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Ένας επίγειος 
παράδεισος 
καταµεσής 
του Αιγαίου

σελ. 10-11

Κ. Κυριάκος, 
υπ. βουλευτής 
Α΄ Θεσσαλονίκης 
µε το ΚΙΝΑΛ 
«Οι προσωπικές απόψεις 
του Σαββίδη δεν είναι 
απόψεις του ΠΑΟΚ» 

Θ. Χειµάρας, 
υπ. βουλευτής Φθιώτιδας 
µε τη Ν∆ 
«Η χώρα µας έχει ανάγκη 
από σταθερή κυβέρνηση 
και αυτό θα φανεί στις 
επερχόµενες εκλογές»
σελ. 8-9

Στ. Μπίζιου, 
υπ. βουλευτής Λάρισας 
µε τη Ν∆ 
«Η Ελλάδα πρέπει 
επιτέλους να κάνει 
το άλµα στο µέλλον» 

σελ. 13
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�   ΚΛΙΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ 
ΣΤΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

�   ∆ΑΠΑΝΗΡΗ Η «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΣΤΡΟΦΗ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Ε.Ε.

σελ. 31

Ρ. Αντωνοπούλου 
«Ευτυχώς 
που δεν ξέρουµε 
τη συνταγή 
της επιτυχίας»

σελ. 3, 7, 16, 18, 19
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Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
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  Τα  πάντα για την 
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››  Τα  πάντα για την 
››››  Τα  πάντα για την 
››
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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...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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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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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

• 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 Νέες δυνατότητες 
αλλά και κίνδυνοι για την ελληνική οικονοµία
04 // ΕΥΡΩΠΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Μαφία, νονοί, νοθεία 
και Ευρωπαϊκή Ένωση
05 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΝΤΟΚΟΣ «Η Τουρκία θα 
προσπαθήσει να δηµιουργήσει τετελεσµένα»
06 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Πράγµατα, Novartis και 
θαύµατα
07 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Κακή αρχή για τη 
νέα ευρωπαϊκή πενταετία
08-09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ «Η χώρα 
µας έχει ανάγκη από σταθερή κυβέρνηση και 
αυτό θα φανεί στις επερχόµενες εκλογές»
10-11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ «Οι 
προσωπικές απόψεις του Σαββίδη δεν είναι 
απόψεις του ΠΑΟΚ»
12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Εκατό αφίξεις προσφύγων και 
µεταναστών κάθε µέρα
13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤ. ΜΠΙΖΙΟΥ «Η Ελλάδα 
πρέπει επιτέλους να κάνει το άλµα στο µέλλον»
14 // ΒΙΒΛΙΟ Η τελευταία µπλόφα: Το «θρίλερ» 
του 2015 σε 400 σελίδες
15 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΥΡ. ΚΟΣΜΙ∆Η «Θέλω να 
δώσω λύσεις στα προβλήµατα των πολιτών»
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ  Έκπτωτος ο Καλογρίτσας, 
έκθετη η κυβέρνηση
17 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆Ρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Η εποµένη 
των εκλογών ανεξάρτητα από τα ποσοστά των 
δύο κοµµάτων
18 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ∆υσοίωνες εκτιµήσεις για τον 
τουρισµό

19 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κίνδυνος κατάρρευσης για 
∆ΕΗ
20-21 // TWITTER  Έλληνα, συγκεντρώσου
22-23 // ΚΟΣΜΟΣ Οι ΗΠΑ πιέζουν, η Huawei 
απαντά, η Google ανησυχεί
24 // CELEBRITIES Το πρόστιµο του Salt Bae στη 
Μύκονο

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

FREE TIME
30 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
31 // INTERVIEW ΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 
«Ευτυχώς που δεν ξέρουµε τη συνταγή της 
επιτυχίας»
32 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
33 // COOK FILES Γεµιστές µελιτζάνες στον 
φούρνο
34-35 // TRAVEL Κουφονήσι, ο επίγειος 
παράδεισος καταµεσής του Αιγαίου // Πέντε µέρες 
µουσική στη Βόρεια Εύβοια
36-37 // GREEN  Ένας µικροσκοπικός δράκος 
στη Βόρεια Ελλάδα
38-39 // 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

Η επόμενη ελληνική κυβέρνηση, πιθανότατα με πρω-
θυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα βρει την ε-
θνική οικονομία σε μεταβατική φάση, με νέες δυνα-
τότητες αλλά και μεγάλα προβλήματα.

Το κλίμα εμπιστοσύνης
Το τελευταίο διάστημα έχει δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης με-
ταξύ των ξένων επενδυτών οι οποίοι τοποθετούν κεφάλαια στη δια-
χείριση του ελληνικού δημόσιου χρέους.
Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ξένοι επενδυτές 
τοποθέτησαν το πρώτο τετράμηνο του 2019 στα ελληνικά ομόλογα 
κεφάλαια ύψους 4,2 εκατ. ευρώ.
Το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου έχει 
πέσει πλέον πολύ κάτω από το 3% και κινείται γύρω στο 2,5%. Ε-
ντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι οι αποδόσεις των πενταε-
τών ελληνικών και ιταλικών ομολόγων του Δημοσίου είναι περίπου 
ίδιες, παρά το γεγονός ότι η Ιταλία αξιολογείται, σε ό,τι αφορά το 
δημόσιο χρέος της, τέσσερις βαθμίδες υψηλότερα από την Ελλάδα.
Δύο είναι οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν σε αυτή τη 
φάση κλίμα επενδυτικής εμπιστοσύνης γύρω από το ελληνικό δη-
μόσιο χρέος. Η πολιτική που ακολουθεί ο Μάριο Ντράγκι στην Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η προοπτική της ανόδου του Κυριά-
κου Μητσοτάκη και της ΝΔ στην εξουσία.
Ο Μάριο Ντράγκι, του οποίου η θητεία στην προεδρία της ΕΚΤ 
λήγει στα τέλη Οκτωβρίου, έστειλε μήνυμα διατήρησης των επιτο-
κίων σε εξαιρετικά χαμηλά, ακόμη και αρνητικά επίπεδα στην Ευ-
ρωζώνη και για συνέχιση της εφαρμογής της πολιτικής της ποσο-
τικής χαλάρωσης, εάν το επιβάλλουν οι συνθήκες.
Η παρέμβαση Ντράγκι προκάλεσε την κατάρρευση των ε-
πιτοκίων στην Ευρωζώνη. Εκτός από τα δεκαετή ομόλογα 
του γερμανικού Δημοσίου, τα ολλανδικά, τα αυστριακά, 
τα φινλανδικά, ακόμη και τα γαλλικά, έχουν πλέον αρ-
νητικά επιτόκια. Ουσιαστικά οι επενδυτές πληρώνουν 
για να αγοράσουν το δημόσιο χρέος των χωρών αυτών.
Σε συνθήκες κατάρρευσης των επιτοκίων στην Ευρω-
ζώνη, αυξάνονται οι επενδυτές που στρέφονται στους 
ελληνικούς τίτλους, σε αναζήτηση καλών αποδόσεων 
χωρίς υπερβολικό ρίσκο.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα γίνει σε περίπτωση 
που αυτός που θα διαδεχτεί τον Μάριο Ντράγκι στην 
προεδρία της ΕΚΤ ακολουθήσει μια λιγότερο χαλαρή 
νομισματική πολιτική. Η ευρωπαϊκή συγκυρία είναι 
περίπου ιδανική για τη διαχείριση του ελληνικού χρέ-
ους, δεν υπάρχουν όμως εγγυήσεις ότι η πολιτική Ντρά-
γκι θα συνεχιστεί στη μετά Ντράγκι περίοδο.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση κατά την οποία ο Ντράγκι αντικα-
τασταθεί από τον πρόεδρο της Bundesbank κ. Βάισμαν, τα πράγ-
ματα θα γίνουν λιγότερο ευχάριστα για την Ευρωζώνη, τον ευρωπα-
ϊκό Νότο και ιδιαίτερα την Ελλάδα.

Προβληματική εξωστρέφεια
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το έλλειμμα 
τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε το πρώτο τετράμηνο του 2019 
κατά 334 εκατ. ευρώ, στα 5,065 δισ. ευρώ.
Η αρνητική εξέλιξη οφείλεται στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυ-
γίου, το οποίο αυξήθηκε από 7,11 δισ. ευρώ το πρώτο τετράμηνο του 
2018 σε 7,72 δισ. ευρώ το πρώτο τετράμηνο του 2019.
Ο τουρισμός πηγαίνει καλά, οι εξαγωγές επίσης, όσο όμως ανεβάζει 
ρυθμούς η ελληνική οικονομία, τόσο μεγαλώνει η δίψα για εισαγω-
γές αγαθών, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το εμπορικό έλλειμμα και 
να επηρεάζει αρνητικά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
Αυτό σημαίνει ότι η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οι-
κονομίας παραμένει αρκετά προβληματική. Χρειάζεται μεγάλη ε-
νίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο-
μίας για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα με το έλλειμμα του ισοζυ-
γίου τρεχουσών συναλλαγών και να μην «εξάγουμε» ανάπτυξη και 
θέσεις απασχόλησης.

Μαύρες τρύπες
Με βάση τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι εργαζόμενοι 

ΝΈΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΈΣ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΌΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  ΤΌΥ ΈΥΡΩΒΌΥΛΈΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΌΥ ΚΥΡΤΣΌΥ

Η επόμενη 
κυβέρνηση θα 
κληθεί να βρει 
λύσεις σε μεγάλα 
προβλήματα.

Ο Τσίπρας μετέτρεψε σε 
προεκλογικές «παροχές» τις 
συντάξεις και τα εφάπαξ που δεν 
έχουν καταβληθεί.

Η μείωση της ανεργίας με μερική 
απασχόληση και τουριστικές 
υπηρεσίες έχει φτάσει στα όριά της.

σε ΕΦΚΑ και Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, βρίσκονται σε 
εκκρεμότητα 258.000 αιτήσεις ασφαλισμένων για την καταβολή συ-
ντάξεων, κύριων και επικουρικών, και εφάπαξ.
Αυτή η ουρά των δικαιούχων δεν έπρεπε να υπάρχει, εφόσον η έξο-
δος από το μνημόνιο είχε συνδυαστεί με τον μηδενισμό των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών του Δημοσίου και είχαν δοθεί τα σχετικά ποσά από 
τους Ευρωπαίους πιστωτές στην ελληνική κυβέρνηση.
Το κωμικοτραγικό είναι ότι η κυβέρνηση Τσίπρα διατηρεί σε υψηλά 
επίπεδα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου παρά τις συγκε-
κριμένες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι των πιστωτών και τις 
συνδυάζει με προεκλογικές «παροχές». Σε απλά ελληνικά, προσπα-
θεί να διευκολυνθεί πολιτικά με χρήματα που ανήκουν σε άλλους.
Η ουρά των εκκρεμών συντάξεων και εφάπαξ οδηγεί στο ασφαλές 
συμπέρασμα ότι λίγο μετά την κυβερνητική αλλαγή οι θεσμοί θα ζη-
τήσουν δημοσιονομική απογραφή, για να δουν τι μαύρες τρύπες θα 
αφήσει πίσω της η κυβέρνηση Τσίπρα.
Το οικονομικό επιτελείο της νέας κυβέρνησης πρέπει να βρει τον 
τρόπο να συνεννοηθεί με τους εκπροσώπους των θεσμών χωρίς να 
βγάλει στον ελληνικό λαό τον λογαριασμό των προεκλογικών ελιγ-
μών του κ. Τσίπρα, του κ. Τσακαλώτου και των συνεργατών τους.

Η ανεργία στο ύψος της
Η επόμενη ελληνική κυβέρνηση έχει υποχρέωση να βρει τρόπους 
για τη δραστική βελτίωση της κατάστασης στην αγορά εργασίας.
Τον Μάιο οι άνεργοι ήταν 929.396. Με βάση τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, 
μειώθηκαν κατά 44.000 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019, είναι 
όμως 17.840 περισσότεροι από τον Μάιο του 2018.
Η αυξομείωση του αριθμού των ανέργων προσδιορίζεται κατά κύριο 

λόγο από την εποχικότητα των προσλήψεων στην εστίαση και στα 
ξενοδοχεία.

Το 56% των ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι, ένας στους 
εννέα ανέργους παίρνει επίδομα ανεργίας και πάνω από το 
50% των νέων θέσεων εργασίας είναι θέσεις μερικής απα-
σχόλησης.
Είναι φανερό ότι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν έτσι τα 
κοινωνικά προβλήματα που έχουν σχέση με την ανεργία ή 
με την εργασία σε συνθήκες φτώχειας.
Το μοντέλο διαχείρισης της ανεργίας μέσω της τουριστι-
κής ανάπτυξης φαίνεται να έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές 
του. Χρειαζόμαστε καλά αμειβόμενες θέσεις πλήρους απα-
σχόλησης, οι οποίες μπορούν να προκύψουν μέσα από με-

γάλες επενδύσεις, κυρίως στη βιομηχανία.
Η Ελλάδα φαίνεται να κερδίζει την εμπιστοσύνη των επενδυ-

τών σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση του δημό-
σιου χρέους, είναι όμως πολύ πιο σύνθετη υπόθεση η εμπιστο-

σύνη των επενδυτών σε σχέση με μακροπρόθεσμες παραγωγικές ε-
πενδύσεις.

Η «βόμβα» της ΔΕΗ
Ένα μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση 
είναι η οικονομική κατάρρευση της ΔΕΗ.
Η άλλοτε πανίσχυρη δημόσια επιχείρηση καταγράφει τεράστιες 
ζημιές. Ξεπέρασαν τα 900 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ τα στοιχεία για 
το πρώτο τρίμηνο του 2019 δείχνουν ακόμη χειρότερα. Η εταιρεία 
μοιάζει να βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο, καθώς χάνει, βάσει 
προγράμματος, μέρος της πελατείας της και δεν μπορεί να ελέγξει 
το κόστος της. Σύμφωνα με εσωτερικούς υπολογισμούς, τα τιμολό-
για χαμηλής τάσης δεν καλύπτουν τα λειτουργικά κόστη της επιχεί-
ρησης, ενώ η αδυναμία προσαρμογής στους ευρωπαϊκούς κανόνες θα 
οδηγήσει το 2019 στην επιβάρυνση της ΔΕΗ με 500 εκατ. ευρώ για 
δικαιώματα ρύπων.
Η υπό κατάρρευση ΔΕΗ μοιάζει με ωρολογιακή βόμβα στα θεμέ-
λια της ελληνικής οικονομίας, ενώ ενδεχόμενη αύξηση των τιμολο-
γίων θα προκαλούσε δικαιολογημένες οικονομικές και κοινωνικές α-
ντιδράσεις.
Η «βόμβα» της ΔΕΗ είναι ενδεικτική της κατάστασης που διαμορ-
φώθηκε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα της οικονομίας εξαιτίας της 
κομματικής κακοδιαχείρισης του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη ΛΑΡΚΟ και τις α-
στικές συγκοινωνίες μέχρι την ΕΒΖ, τα ναυπηγεία και τον τομέα της 
άμυνας, μας έρχονται τα ίδια μηνύματα.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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Σ
ε βαθιά πολιτική κρίση, η οποία μπορεί να έχει 
απρόβλεπτες συνέπειες για τη σταθερότητα σε 
όλα τα Δυτικά Βαλκάνια, έχει μπει η Αλβανία. 
Θα ήταν παράλογο να ισχυριστεί κανείς ότι η 
μικρή χώρα στα Δυτικά Βαλκάνια ήταν πρό-
τυπο σταθερότητας στην εποχή μετά την κα-
τάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος το 

1990, αλλά είναι η πρώτη φορά που τα εσωτερικά της προβλήματα 
απειλούν να δημιουργήσουν ένα ντόμινο αποσταθεροποίησης σε 
όλη την περιοχή.
Το ξεχωριστό στοιχείο σε ό,τι αφορά την Αλβανία είναι ότι, σε αντί-
θεση με άλλες χώρες της περιοχής, δεν αποσταθεροποιείται από ε-
ξωτερικές δυνάμεις, καθώς ο δυτικός προσανατολισμός της δεν αμ-
φισβητείται από καμία διεθνή ανάμειξη.
Στο Μαυροβούνιο είχε καταγγελθεί φιλορωσικό πραξικόπημα 
κατά της ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ και όσον αφορά τη Βόρεια 
Μακεδονία η Μόσχα είχε εκφράσει δημόσια την αντίθεσή της στην 
ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ με επίλυση του θέματος του ονόματος.
Η κατάσταση στην Αλβανία περιπλέκεται, καθώς ο πρωθυπουρ-
γός Ράμα προωθούσε τη στρατηγική της προσέγγισης με τις αλβα-
νικές κοινότητες των γύρω χωρών και είχε ενισχύσει την επιρροή 
του εκεί.
Ουσιαστικά με το Κόσοβο προωθούσε μια πολιτική κατάργησης 
των συνόρων με τη δημιουργία ενός «ενιαίου εθνικού χώρου», 
ενώ με δική του παρέμβαση είχε οδηγήσει τα αλβανικά κόμματα 
της Βόρειας Μακεδονίας στη δημιουργία συνασπισμού με την κυ-
βέρνηση Ζάεφ με αντάλλαγμα την παροχή επιπλέον δικαιωμάτων 
στην αλβανική κοινότητα. Το δικαίωμα της πλήρους ισοτιμίας στη 
γλώσσα και η ύπαρξη Αλβανού προέδρου στη Βουλή της ΠΓΔΜ 
ήταν αδιανόητα πριν από λίγα χρόνια.
Αυτή ακριβώς η διεύρυνση της αλβανικής επιρροής ως στρατη-
γική Ράμα ουσιαστικά απειλεί να αποσταθεροποιήσει και τις άλλες 
χώρες στις οποίες εκτείνεται αυτή η επιρροή.
Ίσως όχι τόσο το Κόσοβο, όπου η δυτική παρουσία πολιτικά και 
στρατιωτικά λειτουργεί σταθεροποιητικά, αλλά στη Βόρεια Μακε-
δονία πολλά θα μπορούσαν να συμβούν αν έπαυε να υπάρχει το ε-
νιαίο πολιτικό μπλοκ των Αλβανών που στηρίζει τις κύριες επιλο-
γές της κυβέρνηση Ζάεφ.
Σε αυτή την κατάσταση θα μπορούσε να λειτουργήσει σταθεροποι-
ητικά η προοπτική έναρξης διαπραγματεύσεων για την ένταξη και 
των δύο χωρών, δηλαδή και της Αλβανίας και της Βόρειας Μακε-
δονίας, στην Ε.Ε., αλλά αυτή έχει παραπεμφθεί σε ασαφές μέλλον, 
μετά την προϋπόθεση που έθεσε το Βερολίνο να προηγηθεί η έ-
γκριση της γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής. Η συζήτηση στη 
γερμανική Βουλή προσδιορίζεται τον Σεπτέμβριο, αλλά στο μεταξύ 
τα σχέδια περιπλέκει το ενδεχόμενο αλλαγής κυβέρνησης στην 
Ελλάδα, η οποία έχει συγκεκριμένες ενστάσεις για την ένταξη της 
Βόρειας Μακεδονίας.

