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AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

BlueHDI 100
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BlueHDI 100
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

AUTO
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Στις βουλευτικές η 
διαφορά θα είναι µεγαλύτερη
04 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ατενίζοντας το χάος της 7ης 
Ιουλίου
05 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΕΛΗΣ 
«Έχουµε πολιτική βούληση για τοµές, ρήξεις και 
συνθέσεις»
06 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΕΛ: Η πτήση από τα ψηλά στα 
χαµηλά
07 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Το «ΟΠΑΠ Forward» 
προσφέρει αναπτυξιακή πνοή στην ελληνική 
αγορά
08 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο ΦΠΑ µειώθηκε, αλλά όχι για 
τους… πολλούς
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ «Η 
δική µας παράταξη ενώνει»
10 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Ποινικός Κώδικας: Μια 
ακόµη χαµένη µεταρρύθµιση
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Σ. ΣΑΠΙΚΑ «Η Ν∆ 
εµφανίστηκε ιδιαίτερα ισχυρή σε όλη την Ελλάδα»
12 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Η κυβέρνηση αρχίζει 
να παραδέχεται την ύπαρξη Ρασπούτιν
13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡ. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ 
«Θα δώσουµε πίσω στη µεσαία τάξη όσα της 
απέσπασε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ»
14 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σε απόγνωση οι συνταξιούχοι
15 // ΑΠΟΨΗ ΕΜΗ ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΙΒΑΝΙΟΥ 
Η ∆ύναµη της Προσφοράς δίνει νόηµα στην 
πολιτική!
16 // ΑΠΟΨΗ Φ. ΚΑΡΥ∆ΑΣ Ο Ερντογάν και η νέα 
ταυτότητα της Τουρκίας
18-19 // ΚΟΣΜΟΣ Τύµπανα πολέµου στον 
Περσικό

19 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆Ρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Κυβερνητικό σχέδιο µέσα σε… 50 λεπτά της ώρας
20 // ΚΟΣΜΟΣ Τα ροµπότ απειλούν τις θέσεις 
εργασίας
21 // ΚΟΣΜΟΣ Chateau Marmont: Το ξενοδοχείο 
της ακολασίας του Χόλιγουντ
22-23 // TWITTER Η αποκάλυψη του Σατανικού 
Κούλη
24 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μέσα σε 48 ώρες, δύο λουκέτα

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

FREE TIME
31 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
32 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα από τον κόσµο 
των διασήµων
33 // INTERVIEW ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ «Μου αρέσει να 
παρακολουθώ τις µουσικές εξελίξεις»
34 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
35 // ΠΡΟΣΩΠΟ Οι περιηγήσεις στην τέχνη της 
Λουίζας Καραπιδάκη
37 // TRAVEL Πάργα, το ιδανικό ορµητήριο για 
αποβάσεις στο Ιόνιο
38 // COOK FILES Κολοκύθια γεµιστά µε σάλτσα 
γιαουρτιού
39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη ζωή

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδη-
µοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική, µερική ή περιληπτική, ή 
κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχοµένου της 
εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 
τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως 
ή άλλον, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νό-
µοι 238/ 1970, 4301/1979, Ν. 
100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 
4254, 1962 και κανόνες του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου.
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ανάλυση

Ο
ι τελευταίες δημοσκοπήσεις, της Pulse για 
τον ΣΚΑΪ και της MRB για το Star, δείχνουν 
σε γενικές γραμμές την ίδια εικόνα. Μεγάλο 
προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, το 
οποίο στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί 
των εγκύρων είναι της τάξης των 8,5-9 μονά-

δων, άνετη επικράτηση του Μητσοτάκη στην πολιτική σύγκριση 
με τον Τσίπρα και κυρίως στα λεγόμενα πρωθυπουργικά χαρα-
κτηριστικά και παράσταση νίκης πολύ υπέρ της ΝΔ.
Ειδικά σε ό,τι αφορά τη δημοσκόπηση της MRB για το Star, η ΝΔ 
φαίνεται να επιτυγχάνει ιστορικό ρεκόρ στην παράσταση νίκης, 
εφόσον 80,8% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι θα επικρατήσει 
στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου και μόλις 9,6% εκτι-
μούν ότι η νίκη ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ.
Οι δημοσκοπήσεις στην πορεία προς τις βουλευτικές εκλογές 
είναι ακόμη καλύτερες για τη ΝΔ απ’ ό,τι ήταν οι δημοσκοπή-
σεις στην πορεία προς τις ευρωεκλογές. Από δημοσκοπική και 
κυρίως πολιτική άποψη η διαφορά των 9,3 μονάδων που κατα-
γράφηκε στις ευρωεκλογές υπέρ της ΝΔ είναι η βάση πάνω στην 
οποία χτίζει ο Μητσοτάκης τη μεγάλη νίκη της ΝΔ στις βουλευ-
τικές εκλογές.

Αλλαγή περιβάλλοντος
Η τριπλή νίκη της ΝΔ στις ευρωεκλογές, στις περιφερειακές ε-
κλογές και στις αυτοδιοικητικές προκάλεσε τη δραστική αλλαγή 
του πολιτικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της πολιτικής δυ-
ναμικής που εκδηλώνεται εδώ και καιρό υπέρ της ΝΔ.
Ο κ. Τσίπρας υποχρεώθηκε να αλλάξει τον πολιτικό σχε-
διασμό του και να πάει σε βουλευτικές εκλογές στις 7 Ι-
ουλίου σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ.
Η θεωρία σύμφωνα με την οποία τα «μπάνια του 
λαού» θα περιόριζαν τη δυσαρέσκεια των πολιτών 
με την πολιτική της κυβέρνησης και θα εξασφάλι-
ζαν πολιτικό χρόνο για να φανεί η βελτίωση της 
οικονομικής προοπτικής και της καθημερινότη-
τας του πολίτη ακυρώθηκε από τον νέο συσχετι-
σμό δυνάμεων και πετάχτηκε στο καλάθι των α-
χρήστων.
Η ηγεσία της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ βρέ-
θηκε στην ανάγκη να αλλάξει και την επιχειρημα-
τολογία της. Εγκατέλειψε, ως έναν βαθμό, τη στρα-
τηγική της έντασης και την προσπάθεια προσωπικής 
απαξίωσης του κ. Μητσοτάκη, εφόσον δεν συνέβαλε 
στον περιορισμό της εκλογικής ψαλίδας και ο Μητσο-
τάκης επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση στην προσω-
πική αντιπαράθεση με τον Τσίπρα.
Τώρα υποτίθεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει τη μάχη για το οικονομικό 
πρόγραμμα, ενώ επιχειρεί ανοίγματα της τελευταίας στιγμής 
προς τη μεσαία τάξη, η οποία αποτελούσε τον βασικό ταξικό του 
στόχο σε όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Ουσιαστικά ο κ. Τσί-
πρας και οι συνεργάτες του έχουν ενταχθεί σε ένα πολιτικό πλαί-
σιο που ευνοεί τον σχεδιασμό της ηγεσίας της ΝΔ. Το συγκριτικό 
πλεονέκτημα του Μητσοτάκη έναντι του Τσίπρα στα οικονομικά 
θέματα δεν αμφισβητείται από κανέναν, ούτε ότι ο Μητσοτάκης 
είναι ο βασικός πολιτικός εκφραστής των καλώς εννοούμενων 
συμφερόντων και της προοπτικής της μεσαίας τάξης.
Το Μαξίμου και ο ΣΥΡΙΖΑ εμπλουτίζουν τη νέα προεκλογική 
τακτική τους με μια κοινωνική τρομοκρατία που θέλει τη ΝΔ 
«μπουλντόζα» έτοιμη να παρασύρει τα κατά κανόνα ανύπαρκτα 
κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων.
Η κοινωνική τρομοκρατία που επιχειρούν η κυβέρνηση και ο 
ΣΥΡΙΖΑ δεν περνάει για δύο βασικούς λόγους.
Πρώτον, στη διάρκεια της περιόδου Τσίπρα παρατηρήθηκε με-
γάλη επιδείνωση της κοινωνικής κρίσης. Χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα: δημιουργήθηκε η γενιά των 360 ευρώ, μόνο ένας 
στους δέκα άνεργους παίρνει επίδομα ανεργίας, επιβλήθηκε νέα 
μεγάλη μείωση των κοινωνικών δαπανών, ενώ οι ιδιωτικές δαπά-
νες για την υγεία είναι στο 40% του συνόλου, από τα μεγαλύτερα 
ποσοστά στην Ε.Ε.

ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ  
Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 

ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η πολιτική  
δυναμική είναι  
με το μέρος  
του Μητσοτάκη  
και της ΝΔ.

Ο Μητσοτάκης επέβαλε στον 
Τσίπρα να παίξει εκτός έδρας στο 
γήπεδο της οικονομίας και της 
μεσαίας τάξης.

Διαφορετικές δεξαμενές 
ψηφοφόρων ενισχύουν την 
πολυσυλλεκτικότητα της ΝΔ.

Δεύτερον, η επιχείρηση «κοινωνική τρομοκρατία» είναι αντίθετη 
με το νέο προφίλ που προσπαθεί να προβάλει ο κ. Τσίπρας, δίνο-
ντας έμφαση στον προγραμματικό λόγο και στα φραστικά ανοίγ-
ματα στη μεσαία τάξη.

Σε πορεία αυτοδυναμίας
Οι δυσκολίες του ΣΥΡΙΖΑ συνδυάζονται με τις νέες δυνατότητες 
της ΝΔ, για να βάλουν την τελευταία σε πορεία αυτοδυναμίας.
Το βασικό σενάριο σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δημοσκο-
πήσεων της Pulse και της MRB είναι αυτοδυναμία της ΝΔ με 152 
ως 156 έδρες.
Η αυτοδυναμία δεν δείχνει, προς το παρόν, αρκετά άνετη και μπο-
ρεί να αμφισβητηθεί από τις επιδόσεις των μικρότερων κομμάτων. 
Έχει όμως μετατραπεί σε βασικό σενάριο για τους δημοσκόπους 
και τους αναλυτές, ενώ όλα δείχνουν ενίσχυση της πολιτικής δυ-
ναμικής που εκδηλώνεται υπέρ της ΝΔ.
Ο Μητσοτάκης δείχνει απελευθερωμένος από το εντυπωσιακά καλό 
αποτέλεσμα της τριπλής εκλογικής αναμέτρησης της 26ης Μαΐου, α-
ποδεσμεύεται από κομματικούς περιορισμούς και γίνεται πιο τολμη-
ρός. Κάνει μια εντυπωσιακή πορεία στον λαό. Εξηγεί στον κόσμο τις 
προτάσεις του και τα μέτρα που θα πάρει ως πρωθυπουργός. Ασχο-
λείται ολοένα και περισσότερο με την οργάνωση του μέλλοντος, αντι-
μετωπίζοντας την κυβέρνηση Τσίπρα ως πολιτικό παρελθόν.
Υπάρχουν πολλές πολιτικές δυνάμεις οι οποίες στο παρελθόν α-
σκούσαν κάποια πολιτική πίεση στη ΝΔ, αλλά έφτασαν στο τέλος 
του δρόμου. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες του κ. Καμμένου διαλύθη-
καν ησύχως πληρώνοντας τον ρόλο τους στη συμφωνία Τσίπρα-
Ζάεφ, το Ποτάμι στέρεψε πολιτικά και η Ένωση Κεντρώων του κ. 

Λεβέντη δείχνει εντελώς ξεπερασμένη από τις εξελίξεις.
Υπάρχει, λοιπόν, μια δεξαμενή ψηφοφόρων που έμειναν 

χωρίς κομματική στέγη και είναι εξαιρετικά πιθανό να προ-
τιμήσουν τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Στις ευρωεκλογές φάνηκε ότι η ΝΔ δεν θα πληρώσει την 
άνοδο της άκρας Δεξιάς, αντίθετα θα ωφεληθεί από την 
απομυθοποίηση και την παρακμή της.
Η Χρυσή Αυγή έχασε τις μισές δυνάμεις της στις ευρω-
εκλογές και φαίνεται να βρίσκεται σε πορεία μεγάλης 
πτώσης. Το ερώτημα είναι αν θα χρειαστεί μία ή δύο ε-
κλογικές αναμετρήσεις για να βρεθεί οριστικά εκτός 
Βουλής.
Το κόμμα Βελόπουλου, το οποίο αναπτύσσεται στα δεξιά 

της ΝΔ, δεν αντισταθμίζει τη συρρίκνωση του συνόλου 
των δυνάμεων που βρίσκονται στα δεξιά της ΝΔ, συμπερι-

λαμβανόμενων των Ανεξάρτητων Ελλήνων και της Χρυσής 
Αυγής. Με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκο-

πήσεων, το κόμμα Βελόπουλου θα δυσκολευτεί να επαναλάβει 
στις βουλευτικές την επιτυχία των ευρωεκλογών.
Μια νέα δεξαμενή ψηφοφόρων που κινούνται προς τη ΝΔ είναι οι 
κεντρογενείς του Κινήματος Αλλαγής που διαφωνούν με την πο-
λιτική εξουδετέρωση του κ. Βενιζέλου και δεν εμπιστεύονται την 
κ. Γεννηματά.
Ο χρονικός προσδιορισμός της πολιτικής περιθωριοποίησης του κ. 
Βενιζέλου προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις. Η κ. Γεννηματά κινή-
θηκε εναντίον του την ώρα της ηθικής και πολιτικής του δικαίωσης 
στο θέμα του σκανδάλου της Novartis. Η κυβέρνηση μετέτρεψε τον 
κ. Βενιζέλο σε δεύτερο σημαντικότερο πολιτικό στόχο μετά τον κ. 
Σαμαρά. Ο κ. Βενιζέλος άντεξε την πολιτική πίεση και πήρε πρω-
τοβουλίες για την αποκάλυψη αυτού που περνάει πλέον στην αντί-
ληψη της κοινής γνώμης ως δικαστική και πολιτική σκευωρία.
Η πολιτική κακομεταχείριση του κ. Βενιζέλου από την κ. Γεννη-
ματά στέλνει αρκετούς ψηφοφόρους του ΚΙΝΑΛ που άλλοτε ήταν 
ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ.
Η αναμέτρηση της 26ης Μαΐου άλλαξε το πολιτικό περιβάλλον 
και την πολιτική. Ο Τσίπρας είναι υποχρεωμένος να παίζει, σε 
πολλά θέματα, στο γήπεδο του Μητσοτάκη. Η ΝΔ αντλεί από δι-
άφορες δεξαμενές ψηφοφόρων και ενισχύει την πολυσυλλεκτικό-
τητά της.
Όλα δείχνουν ότι η μεγάλη διαφορά των ευρωεκλογών δεν είναι 
το ανώτατο όριο αλλά η βάση εκκίνησης για τη διαφορά υπέρ της 
ΝΔ στις βουλευτικές της 7ης Ιουλίου.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Σ
τις 7 Ιουλίου 2019, λοιπόν, ψηφίζουµε. Μια 
ακόµη εκλογή, µετά τις πολλές που προηγή-
θηκαν στα λεγόµενα µνηµονιακά χρόνια. Τα 
«µνηµόνια» τελείωσαν, η µεταµνηµονιακή ε-
ποπτεία παραµένει αυξηµένη, η χώρα έχει 
υποθηκευτεί για 99 χρόνια, µε ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται. Τυπικά, θα εκλέξουµε νέα κυ-

βέρνηση, η οποία θα καθορίσει την πορεία της χώρας για την ε-
πόµενη τετραετία. Τυπικά, επίσης, είναι οι πρώτες «µεταµνηµο-
νιακές» βουλευτικές εκλογές. Προηγήθηκαν οι ευρωεκλογές, οι 
οποίες κατέγραψαν τη βαθιά αποστροφή του κόσµου για την κυ-
βέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-ΠΡΟΘΥΜΩΝ, οι οποίοι είχαν 
τάξει λαγούς µε πετραχήλια και, εντέλει, εφάρµοσαν σκληρό µνη-
µόνιο µε πλήρη διαχειριστική ανεπάρκεια και απόλυτη έλλειψη 
ήθους και ευπρέπειας.

Σύνθετο πρόβληµα
Για πολλούς, το αποτέλεσµα των εκλογών είναι προεξοφληµένο. 
Έρχεται η Ν∆ του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία θα επιφέρει φι-
λελεύθερη στροφή στην οικονοµία, στην κοινωνία και στην πολι-
τική. Είναι τόσο απλό; Όχι µόνο δεν είναι απλό αλλά ως πρόβληµα 
είναι και εξαιρετικά σύνθετο και δύσκολο στη λύση του.
Η επόµενη Βουλή είναι αναθεωρητική. Θα πρέπει να ολοκλη-
ρώσει τη συνταγµατική αναθεώρηση που αποφασίστηκε από τη 
µόλις διαλυθείσα Βουλή. Για να το κάνει αυτό, απαιτείται πλειο-
ψηφία 151 βουλευτών για κάθε άρθρο που κρίθηκε αναθεωρητέο.
Εάν από την επόµενη Βουλή δεν προκύψει κυβέρνηση και προ-
κηρυχθούν αµέσως νέες εκλογές, η συνταγµατική αναθεώρηση 
µαταιώνεται. Ματαιώνεται έτσι για πολλά χρόνια και µια αναγκαία 
προσπάθεια να εκσυγχρονιστεί το Σύνταγµα και µαζί του η χώρα. 
Η αναθεώρηση προέκυψε κολοβή, χάρη στον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο 
θα ήταν ένα βήµα µπροστά, καλύτερο από το τίποτα.
Η επόµενη Βουλή θα εκλέξει τον Φεβρουάριο του 2020 Πρόεδρο 
της ∆ηµοκρατίας. Με το ισχύον Σύνταγµα απαιτούνται 180 ψήφοι, 
αλλιώς η Βουλή διαλύεται και πάµε σε νέες εκλογές, ώστε η (µεθ)
επόµενη Βουλή να εκλέξει Πρόεδρο µε 151 ψήφους. Εάν από την 
επόµενη Βουλή προκύψει κυβέρνηση µε απόλυτη πλειοψηφία 
151 βουλευτών, υπάρχει η δυνατότητα να αναθεωρηθεί άµεσα το 
Σύνταγµα, να αποσυνδεθεί η εκλογή Προέδρου της ∆ηµοκρατίας 
από τη διάλυση της Βουλής και να αποφύγουµε τις εκλογές τον 

Από τον στροβιλισµό της απλής 
αναλογικής δεν θα βγούµε εύκολα 
και όταν θα βγούµε θα είµαστε τόσο 
στραπατσαρισµένοι, που το σοκ της 
χρεοκοπίας του 2010 θα µοιάζει 
παιχνιδάκι. Αυτή τη φορά δεν 
έχουµε δυνάµεις για να κρατηθούµε, 
ούτε οι «έξω» έχουν τον χρόνο, 
τη δυνατότητα και το οποιοδήποτε 
συµφέρον να µας βοηθήσουν.

Φεβρουάριο του 2020.
Εάν από την επόµενη Βουλή δεν προκύψει κυβέρνηση, αυτοδύ-
ναµη ή συνεργασίας, ή εάν από την επόµενη Βουλή δεν ολοκλη-
ρωθεί γρήγορα η αναθεώρηση του Συντάγµατος και δεν εκλε-
γεί Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας και οδηγηθούµε σε νέες εκλογές, 
αυτές θα γίνουν µε απλή αναλογική. Εκλογές µε απλή αναλογική 
θα φέρουν, προφανώς, τις ίδιες, αλλά επαυξηµένες περιπλοκές 
στα ίδια θέµατα, για τα οποία δεν έγινε δυνατό να δοθεί λύση 
µέσα από τις εκλογές της ενισχυµένης αναλογικής.
Σύντοµα θα γίνουν νέες εκλογές. Και µετά κι άλλες, και κατόπιν 
κι άλλες. Μέχρι ένα κόµµα να πάρει 51% και να λήξει το παίγνιο. 
Σε µια χώρα όπως η δική µας, όπου η κορυφή της διοικητικής πυ-
ραµίδας απαρτίζεται από αποκλειστικώς πολιτικά στελέχη, ένα τέ-
τοιο σενάριο συνεπάγεται µακρά περίοδο ακυβερνησίας, ουσια-
στικής παράλυσης και, αναπόφευκτα, οικονοµικής, απόλυτης και 
οριστικής χρεοκοπίας. Εκτός αν πιστεύει κανείς ότι γίναµε Ιταλία 
ή Βέλγιο, όπου το κράτος δουλεύει ανεξάρτητα από τις πολιτικές ε-

ξελίξεις. Εκτός αν πιστεύει κανείς ότι αποφύγαµε τη χρεοκοπία ο-
ριστικά και το µόνο που µας µένει είναι να ορίσουµε το επίπεδο της 
ευηµερίας και όχι το να αποφύγουµε, οριστικά, την κατάρρευση.

Η παραλλαγή
Εάν στις 7 Ιουλίου η Ν∆ αποκτήσει αυτοδυναµία, όλα τα παρα-
πάνω επιλύονται εύκολα. Και το Σύνταγµα θα αναθεωρηθεί και 
Πρόεδρος θα εκλεγεί και η διοίκηση της χώρας θα εξελιχθεί 
χωρίς διακοπή. Η σταθεροποίηση της οικονοµίας της χώρας και 
η οριστική στροφή προς µια βιώσιµη και ουσιαστική ανάπτυξη θα 
µπορέσει να εκκινήσει. Τούτο είναι άσχετο από το αν συµφωνεί 
κανείς µε το πρόγραµµα της Ν∆. Το ίδιο θα ίσχυε (διαδικαστικά) 
και σε περίπτωση αυτοδυναµίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Υπάρχει και η παραλλαγή που λέει ότι η αυτοδύναµη Ν∆, αφού 
ψηφίσει τα βασικά της νοµοσχέδια, δεν θα ολοκληρώσει τη συ-
νταγµατική αναθεώρηση, θα αλλάξει τον εκλογικό νόµο και θα 
πάει σε εκλογές µε απλή αναλογική, σε συνδυασµό µε την εκλογή 
Προέδρου. Προκύπτει ακυβερνησία, πάµε σε νέες εκλογές µε ενι-
σχυµένη αναλογική και εκεί αποκτά πάλι αυτοδυναµία και εκκινεί 
εκ νέου την αναθεώρηση του Συντάγµατος, µε πλήρη εκσυγχρο-
νισµό αυτού, ειδικά στις διατάξεις που αρνήθηκε να αναθεωρήσει 
ο ΣΥΡΙΖΑ (κορυφαίο το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήµια, 
λιγότερο διάσηµες, αλλά όχι αµελητέες, οι διατάξεις για την επι-
λογή της ηγεσίας της ∆ικαιοσύνης). Η εκδοχή αυτή δεν ακυρώνε-
ται αν το ΚΙΝΑΛ ψηφίσει για Πρόεδρο, ακυρώνεται όµως αν δεν 
στηρίξει τη νέα πρόταση για συνταγµατική αναθεώρηση, η οποία 
θα χρειάζεται 180 ψήφους. Παραµένει κι εδώ σχετικά προβληµα-
τική η δυνατότητα επαρκούς διοίκησης της χώρας, εν µέσω αστα-
θούς οικονοµικής συγκυρίας, εσωτερικά και διεθνώς.

Κοµβικός ο ρόλος του ΚΙΝΑΛ
Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι στις επόµενες εκλογές πρώτη θα 
είναι η Ν∆. Το αν θα είναι αυτοδύναµη είναι το «κρίσιµο» ερώ-
τηµα. Όλα όσα αναλύθηκαν παραπάνω φωτίζουν τον κοµβικό 
ρόλο που θα κληθεί να παίξει το ΚΙΝΑΛ µετά τις εκλογές. Αν, σε 
περίπτωση µη αυτοδυναµίας της Ν∆, αρνηθεί να συγκυβερνήσει, 
η χώρα όχι απλώς πέφτει σε περιπέτειες αλλά οι όποιες πιθανό-
τητες εκσυγχρονισµού της µετατίθενται για µία δεκαετία µετά 
τουλάχιστον. Από τον στροβιλισµό της απλής αναλογικής δεν θα 
βγούµε εύκολα και όταν θα βγούµε θα είµαστε τόσο στραπατσα-
ρισµένοι, που το σοκ της χρεοκοπίας του 2010 θα µοιάζει παιχνι-
δάκι. Αυτή τη φορά δεν έχουµε δυνάµεις για να κρατηθούµε, ούτε 
οι «έξω» έχουν τον χρόνο, τη δυνατότητα και το οποιοδήποτε συµ-
φέρον να µας βοηθήσουν.
Η κ. Γεννηµατά θεώρησε φρόνιµο να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συ-
νεργαστεί µε τη Ν∆ σε περίπτωση µη αυτοδυναµίας της. Άρα θα 
µαταιωθεί και η αναθεώρηση του Συντάγµατος και θα οδηγη-
θούµε σε αλλεπάλληλες εκλογές µε απλή αναλογική. Αναρωτιέ-
µαι γιατί την καταψήφισε τότε…
Μια κυβέρνηση µεγάλου συνασπισµού, µε τη συµµετοχή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, νοµιµοποιεί την κυρίαρχη θέση του στα πολιτικά πράγ-
µατα και ακυρώνει την πρόθεση της κ. Γεννηµατά να επαναπατρί-
σει τους ψηφοφόρους του. Το ότι φέρνει τους ηττηµένους σε ρόλο 
ρυθµιστή από την πίσω πόρτα είναι, ας πούµε, δικό της πρόβληµα, 
πρωτίστως ηθικό.
Το ότι η κ. Γεννηµατά αυτοακυρώνεται, κατεβαίνοντας στις εκλο-
γές µε διακηρυγµένο στόχο να… µην κυβερνήσει, είναι επίσης 
δικό της, πολιτικό, πρόβληµα.
Ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι οι 
σκευωροί της Novartis θα τιµωρηθούν. Σε περίπτωση µη αυτοδυ-
ναµίας της Ν∆, όµως, η άποψη Γεννηµατά οδηγεί σε νέες εκλογές 
και άµεση παραγραφή ευθυνών, των κυβερνητικών τουλάχιστον. 
Σκεφτείτε τον Λοβέρδο να ζητάει την εκλογή του για να… παρα-
γραφούν τα (όποια) αδικήµατα!
Οι τελευταίες κινήσεις της κ. Γεννηµατά βγάζουν κάποιο λογικό 
νόηµα µόνο εάν θεωρηθεί δεδοµένη η αυτοδυναµία της Ν∆. ∆ια-
φορετικά, η χώρα θα περιπέσει στο χάος. Το δίληµµα «σταθερό-
τητα ή χάος» το έθεσε η ίδια, από το πουθενά, ως µη όφειλε.
Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πια εδώ.

*Ο ∆ηµήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΟΣ 
ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ

 ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*



«Ό
σοι συνδηµότες µας παρα-
κολούθησαν από κοντά την 
εκστρατεία της παράταξής 
µας, καθ’ όλη την προεκλο-
γική περίοδο, δεν εξεπλά-
γησαν ιδιαίτερα από το α-
ποτέλεσµα» λέει στην FS ο 

38χρονος νέος δήµαρχος Καλαµαριάς, Γιάννης ∆αρδαµανέλης, ε-
πιβεβαιώνοντας τη γενική εντύπωση που καταγράφηκε σε όλη 
την Ελλάδα. Η αλλαγή διοίκησης στον ∆ήµο Καλαµαριάς, όπου 
η Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ εξέλεγαν δήµαρχο αδιαλείπτως από 
το 1964, ήταν ένα από τα πιο σηµαντικά αποτελέσµατα αυτών των 
εκλογών.

Όσοι είδαν από µακριά τα αποτελέσµατα εξεπλάγησαν 
από τη νίκη σας, που χαρακτηρίστηκε ιστορική. Ήταν 
όντως έκπληξη ή υπήρχαν διεργασίες οι οποίες δεν φαί-
νονταν διά γυµνού οφθαλµού;
Πρόκειται πράγµατι για µια ιστορική νίκη, µε δεδοµένο ότι η 
Καλαµαριά διοικούνταν από την ίδια παράταξη εδώ και περίπου 
40 χρόνια. Αλλά πρόκειται και για µια σπουδαία επιτυχία και α-
νατροπή, καθώς καλύφθηκε η σηµαντική διαφορά των περίπου 
12 ποσοστιαίων µονάδων που χώριζε τις δύο παρατάξεις στον 
πρώτο γύρο, παρά το υψηλό ποσοστό αποχής 60% που εµφα-
νίστηκε στον δεύτερο γύρο. Τα τελικά αποτελέσµατα του δεύ-
τερου γύρου και η µεγάλη διαφορά που καταγράφηκε ανάµεσα 
στη δική µας παράταξη και αυτήν της απερχόµενης διοίκησης 
(58% έναντι 42%) ερµηνεύονται ως απόφαση των πολιτών της 
Καλαµαριάς για αλλαγή σελίδας. Παράλληλα, εκφράζουν την ε-
µπιστοσύνη των συνδηµοτών µας στο πρόσωπό µου, καθώς και 
στη δυναµική της παράταξής µας «Γενιά ∆ηµιουργίας». Μία α-
νεξάρτητη παράταξη, που αγκάλιασε όλους τους πολίτες, πέρα 
από πολιτικές προτιµήσεις και ιδεολογίες, δίχως ταυτόχρονα 
να αποδεχτεί κοµµατικά χρίσµατα. Όσοι συνδηµότες µας πα-
ρακολούθησαν από κοντά την εκστρατεία της παράταξής µας, 
καθ’ όλη την προεκλογική περίοδο, δεν εξεπλάγησαν ιδιαίτερα 
από το αποτέλεσµα. Μας στήριξαν, καθώς πείστηκαν από τα χα-
ρακτηριστικά της υποψηφιότητάς µου, όπως είναι η εργατικό-
τητα, η µαχητικότητα, η έντονη διεκδίκηση και η τεχνοκρατική 
αντίληψη. Χαρακτηριστικά που διαπνέουν ολόκληρη την πα-
ράταξή µας, από την οργανωτική οµάδα µέχρι τους δηµοτικούς 
µας συµβούλους, εκλεγµένους και µη.

Μήπως η νίκη σας σηµαίνει ότι έχει αλλάξει η πληθυ-
σµιακή σύνθεση και οι προτεραιότητες των πολιτών;
Οι δηµότες της Καλαµαριάς εµπιστεύτηκαν το πρόγραµµά µας και 
τη σύγχρονη αντίληψη περί αυτοδιοίκησης που εκπροσωπούµε. 
Με την ψήφο τους, επιβεβαίωσαν τη διάθεση η Καλαµαριά να 
µπει σε τροχιά ανάπτυξης και να γίνει µια σύγχρονη, φιλική και 
καθαρή πόλη. Είδαν ότι µε την απερχόµενη διοίκηση οδηγούµα-
σταν σε συνεχή οπισθοδρόµηση και αποφάσισαν να αντιδράσουν 
και να στηρίξουν την παράταξή µας, το ρεαλιστικό και σύγχρονο 
πρόγραµµά µας και τα δυναµικά χαρακτηριστικά της υποψηφιότη-
τάς µας. Η νίκη µας δεν σχετίζεται µε κάποια αλλαγή στην πληθυ-
σµιακή σύνθεση και στις προτεραιότητες των πολιτών. Ο αριθµός 
των µεταδηµοτεύσεων είναι τόσο µικρός, που δεν θα µπορούσε 
να αλλάξει τις παγιωµένες ισορροπίες. Θα θέλαµε όλοι οι κάτοι-
κοι της Καλαµαριάς να ψηφίζουν στην Καλαµαριά. ∆υστυχώς, µόνο 
οι µισοί από αυτούς είναι ψηφοφόροι στον δήµο µας, µε αποτέλε-
σµα να µειονεκτούµε σε κρατικές εισφορές, αλλά και σε δίκαιη α-
ντιπροσώπευση των κατοίκων στη διοίκηση του δήµου. Ωστόσο, οι 
προτεραιότητες των πολιτών παραµένουν οι ίδιες και εµείς σχεδι-
άζουµε ήδη το πλάνο δράσης που θα τεθεί σε λειτουργία από την 
πρώτη ηµέρα της ανάληψης των καθηκόντων µας. Παράλληλα, δε-
σµευόµαστε ότι ως διοίκηση θα καλέσουµε τους κατοίκους της Κα-
λαµαριάς να µεταφέρουν τα δικαιώµατά τους στον δήµο µας, ώστε 
να τον καταστήσουµε εκ νέου έναν από τους 20 µεγάλους δήµους, 
άξιο και ισχυρό συνοµιλητή της κεντρικής διοίκησης.

Πώς θα διοικήσετε όντας µειοψηφία στο δηµοτικό συµ-
βούλιο;
Με τον νόµο Κλεισθένη, µε τον οποίο προκρίθηκε ένα αναλογικό-
τερο εκλογικό σύστηµα, επιβάλλονται οι συνεργασίες µεταξύ των 
δηµοτικών παρατάξεων. Ωστόσο, αυτού του είδους η λογική είναι 
πέρα από την πολιτική κουλτούρα της χώρας. Αυτό αποδεικνύεται 
και από τις εµπειρίες που έχω από την ενασχόλησή µου µε το Τε-
χνικό Επιµελητήριο, όπου επίσης δεν οδηγηθήκαµε σε σταθερές 
διοικήσεις ή σε προγραµµατικές συγκλίσεις, που θα απέδιδαν θε-
τικό πρόσηµο. Θεωρούµε δηλαδή ότι το εκλογικό σύστηµα θα πρέ-
πει να οδηγεί σε ενισχυµένες εκλογικά παρατάξεις, οι οποίες θα 
µπορούν να διοικούν τον δήµο και δεν θα είναι έρµαια διαφόρων 
παράταιρων συµπράξεων. Βέβαια, το παρόν εκλογικό σύστηµα του 
«Κλεισθένη» δεν είναι κάτι που εµείς επιλέξαµε, έτσι θα προσαρ-
µοστούµε σε ό,τι αυτό προβλέπει. Στο θέµα των συνεργασιών θα 
πρέπει να σηµειωθεί ότι η υποψηφιότητά µου είναι εξαρχής ταυ-

τισµένη µε τη σύνθεση απόψεων και µε τη λογική των συνεργασιών 
βάσει προγραµµατικών συγκλίσεων, για το καλό της Καλαµαριάς. 
Αυτό το έχουµε κάνει σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Ήδη έχουµε κάνει επαφές 
απευθύνοντας αιτήµατα συµπόρευσης. Με αυτή τη λογική ταυτίζο-
νται κι άλλες δηµοτικές παρατάξεις, µε τις οποίες σκοπεύουµε να 
συνεργαστούµε. Άλλωστε, το δηµοτικό µας συµβούλιο πορεύτηκε 
πάντα πολιτισµένα και δεν νοµίζω ότι κάποιος αιρετός θα προτάξει 
το παραταξιακό του όφελος έναντι της πληρωµής της µισθοδοσίας ή 
της κανονικής λειτουργίας του δήµου.

Τι θα αλλάξετε στις προτεραιότητες του δήµου µετά την 
ανάληψη των καθηκόντων σας;
Τα θέµατα προς επίλυση είναι πολλά και έχουν δηµιουργηθεί λόγω 
της κακής διοίκησης των τελευταίων ετών. Με τη σύγχρονη διοί-
κηση που σχεδιάζουµε, σε συνδυασµό µε την ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση, είναι βέβαιο ότι θα αντιµετωπίζουµε πλέον τα προβλή-
µατα σε λιγότερο χρόνο και µε ποιοτικότερο αποτέλεσµα. Αυτό που 
προκρίνουµε είναι εργαλεία διοίκησης όπως η διοικητική µεταρ-
ρύθµιση των υπηρεσιών και η παθιασµένη διεκδίκηση χώρων και 
ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Ωστόσο, αν θα έπρεπε να προτάξουµε 
κάποια θέµατα, σίγουρα θα ήταν αυτά της καθηµερινότητας. Η κα-
θαριότητα, οι βρεφονηπιακοί σταθµοί και η προσβασιµότητα στους 
δηµόσιους χώρους απαιτούν άµεσες και αποτελεσµατικές λύσεις. Οι 
συνεργάτες µου κι εγώ προσωπικά, διαθέτοντας τεχνοκρατική αντί-
ληψη και πολιτική βούληση για τοµές, ρήξεις και συνθέσεις, έχοντας 
πάθος και διάθεση για δουλειά, θα διοικήσουµε πραγµατικά τον 
δήµο µε σύγχρονες και αξιοκρατικές µεθόδους. Πιστεύουµε ότι θα 
καταφέρουµε να έχουµε ορατά αποτελέσµατα στα λιµνάζοντα προ-
βλήµατα της Καλαµαριάς και να πετύχουµε τον εκσυγχρονισµό και 
την ποιοτική αναβάθµιση των δηµοτικών υπηρεσιών. Αυτό, βέβαια, 
δεν αναιρεί την προσπάθεια για επίλυση θεµάτων ώστε η Καλαµα-
ριά να αναβαθµιστεί ως προορισµός και πόλος έλξης επισκεπτών.

