιήθηκε 
στο Μιλάνο και στο οποίο συµµετείχαν οι καλύτεροι παίκτες ηλικίας 
κάτω των 21 ετών. Εκεί ο Στέφανος έφτασε έως τον τελικό χωρίς 
να χάσει ούτε ένα σετ και απέκλεισε τον επίσης ελπιδοφόρο για 
τους Αυστραλούς Alex de Minaur σε ένα ανατρεπτικό µατς µε σκορ 
2-4, 4-1, 4-3, 4-3.

Όπως είπε ο ίδιος ο Τσιτσιπάς για τους λόγους της επιτυχίας 
του: «Η µητέρα µου έδωσε την πειθαρχία στο παιχνίδι µου. Αυτό 
πιστεύω ότι µε βοήθησε πολύ: πειθαρχία – το οποίο, στην ελληνική 
κουλτούρα, δεν είναι τόσο κοινό, θα έλεγα. Χρειάζεται πολλή 
ψυχική ανθεκτικότητα και ψυχική σταθερότητα για να µπορέσεις να 
κερδίσεις µεγάλους παίκτες και να παίζεις στο καλύτερο δυνατό. 
Η διατήρηση της ηρεµίας και της θετικής σκέψης είναι το πιο 
σηµαντικό πράγµα για µένα».

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη θα ενώσουν τις δυνάµεις τους και θα 
αντιπροσωπεύσουν την Ελλάδα στο Mastercard Hopman Cup 
2019 που θα διεξαχθεί 29 ∆εκεµβρίου 2018 - 5 Ιανουαρίου 2019 
και αντίπαλοί τους θα είναι οι οµάδες της Μ. Βρετανίας, των ΗΠΑ 
και της Ελβετίας.

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΪΡΗ
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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 30/12 σήµερα, το κουπόνι του Πάµε 
Στοίχηµα είναι περιορισµένο, αλλά αυτό δεν 
σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν στοιχηµατικές ε-
πιλογές. Αντίθετα, τόσο τα παιχνίδια στην 
Αγγλία όσο και αυτά σε Πορτογαλία και Ι-
ταλία έχουν να… δώσουν. Ας δούµε, λοιπόν, 

τις τρεις βασικές επιλογές µας για τα παιχνίδια της Κυριακής.
Θα ξεκινήσουµε τις σηµερινές προτάσεις στοιχήµατος από 

την Πρέµιερ Λιγκ και συγκεκριµένα από το παιχνίδι της Σα-
ουθάµπτον µε τη Μάντσεστερ Σίτι. Η οµάδα του Πεπ Γκουαρ-
διόλα κάνει αγωνιστική κοιλιά και αυτό είναι φανερό στον α-
γωνιστικό χώρο. Προέρχεται από δύο σερί ήττες, από Κρίσταλ 
Πάλας και Λέστερ, και βλέπει την πρωτοπόρο Λίβερπουλ επτά 
πόντους πάνω! Μάλιστα η Σίτι έχει πέσει στην τρίτη θέση, πίσω 
και από την Τότεναµ. Σήµερα οι «Πολίτες» οφείλουν να συνέλ-
θουν και να πάρουν τη νίκη στην έδρα της Σαουθάµπτον, αν δεν 
θέλουν να χάσουν κι άλλο έδαφος στη µάχη για τον τίτλο. Είναι 
σαφώς ανώτερη οµάδα από τους γηπεδούχους και αν είναι συ-
γκεντρωµένη, µπορεί να καθαρίσει το µατς. Η Σαουθάµπτον 
δεν φηµίζεται για την αµυντική της σταθερότητα και απέναντι 
στη Σίτι θα έχει πρόβληµα. Επιλογή µας το combo 2 & Over 2.5 
σε απόδοση 1.90.

Αντέχει στο ντέρµπι η Πάλας
Παραµένουµε στην Πρέµιερ Λιγκ και περνάµε στο ντέρµπι 
του Λονδίνου, ανάµεσα στην Κρίσταλ Πάλας και την Τσέλσι. 
Η Πάλας είναι αήττητη εδώ και τρεις αγωνιστικές, µε δύο νίκες 
και την ισοπαλία µε την Κάρντιφ. Μάλιστα πέρασε νικηφόρα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Επιστρέφει στις νίκες η Σίτι

από το «Έτιχαντ», καθώς επικράτησε µε 2-3 της Μάντσεστερ 
Σίτι. Η Τσέλσι, από την άλλη, δεν είναι σε πολύ καλή κατά-
σταση τελευταία, ωστόσο βρήκε τον τρόπο να κερδίσει τη Γου-
ότφορντ και να πάρει ανάσα. ∆εύτερο σερί εκτός έδρας µατς για 
την οµάδα του Μαουρίτσιο Σάρι, που φαίνεται ότι θα κάνει κι 
άλλες γκέλες στη συνέχεια. Οι γηπεδούχοι είναι δυνατό σύ-
νολο, µε επιθετικές αρετές και παίκτες που κάνουν τη διαφορά, 
όπως ο Ζαχά. Θεωρούµε ότι η Κρίσταλ Πάλας θα µατώσει στο 
γήπεδο για κάτι θετικό και µπορεί να τα καταφέρει. Πάµε µε το 
1Χ σε απόδοση 2.30.