Το σκάνδαλο της συνεργασίας του 
Ράμα με τη μαφία αποσταθεροποιεί 
την Αλβανία και απειλεί με ντόμινο 
Κόσοβο και Βόρεια Μακεδονία, 
ενώ απομακρύνει τις συνομιλίες για 
ένταξη στην Ε.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Σκόπια άσκησαν κάθε είδους πίεση για 
άμεση έναρξη χωρίς την Αλβανία, ενώ εξετάστηκε και το ενδε-
χόμενο της αποσύνδεσης της κοινής ενταξιακής πορείας των δύο 
χωρών και αναβολής της συζήτησης για την ένταξη της Αλβανίας, 
αλλά δεν έγινε δεκτό.

Τι γίνεται στην Αλβανία
Στην προεκλογική περίοδο του 2013 ο πρωθυπουργός Ράμα, ως 
επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ανέλαβε τη δέσμευση 
να προχωρήσει σε βαθιές τομές στη Δικαιοσύνη με μεταρρυθμί-
σεις στο δικαστικό σύστημα.
Ο Ράμα κέρδισε τις εκλογές και προχώρησε τις μεταρρυθμίσεις, οι 
οποίες το καλοκαίρι του 2016 πέρασαν ομόφωνα από τη Βουλή με 
παρέμβαση των πρέσβεων των ΗΠΑ και της Ε.Ε. στα Τίρανα. «Η 
μεταρρύθμιση θα απομακρύνει από το δικαστικό σύστημα όλους 
τους διεφθαρμένους δικαστές και εισαγγελείς» είχε δηλώσει τότε 
ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα.
Λίγους μήνες αργότερα, όμως, όταν στην Ουάσινγκτον κέρδισε 
την προεδρία ο Ντόναλντ Τραμπ, ο αρχηγός του Δημοκρατικού 
Κόμματος, Λουλζίμ Μπάσα, προσέγγισε το περιβάλλον Τραμπ 
και κατήγγειλε ότι η μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη χρηματο-
δοτήθηκε και εξυπηρετούσε τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή 
Τζορτζ Σόρος.
Το Ίδρυμα Σόρος επιβεβαίωσε τη χρηματοδότηση του προγράμ-
ματος, το Δημοκρατικό Κόμμα έκανε μποϊκοτάζ στη Βουλή με α-
ποτέλεσμα να μην ψηφιστούν οι επιτροπές που θα έλεγχαν τους 
750 δικαστές και εισαγγελείς για να απομακρύνουν τους διεφθαρ-
μένους, ενώ ο Μπάσα κατήγγειλε τον Ράμα ως «αρχηγό του ορ-
γανωμένου εγκλήματος» και, αφού έστησε ένα αντίσκηνο μπρο-
στά στο πρωθυπουργικό γραφείο, ζήτησε εκλογές με υπηρεσιακή 

κυβέρνηση. Παρ’ όλα αυτά, ο Ράμα κέρδισε τις εκλογές του Ιου-
νίου 2017.
Αμέσως μετά δούλεψαν οι επιτροπές αξιολόγησης και πολλοί ει-
σαγγελείς και δικαστές παραιτήθηκαν, είτε για να αποφύγουν ελέγ-
χους για διαφθορά είτε γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια.
Λιγότερο από δύο χρόνια από τη νίκη του Ράμα, το πολιτικό κλίμα 
στην Αλβανία ήταν και πάλι τεταμένο και η αντιπολίτευση απείχε 
και πάλι από τη Βουλή με αίτημα την παραίτηση Ράμα ενόψει των 
δημοτικών εκλογών που είχαν προκηρυχθεί για τις 30 Ιουνίου. Οι 
διαδηλώσεις ήταν καθημερινές και σε πολλές από αυτές καταγρά-
φονταν βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία.
Το κλίμα επιδεινώθηκε στις 5 Ιουνίου, όταν η γερμανική εφημε-
ρίδα «Bild» δημοσίευσε τις απομαγνητοφωνήσεις έξι τηλεφωνι-
κών συνομιλιών που είχε ένας διαβόητος έμπορος ναρκωτικών, ο 
Αστρίτ Αβντουλάι, με δύο δημάρχους και άλλα στελέχη του Σοσια-
λιστικού Κόμματος του πρωθυπουργού Ράμα.
Από τις συνομιλίες προκύπτει ότι ο Αβντουλάι, ο οποίος συνελή-
φθη τον Οκτώβριο του 2018, πίεσε στελέχη των Σοσιαλιστών να 
συμπεριλάβουν στη λίστα του κόμματος για το Δυρράχιο τον Ιλίρ 
Ντράτζι, δεσμευόμενος ότι θα φροντίσει να έχει ένα καλό αποτέ-
λεσμα.
Σε άλλη συνομιλία, ο Αβντουλάι διατάζει τον διευθυντή της Εται-
ρείας Ύδρευσης του Δυρραχίου να του παραδώσει λίστα με τους 
εργαζόμενους της εταιρείας, σημειώνοντας ποιοι μπορεί να είναι υ-
ποστηρικτές της αντιπολίτευσης, για να τους «ταρακουνήσει». «Θα 
μου δώσουν τις ψήφους τους ή θα πάνε σπίτι τους» λέει ο Αβντου-
λάι.
Οι διαρροές των συνομιλιών, σε συνδυασμό με την έξαρση της βίας, 
οδήγησαν τον Πρόεδρο Μέτα να ακυρώσει τις εκλογές της 30ής Ι-
ουνίου.
Η κυβέρνηση αντέδρασε προωθώντας στη Βουλή την καθαί-
ρεση του Προέδρου Μέτα, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον 
Μπάσα για ξέπλυμα χρήματος το 2017 και ο Ράμα απείλησε ό-
ποιον εμποδίσει την εκλογική διαδικασία, ενώ ανακοίνωσε ότι 
θα μηνύσει τη γερμανική εφημερίδα για τη δημοσίευση των α-
πομαγνητοφωνήσεων και κατηγόρησε το Δημοκρατικό Κόμμα 
ότι κατάφερε να δώσει μια μίζερη εικόνα για την Αλβανία ενώ 
βρισκόταν στο κατώφλι της Ε.Ε.
Από την πλευρά του, ο Μπάσα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ερ-
γαλειοποιεί τη Δικαιοσύνη και χαρακτήρισε «εθνική αποστολή» 
την απομάκρυνση του Ράμα. «Συνεργάστηκαν με εμπόρους ναρκω-
τικών και ανθρώπων, με δολοφόνους και ληστές. Η συμμαχία τους 
με το έγκλημα χρησιμοποίησε κάθε μηχανισμό για να κλέψει ψή-
φους. Απείλησαν τους αντιπάλους τους και χρησιμοποίησαν βία ε-
ναντίον όσων δεν ψήφιζαν τους υποψηφίους τους» είπε ο Μπάσα.
Λίγο νωρίτερα, η αμερικανική πρεσβεία είχε απευθύνει έκκληση 
στους διαδηλωτές να αποφύγουν τη βία, αλλά οι εκτιμήσεις δεν 
προβλέπουν ανταπόκριση στην αμερικανική έκκληση.

ΜΑΦΊΑ,  
ΝΟΝΟΊ,  
ΝΟΘΕΊΑ  
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ 
ΕΝΩΣΉ

 ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ



Μια πολεµική σύγκρουση θα µας εµπλέξει σε φαύλους κύκλους εντά-
σεων για πολλά χρόνια και ενώ δεν µπορεί να αποκλειστεί ως ενδεχό-
µενο, δεν θα πρέπει να θεωρείται και αναπόφευκτη.

Τ
ους στόχους και τις επιδιώξεις της 
Τουρκίας µέσω της νέας έντασης 
που προκαλεί στην κυπριακή ΑΟΖ, 
αλλά και τις δυνατότητες αντίδρασης 
της Ελλάδας και της Κύπρου, ανα-
λύει ο γενικός διευθυντής του ΕΛΙΑ-
ΜΕΠ, δρ. Θάνος Ντόκος.

Για άλλη µια φορά η ένταση στις σχέσεις Ελλάδας 
και Κύπρου µε την Τουρκία µπαίνει στα… κόκ-
κινα. Πόσο σοβαρά είναι, κατά την άποψή σας, τα 
πράγµατα;
Είναι σηµαντικό να προσπαθήσουµε να κατανοή-
σουµε τις τουρκικές επιδιώξεις, για να σχεδιάσουµε 
αποτελεσµατικά τη δική µας πολιτική. Στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου η Τουρκία θεωρεί ότι α-
πειλείται µε αποδυνάµωση των διεκδικήσεών της, 
µερική απώλεια του ρόλου της ως κεντρικού ενερ-
γειακού κόµβου και γεωπολιτική περιθωριοποίηση 
σε µια περιοχή υψηλής αξίας για τα τουρκικά συµ-
φέροντα. Οι θετικές προοπτικές γεωγραφικής διεύ-
ρυνσης και περαιτέρω εµβάθυνσης των τριγωνικών 
συνεργασιών (Ελλάδα και Κύπρος µε Ισραήλ και Αί-
γυπτο αντίστοιχα, µε αυξανόµενο αµερικανικό αλλά 
και γαλλικό ενδιαφέρον) ενισχύουν περαιτέρω την 
τουρκική αίσθηση αποµόνωσης, ενώ οι νέες ενερ-
γειακές ανακαλύψεις µεγεθύνουν το διακύβευµα 
από ενεργειακής και γεωοικονοµικής άποψης (αν 
και ακόµη τα ευρήµατα είναι σχετικά µικρά). Η Τουρ-
κία θα χρησιµοποιήσει όλα τα µέσα που έχει στη διά-
θεσή της για να διαταράξει την «κανονικότητα» στην 
κυπριακή ΑΟΖ. Έχει υιοθετήσει µια απίστευτα µαξι-
µαλιστική θέση όσον αφορά τις διεκδικήσεις της στην 
Ανατολική Μεσόγειο, ουσιαστικά σβήνοντας από τον 
χάρτη όχι µόνο το Καστελόριζο (µε τις όποιες γεωγρα-
φικές ιδιαιτερότητες) αλλά και Κύπρο, Κρήτη, Ρόδο και 
Κάρπαθο, όσον αφορά την επήρειά τους στη διεκδί-
κηση θαλασσίων ζωνών. Θα προσπαθήσει να δηµι-
ουργήσει τετελεσµένα µέσω της πραγµατοποίησης 
των δικών της γεωτρήσεων. Και στο παρασκήνιο θα 
διαπραγµατευτεί ανταλλάγµατα µε διάφορες εµπλε-
κόµενες πλευρές, και κυρίως µε τις ΗΠΑ, µε τις ο-
ποίες υπάρχουν πολλά και σηµαντικά ανοιχτά ζητή-
µατα και διαφορές.

Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι έχει αρχίσει ερευνητικές 
γεωτρήσεις εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Η πράξη αυτή 
πώς περιγράφεται από το διεθνές δίκαιο;
Ο τουρκικός ισχυρισµός περί γεώτρησης δεν έχει ε-
πιβεβαιωθεί ακόµη, αλλά αυτό αποτελεί ζήτηµα µάλ-
λον δευτερευούσης σηµασίας, καθώς τουρκική ε-
πιδίωξη ήταν να σταλεί το µήνυµα ότι η Τουρκία δεν 
αναγνωρίζει την κυπριακή κυριαρχία στις συγκε-
κριµένες περιοχές, τις θεωρεί δικές της και µπορεί 
να προβεί σε όποιες ενέργειες θεωρεί απαραίτητες 
χωρίς να µπορεί κανείς να την εµποδίσει. Ασφαλώς 
οι ενέργειες αυτές δεν είναι συµβατές µε το πνεύµα 
και το γράµµα της ∆ιεθνούς Σύµβασης για το ∆ίκαιο 
της Θάλασσας.

Πώς κρίνετε τις έως τώρα αντιδράσεις της Αθήνας 
και της Λευκωσίας ενώπιον της τουρκικής προ-
κλητικότητας;
Κρίνεται ως σχετικά ικανοποιητική η διπλωµατική κι-
νητοποίηση και ο συντονισµός µε εταίρους και συµ-
µάχους. Έξυπνη ιδέα ήταν και η έκδοση διεθνών ε-
νταλµάτων σύλληψης από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 
Από δω και πέρα, χρειάζονται πολύ λιγότερες –έως 
ελάχιστες– δηλώσεις από ελληνικής πλευράς και α-
ποφυγή κάθε µορφής κινδυνολογίας. Η συχνή επα-
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συνέντευξη

«Η Τουρκία θα προσπαθήσει 
να δηµιουργήσει τετελεσµένα»

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

νάληψη –αυτονόητων– θέσεων υποδεικνύει περισ-
σότερο ανασφάλεια παρά αποφασιστικότητα. Το απο-
τρεπτικό µήνυµα πρέπει να σταλεί µέσω άλλων, µη 
δηµοσίων διαύλων επικοινωνίας, καθώς και µέσω 
ιδιαίτερα προσεκτικών ενεργειών.

Ελλάδα και Κύπρος τι θα πρέπει να ζητήσουν και 
τι να περιµένουν από τους εταίρους και συµµά-
χους τους;
Οι προσδοκίες µας θα πρέπει να είναι µάλλον περιο-
ρισµένες. Παρ’ ότι υπάρχει διάχυτη δυσαρέσκεια για 
τη γενικότερη τουρκική συµπεριφορά, δεν είναι λίγες 
οι χώρες-µέλη της Ε.Ε. που δεν θέλουν να ωθήσουν 
τις σχέσεις µε την Τουρκία στα άκρα, καθώς διακυ-
βεύονται σηµαντικά οικονοµικά και πολιτικά συµφέ-
ροντα. Επιπλέον, υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόµενο 
χαλάρωσης των ελέγχων από τουρκικής πλευράς και 
αύξησης των προσφυγικών/µεταναστευτικών ροών 
προς την Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα. Τέλος, 

οι συνέπειες τυχόν κυρώσεων θα είναι αρκετά περι-
ορισµένες, καθώς είναι σαφές ότι η Τουρκία αυτή τη 
χρονική περίοδο έτσι κι αλλιώς δεν έχει να περιµένει 
πολλά από την Ε.Ε. Οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να 
ασκήσουν πολύ πιο ουσιαστικές πιέσεις οικονοµικής 
και στρατιωτικής φύσης, αλλά θα το πράξουν µόνο 
εφόσον αυτό εξυπηρετεί τα δικά τους συµφέροντα.

Θεωρείτε ότι υπάρχουν πραγµατικοί φόβοι για «α-
τύχηµα» ή θερµό επεισόδιο στην περιοχή;
Η Τουρκία θα είχε δυσκολίες να προκαλέσει θερµό 
επεισόδιο µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, καθώς η 
τελευταία δεν διαθέτει αεροναυτικές δυνάµεις. Όσον 
αφορά σενάρια περί γεωτρήσεων σε τµήµα της από 
εµάς θεωρούµενης ως ελληνικής ΑΟΖ, η Τουρκία 
γνωρίζει ότι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση δεν 
µπορεί να µην αντιδράσει σε µια τέτοια τουρκική κί-
νηση. Και η Ελλάδα δεν επιθυµεί µεν τη στρατιωτι-
κοποίηση της κρίσης και την κλιµάκωση, αλλά έχει 

τρόπους δυναµικής αντίδρασης αν δεν υπάρχει άλλη 
διέξοδος. Πρόκειται για σενάρια χαµηλής, αλλά, δυ-
στυχώς, όχι µηδενικής πιθανότητας.

Πόσο πιστεύετε ότι σχετίζεται η νέα τουρκική προ-
κλητικότητα µε τις επερχόµενες εκλογές δηµάρ-
χου στην Κωνσταντινούπολη; Επιχειρεί το καθε-
στώς Ερντογάν να κάνει «εξαγωγή» µιας εσωτε-
ρικής κρίσης;
Ο κ. Ερντογάν έχει ήδη αρκετά ανοιχτά µέτωπα στο 
εσωτερικό της χώρας, συµπεριλαµβανοµένου και 
του πολιτικού «αυτογκόλ» µε την επανάληψη των 
δηµοτικών εκλογών στην Κωνσταντινούπολη –τις 
οποίες κινδυνεύει σοβαρά να (ξανα)χάσει– και της 
σοβαρής οικονοµικής κρίσης, για τη διαχείριση της 
οποίας θα χρειαστεί σχετικά σύντοµα να ζητήσει ε-
ξωτερική βοήθεια, ενώ αναµένεται η έναρξη νέων 
πολεµικών επιχειρήσεων εναντίον των Κούρδων στη 
Συρία. Ο συνδυασµός εσωτερικών και εξωτερικών 
προβληµάτων, η προσπάθεια προσέλκυσης ψηφο-
φόρων από τον εθνικιστικό χώρο, το µείγµα φιλοδο-
ξίας και ανασφάλειας που φαίνεται να χαρακτηρίζει 
τον κ. Ερντογάν και η καλλιέργεια ενός κλίµατος συ-
νωµοσιολογικών εξηγήσεων για τα προβλήµατα της 
χώρας αποτελεί ένα εύφλεκτο µείγµα και προκαλεί 
κάποιες ανησυχίες για ενδεχόµενη εξαγωγή της κρί-
σης. Αλλά οι τουρκικές κινήσεις συνδέονται κυρίως 
µε τη στοχοθεσία της Άγκυρας στην περιοχή της Α-
νατολικής Μεσογείου.

Με την περιοχή της Μέσης Ανατολής να βρίσκεται 
σε αναβρασµό, πόσο επικίνδυνες για τη σταθερό-
τητα της Ανατολικής Μεσογείου είναι οι τουρκι-
κές κινήσεις;
Πέραν της Συρίας, το νέο µεγάλο µέτωπο είναι ο Περ-
σικός Κόλπος και η εντεινόµενη αντιπαράθεση ΗΠΑ-
Ιράν. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλέψει κανείς 
την εξέλιξη αυτής της κρίσης, που ασφαλώς περιπλέ-
κει την περιφερειακή εξίσωση ασφαλείας και απο-
σπά την αµερικανική προσοχή από τα τεκταινόµενα 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε περίπτωση περαιτέρω 
κλιµάκωσης, η Τουρκία θεωρητικά θα µπορούσε να 
εκµεταλλευτεί την ευκαιρία και να προσφέρει κάποιας 
µορφής υποστήριξη στις ΗΠΑ µε αντάλλαγµα µια συ-
νεννόηση για άλλες αµερικανοτουρκικές διαφορές.