Αισθάνεστε ότι η επικείµενη νίκη της Ν∆ στις εθνικές ε-
κλογές θα ενισχύσει την προσπάθειά σας;
Οι καλές µας σχέσεις µε την περιφέρεια, µε όµορους δήµους και πο-
λιτικά κόµµατα θα ενισχύσουν κάθε προσπάθεια για αξιοκρατία, δι-
αφάνεια και ανάπτυξη. Σκεφτόµαστε µε εξωστρέφεια και πάντα µε 
στόχο την άµεση και αποτελεσµατική λύση των προβληµάτων. Ως 
διοίκηση, θα εξαντλήσουµε κάθε περιθώριο συνεργασίας µε την ε-
κάστοτε κεντρική διοίκηση. Στόχος µου, εξάλλου, από την πρώτη 
στιγµή, ήταν η σύνθεση απόψεων και όλων των υγιών δυνάµεων 
βάσει προγραµµατικών συγκλίσεων για το καλό της Καλαµαριάς, γε-
γονός που έχουµε κάνει σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις. Άλλω-
στε το εκλογικό σώµα έχει δείξει ότι το ενδιαφέρουν οι ρεαλιστικές 
και υλοποιήσιµες προτάσεις. Το ότι εγώ, προσωπικά, ανήκω στη Ν∆ 
δεν το έκρυψα ποτέ, ωστόσο αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν θα συνερ-
γαστούµε µε οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει προς όφελος των 
συνδηµοτών µας.

Το δηµοτικό µας συµβούλιο 
πορεύτηκε πάντα 
πολιτισµένα και δεν νοµίζω 
ότι κάποιος αιρετός θα 
προτάξει το παραταξιακό του 
όφελος έναντι της πληρωµής 
της µισθοδοσίας ή της 
κανονικής λειτουργίας του 
δήµου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΕΛΗΣ
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Α
κριβώς ογδόντα οκτώ μήνες κράτησε το αρ-
χηγικό ταξίδι του Πάνου Καμμένου στην 
πολιτική, το οποίο είχε μία διαρκώς καθο-
δική πορεία. Όλα ξεκίνησαν τον Φεβρου-
άριο του 2012, όταν ο Αντώνης Σαμαράς δι-
έγραψε από τη ΝΔ 20 βουλευτές, οι οποίοι 
είχαν καταψηφίσει τα μέτρα της νέας δανει-

ακής σύμβασης για την Ελλάδα.
Για τον Πάνο Καμμένο ήταν απλώς η επιβεβαίωση της εξόδου, 
καθώς είχε ήδη απομακρυνθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, 
τον Νοέμβριο του 2012, όταν είχε καταψηφίσει την κυβέρνηση 
Παπαδήμου. Απλώς η διαγραφή των άλλων 20 του έδωσε την 
πρώτη ύλη για να μπορέσει να φτιάξει κόμμα, την ίδρυση του ο-
ποίου είχε προαναγγείλει έναν μήνα νωρίτερα, στις 23 Ιανουα-
ρίου 2012, με δηλώσεις του στην εφημερίδα «Real News», μαζί 
με όσους «αποφασίσουν να καταψηφίσουν τη νέα δανειακή σύμ-
βαση».
Από τους 20 που καταψήφισαν τη δανειακή σύμβαση, οι 10 ε-
ντάχθηκαν στους ΑΝΕΛ και έκαναν την πρώτη κοινοβουλευτική 
ομάδα του κόμματος, αξιοποιώντας το ίδιο άρθρο του κανονι-
σμού με το οποίο έπαψε να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα των 
ΑΝΕΛ επτά χρόνια αργότερα.
Το κόμμα ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου και την πρώτη κοινο-
βουλευτική ομάδα αποτέλεσαν οι εξής βουλευτές, οι οποίοι είχαν 
εκλεγεί με τη ΝΔ: Σπύρος Γαληνός - Λέσβου, Μιχάλης Γιαννάκης 
- Βοιωτίας, Χρήστος Ζώης - Λάρισας, Δημήτρης Σταμάτης - Αιτω-
λοακαρνανίας, Μίκα Ιατρίδη - Δωδεκανήσου, Κώστας Μαρκόπου-
λος - Εύβοιας, Παναγιώτης Μελάς - Α΄ Πειραιά, Έλενα Κουντουρά 
- Α΄ Αθηνών, Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά - Σερρών.
Επτά χρόνια αργότερα, από αυτούς τους εννέα, μόνο η Μαρία 
Κόλλια-Τσαρουχά είχε μείνει μαζί του μέχρι το τέλος. Η κυρία 
Κουντουρά εξελέγη ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, οι κ.κ. 
Ζώης, Γιαννάκης και Σταμάτης συμμετέχουν στη ΝΕΑ ΜΕΡΑ, οι 
κ.κ. Μαρκόπουλος και Μελάς και η κυρία Ιατρίδη επανέκαμψαν 
στη ΝΔ, ενώ o κ. Γαληνός το 2014 εξελέγη δήμαρχος Λέσβου με 
τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αποφάσισε να μην είναι ξανά υπο-
ψήφιος το 2019.

Ο σερ που δεν ήρθε…
Τότε, βέβαια, ο κ. Καμμένος εμφανιζόταν να έχει πάρει την πρω-
τοβουλία για την ίδρυση του κόμματος, επικεφαλής του οποίου 
θα ήταν κάποια εξέχουσα προσωπικότητα, όπως ο κ. Βασίλειος 
Μαρκεζίνης.
Στα μέσα Μαρτίου ο κ. Καμμένος τα διέψευσε όλα αναδρομικά, 
ενώ ο κ. Μαρκεζίνης είπε ότι είναι «άγαμος». «Σενάρια ανύπαρ-
κτα και περίεργα… Προτάσεις στον σερ Β. Μαρκεζίνη να ηγηθεί 
στους Ανεξάρτητους Έλληνες» είχε γράψει στον λογαριασμό του 
ο κ. Καμμένος.

Ο Πάνος Καμμένος κατάφερνε 
σε καθεμία από τις εκλογικές 
αναμετρήσεις μετά το 2012 να χάνει 
έναν στους τρεις ψηφοφόρους του, 
μέχρι τις ευρωεκλογές του 2019, όπου 
έχασε τους τέσσερις από τους πέντε 
και έπεσε στο 0,8%, με αποτέλεσμα 
να αποφασίσει να πάει σπίτι του.

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έφτασαν στον κολοφώνα της δόξας 
τους στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, όταν το εκλογικό κο-
ντέρ έγραψε 10,6% (671.000 ψήφους) και 33 βουλευτές σε μια 
Βουλή που εξέλεξε μόνο πρόεδρο και διαλύθηκε.
Σε ανάλυσή του για τις εκλογές ο κ. Γιάννης Μαυρής είχε γρά-
ψει: «Κόμμα με λιγότερο από τρεις μήνες ζωή, αρκετά likes, 
αλλά χωρίς οργάνωση και μέλη, και παρ’ ότι δεν διέθετε ση-
μαντικά πολιτικά στελέχη, εκτός από τον αρχηγό του, οι ΑΝΕΛ 
θα εισπράξουν ένα σημαντικό μερίδιο της δεξιάς διαμαρτυρίας. 
Στις εκλογές του Μαΐου θα αναδειχθούν τέταρτο κόμμα, με πο-
σοστό 10,6% και 671.000 ψήφους, εκλέγοντας για λίγες μέρες 
και 33 βουλευτές. Δύναμη πανεθνικής εμβέλειας, θα συγκε-
ντρώσουν σε 6 από τις 13 περιφέρειες της χώρας ποσοστά πάνω 
από 10%. Στο Ν. Αιγαίο, μάλιστα, ιδιαίτερη πατρίδα του αρχη-
γού τους, με 15,8%, αναδείχθηκαν δεύτερο κόμμα, μετά τη ΝΔ, 
υπερκεράζοντας όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η 
κομματική προέλευση των ψηφοφόρων του κόμματος ήταν πα-
ρεμφερής με εκείνη της Χρυσής Αυγής: σχεδόν ένας στους δύο 
(47%) προήλθε από τη ΝΔ, λιγότεροι από ένας στους πέντε από 
το ΠΑΣΟΚ (17%) και 7% από τον ΛΑΟΣ».
Στις εκλογές που έγιναν έναν μήνα αργότερα, το ποσοστό μει-
ώθηκε κατά το 1/3, στο 7,5%, οι ψήφοι έπεσαν στις 462.000 και 
οι βουλευτές μειώθηκαν στους 20.
Όπως ανέλυσε ο κ. Μαυρής: «Το γεγονός ότι η εκλογική επιρ-
ροή των ΑΝΕΛ υπέστη σημαντική απομείωση, σε αντίθεση με τη 
Χρυσή Αυγή που θα συγκρατηθεί, απέδειξε εξαρχής ότι η ψήφος 
των ΑΝΕΛ ήταν λιγότερο συνεκτική από την ψήφο στη Χρυσή 
Αυγή. Η συσπείρωση των ψηφοφόρων του νεοπαγούς κόμματος 

του Π. Καμμένου προσέγγισε τον Ιούνιο μόλις το 53% των ψηφο-
φόρων του Μαΐου, έναντι 94% της ΝΔ, 85% του ΣΥΡΙΖΑ, 79% του 
ΠΑΣΟΚ και –το σημαντικότερο– 70% της Χρυσής Αυγής. Οι διαρ-
ροές του κατευθύνθηκαν προς τον ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστό 21%, προς 
τη ΝΔ σε ποσοστό 16% και προς τη Χρυσή Αυγή σε ποσοστό 5%».

Η εκλογική βουτιά
Η συνέχεια ήταν πολύ δυσάρεστη για τον κ. Καμμένο, καθώς 
βρέθηκε αντιμέτωπος με συνεχείς αποχωρήσεις βουλευτών και 
στελεχών με πολύ αρνητικά σχόλια για το πρόσωπό του.
Δύο χρόνια μετά, τον Μάιο του 2014, στις ευρωεκλογές, το ποσο-
στό υποδιπλασιάστηκε και έπεσε στο 3,46% με 197.000 ψήφους. 
Το κόμμα εξέλεξε έναν ευρωβουλευτή, τον κ. Νότη Μαριά, ο ο-
ποίος πολύ γρήγορα διέκοψε τους δεσμούς του με τον κ. Καμ-
μένο και δήλωσε ανεξάρτητος.
Μετά τον κ. Μαριά στο ευρωψηφοδέλτιο ήταν: ο εργατολό-
γος Γιώργος Ρωμανιάς, που φέτος κατέβηκε με την Ένωση Κε-
ντρώων, ο Κώστας Ζουράρις, που μετά εξελέγη με τους ΑΝΕΛ 
στη Βουλή αλλά εντάχθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Καμ-
μένος, που μετά εξελέγη στη Βουλή αλλά ανεξαρτητοποιήθηκε 
λόγω ανοχής των ΑΝΕΛ στις Πρέσπες, η Ζωή Γεωργαντά, που ως 
μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΣΤΑΤ θεωρούσε ότι η χώρα δεν είχε χρεο-
κοπήσει το 2009, ο πρώην πρύτανης του ΕΜΠ Νίκος Μαρκάτος, 
ο οποίος αποχώρησε δύο μήνες μετά τις εκλογές, και ο ηθοποιός 
Παύλος Κοντογιαννίδης, ο οποίος αποχώρησε από τους ΑΝΕΛ 
και ίδρυσε το Κόμμα των Φτωχών.
Στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 ανέκαμψε σε 
σχέση με τις ευρωεκλογές, καθώς έφτασε στο 4,75% με 293.000 
ψήφους και 13 έδρες, αλλά σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές 
του Μαΐου 2012 είχε και πάλι χάσει έναν στους τρεις ψηφοφό-
ρους του.
Η συμμετοχή στην κυβέρνηση Τσίπρα δεν βοήθησε πολύ την α-
νάκαμψη του κόμματος, καθώς λίγους μήνες αργότερα, τον Σε-
πτέμβριο του 2015, έχασε και πάλι έναν στους τρεις ψηφοφόρους 
του και έπεσε στο 3,69% με 200.000 ψήφους και 10 βουλευτές. 
Τριάμισι χρόνια αργότερα, είχε μείνει με τρεις βουλευτές, ενώ 
άλλοι τρεις είχαν πάει στον ΣΥΡΙΖΑ, τρεις ήταν ανεξάρτητοι και 
ένας είχε πάει στη ΝΔ.
Τρεις ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές, στις 23 Μαΐου 2019, προ-
ανήγγειλε ότι θα καταθέσει αγωγή κατά της εταιρείας Metron 
Analysis, τον ιδιοκτήτη της οποίας χαρακτήρισε απατεώνα.
«Οι ΑΝΕΛ για ακόμα μια φορά θα τους διαψεύσουν και θα πιά-
σουν το απαιτούμενο ποσοστό για την είσοδο στην Ευρωβουλή» 
είπε ο κ. Καμμένος, ο οποίος όμως στις κάλπες έχασε τέσσερις 
στους πέντε ψηφοφόρους του και έμεινε με 45.000 και 0,8%.
Το καμπανάκι της λήξης είχε πλέον χτυπήσει και ανακοίνωσε 
ότι δεν θα συμμετάσχει στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, χωρίς 
να διευκρινίσει τι θα κάνει με την αγωγή.

ΑΝΕΛ:  
Η ΠΤΗΣΗ 
ΑΠΌ ΤΑ ΨΗΛΑ 
ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ

 ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ
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Μ
ε μεγάλη επιτυχία και δυνα-
μικό «παρών» από την επιχει-
ρηματική κοινότητα πραγματο-
ποιήθηκε την Τρίτη 11 Ιουνίου 
2019 η απονομή των πρώτων 
βραβείων του προγράμματος 
«ΟΠΑΠ Forward» στις συμμε-

τέχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ξεχω-
ρίσει μέχρι σήμερα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας και την αύξηση του κύκλου εργασιών τους. Στην ειδική 
εκδήλωση, που διοργάνωσαν ο ΟΠΑΠ και η Endeavor, πα-
ρουσιάστηκαν επίσης τα συνολικά αποτελέσματα που έχουν 
επιτύχει οι 40 εταιρείες που υποστηρίζονται από το πρό-
γραμμα, καθώς και 10 νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι ο-
ποίες εντάσσονται πλέον στη δυναμική ομάδα του «ΟΠΑΠ 
Forward».
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Ντάμιαν Κόουπ, δήλωσε: 
«Είμαστε υπερήφανοι για τα εξαιρετικά αποτελέσματα του 
προγράμματος “ΟΠΑΠ Forward”. Από το 2016 μέχρι σήμερα, 
οι εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν καταφέ-
ρει να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους κατά 21% και να δη-
μιουργήσουν περισσότερες από 750 άμεσες και 5.000 έμμε-
σες θέσεις εργασίας. Στον ΟΠΑΠ, πιστεύουμε ότι το μοναδικό 
αυτό πρόγραμμα όχι μόνο βοηθά τις επιχειρήσεις να αναπτυ-
χθούν αλλά δημιουργεί συνολικά νέες προοπτικές για την ελ-
ληνική αγορά, καλύπτοντας δύο βασικές ανάγκες της ελληνι-
κής κοινωνίας: την ανάπτυξη και την απασχόληση».
Ο α΄ αντιπρόεδρος του ΟΠΑΠ, Σπύρος Φωκάς, τόνισε: «Το 
πρόγραμμα “ΟΠΑΠ Forward” υλοποιείται με στόχο να προ-
σφέρει μια νέα, αναπτυξιακή πνοή στην ελληνική αγορά. Με 
την εισαγωγή 10 νέων εταιρειών, το πρόγραμμα αριθμεί 50 
δυναμικές επιχειρήσεις. Όλες διαθέτουν τα εχέγγυα για να 
πρωταγωνιστήσουν στον κλάδο τους και ένα συγκεκριμένο 
όραμα για την επόμενη μέρα – για το μέλλον που χτίζεται 
σήμερα, μέσα από την αξιοποίηση των ευκαιριών που ανοί-
γονται μπροστά μας».

Ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία
Το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ για την 
επιχειρηματικότητα «ΟΠΑΠ Forward» ξεκίνησε να υλοποι-
είται το 2016, σε συνεργασία με τον διεθνή μη κερδοσκο-

πικό οργανισμό Endeavor.
Σαράντα εταιρείες, οι οποίες παρακολούθησαν τους δύο 
πρώτους κύκλους του προγράμματος, κατάφεραν να αυξή-
σουν, έως σήμερα, τον κύκλο εργασιών τους κατά 21%. Ταυ-
τόχρονα, δημιούργησαν 751 νέες άμεσες θέσεις εργασίας, 
ενώ μέσω των συνεργασιών που αναπτύχθηκαν στην αγορά 
υποστηρίζουν 5.410 νέες έμμεσες θέσεις απασχόλησης.

Οι εταιρείες που ξεχώρισαν
Τα βραβεία του ΟΠΑΠ παρέλαβαν οι μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις οι οποίες ξεπέρασαν κάθε προσδοκία με την ε-
πιτυχημένη πορεία που διέγραψαν. Επίσης, βραβεύτηκαν 
οι εταιρείες που είχαν την πιο ενεργή συμμετοχή στο πρό-
γραμμα.
Οι επιχειρήσεις και οι κατηγορίες στις οποίες διακρίθηκαν:
•  Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 2016-2018 | Νικήτρια 

εταιρεία: Doctoranytime
•  Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 2017-2018 | Νικήτρια 

εταιρεία: Manifest
•  Ταχύτερη ανάπτυξη πωλήσεων, 2016-2018 | Νικήτρια ε-

ταιρεία: Spotawheel
•  Ταχύτερη ανάπτυξη πωλήσεων, 2017-2018 | Νικήτρια ε-

ταιρεία: e-fresh
•  Κορυφαία εξαγωγική εταιρεία, 2016-2018 | Νικήτρια ε-

ταιρεία: Roussas

•  Κορυφαία εξαγωγική εταιρεία, 2017-2018 | Νικήτρια εται-
ρεία: MedBest

•  Ενεργή συμμετοχή, 2016-2018 | Νικήτρια εταιρεία: Anassa 
Organics

•  Ενεργή συμμετοχή, 2017-2018 | Νικήτρια εταιρεία: 
Mandrekas

•  Επιχειρηματική Αριστεία | Νικήτρια εταιρεία: Dust & 
Cream

Ο ΟΠΑΠ βράβευσε επίσης τον μέντορα που είχε την πιο ε-
νεργό συμμετοχή στο πρόγραμμα, προσφέροντας τις περισ-
σότερες συμβουλευτικές ώρες στις συμμετέχουσες εταιρείες 
από το 2016 έως σήμερα. Το βραβείο «Κορυφαίος Μέντορας 
2016-2018» απονεμήθηκε στον Chief Buyer της εταιρείας 
Σκλαβενίτης, Δημήτρη Ράμφο.
Την κατηγοριοποίηση των βραβείων και την ανάδειξη των 
τελικών νικητών επιμελήθηκε η ΕΥ Ελλάδος, ως ανεξάρτη-
τος φορέας.

Οι 10 νέες εταιρείες του προγράμματος
Το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward» αριθμεί πλέον 50 εξω-
στρεφείς ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι 10 νέες 
εταιρείες, οι οποίες θα παρακολουθήσουν τον τρίτο κύκλο 
του προγράμματος, είναι οι εξής: 
• Τυροκομείο Κωσταρέλου
• Zakcret A.E.
• Funky Buddha
• ΟΚ! Anytime Markets Α.Ε.
• MLS Innovation Inc
• ΕΖΑ Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης
• Agrino
• EUROCHARTIKI
• Milkplan
• Κορωνάκης ΑΒΕΕ
Όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του προγράμματος 
«ΟΠΑΠ Forward» λαμβάνουν εξειδικευμένη και ολοκληρω-
μένη υποστήριξη, αλλά και πρόσβαση σε ένα δίκτυο υψηλό-
βαθμων στελεχών της αγοράς, που τις βοηθούν να ξεπερά-
σουν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και 
να εξελιχθούν σε μεγάλες και επιτυχημένες επιχειρήσεις 
που καινοτομούν, εξάγουν και αλλάζουν τα δεδομένα στον 
κλάδο τους.

Το πρόγραμμα υποδέχεται 10 
νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και συνεχίζει την επιτυχημένη 
πορεία με τον τρίτο κύκλο του.

H διοίκηση του ΟΠΑΠ με τους εκπροσώπους των 50 εταιρειών 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward».

ΤΟ «ΟΠΑΠ FORWARD» ΠΡΟΣΦΈΡΈΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ 
ΠΝΟΉ ΣΤΉΝ ΈΛΛΉΝΙΚΉ ΑΓΟΡΑ

  ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ



Η 
µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση ήταν 
ένα από τα µέτρα υπέρ των… πολλών 
που προώθησε –λίγο πριν από τις ευ-
ρωεκλογές– η κυβέρνηση προκειµέ-
νου να κλείσει την ψαλίδα έναντι της 
Ν∆, αλλά δεν πέτυχε κανέναν στόχο 
της. Ούτε την ψαλίδα µε τη Ν∆ έκλεισε 

–καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε µε διαφορά 9,3 µονάδων– αλλά ούτε 
και τους πολλούς… ωφέλησε, καθώς η µείωση δεν κατάφερε να 
περάσει στην τσέπη του καταναλωτή. Και µπορεί γι’ αυτό να µην 
έχει άµεση ευθύνη η κυβέρνηση, έχει όµως έµµεση, καθώς δεν 
υπάρχουν οι µηχανισµοί που θα µπορούσαν να ελέγξουν την ε-
φαρµογή του µέτρου, ώστε πράγµατι να κερδίσουν οι… πολλοί.
Από τις 20 Μαΐου τέθηκε σε εφαρµογή η µείωση του ΦΠΑ στην 
εστίαση στο 13%, από 24% που ήταν αρχικά (µε εξαίρεση τη δι-
άθεση αλκοολούχων και µη αλκοολούχων ποτών, χυµών και ρο-
φηµάτων).

Το… κόλπο
Ωστόσο, αν και έχουν περάσει σχεδόν 10 ηµέρες από την εφαρ-
µογή του µέτρου, οι καταναλωτές, στις περισσότερες των περι-
πτώσεων, δεν έχουν δει καµία διαφορά. Τι συνέβη; Κάποιοι ε-
πιχειρηµατίες αύξησαν τις τιµές ταυτόχρονα µε τη µείωση του 
ΦΠΑ, µε αποτέλεσµα το κέρδος να µπει στη δική τους τσέπη. 
Έτσι, εστιατόρια, ταβέρνες, ταχυφαγεία και άλλες επιχειρήσεις 
στην εστίαση δεν µείωσαν τις τιµές τους. Σηµειωτέον ότι πρόκει-
ται για επιχειρηµατίες εκ των οποίων οι περισσότεροι διαµαρτύ-
ρονταν ότι ο υψηλός ΦΠΑ είναι πληγή για την κατανάλωση. Πολ-
λοί, µάλιστα, ήταν εκείνοι οι οποίοι έκαναν λόγο για πλήγµα στην 
ανταγωνιστικότητα της χώρας µας ως τουριστικού προϊόντος, δε-
δοµένου ότι άλλες χώρες ανταγωνίστριες της Ελλάδας έχουν ση-
µαντικά χαµηλότερο ΦΠΑ.
Αν και έχει γίνει η απαραίτητη προσαρµογή στις ταµειακές µηχα-
νές και στις αποδείξεις έχει περάσει η µείωση του ΦΠΑ στο 13%, 
η πραγµατικότητα είναι τελείως διαφορετική. Οι τιµοκατάλογοι 
σε εστιατόρια, ταβέρνες και ταχυφαγεία έχουν παραµείνει ίδιοι 
ως προς τις τελικές τιµές των προϊόντων (δηλαδή προ της µείω-
σης του ΦΠΑ), γεγονός που σηµαίνει ότι κάπου στη µέση «συνα-
ντήθηκε» η µείωση του ΦΠΑ µε νέες αυξήσεις τιµών κι έτσι οι 
καταναλωτές πληρώνουν τα ίδια.

Ενδεικτικό είναι ότι µία µερίδα πατάτες σε ταχυφαγείο µε τον 
ΦΠΑ 24% κόστιζε 3 ευρώ. Μετά τη µείωση του ΦΠΑ στο 13%, 
αν και η τιµή θα έπρεπε να πέσει στα 2,58 ευρώ, παραµένει στα 3 
ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, το σουβλάκι µε πίτα και γύρο κόστιζε 
2,90 ευρώ µε ΦΠΑ 24%. Μετά τη µείωση του ΦΠΑ, αν και θα έ-
πρεπε να µειωθεί στα 2,64 ευρώ, το σουβλάκι κοστίζει και πάλι 
2,90 ευρώ. Σε άλλο κατάστηµα, το καλαµάκι σουβλάκι πριν από 
τη µείωση του ΦΠΑ στο 13% κόστιζε 1,60 ευρώ, τιµή στην οποία 
και παρέµεινε, ενώ θα έπρεπε να έχει µειωθεί στα 1,47 ευρώ.
Πάντως, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι πολλοί επιχειρηµατίες 
είχαν προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση µείωσης του ΦΠΑ δεν 
θα «έριχναν» και τις τιµές, µε τη δικαιολογία ότι στο παρελθόν 
είχαν απορροφήσει τις αυξήσεις του ΦΠΑ, αλλά και κάθε άλλη 
επιβάρυνση που έχει προκύψει από τη φορολογία, όπως και την 
αύξηση του κατώτατου µισθού.

Στα σούπερ µάρκετ
Καλύτερη είναι η εικόνα στα σούπερ µάρκετ, όπου η µείωση 

του ΦΠΑ από το 24% στο 13% οδήγησε σε χαµηλότερες τιµές στο 
ράφι περίπου κατά 9% για το ένα στα τρία προϊόντα που πωλού-
νται στα καταστήµατα. Ωστόσο, ακόµα και σε αυτή την περίπτωση 
οι καταναλωτές δεν είδαν µεγάλη διαφορά.
Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεµπορίου Καταναλωτι-
κών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), ακόµη κι αν όλα τα σούπερ µάρκετ εφαρ-
µόσουν πιστά τη µείωση, πάλι οι καταναλωτές δεν θα δουν µε-
γάλες διαφορές στο πορτοφόλι τους, κυρίως γιατί το εκτιµώµενο 
όφελος είναι µικρό και δεν αφορά σε όλα τα προϊόντα. Όπως προ-
κύπτει από υπολογισµούς του ΙΕΛΚΑ, το οικονοµικό όφελος ανά 
νοικοκυριό ανέρχεται σε 86 ευρώ ανά έτος. Για παράδειγµα, εάν 
κάποιος έδινε 100 ευρώ στο σούπερ µάρκετ, τώρα θα δίνει 97,5 
ευρώ.
Σύµφωνα µε την έρευνα του Ινστιτούτου, η µείωση του συντε-
λεστή ΦΠΑ αφορά περίπου το 15% του αριθµού των ειδών σού-
περ µάρκετ, δηλαδή 7.500 προϊόντα. Να σηµειωθεί ότι η ανάλυση 
του ΙΕΛΚΑ βασίζεται στα στοιχεία οικογενειακών προϋπολογι-
σµών της ΕΛΣΤΑΤ και σε συνεντεύξεις µε ειδικούς της αγοράς. 
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα στοιχεία της ανάλυσης των οικογενεια-
κών προϋπολογισµών της ΕΛΣΤΑΤ, οι ετήσιες αγορές ανά νοικο-
κυριό σε είδη διατροφής, µη αλκοολούχα ποτά και αλκοολούχα 
ποτά (σε όλα τα σηµεία πώλησης) ανέρχονται σε 3.668,40 ευρώ.
Στην άσκηση θεωρητικής αντικατάστασης του ΦΠΑ 24% µε 
ΦΠΑ 13% στα προϊόντα που ορίζει ο νόµος 4611/2019, το ποσό 
αυτό µειώνεται σε 3.582,41 ευρώ, που σηµαίνει µείωση 85,99 
ευρώ ή 2,34%.
Πρακτικά, τα συγκεκριµένα προϊόντα αντιπροσωπεύουν περίπου 
το 26% των πωλήσεων του λιανεµπορίου τροφίµων. Όσον αφορά 
τα σούπερ µάρκετ, η συγκεκριµένη µείωση αφορά κατά µέσο 
όρο το 15% του αριθµού των ειδών(δηλαδή περίπου 7.500 κωδι-
κοί προϊόντων), µεγέθη που διαφέρουν ανάλογα µε την «γκάµα» 
προϊόντων που παρέχει κάθε κατάστηµα.
Οι σηµαντικότερες εξοικονοµήσεις για τα ελληνικά νοικοκυ-
ριά εκτιµάται ότι θα καταγραφούν στα αρτοσκευάσµατα, στα αλ-
λαντικά, στα δηµητριακά και στα σνακ. Όπως τονίζεται από το 
ΙΕΛΚΑ, αυτοί οι υπολογισµοί αφορούν το ιδεατό σενάριο της 
µείωσης των τιµών σε πλήρη αντιστοιχία µε τη µείωση του ΦΠΑ, 
κάτι που, όπως έχει ανακοινωθεί από τις µεγάλες αλυσίδες σού-
περ µάρκετ, θα πραγµατοποιηθεί, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα υ-
λοποιηθεί εξίσου από τη µικρή λιανική.

Από τις 20 Μαΐου τέθηκε 
σε εφαρµογή η µείωση του 
ΦΠΑ στην εστίαση στο 
13%. Ωστόσο, αν και έχουν 
περάσει σχεδόν 10 ηµέρες 
από την εφαρµογή του 
µέτρου, οι καταναλωτές, 
στις περισσότερες των 
περιπτώσεων, δεν έχουν δει 
καµία διαφορά.
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Ο ΦΠΑ 
ΜΕΙΩΘΗΚΕ, ΑΛΛΑ 

ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ… 
ΠΟΛΛΟΥΣ

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ



Αυτό που προέχει τώρα είναι να δώσουμε 
συσπειρωμένοι τη μάχη των εκλογών και να 
φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

«Η δική μας παράταξη ενώνει»

Τ
ις τελευταίες εξελίξεις εντός του Κινήματος Αλλαγής 
και τους στόχους του κόμματος για την επερχόμενη ε-
κλογική αναμέτρηση αναλύει μεταξύ άλλων στην FS η 
υποψήφια βουλευτής Δυτικού Τομέα Β΄ Αθηνών με το 
ΚΙΝΑΛ Νάντια Γιαννακοπούλου.

Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το διακύβευμα των εθνικών εκλο-
γών για τη χώρα, αλλά και για το ΚΊΝΑΛ;
Για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού το μέλλον πλέον είναι 
αβέβαιο και ζοφερό. Η απογοήτευση έχει κυριεύσει τους πάντες, η 
ελπίδα πήγε περίπατο, οι νέοι, τα καλύτερα μυαλά και οι επιστήμο-
νες εγκαταλείπουν τη χώρα. Το διακύβευμα αυτών των εκλογών 
είναι το πώς μετά από τεσσεράμισι χρόνια καταστροφικής διακυ-
βέρνησης από τον κ. Τσίπρα και τους ακροδεξιούς συμμάχους του 
θα απαλλαγούμε από τους τυχοδιωκτισμούς και τις συντηρητικές 
πολιτικές και θα έχουμε μια πραγματικά προοδευτική κυβέρνηση.

Ποιοι είναι οι στόχοι του ΚΊΝΑΛ γι’ αυτή την εκλογική αναμέτρηση;
Στόχος μας είναι ένα ισχυρό κοινοβουλευτικά Κίνημα Αλλαγής, με 
το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Ζητούμε από τους πολίτες την ψήφο 
τους ώστε, λαμβάνοντας την τρίτη διερευνητική εντολή, να επιτύ-
χουμε τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης με προοδευτικό πρόσημο 
και πρόγραμμα. Είναι αυτό που κατά τη γνώμη μας έχει ανάγκη η 
χώρα για να βγει επιτέλους από την κρίση, την υπανάπτυξη και τη 
φτωχοποίηση της κοινωνίας.

Καθώς θα πλησιάζουμε στις εκλογές, η πόλωση θα ανεβαίνει. Πόσο 
νομίζετε ότι θα επηρεάσει τις επιδόσεις του ΚΊΝΑΛ στην κάλπη;
Η Ελλάδα εμφανίζεται σήμερα εγκλωβισμένη στο διχαστικό δί-
πολο που επιχειρούν να δημιουργήσουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ. Ζή-
σαμε κατά την προεκλογική περίοδο πριν από τις ευρωεκλογές μια 

πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
Ήταν μια πολιτική απόφαση της προέδρου Φώφης Γεννηματά. Αυτό 
που προέχει τώρα είναι να δώσουμε συσπειρωμένοι τη μάχη των 
εκλογών και να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η ΝΔ εμφανίζεται ως το φαβορί για τις εκλογές, ωστόσο, αν δεν 
πιάσει την αυτοδυναμία, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει;
Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει μια προοδευτική κυ-
βέρνηση εθνικής συνεννόησης. Η αυτοδυναμία της ΝΔ δεν είναι 
λύση για τη χώρα και κυρίως για τους αδύναμους οικονομικά πο-
λίτες και τη μεσαία τάξη. Γιατί η ΝΔ θα εφαρμόσει, με μικρές πα-
ραλλαγές, την ίδια συντηρητική-αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει 
εδώ και τέσσερα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι ο λόγος που ζητάμε 
την τρίτη εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης, για να καταφέ-
ρουμε να επιβάλουμε ένα προοδευτικό πολιτικό σχέδιο και κυ-
βερνητικό πρόγραμμα.

Πού αποδίδετε εσείς την «καθαρή» ήττα του ΣΎΡΊΖΑ στις ευ-
ρωεκλογές;
Στο γεγονός πως ο κόσμος κατάλαβε την κοροϊδία και τα παρα-
μύθια τους. Τίποτα απ’ όλα αυτά που είχαν υποσχεθεί δεν έκαναν. 
Στην κυβερνητική τους θητεία εφάρμοσαν τα ακριβώς αντίθετα. Η 
συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων ένιωσαν την πολιτική αυτή 
στην τσέπη τους, στην καθημερινότητά τους. Είναι βέβαια και οι 
αντιδημοκρατικές τους πρακτικές, η αλαζονεία τους, η περιφρό-
νησή τους στους θεσμούς, η προσπάθειά τους να ελέγξουν τη Δι-
καιοσύνη, η εχθρότητά τους απέναντι στα ΜΜΕ και την ελεύθερη 
ενημέρωση, η ακόρεστη δίψα τους για την εξουσία και τα προνό-
μιά της. Όλα αυτά μαζί απέδειξαν πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν και δεν 
είναι ένα κόμμα της Αριστεράς ή της Κεντροαριστεράς, αλλά σε ε-
πίπεδο ηγετικής ομάδας ένα τυχοδιωκτικό μπουλούκι χωρίς πο-
λιτικές, ιδεολογικές και ηθικές αρχές.

Κατέρχεστε υποψήφια του ΚΊΝΑΛ στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Α-
θηνών. Ποια είναι η εικόνα που έχετε αποκομίσει για τα προ-
βλήματα της περιοχής;
Η Δυτική Αθήνα έχει σήμερα πολλά προβλήματα, όμως δεν έχει 
σχέση με τη Δυτική Αθήνα των πρώτων χρόνων της Μεταπολίτευ-
σης, της προ ΠΑΣΟΚ εποχής. Προ Ανδρέα, προ ΠΑΣΟΚ, μεγάλες 
κοινωνικές ομάδες ήταν στο περιθώριο, το τότε πολιτικό κατεστη-
μένο τις αντιμετώπιζε απλώς ως εκλογική πελατεία. Και αυτό είναι 
το μεγαλύτερο επίτευγμα του ΠΑΣΟΚ τα χρόνια που κυβέρνησε τη 
χώρα. Έβγαλε από την αφάνεια τις μεγάλες λαϊκές κοινωνικές ο-
μάδες, άμβλυνε τις κοινωνικές ανισότητες, συνέβαλε στη βελτί-
ωση του επιπέδου ζωής των πιο αδύναμων Ελλήνων. Σήμερα, 
μετά την κρίση, και ιδιαίτερα αυτά τα τέσσερα χρόνια της διακυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Σε όλους 
τους τομείς, στην εργασία, στην επιχειρηματικότητα, στη δημόσια 
ασφάλεια, στην κοινωνική πρόνοια, στην υγεία, στην παιδεία, στην 
ανεργία, ιδιαίτερα των νέων. Πρέπει να πιάσουμε το νήμα από την 
αρχή, να δώσουμε λύσεις και μια νέα ελπίδα και προοπτική στους 
πολίτες που ζουν και εργάζονται στη Δυτική Αθήνα.