Αµφίσκορο στην Πορτογαλία
Αλλάζουµε χώρα και µεταφερόµαστε στην Πορτογαλία. Εκεί η 
Πόρτο αντιµετωπίζει εκτός έδρας τη Μπελενένσες., για το Λιγκ 
Καπ. Χωρίς αµφιβολία, η Πόρτο είναι καλύτερη οµάδα και έχει 

τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Είναι πρώτη στο πρωτάθληµα και 
σήµερα αναµένεται να αγωνιστεί µε κάποιες αλλαγές στη σύν-
θεσή της. Η Μπελενένσες δεν είναι αµελητέα ποσότητα. Παίζει 
ωραίο ποδόσφαιρο και έχει τα φόντα να απειλήσει την Πόρτο. 
Περιµένουµε ένα παιχνίδι µε πλούσιο θέαµα και γκολ εκατέρω-
θεν. Για τον λόγο αυτόν καταλήγουµε στο Goal/Goal, που εντο-
πίζεται στην υψηλή απόδοση του 2.20.

Αυτές ήταν οι τρεις βασικές επιλογές του Betarades.gr για 
την Κυριακή 30/12. Το κουπόνι δεν περιλαµβάνει πολλές ανα-
µετρήσεις, λόγω και της εορταστικής περιόδου, αλλά και πάλι, 
όπως είδαµε, βγαίνουν αξιόλογες επιλογές.

30/12
14:00 Κρίσταλ Πάλας - Τσέλσι   1X  2.30
16:15 Σαουθάµπτον - Μάντσεστερ Σίτι   2 & Over 2.5  1.90
19:00 Μπελενένσες - Πόρτο   Goal/Goal  2.20



ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ 
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

η εξέλιξη στα καυσόξυλα...

Το πρώτο εργοστάσιο αποξήρανσης καυσόξυλων στην Ελλάδα

Τα καυσόξυλα 

  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

Η απόδοση των καυσόξυλων της PYROXIL 
είναι διπλάσια από τα υπόλοιπα, που δεν έχουν 
υποβληθεί στη διαδικασία αποξήρανσης. Το ξύλο 
αποδίδει 4494 Kcal/kg βάση της πιστοποίησης, 
εξασφαλίζοντας άμεσα την απαραίτητη ζέστη, 
σε αντίθεση με τα ξύλα της αγοράς που, λόγω 
της υγρασίας που περιέχουν, πρέπει πρώτα να 
στεγνώσουν και μετά να καούν με αποτέλεσμα να 
μειώνεται η θερμιδική απόδοσή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες  
μπορείτε να επισκεφθείτε  
το www.kafsoxilo.gr
εναλλακτικά  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.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ  
ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 10 ΣΑΚΙΑ

NEW

Aπό φέτος  
διαθέσιμη  
παράδοση  

με Γερανό

Tηλεφωνήστε  
για να σας 

ενημερώσουμε

Ανάμεικτα  
Big Bag  Eλιά - Οξιά

NEW

115x115x100

1,30m3

ΔΑΔΙ  
5€  

από 7€ 

ΔΙΧΤΥ  
3€  

από 4,5€ 
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CRASH PARK: Η ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΝΗΣΙΟΥ
Από 28 έως 30 ∆εκεµβρίου µια µυστηριώ-
δης νήσος αναδύεται στην Κεντρική Σκηνή 
της Στέγης. ∆ύο χρόνια µετά τη «Μελαγχο-
λία των δράκων», µε την οποία συστήθηκε 
στο ελληνικό κοινό, ο Φιλίπ Κεν επιστρέφει 
στη Στέγη µε την πιο πρόσφατη παραγωγή 
του, το «Crash Park: Η ζωή ενός νησιού», 
όπου µπλέκει την οµηρική «Οδύσσεια» µε 
το τηλεοπτικό «Lost», τον Ιούλιο Βερν µε το 
µιούζικαλ και την εξορία µε την ουτοπία.

ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΟΚΑΣ - ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΝΑ
Μπάµπης Στόκας και Μελίνα Κανά µαζί επί 
σκηνής, σε ένα πρόγραµµα που έχουν επιµε-
ληθεί µε τη συνεργασία του Οδυσσέα Ιωάν-
νου, τα Σάββατα 29 ∆εκεµβρίου και 5 Ιανου-
αρίου στο Kremlino.

«Ο ΒΑΦΤΙ ΣΤΙΚΟΣ»ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ
Ο «Βαφτιστικός» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη, η 
πιο λατρεµένη ελληνική οπερέτα, γίνεται 100 ετών 
και ανεβαίνει σε µια εντυπωσιακή νέα παραγωγή 
από τους µουσικούς της Καµεράτας και τον Γιώργο 
Πέτρου, στην αυθεντική του µορφή, όπως παρουσι-
άστηκε στην ιστορική πρεµιέρα του 1918, στο Μέ-
γαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Αλ. Τριάντη), α-
µέσως µετά την είσοδο του νέου έτους. Ένα υπέ-
ροχο λυρικό έργο, που αγαπήθηκε από γενιές και 
γενιές Ελλήνων για την υπέροχη µουσική του και 
την ξεκαρδιστική του υπόθεση, παρουσιάζεται σε 
σκηνοθεσία και µουσική διεύθυνση του Γιώργου 
Πέτρου.

«ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΞΕΝΟ» ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ο Απόστολος Κίτσος, ο Μιχάλης και o Παντελής Καλογεράκης παρουσιάζουν µελοποιηµένα ποιήµατα από 
τους δίσκους «Κάτι Παράξενο» και «Προσωπικό» που κυκλοφορούν από τη Μικρή Άρκτο, καθώς και ανέκδοτο 
υλικό που προκύπτει από την εργασία τους στην ποίηση και στη µουσική. Πλαισιωµένα, φυσικά, από τραγού-
δια του ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου που έχουν παίξει ρόλο κοµβικής σηµασίας στη διαµόρφωση της 
αισθητικής και της τεχνικής τους. Από τον Μάνο Χατζιδάκι στους Beatles και από τον Γιάννη Σπανό ως τον Βα-
σίλη Τσιτσάνη. Σάββατο 5 Ιανουαρίου στις 21:00.
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Νομίζω ότι τη 
στιγμή που 
αποδέχτηκα όλα 
όσα είμαι, τα οποία 
σίγουρα είναι πολύ 
περισσότερα από 
ένα όνομα, όπως 
και για όλους 
μας άλλωστε, 
σταμάτησα να το 
σκέφτομαι και να 
στενοχωριέμαι. 
Αυτή η συνθήκη 
αιχμαλώτιζε τόσο 
εμένα όσο και τους 
προκατειλημμένους 
απέναντί μου.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη εξηγεί τι είναι αυτό που τη 
φοβίζει στη σκηνή.

Εκτός από τραγουδίστρια είστε και δημιουργός. 
Ποια διαδικασία απολαμβάνετε περισσότερο; 
Τη σύνθεση ή την ερμηνεία;
Είναι διαφορετικές διαδικασίες. Μου είναι απαραίτητες 
και οι δύο. Όταν γράφω, συμβαίνει μια διεργασία σχε-
δόν ακαταλαβίστικη. Ένα ταξίδι εντός, που φέρνει στην 
επιφάνεια συνήθως τις πιο σκληρές αλήθειες. Είναι πολύ 
προσωπικές και, για να είμαι ειλικρινής, δεν σκέφτομαι 
τους παραλήπτες παρά μόνο στα τελικά στάδια και κυ-
ρίως ηθικά. Με την έννοια της ευθύνης του μηνύματός 
μου. Η ερμηνεία είναι κάτι άλλο. Το ταξίδι εντός παρα-
μένει ενεργειακά, αλλά ο βαθύτερος στόχος είναι η επι-
κοινωνία.

Υπάρχει κάτι που σας φοβίζει στη σκηνή;
Κάποιες μέρες τα πάντα. Και που είμαι στη σκηνή, κά-
ποιες φορές είναι για μένα τρομερό. Έχω παρατηρήσει 
πως όσο πιο σίγουρη νιώθω γι’ αυτό που κάνω, όσο ξε-
καθαρίζονται μέσα μου οι προθέσεις μου, τόσο λιγότερο 
φοβάμαι.

Πώς ένας καλλιτέχνης καταφέρνει να ξεχωρί-
σει στην εποχή των social media και των talent 
shows; Υποθέτω πως το ταλέντο μόνο δεν φτά-
νει…
Ως ακροάτρια, οι γνώσεις μου δεν είναι επαρκείς. Θα 
έλεγα ότι μάλλον είμαι ακόλουθος λιγότερο δημοφιλών 
καλλιτεχνών, από τους νεότερους. Ως καλλιτέχνις, δεν 
νιώθω ότι έχω ξεχωρίσει, οπότε μου είναι δύσκολο να 
απαντήσω. Αντιθέτως, η δική μου περίπτωση, πολύ συ-
νειδητά, εξελίσσεται αργά. Έχω την ανάγκη να αισθάνο-
μαι σίγουρη για τα βήματά μου και να τα νιώθω σταθερά. 
Εάν ξεχώριζα, και μάλιστα απότομα, πιθανώς να μου δη-
μιουργούσε πανικό. Δεν θα ήξερα σε ποιου τις προσδο-
κίες θα έπρεπε να ανταποκριθώ.

Στην αρχή της διαδρομής σας τα media ήταν έως 
και σκληρά μαζί σας, εξαιτίας του επιθέτου σας 
προφανώς και όχι της δουλειάς σας. Πώς θωρα-
κίσατε τον εαυτό σας απέναντι στα κακόβουλα 
σχόλια;
Ακόμα συμβαίνει κάποιες φορές αυτό. Απλώς πολύ πιο 
σπάνια. Νομίζω ότι τη στιγμή που αποδέχτηκα όλα όσα 
είμαι, τα οποία σίγουρα είναι πολύ περισσότερα από ένα 
όνομα, όπως και για όλους μας άλλωστε, σταμάτησα να το 
σκέφτομαι και να στενοχωριέμαι. Αυτή η συνθήκη αιχ-
μαλώτιζε τόσο εμένα όσο και τους προκατειλημμένους 
απέναντί μου. Κάθε προκατάληψη και στερεοτυπική 
σκέψη είναι μια μορφή αιχμαλωσίας, αν το σκεφτεί κα-
νείς. Προσωπικά έκανα ένα βήμα πίσω και συνειδητο-
ποίησα ότι όποιος δεν είναι σε θέση να με τοποθετήσει 
μέσα του (να με συμπαθήσει ή να με αντιπαθήσει ελεύ-
θερα τέλος πάντων) γι’ αυτό που είμαι και για όσα κάνω 
δεν με αφορά.