Μπορεί τελικά να βρεθεί ένα modus vivendi της 
Ελλάδας µε την Τουρκία;
Μεσο-µακροπρόθεσµα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις 
µπορούν να οµαλοποιηθούν πλήρως µόνο µέσω της 
διπλωµατικής οδού. Μια πολεµική σύγκρουση θα µας 
εµπλέξει σε φαύλους κύκλους εντάσεων για πολλά 
χρόνια και ενώ δεν µπορεί να αποκλειστεί ως ενδε-
χόµενο, δεν θα πρέπει να θεωρείται και αναπόφευ-
κτη. Επειδή όµως ατυχήµατα συµβαίνουν, οι κακές 
εκτιµήσεις δεν είναι σπάνιες και εσωτερικές πολιτι-
κές κρίσεις µπορεί να οδηγήσουν σε εξωτερικές πε-
ριπέτειες για λόγους αντιπερισπασµού, ο στόχος θα 
πρέπει να είναι να κρατήσουµε τους όποιους γείτο-
νες µακριά από επικίνδυνες σκέψεις και ενέργειες. 
Η επιδίωξή µας πρέπει να είναι η διατήρηση αρνητι-
κής σχέσης κόστους-οφέλους σε οποιοδήποτε σενά-
ριο κλιµάκωσης και σύγκρουσης. Στην κατεύθυνση 
αυτή θα χρειαστεί µια στρατηγική µε κεντρικούς στό-
χους τη διατήρηση επαρκούς αποτρεπτικής ικανότη-
τας, τη συγκέντρωση διπλωµατικού κεφαλαίου και 
τη βέλτιστη προετοιµασία για µια διπλωµατική διευ-
θέτηση –µέσω προσφυγής σε διεθνές δικαιοδοτικό 
όργανο– σε χρόνο και µε τρόπο που θα κατοχυρώ-
νουν τα ζωτικά εθνικά συµφέροντα.

Θάνος Ντόκος, 
γενικός διευθυντής 

του Ελληνικού Ιδρύµατος 
Ευρωπαϊκής 

& Εξωτερικής Πολιτικής 
(ΕΛΙΑΜΕΠ)



δημοσιότητα μια κίνηση υπέρ και μια κίνηση κατά του κ. Αγγελή, 
ώστε να μετριαστούν οι εντυπώσεις στην κοινή γνώμη. Κακά τα 
ψέματα, μια μήνυση κατά της εισαγγελέως που διερευνά το «με-
γαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους» για 
κατάχρηση εξουσίας, και μάλιστα από τον επόπτη της, δεν είναι 
απλή υπόθεση. Φυσικά από πουθενά δεν προκύπτει ότι η διαρ-
ροή των αναφορών έγινε από τον ίδιο τον κ. Αγγελή. Είναι μια πι-
θανή εκδοχή, αλλά δεν είναι η μόνη.
Την Τετάρτη 12 Ιουνίου ο κ. Αγγελής δίνει στη δημοσιότητα μια 
εκτεταμένη επιστολή, στην οποία ουσιαστικά επαναλαμβάνει 
όσα έγραψε στις αναφορές και φωτογραφίζει τον αναπληρωτή 
υπουργό Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο Παπαγγελόπουλο ως τον 
«Ρασπούτιν», τον άνθρωπο που κινεί τα νήματα στην υπόθεση 
Novartis. Η σκοπιμότητα της κίνησης είναι επίσης προφανής: 
γνωρίζει ο κ. Αγγελής ότι θα δεχτεί επιθέσεις και σπεύδει αφενός 
να προλάβει, αφετέρου να προειδοποιήσει ότι έχει στοιχεία άμυ-

Τ
ην Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 σημειώναμε 
από αυτή τη θέση ότι τουλάχιστον η δεύ-
τερη από τις δύο αναφορές του αντεισαγγε-
λέα του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννη Αγγελή, η 
οποία υποβλήθηκε στις 21/2/2019, συνιστά 
σαφή μήνυση κατά της ανακρίτριας Δια-
φθοράς κ. Ελένης Τουλουπάκη και ότι πρέ-

πει η κ. εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η οποία την παρέλαβε, ή 
να τη διαψεύσει ή να ανακοινώσει την εξέλιξη, βάσει των προβλε-
πομένων από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Είχε προηγηθεί η αποκάλυψη από το «Πρώτο Θέμα» (2 Ιουνίου 
2019) εκτεταμένων αποσπασμάτων των αναφορών του κ. Αγγελή 
και η επιβεβαίωση αυτών από εξώδικη δήλωση που απέστειλε η 
ίδια η κ. Τουλουπάκη στην εφημερίδα.
Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 10 Ιουνίου, η εισαγγελέας του Α-
ρείου Πάγου κ. Ξένη Δημητρίου διέταξε τη διενέργεια προκα-
ταρκτικής εξέτασης για να εξεταστούν, από ποινικής σκοπιάς, οι 
αναφορές Αγγελή. Την εβδομάδα που είχε προηγηθεί, βέβαια, 
σύσσωμος ο Τύπος και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούσαν 
επίμονα διερεύνηση των καταγγελιών Αγγελή. Την Τρίτη το θέμα 
έλαβε τεράστιες διαστάσεις δημοσιότητας.
Κατέστη από τις εξελίξεις ξεκάθαρο ότι οι αναφορές Αγγελή πα-
ρέμειναν «αδρανείς» στα συρτάρια της Εισαγγελίας του Αρείου 
Πάγου επί τρεισήμισι μήνες. Ότι αφέθηκε η κοινή γνώμη να πι-
στεύει ότι επρόκειτο περί πειθαρχικών, απλώς, αναφορών, οι ο-
ποίες μάλιστα είχαν εξεταστεί και είχαν απορριφθεί. Η ποινική 
διάσταση των αναφορών είχε αποσιωπηθεί και ενεργοποιήθηκε 
μόνο μετά τη σωρεία των δημοσιευμάτων και των αντιδράσεων 
που προκάλεσε η αποκάλυψη του περιεχομένου τους. Η ίδια η κ. 
Τουλουπάκη, στην εξώδικη δήλωσή της αναφέρθηκε μόνο στην 
πειθαρχική εκδοχή των αναφορών, αποφεύγοντας να σχολιάσει 
την ποινική. Όλα αυτά ενώ για την υπόθεση Novartis εδώ και δύο 
χρόνια το πολιτικό σκηνικό έχει πάρει φωτιά.
Αξιομνημόνευτο και το γεγονός ότι την ίδια στιγμή που η κ. ει-
σαγγελέας του Αρείου Πάγου, αναγκασμένη από τις εξελίξεις, 
κινεί την ποινική διαδικασία, κινεί ταυτόχρονα πειθαρχική και 
ποινική δίωξη κατά του κ. Αγγελή για τη διαρροή των αναφορών 
του. Η κίνηση έχει προφανή στόχευση: να βγουν ταυτόχρονα στη 

νας. Λέει στη δημόσια δήλωσή του πως η εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου και ο υπουργός Δικαιοσύνης είναι ενήμεροι από καιρό για 
τη δράση του «Ρασπούτιν» και ότι γνωρίζουν ποιος είναι. Με απλά 
λόγια, καθιστά τους πάντες συνυπεύθυνους για ό,τι πρόκειται να α-
ποκαλυφθεί. Οι υπαινιγμοί είναι σαφείς και μέχρι ένα σημείο επα-
ληθεύσιμοι. Η τακτική της επιθετικής άμυνας σε πλήρη ανάπτυξη. 
Η ίδια η δήλωση του κ. Αγγελή ανατρέπει το θεμέλιο της πειθαρχι-
κής δίωξης εναντίον του. Οι (όποιες) καταγγελίες Αγγελή δεν συνι-
στούν πλέον διαρροή υπηρεσιακού εγγράφου αλλά δημόσιες κα-
ταγγελίες, σχεδόν ονομαστικές. Σεμινάριο αμυντικού τύπου επί-
θεσης.
Καθόλου τυχαία, την Παρασκευή 14 Ιουνίου ο υπουργός Δικαιο-
σύνης κ. Καλογήρου δίνει συνέντευξη στην «Εφημερίδα των Συ-
ντακτών» και είναι εξαιρετικά ήπιος στις διατυπώσεις του: Μιλά 
για «αλληλοκατηγορίες εισαγγελέων στη λεγόμενη υπόθεση 
Novartis»! Ποιος Ρασπούτιν, ποιο «σκάνδαλο»! «Η λεγόμενη υπό-
θεση Novartis»!
Μόλις δύο μήνες πριν, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κ. υπουργός 
αναρωτιόταν (όπως η ίδια εφημερίδα στις 14/6/2019 περιγράφει) 
«ποια η αξιοπιστία των καταγγελιών εισαγγελικής λειτουργού περί 
παρεμβάσεων και αυτές πού κατέληξαν;». Αναφερόταν στην προκά-
τοχο της κ. Τουλουπάκη, κ. Ελένη Ράικου, η οποία πρώτη είχε ανα-
φερθεί στον Ρασπούτιν και είχε καταγγείλει παρεμβάσεις στο έργο 
της. Μετά την επιστολή Αγγελή, το «σκάνδαλο Novartis» υποβαθ-
μίστηκε σε «αλληλοκατηγορίες εισαγγελικών λειτουργών». Ως να 
θέλει να μας πει ότι για όλα φταίνε οι εισαγγελείς, αφήνοντας την κ. 
Τουλουπάκη ξεκρέμαστη. Όταν όμως, μετά την κ. Ράικου, και ο Ιω-
άννης Αγγελής αναφέρεται σε Ρασπούτιν, το πράγμα δεν είναι τόσο 
απλό. Δεν πρόκειται για «αλληλοκατηγορίες εισαγγελέων» αλλά για 
κατηγορίες εισαγγελέων κατά της κυβέρνησης.
Το αποκορύφωμα ήταν το δημοσίευμα της εφημερίδας 
«Documento» την Κυριακή 16 Ιουνίου. Αποκαλύπτει (και 
αυτή!) το υπόλοιπο περιεχόμενο των αναφορών Αγγελή, όχι με 
αυτούσια παράθεση των εγγράφων αλλά με διήγηση συντάκτη. 
Αυτό το δημοσίευμα δεν το επιβεβαίωσε κανείς. Ο τίτλος: «Ο 
Αγγελής ξεσκεπάζει το κουκούλωμα του σκανδάλου». Από τα α-
ποσπάσματα που δημοσιεύονται (φαίνεται να) προκύπτει η α-
πόλυτη υπηρεσιακή ανεπάρκεια της εισαγγελέως Διαφθοράς 
και των βοηθών της.
Οι δηλώσεις του κ. Καλογήρου στην «Εφημερίδα των Συντακτών» 
της Παρασκευής βρήκαν την εξήγησή τους στο «Documento» της 
Κυριακής: Σκάνδαλο υπάρχει, αλλά το… κουκούλωσε η ανεπαρκής 
κ. Τουλουπάκη! Θυμόμαστε όλοι τον κ. Τζανακόπουλο να σπεύδει 
νύχτα στον Άρειο Πάγο, μετά το συλλαλητήριο για το Μακεδονικό.
Από την πρώτη στιγμή οι κυβερνητικοί στήριξαν πολλές προσδο-
κίες στην υπόθεση Novartis. Έπαιξαν ένα βρόμικο παιχνίδι στη 
Βουλή, κρατώντας «ανοιχτή» την υπόθεση με προφανή ελπίδα να 
βρεθούν χρήματα στους λογαριασμούς των πολιτικών αντιπάλων. 
Κανονική «πονταρισιά» ως σε καζίνο. Έπαιξαν κι έχασαν. Και τώρα 
τρέχουν να κρυφτούν, αποστασιοποιούμενοι και αφήνοντας εκτε-
θειμένη και βορά στα θηρία την εισαγγελέα Διαφθοράς. Από κει 
που διαλαλούσαν ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να αφεθεί να ερευνή-
σει, τώρα, διά του «Documento» της κυβερνήσεως, βγάζουν τους 
λειτουργούς της ανεπαρκείς.
Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 ο κ. Αγγελής ζητά ανάσυρση και επανε-
ξέταση των μηνύσεων Σαμαρά, Βενιζέλου και Αβραμόπουλου, που 
είχε αρχειοθετήσει ο ίδιος. Οι μηνύσεις αυτές στρέφονταν ευθέως 
κατά του πρωθυπουργού και των υπουργών του, όπως και κατά της 
εισαγγελέως Διαφθοράς και των βοηθών της. Την επομένη επρό-
κειτο να καταθέσει ο ίδιος για τις καταγγελίες του.
Η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, συνεπώς, πέρα από το να απο-
τινάξει από πάνω της τις εντυπώσεις που δημιούργησε η σπουδή 
της απερχόμενης κυβέρνησης να την τοποθετήσει, πέρα από το να 
δείξει ότι παραμένει ανεπηρέαστη και αδέκαστη στο πόστο της, θα 
πρέπει και να διασφαλίσει ότι δεν θα αφήσει συγκεκριμένα στε-
λέχη της Δικαιοσύνης να γίνουν αλεξικέραυνα και τα μόνα εξιλα-
στήρια θύματα για χάρη του όποιου Ρασπούτιν.
Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Οι δηλώσεις του κ. 
Καλογήρου στην «Εφημερίδα 
των Συντακτών» της 
Παρασκευής βρήκαν 
την εξήγησή τους στο 
«Documento» της Κυριακής: 
Σκάνδαλο υπάρχει, αλλά το… 
κουκούλωσε η ανεπαρκής κ. 
Τουλουπάκη!
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άποψη

ΠΡΆΓΜΆΤΆ,  
NOVARTIS ΚΆΙ ΘΆΎΜΆΤΆ

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

Στον αγιασμό που πραγματοποίησε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για το δικαστικό έτος στον  Άρειο Πάγο ήταν και ο αναπληρωτής 
υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.
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ανάλυση

Η 
μάχη για τις κορυφαίες θέσεις στους ευρωπαϊ-
κούς θεσμούς γίνεται με έναν τρόπο που υπο-
νομεύει την κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια.
Το ξεκίνημα της νέας ευρωπαϊκής πενταετίας 
αποδεικνύεται ιδιαίτερα προβληματικό σε ό,τι 
αφορά την πολιτική συνεννόηση των πρωτα-

γωνιστών σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής θέση της Ε.Ε. αμ-
φισβητείται.
Με τον Μπόρις Τζόνσον να μπαίνει στην τελική ευθεία της ηγεσίας 
του Συντηρητικού Κόμματος και της πρωθυπουργίας του Ηνωμένου 
Βασιλείου, η διαδικασία του Brexit θα επιταχυνθεί, ακόμη κι αν είναι 
το λεγόμενο σκληρό Brexit, με μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό κό-
στος για το Ηνωμένο Βασίλειο.
Με το Brexit αποδυναμώνεται η Ε.Ε., ιδιαίτερα σε σχέση με τις ΗΠΑ, 
την Κίνα και την Ινδία. Μένει πολύ πίσω σε ζητήματα που έχουν να 
κάνουν με την ψηφιακή οικονομία, τα μεγέθη της οικονομίας, τις α-
μυντικές-στρατιωτικές δυνατότητες, ακόμη και το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα.
Αντί το Brexit να είναι το ξεκίνημα μιας περιόδου αποτελεσματικότε-
ρης ευρωπαϊκής συνεργασίας, όλα δείχνουν ότι και η μετά το Brexit 
περίοδος της Ε.Ε. θα έχει μία από τα ίδια.

Η σύγκρουση Μακρόν-Μέρκελ
Ο Πρόεδρος της Γαλλίας κ. Μακρόν απορρίπτει με κατηγορηματικό 
τρόπο την υποψηφιότητα του κ. Βέμπερ για την προεδρία της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής.
Θεωρητικά ο κ. Βέμπερ έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στη διεκδίκηση 
της σημαντικής θέσης, εφόσον είναι ο επικεφαλής υποψήφιος του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο ήρθε πρώτο, παρά τις απώ-
λειες που είχε, στις ευρωεκλογές.
Στην πράξη, όμως, τα εμπόδια στην υποψηφιότητα Βέμπερ μοιάζουν 
ανυπέρβλητα. Οι περισσότεροι από τους Ευρωπαίους ηγέτες απορρί-
πτουν την υποψηφιότητά του, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. 
Για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας είπε όχι στην υποψη-
φιότητα Βέμπερ στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών με το σκεπτικό 
ότι είναι αντιδραστικός. Όχι είπαν και οι πρωθυπουργοί της Πολω-
νίας και της Ουγγαρίας, επειδή ο Βέμπερ κατήγγειλε ορισμένες από 
τις πρακτικές τους και τον θεωρούν γι’ αυτό υπερβολικά προοδευτικό.
Όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαμάχη για τον 
Βέμπερ απέκτησε μια εσωτερική πολιτική διάσταση που κάνει πιο δύ-
σκολο τον αναγκαίο συμβιβασμό.
Ο Πρόεδρος της Γαλλίας κ. Μακρόν λέει όχι στην υποψηφιότητα Βέ-
μπερ για να περάσει το μήνυμα στη Γαλλία ότι η Μέρκελ δεν είναι 
το απόλυτο αφεντικό της Ε.Ε. και να ελέγξει με αυτόν τον τρόπο την 
άνοδο της κ. Λεπέν και του Εθνικού Συναγερμού, που ήρθαν πρώ-
τοι στις ευρωεκλογές, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «προεδρικό» 
κόμμα του κ. Μακρόν.
Από την πλευρά της, η κ. Μέρκελ δεν μπορεί να εγκαταλείψει την υ-
ποψηφιότητα Βέμπερ χωρίς να εμφανιστεί στη Γερμανία σαν μια α-
δύναμη καγκελάριος που υποκλίνεται στον Μακρόν σε μια περίοδο 
κατά την οποία ο κυβερνητικός συνασπισμός Χριστιανοδημοκρατών-

Η ενίσχυση των Πρασίνων κάνει 
πιο δύσκολους τους οικονομικούς 
υπολογισμούς σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σοσιαλδημοκρατών κινδυνεύει από την υποχώρηση των ποσοστών 
των Χριστιανοδημοκρατών και την κατάρρευση των ποσοστών των 
Σοσιαλδημοκρατών.