Αν ένας πολίτης σάς ρωτήσει γιατί να σας ψηφίσει, τι θα του α-
παντήσετε;
Γιατί η ψήφος στο Κίνημα Αλλαγής είναι ψήφος για μια προοδευ-
τική Ελλάδα, είναι εγγύηση σταθερότητας, είναι στήριξη στους πιο 
αδύναμους, είναι βήμα μπροστά για να βγει η χώρα από την κρίση. 
Για την ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής γραμμής και στρατηγικής. 
Για την αλλαγή του αναπτυξιακού και παραγωγικού προτύπου, το 
σταθερό φορολογικό σύστημα, την αποκομματικοποίηση του κρά-
τους, τη μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους, την αλλαγή στο 
σύστημα εκπαίδευσης, τη στήριξη της νέας γενιάς.
Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, δίνω τη μάχη μου στη Δυτική Αθήνα. 
Απευθύνομαι σε όλους τους πολίτες. Αν πιστεύουν ότι αξίζει να ε-
νισχυθεί η ανανέωση, αν πιστεύουν ότι αξίζει να στηριχτούν όσοι 
ήταν πάντα παρόντες στους δύσκολους καιρούς, αν πιστεύουν ότι 
πρέπει να στηριχτεί η γυναικεία παρουσία, ζητώ έναν από τους τρεις 
σταυρούς που διαθέτουν. Να μου δώσουν την ευκαιρία να τους εκ-
προσωπήσω στην επόμενη Βουλή, θα είναι τιμή μου.

χωρίς προηγούμενο πόλωση, με αλληλοκατηγορίες που ξεπέρα-
σαν κάθε όριο πολιτικής και προσωπικής ευπρέπειας. Ας ελπί-
σουμε πως δεν θα επαναληφθούν αυτές τις τρεις εβδομάδες που 
μένουν μέχρι τις εθνικές εκλογές.
Εμείς προχωράμε με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση. Απευ-
θυνόμαστε προς όλους τους πολίτες του προοδευτικού χώρου και 
ιδιαίτερα προς όσους ακόμη διστάζουν ή διατυπώνουν τους προ-
βληματισμούς τους. Τους θέλουμε όλους μαζί μας στην προσπά-
θειά μας. Η δική μας παράταξη ενώνει, εργάζεται πάντα με γνώ-
μονα την κοινωνική συνοχή. Θέτει ως προϋπόθεση της όποιας δη-
μοκρατικής διακυβέρνησης ενωμένο τον ελληνισμό, που απαντά 
με αποφασιστικότητα στις προκλήσεις των καιρών. Που θέτει από 
κοινού τους νέους εθνικούς στόχους και διασφαλίζει τη νέα ανά-
πτυξη και ευημερία στη χώρα.

Θα ήθελα ένα σχόλιό σας για την απόφαση της προέδρου του 
ΚΊΝΑΛ να μην τοποθετήσει επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επι-
κρατείας του κόμματος τον Ευ. Βενιζέλο και την αντίδραση του 

Νάντια 
Γιαννακοπούλου,  
υποψήφια βουλευτής  
Δυτικού Τομέα Β  ́Αθηνών 
με το ΚΊΝΑΛ
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Κ
ώδικας ονομάζεται ένα σύνθετο νομο-
θέτημα που προορίζεται να ρυθμίσει με 
τρόπο ολοκληρωμένο ένα μεγάλο κεφά-
λαιο των ανθρώπινων σχέσεων. Ο Ποινικός 
Κώδικας προβλέπει τα βασικά εγκλήματα, 
τους κανόνες διαβάθμισης και αξιολόγησής 
τους, τις ποινές που αυτά επισύρουν και τον 

τρόπο υπολογισμού αυτών. Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας προ-
βλέπει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η ποινική έρευνα, η ποι-
νική δίωξη και φυσικά η δίκη. Από 1/7/2019 ισχύουν οι νέοι κώδι-
κες, οι οποίοι αντικαθιστούν αυτούς που ίσχυσαν τα τελευταία περί-
που 70 χρόνια. Η ψήφισή τους την τελευταία ουσιαστικά ημέρα της 
ήδη διαλυθείσης Βουλής, ως σχεδόν τελευταία νομοθετική πράξη 
της απερχόμενης κυβέρνησης, ενέπλεξε τα νομοθετήματα στον τρέ-
χοντα κοινωνικό σχολιασμό και στην πολιτική διαμάχη.
Ο Ποινικός Κώδικας δεν ήταν, και εξακολουθεί να μην είναι, το μονα-
δικό νομοθέτημα που τιμωρεί το έγκλημα. Παράλληλα με αυτόν ισχύ-
ουν πολλοί ειδικοί ποινικοί νόμοι, που ρυθμίζουν αυτοτελώς ορισμέ-
νες κατηγορίες εγκλημάτων, αλλά και ιδιαίτερο τρόπο δίωξης. Υπάρ-
χουν, ενδεικτικά, ειδικοί νόμοι για τα ναρκωτικά, τη φοροδιαφυγή, τη 
λαθρεμπορία, την αρχαιοκαπηλία, τα αυθαίρετα, τις επιταγές. Υπήρχε 
και ο διαβόητος (στους νομικούς) νόμος περί καταχραστών του Δημο-
σίου, ο οποίος κατέστη διάσημος στο ευρύ κοινό με αφορμή την καθα-
ρίστρια του Βόλου και κάποιες ανάλογες περιπτώσεις.

Έπαψαν να λειτουργούν ως κώδικες
Ο Ποινικός Κώδικας, με την έννοια του ολοκληρωμένου νομοθε-
τήματος, το οποίο με πληρότητα αντιμετωπίζει τα ζητήματα για τα 
οποία θεσπίστηκε, έπαψε προ πολλών ετών να λειτουργεί ως κώ-
δικας. Υπέστη στην πορεία των ετών αλλεπάλληλες αποσπασμα-
τικές τροποποιήσεις, ανάλογα με τις τρέχουσες κάθε φορά σκοπι-
μότητες. Κάποιες φορές οι τροποποιήσεις ήταν δύο και τρεις μέσα 
στο ίδιο έτος. Οι αποσπασματικές τροποποιήσεις, μπαλώματα ουσι-
αστικά, διασπούσαν την ενότητα του νομοθετήματος, δημιουργού-
σαν ερμηνευτικά προβλήματα, αιφνιδίαζαν τους εμπλεκομένους 
και κυρίως τους εφαρμοστές του νόμου, δικαστές και δικηγόρους, 
με αποτέλεσμα να μην αποφεύγεται η ταλαιπωρία και η ανασφά-
λεια δικαίου. Τα ίδια συνέβαιναν φυσικά και με τον Κώδικα Ποι-
νικής Δικονομίας, αλλά και με τους αντίστοιχους, Αστικό Κώδικα 
και Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίοι ρυθμίζουν τις ιδιωτι-
κές σχέσεις των πολιτών.
Όταν παλιότερα τέθηκε θέμα εκσυγχρονισμού του Κώδικα Πολιτι-
κής Δικονομίας, ξέσπασε τεράστια διαμάχη, και στον νομικό κόσμο 
και στην κοινωνία, διότι θεωρήθηκε μνημονιακή απαίτηση των δα-
νειστών, γεγονός που σκέπασε τον ουσιαστικό προβληματισμό τού 
εάν πράγματι ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας είναι χρήσιμος 
ή όχι. Όταν τον εισηγήθηκε η κυβέρνηση Σαμαρά, οι δικηγόροι α-
πήργησαν και με εσωτερικό τους δημοψήφισμα τον αποδοκίμασαν 
σε ποσοστό 95%. Τον κώδικα τον εισήγαγε η παρούσα κυβέρνηση, 
σε μια νύχτα, όπως τον είχε ετοιμάσει η κυβέρνηση Σαμαρά. Ο εν 
λόγω νέος κώδικας υπάρχει και εφαρμόζεται από το 2016, φέρει σα-

Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι 
δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί ποτέ 
το νέο σύστημα, λόγω έλλειψης 
προετοιμασίας και υποδομών. Κι 
έτσι οι αποφυλακίσεις κινδυνεύουν 
να μείνουν στην ιστορία ως το 
μοναδικό αποτέλεσμα των νέων 
κωδίκων. Μπορούμε να αρχίσουμε τα 
στοιχήματα για το πόσο γρήγορα θα 
αρχίσουν οι τροποποιήσεις και αυτών 
των κωδίκων.

φείς βελτιώσεις σε σχέση με τον προηγούμενο, αλλά ορισμένα βα-
σικά ζητήματα δεν λύθηκαν. Σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτεύ-
χθηκε επιτάχυνση των δικών και ήδη ο Κώδικας Πολιτικής Δικο-
νομίας έχει υποστεί τρεις-τέσσερις τροποποιήσεις! Τώρα ήρθε η 
σειρά του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Οι βασικές αλλαγές
Οι νέοι κώδικες προετοιμάζονται εδώ και 10 χρόνια, από μει-
κτές ομάδες έγκριτων δικαστών, πανεπιστημιακών και δικηγόρων. 
Προσπάθησαν και πέτυχαν να ενσωματώσουν πολλές από τις πα-
ρατηρήσεις του νομικού κόσμου για τον εκσυγχρονισμό του όλου 
συστήματος. Είχαν βεβαίως ως στόχο και την απλοποίηση και επι-
τάχυνση των διαδικασιών. Ο νομικός κόσμος συναίνεσε στις βασι-
κές αρχές των νέων κωδίκων. Μερικές από αυτές, απλοϊκά: Καταρ-
γούνται τα πταίσματα (π.χ. μη πληρωμή εισιτηρίου), τα οποία στη 
σύγχρονη εποχή συνιστούν κυρίως διοικητικές παραβάσεις και 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με πρόστιμα. Καταργούνται οι θηρι-
ώδεις (ονομαστικά) ποινές, οι οποίες, μέσω του συστήματος των ε-
λαφρυντικών και της δυνατότητας τριετούς αναστολής, κατέληγαν 
είτε στη μη φυλάκιση του δράστη είτε στην πληρωμή μέτριου χρη-
ματικού ποσού. Και τούτο μόνο για τα κακουργήματα, διότι στα 
πλημμελήματα (φυλάκιση μέχρι πέντε έτη) ουσιαστικά ουδείς φυ-
λακιζόταν. Το νέο σύστημα προβλέπει χαμηλότερες ονομαστικές 
ποινές, πλην όμως εκτελούμενες. Αναστολή δεν προβλέπεται για 
ποινές άνω των τριών ετών, ούτε μετατροπή σε χρήμα. Προβλέπε-
ται είσοδος του δράστη στη φυλακή και δυνατότητα, μετά από λίγο 
διάστημα, μετατροπής του υπολοίπου σε κοινωφελή εργασία.

Αυτή τη στιγμή φυλακίζονται πραγματικά μόνο όσοι καταδικάστη-
καν για κακούργημα και οι φυλακές είναι υπερπλήρεις σε βαθμό ε-
ξαθλίωσης. Το ερώτημα είναι πού θα χωρέσουν και όσοι θα κατα-
δικάζονται πλέον για πλημμέλημα. Είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν 
υπάρχει καμία απολύτως υποδομή, ώστε να υποδεχτεί φυλακισμέ-
νους που θα παρέχουν κοινωφελή εργασία. Πού θα αξιοποιηθεί ο 
φυλακισμένος λογιστής, πού ο έμπορος, πού ο τεχνίτης; Όλα αυτά 
ξεκινούν την 1η/7/2019. Κι εδώ αρχίζουν οι τεράστιες ευθύνες της 
απερχόμενης κυβέρνησης, η οποία κατάφερε πάλι να αδικήσει μια 
σημαντική προσπάθεια.

Το πραγματικό πρόβλημα
Πάσχισαν οι κυβερνώντες να ψηφίσουν την τελευταία στιγμή τους 
κώδικες, προκειμένου να δείξουν εκσυγχρονιστικό έργο. Δεν εν-
στερνίζομαι την άποψη ότι φοβούνται τη φυλακή (!) και φροντί-
ζουν να χαμηλώσουν τις ποινές. Πρόχειροι και θεωρητικολόγοι, θέ-
τουν σε εφαρμογή ένα νομοθέτημα καινοτόμου φιλοσοφίας χωρίς 
καμία προετοιμασία, εξασφαλίζοντας την αποτυχία του. Εφόσον το 
νέο σύστημα προβλέπει χαμηλότερες ονομαστικά ποινές, κάποιοι 
θα βγουν νωρίτερα. Αυτό θα γινόταν ούτως ή άλλως, εφόσον αποφα-
σίστηκε να αλλάξει η δομή και η φιλοσοφία του ποινικού δικαίου. 
Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί 
ποτέ το νέο σύστημα, λόγω έλλειψης προετοιμασίας και υποδομών. 
Κι έτσι οι αποφυλακίσεις κινδυνεύουν να μείνουν στην ιστορία ως 
το μοναδικό αποτέλεσμα των νέων κωδίκων. Μπορούμε να αρχί-
σουμε τα στοιχήματα για το πόσο γρήγορα θα αρχίσουν οι τροπο-
ποιήσεις και αυτών των κωδίκων.
Η απερχόμενη κυβέρνηση αρκέστηκε, για άλλη μια φορά, στις με-
γαλόστομες διακηρύξεις και δεν σήκωσε μανίκια για ουσιαστική 
δουλειά. Το αποτέλεσμα θα είναι για άλλη μια φορά κακό και θα 
αφήνει περιθώριο για πονηρές σκέψεις ως προς το τι πραγματικά 
στόχευσε.
Έχοντας στο μεταξύ «ποινικοποιήσει» η ίδια η κυβέρνηση την πο-
λιτική ζωή του τόπου με τις υποθέσεις τύπου Novartis και ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ, είναι απολύτως λογικό να έχει δημιουργήσει την αίσθηση ότι 
φέρνει άρον άρον τους κώδικες με τις «χαμηλότερες» ποινές για να 
καλύψει τα νώτα της. Και η χώρα χάνει και πάλι πολύτιμο χρόνο για 
τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό της.
Αυτή τη στιγμή, με αφορμή και το γεγονός ότι οι κώδικες αποτέ-
λεσαν το τελευταίο, μαζί με τα ρουσφέτια (δυστυχώς), νομοθετικό 
έργο της απερχόμενης κυβέρνησης, όλη η Ελλάδα διαβάζει άρθρα 
του νέου Ποινικού Κώδικα και ψάχνει να βρει ποιος επωφελείται.
Μια ακόμη ευκαιρία εκσυγχρονισμού της χώρας χάθηκε από δια-
χειριστική ανικανότητα και μικροϋπολογισμούς.
Καλό είναι, με την ευκαιρία, να θυμόμαστε πως δεν είναι ο εισαγγε-
λέας ο αρμόδιος να διορθώσει τα προβλήματά μας. Ο κοινός νους, η 
μόρφωση, οι ορθές πρακτικές, η οργάνωση, η σοβαρή και όπου α-
παιτείται σκληρή δουλειά συνιστούν τον τρόπο για να πάμε μπρο-
στά. Τούτο επικυρώνεται και μέσω της ψήφου στις εκλογές.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

ΠΟΙΝΙΚΟΣ  
ΚΏΔΙΚΑΣ:  
ΜΙΑ ΑΚΌΜΗ  
ΧΑΜΈΝΗ  
ΜΈΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*



Τ
ην εκτίµηση ότι η Ν∆ εµφανίστηκε ιδι-
αίτερα ισχυρή στη Βόρεια Ελλάδα λόγω 
της Συµφωνίας των Πρεσπών καταθέτει 
η υποψήφια βουλευτής Α΄ Θεσσαλονί-
κης και δηµοσιογράφος Σύνθια Σάπικα.

Είστε µία από τους πολλούς δηµοσιογράφους 
που συµµετέχουν στα ψηφοδέλτια της Ν∆ στις 
επικείµενες βουλευτικές εκλογές. Ποια είναι 
η πολιτική σας σχέση µε τον χώρο;
Είµαι µία από τους πολλούς δηµοσιογράφους που 
συµµετέχουν στα ψηφοδέλτια όχι µόνο της Ν∆ αλλά 
και των άλλων κοµµάτων. Πολλοί συνάδελφοί µου 
από την ΕΡΤ ακολούθησαν τον ίδιο δρόµο. Η δηµο-
σιογραφία και η πολιτική αποτελούν τις δύο µεγά-
λες µου αγάπες. Κάνω πολιτικό ρεπορτάζ και σκέ-
φτοµαι πολιτικά. Έχω εργαστεί εθελοντικά σε πολ-
λές οργανώσεις και γνωρίζω πως τα µεγάλα πάντα 
ξεκινούν από τα µικρά. ∆εν πιστεύω πως πρέπει να 
απαρνηθώ το δηµοσιογραφικό µου ένστικτο, αντί-
θετα πιστεύω πως θα µε βοηθήσει στην πολιτική. 
Πάντα πρέσβευα την άποψη ότι ο κόσµος αλλάζει 
µέσα από τις σωστές ερωτήσεις και όχι µέσα από 
τις σωστές απαντήσεις.

Γιατί νοµίζετε ότι αυτές οι εκλογές έχουν τόσο 
πολλούς δηµοσιογράφους υποψήφιους;
Υπάρχουν ισάριθµοι άξιοι δικηγόροι, γιατροί, επι-
χειρηµατίες υποψήφιοι. Απλώς κάποιοι συνάδελ-
φοι είναι –είµαστε– πιο προβεβληµένοι.

Πόσο απέχει η ενεργός δηµοσιογραφία από 
την πολιτική;
Αντιλαµβάνοµαι την ευθύνη που έχω ως δηµοσι-
ογράφος µε έναν ρόλο ελεγκτικό απέναντι στην ε-
ξουσία. Στόχος µου είναι να συνεχίσω να είµαι α-
πέναντι σε οτιδήποτε µη νόµιµο και µη ηθικό και 
ως πολιτικός.

Εργάζεστε στη δηµόσια τηλεόραση. Τι νοµίζετε 
ότι πρέπει να αλλάξει, ώστε η λειτουργία της 
να είναι αποδοτική;
Το ανθρώπινο δυναµικό της ΕΡΤ είναι σπουδαίο. 
Οι δηµοσιογραφικές µας δυνάµεις είναι εξαιρετι-
κές και οι τεχνικοί µας άξιοι. Η ΕΡΤ παραµένει σχο-
λείο. Αυτό που λείπει είναι το κίνητρο. Και το κοινό 
όραµα. Θεωρώ πως η ΕΡΤ, από τότε που ξανάνοιξε, 
ζει τον απόλυτο διχασµό. Οι εργαζόµενοί της υπέ-
στησαν ισχυρά ψυχολογικά τραύµατα και σήµερα 
κάποιοι το εκµεταλλεύονται αυτό, προσπ αθώντας 
µέσα από τον φόβο να τους χαλιναγωγήσουν. Πι-
στεύω ότι όλα αυτά πρέπει να τα αφήσουµε τώρα 
πίσω µας. Η επένδυση στον φόβο δηµιουργεί αν-
θρώπους ανίκανους να δηµιουργήσουν. Πρέπει 
να ενωθούµε και να φτιάξουµε τη νέα, ανταγωνι-
στική, φωτεινή ΕΡΤ.

Η Ν∆ εµφανίστηκε ιδιαίτερα ισχυρή στη Βό-
ρεια Ελλάδα στις τελευταίες ευρωεκλογές. 
Πού το αποδίδετε;
Η Ν∆ εµφανίστηκε ιδιαίτερα ισχυρή σε όλη την Ελ-

λάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα, όµως, δικαίως, τα συ-
ναισθήµατα ήταν πιο έντονα, λόγω της Συµφωνίας 
των Πρεσπών. Είµαι βέβαιη πως η επόµενη κυ-
βέρνηση θα κάνει τα πάντα για να αποτρέψει τις ά-
δικες συνέπειές της.

Συµµερίζεστε την άποψη ότι η Θεσσαλονίκη 
έχει αδικηθεί σε διάφορες πτυχές του κα-
ταµερισµού των κονδυλίων για τα δηµόσια 
έργα;
Είναι αυτονόητο. Εφόσον οι συµπολίτες µου µε τι-
µήσουν µε τον σταυρό τους, τους βεβαιώνω πως 
θα τον τιµήσω τον σταυρό αυτόν στη Θεσσαλονίκη 
και όχι στην Αθήνα. Θα είµαι βουλευτής της πόλης. 
Έχω αποδείξει µέσα από τη δουλειά µου πως µπορώ 
να διεκδικήσω, και έχω σκοπό να το κάνω για την 
πόλη µου, που αγαπώ. Η Θεσσαλονίκη τα επόµενα 

χρόνια, µε την ολοκλήρωση των έργων στο αερο-
δρόµιο, µε το µετρό, το λιµάνι και την αναβάθµιση 
της ∆ΕΘ, θα έχει όλα τα προσόντα για να εκτοξευτεί. 
Θα είµαι εδώ για να δουλέψω ώστε να διεκδικήσει 
από την Αθήνα αυτό που της ανήκει.

Τελικά το µετρό της Θεσσαλονίκης θα γίνει;
Το µετρό θα γίνει. Πρέπει, ωστόσο, να κοιτάµε και 
παρακάτω. Την επέκτασή του και φυσικά την εξυ-
πηρέτηση του κοινού στο ιστορικό κέντρο. Περαι-
τέρω πεζοδροµήσεις και ενδεχοµένως ένα τραµ 
να έδιναν τη λύση. Και, φυσικά, ως ποδηλάτισσα, 
ζητάω ποδηλατόδροµους, και θα τους κάνουµε. 
Όλες οι πόλεις αντίστοιχου µεγέθους είναι πεζο-
δροµηµένες, µε υποδοµές για στάθµευση. Έχουµε 
σπουδαία σχέδια για την πόλη. Θα συνθέσουµε µαζί 
µια καλύτερη ζωή.

Αντιλαµβάνοµαι την ευθύνη που έχω ως δηµοσιογράφος µε έναν 
ρόλο ελεγκτικό απέναντι στην εξουσία. Στόχος µου είναι να συνεχί-
σω να είµαι απέναντι σε οτιδήποτε µη νόµιµο και µη ηθικό και ως 
πολιτικός.

«Η Ν∆ εµφανίστηκε 
ιδιαίτερα ισχυρή 

σε όλη την Ελλάδα»
  ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
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συνέντευξη

Σύνθια Σάπικα, 
υποψήφια βουλευτής 

Α  ́Θεσσαλονίκης 
µε τη Ν∆
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πολιτική

Με μια έμμεση πλην σαφή πα-
ραδοχή ότι ο «Ρασπούτιν» 
είχε επαφές με στελέχη του 
δικαστικού χώρου οριοθέ-
τησε χθες ο υπουργός Δικαι-

οσύνης, Μιχάλης Καλογήρου, την πρώτη γραμμή 
άμυνας της κυβέρνησης απέναντι στις αποκαλύ-

ψεις για το στήσιμο της υπόθεσης Novartis και ενώ 
την επόμενη Παρασκευή ο αντεισαγγελέας του Α-
ρείου Πάγου, Γιάννης Αγγελής, θα καταθέσει στον 
εισαγγελέα που διενεργεί την έρευνα για την ανα-
φορά του. 
Σε μια δισέλιδη συνέντευξη, ο κ. Καλογήρου απο-
φεύγει να αναφερθεί στις καταγγελίες, τις οποίες 

εμμέσως πλην σαφώς επιβεβαιώνει, καθώς περιο-
ρίζεται να πει ότι «μια απλή έκφραση γνώμης δεν 
είναι ούτε παρέμβαση ούτε πίεση».
Ο κ. Καλογήρου δεν παίρνει αποστάσεις από την 
ερμηνεία ότι «οι καταγγελίες Αγγελή κάνουν λόγο 
για μεγάλο και υπαρκτό σκάνδαλο», ούτε από 
τους ισχυρισμούς του προέδρου της ΝΔ, στον 
οποίο καταλογίζει ότι «υιοθετεί επιλεκτικά τα λε-
γόμενα του αντεισαγγελέα».
Ο υπουργός αποφεύγει να σχολιάσει το γεγονός 
ότι ο πρόεδρος της ΝΔ, στη συνέντευξή του στο 
Open, όταν ρωτήθηκε αν ξέρει «ποιος είναι ο Ρα-
σπούτιν», απάντησε ότι στο υπουργείο Δικαιοσύ-
νης υπάρχουν μόνο δύο υπουργοί, δηλαδή ο κ. 
Καλογήρου και ο αναπληρωτής υπουργός, Δημή-
τρης Παπαγγελόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στο 
υπουργείο Δικαιοσύνης σε όλες τις κυβερνήσεις 
Τσίπρα, από το 2015.
Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2015 ανέλαβε κα-
θήκοντα γενικού γραμματέα Δικαιοσύνης, τα 
οποία άσκησε μόλις δύο μήνες, πριν ορκιστεί υ-
φυπουργός Δικαιοσύνης τον Μάιο του 2015, για 
να αναβαθμιστεί σε υπουργό Δικαιοσύνης στην 
κυβέρνηση Θάνου που διεξήγαγε τις εκλογές του 
Σεπτεμβρίου του 2015.
Στη δεύτερη κυβέρνηση Τσίπρα ορκίστηκε ανα-
πληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θέση την οποία κατέ-
χει μέχρι και σήμερα.
Η πρώτη φορά που ακούστηκε ο κ. Παπαγγελό-
πουλος ήταν τον Ιούνιο του 2016, όταν η εισαγγε-
λέας Γεωργία Τσατάνη τον κατήγγειλε για διώξεις.
«Δεν μπορεί να συμφιλιωθεί με την αλήθεια, πα-
ρεκτρέπει το περιεχόμενο της αναφοράς και επι-
χειρεί να το αποδυναμώνει, ενώ με τα όσα είπε 
για δικαστικά πραξικοπήματα επιβεβαίωσε την 
άποψή μου» είχε πει η κ. Τσατάνη.
Τότε ήταν η πρώτη φορά που η επικοινωνία του κ. 
Παπαγγελόπουλου ως υπουργού με δικαστικούς 
λειτουργούς είχε αποδοθεί στο αίτημα για συμ-
βουλή ή έκφραση γνώμης.
Έκτοτε, άλλη προσωπική αναφορά για παρεμβά-
σεις του αναπληρωτή υπουργού δεν υπήρξε.
Την πρώτη εξοικείωση της κοινής γνώμης με τον 
υπουργό «Ρασπούτιν» έκανε η επικεφαλής της 
Εισαγγελίας για την Καταπολέμηση της Διαφθο-
ράς, Ελένη Ράικου, στην παραίτησή της, ενώ την 
ταυτότητα του υπουργού φέρεται, σύμφωνα με 

τον κ. Αγγελή, να του αποκάλυψε η εισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου.
Ο κ. Αγγελής στην αναφορά του κάνει λόγο για υ-
πουργό ο οποίος γνωρίζει από μυστικές υπηρε-
σίες, ενώ την ταύτιση του κ. Παπαγγελόπουλου με 
τον Ρασπούτιν πρώτος ισχυρίστηκε ο βουλευτής 
της ΝΔ Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης την προηγού-
μενη Πέμπτη.
Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος 
τον Σεπτέμβριο γίνεται 68 ετών, είχε παραιτηθεί 
από το δικαστικό σώμα για να αναλάβει καθήκο-
ντα πολιτικού προϊσταμένου της Εθνικής Υπηρε-
σίας Πληροφοριών για τρεις μήνες, το καλοκαίρι 
του 2009, στην τελευταία κυβέρνηση Καραμανλή, 
η οποία έχασε τις εκλογές τον Οκτώβριο του ίδιου 
χρόνου.
Μέχρι στιγμής, ο κ. Παπαγγελόπουλος δεν έχει 
σχολιάσει όλα όσα καταγγέλλονται για παρεμβά-
σεις πολιτικών προσώπων στη Δικαιοσύνη.
H εφημερίδα «Δημοκρατία», όμως, η οποία συ-
νήθως είναι καλά ενημερωμένη για τις κινήσεις 
του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, χθες 
στο πρωτοσέλιδό της υπενθύμισε ότι ο εισαγγε-
λέας Αγγελής ήταν κόκκινο πανί για Βενιζέλο-Σα-
μαρά για την υπόθεση Novartis, ενώ προχθές, Πέ-
μπτη 13 Ιουνίου, χαρακτήριζε «επικίνδυνο και α-
μετροεπή» τον κ. Αγγελή, τον οποίο κατηγορούσε 
ότι «μετατρέπει την υπόθεση Novartis σε προσω-
πική βεντέτα» και υπενθύμιζε τις βαριές κατηγο-
ρίες για τον αντεισαγγελέα από την Τουλουπάκη.
Την προηγουμένη, στις 12 Ιουνίου, αναδείκνυε 
την έρευνα που είχε διατάξει η κ. Δημητρίου ως 
«έρευνα για τα κόλπα του Αγγελή».

Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ  
ΑΡΧΊΖΈΊ ΝΑ  
ΠΑΡΑΔΈΧΈΤΑΊ  
ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ  
ΡΑΣΠΟΥΤΊΝ

 ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

Μια απλή έκφραση 
γνώμης δεν συνιστά πίεση, 
είπε χθες ο υπουργός 
Δικαιοσύνης,  
Μ. Καλογήρου.



Έχουµε παρουσιάσει εδώ και πολλούς µήνες, 
και µε κάθε λεπτοµέρεια, το πρόγραµµά µας 
για την επιστροφή της οικονοµίας στην ανά-
πτυξη και τη στήριξη των ασθενέστερων. Απέ-
ναντι στην πραγµατική ελπίδα που φέρνουµε 
εµείς, ο κ. Τσίπρας αντιτάσσει τον φόβο και τη 
συνωµοσιολογία.

Κ
αθαρή εντολή για να προχωρήσει η Ν∆ αποφασι-
στικά στις «ριζικές µεταρρυθµίσεις που έχει ανάγκη 
ο τόπος» ζητά από τους ψηφοφόρους ο Χριστόφορος 
Μπουτσικάκης, υποψήφιος βουλευτής του κόµµατος 
στην Α΄ Πειραιώς.

Κατ’ αρχάς, πού αποδίδετε εσείς την ευρεία νίκη της Ν∆ στις 
ευρωεκλογές και στις αυτοδιοικητικές εκλογές;
Με την ψήφο του στις ευρωεκλογές και στις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές ο ελληνικός λαός έδειξε την πόρτα της εξόδου στην κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ και απέδειξε ότι επιθυµεί να αναλάβει η Ν∆ το τιµόνι 
της χώρας. Θα σας έλεγα ότι η ευρεία νίκη της Ν∆ επιτεύχθηκε 
γιατί πολίτες όλων των ηλικιών είπαν ένα ηχηρό «ως εδώ» στον 
λαϊκισµό του Αλέξη Τσίπρα. Και γιατί αγκάλιασαν µαζικά τον ενω-
τικό λόγο και το σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη µείωση 
της φορολογίας και τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερα α-
µειβόµενων θέσεων εργασίας.

Ποιο είναι το διακύβευµα των εθνικών εκλογών για τη Ν∆ και 
για τη χώρα;
Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου ψηφίζουµε για πολιτική αλλαγή. Για 
να γυρίσουµε, όµως, πραγµατικά σελίδα, χρειαζόµαστε µια ισχυρή 
κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει, και το εν-
νοεί, ότι θα αναζητήσει συνεργασίες και συναινέσεις ακόµη και 
στην περίπτωση αυτοδυναµίας. Όµως αντιλαµβάνεστε ότι όσο πιο 
καθαρή είναι η εντολή που θα λάβει η κυβέρνηση της Ν∆, τόσο 
πιο ανοιχτός θα είναι ο δρόµος για να προχωρήσει αποφασιστικά 
στις ριζικές µεταρρυθµίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Όσο πιο ι-
σχυρή νοµιµοποίηση της δώσουν οι ψηφοφόροι, τόσο πιο εύκολο 
θα είναι να βάλει οριστικά στο περιθώριο τον διχασµό.

Ποιες νοµίζετε ότι θα πρέπει να είναι οι πρώτες προτεραιότη-

ΡΙΖΑ στρέφεται στο παρελθόν και διχάζει. Εµείς εννοούµε αυτά 
που λέµε και βασίζουµε το πρόγραµµά µας σε προτάσεις και λύ-
σεις που πραγµατικά θα ανακουφίσουν και θα δώσουν ώθηση σε 
όλους τους Έλληνες. Χωρίς να αποκλείουµε κανέναν. Ο Αλέξης 
Τσίπρας και το περιβάλλον του πασχίζουν να παραµείνουν στην 
εξουσία µέσα από µια ξεπερασµένη εµφυλιοπολεµική ρητορική 
που θέλει την Ελλάδα διαιρεµένη. Ο ελληνικός λαός όµως πήρε 
το µάθηµά του από το λαϊκιστικό πείραµα του ΣΥΡΙΖΑ και είναι πια 
ώριµος και αποφασισµένος να προχωρήσει. Αυτό είναι το µεγάλο 
πλεονέκτηµα. Όχι µόνο της Ν∆ αλλά και της ίδιας της πατρίδας µας.

Έχετε «κρυφή ατζέντα», όπως σας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ο ΣΥΡΙΖΑ εισήγαγε στον δηµόσιο διάλογο τη θεωρία της «κρυφής 
ατζέντας», σε µια απέλπιδα προσπάθεια να ανακόψει τη δυναµική 
της Ν∆. Με απίθανα fake news, συνεχείς διαστρεβλώσεις, µοντα-
ζιέρες και οργανωµένες προπαγανδιστικές επιθέσεις προσπαθεί 
να τροµοκρατήσει τον ελληνικό λαό. Όµως οι πολίτες δεν εξαπα-
τώνται. Από την πλευρά µας, έχουµε παρουσιάσει εδώ και πολ-
λούς µήνες, και µε κάθε λεπτοµέρεια, το πρόγραµµά µας για την 
επιστροφή της οικονοµίας στην ανάπτυξη και τη στήριξη των α-
σθενέστερων. Απέναντι στην πραγµατική ελπίδα που φέρνουµε 
εµείς, ο κ. Τσίπρας αντιτάσσει τον φόβο και τη συνωµοσιολογία. 
Και γι’ αυτό θα ηττηθεί.

Κατεβαίνετε υποψήφιος µε τη Ν∆ στην Α΄ Περιφέρεια Πειραιά. 
Τι σας έπεισε να «εκτεθείτε»;
∆ιεκδικώ για πρώτη φορά την ψήφο των συµπολιτών µου της Α΄ 
Πειραιώς και Νήσων στις κρίσιµες εκλογές του Ιουλίου. Το κάνω 
γιατί θεωρώ ότι έφτασε, επιτέλους, η ώρα της πολιτικής αλλαγής 
στον τόπο µας, αλλά και γιατί πιστεύω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
είναι ο άνθρωπος που µπορεί να βάλει τέλος στο δηλητήριο του 
διχασµού. Ως γέννηµα-θρέµµα Πειραιώτης γνωρίζω από πρώτο 
χέρι την περιφέρεια και τους ανθρώπους της. Ως άνθρωπος που 
ασχολείται µε το επιχειρείν γνωρίζω καλά την αγορά. Που πονάει. 
Τι πρέπει να βελτιωθεί. Ποια κίνητρα πρέπει να δοθούν στους ε-
λεύθερους επαγγελµατίες. Ποιες οι δυνατότητες και οι παθογέ-
νειες. Στην κρίσιµη αυτή συγκυρία θεωρώ ότι οι άνθρωποι της 
γενιάς µου πρέπει να βγουν στο προσκήνιο, να «εκτεθούν» και να 
συµβάλουν µε την εµπειρία τους, τις προτάσεις τους και τ ις ιδέες 
τους ώστε η επόµενη µέρα στην Ελλάδα να έχει σταθερότητα, αξι-
οπιστία και αυτοπεποίθηση.

Αν εκλεγείτε βουλευτής, ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας 
για την περιφέρειά σας;
Οι πολίτες της Α΄ Πειραιώς και Νήσων βίωσαν τα καταστροφικά α-
ποτελέσµατα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα επίπεδα. Όµως η 
µεγαλύτερη ζηµιά έγινε στον χώρο της αγοράς και της ασφάλειας. 
Η αντιµετώπιση αυτών των δύο καίριων προβληµάτων θα είναι η 
απόλυτη προτεραιότητά µου. Αν οι συµπολίτες µου µε τιµήσουν µε 
την ψήφο τους, θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι µου για να στηρί-
ξουµε τις επιχειρήσεις, που στενάζουν από την ασφυκτική φορο-
λογία. Για να τους δώσουµε κίνητρα για επενδύσεις και δηµιουργία 
νέων θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα, θα αναλάβω πρωτοβουλίες 
στη Βουλή για την αποκατάσταση του χαµένου αισθήµατος ασφά-
λειας των συµπολιτών µας. Γιατί η ασφάλεια είναι προϋπόθεση 
δηµοκρατίας και ευηµερίας.