Στο σπίτι σας τι μουσική ακούτε;
Ροκ, ποπ, κλασική μουσική, κρητικά, ρεμπέτικα. Ακούω 
τα πάντα.

Μόλις κερδίσατε ένα φανταστικό μουσικό τα-
ξίδι στον χρόνο, για να ακούσετε από κοντά και 
να επικοινωνήσετε με όποιον μουσικό θέλετε. 
Πού θα πηγαίνατε;
Επηρεασμένη από ένα άρθρο που γράφω, αυτή τη στιγμή 
θα διάλεγα να βρίσκομαι αόρατη στην Ινδία τον Απρίλιο 
του 1968, για να παρακολουθήσω τους Beatles όσο έγρα-
φαν τα κομμάτια του «White Album».

ΠΑΥΛΊΝΑ 
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ

«Δεν νιώθω ότι έχω 
ξεχωρίσει»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μπράιαν Χένσον ΣΕΝΑΡΙΟ: 
Τοντ Μπέργκερ ΠΑΙΖΟΥΝ: Μελίσα Μακ 
Kάρθι, Τζόελ Μακ Χέιλ, Ελίζαµπεθ Μπανκς

Η κινηµατογραφική βιογραφία του αµφιλεγόµενου αντιπροέδρου των ΗΠΑ Ντικ Τσένεϊ και ο 
καθοριστικός ρόλος του στην εµπόλεµη εξωτερική πολιτική της Αµερικής επί προεδρίας Τζορτζ 
Μπους. Η ταινία σκιαγραφεί κωµικά και γλαφυρά πώς ένας γραφειοκράτης από την Ουάσινγκτον 
ανελίχθηκε αθόρυβα σε έναν από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον κόσµο, σε µια περίοδο που 

στιγµατίστηκε από την επίθεση της 11ης Σεπτεµβρίου και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε Ιράκ και 
Αφγανιστάν. Ο Τσένεϊ αναδιαµόρφωσε την Αµερική και τον κόσµο µε τρόπους που εξακολουθούν να επηρε-
άζουν τις εξελίξεις µέχρι και σήµερα. Από τον βραβευµένο µε Όσκαρ συν-σεναριογράφο και σκηνοθέτη της 
ταινίας «Το µεγάλο σορτάρισµα». Το «VICE: Ο δεύτερος στην ιεραρχία» αποτελεί ένα ακόµη εξαιρετικό και 
χαρακτηριστικό δείγµα του ταλέντου του Μακ Κέι. Για άλλη µια φορά αναµειγνύει µε τέχνη το δράµα και την 
κωµωδία και το τελικό αποτέλεσµα είναι µοναδικό.

ΤΟ ΒΑΠΟΡΑΚΙ
THE MULE

Ο κάτοχος τεσσάρων Όσκαρ Κλιντ Ίστγουντ («Million Dollar Baby») επιστρέφει δυναµικά για δεύτερη 
φορά ως σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής µετά το «Gran Torino» (2009). Το «Βαποράκι» αφηγείται 
µία συναρπαστική ιστορία, βασισµένη σε πραγµατικά περιστατικά, και επιστρατεύει δίπλα στον 
Ίστγουντ τον εξαιρετικό και τέσσερις φορές υποψήφιο για Όσκαρ Μπράντλεϊ Κούπερ («American 

Sniper»). Το αγωνιώδες σενάριο του Νικ Σενκ («Gran Torino») βασίζεται στο άρθρο των «New York Times» 
«The Sinaloa Cartel’s 90-Year-Old Drug Mule». Με εξαιρετική σκηνοθεσία, διεύθυνση φωτογραφίας και 
µουσική, η ταινία αποδεικνύει τη ζωντάνια και το αγέραστο ταλέντο του δηµιουργού της, που ξέρει ακόµα να 
γράφει ιστορία στις σελίδες του σινεµά, κι ας έχει φτάσει τις 37 ταινίες στο ενεργητικό του. Ο ογδοντάχρονος Ερλ 
Στόουν (Κλιντ Ίστγουντ) είναι απένταρος, µόνος και αντιµέτωπος µε τη χρεοκοπία της επιχείρησής του, όταν 
του προσφέρεται µια δουλειά, στην οποία –φαινοµενικά– πρέπει απλώς να οδηγεί. Στην πραγµατικότητα, γίνεται 
µεταφορέας στην υπηρεσία του µεξικάνικου καρτέλ ναρκωτικών. Τα πάει καλά, τόσο καλά, που οι «παραγγελίες» 
ολοένα αυξάνονται και ο ίδιος σύντοµα ανεβαίνει στην ιεραρχία της «επιχείρησης».

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κλιντ Ίστγουντ ΣΕΝΑΡΙΟ: Νικ Σενκ ΠΑΙΖΟΥΝ: Κλιντ Ίστγουντ, Μπράντλεϊ Κούπερ, Λόρενς 
Φίσµπερν, Μάικλ Πένια, Νταϊάν Γουίστ, Άντι Γκαρσία, Άλισον Ίστγουντ, Τάισα Φαρµίγκα, Ιγκνάσιο Σερίτσι

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Άνταµ Μακ Κέι ΠΑΙΖΟΥΝ: Κρίστιαν Μπέιλ, Έιµι Άνταµς, Στιβ Καρέλ, Σαµ Ρόκγουελ