Η «πράσινη» διάσταση
Κι ενώ οι εσωτερικές πολιτικές ανάγκες του Μακρόν και της Μέρ-
κελ κάνουν πιο δύσκολη τη μεταξύ τους συνεννόηση, έρχεται η ενί-
σχυση των Πρασίνων να περιπλέξει τους πολιτικούς και κυρίως τους 
οικονομικούς υπολογισμούς.
Οι Πράσινοι αναδείχθηκαν δεύτερο κόμμα στη Γερμανία και τρίτο 
κόμμα στη Γαλλία με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Η 
μεγάλη ενίσχυσή τους στη Γερμανία, η οποία φαίνεται να συνεχί-
ζεται, γιατί στις τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζονται λίγο πάνω, 
λίγο κάτω από τους Χριστιανοδημοκράτες της κ. Μέρκελ, επιβάλ-
λει αλλαγή στρατηγικής στην καγκελάριο σε εθνικό αλλά και ευρω-
παϊκό επίπεδο.
Η κ. Μέρκελ προσπαθεί να εμφανιστεί ως η «πράσινη» καγκελάριος, 
για να ανακόψει την άνοδο των Πρασίνων. Το ίδιο είχε κάνει με επι-
τυχία μετά την καταστροφή στη Φουκουσίμα, αλλά τότε οι πολιτικές 
δυνατότητες των Πρασίνων ήταν σχετικά περιορισμένες και το θέμα 
ήταν η ταχύτερη εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας για λόγους 
ασφαλείας, ενώ σήμερα έχουμε να κάνουμε με μια πολύ πιο σύνθετη 
υπόθεση, την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής με συνδυασμένες 
και σε τελική ανάλυση οριζόντιες πολιτικές.
Η κ. Μέρκελ πήρε την πρωτοβουλία για πολύ αυστηρές δεσμεύσεις 
στη μείωση μέχρι εξαφάνισης των εκπομπών των αερίων του θερμο-
κηπίου σε επίπεδο Ε.Ε., στην οποία αντιστάθηκαν αποτελεσματικά 
κυρίως ανατολικές χώρες, με πρώτη απ’ όλες την Πολωνία, η οποία 
εξακολουθεί να έχει μεγάλη εξάρτηση από τον άνθρακα.
Η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, γιατί 
είναι ανοιχτή σε πολλά ζητήματα που έχουν σχέση με τη ρύπανση 
του περιβάλλοντος και τα αέρια του θερμοκηπίου, ενώ δεν έχει τις 
διοικητικές και οικονομικές δυνατότητες για την άμεση εφαρμογή 
μιας προωθημένης «πράσινης» προοπτικής.
Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η ΔΕΗ αναμένεται να επιβα-
ρυνθεί με 500 εκατ. ευρώ το 2019 για τα δικαιώματα ρύπων κι έτσι να 
επιταχυνθεί η πορεία της προς την οικονομική κατάρρευση.

Τα ταξί κυκλοφορούν στην Αθήνα με κινητήρες ντίζελ που μπορεί 
να έχουν χρονική διάρκεια –με βάση ψηφοθηρική ρύθμιση Τσίπρα-
Σπίρτζη– μέχρι και εικοσαετία, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της 
θνησιμότητας και στα προβλήματα υγείας των κατοίκων του λεκανο-
πεδίου.
Τα «πράσινα» ανοίγματα της κ. Μέρκελ έχουν στόχο την ενίσχυση των 
Χριστιανοδημοκρατών έναντι των Πρασίνων στη Γερμανία. Οι Πράσι-
νοι λεηλάτησαν στις ευρωεκλογές το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και 
άρχισαν να έχουν κέρδη και στον κεντροδεξιό χώρο.
Η καλύτερη συνεννόηση των Χριστιανοδημοκρατών και του ΕΛΚ με 
τους Πράσινους σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να τους δώσει μεγα-
λύτερες δυνατότητες διαπραγμάτευσης έναντι των Σοσιαλιστών και 
των Φιλελευθέρων, που απορρίπτουν μαζί την υποψηφιότητα Βέμπερ.

Παιχνίδι για τέσσερις
Το βασικό συμπέρασμα από τη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών 
είναι ότι αυτή την πενταετία θα έχουμε ένα πιο σύνθετο ευρωπαϊκό 
παιχνίδι για τέσσερις. Από το ισχυρό δίδυμο ΕΛΚ-Σοσιαλιστών, στο 
οποίο το ΕΛΚ είχε κυρίαρχη θέση, περνάμε σε μια τετράδα φιλοευ-
ρωπαϊκών πολιτικών ομάδων: το ΕΛΚ, τους Σοσιαλιστές, τους Φιλε-
λεύθερους και τους Πράσινους, που διεκδικούν περίπου σε ισότιμη 
βάση τις σημαντικότερες θέσεις στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενώ ε-
πιχειρούν μια πολιτική συνεννόηση που είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
φέρει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα.
Με το Brexit περιορίζεται κι άλλο το ειδικό οικονομικό βάρος της Ε.Ε. 
στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και οι διαφαινόμενοι «πράσινοι» 
περιορισμοί στην οικονομική πολιτική της θα ενισχύσουν τους ανταγω-
νιστές της –ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία–, που έχουν και τη μεγαλύτερη ευθύνη 
για τα αέρια του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή που συνδέεται 
με αυτά. Το θέμα της υποψηφιότητας Βέμπερ και το ποιοι τελικά θα ε-
λέγξουν, εκτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο, τις εξωτερικές σχέσεις της Ε.Ε., την προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα 
επιχειρηθεί να αντιμετωπιστούν σε έκτακτο συμβούλιο κορυφής λίγο 
πριν από την έναρξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 
2 Ιουλίου στο Στρασβούργο, οπότε θα πρέπει να αναδειχθεί και ο νέος 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Όλα δείχνουν ότι την επόμενη πενταετία θα μοιραστούν την προεδρία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι Φιλελεύθεροι μέσω του κ. Φερ-
χόφσταντ και οι Πράσινοι μέσω της κ. Σκα Κέλερ. Και οι δύο είναι δυ-
ναμικοί υποστηρικτές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με τον πρώτο να 
έχει την τάση να χάνει την αίσθηση του πολιτικού μέτρου και τη δεύ-
τερη να είναι επιρρεπής στον οικολογικό δογματισμό.
Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί για την οικονομική πολιτική της 
επόμενης ελληνικής κυβέρνησης είναι να εγκαταλειφθεί η υποψηφι-
ότητα Βέμπερ για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να 
δοθεί στη Γερμανία σαν αντιστάθμισμα η προεδρία της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας μέσω του προέδρου της Bundesbank κ. Βάισμαν. 
Ο τελευταίος θεωρείται νομισματικό «γεράκι» και έχει πει όχι σε όλες 
τις πρωτοβουλίες Ντράγκι που έριξαν σε ιστορικά χαμηλά τα επιτόκια 
δανεισμού στην Ευρωζώνη.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

ΚΑΚΉ ΑΡΧΉ ΓΙΑ ΤΉ ΝΈΑ  
ΈΥΡΩΠΑΪΚΉ  ΠΈΝΤΑΈΤΙΑ
Η Ε.Ε. κινδυνεύει με υποβάθμιση της 
διεθνούς θέσης της.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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συνέντευξη

Συντάσσοµαι στο πλευρό µιας παράταξης η 
οποία –περισσότερο τώρα από ποτέ– έχει µο-
ναδικό στόχο να θέσει τη χώρα µας σε τροχιά 
ευηµερίας και να βάλει οριστικό φρένο στις 
θυσίες των Ελλήνων.

Σ
ε έναν αγώνα ιδιαίτερης πολιτικής σηµασίας, η 
Ν∆ εµφανίζεται αποφασισµένη να ανανεώσει 
την πολιτική σκηνή. Με ένα µεγάλο ποσοστό 
υποψήφιων βουλευτών να είναι πρόσωπα που 
δεν έχουν εµπλακεί ποτέ στην κεντρική πολι-
τική σκηνή αλλά και νέοι, κάτω των 45 ετών, 
η ριζική αλλαγή αποδεικνύεται έµπρακτα. Ο 

Θέµης Χειµάρας είναι µέρος της ανανέωσης αυτής. Ο υπο-
ψήφιος βουλευτής Φθιώτιδας µε τη Ν∆ διεκδικεί την ψήφο 
των συµπολιτών του για το εθνικό Κοινοβούλιο. Γνώριµο 
πρόσωπο και ιδιαίτερα αγαπητό, όχι µόνο ως επαγγελµα-
τίας στην πόλη της Λαµίας αλλά και ως περιφερειακός σύµ-
βουλος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Επιχειρηµατικό-
τητας και Εξωστρέφειας, δίπλα στον Κώστα Μπακογιάννη.

Ποιοι είναι κατά την άποψή σας οι στόχοι της Ν∆ για την 
εκλογική αναµέτρηση της 7ης Ιουλίου;
Ο βασικότερος στόχος της Ν∆ είναι η ενότητα της χώρας. Έ-
χουµε αναπτύξει ήδη το πρόγραµµά µας, τις θέσεις µας και 
τις αρχές µας. Μόνο έτσι θα πείσουµε τους Έλληνες να ψη-
φίσουν Ν∆ στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Έχει µεγάλη ση-
µασία πια η Ελλάδα να µπει σε τροχιά ανάπτυξης, δηµιουρ-
γίας και πολιτικής σταθερότητας. Με υπευθυνότητα και σο-
βαρό λόγο απέναντι στις προκλήσεις. Να καταλάβουν όλοι, 
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ότι οι Έλληνες παλεύ-
ουµε, ώστε η πατρίδα µας σύντοµα να γυρίσει σελίδα. Είναι 
η ώρα µιας ισχυρής Ελλάδας, που θα προτάσσει τις αρχές 
της Ανάπτυξης, της Αξιοκρατίας και της Αξιοπρέπειας. Ε-
νωµένοι µπορούµε.

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της 

βγει οριστικά η Ελλάδα από την κρίση και να προχωρήσει 
µπροστά. Μέσα από την απελευθέρωση όλων των παρα-
γωγικών δυνάµεων της χώρας, την αποτελεσµατική προ-
στασία όσων έχουν ανάγκη, τη βελτίωση της ζωής όλων 
µας, µε ένα κράτος αρωγό. Μόνον έτσι θα πάει ο καθένας 
µας ξεχωριστά και η κοινωνία συλλογικά στην επόµενη 
µέρα που όλοι ονειρευόµαστε.

Αν η Ν∆ εκλεγεί κυβέρνηση της χώρας, ποιες πιστεύετε 
ότι θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητές της;
Αποδέχτηκα την πρόσκληση του προέδρου µας, του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, επειδή πιστεύω βάσιµα ότι όχι µόνο α-
ξίζουµε αλλά και ότι µπορούµε καλύτερα. Μπορούµε, όλοι 
µαζί, να κάνουµε πράξη το σχέδιο της Ν∆ για την Ελλάδα 
που ονειρευόµαστε, µε το κράτος σύµµαχο των πολιτών, να 
υποστηρίζει τις δραστηριότητές τους και να λογοδοτεί σε αυ-
τούς, αντί να µπαίνει εµπόδιο στην οικονοµική ανάπτυξη και 
την κοινωνική ευηµερία. Ένα σχέδιο που δηµιουργεί νέες 
δουλειές, µέσα από την ενθάρρυνση των επενδύσεων και 
την ώθηση στην επιχειρηµατικότητα και την ιδιωτική πρω-
τοβουλία. Ένα σχέδιο που µειώνει τους φόρους και τις ει-
σφορές, αυξάνοντας έτσι το πραγµατικά διαθέσιµο εισόδηµα 
όλων των Ελλήνων και ειδικά όσων δοκιµάστηκαν περισ-
σότερο από την κρίση. Ένα σχέδιο που εγγυάται την ασφά-
λεια κάθε πολίτη και προστατεύει το δικαίωµά του να µετα-
κινείται και να εργάζεται, ο ίδιος και η οικογένειά του, χωρίς 
φόβο, όπως και όταν αυτός επιθυµεί. Ένα σχέδιο που πα-
ρέχει στους νέους πρόσβαση σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα 
σύγχρονο, ανοιχτό και ποιοτικό, µοχλό της κοινωνικής προ-
όδου και της οικονοµικής ανάπτυξης. Ένα σχέδιο που δια-
σφαλίζει την πρόσβαση όλων των πολιτών σε υψηλού επι-
πέδου δηµόσιες υπηρεσίες υγείας. Ένα σχέδιο που έχει ως 
βάση την κοινωνική αλληλεγγύη, δηµιουργώντας ευκαιρίες 
για όλους, ώστε κανείς να µην υποχρεώνεται να ζει σε συν-
θήκες φτώχειας, ανασφάλειας και φόβου για το µέλλον. Ένα 
σχέδιο που προωθεί την ισορροπία µεταξύ εργασίας και οι-
κογενειακής και προσωπικής ζωής. Με τρόπο τέτοιον ώστε 
ο καθένας να µένει ικανοποιηµένος από την καθηµερινό-
τητά του, να γίνεται περισσότερο παραγωγικός και να βελ-
τιώνει την οικογενειακή ευηµερία του.

Έχει η Ν∆ «κρυφό πρόγραµµα», όπως την κατηγορεί ο 
ΣΥΡΙΖΑ;
Ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνολογεί µιλώντας για «κρυφό πρόγραµµα». 
Και, πιστέψτε µε, οι Έλληνες δεν έχουν ανάγκη την κινδυ-
νολογία. Στη Ν∆ έχουµε ήδη φτιάξει ένα κυβερνητικό πρό-
γραµµα τεκµηριωµένο και απόλυτα κοστολογηµένο, χωρίς 
αντιγραφές. ∆εν είµαστε υπέρ της πολιτικής και οικονοµικής 
αστάθειας, στην οποία ζούµε τα τελευταία χρόνια. Η χώρα 
µας έχει ανάγκη από σταθερή κυβέρνηση και αυτό θα φανεί 
στις επερχόµενες εκλογές. Γι’ αυτό κι εγώ συντάσσοµαι στο 
πλευρό του κ. Μητσοτάκη, που είναι αποφασισµένος να κλεί-
σει την πόρτα στις πρακτικές λαϊκισµού της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ, που µπαίνουν εµπόδιο στο µέλλον της χώρας και των 
παιδιών µας. Συντάσσοµαι στο πλευρό της Ν∆, µιας παρά-
ταξης η οποία –περισσότερο από ποτέ– έχει µοναδικό στόχο 
να θέσει τη χώρα µας σε τροχιά ευηµερίας και να βάλει ο-
ριστικό φρένο στις θυσίες, χωρίς αντίκρισµα, των Ελλήνων.

Έρχεστε από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πόσο 
η εµπειρία σας αυτή πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσει στην 
περίπτωση που εκλεγείτε βουλευτής;
Αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι το πάθος που έχω µε τον 
τόπο µας. Το πάθος εκείνο που µε οδήγησε να ασχοληθώ 
µε την αυτοδιοίκηση, για να έχω τη δυνατότητα να παλέψω 
δίπλα στον Κώστα Μπακογιάννη για ένα καλύτερο µέλλον. 
∆ικό µας και των παιδιών µας. Και είναι αυτός ο τόπος που, 
τώρα, µε θέτει στην κρίση των συµπολιτών µου ως υποψή-
φιο βουλευτή µε τη Ν∆. Και επειδή στην αυτοδιοίκηση έρχε-
σαι σε καθηµερινή επαφή µε τους συµπολίτες σου, στόχος 

Ν∆ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ µπροστά στην κάλπη;
Η Ελλάδα βρίσκεται µπροστά σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι. 
Στις εκλογές που έρχονται, περισσότερο ίσως από κάθε 
άλλη φορά, οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από «αριστερές» 
ή «δεξιές» λύσεις. Έχουν ανάγκη από αποτελέσµατα και 
εκεί βρίσκεται το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Ν∆ λίγο 
πριν την κάλπη. Το διακύβευµα των εκλογών του Ιουλίου 
είναι κυρίαρχα αναπτυξιακό. Είναι η ώρα της ευθύνης και 
του ρεαλισµού απέναντι σε αποτυχηµένες ιδεοληψίες, η 
στιγµή της απελευθέρωσης της πατρίδας µας από τον α-
κραίο κρατισµό, την υπέρογκη φορολογία, την ανασφάλεια 
και τον φόβο. Οι συµπολίτες µας στρέφονται σ’ εµάς, ενα-
ποθέτοντας τις ελπίδες τους στην επόµενη κυβέρνηση της 
Ν∆. ∆εν θέλουν πέτσινες υποσχέσεις και ευχολόγια. Απαι-
τούν προτεραιότητα σε λύσεις εφαρµόσιµες και ρεαλιστικές 
για τα προβλήµατα της καθηµερινότητάς τους. Θέλουν να 

«Η χώρα µας 
έχει ανάγκη από 
σταθερή κυβέρνηση 
και αυτό θα φανεί 
στις επερχόµενες 
εκλογές»

Θέµης Χειµάρας, 
υποψήφιος βουλευτής 
Φθιώτιδας µε τη Ν∆

 ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΠΑ
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Η πόλωση ανέκαθεν σήµαινε και διχασµό, 
κάτι που µας βρίσκει αντίθετους στις θέσεις 
µας. ∆εν έχει κανείς το δικαίωµα να διχάζει τη 
χώρα, ούτε να επιλέγει τη στρατηγική της πό-
λωσης και της έντασης για να διαχειριστεί τις 
όποιες ανασφάλειές του.

µου ήταν και είναι να είµαι συνεπής σε ό,τι ανέφερα προε-
κλογικά. Πράξεις. Όχι λόγια.

Είστε υποψήφιος στον νοµό Φθιώτιδας. Ποια είναι τα προ-
βλήµατα του νοµού που θα σας απασχολήσουν πρωτίστως 
αν µπείτε στη Βουλή;
Ως µόνιµος κάτοικος της Φθιώτιδας γνωρίζω τις παθογέ-
νειες του τόπου µας. Από τις θέσεις ευθύνης που κατείχα 
στην περιφέρεια έµαθα πώς να επιλύεις, να σχεδιάζεις και 
να φέρνεις αποτελέσµατα. Η επόµενη µέρα και η πίστη µου 
στις δυνατότητες και τις προοπτικές της Φθιώτιδας µε φέρνει 
σήµερα στην πρώτη γραµµή. Με σεβασµό στην ιστορία και 
τους ανθρώπους αυτού του τόπου, δεσµεύοµαι να εργαστώ:
• για την ανάδειξη της Φθιώτιδας σε απόλυτο προορισµό 
τουρισµού υγείας και ευεξίας, µέσα από την ουσιαστική α-
ξιοποίηση του πλούτου της σε ιαµατικές πηγές,
• για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µέσω της αξι-
οποίησης υποδοµών όπως η Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας, 
που µπορεί να υπηρετήσει µε πολλούς τρόπους την ενίσχυση 
της τοπικής οικονοµίας στον νοµό µας,
• για ένα ισχυρό και αυτόνοµο Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλά-
δας που θα συνδράµει ως επιστηµονικός πυλώνας την α-
ναπτυξιακή προσπάθεια της Φθιώτιδας,
• για νέες επενδύσεις, µε βιώσιµες θέσεις εργασίας, καλά 
αµειβόµενες και σε καλές συνθήκες εργασίας, ώστε να αλ-
λάξει η αναπτυξιακή φυσιογνωµία του τόπου,
• για την ολοκλήρωση υποδοµών, όπως το δίκτυο φυσικού 
αερίου, που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής όλων των 
κατοίκων της Φθιώτιδας.
Για να δουν όλοι οι συµπατριώτες µου επιτέλους να αξιοποι-

ούνται όλα εκείνα τα πλεονεκτήµατα της Φθιώτιδας, όπως 
µας αξίζει. Να πραγµατοποιούνται έργα ουσιαστικά, που θα 
κάνουν τη Φθιώτιδα ισχυρή.