Αν ψηφοφόρος σάς ρωτούσε γιατί να σας ψηφίσει, τι θα του α-
παντούσατε;
∆εν µου αρέσει να µιλάω για τον εαυτό µου και προτιµώ να µι-
λούν οι δράσεις µου για µένα. Θα απαντούσα όµως σε αυτόν τον 
ψηφοφόρο ότι αν µε επιλέξει θα κάνω ό,τι απαιτείται για να µε-
ταφέρω τη φωνή του και τις ανησυχίες του στη Βουλή. Έχοντας 
ζήσει και επιχειρήσει στην πόλη µου, τον Πειραιά, γνωρίζω πολύ 
καλά τα προβλήµατα των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων και 
έχω την αποφασιστικότητα να συµβάλω στην αντιµετώπισή τους. 
Ταυτόχρονα, όµως, µε τον δυναµισµό των 39 µου χρόνων µπορώ 
να βοηθήσω για να ανοίξουν «νέοι δρόµοι» στην ιστορική αλλά 
και τόσο αδικηµένη αυτή περιφέρεια.

τες της Ν∆ αν κερδίσει τις εκλογές και σχηµατίσει κυβέρνηση;
Έχουµε δεσµευτεί ότι θα δώσουµε πίσω στη µεσαία τάξη όσα της 
απέσπασε µε βίαιο και άδικο τρόπο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κύρια 
προτεραιότητά µας είναι η µείωση της φορολογίας για τις επιχει-
ρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα. Με τη διατήρηση του αφορολό-
γητου στα σηµερινά επίπεδα, την περικοπή του πρώτου φορολο-
γικού συντελεστή εισοδηµάτων στο 9%, τη µείωση της φορολογίας 
των επιχειρήσεων από το 28% στο 20% και τη µείωση φόρου των 
µερισµάτων από το 10% στο 5% θα ανταµείψουµε την παραγωγική 
Ελλάδα, φέρνοντας ταυτόχρονα αναπτυξιακή δυναµική στην ελ-
ληνική οικονοµία.

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της Ν∆ έ-
ναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική αναµέτρηση της 7ης Ιουλίου;
Η Ν∆ είναι µια δύναµη που κοιτάει µπροστά και ενώνει. Ο ΣΥ-
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συνέντευξη

«Θα δώσουµε πίσω 
στη µεσαία τάξη 

όσα της απέσπασε 
µε βίαιο και άδικο 

τρόπο η κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ»

Χριστόφορος 
Μπουτσικάκης, 

υποψήφιος βουλευτής Α΄ 
Πειραιά µε τη Ν∆

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ



αρίου-Απριλίου ο προϋπολογισµός του ταµείου να εµφανίζει 
ήδη έλλειµµα 242 εκατ. ευρώ. Ακόµη και µε τις πλέον… αισιό-
δοξες εκτιµήσεις το έλλειµµα στα έσοδα από εισφορές διατηρεί 
τον προϋπολογισµό του φορέα ελλειµµατικό, περιορίζει όµως 
το εύρος του ελλείµµατος για το α΄ τετράµηνο σε περίπου 190 
εκατ. ευρώ.
Ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης κρούουν τον κώδωνα του κιν-
δύνου, εκτιµώντας ότι εάν η πορεία συνεχιστεί πτωτική, το έτος 
θα κλείσει µε έλλειµµα της τάξης των 680-700 εκατ. ευρώ, και 
εναποθέτουν τις ελπίδες τους στη ρύθµιση οφειλών που «τρέ-
χει» µε ικανοποιητικό ρυθµό τις πρώτες σχεδόν δύο εβδοµάδες 
που άνοιξε η σχετική πλατφόρµα. Βέβαια, στην πρόσφατη τρίτη 
έκθεση µεταµνηµονιακής εποπτείας η Κοµισιόν βλέπει «ζηµία» 
300 εκατ. ευρώ και από τη ρύθµιση των 120 δόσεων σε οφειλές 
προς ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, πρόβλεψη που αν επιβεβαιωθεί θα 
διευρύνει το έλλειµµα.
Και όλα αυτά τα στιγµή που η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 
µπαράζ προεκλογικών παροχών και υποσχέσεων, χωρίς όµως να 
έχει διευθετήσει τις τρέχουσες εκκρεµότητες.

Σ
ε απόγνωση παραµένουν δεκάδες χιλιάδες 
συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι στην ουρά για 
την καταβολή της σύνταξης. Μάλιστα, σύµ-
φωνα µε κάποιους υπολογισµούς, εκκρε-
µούν περισσότερες από 167.000 συντάξεις, 
ενώ η αναµονή µπορεί να φτάσει και τα δύο 
χρόνια. Και αυτό παρόλο που η ελληνική 

κυβέρνηση έχει δεσµευτεί στους Ευρωπαίους για µηδενισµό ο-
φειλών, ενώ για τον σκοπό αυτόν έχει ήδη λάβει χρήµατα µέσω 
του µνηµονίου.
Άλλωστε το χάος όσον αφορά τις συντάξεις περιγράφεται και 
στην τρίτη έκθεση µεταµνηµονιακής εποπτείας της Κοµισιόν: 
«∆εν υπήρξαν νεότερες πληροφορίες για τις εκκρεµείς υποθέ-
σεις για τις συντάξεις µετά την έκδοση της δεύτερης έκθεσης ε-
νισχυµένης εποπτείας και η έκδοση της απόφασης του Συµβου-
λίου της Επικρατείας για τη συνταγµατικότητα των περικοπών 
των δώρων στο ∆ηµόσιο δεν έχει εκδοθεί ακόµα».
Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν την… καθυστέρηση αυτή 
σε µια προσπάθεια της κυβέρνησης να εµφανίζεται πλεόνασµα 
στον ΕΦΚΑ, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος για νέο «µαχαίρι». 
Βέβαια, αυτό είναι ένα σενάριο που απορρίπτει το υπουργείο 
Εργασίας, που επιµένει ότι «δεν υπάρχει καµία τρύπα στα οικο-
νοµικά του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», αν και πα-
ραδέχεται ότι υπάρχει υστέρηση εσόδων, που είναι προσωρινή, 
λόγω παράτασης στην υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δη-
λώσεων (ΑΠ∆), και θα αποκατασταθεί το αµέσως επόµενο διά-
στηµα, όπως και η διαφορά εισπράξεων-αποδόσεων υπέρ τρί-
των.
«Η εκτέλεση του προϋπολογισµού του ΕΦΚΑ θα ολοκληρωθεί 
σε απόλυτη συµφωνία µε τις προβλέψεις του. Η θετική πορεία 
των οικονοµικών του ΕΦΚΑ, ήδη από το πρώτο έτος της λει-
τουργίας του, το 2017, η αύξηση της απασχόλησης και η µείωση 
της ανεργίας αποτελούν πυλώνες µακροπρόθεσµης σταθερότη-
τας του δηµόσιου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης» επιση-
µαίνει το υπουργείο Εργασίας.
Πάντως, σύµφωνα µε τις πληροφορίες που είδαν τον φως της 
δηµοσιότητας, ο ΕΦΚΑ παρουσιάζει σηµαντική επιβράδυνση 
στις εισπράξεις εισφορών, µε αποτέλεσµα το τετράµηνο Ιανου-

Η κίνηση της τελευταίας στιγµής
Σε µια απέλπιδα προσπάθεια να περιοριστεί η ήττα στις εκλογές 
της 7ης Ιουλίου –µετά την αποδοκιµασία της κυβερνητικής πολιτι-
κής στις ευρωεκλογές, αλλά και στις περιφερειακές και αυτοδιοι-
κητικές εκλογές–, η κυβέρνηση εξέδωσε τις απαιτούµενες οδηγίες 
για την καταβολή σύνταξης σε χιλιάδες συνταξιούχους.
Συγκεκριµένα, ξεµπλοκάρονται εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότη-
σης για εργαζοµένους σε ΝΠ∆∆ (που συνταξιοδοτούνται µε ειδικό 
καθεστώς ΙΚΑ) που για τρία ολόκληρα χρόνια περίµεναν στην ανα-
µονή λόγω της προσφιλούς τακτικής της κυβέρνησης να αφήνει σε 
εκκρεµότητα εκατοντάδες χιλιάδες αιτήµατα συνταξιοδότησης για 
να εµφανίζει πλασµατικό πλεόνασµα στον ΕΦΚΑ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/16 
(ΦΕΚ 85/12-05-2016, τ. Α΄) δεν είχε εκδοθεί µέχρι σήµερα από το 
αρµόδιο υπουργείο Εργασίας η σχετική απόφαση που αφορά τον 
υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών (τακτικές, έκτακτες, πρό-
σθετες κ.λπ.) για την έκδοση των οριστικών συντάξεων στους δι-
καιούχους.
Ωστόσο, στο έγγραφο που εκδόθηκε παρέχονται οδηγίες για την 
εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4387/2016, κατά το µέρος που οι 
διατάξεις αυτές αφορούν τον προσδιορισµό των συντάξιµων απο-
δοχών και των σχετικών κρατήσεων των δηµοσίων λειτουργών και 
των υπαλλήλων των ΝΠ∆∆ που επιλέγουν για τη χορήγηση κύριας 
σύνταξης τις διατάξεις του ν. 3163/1955, σε συνδυασµό µε τις δια-
τάξεις της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4277/62, όπως τροποποιήθη-
καν µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. ∆/τος 4579/66.
Μάλιστα, στο έγγραφο αναφέρεται «παρακαλούµε για την άµεση 
εφαρµογή τους και την έκδοση των σχετικών συντάξεων».
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το έγγραφο, ως συντάξιµες αποδο-
χές για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους σύνταξης κύ-
ριας ασφάλισης εξ ιδίου δικαιώµατος, ανικανότητας ή κατά µεταβί-
βαση λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος µηνιαίων αποδοχών του α-
σφαλισµένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο 
µέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συ-
νόλου των µηνιαίων αποδοχών διά του συνολικού χρόνου ασφάλι-
σής του. Ως σύνολο µηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµέ-
νος νοείται το άθροισµα των µηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται 
σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.

Η κυβέρνηση έχει 
προχωρήσει σε µπαράζ 
προεκλογικών παροχών και 
υποσχέσεων, χωρίς όµως 
να έχει διευθετήσει τις 
τρέχουσες εκκρεµότητες.
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οικονοµία

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ



Για την ελληνική κοινωνία η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη, 
η φιλανθρωπία είναι έννοιες συνυφασµένες µε µια 
κατάσταση κρίσης. Ο δε εθελοντισµός µε κάποιο µε-
γάλο αθλητικό γεγονός.

Παρά το γεγονός ότι η οικονοµική κρίση έχει αφήσει έντονο 
το στίγµα της στην ελληνική κοινωνία, η έννοια της προσφοράς 
στον συνάνθρωπο συνεχίζει να έχει µια συγκυριακή χροιά. ∆εν 
αποτελεί στάση ζωής. ∆εν είναι καθηµερινή συνήθεια. ∆εν είναι 
αναµενόµενη πρακτική.

Για µένα, η αλληλεγγύη δεν υπάρχει µόνο µέσα στην κρίση. 
Είναι πάντα επίκαιρη. Και στις παχιές και στις αδύνατες α-
γελάδες. Ο εθελοντισµός δεν είναι µόνο για τους Ολυµπια-
κούς Αγώνες. Είναι στάση ζωής. Είναι η νέα συλλογικότητα. 
Είναι η νέα καθηµερινότητα. Για τον λόγο αυτόν το 2012 ξε-
κίνησα τη «∆ύναµη της Προσφοράς», ένα ετήσιο λεύκωµα για 
την προβολή της φιλανθρωπίας. Και το 2018 δηµιούργησα το 
www.dinamiprosforas.gr, το πρώτο ειδησεογραφικό site στη 
χώρα µας για τα νέα της Προσφοράς και της Αλληλεγγύης και 

το πρώτο web portal που φέρνει σε επαφή τους εθελοντές και 
τα ιδρύµατα. Για να αναδείξουµε τα καλά πρότυπα. Να προα-
γάγουµε τις σωστές συµπεριφορές. Να δώσουµε το καλό παρά-
δειγµα.
Αυτό που έχω διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια της ενασχόλη-
σής µου µε την αλληλεγγύη και την προσφορά είναι ότι η Ελ-
ληνίδα και ο Έλληνας, η καθεµιά και ο καθένας από εµάς, δι-
αθέτουµε αστείρευτο πλούτο και διάθεση προσφοράς. Πολλές 
φορές όµως η καθηµερινότητα, τα προβλήµατα, µας κάνουν να 
κλεινόµαστε στον εαυτό µας. Να αντιµετωπίζουµε τα προβλή-
µατα ατοµικά. Όµως ας θυµόµαστε ότι µπορεί κι εµείς να χρεια-
στούµε αυτό που χρειάζονται άλλοι από εµάς. Το µυστικό είναι 
να µάθουµε να µπαίνει ο ένας στη θέση του άλλου.
Η πραγµατική δύναµη του ανθρώπου δεν είναι ο πλούτος, δεν 
είναι η εξουσία, είναι η ανθρωπιά του. Είναι η δύναµη του αν-
θρωπισµού του.
Η δύναµη της προσφοράς είναι η δύναµη της κοινωνίας µας. 
Της γειτονιάς µας, της πόλης µας, της χώρας µας.
Αυτό που καλούµαστε όλοι να κάνουµε είναι να κηρύξουµε τον 
πόλεµο στην αδιαφορία. Να αναδείξουµε τη συµπόνια και το εν-
διαφέρον για τον συνάνθρωπο ως τη νέα σηµαία της κοινωνίας. 
Να ψάξουµε και να αναδείξουµε το καλό που υπάρχει µέσα µας 
και γύρω µας.
Η πολιτική αλλαγή που ευαγγελίζεται ο Κυριακός Μητσοτά-
κης δεν αφορά µόνο την οικονοµία. Αφορά τη συνολική επα-
νεκκίνηση των αξιών µας. Αφορά την εµπέδωση των σωστών νο-
οτροπιών. Το να διορθώσουµε όσα µας έχουν πληγώσει. Να α-
ποκτήσουµε αντανακλαστικά ανθρωπισµού 24 ώρες την ηµέρα. 
Να νοιαζόµαστε για τον συνάνθρωπο στην καθηµερινότητά µας. 
Αυτό είναι η νέα συλλογικότητα. Αυτή είναι η νέα αλληλέγγυα 
κοινωνία στην οποία θέλουµε να µεγαλώσουν τα παιδιά µας. 
Αυτός είναι ο νέος Πολιτισµός της Καθηµερινότητας.

Αυτό που καλούµαστε 
όλοι να κάνουµε είναι να 
κηρύξουµε τον πόλεµο 
στην αδιαφορία. Να 
αναδείξουµε τη συµπόνια 
και το ενδιαφέρον για τον 
συνάνθρωπο ως τη νέα 
σηµαία της κοινωνίας. Να 
ψάξουµε και να αναδείξουµε 
το καλό που υπάρχει µέσα 
µας και γύρω µας.

Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
∆ΙΝΕΙ ΝΟΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ!

  ΤΗΣ ΕΜΗΣ ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΙΒΑΝΙΟΥ, υποψήφιας βουλευτού Νότιου Τοµέα Αθηνών (Β3) µε τη Ν ∆

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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Η 
ελληνική κοινή γνώμη, εθισμένη στη 
συνήθη επιθετικότητα της Τουρκίας, 
βλέπει τις προκλητικές ενέργειές της 
ως μια νέα αναζωπύρωση των απει-
λών. Ο Ερντογάν αμφισβητεί τις διε-
θνείς συνθήκες, την ελληνική κυριαρ-
χία στο Αιγαίο, ενώ ταυτόχρονα ορθώ-

νει το ανάστημά του στις ΗΠΑ και στη Δύση και προσεγγίζει 
τη Ρωσία.
Χωρίς να παραβλέπουμε την υπαρκτή απειλή, πρέπει να ομο-
λογήσουμε ότι η προσπάθεια του Ερντογάν για επιστροφή στις 
οθωμανικές-ισλαμικές ρίζες παραπέμπει αλλού. Στην κατακρή-
μνιση της κεμαλικής φυσιογνωμίας της χώρας και στην αντικα-
τάστασή της από μια νέα, «ερντογανική». Ο Τούρκος Πρόεδρος 
φιλοδοξεί να μετατραπεί σε νέο εθνικό ηγέτη, εκτοπίζοντας τον 
Κεμάλ Ατατούρκ. Ο Κεμάλ, προκειμένου να δημιουργήσει μια 
εκσυγχρονισμένη, ευρωπαϊκή Τουρκία, συγκρούστηκε με το ο-
θωμανικό και ισλαμικό κατεστημένο της χώρας και κατάφερε να 
επιβάλει τις εκσυγχρονιστικές του μεταρρυθμίσεις. Βέβαια, για 
την επιτυχία του εγχειρήματός του είχαν δημιουργηθεί οι κα-

τάλληλες προϋποθέσεις. Είχε αναπτυχθεί το κίνημα των Νεό-
τουρκων, το οποίο επεδίωκε μεταρρυθμίσεις και μάλιστα είχε 
μεγάλη απήχηση στις ανώτερες τάξεις της οθωμανικής κοινω-
νίας. Επιπλέον, οι συνεχείς στρατιωτικές ήττες και ο ακρωτη-
ριασμός της αυτοκρατορίας έπεισαν πολλούς για την αναγκαι-
ότητα των μεταρρυθμίσεων.
Σε αυτό το μοτίβο κινείται και ο Ερντογάν. Η επικράτηση και 
ανάδειξή του στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας απο-
δεικνύει ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των Τούρκων οι 
κεμαλικές μεταρρυθμίσεις ήταν επιφανειακές, ενώ στην ψυχή 
τους ζει το Ισλάμ και το οθωμανικό παρελθόν. Όλοι αυτοί οι 
άνθρωποι αισθάνονταν περιθωριοποιημένοι από την επικρά-
τηση μιας δυτικότροπης ελίτ και επιδιώκουν να ακουστεί η 
φωνή τους. Αυτά τα κελεύσματα αντιλήφθηκε και ο Ερντογάν 
και κατάφερε να αναδειχθεί σε κυρίαρχο της τουρκικής πολι-
τικής σκηνής.
Για να είμαστε όμως αντικειμενικοί, θα πρέπει να αναφέρουμε 
ότι για διάφορους λόγους το κεμαλικό καθεστώς είχε επιτρέ-
ψει την είσοδο του Ισλάμ στην πολιτική ζωή της χώρας. Η δι-
ενέργεια εκλογών από τον Ισμέτ Ινονού στα τέλη της δεκαε-

τίας του ’40 και η λαϊκιστική προσέγγιση των μαζών από τον Α-
ντνάν Μεντερές τη δεκαετία του ’50 έδωσαν πλήθος προνομίων 
στις θρησκευτικές κοινότητες και επανακαθόρισαν τη θέση του 
Ισλάμ στην τουρκική κοινωνία. Και όλα αυτά για την προσέλ-
κυση των ψηφοφόρων. Από τη δεκαετία του ’70 και μετά παρα-
τηρείται μια ενίσχυση του θρησκευτικού ρεύματος, με τις ευλο-
γίες ακόμη και δικτατορικών κυβερνήσεων, ως αντίβαρο απένα-
ντι στη διείσδυση του κομμουνισμού στη χώρα. Όλα αυτά είχαν 
ως συνέπεια την επικράτηση, έστω και βραχυχρόνια, του Νε-
τσμεντίν Ερμπακάν και την ανάδειξη του πολιτικού Ισλάμ στην 
Τουρκία. Αυτός ήταν ο δρόμος τον οποίο βρήκε ο Ερντογάν και 
κατάφερε να επιβληθεί. Και φυσικά σε αυτό βοήθησαν και οι υ-
ποσχέσεις προς τους περιθωριοποιημένους συμπατριώτες του 
για μια καλύτερη ζωή.
Τελικά, το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Ερντογάν επιδιώκει μια 
Τουρκία προσκολλημένη στο ισλαμικό και οθωμανικό της πα-
ρελθόν. Η απάντηση είναι αρνητική και αυτό φαίνεται από τις 
προσπάθειες για εκβιομηχάνιση, για ανάπτυξη της αμυντικής 
βιομηχανίας και για ανάδειξη ενός πλήθους τομέων που ήταν α-
παξιωμένοι κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ο Ταγίπ Ερντογάν θέλει να δημιουργήσει μια Τουρκία με μια 
ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τελείως διαφορετική από την ευρω-
παϊκή που προσπαθούσαν να της προσδώσουν οι κεμαλιστές. 
Θέλει την Τουρκία περιφερειακή δύναμη στην Ανατολική Με-
σόγειο και στη Μέση Ανατολή και ηγετική δύναμη μεταξύ των 
μουσουλμανικών λαών. Και γνωρίζει πως η υιοθέτηση δυτικών 
θεσμών αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα σε αυτή την προσπά-
θεια.
Επιπλέον, η προσκόλληση στη θρησκεία και στο οθωμανικό πα-
ρελθόν τού δίνει νομιμοποίηση από εκατομμύρια ψηφοφόρους 
που δεν μπόρεσαν να αποδεχτούν ότι αποτελούν κομμάτι της 
Ευρώπης. Και αυτό του δίνει δύναμη να ηγείται ως σύγχρονος 
σουλτάνος και να ασκεί δικτατορικές εξουσίες.
Θα καταφέρει τελικά ο Ερντογάν να δημιουργήσει την Τουρκία 
που επιθυμεί και να αναδειχθεί σε νέο Κεμάλ; Αυτό δεν μπο-
ρούμε να το προβλέψουμε, καθώς τα εμπόδια είναι πολλά. Τα ε-
σωτερικά προβλήματα της χώρας, η άσχημη κατάσταση της οι-
κονομίας, αλλά και οι εξωτερικές πιέσεις, αποτελούν σοβαρούς 
ανασταλτικούς παράγοντες. Το κυριότερο όμως είναι ότι, φο-
βούμενος την υπονόμευση της εξουσίας του, απέφυγε να δη-
μιουργήσει τις ηγετικές φυσιογνωμίες που θα τον διαδεχθούν. 
Και αυτό πιθανόν σημαίνει ότι οι προσπάθειές του θα είναι πε-
περασμένες.

Χωρίς να παραβλέπουμε 
την υπαρκτή απειλή, 
πρέπει να ομολογήσουμε 
ότι η προσπάθεια του 
Ερντογάν για επιστροφή στις 
οθωμανικές-ισλαμικές ρίζες 
παραπέμπει αλλού. Στην 
κατακρήμνιση της κεμαλικής 
φυσιογνωμίας της χώρας και 
στην αντικατάστασή της από 
μια νέα, «ερντογανική».
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κόσµος

Ή
ταν πρωί της Πέµπτης 13 Ιουνίου όταν το 
δεξαµενόπλοιο «Front Altair», το οποίο 
είχε φορτώσει πετρέλαιο από το Αµπού 
Ντάµπι και έπλεε στον κόλπο του Οµάν, 
συγκλονίστηκε από τρεις ισχυρές εκρή-
ξεις, οι οποίες συνοδεύτηκαν από ανε-
ξέλεγκτη πυρκαγιά. Λίγο αργότερα, το 

τάνκερ «Κοkuka Courageous», ιαπωνικών συµφερόντων, το οποίο 
µετέφερε 25.000 τόνους µεθανόλης από τη Σαουδική Αραβία στη 
Σιγκαπούρη, µετά από «φερόµενη επίθεση» υπέστη ρωγµή στο 
κύτος του πάνω από την ίσαλο γραµµή, υποχρεώνοντας το πλήρωµα 
να εγκαταλείψει το σκάφος.
Τα δύο αυτά περιστατικά ανεβάζουν στο «κόκκινο» την ένταση στον 
Περσικό Κόλπο, καθώς οι ΗΠΑ κατηγορούν ανοιχτά το Ιράν για δο-
λιοφθορά στα δύο δεξαµενόπλοια, αυξάνοντας την πίεση στην κυ-
βέρνηση της Τεχεράνης, η οποία, µε τη σειρά της, απορρίπτει τις 
κατηγορίες, προκαλώντας παγκόσµια ανησυχία για νέα «ανάφλεξη» 
στην περιοχή.

Νάρκες και τορπίλες
Σύµφωνα µε πηγές από την περιοχή, το «Front Altair» χτυπή-
θηκε από τορπίλη, η οποία και προκάλεσε τις εκρήξεις και τη συ-
νακόλουθη πυρκαγιά, ενώ άνθρωπος της ναυλώτριας εταιρείας του 
«Κοkuka Courageous» ανέφερε ότι το σκάφος προσέκρουσε σε 
«µαγνητική νάρκη», η οποία και προκάλεσε τη ρωγµή στο κύτος 
του, προσθέτοντας, µάλιστα, ότι το σκάφος επλήγη δύο φορές σε δι-
άστηµα µερικών ωρών.
Σηµειώνεται ότι οι δύο αυτές επιθέσεις δολιοφθοράς σε τάνκερ 
πραγµατοποιήθηκαν µόλις έναν µήνα αφότου άλλα τέσσερα δεξα-
µενόπλοια χτυπήθηκαν από νάρκες στο στρατηγικής σηµασίας θα-
λάσσιο πέρασµα των στενών του Ορµούζ. Συγκεκριµένα, στις 12 
Μαΐου είχαν δεχτεί επιθέσεις στα στενά του Ορµούζ τέσσερα πλοία, 
δύο από τη Σαουδική Αραβία, ένα από τα Ηνωµένα Αραβικά Εµι-
ράτα και ένα από τη Νορβηγία. Το επεισόδιο είχε προκαλέσει την 
οργισµένη αντίδραση της Ουάσινγκτον, η οποία κατηγόρησε την 
Τεχεράνη ότι κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις, ενώ το Ιράν επισή-
µως είχε αρνηθεί την παραµικρή ανάµειξη.
Αξίζει να υπογραµµιστεί ότι οι δύο νέες επιθέσεις σηµειώθηκαν ενώ 

Ο Ποµπέο κατηγόρησε την Τεχεράνη 
ότι επιχειρεί να διαταράξει τη 
µεταφορά πετρελαίου µέσα από τα 
στενά του Ορµούζ. Οι απρόκλητες 
επιθέσεις είναι µέρος µιας εκστρατείας 
της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας για 
κλιµάκωση των εντάσεων, σηµείωσε.

στην Τεχεράνη βρισκόταν, έχοντας αναλάβει ρόλο «πυροσβέστη», 
ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζο Άµπε, προσπαθώντας να αµ-
βλύνει τις εντάσεις ανάµεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ο Άµπε κάλεσε 
όλες τις πλευρές να µην επιτρέψουν την κλιµάκωση των εντάσεων.

ΗΠΑ: Φταίει το Ιράν
Πάντως, η Ουάσινγκτον «έδειξε» αµέσως την Τεχεράνη ως υπεύ-
θυνη για τις δολιοφθορές στα σκάφη, παρουσιάζοντας µάλιστα και 
αποδείξεις. Συγκεκριµένα, οι ένοπλες δυνάµεις των ΗΠΑ έδωσαν 
στη δηµοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο ισχυρίζονται ότι µέλη των 
Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώµατος των ενόπλων δυ-
νάµεων του Ιράν, εµφανίζονται να προσεγγίζουν το ένα από τα δύο 
δεξαµενόπλοια που δέχτηκαν επίθεση στον Κόλπο του Οµάν και 
κατόπιν να αφαιρούν µια µαγνητική νάρκη που δεν είχε εκραγεί 
από το πλευρό του κύτους του τάνκερ, καθώς και µια φωτογραφία 
που εικονίζει τη νάρκη πάνω στο πλοίο πριν αποµακρυνθεί.
«Στις 16:10 τοπική ώρα ένα περιπολικό πλοίο κλάσης Γκαστί του 

σώµατος των Φρουρών της Ισλαµικής Επανάστασης προσέγγισε 
το “Kokuka Courageous” και παρατηρήθηκε και βιντεοσκοπή-
θηκε καθώς αποµάκρυνε µια µαγνητική νάρκη που δεν είχε εκρα-
γεί» ανέφερε ο πλοίαρχος του αµερικανικού ΠΝ Μπιλ Έρµπαν σε 
ανακοίνωσή του την οποία διένειµε ηλεκτρονικά, ενώ νωρίτερα ο 
υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Ποµπέο, είχε σπεύσει να 
δηλώσει ότι η Ουάσινγκτον εκτιµά, µε βάση τις πληροφορίες των 
µυστικών υπηρεσιών, τους τύπους των όπλων που χρησιµοποιήθη-
καν και την προηγµένη µέθοδο των επιθέσεων, ότι η Τεχεράνη ευ-
θύνεται για τις επιθέσεις εναντίον των δύο δεξαµενόπλοιων στον 
Κόλπο του Οµάν.
Ο Ποµπέο κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι επιχειρεί να διαταράξει 
τη µεταφορά πετρελαίου µέσα από τα στενά του Ορµούζ. Οι απρό-
κλητες επιθέσεις είναι µέρος µιας εκστρατείας της Ισλαµικής ∆η-
µοκρατίας για κλιµάκωση των εντάσεων, σηµείωσε, προσθέτοντας 
ότι έδωσε εντολή στον Αµερικανό πρεσβευτή στα Ηνωµένα Έθνη 
να θέσει το ζήτηµα του Ιράν στο Συµβούλιο Ασφαλείας, αν και υπο-
στήριξε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξακολουθεί να θέλει το Ιράν να 
επιστρέψει στο «τραπέζι των διαπραγµατεύσεων».

Ιράν: Μας δαιµονοποιούν
Η Τεχεράνη αντέδρασε σφοδρά στις κατηγορίες της Ουάσινγκτον, 
µε τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών να κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι επι-
χειρούν να δαιµονοποιήσουν τη χώρα του, ενώ νωρίτερα είχε χαρα-
κτηρίσει το περιστατικό «ύποπτο».
Συγκεκριµένα, ο Μοχάµεντ Τζαβάντ Ζαρίφ, µετά τη δηµοσιοποί-
ηση του βίντεο, δήλωσε ότι «οι ισχυρισµοί της Ουάσινγκτον ότι το 
Ιράν ευθύνεται για την έκρηξη στα δεξαµενόπλοια στον Κόλπο του 
Οµάν δεν µας προκαλούν έκπληξη, αποτελούν δε µέρος του “plan” 
Β των ΗΠΑ για σαµποτάζ της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας του Ιράν», 
προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ έσπευσαν να κατηγορήσουν το Ιράν 
χωρίς τα ελάχιστα, πραγµατικά ή κατασκευασµένα, στοιχεία, κάνο-
ντας λόγο για προσπάθεια δαιµονοποίησης του Ιράν, ώστε να νοµι-
µοποιηθούν στα µάτια της διεθνούς κοινότητας το σαµποτάζ και οι 
κυρώσεις σε βάρος της χώρας. «Είχα προειδοποιήσει γι’ αυτό ακρι-
βώς το σενάριο λίγους µήνες πριν» είπε ο Ζαρίφ.
Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης σηµεί-
ωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιµη να προχωρήσει σε µια περιφερει-

ΤΥΜΠΑΝΑ 
ΠΟΛΕΜΟΥ 
ΣΤΟΝ ΠΕΡΣΙΚΟ

 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ 
έσπευσαν να κατηγορήσουν το Ιράν 
χωρίς τα ελάχιστα, πραγματικά ή 
κατασκευασμένα, στοιχεία, κάνοντας 
λόγο για προσπάθεια δαιμονοποίησης 
του Ιράν, ώστε να νομιμοποιηθούν 
στα μάτια της διεθνούς κοινότητας το 
σαμποτάζ και οι κυρώσεις σε βάρος της 
χώρας.
 

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

Ο ΣΥΡΙΖΑ, δυόμισι χρόνια αξιωμα-
τική αντιπολίτευση και άλλα τεσσε-
ράμισι χρόνια κυβέρνηση, δεν ετοί-
μασε ποτέ ένα σχέδιο για οτιδήποτε. 

Του αρκούσε να περιγράφει τις μεγάλες αρε-
τές της Αριστεράς (κι ας τις περιφρονούσε) 
και να διχάζει την ελληνική κοινωνία: εμείς 
οι αμόλυντοι και οι άλλοι οι μολυσμένοι, το 
φως και το σκοτάδι, τους τελειώνουμε ή μας 
τελειώνουν, και άλλα χαριτωμένα.
Αυτή η τακτική των επτά χρόνων χωρίς κα-
νένα σχέδιο κράτησε μέχρι τις 26 Μαΐου 2019, 
δηλαδή μέχρι τις ευρωεκλογές. Δεν σκέ-
φτηκαν ούτε και τότε, μπροστά στην κάλπη, 
ότι πρέπει να απαριθμήσουν τα πεπραγ-
μένα τους μετά από τόσα χρόνια στην εξου-
σία (αν είχαν). Ήταν βέβαιοι ότι αυτό το πε-
ρίφημο πλεονέκτημα της Αριστεράς ήταν αρ-
κετό. Όμως το βράδυ της 26ης Μαΐου έχαναν 
με διαφορά 9,3%!
Έπεσαν από τα σύννεφα. Το σοκ ήταν με-

γάλο. Για κάποιες ημέρες μπήκαν σε μια 
φάση σύγχυσης. Μα γιατί δεν μας ψήφισαν; 
Εμείς δεν είμαστε το φως; Τι δεν κατάλαβαν 
οι ιθαγενείς αυτού του τόπου; Και για λίγο 
συνέχισαν τα ίδια: θα έρθει το σκοτάδι, θα 
σας ξαναφέρουν το ΔΝΤ, θα δουλεύετε ε-
πταήμερο, δεν καταλάβατε τι ψηφίσατε, και 
πάει λέγοντας.
Τότε –το γράφω με σιγουριά– κάποιος πρέ-
πει να τους ψιθύρισε στο αυτί ότι «αυτά που 
λέτε, παιδιά, αξιολογήθηκαν στις ευρωεκλο-
γές και χάσατε με σκορ. Αν συνεχίσετε να λέτε 
τα ίδια, η διαφορά θα μεγαλώσει, πάτε για νέα 
συντριβή». Κι εκείνη τη στιγμή αποφάσισαν ότι 
έχει έρθει η ώρα να παρουσιάσουν επιτέλους 
στον ελληνικό λαό ένα σχέδιο, έστω 20 μέρες 
πριν από τις εκλογές.
Διαβάζοντας το σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ που εκπονή-
θηκε με καθυστέρηση επτά χρόνων και λίγες 
ώρες πριν από την κάλπη, μπορώ να σας βε-
βαιώσω ότι χρειάστηκε περίπου… 50 λεπτά 

για να εκπονηθεί. Κάθισαν κάποιοι σε ένα 
τραπέζι, ένας πήρε μπροστά του ένα χαρτί κι 
ένα στιλό και άρχισαν: «Γράφε: 500.000 θέ-
σεις εργασίας, βασικός μισθός 750 ευρώ, μεί-
ωση του ΕΝΦΙΑ 30%» – και γενικώς ό,τι δεν 
είχαν σκοπό ΠΟΤΕ να το κάνουν, «γιατί εσείς 
πάντοτε θα μας ψηφίζετε γιατί είμαστε οι ά-
σπιλοι», το έκαναν τώρα, αρκεί να ξαναψηφι-
στούν για να τα εφαρμόσουν, βρε αδερφέ.
Ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράψει, λοι-

πόν, ότι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα υπήρξε 
μια κυβέρνηση που χρειάστηκε επτά χρό-
νια (και 50 λεπτά) για να συντάξει ένα σχέδιο, 
που όμως, επειδή είναι ανεφάρμοστο, ερασι-
τεχνικό και δεν στηρίζεται πουθενά, είναι ένα 
ευτελές σχέδιο επί χάρτου. Μέχρι εκεί μπόρε-
σαν.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιογρά-
φος και συγγραφέας.

ακή συνεργασία ασφάλειας για την προστασία των στρατηγικής ση-
μασίας θαλασσίων οδών, όπως τα στενά του Ορμούζ. «Όλες οι χώρες 
στην περιοχή πρέπει να προσέξουν να μην πέσουν στην παγίδα 
αυτών που επωφελούνται από την έλλειψη περιφερειακής ασφά-
λειας» μετέδωσε το Fars, επικαλούμενο δήλωση που έκανε ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Αλί Ραμπεΐ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά η Σαουδική Αραβία είχε δείξει ως 
υπεύθυνους για τις επιθέσεις τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, 
με τον εκπρόσωπο της σαουδαραβικής συμμαχίας που τους πο-
λεμά, τον Τουρκί αλ Μάλκι, να λέει ανοιχτά σε δημοσιογράφους 
στο Ριάντ ότι «από την οπτική μου […] μπορούμε να το συνδέσουμε 
με τις επιθέσεις των Χούθι στα Μπαμπ ελ Μάντεμπ», αναφερόμε-
νος στις επιθέσεις τον Ιούλιο του 2018 εναντίον δύο σαουδαραβι-
κών δεξαμενόπλοιων στα στρατηγικής σημασίας στενά Μπαμπ ελ 
Μάντεμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, που αποδόθηκαν στους σιίτες α-
ντάρτες της Υεμένης.