THE 
HAPPYTIME 
MURDERS

VICE: Ο ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ Σε έναν κόσµο όπου οι άνθρωποι 
συνυπάρχουν µε τα muppets, ο 
ιδιωτικός ντετέκτιβ Φιλ ψάχνει να 
βρει τον κατά συρροή δολοφόνο 

που σκότωσε τον αδερφό του και τώρα έχει 
βάλει στο µάτι τους πρωταγωνιστές µιας 
διάσηµης τηλεοπτικής σειράς για παιδιά. 
Από τον δηµιουργό των «Muppets» και µε 
το καυστικό χιούµορ αθυρόστοµων κω-
µικών αυτή η ταινία είναι γεµάτη σεξ, βία 
και muppet αλητεία. Η αστυνοµικός του 
τµήµατος του Λος Άντζελες Κόνι Έντουαρντς 
(Μελίσα Μακ Κάρθι) είναι πλέον µια έµπει-
ρη ντεντέκτιβ. Κάποτε ανήκε στο ιδανικό 
δίδυµο του τµήµατός της, που το συµπλήρω-
νε ο muppet συνεργάτης της, αστυνοµικός 
Φιλ Φίλιπς. Τώρα πια όµως είναι µόνη της 
στη δουλειά και στη ζωή. Είναι πάντα έτοιµη 
να µοιράσει απλόχερα προσβολές και βρισιές 
και παράλληλα παίρνει πολύ σοβαρά τη 
δουλειά της. Κρύβει όµως ένα ένοχο µυστικό. 
Είναι εθισµένη στη ζάχαρη.

CI
NE

M
A
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Κέλλυ Αθανασιάδου

Ιδιόµορφη προσωπικότητα, µε αφοπλιστική ευθύτητα στον τρόπο που τοποθετεί 
τον εαυτό της απέναντι στο κοινό και στους συνεργάτες της, η Κέλλυ Αθανασιά-
δου είναι µια εικαστικός που προκαλεί και ανατρέπει οτιδήποτε δοµικό δεν της α-
ρέσει. Ακολουθεί µια ανεξάρτητη πορεία, εκτός του παραδοσιακού δικτύου εµπο-

ρίου τέχνης της χώρας, και δηµιουργεί εναλλακτικούς τρόπους διακίνησης και προβολής 
της πνευµατικής δραστηριότητας.

Πώς εντάσσεται η Ιερή Γεωµετρία στο έργο σας;
Η ύλη περιλαµβάνει γεωµετρικά σχήµατα. Κάθε κόκκος αστρικής ύλης από τον µικρόκο-
σµο µέχρι τον µακρόκοσµο περιέχει γεωµετρικούς σχηµατισµούς που ο καθένας δονείται 
σε συγκεκριµένη συχνότητα. Η ουσία των πραγµάτων είναι ο πνευµατικός κώδικας που 
συνδέει όλες τις υπαρξιακές µονάδες. Στα γλυπτά µου φανερώνω τις σχηµατικές δοµές 
αυτού του κώδικα. Η οπτική πληροφορία που δίνω στον θεατή µου σκοπό έχει να ενερ-
γοποιήσει την ασυνείδητη πνευµατικότητά του και να του δώσει µια εύληπτη πρόσβαση 
σε δονήσεις Ανώτερης ∆ιάνοιας.

Φαίνεστε απρόβλεπτη, αλλά νοµίζω πως ξέρετε πολύ καλά τι 
κάνετε, τουλάχιστον στα διοργανωτικά σας projects. Ισχύει το 
ίδιο και για τα έργα σας;
Το µόνο απόλυτα προβλέψιµο µ’ εµένα είναι πως αυτό που θέλω θα το κάνω. Ο τρόπος 
είναι απρόβλεπτος και πολλές φορές σαρωτικά ανατρεπτικός. Έχω πίστη στη ροή και άρα 
εµπιστοσύνη στις προσαρµογές του αρχικού σχεδιασµού µου ότι θα µε οδηγήσουν στο 
βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα. ∆εν χρειάζεται να τα καταλαβαίνω όλα, χρειάζεται απλώς 
να αφήνοµαι µε θρησκευτική ευλάβεια στην αυτοανατροπή. ∆εν αρκούµαι στο καλό. 
Θέλω να δηµιουργώ χώρο και χρόνο για το άριστο. Φυσικά, λοιπόν, και ξέρω πολύ καλά τι 
κάνω… Εξελίσσοµαι. Και η γοητεία αυτού του ταξιδιού είναι ακριβώς οι µη προβλέψιµες 
καταστάσεις που σε εκ-παιδεύουν.

Η πρόκληση ή η ανατροπή είναι το κίνητρό σας στις εικαστι-
κές σας δράσεις; Αναφέροµαι για παράδειγµα στον κ. Λαγό, την 
alter ego περσόνα σας, και στις µικρές αγγελίες που δηµοσίευε 
σε γνωστή εφηµερίδα.
Μου αρέσει να προκαλώ τη σκέψη των άλλων σχετικά µε το τι συνιστά όριο. Θέλω οτι-
δήποτε λαµβάνει κοινωνικά αξιακή οριοθέτηση να το «τραβολογάω» έστω και λίγο προς 
όλες του τις κατευθύνσεις µόνο και µόνο για να αποδείξω ότι αυτό που νοείται ως δοµή 
µπορεί να πάρει το σχήµα που θέλω εγώ ή ο καθένας µας. Η συγκεκριµένη δράση µου 
στην εφηµερίδα αγγελιών είχε πρωτογενώς χιουµοριστική δυναµική και σκοπό αρχικώς 
να δοκιµάσει τα στεγανά µιας έµπειρης έκδοσης. Για κάποιον λόγο κατάφερε ο κ. Λαγός 
και δηµοσίευσε αρκετές αγγελίες, πουλώντας από µια δαγκωµένη τυρόπιτα µέχρι περ-