Θεωρείτε ότι η πόλωση, που αυξάνεται όσο πλησιάζουµε 
στις εκλογές, βλάπτει ή βοηθά τη Ν∆;
Κοιτάξτε, η πόλωση ανέκαθεν σήµαινε και διχασµό, κάτι που 
µας βρίσκει αντίθετους στις θέσεις µας. ∆εν έχει κανείς το 
δικαίωµα να διχάζει τη χώρα, ούτε να επιλέγει τη στρατη-
γική της πόλωσης και της έντασης για να διαχειριστεί τις ό-
ποιες ανασφάλειές του.

Τι θα απαντούσατε σε πολίτη που θα σας ρωτούσε γιατί 
να σας ψηφίσει;
Επειδή η ενασχόλησή µου µε την πολιτική προέρχεται από 
πραγµατικό, από ειλικρινές ενδιαφέρον για τον τόπο µας. Ε-
πειδή, ως άνθρωπος που ζω, εργάζοµαι και µεγαλώνω τα 
παιδιά µου στη Φθιώτιδα, βλέπω κάθε µέρα τα καλά και τα 
άσχηµα αυτού του τόπου. Τα τελευταία πέντε χρόνια, στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έµαθα ότι κάθε πρόβληµα 
έχει τη λύση του όταν κινηθείς πέρα και έξω από τα συνη-
θισµένα. Έπρεπε να παλέψεις σκληρά για το καλό όλων. Για 
να στηρίξεις και ταυτόχρονα να δώσεις προοπτική στις επι-
χειρήσεις, στους αγρότες, στους συµπολίτες µας που είχαν 
ανάγκη. Άλλωστε, ό,τι έχω καταφέρει µέχρι σήµερα το χρω-
στάω στη Φθιώτιδα και στους υπέροχους ανθρώπους της. 
Κι αυτό οφείλω να το επιστρέψω µε όποια δυνατότητα έχω, 
απ’ όποια θέση κι αν βρίσκοµαι. Μπορούµε να τα καταφέ-
ρουµε. Μπορούµε να κάνουµε τη ζωή καλύτερη για κάθε 
κάτοικο της Φθιώτιδας και ιδιαίτερα για τις επόµενες γενιές. 
Για να µπορούν επιτέλους τα νέα παιδιά να σπουδάζουν και 
να βρίσκουν καλές δουλειές στον τόπο όπου µεγαλώνουν, 
ο παραγωγός να διαθέτει τα προϊόντα του σε όλο τον κόσµο, 
ο ελεύθερος επαγγελµατίας να µην πνίγεται από την υπέρο-
γκη φορολογία, ο συνταξιούχος να έχει µια αξιοπρεπή ζωή. 
Για να απολαµβάνουµε όλοι µας ποιοτικές υπηρεσίες υγείας 
και κοινωνικής φροντίδας, για να µη ζει κανένας συµπολίτης 
µας σε καθεστώς φτώχειας, ανασφάλειας και φόβου. Αξί-
ζουµε καλύτερα και όλοι µαζί µπορούµε να πάµε τη Φθιώ-
τιδα µπροστά. Με δουλειά, ειλικρίνεια και αυτοπεποίθηση, 
είµαι σίγουρος ότι θα πετύχουµε. Για µια Φθιώτιδα ισχυρή.

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2019

έκπτωση

Η δύναµη να ανοίγεις δρόµους και να προχωράς µπροστά. Η δύναµη να περνάς 
στην ψηφιακή εποχή, προσφέροντας ολοκληρωµένες και αξιόπιστες υπηρεσίες. 
Η δύναµη να βελτιώνεις τη ζωή των ανθρώπων, να επεκτείνεις το δίκτυό σου, για να 
στηρίζεις ακόµα περισσότερα νοικοκυριά. Η δύναµη να µοιράζεσαι τη γνώση και να δείχνεις
µε πράξεις τη φροντίδα σου για το περιβάλλον και την κοινωνία. Η δύναµη να στηρίζεις 
την πρόοδο και την ανάπτυξη, για να προσφέρεις στον τόπο και τους ανθρώπους.

οnlineΝέες οnline  υπηρεσίες
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Η Θεσσαλονίκη δεν έχει πολλές ευκαιρίες να 
γιορτάσει την ανωτερότητά της και να σηµατο-
δοτήσει την επικράτησή της σε οποιονδήποτε 
τοµέα έναντι της Αθήνας.

«Π
ολύ λανθασµένη» χαρακτηρίζει ο 
µέχρι πρόσφατα διευθυντής Επι-
κοινωνίας του ΠΑΟΚ και υποψή-
φιος βουλευτής του ΚΙΝΑΛ στην Α΄ 
Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Κυριά-
κος, την «εντύπωση πως ο ΠΑΟΚ 

ως οργανισµός υπερβαίνει τα αθλητικά και κοινωνικά του 
χαρακτηριστικά». Ο κ. Κυριάκος διαψεύδει ότι υπήρχε κε-
ντρική γραµµή που έδινε ο ΠΑΟΚ εναντίον του υποψήφιου 
δηµάρχου Θεσσαλονίκης Νίκου Ταχιάου, στον οποίο κατα-
λογίζει «παράλογη υπερευαισθησία» αναφορικά µε την πα-
ρέµβασή του εναντίον της παρουσίας της σηµαίας του ΠΑΟΚ 
στο δηµαρχείο Θεσσαλονίκης. Στη συζήτηση µε τον Χρήστο 
Μάτη στην FS o κ. Κυριάκος εξηγεί τους λόγους που απο-
δέχτηκε την πρόταση του ΚΙΝΑΛ και παρουσιάζει το πλαί-
σιο αρχών που προτείνει ως κεντροαριστερός για την αθλη-
τική βιοµηχανία.

∆ιάβασα το προεκλογικό σας σλόγκαν «η πολιτική αλ-
λιώς». Αλλιώς σε σχέση µε τι;
Αλλιώς σε σχέση µε αυτό που είναι σήµερα. Πολιτική και 
πολιτικοί αλλιώς σε σχέση µε αυτούς που έχουν δυσαρεστή-
σει τον κόσµο και κυρίως τους νέους ανθρώπους και τους 
αναγκάζουν να γυρίσουν την πλάτη, να αδιαφορούν, να α-
πέχουν ή, ακόµα χειρότερα, να ψηφίσουν τη Χρυσή Αυγή. 
Ξέρετε, το έχω ξαναπεί, η απόφασή µου να κατέβω υποψή-
φιος βουλευτής στις επικείµενες εθνικές εκλογές «κλείδωσε» 
µέσα µου το βράδυ των ευρωεκλογών, όταν είδα τα ποσο-
στά της Χρυσής Αυγής στις ηλικίες 17-21 ετών. Τότε είπα ότι 
θα µπω στη µάχη για τα καλά, την επόµενη µέρα παραιτή-
θηκα και ανακοίνωσα επίσηµα την υποψηφιότητά µου. Για 
µένα, η πολιτική δεν είναι το πρόβληµα, αλλά η λύση. Όσοι 
ασχολούνται µε την πολιτική θεωρούν ορισµένα πράγµατα 
δεδοµένα, κι όµως δεν είναι.

∆ηλώνετε κεντροαριστερός. Ποια είναι η κεντροαριστερή 
οπτική στην αθλητική βιοµηχανία;
Η αντίσταση στην πλήρη εµπορευµατοποίηση. Να είναι η 

σκολη µάχη αναγέννησης, διεύρυνσης και επανένωσης του 
ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΝΑΛ.

Τι συµβολίζουν στο ΚΙΝΑΛ παρουσίες όπως η δική σας;
Τη διεύρυνση και την ανανέωση. Τα ψηφοδέλτια του ΚΙΝΑΛ 
και πιο συγκεκριµένα αυτό της Α΄ Θεσσαλονίκης περιλαµ-
βάνει στελέχη και πρόσωπα που έχουν το καθένα τη δική 
του ιστορία στον χώρο, που έχουν συνεισφέρει ο καθένας 
µε τον τρόπο του στη διατήρηση, την αναγέννηση και την α-
νανέωση της προοδευτικής παράταξης, του ΠΑΣΟΚ και του 
ΚΙΝΑΛ. Θα σας µιλήσω προσωπικά. Άφησα µια θέση, αυτήν 
του διευθυντή Επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, σε µία από τις καλύ-
τερες στιγµές της οµάδας µου και αποφάσισα να ασχοληθώ 
µε την πολιτική σκεπτόµενος ότι για µένα είναι η κατάλληλη 
χρονική στιγµή να το κάνω µε σκοπό την αναγέννηση και 
την επανένωση του προοδευτικού χώρου αφενός και αφε-
τέρου να συµβάλω µε τις προτάσεις και τις ιδέες µου ώστε 
η Θεσσαλονίκη να διεκδικήσει και να λάβει αυτό που της α-
ξίζει, µε έµφαση την ανάπτυξη, τη δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, τη σύνδεση των πανεπιστηµίων µε την αγορά ερ-
γασίας και να µπει ένα τέλος στη µετανάστευση των νέων 
επιστηµόνων. Χαίροµαι και είµαι περήφανος που βλέπω 
άνθρωποι που στο παρελθόν είχαν µαλώσει και είχαν δια-
φωνήσει εσωκοµµατικά να έρχονται κοντά χάρη στη δική 
µου υποψηφιότητα και χαίροµαι περισσότερο που άνθρω-
ποι που δεν ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ και ΚΙΝΑΛ µου τονίζουν ότι θα 
το κάνουν λόγω της υποψηφιότητάς µου.

Το ΚΙΝΑΛ όµως δεν κάνει… πρωταθλητισµό. Αν δεν ε-
κλεγείτε;
Το ΚΙΝΑΛ µπορεί να µην κάνει πρωταθλητισµό όπως το εν-
νοείτε, δεδοµένου ότι υπάρχει µεγάλη συγκυριακή πόλωση 
µεταξύ της Ν∆ και του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει όµως τα χρόνια της κρί-
σης µαραθώνιο και τώρα πάει για σπριντ. Το ΚΙΝΑΛ είναι το 
µόνο κόµµα που τα τελευταία δέκα χρόνια αντιµετώπισε τα 
προβλήµατα µε πατριωτισµό, µακριά από µικροπολιτικές και 
κοµµατικές σκοπιµότητες. Το ΠΑΣΟΚ είναι το µόνο κόµµα 
που ένιωσε τα αποτελέσµατα της κρίσης στο πετσί του –το 

αθλητική βιοµηχανία προσιτή στον κάθε πολίτη. ∆ιαύγεια, 
διαφάνεια και ισονοµία στα πρωταθλήµατα. Ασφαλείς συν-
θήκες για τον φίλαθλο, αναβάθµιση των παρεχόµενων υ-
πηρεσιών στα γήπεδα. Ασφαλής µαζική µετακίνηση φιλά-
θλων σε κάθε γήπεδο. Ισχυροποίηση των αστυνοµικών που 
επιφορτίζονται µε την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας. 
∆υνατότητα ιδιωτικής φύλαξης υπό την ευθύνη των επαγ-
γελµατικών σωµατείων στα ιδιωτικά τους γήπεδα. ∆υνατό-
τητα µαζικού αθλητισµού σε κάθε γειτονιά. Πνεύµα συνερ-
γασιών και συνεννόησης ακόµη και σε δύσκολες συνθήκες. 
Μπορώ να µιλάω ώρες για τα προβλήµατα του επαγγελµα-
τικού και του ερασιτεχνικού αθλητισµού, που τον έχω ζήσει 
από µωρό παιδί.

Με το ΠΑΣΟΚ είχατε σχέσεις;
Η πρώτη φορά που ψήφισα στη ζωή µου, σε ηλικία 18 ετών, 
ήταν ΠΑΣΟΚ, το οποίο ψηφίζω µέχρι σήµερα. Οργανωµέ-
νος στο ΠΑΣΟΚ δεν υπήρξα ποτέ. Είχα όµως και εξακο-
λουθώ να έχω φίλους από τον χώρο, ανθρώπους που είναι 
οι γνήσιοι εκφραστές του προοδευτικού και κεντροαριστε-
ρού χώρου. Μεγάλωσα σε ένα άκρως πολιτικοποιηµένο 
περιβάλλον. Αποδέχτηκα την τιµητική πρόταση της κ. Γεν-
νήµατα και θέλω να βάλω την εργασιακή µου εµπειρία, τα 
ένσηµά µου και τα συναισθηµατικά µου αποθέµατα στη δύ-

«Οι προσωπικές 
απόψεις
του Σαββίδη 
δεν είναι απόψεις 
του ΠΑΟΚ»

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Κυριάκος Κυριάκος, 
υποψήφιος βουλευτής 
Α  ́Θεσσαλονίκης µε το ΚΙΝΑΛ 
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συνέντευξη

Ο κ. Ταχιάος δεν πήρε ούτε το ποσοστό των 
αντι-ΠΑΟΚτσήδων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
και αυτό µάλλον χρήζει δικής του ανάλυσης, 
ενόψει του αγώνα που έχει να δώσει στις βου-
λευτικές εκλογές.

δείχνουν άλλωστε τα ποσοστά του–, σε αντίθεση µε τα άλλα 
κόµµατα που επέδειξαν αντιµνηµονιακή ρητορική και εφάρ-
µοσαν όλα όσα ξόρκιζαν αρχικά. Το ΚΙΝΑΛ στις επικείµενες 
εθνικές εκλογές θα λάβει την τρίτη διερευνητική εντολή για να 
σχηµατίσει κυβέρνηση και θα αναγκάσει Ν∆ και ΣΥΡΙΖΑ να ε-
φαρµόσουν το προοδευτικό του σχέδιο για την οριστική έξοδο 
από τα µνηµόνια. Για να το καταφέρει αυτό κάποιος, και ταυ-
τόχρονα να έχει κατορθώσει να εκτοπίσει από την τρίτη θέση 
τη Χρυσή Αυγή, πρέπει να έχει… στρατηγική «πρωταθλητή». 
Σε ό,τι µε αφορά προσωπικά, εάν δεν εκλεγώ, θα συνεχίσω 
να εργάζοµαι για να εξασφαλίσω τα προς το ζην στην οικογέ-
νειά µου, όπως κάνουν τα εκατοµµύρια των συµπολιτών µου.

Έχετε δηλώσει ότι αποφεύγετε τις εντάσεις και τις διαφω-
νίες. Μπορεί να υπάρξει πολιτική χωρίς αντιπαράθεση και 
διαφωνίες και πώς µπορεί να συµβιώσει µε την «ξεροκέ-
φαλη», όπως λέτε, προσέγγισή σας «my way or no way»;
Καθόλου δεν αποφεύγω τις διαφωνίες. ∆ιαφωνώ για να 
πείσω, διαφωνώ για να υπογραµµίσω και διαφωνώ για να 
καταγράφεται η διαφωνία µου ενίοτε. ∆ιαφωνώ µε πρόθεση 
να φτάσω σε συµφωνία. ∆εν αποφεύγω επίσης τις εντάσεις, 
αλλά τις αχρείαστες εντάσεις. Το «my way or no way» αφορά 
την ανάγκη µου να συµπεριφέροµαι και να εκφράζοµαι µε 
τον προσωπικό µου τόνο και όχι µε αυτόν που επιβάλλουν 
οι ανάγκες τηλεοπτικών εντυπώσεων.

Εσείς υπήρξατε συνδεδεµένος επαγγελµατικά µε τον ΠΑΟΚ. 
Πόσο βάσιµη είναι η εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ διεκδικεί στην 
πόλη έναν ρόλο που υπερβαίνει την αθλητική και κοινω-
νική διάσταση και αποκτά πολιτικά χαρακτηριστικά;

Είναι πολύ λανθασµένη η εντύπωση πως ο ΠΑΟΚ ως οργα-
νισµός υπερβαίνει τα αθλητικά και κοινωνικά του χαρακτη-
ριστικά. Ο ΠΑΟΚ ενώνει ευλαβικά ανθρώπους κάθε πολιτι-
κής τοποθέτησης, κάθε µορφωτικού επιπέδου, όλους τους 
ανθρώπους της πόλης. Εντέχνως έχει επιχειρηθεί, αντίθετα, 
να χρεωθούν στον ΠΑΟΚ οι προσωπικές απόψεις του ιδι-
οκτήτη του ή των στελεχών του. Αν εγώ είµαι ΠΑΣΟΚ, για 
παράδειγµα, και απεχθάνοµαι τη δεξιά αντίληψη, αλλά και 
τον συντηρητικό τακτικισµό εξουσιοµανίας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι 
κάτι που αφορά τη ζωή µου έξω και µετά τον ΠΑΟΚ.