Τρικυμία στις αγορές
Οι επιθέσεις στα δύο τάνκερ προκάλεσαν θύελλα στις αγορές, 
καθώς, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενεργειακής Πληροφόρησης 
των ΗΠΑ, 18,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα του πετρελαίου –ήτοι το 
30% του αργού και άλλων προϊόντων πετρελαίου σε υγρή μορφή– 
που μεταφέρεται διά θαλάσσης πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ 
το 2016. Επίσης, περίπου 17,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα αργό και συ-
μπυκνώματα εκτιμάται ότι μεταφέρθηκαν μέσω του Στενού το 2017 
και περίπου 17,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα το πρώτο εξάμηνο του 
2018, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων του πετρελαϊκού κλά-
δου Vortexa. Παράλληλα, η μεγαλύτερη ποσότητα αργού που εξά-
γεται από τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν, τα ΗΑΕ, το Κουβέιτ και το 
Ιράκ μεταφέρεται μέσω του θαλάσσιου αυτού διαύλου, ενώ ο ίδιος 
δίαυλος χρησιμοποιείται για σχεδόν όλο το υγροποιημένο φυσικό 
αέριο (ΥΦΑ) που παράγεται από τον μεγαλύτερο εξαγωγέα ΥΦΑ 
του κόσμου, το Κατάρ.

Ως εκ τούτου, οι επιθέσεις στα δύο δεξαμενόπλοια προκάλεσαν «έ-
κρηξη» στις τιμές του πετρελαίου, παράδοσης Αυγούστου, με τον πρό-
εδρο της Ένωσης Δεξαμενοπλοίων Intertanko, Πάολο ντ’ Αμίκο, να δη-
λώνει δυσοίωνα ότι «πρέπει να θυμόμαστε ότι περίπου το 30% του (διά 
θαλάσσης μεταφερόμενου) αργού πετρελαίου διέρχεται από τα Στενά. 
Αν τα νερά καθίστανται επικίνδυνα, η προσφορά σε όλο τον δυτικό 
κόσμο μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο». Την Παρασκευή παρατηρήθηκαν 
τάσεις «διόρθωσης» στις τιμές τόσο του αργού όσο και του Μπρεντ, ω-
στόσο αναλυτές σημειώνουν ότι πλέον είναι η γεωπολιτική και οι εντά-
σεις στην περιοχή που θα καθορίσουν την πορεία της τιμής του «μαύ-
ρου χρυσού» και όχι η αντικειμενική ζήτηση.

Επικίνδυνη κλιμάκωση
Η παγκόσμια ανησυχία για επικίνδυνη κλιμάκωση των εντά-
σεων στην περιοχή της Αραβικής Χερσονήσου και του Ιράν 
μετά το περιστατικό της Πέμπτης είναι πλέον σχεδόν απτή. Υ-
πενθυμίζεται ότι μετά από σχετική ηρεμία, ιδίως μετά τη συμ-
φωνία της Δύσης με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της 
χώρας, η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να αποχωρήσει από 
τη συμφωνία και να επιβάλει κυρώσεις στην Τεχεράνη, με 
τις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν σε αυτήν από τη μια 
πλευρά να επιχειρούν να διασώσουν ό,τι διασώζεται από τη 
συμφωνία και από την άλλη να δέχονται πυρά από το Ιράν, 
καθώς οι κυρώσεις μπλοκάρουν σχεδόν κάθε εμπορική σχέση 
με την Τεχεράνη.
Από τον Μάιο του 2019 στην περιοχή ηχούν «τύμπανα πολέ-
μου», με τις ΗΠΑ να ανακοινώνουν ότι θα στείλουν στρατό 
προκειμένου να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Μάλι-
στα, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Προέδρου των ΗΠΑ, 
Τζον Μπόλτον, ανακοίνωσε ότι στέλνει στην Αραβική Θάλασσα 
το αεροπλανοφόρο «Abraham Lincoln» με όλη τη συνοδεία 
του και τέσσερα στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52 στη Μέση Α-
νατολή για να «στείλει σαφές και αδιαμφισβήτητο μήνυμα στο 
Ιράν, λέγοντας ότι «οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν πόλεμο με το καθε-
στώς του Ιράν, αλλά είναι πλήρως έτοιμες να απαντήσουν σε οι-
αδήποτε επίθεση».
Παρά το γεγονός ότι η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας 
(ΙΑΕΑ) διαβεβαίωσε ότι το Ιράν σέβεται ακόμα τη συμφωνία 
για τα πυρηνικά και παρ’ ότι ο Πρόεδρος της χώρας, Χασάν 
Ρουχανί, πρότεινε την 1η Ιουνίου νέες διαπραγματεύσεις, ε-
πισημαίνοντας, πάντως, ότι η Τεχεράνη δεν δέχεται πιέσεις, ο 
Πομπέο απαίτησε διαπραγματεύσεις από μηδενική βάση για 
το πυρηνικό πρόγραμμα και ξεκαθάρισε ότι η πίεση δεν πρό-
κειται να χαλαρώσει όσο το Ιράν δεν συμπεριφέρεται σαν «κα-
νονική χώρα».

Κυβερνητικό σχέδιο μέσα 
σε… 50 λεπτά της ώρας



Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, 
οι θέσεις εργασίας που 
απειλούνται περισσότερο 
από τον αυτοµατισµό και τα 
ροµπότ εντοπίζονται στους 
τοµείς της βιοµηχανίας, των 
logistics και των λιανικών 
πωλήσεων.

 Η Amazon επενδύει στα ροµποτικά χέρια
Τα πράγµατα δείχνουν δυσοίωνα και για πολλές άλλες εργασίες 
που δεν απαιτούν ειδίκευση. Για παράδειγµα, η Amazon επεν-
δύει σε διάφορους τοµείς της ροµποτικής, µε σαφή και ξεκάθαρο 
στόχο να αντικαταστήσει µε µηχανές χιλιάδες εργαζόµενούς της. 
Μάλιστα, ο ιδρυτής της εταιρείας, Τζεφ Μπέζος, δήλωσε πρό-
σφατα ότι εκτιµά ότι µέσα στα επόµενα δέκα χρόνια θα έχουν α-
ναπτυχθεί πλήρως ειδικά ροµποτικά «χέρια» τα οποία θα µπο-
ρούν να πιάνουν αντικείµενα το ίδιο καλά µε τα ανθρώπινα. Μια 
τέτοια εξέλιξη θα επιτρέψει στην Amazon να αντικαταστήσει 
κοµµάτι της ανθρώπινης εργασίας στις αποθήκες αλυσίδων λια-
νικής πώλησης, συγκεκριµένα στην ταυτοποίηση και κατηγορι-
οποίηση προϊόντων.
Παράλληλα, στη Βρετανία εταιρεία που προµηθεύει µε φρούτα 
πολλές αλυσίδες καταστηµάτων έκανε τις πρώτες δοκιµές µε ρο-
µπότ συλλογής φραµπουάζ και τα αποτελέσµατα ήταν λίαν ικα-
νοποιητικά. Σύµφωνα µε τον «Guardian», το ροµπότ-φρουτο-
συλλέκτης µαζεύει και διαχωρίζει τα φραµπουάζ µέσα σε χρόνο 
ενός λεπτού, ενώ η κατασκευάστρια εταιρεία ανακοίνωσε ότι 
σκοπεύει να εξαπλώσει τη χρήση βελτιωµένης έκδοσής του 
µέχρι το 2020, προκειµένου να περικόψει –και για λόγους έλ-
λειψης, εξαιτίας του Brexit– τις ανθρώπινες θέσεις εργασίας 
συλλογής φρούτων, που καλύπτονται κυρίως από ανειδίκευτους 
µετανάστες. Μάλιστα, εκτιµάται ότι το ροµπότ αυτό θα µπορεί 
να συλλέγει περίπου 25.000 φρούτα την ηµέρα, τη στιγµή που 
τα ανθρώπινα χέρια δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα 15.000 
σε µια οκτάωρη βάρδια.

Κίνδυνος και για εξειδικευµένες εργασίες
Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, οι θέσεις εργασίας που απειλούνται 
περισσότερο από τον αυτοµατισµό και τα ροµπότ εντοπίζο-
νται στους τοµείς της βιοµηχανίας, των logistics και των λιανι-
κών πωλήσεων, ωστόσο η ανάπτυξη των δικτύων (ασύρµατων και 
mobile), καθώς και των τεχνολογιών τεχνητής νοηµοσύνης, εκτι-
µάται ότι θα θέσει υπό αµφισβήτηση και εργασίες που απαιτούν 
εξειδίκευση. Για παράδειγµα, οι υπηρεσίες ταξί και οι µεταφο-
ρές µε φορτηγά εκτιµάται ότι στο όχι και τόσο µακρινό µέλλον 
θα παρέχονται από αυτόνοµα οχήµατα, τα οποία αξιοποιώντας τη 
µεγαλύτερη ακρίβεια του GPS και των δικτύων, αλλά και µαθαί-
νοντας πώς να κινούνται στους δρόµους, θα καταστήσουν άχρη-
στους τους ανθρώπους οδηγούς.

Έρχεται η «Αποκάλυψη των ροµπότ»;
Πάντως, σε πρόσφατη οµιλία του, στέλεχος της εταιρείας Deloitte 
Access Economics διαβεβαίωσε το κοινό ότι η «Αποκάλυψη των 
ροµπότ» απέχει τουλάχιστον δύο ανθρώπινες γενιές, αν θα έρθει 
ποτέ. Όπως αναφέρει ο «Guardian», o Κρις Ρίτσαρντσον ανέφερε 
ότι η τεχνολογική πρόοδος όχι µόνο δεν οδηγεί σε µαζική ανερ-
γία αλλά, αντιθέτως, βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας για τους ερ-
γαζόµενους, προσθέτοντας ότι για κάθε τύπο εργασίας που η τε-
χνολογία καθιστά άχρηστο, δηµιουργεί νέες ανάγκες, απαιτώντας 
µάλιστα νέες δεξιότητες από τους εργαζόµενους. Επιπλέον, επισή-
µανε ότι η πρόβλεψη για διαρκή κινητικότητα των εργαζοµένων 
δεν έχει επαληθευτεί, ούτε και ο «χρησµός» για το τέλος της εργα-
σίας µέσω της gig economy.
Από την άλλη, ο Ρίτσαρντσον σηµείωσε ότι ο φόβος για τον αυτο-
µατισµό επιδρά αρνητικά στην εξέλιξη των µισθών και συχνά α-
ποτρέπει εργαζόµενους και εργοδότες από το να εκσυγχρονίσουν 
τις επιχειρήσεις τους και υπογράµµισε ότι το κράτος θα πρέπει, 
αντί να εξετάζει µέτρα όπως η φορολόγηση των ροµπότ, να παρέχει 
στους εργαζόµενους τις νέες δεξιότητες που θα τους χρειαστούν 
για το µέλλον, ώστε να ανταποκριθούν σε ένα ολοένα και πιο αυτο-
µατοποιηµένο περιβάλλον εργασίας.
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κόσµος

Μ
πορεί τα ροµπότ του σήµερα να µη µοιά-
ζουν µε τις ανδροειδείς µηχανές που πε-
ριέγραφαν στα µυθιστορήµατά τους οι 
συγγραφείς επιστηµονικής φαντασίας, 
ούτε να διέπονται από τους περίφηµους 
«τρεις νόµους της ροµποτικής» του Ισαάκ 

Ασίµοφ, ωστόσο η σταδιακή εξάπλωσή τους σε διάφορους χώρους 
µοιάζει να απειλεί σοβαρά τις θέσεις εργασίας εκατοµµυρίων αν-
θρώπων στον πλανήτη. Άλλωστε η ίδια η λέξη ροµπότ προέρχεται 
από τη ρωσική λέξη για την εργασία (Работа) και σύµφωνα µε τον 
ορισµό της είναι οποιαδήποτε µηχανική συσκευή µπορεί να υπο-
καταστήσει τον άνθρωπο σε διάφορες εργασίες.

Ροµπότ-καφετζήδες
Μια τελευταία εφαρµογή της ροµποτικής, η οποία µάλιστα φαί-
νεται ότι έχει τεράστια επιτυχία στη Νότια Κορέα, είναι αυτή των 
ροµπότ-µπαρίστα. Σύµφωνα µε την «Καθηµερινή», η εταιρεία Dal.
komm Coffee της Σεούλ έχει ήδη δηµιουργήσει 45 πλήρως αυ-
τοµατοποιηµένα καφέ, στα οποία ροµπότ-καφετζήδες δέχονται τις 
παραγγελίες των πελατών µέσω εφαρµογής κινητού τηλεφώνου 
και σε λιγότερο από ένα λεπτό στέλνουν κωδικό τεσσάρων ψηφίων 
στον πελάτη, ο οποίος ξεκλειδώνει θυρίδα παραλαβής του έτοιµου 
καφέ. Το ροµπότ έχει την ικανότητα να διαχειριστεί 14 παραγγε-
λίες τη φορά και µπορεί να παρασκευάσει 90 καφέδες την ώρα ή 
περίπου 300 την ηµέρα, ενώ οι καφέδες που δεν έχουν παραλη-
φθεί εντός 10 λεπτών απορρίπτονται.
Και αν η χρήση των ροµπότ ως «µπουφετζήδων» µοιάζει διασκε-
δαστική, τα πράγµατα δεν είναι και πολύ αστεία για άλλους επαγ-
γελµατίες, ειδικά σε χώρες που έχουν αγκαλιάσει τον αυτοµατι-
σµό, όπως η Νότια Κορέα. Για παράδειγµα, πριν από µερικές ηµέ-
ρες µέλη συνδικάτων χειριστών γερανών οικοδοµής διαδήλωσαν 
κατά της αυξηµένης χρήσης αυτόµατων γερανών χωρίς χειριστή. 
Τα σωµατεία στη Νότια Κορέα, που διατηρούν την πολιτική τους 
ισχύ, έχουν διαµαρτυρηθεί για τη χρήση ψηφιακών ταµείων σε 
σούπερ µάρκετ. Τον περασµένο µήνα κυβερνητικοί αξιωµατού-
χοι αναθεώρησαν τα σχέδιά τους για πλήρη αυτοµατισµό της εί-
σπραξης διοδίων, διατηρώντας εισπράκτορες στα ταµεία των αυ-
τοκινητοδρόµων. Στη χώρα αντιστοιχούν σήµερα περίπου 710 ρο-
µπότ ανά 10.000 βιοµηχανικούς εργάτες, όταν ο παγκόσµιος µέσος 
όρος είναι 85 ροµπότ ανά 10.000 εργαζόµενους, και η τάση παρα-
µένει αυξητική.

ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ 
ΑΠΕΙΛΟΥΝ 
ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ



Το βιβλίο του δηµοσιογράφου 
και συγγραφέα Σον Λέβι 
καταγράφει την ιστορία του 
πολυτελούς ξενοδοχείου 
Chateau Marmont, που 
αποτελεί «καταφύγιο» για 
τους αστέρες του σινεµά και 
της µουσικής βιοµηχανίας. 
Σεξ, ναρκωτικά και αλκοόλ, το 
τρίπτυχο της διασκέδασης για 
τους διάσηµους θαµώνες του.

και ο γόης Κλαρκ Γκέιµπλ.
Η Γκρέις Κέλι έζησε στο ξενοδοχείο τον φλογερό έρωτά της µε 
τον παντρεµένο Γκάρι Κούπερ – σύµφωνα µάλιστα µε τις κατα-
γραφές του Λέβι, ήταν διάσηµη στο προσωπικό για τις ερωτικές 
της ατασθαλίες, που λάµβαναν χώρα αποκλειστικά στα πολυτελή 
δωµάτια του Chateau Marmont.
Η Βίβιαν Λι χρησιµοποίησε για µήνες µία από τις σουίτες του ξε-
νοδοχείου προκειµένου να ξεπεράσει τον χωρισµό της µε τον Λό-
ρενς Ολίβιε. Είχε τοποθετήσει στο δωµάτιο φωτογραφίες του Ο-
λίβιε και πίνακες του Ρενουάρ και του Πικάσο µε σκοπό να δώσει 
µια προσωπική πινελιά στη σουίτα όπου διέµενε.
Η Μπέτι Ντέιβις τη δεκαετία του ’50 έµενε συχνά στο Marmont 
µαζί µε τον σύζυγό της Γκάρι Μέριλ, µε τον οποίο τσακωνόταν 
σχεδόν καθηµερινά, όπως αναφέρει ο Λέβι. Η ίδια έβαλε κατά 
λάθος φωτιά στη σουίτα της όταν αποκοιµήθηκε καπνίζοντας έ-
πειτα από κατανάλωση αλκοόλ και αφού είχε λογοφέρει άσχηµα 
για ακόµα µια φορά µε τον σύζυγό της.
Ο επιχειρηµατίας Χάουαρντ Χιουζ νοίκιαζε µία συγκεκριµένη 
σουίτα στον τελευταίο όροφο, µε θέα την πισίνα, όπου καθόταν 
ώρες ολόκληρες µε τα κιάλια του χαζεύοντας τις γυναίκες που χα-
λάρωναν δίπλα στο νερό.
Ο Ρόµαν Πολάνσκι επιδιδόταν σε ακολασίες στους χώρους του 
ξενοδοχείου, αναφέροντας για το Marmont πως «µπορούσες να 
αισθανθείς ότι το µέρος είχε µια δόση από δράµατα και υπερβο-
λικές δόσεις ναρκωτικών».
Συχνοί πελάτες, σύµφωνα µε το βιβλίο του Λέβι, ήταν και τα µέλη 
του συγκροτήµατος Led Zeppelin, που σε ένα από τα ακραία 
πάρτι τους στο ξενοδ οχείο χρησιµοποίησαν τα καροτσάκια φα-
γητού για να µεταφέρουν γυµνά κορίτσια από τη µια σουίτα στην 
άλλη.

Το µυστικό της Γιόχανσον και το φετίχ του Ντεπ
Η Σκάρλετ Γιόχανσον παραδέχτηκε ότι έκανε σεξ µε τον ηθοποιό 
Μπενίσιο Ντελ Τόρο σε ένα κρυφό ασανσέρ του ξενοδοχείου α-
µέσως µετά την απονοµή των Όσκαρ το 2004, ενώ η τραγουδί-
στρια Μπρίτνεϊ Σπίαρς κατέρρευσε από υπερβολική κατανάλωση 
αλκοόλ στο δωµάτιο όπου διέµενε εν έτει 2007.
Η Λίντσεϊ Λόχαν κάθε χρόνο έκανε πάρτι στη µεγαλύτερη σουίτα 
του Marmont, ώσπου το 2010 ο µάνατζερ του ξενοδοχείου την 
πέταξε έξω, αφού δεν είχε να πληρώσει το ποσό των 46.000 δο-
λαρίων που κόστισε η διαµονή και η κατανάλωση διαφόρων υπη-
ρεσιών του ξενοδοχείου.

Ο ηθοποιός Τζόνι Ντεπ παραδέχεται επίσης στο βιβλίο του Λέβι 
ότι όταν είχε σχέση µε το µοντέλο Κέιτ Μος, έκαναν σεξ σε καθένα 
από τα 63 υπερπολυτελή δωµάτια του ξενοδοχείου. Ήταν µια επι-
θυµία που είχαν και οι δυο τους. 
Χωρίς να έχει χάσει ίχνος από την αίγλη του, το Chateau Marmont 
εξακολουθεί να αποτελεί καταφύγιο για τους αστέρες του Χόλι-
γουντ, µε πιο πρόσφατους τον Τζέι Ζ και την Μπιγιόνσε, που κάθε 
χρόνο πραγµατοποιούν στο γκαράζ του ξενοδοχείου το διάσηµο 
πάρτι τους αµέσως µετά την απονοµή των βραβείων Όσκαρ.
Το βιβλίο του Λέβι καταγράφει µε λεπτοµέρειες µικρά και µεγάλα 
σκάνδαλα, έχοντας ως κρυφές πηγές ανθρώπους που εργάστηκαν 
στο Chateau Marmont, πελάτες που θέλησαν να µιλήσουν, ακόµα 
και δηµοσιογράφους που εισέβαλαν µε αθέµιτα µέσα στους χώ-
ρους του ξενοδοχείου για να καταγράψουν τις πιπεράτες ιστορίες 
της «κρυφής λέσχης» του Χόλιγουντ. Tο συνδροµητικό δίκτυο 
HBO έχει ήδη αποκτήσει τα δικαιώµατα του βιβλίου και από τη 
νέα σεζόν θα παρακολουθήσουµε µία τηλεοπτική σειρά µε σκαν-
δαλώδες θέµα, βασισµένη σε αληθινά γεγονότα.

Γ
εµάτο σκάνδαλα και χολιγουντιανή ιστορία, το 
θρυλικό ξενοδοχείο Chateau Marmont πρωταγω-
νιστεί στο νέο βιβλίο του διάσηµου δηµοσιογρά-
φου και συγγραφέα Σον Λέβι, ο οποίος επιχειρεί 
µια ιστορική καταγραφή της κουλτούρας του αµε-
ρικανικού σινεµά µέσα από τις διάσηµες προσω-

πικότητες που πέρασαν τις πόρτες του Chateau Marmont από το 
1929 µέχρι σήµερα.
Τοποθετηµένο στο ψηλότερο σηµείο της Sunset Boulevard στο 
Λος Άντζελες, το υπερπολυτελές Chateau Marmont φιλοξενούσε 
στις ιδιαίτερες σουίτες του αποκλειστικά και µόνο σταρ του Χόλι-
γουντ. Με το προσωπικό του ξενοδοχείου να αµείβεται αδρά προ-
κειµένου να διατηρεί την εχεµύθειά του αναφορικά µε τα σκάν-
δαλα, τους αγοραίους και απαγορευµένους έρωτες, το Marmont 
έγινε το αγαπηµένο σηµείο συνάντησης και διαµονής για την α-
φρόκρεµα της 7ης τέχνης και της µουσικής βιοµηχανίας. Το άγρυ-
πνο µάτι του Σον Λέβι, ωστόσο, έφερε στο φως τις πιο πιπεράτες ι-
στορίες, που καταγράφονται λεπτοµερώς στο νέο του βιβλίο «The 
Castle on Sunset: Life, death, love, art, and scandal at Hollywood’s 
Chateau Marmont», το οποίο κυκλοφόρησε πριν από περίπου 
δύο εβδοµάδες και βρίσκεται ήδη στη λίστα των ευπώλητων στις 
ΗΠΑ και στα best sellers των µεγάλων διαδικτυακών βιβλιοπω-
λείων. Και πώς να το αγνοήσει κανείς, αφού προσφέρει µια χορ-
ταστική µατιά στην κλειδαρότρυπα του χώρου του θεάµατος. Από 
τον θάνατο του Τζον Μπελούσι και τα πάρτι της Λίντσεϊ Λόχαν στις 
σουίτες του µέχρι τους εραστές της Σκάρλετ Γιόχανσον και την ε-
ρωτική απογοήτευση της Βίβιαν Λι. Όλα συνέβησαν εκεί.

∆ωµάτιο εραστών
Όπως αναφέρει ο Λέβι στο βιβλίο του, στους χώρους του ξενοδο-
χείου η συµβατική ηθική δεν υπήρχε. Το σεξ, τα ναρκωτικά, οι τά-
σεις των επισκεπτών για κάθε είδους τρέλα ή ιδιαίτερη προτίµηση, 
ήταν αποδεκτά. Αγαπηµένο καταφύγιο της Μέριλιν Μονρόε, του 
Πολ Νιούµαν και του Άντονι Πέρκινς. Η µεν πρώτη ξεπερνούσε 
όλους τους χωρισµούς της εκεί, ενώ οι τελευταίοι φιλοξενούσαν 
κάθε είδους παράνοµη, εξωσυζυγική σχέση.
Η σταρ της δεκαετίας του ’30 Τζιν Χάρλοου ήταν η πρώτη που ανα-
κάλυψε το Chateau Marmont. Η Χάρλοου ήταν µόλις 22 ετών όταν 
απολάµβανε τον µήνα του µέλιτος µε τον τρίτο της σύζυγο σε σου-
ίτα του ξενοδοχείου. Τη συγκεκριµένη σουίτα είχε διαµορφώσει η 
ίδια, ζητώντας την τοποθέτηση µια πρόσθετης πόρτας, για να µπαί-
νουν κρυφά οι εραστές της όσο έµενε στο δωµάτιο. Μεταξύ αυτών 
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Το Chateau Marmont 
έχει φιλοξενήσει 
στις σουίτες του τα 
µεγαλύτερα σκάνδαλα 
του Χόλιγουντ.
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και  βγάλε  τον  πραγµατ ικό  εαυτό  σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Ήταν µία εβδοµάδα εξόχως αποκαλυπτική. Αποκαλύ-
φθηκε το πραγµατικό πρόσωπο του Σατανικού Κούλη 
και των αποτρόπαιων σχεδίων του, εφόσον γίνει πρω-
θυπουργός.
Όλα ξεκίνησαν την ηµέρα που ο Αλέξης Τσίπρας προκή-
ρυξε εκλογές. Την ίδια µέρα ο Σατανικός Κούλης ήταν στο 
Καστελόριζο και βασάνιζε χελώνες.

Το εύρηµα ήταν απλό, κάνει ένας επιχειρηµατίας, σε συνά-
ντηση µε τον Μητσοτάκη, µια τοποθέτηση για επταήµερη 
εργασία, παίρνουµε ένα σηµείο της 11λεπτης οµιλίας Μη-
τσοτάκη στην ίδια συνάντηση και το κολλάµε αµέσως µετά 
την τοποθέτηση του επιχειρηµατία, οπότε φαίνεται σαν το 
συγκεκριµένο σχόλιο Μητσοτάκη να δίνεται ως απάντηση 
στον επιχειρηµατία.

Η κατάληξη είναι νοµοτελειακή:

Και αυτό είναι το λιγότερο.

Πάλι καλά που εκτός από τους χελωνοδέτες υπάρχουν 
και οι χελωνοελευθερωτές (και τα χελωνονιντζάκια).

Και µετά τις χελώνες, σειρά πήραν οι κότες. Για την ακρί-
βεια οι Κ.Ο.Τ.Ε.Σ., οι Καπνιστικές Οµάδες για την Τέχνη 
και την Εικαστική Συγκρότηση. Πρόκειται για ένα κόµµα 
που υποστηρίζει τα δικαιώµατα των καπνιστών και ο 
πρόεδρός του είναι υποψήφιος µε τον ΣΥΡΙΖΑ.

Όταν έγιναν γνωστά και τα όσα προηγήθηκαν, ο αποτρο-
πιασµός µεγάλωσε.

Μια κίνηση µάλλον αχρείαστη, καθώς άλλη ήταν η πραγ-
µατική επιθυµία του Σατανικού Κούλη.

Στη συνέχεια, όπως το συνηθίζει άλλωστε, θα του έπινε 
και το αίµα.

Όλα αυτά βέβαια µε το απαραίτητο διάλειµµα, για να 
ρουφήξει το αίµα των εργαζοµένων.

Γιατί µπορεί το θέµα µε τον βασανισµό της χελώνας να 
κατέρρευσε γρήγορα, καθώς η Ν∆ έδωσε στη δηµοσι-
ότητα βίντεο όπου φαινόταν ξεκάθαρα πως η χελώνα 
µπλέχτηκε στο σκοινί για λίγα δευτερόλεπτα ενώ… 
βόλταρε, αλλά οι παραγωγοί fake news του Μαξίµου δεν 
πτοήθηκαν, πέρασαν στο επόµενο: Ο Σατανικός Κούλης 
θα περάσει σαν οδοστρωτήρας πάνω από τα εργασιακά 
δικαιώµατα και θα καθιερώσει το επταήµερο εργασίας.

Για το υπόλοιπο της ηµέρας του ο Σατανικός Κούλης είχε 
προγραµµατίσει τα εξής:
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…και  βγάλε  τον  πραγµατ ικό  εαυτό  σου.

Όταν έγιναν γνωστά και τα όσα προηγήθηκαν, ο αποτρο-
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Και γιατί να είναι τρολιά, παρακαλώ; Όπως έχει δηλώσει ο κ. Λούβρος σε συνέντευξή του στο 
popaganda.gr στις 15 Σεπτεµβρίου του 2015: «Σήµερα, και µέσα σ’ αυτές τις καταιγιστικές εξελί-
ξεις, εγώ γουστάρω πολύ τον Τσίπρα. Εµένα η γνώµη µου είναι ότι θα βαρεθούνε να τον βλέ-
πουν πρωθυπουργό. Είναι 40 χρονών και µέχρι να φτάσει 60 έχει 5 τετραετίες. Θα µε θυµηθείς».

Ο Ακάµατος Ταξιδευτής έκανε ό,τι µπορούσε για να υπενθυµίσει την παρουσία του.

Αντιθέτως, αυτόν που δείχνουν 
να ξέχασαν είναι τον Ακάµατο 
Ταξιδευτή, τον Τέρενς Κουίκ, ο 
οποίος δεν συµπεριλήφθηκε 
στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, 
στον µεγάλο αγώνα για την 
αποτροπή της παλινόρθωσης 
της ∆εξιάς.

Τσάµπα κόπος, όπως 
αποδείχθηκε…

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



Μ
ε διαφορά δύο η-
µερών η εγχώ-
ρια βιοµηχανία 
δέχτηκε δύο µε-
γάλα πλήγµατα. 
Το πρώτο όταν η 
∆έλτα ανακοίνωσε 

το λουκέτο –έπειτα από 45 χρόνια– στο εργο-
στάσιο στο Πλατύ Ηµαθίας που παρήγε το «Γάλα 
Βλάχας» και το δεύτερο όταν η Frigoglass ανα-
κοίνωσε πως προχωρά άµεσα στην παύση λει-
τουργίας του εργοστασίου που διατηρεί στην 
Πάτρα (Κάτω Αχαΐα). Μέσα σε ελάχιστες µέρες, 
δηλαδή, έχασαν τη δουλειά τους 168 άτοµα, 
καθώς στο εργοστάσιο της ∆έλτα απασχολούνταν 
76 άτοµα, ενώ στης Frigoglass 92 εργαζόµενοι.

Το κλείσιµο και των δύο εργοστασίων συνδέεται 
µε τη δύσκολη χρηµατοοικονοµική κατάσταση 
στην οποία βρίσκονται οι δύο βιοµηχανικοί ό-
µιλοι. Στόχος των διοικήσεων και ειληµµένη α-
πόφαση είναι να απαλλαγούν από τις ζηµιογόνες 
δραστηριότητες.
Ακόµα ένα σηµαντικό στοιχείο όµως είναι ότι 
την τελευταία τετραετία έχει παγώσει η αγορα-
στική δύναµη των καταναλωτών, οι οποίοι, δυ-
στυχώς, δεν αγοράζουν ελληνικά προϊόντα. Έτσι, 
αν και παλιότερα το γάλα εβαπορέ αποτελούσε 
βασικό προϊόν στην καθηµερινή διατροφή της 
ελληνικής οικογένειας, η δραστηριοποίηση των 
γαλακτοβιοµηχανιών στο φρέσκο γάλα οδή-
γησε σε δραστική µείωση της κατανάλωσής του 
και πλέον χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά 

στη ζαχαροπλαστική. Χαρακτηριστικά αναφέρε-
ται ότι αν και το 2006 αποτελούσε σχεδόν το 1/3 
της συνολικής αγοράς γάλακτος, σήµερα αποτε-
λεί µόλις το 21% (σε όγκο) της κατηγορίας του 
λευκού γάλακτος και το 16% σε αξία.
Το υψηλότερο µερίδιο στο εβαπορέ το έχει στην 
ελληνική αγορά η FrieslandCampina Hellas 
(52,8% σε όγκο και 57% σε αξία), ενώ το µερίδιο 
της ∆έλτα στην κατηγορία αυτή είναι µόλις 12% 
σε όγκο και 14% σε αξία. Είναι πασιφανές, λοιπόν, 
ότι αν και η Ελλάδα έχει βγει από τα µνηµόνια, 
όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, η κρίση παρα-
µένει, τα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας 
παραµένουν, µε αποτέλεσµα η χώρα να χάνει τα 
ηνία σε τοµείς όπου θα έπρεπε να πρωταγωνιστεί.

Η περίπτωση της ∆έλτα
Μετά το λουκέτο στο εργοστάσιο, το «Γάλα Βλά-
χας» θα παράγεται για λογαριασµό της ∆έλτα 
από άλλη εταιρεία στην Ευρώπη. Η απόφαση 
για κλείσιµο του εν λόγω εργοστασίου, µετά από 
45 χρόνια λειτουργίας, θα ενεργοποιηθεί άµεσα, 
από τη ∆ευτέρα, ενώ για τους 76 εργαζοµένους 
έχει προβλεφθεί πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου.
Το εργοστάσιο συµπυκνωµένου γάλακτος στο 
Πλατύ Ηµαθίας µέχρι το 2006 ανήκε στη Nestlé 
και τότε εξαγοράστηκε από τη ∆έλτα (∆έλτα Συµ-
µετοχών τότε). Ταυτόχρονα, η ∆έλτα πώλησε στη 
Nestlé το εργοστάσιο παγωτού στον Ταύρο. Κατά 
σύµπτωση, δε, πλέον δεν λειτουργεί ούτε το ερ-
γοστάσιο παγωτού στον Ταύρο, καθώς η Froneri, 
στην οποία η Nestlé το µεταβίβασε το 2016, απο-
φάσισε τον Σεπτέµβριο του 2017 να το κλείσει.

Το λουκέτο από τη Frigoglass
Κατά το παρελθόν η Frigoglass υλοποίησε µια 
σειρά από πρωτοβουλίες, όπως πρόγραµµα εθε-
λουσίας εξόδου, εκ περιτροπής εργασία, µείωση 
του µισθολογικού κόστους και µεταφορά παρα-
γωγής από άλλα εργοστάσια του οµίλου, προκει-
µένου η παραγωγική µονάδα της Κάτω Αχαΐας να 
καταστεί οικονοµικά βιώσιµη.
Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική παραγωγική µονάδα 
του οµίλου δεν κατέστη ανταγωνιστική. Σύµ-
φωνα µε πληροφορίες που βλέπουν το φως της 
δηµοσιότητας, το εργοστάσιο ήταν εξαιρετικά ζη-
µιογόνο και είχε συσσωρεύσει ζηµιές περίπου 10 
εκατ. ευρώ την τελευταία δεκαετία.

Όσον αφορά τους εργαζοµένους, η διοίκηση της 
εταιρείας έχει καλέσει σε διαβούλευση τους εκ-
προσώπους τους στην Κάτω Αχαΐα, προκειµένου 
να διαµορφωθούν από κοινού οι βέλτιστοι δυνα-
τοί όροι και συνθήκες αποχώρησης των επηρεα-
ζόµενων υπαλλήλων, σύµφωνα µε τις δυνατότη-
τες του οµίλου.
Η αντίστροφη µέτρηση για τη Frigoglass ξεκί-
νησε το 2016, όταν κατέρρευσε η συµφωνία πώ-
λησης του κλάδου υαλουργίας, που θα έφερνε 
σηµαντικά κεφάλαια στα ταµεία της εταιρείας.
Εκτός από την Ελλάδα, η εταιρεία, µε βάση όσα 
αναφέρονται στην οικονοµική έκθεση για το 
2017, έχει εργοστάσια παραγωγής επαγγελµα-
τικών ψυγείων στη Ρουµανία, στη Ρωσία, στην 
Ινδία, στην Ινδονησία και στη Νότια Αφρική και 
εργοστάσιο υαλουργίας στη Νιγηρία. Παράλ-
ληλα, διατηρεί γραφεία πωλήσεων σε Γερµανία, 
Νορβηγία, Πολωνία, Τουρκία, Κένυα, Νιγηρία 
και Νότια Αφρική.

Η ανεργία στην περιφέρεια
Όλα αυτά επιτείνουν το πρόβληµα της ανεργίας 
στην περιφέρεια, που εξελίσσεται σε µάστιγα.
Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, 
τέσσερις ελληνικές περιφέρειες περιλαµβάνο-
νται στις 20 φτωχότερες στην Ε.Ε. Πρόκειται για 
τις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (11η θέση), 
Ήπειρο (13η θέση), Βόρειο Αιγαίο (14η θέση) 
και ∆υτική Μακεδονία (17η θέση). Την ίδια ώρα, 
όλες οι περιφέρειες πλην Αττικής βρίσκονται 
κάτω από το 75% του µέσου κοινοτικού κατά κε-
φαλήν ΑΕΠ.
Όσον αφορά την Ελλάδα, το 2017 το µέσο κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ (εκπεφρασµένο σε όρους αγο-
ραστικής δύναµης) διαµορφώθηκε στο 67% του 
µέσου κοινοτικού. Η Αττική ήταν η µόνη που κα-
τέγραψε κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω του 75% και συ-
γκεκριµένα 91%.
Το χαµηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελ-
λάδα το 2017 σηµειώθηκε στην Περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης (46%), στην Ή-
πειρο και το Βόρειο Αιγαίο (48%) και στη ∆υτική 
Ελλάδα (49%). Ακολουθούν η Θεσσαλία (52%), 
η Κεντρική Μακεδονία (53%), η Πελοπόννη-
σος (56%), η Κρήτη (57%), η ∆υτική Μακεδο-
νία (59%), η Στερεά Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά 
(62%) και το Νότιο Αιγαίο (72%).
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ΜΕΣΑ ΣΕ 48 ΩΡΕΣ, 
∆ΥΟ ΛΟΥΚΕΤΑ

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

Παρά την ανάπτυξη και την έξοδο από τα 
µνηµόνια, στην ελληνική αγορά «έσκασαν» 
δύο λουκέτα, µε αποτέλεσµα 168 άτοµα να 
χάσουν τη δουλειά τους.