σινό Άγιο Φως. Πήρε άλλον χαρακτήρα όταν υπήρξε κόσµος που ανταποκρινόταν στις αγ-
γελίες και όντως έπαιρνε τηλέφωνο για να ρωτήσει π.χ. για το κοπάδι µε τις 18 σουρικάτες 
που χαρίζεται! Εκεί πλέον η δράση πήρε τον χαρακτήρα της διεύρυνσης του ορίου, όταν 
έφτασε να διαντιδρά µε µονάδες που ανταποκρίθηκαν στο «ελαφρώς µεταχειρισµένο φέ-
ρετρο από πρόσφατη εκταφή» που ο κ. Λαγός πουλούσε ή αντάλλασσε µε µηχανάκι!

Εδώ και δύο χρόνια ασχολείστε µε τον πολιτιστικό τουρισµό, έ-
χοντας δηµιουργήσει µια πρωτότυπη πλατφόρµα που διοργα-
νώνει το πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων των πολυτελών ξε-
νοδοχείων της χώρας…
Το «Restart» είναι η µοναδική επίσηµη δράση στην Ελλάδα που συνδέει τα υψηλής δι-
ανόησης πολιτιστικά δρώµενα µε την «εµπειρία πελάτη» µέσα σε ένα ξενοδοχείο. Ανα-
πτύσσουµε τις δράσεις µας µε ξενοδοχεία που ενδιαφέρονται να διαφοροποιηθούν από 
τον ανταγωνισµό µέσω της παροχής εκλεπτυσµένων υπηρεσιών και συνεργαζόµαστε α-
ποκλειστικά µε τους επιχειρηµατίες εκείνους που έχουν τη διορατικότητα να αντιλη-
φθ ούν τις επιχειρηµατικές δυνατότητες που τους δίνει η πολιτιστική επίγνωση. Η αιγίδα 
των σχετικών υπουργείων (Πολιτισµού, Τουρισµού) και του ΕΟΤ καθιστά το «Restart» α-
ναγνωρισµένο εργαλείο πολιτιστικής διαχείρισης, γεγονός που ενδιαφέρει τον σύγχρονο 
ξενοδόχο. Στην πλατφόρµα συµµετέχουν και παρουσιάζουν τη δουλειά τους 150 καλλι-
τέχνες. Σκοπός είναι να δώσουµε βήµα στους σύγχρονους δηµιουργούς για να προσεγγί-
σουν το πολυάριθµο και διεθνές τουριστικό κοινό που επισκέπτεται τη χώρα και επιλέγει 
ένα πολυτελές κατάλυµα για τη διαµονή του.

Άρα ο πολιτιστικός τουρισµός είναι µια τάση στην ξενοδοχει-
ακή διοίκηση. Αυτό παρουσιάζεται στο εκπαιδευτικό σεµινάριο 
όπου συµµετέχετε;
Είναι πολύ τιµητικό για µένα, έχοντας µόνο δύο χρόνια στον τουριστικό κλάδο, να συνερ-
γάζοµαι µε τις καταξιωµένες εταιρείες Aqua Vista Hotels, Web Hotelier, Marinet και DNA 
Travel, που µετρούν 20 χρόνια εµπειρίας, τεχνογνωσίας και πετυχηµένης παρουσίας στα 
ξενοδοχειακά. Συµµετέχω σε ένα επιµορφωτικό σεµινάριο, το Sales Seminar, που παρέ-
χεται δωρεάν στους ξενοδόχους σε διάφορους ταξιδιωτικούς προορισµούς, όπου µας κα-
λούν οι δήµοι, οι ενώσεις ξενοδόχων και άλλοι φορείς του κλάδου. Με έχει εντυπωσιάσει 
η προσέλευση των επαγγελµατιών και η εµπιστοσύνη που δείχνουν γι’ αυτά που έχουν 
να µοιραστούν µαζί τους οι παραπάνω εταιρείες σχετικά µε τη δηµιουργία ενός brand που 
ξεχωρίζει από τον ανταγωνισµό, τις νέες τεχνολογίες για απευθείας online κρατήσεις στα 
ξενοδοχεία, τη διαδικτυακή παρουσία ενός ξενοδοχείου και τις εναλλακτικές βιωµατι-
κές εµπειρίες που προβάλλουν την τοπική κουλτούρα. Το «Restart» είναι στο ίδιο πάνελ 
µε τις ηγέτιδες επιχειρήσεις στη διαχείριση ξενοδοχειακών µονάδων και παρουσιάζει τα 
οφέλη του πολιτιστικού τουρισµού.