Στην προεκλογική περίοδο των δηµοτικών εκλογών ο κ. 
Ταχιάος κατήγγειλε ότι κάποιοι έστρεψαν τους οπαδούς 
του ΠΑΟΚ εναντίον του για να εξυπηρετήσουν πολιτικές 

σκοπιµότητες. Αισθανθήκατε ότι συνέβη ή συµµερίζεστε 
την κριτική που του ασκήθηκε για το θέµα του γηπέδου;
Θεωρώ πως αυτή η επιµονή του κ. Ταχιάου του στέρησε ένα 
καλύτερο ποσοστό, τουλάχιστον κοντά στα ποσοστά της Ν∆ 
στην πόλη. Πολύ νωρίς επιδίωξα θεσµικά να τον συναντήσω, 
µόλις αντιλήφθηκα πως έχει µπερδέψει τις αυθόρµητες α-
ντιδράσεις ΠΑΟΚτσήδων σε παλιές σκληρές του δηµόσιες 
τοποθετήσεις εναντίον του Ιβάν Σαββίδη µε µια δήθεν κε-
ντρική γραµµή που φανταζόταν ότι έδινε ο ΠΑΟΚ εναντίον 
του. ∆εν το πίστεψε πιθανότατα και µε την επιµονή του να 
αναδεικνύει και να πολεµάει αυτή τη φανταστική «γραµµή», 
τελικά έβαλε ο ίδιος τον εαυτό του σε θέση αντιπάλου του 
µέσου ΠΑΟΚτσή. Ειδικά η παρέµβασή του εναντίον της κοι-
νής ευρωπαϊκής πρακτικής να υψώνονται οι σηµαίες των 
πρωταθλητριών οµάδων στα δηµαρχεία των πόλεων ήταν 
µια παράλογη υπερευαισθησία που έδειξε τον εκνευρισµό 
του από την αποτυχία του να διεισδύσει σε κοινά µε µεγάλη 
αγάπη στην οµάδα τους, στην καλύτερη περίοδο της ιστο-
ρίας της. Λες και η Θεσσαλονίκη έχει πολλές ευκαιρίες να 
γιορτάσει την ανωτερότητά της και να σηµατοδοτήσει την ε-
πικράτησή της σε οποιονδήποτε τοµέα έναντι της Αθήνας. 
Τον έβλεπα µε συµπάθεια να προσπαθεί να επιβάλει τον πο-
λιτικό του ελιτισµό κυριολεκτικά εκτός τόπου και εκτός χρό-
νου. Είναι για µένα ένα αντιπαράδειγµα πολιτικής προσέγ-
γισης στην κοινωνία που θέλεις να υπηρετήσεις και επειδή 
θεωρώ πως είναι ευφυής, είµαι σίγουρος πως το έχει πια 
καταλάβει. Τελικά δεν πήρε ούτε το ποσοστό των αντι-ΠΑΟ-
Κτσήδων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και αυτό µάλλον χρήζει 
δικής του ανάλυσης, ενόψει του αγώνα που έχει να δώσει 
στις βουλευτικές εκλογές.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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ρεπορτάζ

Π
ερίπου 100 άνθρωποι μπαίνουν κάθε 
μέρα στην Ελλάδα, ως πρόσφυγες 
και μετανάστες, από τα θαλάσσια σύ-
νορα στα νησιά και από τα χερσαία 
σύνορα στον Έβρο, σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία του πενταμήνου Ι-
ανουαρίου-Μαΐου 2019. Από τα στοι-

χεία προκύπτει ότι συνολικά 14.313 άνθρωποι μπήκαν στη 
χώρα από την 1η Ιανουαρίου και μετά, δηλαδή 95 κάθε μέρα. 
Σύμφωνα με αυτά, ένας στους τρεις μπήκε από τον Έβρο, ενώ 
δύο στους τρεις από τα νησιά.
Ο αριθμός είναι πολύ μειωμένος, κατά το 1/3, σε σχέση με το 
2018, όταν κάθε μέρα καταγράφονταν 140 αφίξεις, και βρίσκε-
ται περίπου στα επίπεδα του 2017, όταν είχαν μπει στη χώρα 
36.310, σχεδόν 100 κάθε μέρα.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το πρώτο δεκαήμερο του Ι-
ουνίου δεν καταγράφηκε αύξηση στις προσπάθειες εισόδου, 
καθώς υπήρχε η ανησυχία ότι το προεκλογικό κλίμα στην Ελ-
λάδα δεν αποκλειόταν να φέρει μια χαλάρωση στους ελέγ-
χους, με αποτέλεσμα να ενθαρρυνθούν οι διακινητές να προ-
χωρήσουν σε περισσότερα δρομολόγια.
Αντίθετα, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου μπήκαν στη χώρα 
λιγότερα από 1.000 άτομα, ρυθμός που, αν συνεχιστεί, θα 
φέρει τις ροές στα επίπεδα του Φεβρουαρίου, όταν η διακί-
νηση εμποδίζεται από αντικειμενικές δυσκολίες, όπως οι με-
τεωρολογικές συνθήκες.
Ενδείξεις για αύξηση των ροών, που μέχρι στιγμής δεν έχουν 
επιβεβαιωθεί, προκάλεσε και το πολύνεκρο ναυάγιο στα ανοι-
χτά της Λέσβου στις 11 Ιουνίου, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 
επτά άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους και δύο παιδιά, ηλι-
κιακή ομάδα που στις καταγραφές καλύπτει το 1/3 των ροών 
στη χώρα.
Συνολικά στις ελληνικές υπηρεσίες είναι καταγεγραμμένοι 
78.896 μετανάστες που μπήκαν και παραμένουν στη χώρα 
μετά την έναρξη των προσφυγικών ροών από τη Συρία, το 
Ιράκ και το Αφγανιστάν το 2014.
Αυτό σημαίνει ότι στη χώρα παραμένει το 6,66% από τους 
1.183.849 ανθρώπους που μπήκαν από το 2014 και μετά. Το 
73% αυτού του αριθμού μπήκε στη χώρα το 2015, όταν χα-
λάρωσαν οι έλεγχοι και η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου 
έλεγε ότι «λιάζονται στην Αθήνα».
Όμως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η υποχρέωση της 
Τουρκίας να δέχεται πίσω όσους δεν πληρούν τις προϋποθέ-
σεις να πάρουν άσυλο, όσους δηλαδή δεν υπάγονται στον χα-
ρακτηρισμό του πρόσφυγα, ενεργοποιήθηκε μόνο σε 1.867 
περιπτώσεις, δηλαδή στο 0,15% όσων μπήκαν στη χώρα. Κι 
αυτό παρά το γεγονός ότι η χαλάρωση των ελέγχων δημιούρ-
γησε ευκαιρίες εισόδου στη χώρα για πολίτες τρίτων χωρών 

Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου 
δεν καταγράφηκε αύξηση στις 
προσπάθειες εισόδου, καθώς υπήρχε 
η ανησυχία ότι το προεκλογικό κλίμα 
στην Ελλάδα δεν αποκλειόταν να 
φέρει μια χαλάρωση στους ελέγχους, 
με αποτέλεσμα να ενθαρρυνθούν 
οι διακινητές να προχωρήσουν σε 
περισσότερα δρομολόγια.

που απέχουν πολύ από το να χαρακτηριστούν πρόσφυ-
γες, όπως το Μαρόκο, υπήκοος του οποίου ήταν ο άνθρω-
πος που κάηκε σε ηλεκτροπληξία στην Ειδομένη, η Αλγε-
ρία, υπήκοοι της οποίας ήταν οι νέοι που κατηγορήθηκαν 
για βιασμό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά και η Βε-
νεζουέλα και άλλες χώρες της Καραϊβικής, υπήκοοι των ο-
ποίων δεν είχαν καμία άλλη δυνατότητα να μπουν σε έδα-
φος της Ε.Ε.
Μάλιστα, το 38% όσων επιστράφηκαν στην Τουρκία είναι 
Πακιστανοί, κάποιοι από τους οποίους επιστρέφουν με δική 
τους απόφαση και ενώ, ακόμη και σήμερα, απάντηση στο ε-
ρώτημα γιατί καθυστερούν οι διαδικασίες παροχής ασύλου 
δεν έχει δοθεί. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας απαιτεί μέχρι και τέσσερα χρόνια.

Οι δομές φιλοξενίας
Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελληνικών υπηρεσιών, από τους 
1.183.849 ανθρώπους, στην Ελλάδα παραμένουν 78.896.
Από αυτούς, οι 62.500 έχουν μεταφερθεί και διαβιούν στην 
ηπειρωτική Ελλάδα και οι υπόλοιποι 16.396 βρίσκονται στα 
νησιά.
Απ’ όσους βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα, οι 25.210 
κατοικούν σε διαμερίσματα, οι 8.000 σε δωμάτια ξενοδο-
χείων και οι υπόλοιποι 29.290 σε καταυλισμούς.
Τα ξενοδοχεία ανήκουν σε δύο προγράμματα, ένα του Δι-
εθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), στο πλαίσιο 
του οποίου εξυπηρετούνται 6.000 άτομα, και ένα ελληνικό, 

μέσω του οποίου 2.000 άτομα διαμένουν σε ξενοδοχεία στα 
Γρεβενά και στον Βόλο. Ο ΔΟΜ δέχεται πιέσεις τις οποίες με-
τακυλίει στην ελληνική πλευρά, καθώς το κόστος θεωρείται 
υψηλό, ενώ το ελληνικό πρόγραμμα λήγει στο τέλος του χρό-
νου.
Σε ό,τι αφορά τα διαμερίσματα, τα οποία διαχειρίζονται μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, στόχος της κυβερνητικής διαχεί-
ρισης είναι να αποδεσμευτεί ένα μέρος των διαμερισμάτων, 
ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις για τη μετακίνηση φιλο-
ξενουμένων από τα νησιά.
Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, όσοι έχουν λάβει ήδη άσυλο 
και κατοικούν στα διαμερίσματα μπορούν να κερδίσουν τα 
προς το ζην μόνοι τους, χωρίς τη βοήθεια των επιδομάτων. 
Όμως αυτό προσκρούει στις αντιδράσεις των εργαζομένων 
στις ΜΚΟ που διαχειρίζονται αυτά τα σπίτια, οι οποίοι υπο-
στηρίζουν ότι οι συγκεκριμένοι πρόσφυγες δεν έχουν λάβει 
κανένα εφόδιο για να ζήσουν αυτόνομα στη χώρα.

Με καθεστώς πρόσφυγα
Η προσδοκία της αυτονομίας στη διαβίωση στηρίζεται και στο 
γεγονός ότι από τα στοιχεία έρευνας που ανακοίνωσε πρό-
σφατα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR) η Ελλάδα φιλοξενεί 137.757 άτομα που είτε έχουν 
καθεστώς πρόσφυγα είτε έχουν υποβάλει αίτηση για άσυλο. 
Ουσιαστικά, δηλαδή, ζουν στην Ελλάδα 58.861 άτομα τα οποία 
έχουν ή διεκδικούν καθεστώς πρόσφυγα, αλλά η παρουσία 
τους δεν απορρέει από την προσφυγική κρίση μετά το 2014.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την UNHCR, οι 137.757 κατανέ-
μονται ως εξής:
• 48.026 άτομα που έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες.
• 13.434 άτομα με ένα στάτους εφάμιλλο των προσφύγων.
• 76.099 άτομα που έχουν αιτηθεί άσυλο.
• 198 άτομα χωρίς υπηκοότητα υπό την προστασία της Ύπα-
της Αρμοστείας.
Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν και την ανεπάρκεια του μηχανι-
σμού παροχής ασύλου, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 είχαν 
υποβληθεί 11.400 αιτήσεις για άσυλο και τη διετία 2017-2018 
συνολικά 122.000 αιτήσεις και σήμερα εξακολουθούν να εκ-
κρεμούν 76.000 αιτήσεις.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, οι μετανάστες 
που είχαν καταγραφεί νομίμως στην Ελλάδα στο τέλος Μαΐου 
του 2019 ανέρχονται σε 555.741, από τους οποίους οι 293.028 
(52,7%) είναι άνδρες.
Ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί ήταν 590.000 το 
2017. Αυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα σήμερα διαμένουν μό-
νιμα και νόμιμα περίπου 700.000 μη Έλληνες πολίτες, από 
τους οποίους άδεια εργασίας έχουν περίπου 70.000.

ΕΚΑΤΌ 
ΑΦΊΞΕΊΣ  
ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ  
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

 ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ



Το να σε κατηγορούν για «πρόγραµµα ∆ΝΤ» οι άνθρωποι που απο-
δέχτηκαν ασµένως όλα όσα τους ζήτησαν οι δανειστές, χωρίς καµία 
απολύτως ένσταση, ξεπερνάει τα όρια του παραλογισµού.

Τ
η βεβαιότητα ότι η Ν∆ θα είναι η νι-
κήτρια των εκλογών της 7ης Ιουλίου 
εκφράζει η υποψήφια βουλευτής Λά-
ρισας Στέλλα Μπίζιου, τονίζοντας ότι 
αυτό που εισπράττει από τις επαφές 

της µε τους πολίτες είναι ο θυµός για την εξαπά-
τησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Καθώς πλέον βρισκόµαστε εν µέσω προεκλογι-
κής περιόδου, ποιο θεωρείτε ότι είναι το διακύ-
βευµα των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου;
Το διακύβευµα αυτών των εκλογών είναι το 
µέλλον της ίδιας της χώρας µας. Από την ψήφο 
των Ελλήνων πολιτών θα εξαρτηθεί αν και κατά 

πόσο θα βάλουµε ένα οριστικό τέλος στις αυ-
ταπάτες, στον λαϊκισµό, στις ιδεοληψίες και στα 
σχέδια διχασµού της κοινωνίας µας, ώστε να 
προχωρήσουµε ενωµένοι την επόµενη µέρα. 
Καλούµαστε να σπάσουµε τον φαύλο κύκλο της 
πολιτικής εξαπάτησης και να αφήσουµε τους 
πολιτικούς εµπνευστές αυτού του σχεδίου στο 
περιθώριο. Η χώρα µας δεν έχει κανένα περι-
θώριο και καµία πολυτέλεια να ασχολείται µε τις 
µικροπολιτικές λογικές και την παλαιοκοµµατική 
τακτική, εκφάνσεις της πολιτικής µας πραγµατι-
κότητας που την έχουν καταστήσει όµηρο ενός 
αναχρονισµού. Η Ελλάδα πρέπει επιτέλους να 
κάνει το άλµα στο µέλλον.

www.freesunday.gr 1323.06.2019

συνέντευξη

«Η Ελλάδα πρέπει επιτέλους 
να κάνει το άλµα στο µέλλον»

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Ποιος είναι ο στόχος της Ν∆ για τις εκλογές αυτές;
Ο στόχος της Ν∆ και του Κυριάκου Μητσοτάκη προ-
σωπικά είναι να πείσουµε όσο το δυνατόν περισσό-
τερους Έλληνες πως όλοι µαζί µπορούµε καλύτερα. 
Η συµφωνία αλήθειας που έχει θέσει ο ίδιος ο πρόε-
δρος της Ν∆ στον ελληνικό λαό θα πρέπει να µετατρα-
πεί σε ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο, ανάµεσα στην 
πολιτική ηγεσία της χώρας και στους πολίτες. Στόχος 
µας είναι µια αυτοδύναµη Ελλάδα εξωστρεφής και 
σίγουρη, έτοιµη να παρακολουθήσει τις παγκόσµιες 
εξελίξεις και να µετατρέψει τα συγκριτικά της πλεο-
νεκτήµατα σε εργαλεία προόδου και ανάπτυξης. ∆ί-
νουµε τη µάχη καθηµερινά για να φέρουµε όλους 
τους Έλληνες δίπλα µας.

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το µεγαλύτερο πλεονέ-
κτηµα της Ν∆ σε αυτή την εκλογική αναµέτρηση;
Η συνειδητοποίηση του µεγαλύτερου µέρους του 
ελληνικού λαού πως δεν υπάρχουν µαγικές λύ-
σεις για να βγει η Ελλάδα στο ξέφωτο. Το πρό-
σφατο αποτέλεσµα των ευρωεκλογών απέδειξε 
µε τον πλέον εµφατικό τρόπο πως όσοι προσπά-
θησαν τα τελευταία χρόνια να κοροϊδέψουν τον ελ-
ληνικό λαό τιµωρήθηκαν σκληρά. Κόµµατα «µιας 
χρήσης», απότοκα της «αντιµνηµονιακής περιό-
δου», έχουν οδηγηθεί πλέον στο µουσείο της ελ-
ληνικής ιστορίας. Ο κύριος εκφραστής του λαϊκι-
σµού και της εξαπάτησης, το κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ, 
υπέστη βαρύτατη ήττα και στις εκλογές της 7ης Ι-
ουλίου θα υποστεί βαρύτερη. Τα ψέµατα έχουν τε-
λειώσει. Οι πολίτες βιώνουν την πραγµατικότητα 
και αντιλαµβάνονται πως µόνο η Ν∆ είναι σε θέση 
να προσφέρει ελπίδα για το µέλλον.

Τι διαφοροποιεί τη Ν∆ από τον ΣΥΡΙΖΑ; Τι νοµίζετε 
ότι την κάνει πιο ελκυστική στους ψηφοφόρους;
Εµείς µιλάµε για το αύριο κι εκείνοι µιλάνε για το 
χθες. Εµείς µιλάµε µε σχέδιο κι εκείνοι µε εκθέ-
σεις ιδεών. Εµείς µιλάµε για όλους τους Έλληνες 
κι εκείνοι για τα «δικά τους παιδιά», τους φίλους 
και τους «κολλητούς». Εµείς µιλάµε για ανεξάρτη-
τους θεσµούς που θα θωρακίσουν τη δηµοκρατία 
στη χώρα µας κι εκείνοι συναγελάζονται µε τον Ρα-
σπούτιν, στήνοντας νάρκες στο ίδιο το πολίτευµα. 
Εµείς µιλάµε γι’ αυτούς που έχουν ανάγκη κι εκεί-
νοι για τις δικές τους ανάγκες. Εµείς µιλάµε για το 
γαλάζιο ολόκληρης της Ελλάδας κι εκείνοι για τα 
κότερα της ελίτ που τάχα θα πολεµούσαν. Οι Έλ-
ληνες πλέον γνωρίζουν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Ν∆ για «κρυφή ατζέντα» 
και «πρόγραµµα ∆ΝΤ». Τι απαντάτε;
Το να σε κατηγορούν για «κρυφή ατζέντα» οι άν-
θρωποι που µέσα σε 17 ώρες έφεραν στην Ελλάδα 
ένα τρίτο, αχρείαστο µνηµόνιο, δεσµεύοντας τη δη-
µόσια περιουσία για έναν αιώνα, ενώ υποτίθεται 
πως όλα αυτά θα τα ακύρωναν µε έναν νόµο σε 
ένα άρθρο, νοµίζω πως πάει πολύ. Το να σε κα-
τηγορούν για «πρόγραµµα ∆ΝΤ» οι άνθρωποι που 

αποδέχτηκαν ασµένως όλα όσα τους ζήτησαν οι 
δανειστές, χωρίς καµία απολύτως ένσταση, ξεπερ-
νάει τα όρια του παραλογισµού. Αυτό που κάνουν, 
τώρα που βλέπουν πως αποµακρύνονται από τις 
καρέκλες της εξουσίας που τόσο αγάπησαν, είναι 
να διακινούν fake news από τα υπόγεια του Μαξί-
µου στα φιλικά τους µέσα, για να δηµιουργήσουν 
ετικέτες φόβου τις οποίες προσπαθούν να κολ-
λήσουν στη Ν∆. Την πρώτη απάντηση την πήραν 
στις ευρωεκλογές. Την επόµενη και πιο ηχηρή θα 
τη λάβουν από τον ελληνικό λαό στις 7 Ιουλίου.

Ως υποψήφια βουλευτής στη Λάρισα, τι προσλαµ-
βάνετε από τους συµπολίτες σας για τις εκλογές;
Αυτό που προσλαµβάνουν όλοι οι συνάδελφοί µου 
σε ολόκληρη τη χώρα: τον θυµό του Έλληνα πολίτη 
για την εξαπάτησή του από τον ίδιο τον κ. Τσίπρα 
και την ελπίδα που γεννάει η παρουσία του Κυριά-
κου Μητσοτάκη και το κυβερνητικό πρόγραµµα της 
Ν∆. Στον νοµό της Λάρισας η οργή ίσως είναι λίγο 
µεγαλύτερη, καθώς οι αγρότες µας µετά από σχε-
δόν πέντε χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κατάλα-
βαν πως η εξαπάτηση είναι συνώνυµο του Αλέξη 
Τσίπρα. Τώρα θα έχουν την ευκαιρία να του το α-
νταποδώσουν και προσωπικά, καθώς ο πρωθυ-
πουργός επέλεξε να βάλει το όνοµά του στην ε-
κλογική λίστα του νοµού της Λάρισας.