 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

Η 
σημαντικότερη δυσκολία στην 
επεξεργασία του γραπτού λό-
γου που αντιμετωπίζουν οι 
μαθητές με δυσλεξία είναι η 
δυσκολία στην ανάγνωση. Η 
δυσκολία αυτή εντοπίζεται 

στην αποκωδικοποίηση, στην ευχέρεια και στην 
κατανόηση. Ο σημαντικότερος παράγοντας στον 
οποίο οφείλεται η δυσκολία στην ανάγνωση είναι 
η ύπαρξη προβλημάτων στη γλωσσική επεξερ-
γασία. Η ελλειμματική φωνολογική επίγνωση 
δυσκολεύει την αποθήκευση, την ανάκληση και 
την επεξεργασία των λέξεων ως συνόλων και 
θεωρείται ο πιο ισχυρός παράγοντας πρόβλεψης 
των αναγνωστικών δυσκολιών.
Φωνολογική ενημερότητα είναι η ικανότητα του 
μαθητή να αναλύει τις λέξεις σε φωνήματα και 
να κάνει κατάτμηση - σύνθεση φωνημάτων. 
Είναι δηλαδή η ικανότητα του παιδιού να ανα-
γνωρίζει και να χειρίζεται με συνειδητό τρόπο τα 
φωνολογικά στοιχεία της γλώσσας. Επίσης, είναι 
ένας προγνωστικός δείκτης μέσω του οποίου 
μπορούμε να προβλέψουμε την ύπαρξη μαθη-
σιακών δυσκολιών, καθώς και την αναπτυγμέ-
νη ικανότητα του παιδιού στην ανάγνωση και τη 
γραφή.
Τα παιδιά αναπτύσσουν τη φωνολογική ενημε-
ρότητα ως δεξιότητα στην ηλικία των 3 ετών με 
την προφορά ομοιοκατάληκτων λέξεων σε τρα-
γούδια και ποιήματα. Μεγάλος αριθμός ερευνών 
έδειξε ότι τα παιδιά που δεν έχουν κατακτήσει τη 
φωνολογική επίγνωση στο επίπεδο των φωνη-
μάτων αναμένεται να εκδηλώσουν δυσκολίες 
στην εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης. 
Όταν ένα παιδί είναι σε θέση να διακρίνει τα φω-
νήματα μιας λέξης, είναι πιο εύκολο να τη διαβά-
σει και να τη γράψει.
Στρατηγικές και τρόποι αντιμετώπισης των ανα-
γνωστικών δυσκολιών με ασκήσεις φωνολογι-
κής ενημερότητας:
•  Ζητήστε από το παιδί να διαβάσει καρτέλες με 

συλλαβές με βάση ένα συγκεκριμένο γράμμα 
(γα, γο, γω, γι, γη, γυ, γε, γαι, γοι, γει, για, γιο, 
γευ, γαυ, Γα, Γο, Γω κ.λπ.). Ζητήστε του να τις 
διαβάζει κάθε φορά και πιο γρήγορα. Προχω-
ρήστε στην επόμενη ομάδα συλλαβών μόλις 
το παιδί μάθει να διαβάζει σωστά και γρήγορα 

όλες τις συλλαβές.
•  Ζητήστε από το παιδί να διαβάσει δισύλλαβες 

λέξεις που αρχίζουν από ένα συγκεκριμένο 
γράμμα ή συλλαβή (γάλα, γάζα, γάτα κ.λπ.). 
Ζητήστε του να τις διαβάζει κάθε φορά και πιο 
γρήγορα. Προχωρήστε στην επόμενη ομάδα 
λέξεων μόλις το παιδί μάθει να διαβάζει σωστά 
και γρήγορα όλες τις λέξεις. Στη συνέχεια δώ-
στε του τρισύλλαβες, τετρασύλλαβες και πολυ-
σύλλαβες λέξεις.

•  Ζητήστε από το παιδί να βρει, να πει και να γρά-
ψει λέξεις που αρχίζουν από ένα συγκεκριμέ-
νο γράμμα, π.χ. το γράμμα ν (νερό, νύχι, νότα 
κ.λπ.).

•  Ζητήστε από το παιδί να βρει, να πει και να γρά-
ψει λέξεις που έχουν μια συγκεκριμένη συλλα-
βή, π.χ. τη συλλαβή να (μάνα, κανάτα, μανάβης 
κ.λπ.).

•  Ζητήστε από το παιδί να βγάλει κάποιο φώνημα 
της λέξης, π.χ. από τη λέξη σέλα να βγάλει το 
/σ/ και να βρει ποια καινούργια λέξη δημιουρ-
γείται (έλα).

•  Ζητήστε από το παιδί να βάλει κάποιο φώνημα 
στη λέξη, π.χ. στη λέξη ρέμα να βάλει στην αρχή 
το /κ/ και να βρει ποια καινούργια λέξη δημι-
ουργείται (κρέμα).

•  Ζητήστε από το παιδί να βρει τη λέξη λέγοντάς 

του ένα ένα τα φωνήματα, π.χ. ποια λέξη ακού-
ει κ-ό-τ-α.

•  Ζητήστε από το παιδί να αναλύσει τις λέξεις σε 
συλλαβές (νε-ρό) και στη συνέχεια σε φωνή-
ματα (ν-ε-ρ-ό).

•  Ζητήστε από το παιδί να σας πει ανάποδα λέξεις 
(εσύ – υσε).

•  Δώστε στο παιδί λέξεις σε καρτέλες, στην αρχή 
δισύλλαβες, τρισύλλαβες και στη συνέχεια 
πολυσύλλαβες. Ζητήστε του με ένα ψαλίδι να 
κόψει ένα ένα τα γράμματα και να τα λέει δυνα-
τά. Στη συνέχεια ανακατέψτε τα γράμματα και 
ζητήστε του να θυμηθεί και να ξαναφτιάξει τις 
λέξεις.

•  Δώστε στο παιδί καρτέλες με λέξεις που τους 

λείπει μια συλλαβή και ζητήστε του να τη βρει 
και να διαβάσει σωστά τις λέξεις, π.χ. λε_νι (λε-
μόνι), πο_λατο (ποδήλατο).

•  Δώστε στο παιδί να διαβάσει λέξεις με ομοιο-
καταληξία, όπως ζάρι-ψάρι, λάβα-φάβα, κότα-
ρότα κ.λπ.

•  Δώστε στο παιδί να διαβάσει λέξεις που διαφέ-
ρουν μόνο στον τόνο, π.χ. γέρος-γερός, άλλα-
αλλά, θέα-θεά, νόμος-νομός κ.λπ.

•  Δώστε στο παιδί να διαβάσει απλές προτάσεις, 
π.χ. πίνω γάλα, πάω στο σπίτι κ.λπ. Καλό θα 
είναι η κάθε λέξη να είναι χρωματισμένη με δι-
αφορετικό χρώμα. Όταν το παιδί μάθει να δια-
βάζει γρήγορα τις συγκεκριμένες προτάσεις, 
προχωρήστε σε πιο σύνθετες.

Τι είναι η φωνολογική 
ενημερότητα και πώς 

επηρεάζει την αναγνωστική 
ικανότητα των παιδιών; 

Δραστηριότητες 
παρέμβασης
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* Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός - συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστημονικός σύμβουλος του τομέα Ειδικής Αγωγής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, επιστημονικός διευ-
θυντής του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση». eidikospaidagogos.gr

Η ελλειμματική φωνολογική επίγνωση δυσκολεύει 
την αποθήκευση, την ανάκληση και την επεξεργασία 
των λέξεων ως συνόλων και θεωρείται ο πιο ισχυ-
ρός παράγοντας πρόβλεψης των αναγνωστικών δυ-
σκολιών.“



 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Τ
ο πρόγραµµα «Μαζί 
και στο σπίτι», που 
υλοποιείται από 
τον Σύλλογο Καρ-
κινοπαθών ΚΕΦΙ, 

καλύπτει το κενό της έλλει-
ψης δοµών τελικού σταδίου 
για τους ασθενείς µε καρκίνο 
και αποτελεί ένα ανεκτίµητο 
βοήθηµα για τους ίδιους και 
τις οικογένειές τους. Μέ-
χρι σήµερα έχουν γίνει 400 
επισκέψεις από τους ψυχο-
λόγους και την κοινωνική 
λειτουργό του ΚΕΦΙ στο ευ-
ρύτερο λεκανοπέδιο Αττικής, 
µε τη χορηγική υποστήριξη 
φαρµακευτικών εταιρειών, οι 
οποίες καλύπτουν ένα µέρος 
των λειτουργικών εξόδων. Το 
πρόγραµµα για να συνεχιστεί 
χρειάζεται τη βοήθεια όλων 
των πολιτών. Μπορείτε να 
γίνετε πρεσβευτής της δρά-
σης χωρίς να επιβαρυνθείτε 
οικονοµικά, ώστε να διαδοθεί 
ακόµα πιο µακριά το µήνυµα 
του ΚΕΦΙ. Βρείτε πληροφο-
ρίες στην πλατφόρµα GIVE & 
FUND.

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΜΑΖΙ ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Μία τετραετία χωρίς πολλαπλή 
σκλήρυνση ε όλις 20 χάπια

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι

«Σε αντίθεση µε τη χρόνια ανοσοκαταστολή 
των άλλων θεραπειών, το νέο φάρµακο βο-
ηθά στη διαµόρφωση ενός νέου ανοσοποι-
ητικού συστήµατος, λιγότερο επιρρεπούς 
στην αυτοανοσία». 
Σπύρος Κονιτσιώτης, αν. καθηγητής 
Νευρολογίας

“
Εκατό µωρά που έχουν γεννηθεί, άλλα 86 που 

έρχονται και 180 οικογένειες που έχουν ωφε-
ληθεί σε 354 ακριτικές ή δυσπρόσιτες περιοχές 
της Ελλάδας συνθέτουν τον απολογισµό της 

πρώτης τριετίας της πρωτοβουλίας HOPEgenesis. Μιλώ-
ντας γι’ αυτή τη µοναδική στο είδος της πρωτοβουλία που 
αντιµετωπίζει το φλέγον ζήτηµα της υπογεννητικότητας 
στην πατρίδα µας, ο ιδρυτής και εµπνευστής της, µαιευτή-
ρας-γυναικολόγος Στέφανος Χανδακάς, επισηµαίνει πως 
η υπογεννητικότητα αποτελεί πολυσύνθετο πρόβληµα, το 
οποίο είναι εντονότερο στα νησιά και στα ορεινά αποµα-
κρυσµένα χωριά, καθώς εκεί πρωτίστως η ανασφάλεια 
ωθεί τα ζευγάρια να αναβάλλουν επ’ αόριστον τη δηµι-
ουργία οικογένειας. Εκτός βέβαια από την ανασφάλεια, 
σηµαντικός παράγοντας είναι και το κόστος µιας κύησης. 
Σε ένα µικρό µακρινό νησί όπως οι Φούρνοι µια εγκυµο-
σύνη κοστολογείται στα 10.000 ευρώ, γιατί ο απλός υπέ-

ρηχος των 50 ευρώ ισοδυναµεί µε δαπάνη 1.000 ευρώ, 
αφού η µέλλουσα µητέρα πρέπει να αφήσει τη δουλειά 
της, να ταξιδέψει, να διαµείνει σε άλλη πόλη και να επι-
στρέψει. Επόµενοι στόχοι της HOPEgenesis η δηµιουργία 
παιδικών σταθµών για να µπορούν να απασχολούνται τα 
παιδιά και να εργάζονται οι γονείς τους, καθώς και µια 
καινοτόµος πρωτοβουλία η οποία θα λάβει χώρα στην 
Ήπειρο, σε συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση, την 
Εκκλησία, το Επιµελητήριο Θεσσαλίας και τα βόρεια νη-
σιά του Ιονίου, ώστε να κατοικηθούν ξανά κάποια νησιά 
που έχουν αδειάσει από κατοίκους. Το δηµογραφικό 
αποτελεί εθνικό θέµα, γι’ αυτό και ο καθηγητής Αθανάσι-
ος Κυριαζής από το Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής 
Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς εκπονεί µελέτες 
για τη συσχέτιση των κοινωνικών και οικονοµικών παρα-
γόντων µε το ζήτηµα της υπογεννητικότητας και το κόστος 
της στο ΑΕΠ της χώρας.

∆έκα χιλιάδες ευρώ το κόστος µιας εγκυµοσύνης στα  µακρινά νησιά 

Β
ρισκόµαστε σε ρυθµούς εκλογών και η τετραετία ως 
όρος είναι πολύ επίκαιρη. Όχι µόνο στο πολιτικό προσκή-
νιο αλλά και στο ιατρικό πεδίο, εφόσον µιλάµε για τη νέα 
θεραπεία της πολλαπλής σκλήρυνσης, που χαρίζει στους 
ασθενείς θεραπευτικό όφελος τεσσάρων ετών µε µόλις 20 

χάπια κλαδριβίνης. Η νέα θεραπεία, παρ’ ότι διαθέτει πολλαπλά οφέλη 
για τους πάσχοντες και συµβάλλει στην εξοικονόµηση των δαπανών 
υγείας, ακόµα δεν έχει πάρει το εισιτήριο εισόδου στην εγχώρια αγορά 
από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Ιατρικής Καινοτοµίας και βρίσκεται 
στην αναµονή για εννέα µήνες. Εφόσον εγκριθεί η άφιξή της, η Ελλάδα 
θα γίνει η 54η χώρα στην οποία θα κυκλοφορεί, ωστόσο ήδη έχει χο-
ρηγηθεί σε 14 Έλληνες ασθενείς στο πλαίσιο προγράµµατος πρώιµης 
πρόσβασης και σε άλλους 20 που συµµετέχουν σε κλινική µελέτη.

«Τα δισκία κλαδριβίνης δουλεύουν διαφορετικά, κάνοντας εκλε-
κτική ανοσοποιητική αποκατάσταση, µέσω της οποίας επιτυγχάνουν 
την ανασύσταση ενός νέου ανοσοποιητικού συστήµατος, που είναι λι-
γότερο επιρρεπές στην αυτοανοσία. Το δραστικό µόριο, η κλαδριβίνη, 
ενεργοποιείται και απενεργοποιείται µε ένζυµα, επιτυγχάνοντας µε την 
έναρξη της θεραπείας την παροδική µείωση του πληθυσµού των Τ και 
Β λεµφοκυττάρων και µετά την αναπλήρωση του πληθυσµού τους, 
γεγονός που έχει σηµαντικά οφέλη σε σύγκριση µε τη χρόνια ανοσο-
καταστολή των άλλων φαρµάκων» τονίζει ο αναπληρωτής καθηγητής 
Νευρολογίας στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Σπύρος Κονιτσιώτης. Ο 
καθηγητής προσθέτει ότι το δοσολογικό σχήµα είναι πραγµατικά µο-
ναδικό, αφού ο ασθενής λαµβάνει τον πρώτο και τον δεύτερο χρόνο 
συνολικά 20 χάπια και µένει ελεύθερος νόσου για τουλάχιστον τέσ-
σερα χρόνια. Το κόστος χορήγησης για κάθε ασθενή διαµορφώνεται 
στα 17.000 ευρώ ετησίως, µε τον ασθενή να µη χρειάζεται νοσηλεία, 
ούτε να τρέχει συχνά στο νοσοκοµείο για εξετάσεις. Ο κ. Κονιτσιώτης 
επισηµαίνει ότι η κλαδριβίνη ενδείκνυται κυρίως για γυναίκες αναπα-
ραγωγικής ηλικίας που θέλουν να προγραµµατίσουν µια εγκυµοσύνη, 
τους ανθρώπους που ζουν σε νησιά ή ορεινά χωριά και δεν έχουν 
εύκολη πρόσβαση σε πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, καθώς και για 
τους πολυάσχολους ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά και τους είναι 
δύσκολο να χάσουν ηµέρες εργασίας λόγω της απαιτούµενης γραφει-
οκρατίας του συστήµατος υγείας.
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

Την όλη διοργάνωση επιμελήθηκε η Promevent και την 
εκδήλωση η CGC Communication.

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

Μετά από πολυετή επιτυχημένη συνεργασία στην 
ελληνική αγορά, η FCA και ο Όμιλος Συγγελίδη 
συμφώνησαν να τερματίσουν τις κοινές τους 
δραστηριότητες όσον αφορά την εισαγωγή της 

μάρκας Jeep στην Ελλάδα, όσο και σε σχέση με τη δια-
νομή των μαρκών Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, 
Abarth και Mopar στην Ελλάδα.

Από τις 15 Απριλίου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της 
μάρκας Jeep θα πωλούνται και θα εξυπηρετούνται από δια-
νομείς οι οποίοι θα υπάγονται απευθείας στην FCA Greece, 
όπως συμβαίνει ήδη για τις μάρκες Fiat, Fiat Professional, 
Alfa Romeo, Abarth και Mopar.

Η FCA θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Όμιλο Συγγε-
λίδη, τον επί πολλά έτη συνεργάτη της στην Ελλάδα, για 
τη συμβολή του στη σφαιρική ανάπτυξη και ενδυνάμωση 
των μαρκών της FCA στην ελληνική αγορά και εύχεται 
στον Όμιλο Συγγελίδη κάθε επιτυχία στις μελλοντικές του 
δραστηριότητες.

Ο Όμιλος Συγγελίδη ευχαριστεί την FCA και εύχεται 
κάθε επιτυχία στα μελλοντικά της σχέδια.

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

Μετά τον νέο κινητήρα πετρελαίου 1.5 dCi η Dacia τοποθετεί στο Duster και τα νέα σύνολα βενζίνης 1.3 TCe, που 
και αυτά έχουν εξελιχθεί από τη Renault και τη Mercedes.

Ο 1.3 TCe αντικαθιστά τον 1.2 TCe που κινούσε μέχρι τώρα το Duster και η βασική του έκδοση αποδίδει 130 
ίππους και 240 Nm και κοστίζει από €15.980. Αυτή των 150 ίππων και των 250 Nm ξεκινά από €16.680, ενώ το κιβώτιο 
είναι μηχανικό 6 σχέσεων και μεταδίδει την κίνηση στους εμπρός τροχούς.

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

Μ
ε έναν εντυπωσιακό όγκο πωλήσεων σε ιδιώτες σε όλο τον κόσμο, με τέσσερις παγκόσμιους 
τίτλους στο ενεργητικό της και δεκάδες τίτλους σε τοπικά ή περιφερειακά πρωταθλήματα, η 
Skoda Fabia R5 προχώρησε στην απαιτούμενη ανανέωση, με σκοπό, όπως δήλωσε ο επι-

κεφαλής της Skoda Motorsport, Μίχαλ Χραμπάνεκ, «να διατηρήσουν οι δεκάδες πελάτες μας στον 
κόσμο την ανταγωνιστικότητα που επιθυμούν ώστε να κερδίζουν».

Αισθητικά, η νέα Fabia R5 δανείζεται στοιχεία από το αντίστοιχο ανανεωμένο μοντέλο παραγω-
γής, ενώ έχουν γίνει βελτιώσεις στην απόδοση, αλλά και στην αξιοπιστία του αυτοκινήτου. Για πα-
ράδειγμα, ο turbo κινητήρας των 1.600 κυβικών με turbo της νέας γενιάς R5 αναβαθμίστηκε, βελ-
τιώνοντας την ισχύ εξόδου και την απόκρισή του.

Μετά από δοκιμές χιλιάδων χιλιομέτρων σε χωμάτινους και ασφάλτινους δρόμους, καθώς και 
σε χιόνι και πάγο, η ανανεωμένη Skoda Fabia R5 ακολουθεί τα βήματα του προκατόχου της, του πιο 
επιτυχημένου αυτοκινήτου ράλι στην ιστορία της μάρκας.

Η ανανεωμένη Skoda Fabia R5 θα λάβει Δελτίο Αναγνώρισης (Homologation) τις επόμενες ε-
βδομάδες και θα είναι διαθέσιμη στους πρώτους πελάτες από τα μέσα του 2019. Μέχρι το τέλος του 
2018 είχαν πωληθεί συνολικά 252 Skoda Fabia R5.

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

Φέτος η Citroën συμπληρώνει έναν αιώνα δυναμικής πορείας, γράφοντας τις δικές της 
λαμπρές σελίδες στο βιβλίο ιστορίας του αυτοκινήτου.

Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων, καθώς και την επίτευξη των 100 νικών 
στο WRC, η μάρκα γιορτάζει τη φιλόδοξη πορεία της και σας προσφέρει μοναδικά 

προνόμια μέσα από το νέο πρόγραμμα ΠΡΙΜ 100, που δημιουργήθηκε για να ικανοποιεί ακόμα 
και τις πιο απαιτητικές ανάγκες.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ΠΡΙΜ 100 προσφέρει όλα τα άμεσα διαθέσιμα καινούργια μο-
ντέλα, με κινητήρες νέων προδιαγραφών Euro 6.2, σε ειδικές τιμές, με 36 πραγματικά άτοκες 
δόσεις και με 5 χρόνια εγγύηση! Η Citroën προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης νέων και εξε-
λιγμένων μοντέλων, εστιάζοντας στους τομείς της απόλυτης ασφάλειας, της αισθητικής υπερο-
χής και της ολιστικής άνεσης, με τον πιο προσιτό τρόπο απόκτησης.

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

Η Mazda ανακοίνωσε πως µαζί µε τον συνεργάτη της, τον Όµιλο Συγγελίδη, θα ξεκινήσει τις 
πωλήσεις νέων οχηµάτων στην Ελλάδα αργότερα αυτόν τον χρόνο.

Ξεκινώντας µε τα εγκαίνια ενός καταστήµατος-ναυαρχίδα στα νότια προάστια της Αθή-
νας αυτό το καλοκαίρι, οι Έλληνες οδηγοί θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την εµπειρία των 

τελευταίας σειράς αυτοκινήτων της Mazda, συµπεριλαµβανοµένου του ολοκαίνουριου Mazda3, του 
Mazda MX-5, του κορυφαίου σε πωλήσεις διθέσιου roadster στον κόσµο, και του ηγέτη της κατηγο-
ρίας του, του Mazda CX-5 SUV.

O David McGonigle, Regional Director της Mazda Central and South East Europe, δήλωσε: «Είµα-
στε πραγµατικά ενθουσιασµένοι µε την έναρξη πωλήσεων των νέων µας οχηµάτων στην Ελλάδα. Τα 
τελευταία χρόνια λαµβάναµε συνεχώς αιτήµατα από ενδιαφερόµενους καταναλωτές για να κάνουµε τα 
αυτοκίνητά µας ξανά διαθέσιµα στην Ελλάδα και τώρα πιστεύουµε ότι είναι η κατάλληλη στιγµή. Στον 
Όµιλο Συγγελίδη βρήκαµε έναν τοπικό συνεργάτη υψηλών προδιαγραφών, που κατανοεί το brand µας 
και θα διασφαλίσει µια επιτυχηµένη επάνοδο σε µια αγορά όπου η Mazda έχει µια µακρά ιστορία».

Ο κ. Πολύχρονης Συγγελίδης, επικεφαλής των επιχειρήσεων Συγγελίδη, σχολίασε: «Είµαστε πολύ 
ευτυχείς που η Mazda επέλεξε εµάς γι’ αυτό το εγχείρηµα, σε αυτή τη σηµαντική στιγµή για το brand. 
Είµαστε βέβαιοι ότι η µακροχρόνια δέσµευσή µας στην επίτευξη µιας ηγετικής θέσης στην εγχώρια 
αγορά αυτοκινήτου, παρέχοντας έναν ολοκληρωµένο συνδυασµό προϊόντων και υπηρεσιών και µια 
εµπειρία υψηλής ποιότητας στους πελάτες µας, θα επιτρέψουν σε µια νέα γενιά Ελλήνων να ερωτευ-
τούν τα αυτοκίνητα της Mazda».

H Mazda εισήλθε στην αγορά το 1982, πετυχαίνοντας πωλήσεις άνω των 100.000 οχηµάτων στην 
Ελλάδα. Σήµερα η Mazda διατηρεί ένα δίκτυο 14 εξουσιοδοτηµένων συνεργείων, που παρέχουν υπη-
ρεσίες service και συντήρησης, καθώς και αυθεντικά ανταλλακτικά Mazda σε όλη τη χώρα.

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

H Hyundai συνεχίζει τα µεγάλα σχέδιά της για εξάπλωση της γκάµας «Ν», επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται στο δοκιµα-
στικό στάδιο µιας τετρακίνητης έκδοσης του i30N, το οποίο θα βρεθεί απέναντι στο αντίστοιχο Golf R.

Την άποψη ότι τα µοντέλα της σειράς «Ν» θα µπορούσαν να είναι και τετρακίνητα εξέφρασε πριν από λίγο καιρό ο 
άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τα συγκεκριµένα µοντέλα, ο Albert Biermann, µε το i30Ν να είναι µάλλον το πρώτο από αυτά.

Σύµφωνα µε πληροφορίες που έρχονται από την Αυστραλία, o πίσω άξονας και η τετρακίνηση του Kona ταιριάζουν και 
στο i30, κάτι που δίνει µια ένδειξη για τα µηχανικά µέρη που θα χρησιµοποιηθούν αλλά και αφήνει υπόνοιες για µια «Ν» έκ-
δοση του Kona.

Εκτός από την τετρακίνηση, το τµήµα επιδόσεων της Hyundai εξετάζει και το ενδεχόµενο υιοθέτησης ενός διπλόδισκου 
κιβωτίου, κάτι που ακουγόταν για το i30N από τον Μάρτιο του 2018 αλλά τελικά δεν προχώρησε.

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

Φέτος τον Μάιο η Peugeot κάνει επανάσταση και φέρνει πρώτη την άνοιξη για άλλη µια φορά 
στην αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα µε ειδικές τιµές σε όλα τα µοντέλα της!

H εµβληµατική γαλλική αυτοκινητοβιοµηχανία µε τα πολυβραβευµένα µοντέλα και 
την πρωτοποριακή τεχνολογία κάνει άλλο ένα εντυπωσιακό βήµα και γίνεται η πρώτη εταιρεία αυ-
τοκινήτου στην Ελλάδα που προσφέρει ειδικές τιµές στο πλαίσιο του καθιερωµένου ανοιξιάτικου 
δεκαηµέρου προσφορών.

Συγκεκριµένα, από την Τετάρτη 1 µέχρι και το Σάββατο 18 Μαΐου στο επίσηµο δίκτυο διανο-
µέων της Peugeot, για αυστηρά περιορισµένο αριθµό αυτοκινήτων –και σε ευρεία γκάµα εκδό-
σεων, κινητήρων και επιπέδων εξοπλισµού–, ισχύουν τιµές-έκπληξη για όλα τα επιβατικά και ε-
παγγελµατικά µοντέλα της Peugeot µε όφελος έως 6.300 ευρώ.

Οι µοναδικές προσφορές Spring Sales ισχύουν και για την οικογένεια των SUV της Peugeot, 
2008, 3008 και 5008!

Το Nissan Micra µε 149 ευρώ τον µήνα για την έκδοση ΙG-T 
των 100 ίππων

Σχεδιασµένο ειδικά για τους ευρωπαϊκούς δρόµους, το Micra είναι ένα ευέλικτο, τεχνολογικά προηγµένο και συναρπαστικό 
αυτοκίνητο, που αποπνέει αίσθηµα ασφάλειας χάρη στην άνετη και προβλέψιµη οδηγική συµπεριφορά του.

Το νέο κινητήριο σύνολο βενζίνης του 1 λίτρου και ισχύος 100 ίππων προσφέρει ακόµα καλύτερη απόκριση και επιτά-
χυνση, ενώ µπορεί να συνδυαστεί και µε το αυτόµατο κιβώτιο Xtronic.

Το νέο Micra διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις κινητήρων: ατµοσφαιρικός βενζίνης 1 λίτρου µε 71 ίππους από €12.690, turbo 
βενζίνης 1 λίτρου, 100 και 117 ίππων, από €14.290 και €15.890 αντίστοιχα, καθώς και turbo diesel 1,5 λίτρων, ισχύος 90 ίππων, 
από €15.190.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν τον πλησιέστερο έµπορο Nissan ή το www.nissan.gr.

Πρόκειται για μία έκδοση που έχει πολλά κοινά χαρα-
κτηριστικά με το υβριδικό Ioniq, αφού ένας τετρακύλιν-
δρος ατμοσφαιρικός 1.6 GDI με άμεσο ψεκασμό απο-
δίδει 105 ίππους και συνδυάζεται με ηλεκτρικό μοτέρ 

με 43,5 ίππους. Η συνδυαστική ισχύς είναι στους 141 ίππους και 
στα 265 Nm, που περνούν στους μπροστινούς τροχούς μέσω 
αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη με 6 σχέσεις.
Από κει και πέρα, υπάρχει μια μπαταρία λιθίου ιόντων 1,56 kWh 
που χρησιμοποιείται και στο Ioniq και φροντίζει για την ανάκτηση 
ενέργειας και τη μείωση της εκπομπής ρύπων και κατανάλω-
σης, με το ηλεκτρικό μοτέρ να ξεκουράζει το θερμικό. Από πλευ-
ράς επιδόσεων το 0-100 διαρκεί 11,2 δλ. με τελική ταχύτητα στα 
160 χλμ./ώρα, όταν η μέση κατανάλωση είναι στα 3,9 λίτρα / 100 
χλμ. με εκπομπή 90 γρ. CO2/χλμ. To Hyundai Kona Electric θα 
είναι διαθέσιμο στις αγορές της Ευρώπης από τον Αύγουστο. 

Και υβριδική έκδοση 
για το Hyundai Kona
ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΚΟΎΓΕΤΑΊ ΑΣΎΝΗΘΊΣΤΟ,  
ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΊΚΟ ΟΊ ΚΟΡΕΑΤΕΣ  
ΛΑΝΣΑΡΟΎΝ ΚΑΊ ΤΟ ΎΒΡΊΔΊΚΟ KONA.

Π
ιο ώριμο και πλήρες από ποτέ, το best-
seller supermini σου χαρίζει πρό-
σβαση σε έναν κόσμο άνεσης και τε-
χνολογίας με τις πιο δελεαστικές προ-

σφορές που έγιναν ποτέ.
Το σύνολο ολοκληρώνουν οι κορυφαίοι turbo 
κινητήρες βενζίνης (0.9 TCe) και diesel (1.5 dCi) 
75 και 90 ίππων. O πλούσιος εξοπλισμός της έκ-
δοσης Dynamic περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
κάρτα Renault Hands Free, αυτόματο κλιμα-
τισμό, ζάντες αλουμινίου, εμπρός και πίσω αι-
σθητήρες παρκαρίσματος, σύστημα πλοήγησης 
με οθόνη 7 ιντσών, κάμερα οπισθοπορείας και 
προβολείς Full LED Pure Vision.
Έτσι, στην έκδοση 0.9 TCe των 75 ίππων το ό-
φελος φτάνει τα €1.380, με την τιμή να διαμορ-
φώνεται στα €12.980, καθιστώντας την επιλογή 
ενός Renault Clio με κινητήρα βενζίνης ιδιαί-
τερα δελεαστική. Για τους λάτρεις του diesel, το 
όφελος φτάνει τα €2.000 όταν πρόκειται για την 
ιδιαίτερα δημοφιλή, κορυφαία έκδοση diesel 
του Renault Clio, 1.5 dCi 90 hp Dynamic, με 
την τελική τιμή να διαμορφώνεται στα €15.010.
Συνοδευόμενο από 5 χρόνια εργοστασιακή εγ-
γύηση, 3 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια και 6 
μήνες δωρεάν ασφάλιση (εκτός της έκδοσης 
0.9 TCe 75 hp Authentic), το Renault Clio ανα-
δεικνύεται στην πιο ολοκληρωμένη και δελεα-
στική πρόταση της κατηγορίας του. Περισσότε-
ρες πληροφορίες στο www.renault.gr.

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

Η Skoda συνηθίζει να αναθέτει διάφορα 
projects στην εκπαιδευτική σχολή που δι-
ατηρεί εδώ και χρόνια στο Mlada Boleslav 

της Τσεχίας. Για την περίσταση, η ομάδα των σπου-
δαστών πήρε ένα Kodiaq και σε περίπου 2.000 ερ-
γατοώρες το μετέτρεψε στο pickup που βλέπετε, 
με όλα τα μάχιμα εφόδια (από snorkel και προβο-
λέα οροφής έως γάντζους και αλουμίνια στην κα-
ρότσα). Μάλιστα, η καρότσα του Mountiaq (όπως 
ονομάζεται) διαθέτει από υποδαπέδιες κρυφές 
θήκες μέχρι κρυφό φωτισμό που φτάνει μέχρι και 
το καπό. Κινητήρας είναι ο δίλιτρος TSI βενζίνης με 
απόδοση στους 190 ίππους. Στο πλαίσιο έχουν γίνει 
κάποιες επεμβάσεις, ώστε να αποκτήσει μεγαλύ-
τερες εκτός δρόμου ικανότητες, με την απόσταση 
από το έδαφος να έχει αυξηθεί στα 290 χιλιοστά 
(100 χιλιοστά περισσότερα από το Kodiaq Scout), 
ενώ έχουν προστεθεί 17΄΄ ζάντες με καθαρόαιμα 
offroad ελαστικά. Εντέλει: θα θέλατε να δείτε ένα 
«αγροτικό» με τα σήματα της Skoda;

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

Το πρόγραμμα Citroën Reverse Sales σας δίνει τη δυνατότητα να πουλήσετε το παλιό 
σας αυτοκίνητο και να αγοράσετε ένα ολοκαίνουριο Citroën C1, C3, SUV C3 Aircross, 
C4 Cactus και το νέο SUV C5 Aircross με προνομιακή χρηματοδότηση και 5 χρό-

νια εγγύηση. Όλα τα μοντέλα προσφέρονται με νέους κινητήρες Euro 6.2, οι οποίοι συν-
δυάζουν ιδανικά τη δύναμη με τη χαμηλή κατανάλωση και όλα τα οφέλη, την τεχνολογία 

και την άνεση που προσφέρει το 
Citroën Advanced Comfort. Κάντε 
ένα Citroën δικό σας στο επίσημο 
δίκτυο διανομέων Citroën έως 
τις 30 Ίουνίου. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε το ε-
πίσημο δίκτυο διανομέων Citroën 
ή την ιστοσελίδα Citroën Reverse 
Sales.

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

Πρόσφατα απονεμήθηκαν δύο σημαντικά βραβεία στη 
Mercedes-Benz Ελλάς από τον ανεξάρτητο οργανισμό 
Superbrands, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προ-

ϊοντικές και εταιρικές επωνυμίες. Η Mercedes-Benz Ελλάς 
έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία ως «Corporate Superbrand 
2018-2019» στην κατηγορία «Αυτοκίνητο - Μοτοσικλέτα», έχο-
ντας να ανταγωνιστεί άλλες έξι αξιόλογες εταιρείες του κλάδου.
Η διάκρισή της ως κορυφαίας εταιρικής επωνυμίας στην Ελ-
λάδα συμπληρώθηκε από το σημαντικό ειδικό βραβείο «Χρυσή 
Νίκη» που αποκόμισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως «Κορυ-
φαία Διεθνής Εταιρεία που Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα».
Τα βραβεία παρέλαβε ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος 
της Mercedes-Benz Ελλάς Ί. Καλλίγερος, ο οποίος δήλωσε: «Οι 
διακρίσεις αυτές ανήκουν στον καθέναν από εμάς, που απο-

τελούμε τη μεγάλη οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και 
κάθε μέρα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό, ώστε η εταιρεία 
μας να αποκομίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρι-
σης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το πάθος και τη δέσμευση στο 
όραμα και στις αξίες μας. Εύχομαι οι διακρίσεις να μας συνο-
δεύουν σε κάθε μας ενέργεια».