Από την Ιερή Γεωµετρία στο κοινωνικό τρολάρισµα
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*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 συσκευασία φύλλα Βηρυτού

• Ηλιέλαιο για το τηγάνισµα

Για την κρέµα:

• 3 φλιτζάνια φρέσκο αγελαδινό 
γάλα

• 4 κ.σ. ζάχαρη

• 6 κ.σ. κορν φλάουρ

• 1 κονσέρβα Qashta (βρίσκεται 
σε όλα τα µαγαζιά που πουλάνε 
αραβικά προϊόντα)

• 2 κ.σ. ανθόνερο

Για το σιρόπι:

• 2 φλιτζάνια ζάχαρη

• 1 φλιτζάνι νερό

• Μερικές σταγόνες λεµονιού

• 2 κ.σ. ανθόνερο

Για το άλειµµα 
του γλυκού:

• 2 κ.σ. κορν φλάουρ

• 4 κ.σ. νερό

Για τη διακόσµηση:

• Κοµµένα φιστίκια Αιγίνης

Υλικά 

  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Znoud El Sit ή αλλιώς 
«τα µπράτσα µιας κυρίας» 

(ρολά µε γέµιση 
απαλής κρέµας)

Μια αυθεντική λιβανέζικη 
γλυκιά συνταγή.

Κρέµα: Σε µια κατσαρόλα ρίχνουµε το γάλα, τη ζάχαρη και 
το κορν φλάουρ. Βράζουµε τα υλικά σε µέτρια θερµοκρασία 
ανακατεύοντας διαρκώς µε έναν αυγοδάρτη µέχρι να 
πήξει το µείγµα. Τραβάµε το σκεύος από τη φωτιά και 
ανακατεύουµε µέσα την κρέµα Qashta και το ανθόνερο µέχρι 
να οµογενοποιηθούν. Αφήνουµε στην άκρη.

Σιρόπι: Σε ένα κατσαρολάκι µε βαρύ πάτο ρίχνουµε τη 
ζάχαρη µε το νερό και αφήνουµε να πάρουν βράση σε δυνατή 
φωτιά χωρίς να ανακατεύουµε. Επίσης, ρίχνουµε τον χυµό 
λεµονιού και βράζουµε για 2 λεπτά επιπλέον. Τραβάµε 
το κατσαρολάκι από τη φωτιά και ανακατεύουµε µέσα το 
ανθόνερο. Αφήνουµε στην άκρη να κρυώσει.

Συναρµολόγηση: Ανοίγουµε τη συσκευασία µε τα φύλλα. 
Τα κόβουµε κατά µήκος σε τρεις λωρίδες. Παίρνουµε την 
πρώτη στοίβα λωρίδων και τις κόβουµε στη µέση. Παίρνουµε 
µία µακριά λωρίδα και στη βάση της (σαν σταυρό) βάζουµε 
κάθετα µία από τις κοντές. Βάζουµε 1 κ.σ. γέµιση στο κέντρο 
της κοντής λωρίδας. Φέρνουµε τις άκρες της προς τα µέσα να 
κλείσουν τη γέµιση καλά και ρολάρουµε τη µακριά λωρίδα. 
Αλείφουµε τα πακετάκια µε το µείγµα για το άλειµµα (κορν 
φλάουρ + νερό). Συνεχίζουµε µέχρι να τελειώσουν φύλλα και 
κρέµα.

Σε ένα τηγάνι µε βαρύ πάτο ζεσταίνουµε µπόλικο λάδι και 
τα τηγανίζουµε απ’ όλες τις πλευρές, µέχρι να ροδίσουν 
ωραία. Τα µεταφέρουµε µε τρυπητή κουτάλα σε µια πιατέλα 
στρωµένη µε απορροφητικό χαρτί. Κατόπιν τα βουτάµε 
ένα-ένα στο σιρόπι για 2-3 λεπτά όσο είναι ακόµη ζεστά, 
γυρίζοντάς τα µε τη βοήθεια δύο πιρουνιών για να το 
απορροφήσουν καλά.

Τα µεταφέρουµε µε τρυπητή κουτάλα σε µια πιατέλα 
σερβιρίσµατος και τα πασπαλίζουµε µε φιστίκι Αιγίνης. Τα 
σερβίρουµε ζεστά.

Tip: Στην κρέµα µπορούµε να βάλουµε  λικέρ µαστίχας 
αντί για ανθόνερο και να τα σερβίρουµε αργότερα µε 
παγωτό µαστίχα.

Εκτέλεση
Σε µια κατσαρόλα ρίχνουµε το γάλα, τη ζάχαρη και 

το κορν φλάουρ. Βράζουµε τα υλικά σε µέτρια θερµοκρασία 

Μερίδες: 4
Μερίδες: 4
Μερίδες: 4

Χρόνος προετοιµασίας: 

Χρόνος προετοιµασίας: 

Χρόνος προετοιµασίας: 45 λεπτά45 λεπτά45 λεπτά

Βαθµός δυσκολίας: εύκολο

Βαθµός δυσκολίας: εύκολο

Βαθµός δυσκολίας: εύκολο
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Οι δολ οφόνοι της µνήµης, 
εκδ. Καπόν
Το βιβλίο του µεγάλου ιστορικού Πιερ Βιντάλ-
Νακέ αποτελεί την πιο ολοκληρωµένη απάντηση 
στους αρνητές του Ολοκαυτώµατος. Αποτελείται 
από πέντε δοκίµια, που βοηθούν τον αναγνώστη 
να καταλάβει πώς µια τέτοια εκτροπή, όπως η 
άρνηση της χιτλερικής γενοκτονίας, είδε το φως 
της µέρας και απέκτησε δηµοσιότητα, παρά τα 
σαθρά «επιχειρήµατα» των αρνητών. Ο Βιντάλ-
Νακέ δηλώνει από την αρχή πως δεν «κάνει 
διάλογο» µε τον εχθρό: αποσυναρµολογεί 
τους µηχανισµούς των ψεµάτων του, πιστεύο-
ντας πως αυτό µπορεί, µεθοδολογικά, να είναι 
χρήσιµο για τις επόµενες γενιές: οι αρνητές του 
Ολοκαυτώµατος δεν έχουν σωπάσει, αρκετά 
µέσα ενηµέρωσης εξακολουθούν να φιλοξενούν 
τις θέσεις τους και τα ναζιστικά κόµµατα έχουν 
µια ανησυχητική παρουσία στην Ευρώπη.