Αν εκλεγείτε βουλευτής, ποιες θα είναι οι προ-
τεραιότητές σας για την περιφέρειά σας;
Ο νοµός της Λάρισας είναι µια ευλογηµένη περι-
οχή µιας ευλογηµένης χώρας. Είναι ο νοµός που 
συµβάλλει µε υψηλό ποσοστό στο αγροτικό ΑΕΠ 
της χώρας, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην περιοχή έχουν καταφέρει να εξάγουν προϊ-
όντα και υπηρεσίες στο εξωτερικό και τα µνηµεία 
του αποτελούν ισχυρό θέλγητρο για τουρισµό όλο 
τον χρόνο. Η σκιά του Ολύµπου αποτελεί ίσως το 
πιο σηµαντικό διαβατήριο ανάπτυξης και αυτό α-
ποτελεί για µένα, και λόγω καταγωγής µου από 
την Ελασσόνα, έναν από τους κύριους στόχους 
της πολιτικής µου δράσης. ∆ίπλα στον παραγωγό, 
δίπλα στον επιχειρηµατία, δίπλα στον νέο επιστή-
µονα, για να καταφέρουµε να αναζωογονήσουµε 
τον τόπο µας.

Αν ψηφοφόρος σάς ρωτούσε γιατί να σας ψηφί-
σει, τι θα του απαντούσατε;
Θα του απαντούσα να µε κοιτάξει στα µάτια, να σκε-
φτεί και να αποφασίσει. Με την ορµή της νεότητας 
και την εµπειρία της εργασίας, µε όνειρο για µια Ελ-
λάδα πρωταγωνίστρια στα Βαλκάνια και στην Ευ-
ρώπη, χωρίς να συµβιβαζόµαστε µε το µέτριο και 
τις χρόνιες παθογένειες, µε χαµόγελο, αισιοδοξία 
και θετική διάθεση, θα τον καλέσω να µου δώσει 
τη δύναµη να αγωνιστώ για να γράψουµε µαζί το 
µέλλον του τόπου µας. Να βάλουµε ένα οριστικό 
τέλος στο «χθες» και σε αυτά που µας πληγώνουν 
και µας χωρίζουν.

Στέλλα Μπίζιου, 
υποψήφια βουλευτής 

Λάρισας µε τη Ν∆



 ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Η τελευταία μπλόφα: Το «θρίλερ»  
του 2015  ξεδιπλώνεται σε 400 σελίδες

Ο αναγνώστης οδηγείται πίσω 
από κλειστές πόρτες όπου 
πολύωρες διαπραγματεύσεις 
κατέληξαν σε δύσκολους 
συμβιβασμούς.

Σ
τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις στην Αθήνα και 
στις Βρυξέλλες το 2015 είναι αφιερωμένο το βι-
βλίο «Η τελευταία μπλόφα» (εκδόσεις Παπαδό-
πουλος) της Ελένης Βαρβιτσιώτη, ανταποκρίτρι-
ας της «Καθημερινής» και του ΣΚΑΪ στις Βρυξέλ-
λες, και της Βικτώριας Δενδρινού, που εργάζεται 
για το πρακτορείο Bloomberg στις Βρυξέλλες.

Οι αποκαλύψεις
Το βιβλίο στις 400 σελίδες του αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τι 
πραγματικά έγινε το 2015 σε Αθήνα και Βρυξέλλες, τι ακριβώς 
προέβλεπε το περιβόητο plan B για την περίπτωση αποχώρη-
σης της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, πόσο κοντά έφτασε η 
χώρα μας στην άτακτη έξοδό της από το ευρώ, τι ειπώθηκε 
στις συναντήσεις των πιο ισχυρών και τελικά ποιος παίρνει τις 
πιο σημαντικές αποφάσεις στην Ευρώπη.
Η συγγραφή του βασίζεται σε πάνω από 230 ώρες «off the 
record» συνεντεύξεων με 95 πρωταγωνιστές των γεγονότων 
που σημάδεψαν τη χώρα από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιού-
λιο του 2015. Από το μοναδικό αυτό υλικό, όπως επισημαίνουν 
οι συγγραφείς, «προκύπτει μια ιστορία ανθρώπων χαρισματι-
κών αλλά και ματαιόδοξων, μια σειρά κακών υπολογισμών και 
χαμένων στοιχημάτων».
Ο αναγνώστης οδηγείται πίσω από κλειστές πόρτες σε κυβερ-
νητικά κτίρια και οικίες αξιωματούχων, μπαίνει σε δωμάτια 
όπου πολύωρες διαπραγματεύσεις γεμάτες κρυφές προσφο-
ρές, μυστικές υποσχέσεις και ωμούς εκβιασμούς κατέληξαν 
σε δύσκολους συμβιβασμούς.

Το plan B
Ένα από τα πιο συγκλονιστικά κεφάλαια είναι αυτό που αφορά 
το τι θα συνέβαινε σε περίπτωση Grexit, καθώς, όπως αποκα-
λύπτεται, είχαν γίνει μυστικές συναντήσεις της ομάδας εμπει-
ρογνωμόνων για την επόμενη μέρα. Το μυστικό ήταν καλά 
φυλαγμένο σε 157 σελίδες χωρισμένες σε τέσσερα κεφάλαια.
Το πρώτο είχε τίτλο «Άμεσες συνέπειες της μη πληρωμής» και 
παρουσίαζε τον τρόπο με τον οποίο θα εξελισσόταν η χρεοκο-
πία, τις επιπτώσεις που θα είχε στην ελληνική οικονομία και το 
πώς θα οδηγούσε σε έξοδο από το ευρώ.
Το δεύτερο κεφάλαιο, με τίτλο «Διαχείριση εξόδου», επικε-
ντρωνόταν στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωζώνη και η Ελλάδα 
θα διαχειρίζονταν τις συνέπειες ενός Grexit, ενώ το τρίτο, με 
την ονομασία «Σχέδιο δράσης», εξέταζε το σενάριο «επιστη-
μονικής φαντασίας» η Ελλάδα να παρέμενε στην Ευρωζώνη 
ακόμα και χρεοκοπημένη.
Το τέταρτο κεφάλαιο είχε τίτλο «Περιοριστικά μέτρα και έλεγχοι 
κεφαλαίου». Απαριθμούσε τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν 
για να διατηρηθεί έστω και ένα υποτυπώδες τραπεζικό σύστη-
μα στην Ελλάδα, προτού ο πανικός οδηγούσε σε πλήρη κατάρ-
ρευση.

Ανθρωπιστική βοήθεια
«Καθώς η μυστική ομάδα του Σχεδίου Β΄ προσπαθούσε να 
χαρτογραφήσει όλες τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές λε-
πτομέρειές του, μια εντελώς ξεχωριστή ομάδα, υπό τη Γενική 
Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δούλευε πάνω σε ένα 
άλλο κρίσιμο κομμάτι του: την ανθρωπιστική βοήθεια. Το 2015, 
μετά από έξι χρόνια ύφεσης, το ΑΕΠ της Ελλάδας είχε μειωθεί 
κατά 25% και η ανεργία βρισκόταν στο 25%, το υψηλότερο επί-

πεδο της Ε.Ε. Μια χρεοκοπία θα οδηγούσε με σχεδόν μαθημα-
τική ακρίβεια μεγάλο μέρος του πληθυσμού κάτω από το όριο 
της φτώχειας, ανήμπορο να καλύψει βασικές ανάγκες, όπως 
τροφή και στέγαση, προκαλώντας μια κρίση που η Ευρώπη δεν 
θα είχε ξαναδεί μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».
Σε περίπτωση Grexit, 2 εκατομμύρια Έλληνες θα βρίσκονταν 
κάτω από το όριο της φτώχειας.
«Η Κάθριν Ντέι, γενική γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, ανέθεσε σε μια ομάδα της Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας την εκπόνηση ενός συγκε-
κριμένου σχεδίου δράσης. Με δεδομένη την ακραία κατάσταση 
στην οποία θα βρισκόταν η Ελλάδα σε περίπτωση εξόδου από 
το ευρώ, το 20% του πληθυσμού –γύρω στα 2 εκατ. άνθρωποι– 
θα αντιμετώπιζε άμεσο πρόβλημα επιβίωσης. Αυτό σήμαινε ότι 
η Επιτροπή έπρεπε να δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας, το 
οποίο θα κάλυπτε την τροφή, τις ιατρικές ανάγκες, ακόμη και 
την ένδυσή τους. Θα έπρεπε να εξασφαλίσει ότι τα νοσοκομεία 
θα συνέχιζαν να λειτουργούν ομαλά και δεν θα υπήρχαν μεγά-
λες ελλείψεις σε φάρμακα αλλά και καύσιμα».

Το παρασκήνιο του 2015
«Στις 10 το βράδυ, και καθώς οι ηγέτες άρχισαν να αποχωρούν 
από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, ο ήδη έξω φρενών 
Ολάντ πήρε τον Τσίπρα στα γραφεία της Γαλλίας στο κτίριο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον κάθισε κάτω για μια συζήτη-
ση έξω από τα δόντια. “Αλέξη, ca ne vas pas du tout! Τα πράγ-
ματα δεν πάνε καθόλου καλά. Ήρθες με άδεια χέρια”. Έκπλη-
κτος από τη χαλαρή στάση του Έλληνα πρωθυπουργού εκείνη 
την ημέρα, ενώ η χώρα του βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού 
δύο μέρες μετά το δημοψήφισμα, ο Γάλλος πρόεδρος αναφώ-
νησε: “Δεν μπορώ να σε βοηθήσω αν δεν κάνεις ακριβώς αυτά 
που λέω!”».

Οι συγκρούσεις
«“Τότε τελειώσαμε. Η Ελλάδα θα φύγει από το ευρώ” είπε η 
καγκελάριος. Μάζεψε τα χαρτιά της και σηκώθηκε κατευθυνό-
μενη προς την πόρτα. Ο Ντόναλντ Τουσκ έτρεξε και της έκοψε 
τον δρόμο. “Λυπάμαι αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει 
κανείς από αυτό το δωμάτιο” είπε με τη χαρακτηριστική, βαριά 
πολωνική προφορά του. Σταύρωσε τα χέρια του στο στήθος και 
στάθηκε μπροστά στην καγκελάριο, εμποδίζοντάς τη να βγει 
από το δωμάτιο».
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βιβλίο

Χαρακτηριστικοί είναι και οι τίτλοι που έχουν δοθεί στα δώ-
δεκα κεφάλαια του βιβλίου τα οποία αναφέρονται στους 
μήνες του 2015 και είναι κυρίως μονολεκτικοί με ελάχιστες 
εξαιρέσεις.
Εισαγωγή: Σημείωμα των συγγραφέων
1. Ιανουάριος: «Ελπίδα»
2. Φεβρουάριος: «Σύγχυση»
3. «Ξέρεις τι υπέγραψες;»
4. Μάρτιος: «Κατανόηση»

5. Πριν από τον ΣΥΡΙΖΑ
6. Απρίλιος: «Θυμός»
7. Σχέδιο Β΄
8. Αρχές Ιουνίου: «Απόγνωση»
9. Τέλη Ιουνίου: «Έκπληξη»
10. Εβδομάδα Δημοψηφίσματος: «Μούδιασμα»
11. Η εβδομάδα μετά το Δημοψήφισμα: «Πανικός»
12. Η Σύνοδος Κορυφής: «Μετάνοια»
Επίλογος: Μπλόφα ή αυταπάτη;

ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



Το βασικό για τον δικό µου αξιακό 
κώδικα είναι η ανάπτυξη και η βελ-
τίωση της ζωής των κατοίκων της 
Ανατολικής Αττικής. Αν µου δώσουν 
τον έναν από τους τρεις σταυρούς 
και µε στείλουν στην εθνική αντιπρο-
σωπεία, να είναι σίγουροι πως θα 
τους τιµήσω στο ακέραιο.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Θέλω να δώσω λύσεις 
στα προβλήµατα των πολιτών»

Την αυτοδυναµία της Ν∆, ώστε η Ελλάδα να είναι «αυτο-
δύναµη», θέτει ως βασικό στόχο της εκλογικής αναµέ-
τρησης της 7ης Ιουλίου η υποψήφια βουλευτής στην Πε-
ριφέρεια Ανατολικής Αττικής µε τη Ν∆ Ευρώπη Κοσµίδη.

Κατ’ αρχάς, πού αποδίδετε την ευρεία νίκη της Ν∆ στις ευρωεκλο-
γές και στις αυτοδιοικητικές εκλογές;
Είναι ένας συνδυασµός πραγµάτων. Θα εστιάσω στο βασικότερο 
κατ’ εµέ. Η σταθερότητα που έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλα 
αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στην ηγεσία της Ν∆. Εξαρχής ξεκα-
θάρισε πως δεν πρόκειται να πει πράγµατα τα οποία δεν µπορούν 
να γίνουν. Ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό, όταν απευθύνεσαι σε µια κοι-
νωνία που έχει κορεστεί και έχει κουραστεί από τα µεγάλα λόγια 
και τις υποσχέσεις. Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε σε 
βασικούς πυλώνες που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Στη µεί-
ωση της ανεργίας, στην ανάπτυξη και στην ασφάλεια. Είναι τρεις 
πυλώνες που αποτελούν στοίχηµα για εµάς.

Πόσο θεωρείτε ότι η νίκη αυτή θα βαρύνει στις επερχόµενες ε-
θνικές εκλογές;
Οι κάλπες στις 7 Ιουλίου, µόλις ανοίξουν, θα είναι άδειες µέσα. 
∆εν… προσµετράται το αποτέλεσµα των ευρωπαϊκών εκλογών. 
Ως εκ τούτου, εµείς θέλουµε οι πολίτες να πάνε να ψηφίσουν α-
νεξαιρέτως, για να αποφασίσουν ποια θα είναι η κυβέρνηση για 
τα επόµενα τέσσερα χρόνια. Το µήνυµα που θέλω να στείλω είναι 
πως στις 7 Ιουλίου ψηφίζουµε για την πατρίδα και η Ελλάδα πρέ-

Τι κρατάτε από την προεκλογική σας εκστρατεία για τις αυτοδιοι-
κητικές εκλογές στον Ανατολικό Τοµέα;
Την επαφή µου µε τον κόσµο. Αν κάτι είναι η πεµπτουσία της πο-
λιτικής, είναι να µιλάς µε τους πολίτες και κυρίως να µάθεις να 
ακούς. Προσωπικά αυτό έπραξα τους δύο µήνες που γύρισα όλη 
την Ανατολική Αττική και αυτό θα κάνω και το διάστηµα µέχρι 
τις εθνικές εκλογές. Και επιτρέψτε µου να πω πως αυτός ήταν 
και ένας βασικός λόγος που αποδέχτηκα την τιµητική πρόταση 
του κ. Μητσοτάκη να είµαι υποψήφια. Η επαφή µε τον κόσµο 
µού δίνει δύναµη.

Ποιο µήνυµα θα θέλατε να στείλετε στους ψηφοφόρους της περι-
φέρειάς σας ενόψει της υποψηφιότητάς σας στις εθνικές εκλογές;
Πως ό,τι λέγαµε όλο το προηγούµενο διάστηµα ισχύει στο ακέ-
ραιο. Η βάση για µένα είναι η σχέση µου µε τους πολίτες της Ανα-
τολικής Αττικής ανεξάρτητα από το ποιο πόστο θα µου εµπιστευ-
τούν για να τους υπηρετήσω. Το βασικό για τον δικό µου αξιακό 
κώδικα είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση της ζωής των κατοίκων 
της Ανατολικής Αττικής. Αν µου δώσουν τον έναν από τους τρεις 
σταυρούς και µε στείλουν στην εθνική αντιπροσωπεία, να είναι σί-
γουροι πως θα τους τιµήσω στο ακέραιο.

Αν η Ν∆ δεν καταφέρει να πάρει αυτοδυναµία στις εκλογές, τι πι-
στεύετε ότι πρέπει να γίνει;
Το ερώτηµα είναι ωραίο µεν, υποθετικό δε. Εµείς αγωνιζόµαστε 
ώστε µετά από τεσσεράµισι χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης να έχει την αυτοδυναµία. Όχι για την εκπλή-
ρωση κάποιας προσωπικής µας µαταιοδοξίας, ούτε για να «τιµω-
ρήσουµε» κανέναν. Αλλά για να είναι η Ελλάδα αυτοδύναµη και να 
µπορούµε απερίσπαστοι να εφαρµόσουµε ένα πρόγραµµα που θα 
δηµιουργήσει την Ελλάδα της επόµενης δεκαετίας. Θα δηµιουρ-
γήσει νέες θέσεις εργασίας και θα πείσει τις εκατοντάδες χιλιάδες 
των νέων που έφυγαν στο εξωτερικό πως η πατρίδα τους έχει αλ-
λάξει και αξίζει να γυρίσουν πίσω.

Αν εκλεγείτε βουλευτής, ποιες θα είναι οι πρώτες προτεραιότη-
τές σας;
Είναι αυτές που σας ανέφερα πριν. Συγκεκριµένα πρότζεκτ για νέες 
θέσεις εργασίας. Ασφάλεια στις γειτονιές µας, ώστε να µπορεί να 
υπάρξει ανάπτυξη. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, ακόµα κι αν υπάρξουν 
οι προϋποθέσεις για νέες δουλειές, αυτές δεν καρποφορούν σε 
ένα περιβάλλον ανασφάλειας. Είναι τρεις πυλώνες που έθετα σε 
πρώτο πλάνο όλη την προηγούµενη περίοδο. Και αυτό θα συνε-
χίσω να κάνω. Τα προβλήµατα και οι ανάγκες είναι πάντα ίδια και 
οι πολίτες περιµένουν από εµάς απαντήσεις. Αυτές τις απαντήσεις 
θέλω να δώσω, αν µε εµπιστευτούν οι πολίτες.

πει να είναι αυτοδύναµη.