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Έ
χει µεταξόνιο 2.729 χιλιοστών και τις αναλογίες ενός 
δυναµικού και ταυτόχρονα κόµπακτ σεντάν µε µι-
κρούς προβόλους µπροστά και πίσω. Βρίσκεται στην 
κορυφή της κατηγορίας της όσον αφορά το ύψος της 
οροφής στον χώρο των πίσω επιβατών. Ο χώρος α-

ποσκευών έχει χωρητικότητα 420 λίτρα (diesel: 410 λίτρα) και 
το πρακτικό του σχήµα καθιστά το καινούργιο σεντάν ακόµα 
πιο χρηστικό. Επιπλέον, διαθέτει όλες τις γνωστές αρετές της 
A-Class Hatchback, στις οποίες περιλαµβάνονται οι µοντέρνοι, 
αποδοτικοί κινητήρες, το υψηλό επίπεδο ασφάλειας κ.ά. Με συ-
ντελεστή οπισθέλκουσας 0.22 και µετωπική επιφάνεια 2,19 τ.µ., 
η A-Class Sedan έχει τον χαµηλότερο αεροδυναµικό συντελε-
στή απ’ όλα τα αυτοκίνητα παραγωγής παγκοσµίως και υπερα-
σπίζεται επάξια το παγκόσµιο ρεκόρ της CLA Coupé.
Η A-Class Sedan είναι πλούσια εξοπλισµένη από τη βασική της 
έκδοση. Στα κύρια χαρακτηριστικά της περιλαµβάνονται το σύ-
στηµα infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) 
µε οθόνη αφής, καθώς και συστήµατα υποβοήθησης οδήγησης 
τελευταίας γενιάς, όπως το Active Brake Assist και το Active 
Lane Keeping Assist. Επιπρόσθετα, µπορεί να διαµορφωθεί 
µε τις γραµµές εξοπλισµού Style, Progressive και AMG Line, 
το πακέτο «Night», καθώς και πλήθος άλλων χαρακτηριστικών 
από τον προαιρετικό εξοπλισµό. Σε αυτόν περιλαµβάνεται κι ένας 
µεγάλος αριθµός συστηµάτων υποβοήθησης, και όχι µόνο, που 
έρχονται απευθείας από την S-Class. Μεταξύ αυτών και σύστηµα 

ηµιαυτόνοµης οδήγησης, καθώς και head-up display. Ενδιαφέ-
ρον είναι και το πακέτο «Business», που συνδυάζει αρκετά ελ-
κυστικά πακέτα εξοπλισµού σε ανταγωνιστική τιµή.
Η εισαγωγική έκδοση βενζίνης της Α-Class Sedan είναι η Α 180, 
µε το ολοκαίνουριο τετρακύλινδρο σύνολο των 1.330 κυβικών 
που εδώ αποδίδει 136 ίππους. Στην Α 200 ο ίδιος κινητήρας α-
νεβαίνει στους 163 ίππους. Ακολουθεί το σύνολο των 2.000 κυ-
βικών των Α 220 (190 ίπποι) και Α 250 (224 ίπποι) που συνδυάζε-
ται τόσο µε τετρακίνηση όσο και µε στάνταρ (πλην της προσθιο-
κίνητης Α 220) αυτόµατο κιβώτιο 7G-DCT. Το αυτόµατο κιβώτιο 
είναι στάνταρ και στην diesel Α 180 d µε τον επίσης καινούργιο 
κινητήρα των 1.461 κυβικών και των 116 ίππων.

Η σούπερ αεροδυναµική Mercedes A-Class 
Sedan ξεκινά από €28.230
Η ΝΕΑ Α-CLASS SEDAN, Η ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ A-CLASS ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΟΡΤΕΣ, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η∆Η 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΚΑΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΙΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES. 

Τα εγκαίνια της Mazda Autoone έλαβαν χώρα στις αρχές Ιουνίου και στην εκδή-
λωση παρευρέθηκαν φίλοι και συνεργάτες οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνω-
ρίσουν από κοντά τη νέα εποχή Mazda, να ξεναγηθούν στο νέο κατάστηµα και να 

διασκεδάσουν στο πάρτι που ακολούθησε.
Η ολοκληρωµένη υπερσύγχρονη µονάδα-πρότυπο της Mazda Autoone, συνολικής έ-
κτασης 2.100 τ.µ., έχει ως πρωταρχικό στόχο τη διαρκή και αξιόπιστη παροχή υπηρε-
σιών υψηλών προδιαγραφών τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο υπη-
ρεσιών µετά την πώληση, επιδιώκοντας µια κορυφαία εµπειρία εξυπηρέτησης. Πρό-
κειται για την πρώτη έκθεση-πρότυπο στην Ευρώπη που υιοθετεί τη νέα εταιρική 
ταυτότητα της Mazda.
Η Autoone A.E. διαθέτει πολυτελή έκθεση όπου παρουσιάζει τις νέες εκδόσεις όλων 
των µοντέλων της Mazda, εξουσιοδοτηµένο συνεργείο µε άρτια εκπαιδευµένο προ-
σωπικό, σύγχρονα ειδικά εργαλεία διάγνωσης και επισκευής, αλλά και πλούσια γκάµα 
ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Παράλληλα, προσφέρει στους πελάτες της δυνατότητα 
δοκιµαστικής οδήγησης για όλα τα µοντέλα της Mazda, καθώς και αυτοκίνητο αντικα-
τάστασης στους πελάτες του συνεργείου.
Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά και να 
οδηγήσουν όλη την ευρωπαϊκή σειρά µοντέλων της ιαπωνικής µάρκας, ξεκινώντας 
από το Mazda2, το ολοκαίνουριο Mazda3, το Mazda6, το Mazda CX-3, το Mazda CX-5 
και το εµβληµατικό Mazda MX-5. Όλα τα αυτοκίνητα χαρακτηρίζονται από τη σχεδια-
στική γλώσσα ΚODO: Soul of Motion, τεχνολογίες SKYACTIV και πλήρη γκάµα συστη-
µάτων ασφάλειας i-ACTIVSENSE safety.
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Mazda Autoone: Ένα νέο πρότυπο 
έκθεσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
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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.

Για µία ακόµη φορά το Betarades.gr και η «Free 
Sunday» σας προσφέρουν τα προγνωστικά τους 
για τα παιχνίδια της εβδοµάδας. Τα µεγάλα ευ-
ρωπαϊκά πρωταθλήµατα έχουν φτάσει στο τέλος 
τους, η προσοχή µας στρέφεται σε Σκανδιναβία 

και Copa America, διοργανώσεις που θα µας κρατήσουν παρέα 
στη διάρκεια του καλοκαιριού. Στοιχηµατικά, προκύπτουν ο-
ρισµένες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προτάσεις, το Betarades.gr 
έχει ξεχωρίσει τέσσερις συνολικά επιλογές, πάµε να τις δούµε 
αναλυτικά.
Θα ξεκινήσουµε τις προτάσεις στοιχήµατος από το Copa 
America και την αναµέτρηση Παραγουάη - Κατάρ. Αµφό-
τερες δίνουν το πρώτο τους παιχνίδι στη φετινή version, µε 
την Παραγουάη να είναι πολύπειρη στη συγκεκριµένη διορ-
γάνωση, ενώ το Κατάρ είναι «καλεσµένο», καθώς συµµετέχει 
µε πρόσκληση. Σίγουρα το Κατάρ δεν έχει την ιδιοσυγκρασία 
των Λατίνων, θεωρούµε πως θα δυσκολευτεί πολύ να προσαρ-
µοστεί στις συνθήκες που θα συναντήσει, ενώ γενικώς οι Λα-
τίνοι είναι ιδιαιτέρως σκληροί και δίνουν στα παιχνίδια τους 
«τρελό» ρυθµό, στον οποίο δεν έχουν συνηθίσει οι τυπικά φι-
λοξενούµενοι. Εύκολα ή δύσκολα, «βλέπουµε» νίκη της Παρα-
γουάης, ο άσος δίνεται στο 1.73 και σίγουρα έχει αξία βάσει των 
δεδοµένων του αγώνα.

Ανώτερη η Ουρουγουάη
Συνεχίζουµε µε το παιχνίδι Ουρουγουάη - Εκουαδόρ. ∆εν 
τίθεται θέµα σύγκρισης ανάµεσα στις δύο οµάδες, η Ου-
ρουγουάη είναι κλάσεις ανώτερη, διαθέτοντας παίκτες πα-
γκόσµιας κλάσης, όπως οι Σουάρεζ, Καβάνι, Γοδίν κ.ά. Ο Ι-
σηµερινός, από την πλευρά του, δεν αποτελεί εύκολη λεία 
σε καµία περίπτωση, ωστόσο υστερεί σε ποιότητα σε όλες 
τις γραµµές και κόντρα στη «σελέστε» αναµένεται να συ-
ναντήσει πολλές δυσκολίες. Όλες οι πρεµιέρες κρύβουν ε-
πικινδυνότητα για τα φαβορί, πιστεύουµε όµως πως η Ου-
ρουγουάη έχει όλα τα φόντα και τα προσόντα τόσο για να 
ξεκινήσει νικηφόρα όσο και για να φτάσει ψηλά στη διορ-
γάνωση. Ο άσος κόντρα στον Ισηµερινό προσφέρεται σε α-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Στηρίγµατα Παραγουάη 

και Ουρουγουάη
πόδοση 1.83 και θα προστεθεί στις επιλογές µας.

Αντίθετες πορείες
Περνάµε στην Α΄ Φινλανδίας και το παιχνίδι Κόκκολα - Ίντερ 
Τούρκου. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε κάκιστη αγωνιστική κα-

τάσταση, έχουν µαζέψει µόλις έξι βαθµούς µέχρι στιγµής και, 
όπως όλα δείχνουν, θα χρειαστεί να δώσουν σκληρή µάχη για να 
αποφύγουν τον υποβιβασµό. Η Ίντερ Τούρκου, από την πλευρά 
της, είναι στην 3η θέση µε 17 βαθµούς όντας στο -2 από την κο-
ρυφή, προέρχεται από δύο σερί «σπασίµατα» (µία ισοπαλία και 
µία ήττα) και κόντρα στην Κόκκολα έχει «χρυσή» ευκαιρία για να 
επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσµατα. Το διπλό σε απόδοση 
1.97 αποτελεί καλή περίπτωση και θα το κρατήσουµε «ζεστά».
Ολοκληρώνουµε µε Β΄ Φινλανδίας και την κόντρα της Γιάρο µε 
την Καχάανι. Αµφότερες έχουν πραγµατοποιήσει µέτρια εκκί-
νηση, καθώς η Γιάρο είναι στην 6η θέση µε 10 βαθµούς, ενώ η 
Καχάανι είναι ουραγός, έχοντας συγκεντρώσει µόλις πέντε βαθ-
µούς µέχρι στιγµής. Βασικό πρόβληµα των δύο οµάδων δείχνει 
να είναι η αµυντική λειτουργία τους, δεν περιµένουµε αλλαγή 
«συµπεριφοράς» σήµερα, εποµένως αναµένεται ένα παιχνίδι µε 
πολλές φάσεις. Το Over 2.5 προσφέρεται στο 1.65 και µπορεί να 
αποτελέσει επιλογή.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη εβδο-
µάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερωτικό site για 
το στοίχηµα µπορείτε να βρίσκετε επιλογές για live betting σε 
όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες 
ηµέρες, όταν υπάρχει έντονη στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη 
σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Seri Tips
* Σανγκγιού - Γιέγιου Γιουνάιτεντ (16/06, 13:00): Οι 
φιλοξενούµενοι βρίσκονται σε τραγική κατάσταση, µετρούν 
µία νίκη και πέντε ήττες στα έξι τελευταία παιχνίδια τους και 
κόντρα στη Σανγκγιού δύσκολα θα αποσπάσουν κάτι θετικό, 
µε τον άσο να δίνεται σε απόδοση 1.60.

* Τάµπερε - Κότκα (16/06, 18:30): Οι γηπεδούχοι παραµέ-
νουν αήττητοι στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους, ωστόσο 
στα τρία τελευταία µοιράστηκαν βαθµούς και εντυπώσεις και 
µάλιστα µε σκορ 1-1. Το σενάριο µιας ακόµη ισοπαλίας δεν 
φαντάζει απίθανο κόντρα στην ανώτερη Κότκα και το Χ σε 
απόδοση 3.20 σίγουρα αξίζει το ρίσκο.

* Μιοντάλεν - Κρίστιανσουντ (16/06, 19:00): Η Κρίστιαν-
σουντ δείχνει να έχει βρει τα πατήµατά της, µετράει τέσσερις 
νίκες και µία ισοπαλία στα πέντε τελευταία παιχνίδια της, ενώ 
και εκτός έδρας είναι αποτελεσµατική, διατηρώντας ρεκόρ 
4-1-0 στις πέντε τελευταίες εξόδους της. Το διπλό παίζει σε 
τιµές αουτσάιντερ και συγκεκριµένα στο 2.87, δίνοντας µέγιστη 
αξία σε όσους το επιλέξουν. 

Goal Tips
* Λίλεστροµ - Βίκινγκ (16/06, 19:00): Οι γηπεδούχοι σκοράρουν 
και δέχονται γκολ µε χαρακτηριστική ευκολία, προέρχονται από 6/7 
Over 2.5, τη στιγµή που και η Βίκινγκ προέρχεται από τρία συνεχόµενα 
παιχνίδια στα οποία σηµειώθηκαν τρία ή περισσότερα τέρµατα. Το 
Over 2.5 συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες επαλήθευσης και προσφέ-
ρεται στο 1.78.

* Μπόντο Γκλιµτ - Στροµσγκόντσετ (16/06, 19:00): Η Μπόντο 
δείχνει να έχει έφεση στο σκοράρισµα, αµυντικά όµως δεν στέκεται 
το ίδιο καλά, µε αποτέλεσµα να προέρχεται από τέσσερα συνεχόµε-
να παιχνίδια στα οποία επιβεβαιώθηκε το Goal/Goal. Η εικόνα των 
φιλοξενούµενων δεν απέχει πολύ, εποµένως περιµένουµε και σήµερα 
αµφίσκορο, το οποίο δίνεται σε απόδοση 1.65.

* Σπάρτα Σάρπσµποργκ - Οντ (16/06, 19:00): Η Οντ προέρχεται 
από έξι σερί νίκες σε πρωτάθληµα και Κύπελλο, ωστόσο στις τρεις 
τελευταίες κατάφερε να διατηρήσει το µηδέν στα µετόπισθεν, έχοντας 
βρει τα πατήµατά της και αµυντικά. Κόντρα στη σκληροτράχηλη 
Σάρπσµποργκ περιµένουµε ένα ισορροπηµένο µατς µε αργό ρυθµό και 
λίγες ευκαιρίες, µε το No Goal να αποτελεί καλή επιλογή και να δίνεται 
σε απόδοση 1.80.

Head 2 Head
* Εκένας - Ούλου (16/06, 14:00): Επτά φορές έχουν αναµετρηθεί οι 
δύο οµάδες στο συγκεκριµένο γήπεδο, µε την Ούλου να έχει το πάνω 
χέρι, έχοντας αποδράσει µε πέντε «διπλά». Το διπλό αυτή τη φορά 
προσφέρεται στο 2.15 και σίγουρα µπορεί να αποτελέσει επιλογή µε 
αξία.

* Χαµ Καµ - Άαλεσουντ (16/06, 16:00): Σε επτά αναµετρήσεις στο 
συγκεκριµένο γήπεδο το επιµέρους ρεκόρ ανάµεσα στις δύο οµάδες 
είναι 5-0-2, ωστόσο η φετινή Άαλεσουντ είναι εξαιρετική για τα 
δεδοµένα της κατηγορίας και σίγουρα οι γηπεδούχοι θα συναντήσουν 
περισσότερες δυσκολίες. Παρ’ όλα αυτά, ο άσος σε απόδοση 3.20 
µπορεί να αποτελέσει επιλογή για τους λάτρεις της προϊστορίας.

* Ρόζενµποργκ - Βαλερένγκα (16/06, 19:00): Οι δύο οµάδες έχουν 
«πλούσια» προϊστορία µεταξύ τους, καθώς έχουν κοντραριστεί σε αυτό 
το γήπεδο 27 φορές. Η Ρόζενµποργκ αποτελεί το «αφεντικό» µετρώ-
ντας 21 νίκες, δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες και η λογική λέει πως 
θα επεκτείνει το σερί της, µε τον άσο να προσφέρεται στο υψηλό 1.98.

16/06
18:30  Κόκκολα - Ίντερ Τούρκου   2  1.97
18:30 Γιάρο - Καχάανι  Over 2.5  1.65
22:00  Παραγουάη - Κατάρ   1  1.73

17/06
01:00  Ουρουγουάη - Ισηµερινός   1  1.83
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ATHENS MUSIC WEEK
Το Athens Music Week αποτελεί την 1η διεθνή 
συνάντηση για τη µουσική βιοµηχανία στην Αθήνα 
και από τις 17 έως τις 23 Ιουνίου βάζει την πόλη σε 
διεθνή µουσική τροχιά. Για πρώτη φορά στην Αθήνα 
30 experts της µουσικής βιοµηχανίας από το εξω-
τερικό συναντιούνται µε πάνω από 80 καλλιτέχνες 
και επαγγελµατίες από την Ελλάδα µε στόχο την 
επαφή, τη δικτύωση και την ανταλλαγή τεχνογνωσί-
ας και απώτερο στόχο την ενδυνάµωση του µουσικού 
κλάδου σε όλη την Ευρώπη, αλλά και την προώθη-
ση της Αθήνας ως διεθνούς µουσικού τουριστικού 
προορισµού. Τα σηµεία όπου θα πραγµατοποιηθούν 
οι δράσεις του είναι: Τεχνόπολη ∆ήµου Αθηναίων, 
Gazarte, ∆ιεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Athenaeum, 
Impact Hub Athens, Στοά Εµπόρων, Εθνικός Κήπος 
κ.ά. ∆είτε το πρόγραµµα αναλυτικά στο
 https://athensmusicweek.gr/.

ΠΙΚΑΣΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
Η έκθεση «Πικάσο και αρχαιότητα. Γραµµή και 
πηλός» αποτελεί µέρος της σειράς εκθέσεων «Θεϊκοί 
∆ιάλογοι» που διοργανώνει το Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης. Ο µεγάλος καλλιτέχνης έχει δηµιουργήσει 
καταπληκτικά έργα ζωγραφικής, αλλά λίγοι γνωρίζουν 
το σχεδιαστικό και χαρακτικό του έργο, καθώς και 
αυτό της κεραµικής, ένα σύνολο που συνδέεται µε την 
αρχαιότητα και εµπνέεται από έργα του κρητοµηκυ-
ναϊκού κόσµου. Στην έκθεση σπάνια έργα του Πικάσο 
µε θαλάσσια όντα, τετράποδα, ανθρώπινες µορφές, µυ-
θολογικές σκηνές και άλλα εµπνευσµένα από αρχαίες 
τραγωδίες και κωµωδίες συνδιαλέγονται θεµατικά µε 
αντίστοιχες αρχαιότητες δηµιουργώντας έναν ακόµη 
µοναδικό «Θεϊκό ∆ιάλογο».

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ 
ΣΤΟ Ω∆ΕΙΟ ΗΡΩ∆ΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει, στο πλαίσιο του 
Φεστιβάλ Αθηνών, µια συναυλία µε τη Συµφωνική 
Ορχήστρα της Σµύρνης, υπό τη διεύθυνση του 
µαέστρου Hakan Sensoy, την Τετάρτη 19 Ιουνίου 
στο Ηρώδειο. Η βραδιά, που θα φέρει επί σκηνής 
εξαιρετικούς µουσικούς από τις δύο πλευρές του 
Αιγαίου, θα περιλαµβάνει επιλογή τραγουδιών 
Ελλήνων συνθετών, µπαλάντες της Μεσογείου, 
παραδοσιακά τραγούδια, καθώς και ένα ιδιαίτερο 
αφιέρωµα µε τραγούδια από τη Μικρά Ασία του 
Απόστολου Καλδάρα.

Ο Κωστής Μαραβέγιας 
στην πλατεία Νερού
Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται για µια… συναυλία-ρε-
φενέ στην πλατεία Νερού στις 20 Ιουνίου. Τι σηµαίνει 
ρεφενέ; Ότι ο καθένας φέρνει ό,τι έχει. Φέρνεις τα µι-
κροπράγµατά σου. Φέρνεις τη χαρά σου, το χαµόγελό 
σου. Φέρνεις τον φίλο σου. Φέρνεις την παρέα σου. Φέρ-
νεις το αµόρε σου. Φέρνεις το θέµα σου, την ιστορία σου. 
Και τη λύπη σου φέρε, αν έτσι νιώθεις. Φέρε και το µαγιό 
σου, ποτέ δεν ξέρεις. Φέρε όλα τα µικρά σου και καθη-
µερινά. Πολλά µικρά και καθηµερινά κάνουν κάτι µε-
γάλο. Σε αυτό το «µεγάλο» ο Κωστής θα βάλει τη µου-
σική, τις λέξεις και τις νότες, θα βάλει τα τραγούδια του 
που αγαπάµε, θα βάλει το αίσθηµα και το συναίσθηµα, 
θα βάλει το soundtrack της βραδιάς. Οι πόρτες ανοίγουν 
στις 18:00. 19:00: Θεανώ Σακαλίδου, Λεµονιά Μπέζα / 
20:00: The Swingin’ Cats / 21:30: Κωστής Μαραβέγιας.
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H Αναστασία Καρανικολάου  
είναι η κολλητή φίλη της Κάιλι Τζένερ
Το όνομά της είναι Αναστασία Καρανικολάου, είναι 22 ετών, κατάγεται από τη Θεσ-
σαλονίκη και τα τελευταία οκτώ χρόνια είναι η καλύτερη φίλη της Κάιλι Τζένερ! 
Η Anastasia Karanikolaou, ή αλλιώς Stassie, γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου του 1997 
στην Καλιφόρνια, από Έλληνες γονείς, και ζει μόνιμα εκεί. Η 22χρονη Ελληνίδα 
καλλονή έχει συμμετάσχει σε αρκετά επεισόδια του reality «Keeping Up with the 
Kardashians» και τα τελευταία χρόνια απολαμβάνει με την Κάιλι Τζένερ χλιδάτες 
διακοπές και ξέφρενη ζωή στα πιο glamorous μέρη. Μάλιστα, την περασμένη Κυ-
ριακή η διάσημη κολλητή της διοργάνωσε ένα πισίνα πάρτι, με τις δύο σέξι γυναί-
κες να φορούν μικροσκοπικά ροζ μπικίνι και να απολαμβάνουν τις βουτιές τους 
στην πισίνα. Η Stassie, εκτός από μοντέλο στο Λος Άντζελες, είναι και youtuber.

Άλι Στρόκερ, η πρώτη ανάπηρη  
ηθοποιός που κερδίζει Tony
Η Άλι Στρόκερ ήταν η πρώτη ηθοποιός με αναπηρικό αμαξίδιο που 
συμμετείχε σε παράσταση στο Μπρόντγουεϊ, η πρώτη που προτάθηκε 
για βραβείο Tony και από τις 9 Ιουνίου 2019 η πρώτη που κατακτά το 
πολυπόθητο βραβείο, ορίζοντας μια νέα εποχή για την προσβασιμό-
τητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον χώρο του θεάματος. Γεν-
νημένη το 1987, η Στρόκερ είχε ένα ατύχημα με αυτοκίνητο σε ηλικία 
2 ετών που την άφησε παράλυτη από το στήθος και κάτω. Σε ηλικία 7 
ετών είδε την πρώτη της παράσταση στο Μπρόντγουεϊ και από εκείνη 
τη στιγμή αποφάσισε να γίνει ηθοποιός. «Ζούμε σε δύσκολους και-
ρούς, αλλά πρέπει να είμαστε αληθινοί και να είμαστε δυνατοί. Αφιε-
ρώνω αυτό το βραβείο σε κάθε παιδί με αναπηρία που βλέπει σήμερα 
την απονομή» δήλωσε στον συγκινητικό και ενθουσιώδη ευχαριστή-
ριο λόγο της για το βραβείο Tony Β΄ Γυναικείου Ρόλου που κατέκτησε 
για το «Oklahoma!».

Η Αντζελίνα Τζολί με τα προσφυγόπουλα  
από τη Βενεζουέλα
Η Αντζελίνα Τζολί απευθύνει έκκληση για στήριξη και βοήθεια σε τρεις χώρες 
της Νοτίου Αμερικής που συγκεντρώνουν τους περισσότερους πρόσφυγες που 
προέρχονται από τη χτυπημένη από την κρίση Βενεζουέλα. Όπως αναφέρει το 
Reuters, περίπου 20.000 παιδιά από τη Βενεζουέλα κινδυνεύουν να βρεθούν 
χωρίς τα βασικά δικαιώματα του πολίτη. Η 44χρονη ηθοποιός μίλησε στην Κο-
λομβία, ως ειδική απεσταλμένη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες. Κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψής της συνάντησε πρόσφυγες 
από τη Βενεζουέλα και συζήτησε με τον Πρόεδρο της Κολομβίας, Ιβάν Ντούκε.

Ρόμπερτ ντε Νίρο: Στα δικαστήρια με την 
εν διαστάσει σύζυγό του για την περιουσία
Τη μισή περιουσία του Ρόμπερτ ντε Νίρο διεκδικεί η εν διαστάσει σύ-
ζυγός του Γκρέις Χαϊτάουερ. Συγκεκριμένα, διεκδικεί τα μισά από τα 
500 εκατ. δολάρια στα οποία υπολογίζεται η περιουσία του ηθοποιού. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Page Six, στο προγαμιαίο συμβόλαιο 
που είχε υπογράψει ο Ντε Νίρο το 2004, όταν παντρεύτηκε για δεύτερη 
φορά τη Χαϊτάουερ, είχε δεχτεί να της παραχωρήσει ένα διαμέρισμα 
αξίας 6 εκατ. δολαρίων, 500.000 μετρητά και 1 εκατ. δολάρια ως ετή-
σια διατροφή. Το εν διαστάσει ζευγάρι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα δι-
καστήρια εξαιτίας αυτού ακριβώς του προγαμιαίου συμβολαίου, που 
η πλευρά της συζύγου αμφισβητεί. Να θυμίσουμε πως το πρώην ζευ-
γάρι έχει παντρευτεί και χωρίσει δύο φορές. Η πρώτη ήταν το 1997, έ-
πειτα από δεκαετή σχέση, με τον γάμο τους ωστόσο να κρατά μόλις 
δύο χρόνια. Οι δρόμοι τους ξανασυναντήθηκαν το 2004, οπότε πα-
ντρεύτηκαν για δεύτερη φορά, ενώ τον περασμένο Νοέμβριο δόθηκε 
το οριστικό τέλος στη σχέση τους. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, 
τον 21 ετών Έλιοτ και την 7χρονη Έλεν Γκρέις, για της οποίας την επι-
μέλεια βρίσκονται επίσης σε διαμάχη.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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∆εν υπήρξε 
τραγούδι που να 
µε συγκινεί και 
να πω «όχι, δεν το 
λέω». Με τραβάει 
ένα ισχυρό «θέλω 
να το γνωρίσω» 
και µέσα από 
αυτό να βγει και η 
δική µου αλήθεια. 
Γιατί το κάθε 
τραγούδι κρύβει 
µια ιστορία πίσω 
του και πάντα την 
υποδέχοµαι µε 
αγάπη και θέληση 
να γίνουµε 
συνοδοιπόροι 
στην κάθε 
µου ζωντανή 
εµφάνιση.

Μετά από 60 sold-out συναυλίες σε Ελ-
λάδα και Κύπρο µε το προσωπικό της 
project «Φύλλο Ανδρικό», η Γιώτα 
Νέγκα ξεκινά την καλοκαιρινή της περι-

οδεία µε πρώτο σταθµό το Θέατρο Βράχων Βύρωνα 
την Τετάρτη 19 Ιουνίου και εξηγεί γιατί εξακολουθεί 
να συγκινείται.

Έτοιµη για µία ακόµη περιοδεία. Να φανταστώ 
πως οι διαρκείς µετακινήσεις και οι αλλεπάλλη-
λες συναυλίες δεν είναι εύκολη δουλειά. Τι είναι 
όµως αυτό που τελικά υπερτερεί και σας ανεβάζει 
κάθε βράδυ µε κέφι στη σκηνή;
Η αγάπη µου για τη µουσική, η ανάγκη µου να εκ-
φραστώ και να επικοινωνήσω και φυσικά ο κόσµος 
που µε την αγάπη του µε επαναφορτίζει κάθε φορά 
από την αρχή. Μόνο έτσι µπορεί να γίνει κάθε φορά 
σαν πρώτη φορά.

Το «καλοκαιρινό» κοινό είναι διαφορετικό;
Όχι ιδιαίτερα διαφορετικό. Ίσως λίγο πιο ανάλα-
φρο, σαν το καλοκαιρινό αεράκι. Πιο ευδιάθετοι 
και χαµογελαστοί και ίσως λίγο πιο µαυρισµένοι.

Στην αναζήτηση των τραγουδιών που θα συνθέσουν 
το πρόγραµµά σας υπήρξε τραγούδι για το οποίο εί-
πατε «όχι, αυτό δεν µπορώ να το πω»; Και γιατί;
Όχι, δεν υπήρξε τραγούδι που να µε συγκινεί και 

να πω «όχι, δεν το λέω». Με τραβάει ένα ισχυρό 
«θέλω να το γνωρίσω» και µέσα από αυτό να βγει 
και η δική µου αλήθεια. Γιατί το κάθε τραγούδι κρύ-
βει µια ιστορία πίσω του και πάντα την υποδέχοµαι 
µε αγάπη και θέληση να γίνουµε συνοδοιπόροι στην 
κάθε µου ζωντανή εµφάνιση.

Αυτό που αναρωτιόµαστε εµείς οι θεατές είναι αν 
έπειτα από τόσες φορές που έχετε πει κάποια τρα-
γούδια εξακολουθείτε να αισθάνεστε συγκίνηση 
και ενθουσιασµό, που µοιραζόµαστε εµείς όταν 
π.χ. σιγοτραγουδάµε µαζί σας «Με τα µάτια κλει-
στά».
Ναι, εξακολουθώ κάθε φορά να συγκινούµαι και 
είµαι πολύ ευγνώµων γι’ αυτό. Αν κάποιο τραγούδι 
«παλιώσει» για κάποιον λόγο µέσα µου, ή κλείσει 
τον κύκλο του, βγαίνει από το πρόγραµµα, γιατί ίσως 
έχασε τον δρόµο του προς την ψυχή µου.

Υπάρχουν τραγούδια σας που έχουν αδικηθεί; Τι 
είναι αυτό που κάνει ένα τραγούδι επιτυχία;
Υπάρχουν τραγούδια που δεν µπόρεσαν να ακου-
στούν και νιώθω πως έχουν αδικηθεί. Το κάθε τρα-
γούδι το αγαπώ σαν παιδί µου και πάντα θέλω να α-
γκαλιαστεί από πολλούς, όµως στη ζωή τα πράγµατα 
έχουν τη δική τους ροή και εξέλιξη. Για µένα, είναι 
το ίδιο ξεχωριστά όλα και γι’ αυτό τα τραγούδησα, 
γιατί µπόρεσαν να συγκινήσουν την ψυχή µου. Επι-
τυχία; ∆εν νοµίζω πως υπάρχει συνταγή. Ο κόσµος 
είναι εκείνος που θα κάνει ένα τραγούδι επιτυχία, ε-
κείνος αποφασίζει, και άλλωστε για εκείνον τα δηµι-
ουργούµε κι εµείς.

Έχετε διανύσει µια µεγάλη δισκογραφική πορεία 
µε αρκετούς προσωπικούς δίσκους, καθώς και µε 
διάφορες συµµετοχές. Υπάρχει κάποιος από αυ-
τούς που θα αποκαλούσατε «σταθµό»;
Όλοι ήταν σπουδαίοι σταθµοί, αλλά αν έπρεπε κά-
ποιον να ξεχωρίσω, θα ξεχώριζα σαν αφετηρία 
όλων το «Με τα µάτια κλειστά», που ήταν η αρχή.

Στο σπίτι σας ή στο αυτοκίνητό σας τι µουσική α-
κούτε;
Και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο παίζει µόνιµα το 
ραδιόφωνο, πολυχρωµία! Μου αρέσει να παρακο-
λουθώ τις µουσικές εξελίξεις και αγαπώ πολύ το 
ραδιόφωνο και τις εναλλαγές του.

INFO

• Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη
• Τετάρτη 19 Ιουνίου
•  Τιµές εισιτηρίων: προπώληση €12, στο ταµείο την ηµέρα 

της συναυλίας €14

Γιώτα Νέγκα

Γιώτα Νέγκα

«Μου αρέσει 
να παρακολουθώ 

τις µουσικές 
εξελίξεις»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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O δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Ρέιφ 
Φάινς µεταφέρει στη µεγάλη οθόνη 
τη ζωή του κορυφαίου Ρώσου χορευ-
τή Ρούντολφ Νουρέγιεφ, ο οποίος κατά 

την κορύφωση του Ψυχρού Πολέµου κατέφυγε στη 
Γαλλία και εξέπληξε όλο τον κόσµο µε το ταλέντο 
του. Με τη µοναδική του παρουσία, ο Νουρέγιεφ 
έλαµψε ως το πιο διάσηµο αστέρι του µπαλέτου, 
ένας αδάµαστος και όµορφος χορευτής που ένιωσε 

περιορισµένος από τη ζωή της δεκαετίας του ’50 στο 
Λένινγκραντ και άνοιξε τα φτερά του για τη ∆ύση. 
Το φλερτ του µε δυτικούς καλλιτέχνες και ιδέες τον 
οδήγησε σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι κυνηγητού µε 
την KGB. Στην ταινία, που βασίζεται σε αληθινά γε-
γονότα, συναντάµε και το «τροµερό παιδί» του σύγ-
χρονου µπαλέτου Σεργκέι Πολούνιν («Ο Χορευτής») 
στον ρόλο του Γιούρι Σολόβιεφ, συγκατοίκου του 
Νουρέγιεφ στο Παρίσι.

Αντλώντας έµπνευση από την ανεξάντλη-
τη ιδέα ότι οι εξωγήινοι κυκλοφορούν 
ανάµεσά µας, οι «Άνδρες µε τα Μαύρα: 
Παγκόσµια Απειλή» µας συστήνουν νέ-

ους πράκτορες, θανατηφόρα όπλα, καλούς και κακούς 
εξωγήινους. Οι Άνδρες µε τα Μαύρα έχουν εξαπλώσει 
τη δράση τους στον πλανήτη, το ίδιο όµως έχουν κά-
νει και τα εξωγήινα αποβράσµατα. Για να µας προστα-
τέψουν, ο παρασηµοφορηµένος Πράκτορας H (Κρις 

Χέµσγουορθ) και η αποφασισµένη νεοσύλλεκτη M 
(Τέσα Τόµσον) ενώνουν τις δυνάµεις τους σε ένα 
απρόσµενο δίδυµο που µπορεί και να τα καταφέρει. 
Καθώς έρχονται αντιµέτωποι µε µια νέα παγκόσµια 
απειλή που µπορεί να πάρει τη µορφή οποιουδήποτε, 
ακόµη και ενός Άνδρα µε τα Μαύρα, πρέπει να συνερ-
γαστούν για να σώσουν την οργάνωση και τον ίδιο τον 
κόσµο. Η κοσµοπολίτικη κωµική περιπέτεια επιστη-
µονικής φαντασίας επιστρέφει ανανεωµένη.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γκάρι Γκρέι ΣΕΝΑΡΙΟ: Αρτ Μάρκουµ, Ματ Χόλογουεϊ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Κρις Χέµσγουορθ, Τέσα Τόµσον, Ρεµπέκα Φέργκιουσον, Έµα Τόµσον, Λίαµ Νίσον

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ρέιφ Φάινς ΣΕΝΑΡΙΟ: Ντέιβιντ Χέαρ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Όλεγκ Ιβένκο, Αντέλ Εξαρχόπουλος, Ρέιφ Φάινς, Ραφαέλ Περσονάζ, Σεργκέι Πολούνιν, Τσουλπάν Χαµάτοβα, 
Καλύψω Βάλουα

BOOKSMART

ΝΟΥΡΕΓΙΕΦ: ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΚΟΡΑΚΙ
THE WHITE CROW

Κολλητές και αριστούχες µαθήτρι-
ες, οι Έιµι (Κάιτλιν Ντέβερ) και 
Μόλι (Μπίνι Φέλντσταϊν) πίστευ-
αν ότι έχοντας τη µύτη τους χωµέ-

νη µονίµως στα βιβλία θα υπερτερούσαν των 
έξαλλων συµµαθητριών τους. Την παραµονή 
της αποφοίτησής τους η πραγµατικότητα τους 
χτυπάει την πόρτα, καθώς συνειδητοποιούν 
ότι έχασαν πολλά όσο ήταν βουτηγµένες στα 
βιβλία τους. Αποφασισµένες να κερδίσουν τον 
χαµένο χρόνο, προσπαθούν να χωρέσουν τέσ-
σερα χρόνια διασκέδασης σε ένα µόνο βράδυ 
χαοτικής περιπέτειας που κανένα βιβλίο δεν 
θα µπορούσε να τις προετοιµάσει γι’ αυτό. 
Σύµφωνα µε τους κριτικούς, το «Booksmart» 
είναι «µια σύγχρονη και 100% φρέσκια κω-
µωδία», ένα ξέφρενο «αριστούργηµα» που 
αποτελεί το γυναικείο «Superbad» της γενιάς 
µας. Είναι µια ταινία φτιαγµένη από γυναίκες 
και µε πρωταγωνίστριες γυναίκες.