Helen Cullen, 
Τα χαµένα γράµµατα 
του Γουίλιαµ Γουλφ, 
εκδ. Κλειδάριθµος
Ο Γουίλιαµ Γουλφ εργάζεται στο Τµήµα Αζήτητης 
Αλληλογραφίας του ταχυδροµείου στο Ανατολικό 
Λονδίνο. Κάθε µέρα προσπαθεί να λύσει το 
µυστήριο των χαµένων γραµµάτων: φάκελοι µε 
ανύπαρκτους ταχυδροµικούς κωδικούς, δυσανά-
γνωστοι γραφικοί χαρακτήρες, ονόµατα µουτζου-
ρωµένα απ’ τη βροχή, προσευχές, εξοµολογήσεις 
που κανείς δεν άκουσε… Όταν ο Γουίλιαµ ανακα-
λύπτει τα γράµµατα της Γουίντερ, η δουλειά του 
αποκτά νέο νόηµα. Τα γράµµατα απευθύνονται 
στον «Μεγάλο της Έρωτα», που δεν έχει ακόµα 
γνωρίσει, και ο Γουίλιαµ αρχίζει να αναρωτιέται: 
µήπως είναι ο ίδιος ο µεγάλος της έρωτας;

Γιάννης Ρίτσος, Πρώιµα 
ποιήµατα και πεζά, 
εκδ. Κέδρος
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να 
συγκεντρώσει και να συζητήσει τα πρώτα 
δηµοσιευµένα (και µόλις δύο αδηµοσίευτα) 
δείγµατα γραφής του Ρίτσου, συνδέοντάς τα, 
παράλληλα, µε τις ποικίλες περιπέτειες του 
βίου του και εντάσσοντάς τα στη σύγχρονή 
τους πολιτική και πολιτιστική συγκυρία. 

Τέσσα ∆ουλκέρη, Άνδρας 
Πρότυπο, 
εκδ. Παπαζήση
Ο Ίων Μότσαρης, ο ήρωας του βιβλίου, είναι 
πολιτικός σε ώριµη ηλικία που αποφασίζει να 
ταξιδέψει για µερικούς µήνες στα πέρατα του 
κόσµου, αλλά τελικά το ταξίδι του διαρκεί δέκα 
ολόκληρα χρόνια. Επιστρέφοντας, δίνει συνέ-
ντευξη διεκδικώντας το έπαθλο του Άνδρα της 
∆εκαετίας. Η συνέντευξη διακόπτεται αρκετές 
φορές από αναρτήσεις στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ή από επιστολές που απειλούν τη 
δηµόσια εικόνα του πολιτικού. Λίγο πριν από 
το τέλος ενδέχεται να έρθει η Ανατροπή, όχι 
µόνο της εικόνας του πολιτικού αλλά και της 
ψυχικής του γαλήνης. Ποια θα είναι η έκβαση 
της ιστορίας;

Ashlee Vance, Elon Musk, 
εκδ. Ψυχογιός
Ο βετεράνος δηµοσιογράφος σε επιστηµονικά 
και τεχνολογικά θέµατα Άσλι Βανς ξεδιπλώνει 
σε όλο το εύρος της τη ζωή και το έργο µιας ιδιο-
φυΐας, από τα ταραχώδη παιδικά του χρόνια στη 
Νότια Αφρική και τη φυγή του στις Ηνωµένες 
Πολιτείες µέχρι τις τροµερές τεχνολογικές 
καινοτοµίες και τις επιχειρηµατικές του επιδι-
ώξεις. Στο βιβλίο αυτό αποκαλύπτεται το όραµα 
του Ίλον Μασκ, ενός ιδιαίτερου ανθρώπου, ο 
οποίος έχει επαναπροσδιορίσει την παγκόσµια 
βιοµηχανία και έχει προκαλέσει νέα επίπεδα 
εφευρέσεων –από τη Space X και την Tesla 
µέχρι τη Solar City–, ξεπερνώντας τις όποιες 
δυσκολίες. Μια βιογραφία που προκαλεί στον 
αναγνώστη έµπνευση και ενθουσιασµό για το 
µέλλον που έρχεται.

Χρήστος Γιανναράς - 
Norman Russell, 
Η µεταφυσική 
ως πρόκληση επικαιρική, 
εκδ. Ίκαρος
Ένας ζωντανός διάλογος ανάµεσα στον 
δηµοφιλή Έλληνα στοχαστή και φιλόσοφο 
Χρήστο Γιανναρά και τον κύριο µεταφραστή 
των έργων του στα αγγλικά Norman Russell. 
Το βιβλίο αποτελεί µία εξαιρετική εισαγωγή 
στη θεωρία του Χρήστου Γιανναρά και µια 
ευκαιρία για τους γνώστες του έργου του να 
ερευνήσουν σε βάθος τη σκέψη του.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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