CI
NE

M
A

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ολίβια Γουάιλντ 
ΣΕΝΑΡΙΟ: Κέιτι Σίλµπερµαν, Σάρα Χάσκινς, 
Σουζάνα Φόγκελ, Έµιλι Χάλπερν 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Κάιτλιν Ντέβερ, Μπίνι Φέλντσταϊν, 
Τζέισον Σουντέικις, Μέισον Γκούντινγκ, Νίκο 
Χιράγα

ΟΙ ΑΝ∆ΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ: 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΕΙΛΗ
MEN IN BLACK: INTERNATIONAL
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Μ
ε αφορμή την 
έκθεση που ε-
πιμελήθηκε στη 
Βασιλική του 
Αγίου Μάρκου 
στο Ηράκλειο 

της Κρήτης, με τίτλο «Η ματιά του συλ-
λέκτη. Συλλογή Σωτήρη Φέλιου», η ιστο-
ρικός τέχνης Λουίζα Καραπιδάκη μίλησε 
στην FS για την αγάπη της για την τέχνη, τα 
μουσεία, τον Σωτήρη Φέλιο, το Ηράκλειο 
και τα όνειρά της για το μέλλον.

Επιμεληθήκατε την έκθεση με τίτλο «Η 
ματιά του συλλέκτη», που έγινε στην πόλη 
στην οποία μεγαλώσατε, στο Ηράκλειο της 
Κρήτης. Πόσο προσφέρει η παρουσίαση 
μιας τέτοιας συλλογής στην περαιτέρω α-
νάδειξη του πολιτισμικού χαρακτήρα της 
πόλης του Ηρακλείου;
Στο Ηράκλειο ένας θεατής έχει την τύχη να 
παρακολουθήσει μέσα από τα μουσεία της 
πόλης την ιστορία 10.000 ετών. Στο Αρχαιο-
λογικό Μουσείο μπορεί να παρακολουθή-
σει την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού 
από τις απαρχές του, να απολαύσει την α-
πείρου κάλλους μινωική τέχνη και αρχαι-
ότητες της ελληνικής και της ρωμαϊκής τέ-
χνης. Στη συνέχεια στο Ιστορικό Μουσείο 
Κρήτης ο θεατής μπορεί να αποκτήσει μια 
συνολική εικόνα της ιστορίας και της τέ-
χνης της Κρήτης από τους πρώτους χρι-
στιανικούς αιώνες, την περίοδο της ενετο-

κρατίας, της οθωμανικής κυριαρχίας, μέχρι 
τη λαϊκή τέχνη της υπαίθρου και ενίοτε 
έργα σύγχρονης τέχνης. Στο Μουσείο Ει-
κόνων της Αγίας Αικατερίνης να θαυμάσει 
τη θρησκευτική τέχνη κ.ά. Μια περιοδική 
έκθεση, όπως η «Ματιά του συλλέκτη. Συλ-
λογή Σωτήρη Φέλιου», συμπληρώνει ουσι-
αστικά τη διαδρομή στη σύγχρονη τέχνη, 
αφού παρουσιάζει 112 ζωγραφικά και γλυ-
πτά έργα της τα οποία δημιουργήθηκαν την 
περίοδο 1954-2018. Έτσι, ο θεατής έχει την 
ευκαιρία να ανακαλύψει γραφές Ελλήνων 
καλλιτεχνών τριών γενεών, εξερευνώντας 
την εικαστική δημιουργία και το προσω-
πικό ιδίωμα του κάθε καλλιτέχνη.

Πιστεύετε ότι σήμερα το Ηράκλειο βρίσκε-
ται στη σωστή πολιτισμική κατεύθυνση;
Βέβαια! Τα τελευταία χρόνια άνοιξε η Βι-
κελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, έχει δρο-
μολογηθεί η μόνιμη έκθεση της συλλογής 
έργων τέχνης του δήμου, έχουν γίνει σημα-
ντικά φεστιβάλ, έχει ολοκληρωθεί το πολι-
τιστικό κέντρο και έχουμε δει πολύ σημα-
ντικές εκθέσεις, όπως π.χ. μέρος της συλλο-
γής Πορταλάκη, κ.ά.

Οι φορείς της πόλης συνεισφέρουν σε 
αυτό;
Πολλοί φορείς της πόλης συνεισφέρουν 
–μην ξεχνάμε ότι η πόλη του Ηρακλείου 
έχει πολλά και σημαντικά μουσεία–, αλλά 
ουσιαστική ήταν η συνεισφορά της αντι-

δημάρχου Πολιτισμού Αριστέας Πλεύρη, 
η οποία κατέστρωσε ένα σημαντικό πρό-
γραμμα πολιτισμού και κατάφερε να ανα-
δείξει το Ηράκλειο ως πόλη των γραμμά-
των και των τεχνών.

Πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας με τον 
συλλέκτη και διαπρεπή νομικό Σωτήρη 
Φέλιο;
Εδώ και πολλά χρόνια παρακολουθώ την 
εκθεσιακή πολιτική του Σωτήρη Φέλιου 
και έχω δει ένα μέρος των εκθέσεών του 
–στο Μουσείο Μπενάκη, στην Κωνστα-
ντινούπολη, στον χώρο του στη Φωκίω-
νος Νέγρη– και φυσικά τον γνώριζα προ-
σωπικά. Πριν από περίπου δύο χρόνια είχα 
την τύχη να μου προτείνει αυτή την επιμέ-
λεια, ίσως γιατί έμαθε ότι είχα ήδη επιμε-
ληθεί κι άλλες εκθέσεις στον ίδιο χώρο.

Τι θα λέγατε για τον συλλέκτη αλλά και τον 
άνθρωπο Σωτήρη Φέλιο;
Κατ’ αρχάς είναι άνθρωπος με στοχοθέ-
τηση, εξαιρετικά αποφασιστικός και διο-
ρατικός. Αυτό που εκτίμησα ιδιαίτερα είναι 
ότι, παρά το συνεχές ενδιαφέρον του, την 
απέραντη υποστήριξη, μου άφησε την ε-
λευθερία των αποφάσεων, από την επιμε-
λητική ιδέα μέχρι την επιλογή των έργων.

Την ημέρα των εγκαινίων στη Βασιλική του 
Αγίου Μάρκου μάς έκανε ιδιαίτερη εντύ-
πωση η αναφορά σας περί «μουσειακού» 
τρόπου οργάνωσης της έκθεσης. Σε τι δια-
φέρει αυτός ο τρόπος από τους άλλους τρό-
πους έκθεσης;
Μίλησα για μια μουσειακή αντιμετώπιση 
της έκθεσης, με την έννοια ότι η έκθεση 
αυτή είχε έναν οργανωμένο αφηγηματικό 
ιστό με ενότητες και υποενότητες. Επίσης, 
είχε την κατάλληλη σήμανση και τις αντί-
στοιχες επεξηγήσεις για κάθε ενότητα και 
έδινε τη δυνατότητα στον θεατή για μια 
πολλαπλή ανάγνωση των έργων. Πολλές 
φορές στις εκθέσεις της σύγχρονης τέχνης 
και κυρίως στις εκθέσεις των συλλογών πα-
ρατηρείται μια απλή παράθεση των έργων.

Επίσης, αναφερθήκατε στην αγάπη σας 
για τα μουσεία. Θέλετε να μας μιλήσετε γι’ 
αυτό;
Από το 1985 έχω μια συνεχή εργασιακή 
σχέση με μουσειακούς χώρους και μου-
σειακές συλλογές, και με ποικίλες ιδιότη-
τες, επιμελητή, διευθυντή, προέδρου… και 
μάλιστα σε διάφορους τύπους μουσείων, 
διαχρονικά, μονοθεματικά κ.λπ. Έχω σχε-
διάσει το Μουσείο του Άρτου στην Αμφί-
κλεια, το Μουσείο του Δάσους στο Προ-
κόπι Ευβοίας, το Μουσείο των Ακριτών της 
Ευρώπης στην Παλαιόχωρα Χανίων Κρή-
της, το Λαογραφικό Μουσείο Σάμης στην 
Κεφαλονιά, το Μουσείο Μαριανών Αδελ-
φών και Λεοντείου Λυκείου στην Αθήνα 
και έχω εκπονήσει τη μελέτη για τα εξής 
υπό κατασκευή μουσεία: το Μουσείο της 
Ελιάς στα Καψαλιανά Αρκαδίου Κρή-
της, το Μουσείο του Παιδιού στην Ξάνθη, 
το Μουσείο του Ποιμενικού Βίου στον 
Ομαλό της Κρήτης κ.ά. Έχω συνεργαστεί 

με πολλά μουσεία της χώρας μας και του ε-
ξωτερικού και έχω οργανώσει πολλές εκθέ-
σεις σε μουσειακούς χώρους. Επίσης, είμαι 
σύμβουλος σε ήδη οργανωμένα μουσεία 
ή μέλος της ομάδας σχεδιασμού μουσεια-
κών εκθέσεων (ΜUCEM - Γαλλία, Kresow 
Museum - Πολωνία). Όλα αυτά προδίδουν 
την αγάπη μου για τα μουσεία και το πόσο 
πιστεύω στον επικοινωνιακό και στον εκ-
παιδευτικό ρόλο τους.

Ποιο μουσείο ξεχωρίζετε και για ποιους 
λόγους;
Τα τελευταία χρόνια συνεργάζομαι συστη-
ματικά με το MUCEM, το Μουσείο Πολι-
τισμών της Ευρώπης και της Μεσογείου 
στη Μασσαλία, και είναι ένα από τα μου-
σεία που αγαπώ ιδιαίτερα για τις εκθεσια-
κές καινοτομίες στις μόνιμες συλλογές του 
και για όλη την πρωτότυπη πολιτιστική δι-
αχείριση που ακολουθεί και τη μουσειακή 
στρατηγική.

Σε ποιον χώρο θα θέλατε να επιμεληθείτε 
την έκθεση των ονείρων σας και ποια έργα 
θα διαλέγατε;
Εκτός από τα γνωστά μουσεία, σε πολλά 
άλλα μέρη. Από το Novecento στο Μιλάνο, 
το espace Louis Vuitton στο Παρίσι, το Spy 
Museum στη Νέα Υόρκη και σε πολλά πε-
ριφερειακά μουσεία της Ελλάδας. Οι εκ-
θέσεις που αγαπώ είναι οι θεματικές και 
αυτές που έχουν έναν διαχρονικό χαρα-
κτήρα, άρα θα επέλεγα έργα από διάφορες 
εποχές και φυσικά θα πλαισίωνα την έκ-
θεση με έργα σύγχρονης τέχνης.

Τι οργανώνετε αυτόν τον καιρό;
Κατ’ αρχάς ετοιμάζουμε τον κατάλογο της 
έκθεσης που έχω επιμεληθεί με την έφορο 
αρχαιοτήτων Τένια Ρηγάκου στο Λατινικό 
Παρεκκλήσι στην Κέρκυρα με θέμα «Εκεί 
μακριά… στο νησί της σωτηρίας. Οι Σέρβοι 
στην Κέρκυρα 1916-1918 / Η τέχνη στον 
πόλεμο και την ειρήνη». Επίσης, προετοι-
μάζω την έκθεση «Οι άνθρωποι του Δεσπο-
τικού» με φωτογραφίες της Μαίρης Χα-
τζάκη στο Ελληνικό Προξενείο της Νέας 
Υόρκης. Ακόμη, επιμελούμαι μια σημα-
ντική έκθεση για την Ελληνοαμερικανική 
Ένωση, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα, 
με ένα μοναδικό αρχειακό υλικό μιας ιδιω-
τικής συλλογής από την Αμερική.

Κάνετε όνειρα για το μέλλον;
Φυσικά, για παράδειγμα ονειρεύομαι να 
αναδείξω δύο περιφερειακά μουσεία: το 
Μουσείο Ακριτών της Ευρώπης, που έχω 
επιμεληθεί στην Παλαιόχωρα Χανίων, 
και το μοναδικό Μουσείο Κρητικής Ε-
θνολογίας στους Βώρους της Μεσαράς Η-
ρακλείου, που σχεδιάστηκε σύμφωνα με 
τα μουσειολογικά πρότυπα του Georges-
Henri Rivière. Επίσης, ονειρεύομαι να α-
ναπτυχθεί το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, 
στο οποίο είμαι εθελόντρια 20 ολόκληρα 
χρόνια, καθώς και να οργανώσω μια σειρά 
εκθέσεων με έργα σύγχρονης τέχνης με εκ-
παιδευτικές δραστηριότητες στις πιο απο-
μακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας.

Ονειρεύομαι 
να αναπτυχθεί 
το Μουσείο 
Παιδικής 
Τέχνης, στο 
οποίο είμαι 
εθελόντρια 
20 ολόκληρα 
χρόνια, καθώς 
και να οργανώσω 
μια σειρά 
εκθέσεων με 
έργα σύγχρονης 
τέχνης με 
εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες 
στις πιο 
απομακρυσμένες 
περιοχές της 
Ελλάδας.

Οι περιηγήσεις  
στην τέχνη  
της Λουίζας Καραπιδάκη

  ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΠΑ
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Οι τρεις 

συλλεκτικές 
σειρές της ΙΚΕΑ 
µας ταξιδεύουν 

σ τον κόσµο

H 
ΙΚΕΑ, εταιρεία του Οµίλου FOURLIS, συνεργάζεται µε 
πρωτοπόρους σχεδιαστές απ’ όλο τον κόσµο και δηµιουργεί 
σειρές που υπόσχονται να καλύψουν όλες τις πρακτικές 
αλλά και αισθητικές ανάγκες του χώρου σας και να 
συναρπάσουν τόσο µε το design όσο και µε τη χρηστικότητα 

των προϊόντων τους. Κάθε συλλεκτική σειρά είναι επηρεασµένη από 
διαφορετικές κουλτούρες και στιλ, που σίγουρα θα προσθέσουν µια 
ξεχωριστή πινελιά στον χώρο σας.

Με άρωµα από Αιγαίο
Με τη νέα συ λλεκτική σειρά προϊόντων TÄNKVÄRD υιοθετούµε «καλές 
συνήθειες» χαλάρωσης και ανεµελιάς. Τα λευκά είδη και τα υφάσµατα 
της σειράς συνδυάζουν αρµονικά τα κλασικά αιγαιοπελαγίτικα χρώµατα, 
µεταφέροντάς µας νοητά σε κυκλαδίτικα σκηνικά. Οι λευκοί και µπλε 
τόνοι κυριαρχούν, δίνοντας µια αίσθηση χαλάρωσης και ζεστασιάς 
µέσα στο σπίτι. Παράλληλα, η νέα σειρά καλύπτει κάθε ανάγκη σας µε 
πολυχρηστικά έπιπλα, αλλά και αξεσουάρ. Τα έπιπλα της συλλεκτικής 
σειράς TÄNKVÄRD δηµιουργήθηκαν για να συµπληρώνουν µε 
αρµονία τα λευκά είδη της σειράς, ενώ καλύπτο υν τις ανάγκες σας για 
αποθήκευση µε κοµψά καλάθια σε διάφορα µεγέθη από ελαφρύ ρατάν 
για µοναδική φυσική αίσθηση.

Mother Africa
Η συλλεκτική σειρά ÖVERALLT αποτελεί συνεργασία της ΙΚΕΑ µε τον 
οργανισµό Design Indaba και σχεδιαστές από πέντε χώρες της Αφρικής, 
µε βασική φιλοσοφία να δηµιουργήσει γέφυρες ανάµεσα σε διαφορετικές 

κουλτούρες και επιρροές. Η νέα σειρά περιλαµβάνει έπιπλα, είδη 
σερβιρίσµατος, υφάσµατα και µοντέρνες τσάντες πολλαπλών χρήσεων, 
όπου τα µοτίβα της Αφρικής συναντούν τον σκανδιναβικό σχεδιασµό. 
Τα υφάσµατα της σειράς ξεχωρίζουν για τα ιδιαίτερα µοτίβα τους, που 
είναι επηρεασµένα από τη φύση, τα ζώα και την αλληλεπίδρασή τους µε 
τους ανθρώπους. Τα εντυπωσιακά σχέδια που κοσµούν τα καλύµµατα 
µαξιλαριών και τις παπλωµατοθήκες της σειράς θα δώσουν ιδιαίτερη 
ενέργεια στον χώρο σας. Ακόµη πιο εντυπωσιακές είναι οι τσάντες 
ÖVERALLΤ, ιδανικές για την παραλία ή για βόλτα στην πόλη. Είναι 
κατασκευασµένες από ανακυκλωµένο υλικό και πιο συγκεκριµένα από 
σακουλάκια από πατατάκια.

New York State of Mind
Η συλλεκτική σειρά FÖRNYAD, αφιερωµένη στη φοιτητική ζωή, 
έχει πρωταγωνιστή το γνωστό καρτούν Darcel από τη σειρά «Darce 
Disappoints», δηµοφιλές στον χώρο της µόδας και του design για το 
µοναδικό του στιλ και τον ξεχωριστό τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει 
τη ζωή στη Νέα Υόρκη. Το µάτι του Darcel γίνεται σκαµπό και φωτιστικό, 
ενώ το σήµα κατατεθέν του, το µονόκλ, µετατρέπεται σε χαλί. Πέρα από 
τα έπιπλα και διακοσµητικά, η σειρά FÖRNYAD περιλαµβάνει και όλα 
τα «απαραίτητα» κοµµάτια για την ακαδηµαϊκή χρονιά, όπως σακίδιο, 
είδη γραφείου, θήκη για tablet κ.ά., όλα σχεδιασµένα µε χιούµορ και 
παιχνιδιάρικη διάθεση.

Ανακαλύψτε τις συλλεκτικές σειρές TÄNKVÄRD, ÖVERALLT και 
FÖRNYAD στα καταστήµατα ΙΚΕΑ, καθώς και στο ΙΚΕΑ.gr.
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Πάργα
Tο ιδανικό ορμητήριο 
για αποβάσεις στο Ιόνιο

Τα απρόσμενα καιρικά φαινόμενα –ξαφνικές βροχές, δυνατά μελτέμια, 
ενίοτε ακόμα και χαλάζι– που χαρακτηρίζουν τα τελευταία χρόνια το 
ελληνικό καλοκαίρι, δίνοντάς του μια τροπική νότα, καθιστούν ιδανικό 
προορισμό για ξέγνοιαστες διακοπές το λιγότερο ανεμοδαρμένο Ιόνιο. 

Βρισκόμαστε ήδη στο Σαββατοκύριακο του Αγίου Πνεύματος και ο προγραμματι-
σμός των διακοπών εντείνεται, καθώς λιγοστεύει πια η διαθεσιμότητα στα καταλύ-
ματα, ειδικά σε προορισμούς με περιορισμένο αριθμό ξενοδοχείων. Αν αποφασί-
σετε να ανακαλύψετε τις κρυφές ομορφιές του Ιονίου, θα χρειαστείτε μια βάση για 
τις εξορμήσεις σας και δεν θα μπορούσατε να κάνετε καλύτερη επιλογή από την 
πόλη της Πάργας. Η Πάργα με τα πολύχρωμα οικήματα, τον βενετσιάνικο αέρα, 
την περατζάδα γύρω από το λιμάνι και το επιβλητικό φρούριό της στον καταπρά-
σινο λόφο πάνω από τον αμφιθεατρικά χτισμένο οικισμό αποτελεί το τέλειο οι-
κογενειακό ορμητήριο για να ταξιδέψετε στα γύρω λιμανάκια και στα νησιά του 
Ιονίου, χωρίς να χρειαστεί να δεσμευτείτε για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Γιατί η 
Πάργα, ενώ μοιάζει με νησί, δεν είναι, προσφέροντάς σας περισσότερη ευελιξία 
και ευκολότερη πρόσβαση, ειδικά αν ταξιδεύετε μαζί με μικρά παιδιά.
Η νησιώτικη αρχιτεκτονική της πόλης της Πάργας, η θέση της μπροστά στη θά-
λασσα και τα γραφικά σοκάκια της δίνουν στους επισκέπτες την αίσθηση ότι πραγ-
ματικά βρίσκονται σε κάποιο από τα Επτάνησα. Ένα από τα πιο «βατά» ταξίδια –
με πλοίο ή αυτοκίνητο– και αφετηρία την Πάργα είναι η Λευκάδα, ενώ σε κοντινή 
απόσταση βρίσκεται η Ηγουμενίτσα, απ’ όπου μπορείτε να αναχωρήσετε με πλοίο 
για Κέρκυρα, Παξούς και Αντίπαξους. Επίσης, σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκο-
νται άλλοι δύο γραφικοί όρμοι, η Αγία Παρασκευή και τα Σύβοτα, τους οποίους 
μπορείτε να επισκεφτείτε για μπάνιο, φαγητό ή βόλτα την ώρα του δειλινού. Όλα 
αυτά τα παραθαλάσσια θέρετρα έχουν δυτικό προσανατολισμό και προσφέρονται 
για μαγευτικά ηλιοβασιλέματα, καθώς τα λιμάνια γεμίζουν ιστιοπλοϊκά και τα κα-
τάρτια τους δημιουργούν έναν πίνακα ζωγραφικής με φόντο τον κόκκινο ήλιο. Ε-
πιλέγοντας την Πάργα για τη διαμονή σας μπορείτε να επισκεφτείτε και ορεινούς 
προορισμούς, όπως τα Ιωάννινα με το νησάκι του Αλή Πασά και τα Ζαγοροχώρια 
(με πιο διάσημα την Αρίστη, το Μονοδένδρι και το Πάπιγκο). Στα ατού της Πάργας 
συμπεριλαμβάνεται το ότι είναι προσβάσιμη με το αυτοκίνητο και δεν θα χρεια-
στεί να πληρώσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια – τα οποία μέσα στο κατακαλόκαιρο είναι 
αρκετά ακριβά. Αν όμως βαριέστε την οδήγηση, για πιο γρήγορη μετακίνηση υ-
πάρχει και η επιλογή του αεροπλάνου. Σε κοντινή απόσταση από την Πάργα βρί-
σκονται δύο αεροδρόμια, τα οποία διαθέτουν αεροπορικές συνδέσεις με όλη την 
Ελλάδα και όχι μόνο.

Η πρότασή μας για διαμονή
Στην Πάργα υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατάλληλα 
για κάθε γούστο. Αν όμως ψάχνετε ένα πιο οικογενειακό κατάλυμα, όπου θα νιώ-
σετε σαν στο σπίτι σας, μακριά από την υπερβολική φασαρία, δεν έχετε παρά να 

κατευθυνθείτε προς τον παρακείμενο όρμο, το Σαρακήνικο, και να ανακαλύψετε 
εκεί το Anemolia Hotel + Stylish Suites. Το οικογενειακό συγκρότημα βρίσκεται 
στην ιδανική θέση. Ανάμεσα σε έναν καταπράσινο ιδιωτικό κήπο και με την πα-
ραλία Σαρακήνικο σε απόσταση αναπνοής, καλωσορίζει τους επισκέπτες του, που 
πρόκειται να απολαύσουν μια μοναδική εμπειρία διακοπών μέσα στη φύση. Η θά-
λασσα και η παραλία με την ξανθή άμμο είναι τόσο κοντά στα δωμάτια, που το 
βράδυ μπορείτε να ακούσετε το… γουργουρητό του κύματος, ενώ την ώρα του δει-
λινού το τοπίο θα σας συνεπάρει με το μοναδικό του ηλιοβασίλεμα. Για τα πιτσι-
ρίκια υπάρχει πισίνα και γύρω της, μέσα στον όμορφο κήπο του Anemolia Hotel, 
μπορείτε να πάρετε το πρωινό σας, κάτι που αποτελεί ολόκληρη ιεροτελεστία. Στο 
πρωινό γεύμα το ξενοδοχείο προσφέρει σε κάθε ένοικο τη δυνατότητα να παραγ-
γείλει τα καλούδια που επιθυμεί από μια κάρτα με επιλογές και ό,τι παραγγείλετε 
θα έρθει στο τραπέζι σας, φτιαγμένο εκείνη την ώρα αποκλειστικά για σας. Και ε-
πειδή το ξενοδοχείο βρίσκεται στην άκρη ενός καταπράσινου μονοπατιού, σε α-
πόσταση ασφαλείας από τον θόρυβο και τα φώτα της πόλης, το βράδυ μπορείτε να 
κάνετε στα παιδιά σας αληθινό μάθημα αστρονομίας, δείχνοντάς τους τους αστερι-
σμούς του γαλαξία μας.

  ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Κολοκύθια γεµιστά µε σάλτσα 
γιαουρτιού

Εκτέλεση
1. Αδειάζουµε τα κολοκύθια και τα βάζουµε στην άκρη.

2. Ετοιµάζουµε τη γέµιση. Σε χλιαρό νερό βάζουµε το ρύζι για 15 λεπτά. Το στραγγίζουµε και το 
βάζουµε σε ένα µπολ µαζί µε όλα τα µπαχαρικά και το αλάτι και ανακατεύουµε καλά. Σε ένα 
άλλο µπολ βάζουµε τον κιµά µε το λάδι και ανακατεύουµε καλά. Ενώνουµε τα δύο µείγµατα και 
ανακατεύουµε καλά.

3. Γεµίζουµε τα κολοκύθια µέχρι τα 2/3. Κουνάµε το κάθε κολοκύθι, για να δώσουµε αέρα στη 
γέµιση.

4. Σε µια κατσαρόλα βάζουµε τα κολοκύθια µας µαζί µε 2 1/2 φλιτζάνια νερό και 1/2 κ.γλ. αλάτι. 
Όταν αρχίσουν να βράζουν, χαµηλώνουµε τη φωτιά και αφήνουµε να βράσουν για 20 λεπτά.

5. Παράλληλα, σε µια άλλη κατσαρόλα βάζουµε το γιαούρτι µαζί µε το κορν φλάουρ διαλυµένο σε 
ένα ποτήρι νερό. Ανακατεύουµε καλά µε µίξερ χειρός, ενώ παίρνουµε 2 φλιτζάνια νερό από την 
κατσαρόλα όπου βράζουν τα κολοκύθια και τα ρίχνουµε στο γιαούρτι σιγά σιγά. Ανακατεύοντας 
συνεχώς, βάζουµε την κατσαρόλα στη φωτιά και µόλις αρχίσει να βράζει ρίχνουµε µέσα τα 
κολοκύθια. Το γιαούρτι πρέπει να καλύψει 2 δάχτυλα πάνω από τα κολοκύθια. Αν χρειαστεί, 
βάζουµε κι άλλο νερό από την άλλη κατσαρόλα. Βάζουµε στη φωτιά σε µέτρια µε χαµηλή φωτιά 
και αφήνουµε για 40 λεπτά ή µέχρι να µαγειρευτούν καλά τα κολοκύθια. Πέντε λεπτά πριν 
βγάλουµε την κατσαρόλα από τη φωτιά σοτάρουµε το σκόρδο µε το βούτυρο και τα ρίχνουµε 
πάνω στα κολοκύθια µαζί µε τον δυόσµο. Αφήνουµε 5 λεπτά, βγάζουµε από τη φωτιά και 
σερβίρουµε.

Μερίδες: 4Μερίδες: 4Μερίδες: 4
Χρόνος προετοιµασίας: 1 ώρα
Χρόνος προετοιµασίας: 1 ώρα
Χρόνος προετοιµασίας: 1 ώρα
Χρόνος προετοιµασίας: 1 ώραΧρόνος µαγειρέµατος : 1 ώρα 
Χρόνος µαγειρέµατος : 1 ώρα 
Χρόνος µαγειρέµατος : 1 ώρα 
Χρόνος µαγειρέµατος : 1 ώρα 
Χρόνος µαγειρέµατος : 1 ώρα και 30 λεπτά
και 30 λεπτά
και 30 λεπτά
και 30 λεπτά
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο 
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο 
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο προς δύσκολο
προς δύσκολο
προς δύσκολο
προς δύσκολο
προς δύσκολο

*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 κιλό µέτρια κολοκύθια

Για τη γέµιση:
•   1/4 κιλό κιµάς µοσχαρίσιος λάπα 

περασµένος δύο φορές
•  1 κ.σ. ηλιέλαιο
•  1 1/2 φλιτζάνια ρύζι γλασέ
•  1/4 κ.γλ. µπαχάρι τριµµένο
•  1/4 κ.γλ. κανέλα τριµµένη
•  1/4 κ.γλ. πιπέρι τριµµένο
•  1 κ.γλ. αλάτι

Για τη σάλτσα γιαουρτιού:
•   1 κιλό αγελαδινό γιαούρτι 

(όχι στραγγιστό)
•  1 1/2 κ.σ. κορν φλάουρ
•  2 σκελίδες σκόρδο λιωµένες
•  1/2 κ.γλ. αποξηραµένος δυόσµος
•  1 κ.γλ. αλάτι
•  1 κ.σ. βούτυρο

Υλικά
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Ένα βήμα πριν από την πρώτη βουτιά, όλοι 
σκεφτόμαστε έναν θερμιδομετρικό περιορισμό για 
απώλεια βάρους. Αυτές οι τροφές θα σας βοηθήσουν 

στη δίαιτά σας.

1Φασόλια: Τα φασόλια είναι μια καλή πηγή πρωτεΐνης, 
έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και 

καθυστερούν τη χώνεψη. Αυτό σημαίνει ότι αισθάνεστε 
πλήρεις, πράγμα που μπορεί να σας σταματήσει από το να 
τρώτε περισσότερο.

2Μαύρη σοκολάτα: Θέλετε να απολαύσετε τη σοκολάτα 
μεταξύ των γευμάτων σας; Καταναλώστε ένα τετράγωνο 

μαύρη σοκολάτα. Σε μελέτη, όταν σε λάτρεις της σοκολάτας 
δόθηκε μαύρη, κατανάλωσαν 15% λιγότερο φαγητό λίγες 
ώρες αργότερα απ’ ό,τι εκείνοι που είχαν φάει σοκολάτα 
γάλακτος.

3Πολτοποιημένα λαχανικά: Μπορείτε να προσθέσετε 
περισσότερα λαχανικά στη διατροφή σας και ταυτόχρονα 

να κάνετε περικοπές στις θερμίδες που λαμβάνετε χωρίς να 
το καταλάβετε. Όταν ερευνητές πρόσθεσαν πολτοποιημένα 
κουνουπίδια και κολοκυθάκια σε χάμπουργκερ, οι άνθρωποι 
που έφαγαν δήλωσαν ότι τους άρεσε εξίσου το πιάτο, με τη 
διαφορά ότι κατανάλωσαν 200-350 λιγότερες θερμίδες.

4Ξηροί καρποί: Για ένα γρήγορο και υγιεινό σνακ, πάρτε 
μια μικρή χούφτα αμύγδαλα, φιστίκια, καρύδια ή πεκάν. 

Έρευνα δείχνει ότι όταν οι άνθρωποι καταναλώνουν ξηρούς 
καρπούς με κέλυφος, τρώνε λιγότερο στο επόμενο γεύμα.

5Γκρέιπφρουτ: Το γκρέιπφρουτ μπορεί πραγματικά να 
σας βοηθήσει να χάσετε κιλά, ειδικά αν αντιμετωπίζετε 

αυξημένο κίνδυνο διαβήτη. Ωστόσο, ο χυμός γκρέιπφρουτ δεν 
έχει καμία αποδεδειγμένη ιδιότητα για καύση λίπους, απλώς 
μπορεί να σας βοηθήσει να αισθανθείτε πλήρεις. Προσοχή, 
δεν μπορείτε να τρώτε γκρέιπφρουτ αν παίρνετε ορισμένα 
φάρμακα, γι’ αυτό ενημερωθείτε από τον γιατρό σας!

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Δίαιτα:  
Ποιες τροφές 
βοηθάνε

Περιόρισε το αλάτι σε 
λιγότερο από 5 γραμμάρια 

την ημέρα. Πρέπει να γνωρίζεις ότι 
το αλάτι «κρύβεται» στα περισσότερα 
συσκευασμένα-επεξεργασμένα 
προϊόντα που κυκλοφορούν στο 
εμπόριο.

 Κατανάλωνε φρούτα και 
λαχανικά. Προσοχή: τα 

φρούτα μέχρι 4-5 την ημέρα και 
λαχανικά άφθονα, καθώς περιέχουν 
πολύ νερό. Μπορείς να προτιμήσεις 
από φρούτα την μπανάνα και το 
αβοκάντο, τα οποία περιέχουν 
πολύ κάλιο. Το κάλιο βοηθάει τον 
οργανισμό μας να ισορροπήσει την 
ποσότητα νατρίου (δηλαδή αλατιού).

 Απόφυγε τα κορεσμένα 
και τρανς λιπαρά. Αυτά 

«κρύβονται» κυρίως στα τηγανητά 
και στο junk food, καθώς και στα 
συσκευασμένα-επεξεργασμένα 
προϊόντα.

 Απόφυγε το κάπνισμα. Μετά 
το κάπνισμα ενός τσιγάρου 

η πίεση αυξάνεται κατά περίπου 10 
mmHg και παραμένει αυξημένη για 
περίπου 30 λεπτά. Καθώς μειώνεται 
η στάθμη της νικοτίνης, η πίεση 
αρχίζει να ελαττώνεται σταδιακά. 
Βέβαια, αν καπνίζεις 10-20 τσιγάρα 
την ημέρα ή περισσότερο, η πίεση 
παραμένει συνεχώς σε υψηλά 
επίπεδα καθ’ όλο το 24ωρο.

 Αν πιεις μεγάλες ποσότητες 
αλκοόλ, η πίεσή σου 

θα αυξηθεί και παράλληλα θα 
μειωθεί η αποτελεσματικότητα 

των αντιυπερτασικών φαρμάκων 
που λαμβάνεις. Αντίθετα, η 
κατανάλωση μικρής ποσότητας 
αλκοόλ δεν φαίνεται να αυξάνει 
την πίεση. Υπάρχουν αρκετά 
στοιχεία που συνηγορούν στο ότι η 
μικρή ποσότητα αλκοόλ μπορεί να 
μειώσει τον κίνδυνο εμφράγματος 
γιατί επηρεάζει ευνοϊκά την HDL 
χοληστερίνη, τη λεγόμενη και «καλή» 
χοληστερίνη.

 Γυμνάσου! Κάνε αεροβική 
άσκηση, όπως γρήγορο 

περπάτημα, κολύμπι, χορός, 
ποδήλατο, ελλειπτικό, τραμπολίνο, 
για 30 λεπτά καθημερινά. Μπορείς 
να κάνεις 3 φορές περπάτημα την 
ημέρα από 10 λεπτά. Απόφυγε τα 
βάρη και τι ς ισομετρικές ασκήσεις, 
καθώς αυξάνουν την πίεση.

για πρόληψη της υψηλής 
αρτηριακής πίεσης

6 tips
Της Χριστίνας Μαυρίδου

Η Χριστίνα Μαυρίδου είναι καθηγήτρια  
Φυσικής Αγωγής - personal trainer.
• YouTube Channel: Christy Mavridou
• Instagram: christymav
• Facebook Page: Christy Μαυρίδου

16.06.2019
www.freesunday.gr



www.drbronner.gr 

Ανακάλυψε τον κόσμο της Dr. Bronner’s σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα. 

EMANUEL BRONNER

Have courage and smile, my friend.

Think and act 10 years ahead!

"
info@drbronner.gr •  Τηλ.:210 7230545
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	FSU_1606_001_CMYK
	FSU_1606_002_CMYK
	FSU_1606_003_CMYK
	FSU_1606_004_CMYK
	FSU_1606_005_CMYK
	FSU_1606_006_CMYK
	FSU_1606_007_CMYK
	FSU_1606_008_CMYK
	FSU_1606_009_CMYK
	FSU_1606_010_CMYK
	FSU_1606_011_CMYK
	FSU_1606_012_CMYK
	FSU_1606_013_CMYK
	FSU_1606_014_CMYK
	FSU_1606_015_CMYK
	FSU_1606_016_CMYK
	FSU_1606_017_CMYK
	FSU_1606_018_CMYK
	FSU_1606_019_CMYK
	FSU_1606_020_CMYK
	FSU_1606_021_CMYK
	FSU_1606_022_CMYK
	FSU_1606_023_CMYK
	FSU_1606_024_CMYK
	FSU_1606_025_CMYK
	FSU_1606_026_CMYK
	FSU_1606_027_CMYK
	FSU_1606_028_CMYK
	FSU_1606_029_CMYK
	FSU_1606_030_CMYK
	FSU_1606_031_CMYK
	FSU_1606_032_CMYK
	FSU_1606_033_CMYK
	FSU_1606_034_CMYK
	FSU_1606_035_CMYK
	FSU_1606_036_CMYK
	FSU_1606_037_CMYK
	FSU_1606_038_CMYK
	FSU_1606_039_CMYK
	FSU_1606_040_CMYK