Σε ποιο πεδίο νοµίζετε ότι θα κριθεί το αποτέλεσµα της κάλπης της 
7ης Ιουλίου;
Στο πεδίο των προγραµµατικών θέσεων. Από τη µια έχουµε µια κυ-
βέρνηση που επιχείρησε να «εκβιάσει» στο παρά πέντε την ψήφο 
των Ελλήνων πολιτών ανακυκλώνοντας διχασµό µε το σύνθηµα 
«µε τους πολλούς ή µε τους λίγους» και µε µια πολιτική από την 
οποία απουσίαζε πλήρως το όραµα και η ανάπτυξη. Από την άλλη 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης µιλούσε σταθερά για ανάπτυξη, για µεί-
ωση φόρων, για νέες θέσεις εργασίας, στοχεύοντας στη δηµιουρ-
γικότητα των Ελλήνων. Εκεί θα κριθούν και οι εκλογές της 7ης Ι-
ουλίου. Στα βασικά διακυβεύµατα. Και φυσικά, επιµένω σε αυτό, 
στο πεδίο της ασφάλειας. Γεννήθηκα, ζω και εργάζοµαι στο Μενίδι 
και ξέρω πολύ καλά τι σηµαίνει ανασφάλεια και φόβος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Ν∆ ότι «κρύβει» το πραγµατικό πρόγραµµά 
της. Το σχόλιό σας;
Ο ΣΥΡΙΖΑ, µη έχοντας πλέον πολιτικό αφήγηµα, επενδύει στη συ-
νωµοσιολογία και στο δήθεν παρασκήνιο. Πριν από τις ευρωε-
κλογές συζητήθηκαν δηµόσια και καθαρά όλες οι θέσεις των 
κοµµάτων. Το ίδιο γίνεται ήδη και σε αυτή την προεκλογική πε-
ρίοδο και έχουµε ακόµα αρκετές κρίσιµες ηµέρες για να φανούν 
καθαρά τα προγράµµατα των κοµµάτων. Συνεπώς ο ΣΥΡΙΖΑ ψά-
χνει τρόπους για να κρύψει τη δική του προγραµµατική ένδεια 
και έλλειψη επιχειρηµάτων.

Ευρώπη Κοσµίδη, 
υποψήφια βουλευτής 

στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Αττικής 

µε τη Ν∆
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Έ
να τεράστιο δίχτυ ασφαλείας γύρω από τον 
Όµιλο Καλογρίτσα φαίνεται να έχει στήσει η 
ελληνική κυβέρνηση, καθώς, παρόλο που ο εν 
λόγω επιχειρηµατίας δεν διαθέτει την απαραί-
τητη κεφαλαιακή επάρκεια, συνεχίζει να «κυ-
κλοφορεί» στην αγορά και να τυγχάνει προνο-
µιακής µεταχείρισης.

Κανείς δεν έχει ξεχάσει άλλωστε τι συνέβη στον διαγωνισµό για τις 
τηλεοπτικές άδειες, όπου ο Χρήστος Καλογρίτσας θα κάλυπτε το α-
παιτούµενο ποσό µέσω τραπέζης µε εγγύηση ένα αγροτεµάχιο-βο-
σκοτόπι στην Ιθάκη που όµως εµφανιζόταν ότι ανήκει σε άλλον. Την 
ίδια στιγµή η κυβέρνηση δεν έχει διαψεύσει τις καταγγελίες του ε-
πιχειρηµατία Βαγγέλη Μαρινάκη ότι στελέχη της κυβέρνησης τον 
προσέγγισαν ώστε να… καλύψει οικονοµικά τον Χρήστο Καλογρί-
τσα για την καταβολή του αντίτιµου για τις τηλεοπτικές άδειες.
Τελευταίο επεισόδιο στο σίριαλ «Καλογρίτσας» είναι η ανάθεση 
στον όµιλο δύο εργολαβιών του οδικού άξονα Πάτρα - Πύργος. Πρό-
κειται για συµβάσεις για τις οποίες έχουν δοθεί εκπτώσεις άνω του 
50%, µε τη συνολική τους αξία να υπολογίζεται σε περίπου 70 εκατ. 
ευρώ. Παρ’ ότι το υπουργείο Υποδοµών είχε καλέσει τον επιχειρη-
µατία να υπογράψει τις συµβάσεις ήδη από την περίοδο πριν από το 
Πάσχα, ο κ. Καλογρίτσας δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει τις απαι-
τούµενες εγγυητικές επιστολές, µε τις οποίες ουσιαστικά η τράπεζα 
εγγυάται προς το ∆ηµόσιο ότι ο πελάτης της, δηλαδή ο ανάδοχος του 
έργου, έχει την απαιτούµενη οικονοµική επιφάνεια για να εκτελέσει 
το έργο χωρίς προβλήµατα.
Τελικά, έπειτα από αναµονή για διάστηµα άνω του ενός ηµερολογια-
κού µήνα, το αρµόδιο υπουργείο αποφάσισε την έκπτωση του Καλο-
γρίτσα από τις εργολαβίες του δρόµου Πάτρα - Πύργος. Κι αυτό γιατί 
ούτε η Τράπεζα Αττικής, η οποία ήδη έχει «άνοιγµα» της τάξης των 
150 εκατ. ευρώ στον συγκεκριµένο επιχειρηµατία, αλλά ούτε και το 
ΤΜΕ∆Ε (Ταµείο Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων), που 
είχαν χορηγήσει τις εγγυητικές συµµετοχής, εµφανίστηκαν θετι-
κοί στο να συνεχίσουν να χρηµατοδοτούν τον κ. Καλογρίτσα, ιδίως 
από τη στιγµή που γνωρίζουν ότι δεν είναι σε θέση να υλοποιήσει τα 
έργα που έχει αναλάβει.

Πολιτικές παρεµβάσεις
Μάλιστα, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που έχουν δει το 
φως της δηµοσιότητας, έχουν παρατηρηθεί πολιτικές παρεµβάσεις 
τόσο προς τη διοίκηση της Τράπεζας Αττικής όσο και προς τη διοί-
κηση του ΤΜΕ∆Ε, που είναι οι δύο φορείς που έχουν εκδώσει τις 

αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές συµµετοχής για την πρώτη και 
την τέταρτη εργολαβία του εν λόγω άξονα.
Από την άλλη πλευρά, ο κ. Καλογρίτσας διατηρεί το δικαίωµα να υ-
ποβάλει ένσταση ενάντια στην έκπτωσή του από τον διαγωνισµό, 
καθυστερώντας κι άλλο την ανάθεση της σύµβασης. Ωστόσο, δεν 
είναι σαφές κατ’ αρχάς σε τι θα αποσκοπούσε µια τέτοια κίνηση, 
δεδοµένου ότι το υπουργείο έχει εξαντλήσει κάθε χρονικό περι-
θώριο που προβλέπει ο νόµος για την υπογραφή µιας σύµβασης, 
ενώ είναι δεδοµένα και τα οικονοµικά προβλήµατα του εν λόγω ε-
πιχειρηµατία. Αυτά είναι, εξάλλου, τα προβλήµατα που δεν επέτρε-
ψαν στην Τράπεζα Αττικής να συνεχίσει να χρηµατοδοτεί την «Το-
ξότης» ή την Οµάδα Κατασκευών.
Πάντως, δεν αποτελεί µυστικό ότι οι εταιρείες του Οµίλου Καλο-
γρίτσα «φυτοζωούν» τους τελευταίους µήνες, έχοντας απολέσει 

συµβάσεις 100 εκατ. ευρώ (οι οποίες εκτελούνται πλέον από την 
«Άκτωρ»), ενώ και ο ∆Ε∆∆ΗΕ προχώρησε σε έκπτωση του συγκε-
κριµένου εργολάβου από σειρά συµβάσεων τις οποίες είχε αναλάβει 
τα προηγούµενα χρόνια και δεν εκτελούσε.

Η πρόταση Εµφιετζόγλου
Έπειτα από αυτές τις εξελίξεις, οι εκπρόσωποι της ιταλικής εταιρείας 
GD Infrastrutture, Πρόδροµος Εµφιετζόγλου και Πάολο Τσερ-
νούτο, µε επιστολή τους στο υπουργείο Υποδοµών εξέφρασαν το εν-
διαφέρον της εταιρείας να αναλάβει τα δύο έργα στον οδικό άξονα 
Πάτρα-Πύργος µε τις ίδιες εκπτώσεις του «Τοξότη», προσκοµίζο-
ντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρµόδιες υπηρεσίες.
«Εν όψει του αδιεξόδου και της αβέβαιης εξέλιξης της διαδικασίας 
ανάθεσης των εργολαβιών (1η και 4η) όπως πληροφορούµεθα από 
τα δηµοσιεύµατα του Τύπου των ηµερών και µε δεδοµένη την επι-
θυµία µας να συµβάλουµε διά την έγκαιρη, τεχνικώς άρτια και οι-
κονοµικότερη ολοκλήρωση του συνόλου του αυτοκινητόδροµου, 
σας γνωρίζουµε ότι προτιθέµεθα να αναλάβουµε την κατασκευή των 
εν λόγω τµηµάτων του αυτοκινητόδροµου Πάτρα - Πύργος, και συ-
γκεκριµένα το 1ο ∆ουνέικα - Πύργος και το 4ο Βάρδα - ΑΚ Κυλλή-
νης, ενδεχοµένως µέσω των διαδικασιών που προβλέπονται πλέον 
στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο κατασκευής δηµοσίων έργων, µε τις 
ίδιες τιµές έκπτωσης “Καλογρίτσα” προσκοµίζοντας τις απαιτούµε-
νες Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, προκειµένου να υπο-
γραφούν άµεσα συµβάσεις κατασκευής» τονίζεται χαρακτηριστικά 
στην επιστολή.
Όπως αναφέρουν οι κ.κ. Εµφιετζόγλου και Τσερνούτο, µε αυτόν τον 
τρόπο επιτυγχάνεται η έναρξη των εργασιών εντός δέκα ηµερών από 
την υπογραφή της σύµβασης, η ολοκλήρωση των τµηµάτων στον 
ίδιο χρόνο µε τις λοιπές εργολαβίες και η παράδοση του αυτοκι-
νητόδροµου στον συµβατικό χρόνο περαίωσης-λειτουργίας, καθώς 
και η αποφυγή απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παράλληλα, εξα-
σφαλίζεται η µέγιστη οικονοµία για το ελληνικό ∆ηµόσιο, αφού οι 
εργολαβίες θα κατασκευαστούν µε τιµές Καλογρίτσα (53,05% και 
50,39%), αποφεύγεται η κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών της 
Τράπεζας Αττικής και του ΤΜΕ∆Ε, καθώς και η ανάληψη «επικίν-
δυνου ρίσκου» µε την έκδοση νέων, αλλά και η δεινή οικονοµική 
ζηµιά για τον «συνάδελφο Καλογρίτσα», όπως αναφέρει χαρακτηρι-
στικά η επιστολή.
Υπενθυµίζεται ότι η ιταλική εταιρεία έχει ήδη αναλάβει την κατα-
σκευή της 6ης και της 8ης εργολαβίας (Σαγέικα - Κάτω Αχαΐα και 
ΒΙΠΕ Πατρών - Μιντιλόγλι) του αυτοκινητόδροµου.

Έπειτα από αναµονή για 
διάστηµα άνω του ενός 
ηµερολογιακού µήνα, 
το αρµόδιο υπουργείο 
αποφάσισε την έκπτωση 
του Καλογρίτσα από τις 
εργολαβίες του δρόµου 
Πάτρα - Πύργος. Κι αυτό 
γιατί ούτε η Τράπεζα 
Αττικής αλλά ούτε και το 
ΤΜΕ∆Ε εµφανίστηκαν 
θετικοί στο να συνεχίσουν 
να χρηµατοδοτούν τον κ. 
Καλογρίτσα.
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σεις και φτάνει στην εκλογική νίκη με διαφορά 9,3% στις ευ-
ρωεκλογές.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιάζει να «συγυρίζει» τον πολι-
τικό του χώρο. Δεν χρειάζεται να απαριθμήσω μία μία τις 
νίκες του, αλλά ας γίνει επιτέλους κατανοητό ότι η «μία 
πλευρά» έχει έναν ηγέτη με ιδιαίτερα προσόντα που χτίζει 
μεθοδικά όλη του την πορεία και πλέον εισπράττει οργανω-
τικά αποτελέσματα και εκλογικούς θριάμβους.
Πάμε τώρα και στην «άλλη πλευρά», αυτήν της κεντροαρι-
στεράς. Εδώ το κεντρικό πρόσωπο, δηλαδή ο κ. Τσίπρας, α-
πομυθοποιείται. Δεν μπόρεσε να μετατρέψει τις δύο μεγά-
λες νίκες του ΣΥΡΙΖΑ του 2015 σε βάση προκοπής και νέας 
πορείας για τον τόπο.

Π
λήθος πολιτικών αναλυτών συμφωνεί: 
οι εκλογές της 7ης Ιουλίου έχουν κρι-
θεί ως προς τον νικητή και αυτό που α-
πομένει είναι να δούμε ποια θα είναι 
η διαφορά μεταξύ της πρώτης ΝΔ και 
του δεύτερου ΣΥΡΙΖΑ. Οι ίδιοι ισχυρί-

ζονται ότι άλλες θα είναι οι εξελίξεις με μια διαφορά από 5% 
έως 7% και άλλες με ένα διψήφιο ποσοστό.
Όπως εξηγούν, αν έχουμε έναν ισόρροπο δικομματισμό, θα 
περάσουμε σε μια εποχή εναλλαγής των κομμάτων στην εξου-
σία και αυτοσυγκράτησης αυτού που θα κυβερνά κάθε φορά.
Αντίθετα, αν η διαφορά είναι μεγάλη, θα περάσουμε αμέσως 
α) σε μια αυταρχική διακυβέρνηση της χώρας από ένα κόμμα 
που θα τολμά να υλοποιεί και ακραίες ανεξέλεγκτες αποφά-
σεις του και β) η αξιωματική αντιπολίτευση θα μπει σε πα-
ρατεταμένη κρίση που μπορεί να φτάσει σε αλλαγή ηγεσίας, 
ή και διασπάσεις, απελευθερώνοντας και χρόνο για το κόμμα 
που κυβερνά.
Διαφωνώ απολύτως με την παραπάνω συλλογιστική. Δεν 
είναι τα ποσοστά που θα διαμορφώσουν το επόμενο πολι-
τικό περιβάλλον στην Ελλάδα αλλά κυρίως οι ηγέτες των 
δύο μεγάλων κομμάτων, δηλαδή τα πρόσωπα. Και ήδη αυτό 
το ζούμε. Αυτοί καθορίζουν πια τις εξελίξεις.
Τον συντηρητικό χώρο, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης που τον αλλάζει. Μόνο όποιος εθελοτυφλεί 
δεν βλέπει ότι ο αρχηγός της ΝΔ πορεύεται με φοβερή μέ-
θοδο, σχεδιασμούς και πρωτόγνωρη εργατικότητα.
Από τότε που αιφνιδίασε τους πάντες όταν εξελέγη στην η-
γεσία μιας κουρασμένης και φθαρμένης ΝΔ, έχει σπουδαίες 
νίκες, που ξεκινούν από τον προσεκτικό παραγκωνισμό του 
παλιού μέσα στο κόμμα του, τον περιορισμό της ακροδεξιάς, 
την καθολική διαχρονική επικράτησή του στις δημοσκοπή-

Δεν μπόρεσε να ελέγξει το ίδιο του το κόμμα, που ήταν ένας 
πύργος της Βαβέλ, μα ούτε να το ανανεώσει ή και να ανοί-
ξει αμφίδρομους διαύλους συνεννόησης με την κοινωνία. Δεν 
σχεδίασε ποτέ τίποτα, πορεύτηκε απολύτως τυχάρπαστα. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μόρφωμα όπου συνυπάρχουν πρόσωπα 
από την ακροδεξιά μέχρι πασόκους της συμφοράς. Μόνο η ε-
ξουσία ένωνε αυτή την περίεργη κοινοπραξία. Χωρίς αυτήν, 
τι απομένει;
Ας δούμε, λοιπόν, την επόμενη μέρα των εκλογών ανεξάρτητα 
από τα ποσοστά των δύο κομμάτων. Ένας μεθοδικός Μητσο-
τάκης, εργασιομανής, με σχεδιασμούς και δυνατά επιτελεία. 
Και ένας Τσίπρας που μάλλον είναι το αντίθετό του. Μη ικα-
νός να διαχειριστεί την εξουσία όταν την πήρε, άρα πολύ πε-
ρισσότερο το σερί από τις ήττες: ένα κόμμα σε φάση σύγχυ-
σης, χωρίς πυξίδα και σκοπούς.
Φαίνεται, επομένως, πως αν ο κ. Μητσοτάκης, αργά αλλά στα-
θερά, διορθώνει πράγματα, δεν θα έχει ορίζοντα τετραετίας 
αλλά οκταετίας στη διακυβέρνηση της χώρας. Και δεν απο-
κλείω στις επόμενες εκλογές απέναντί του να μην έχει ούτε 
τον κ. Τσίπρα ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάτι εντελώς νέο, που 
μπορεί και πρέπει επιτέλους να γεννηθεί στην κεντροαρι-
στερά.
Αν γεννηθεί κάτι, θα οφείλεται στη φοβερή ανικανότητα Τσί-
πρα και ΣΥΡΙΖΑ να είναι αντάξιοι των περιστάσεων. Απέτυ-
χαν.
Τι υποστηρίζω, λοιπόν; Ότι το επόμενο πολιτικό σκηνικό δεν 
θα το διαμορφώσουν τα εκλογικά ποσοστά της 7ης Ιουλίου 
αλλά τα πρόσωπα. Μητσοτάκης και Τσίπρας. Όπως ήδη γί-
νεται.

*  Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιογράφος και συγ-
γραφέας.

Αν ο κ. Μητσοτάκης, αργά 
αλλά σταθερά, διορθώνει 
πράγματα, δεν θα έχει 
ορίζοντα τετραετίας αλλά 
οκταετίας στη διακυβέρνηση 
της χώρας.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΤΩΝ ΔΎΟ 
ΚΟΜΜΑΤΩΝ

 ΤΟΎ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΎΛΟΎ*
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ριβάλλον αλλά και θα του επιτρέψει να είναι σε ισχυρότερη θέση 
όταν το περιβάλλον αυτό ανακάµψει.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ευνοϊκό οικονοµικό περιβάλλον στις 
χώρες από τις οποίες προέρχονται οι τουρίστες στην Ελλάδα συ-
νέδραµε σηµαντικά στην ανάπτυξη του εισερχόµενου τουρισµού 
από το 2012 και µετά (+94% στις αφίξεις, +56% στα έσοδα), αφού ε-
πέτρεψε στους πολίτες τους να κάνουν περισσότερα ταξίδια, συχνά 
µε υψηλότερη δαπάνη.

Η συµβολή του τουρισµού
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία η 
άµεση (21,6 δισ. ευρώ) και έµµεση (35,6 δισ. ευρώ) συµβολή του 
τουρισµού ανήλθε στο 30,9% του ΑΕΠ το 2018 έναντι 28% το 2017 
(19 δισ. ευρώ άµεση και 31,4 δισ. ευρώ έµµεση συµβολή). Μάλι-
στα, για κάθε 1 ευρώ τουριστικού εσόδου υπάρχουν µεγάλα πολ-
λαπλασιαστικά οφέλη και το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 2,65 
ευρώ. Κατά συνέπεια κρίνονται απαραίτητες η θωράκιση του ελλη-
νικού τουρισµού και η βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, ώστε 
να µπορεί να αντεπεξέλθει στον ανταγωνισµό.

∆υσοίωνες εκτιµήσεις
Μέσα σε αρνητικό διεθνές κλίµα, το ΙΝΣΕΤΕ επισηµαίνει ότι οι 
ευνοϊκές συνθήκες στην παγκόσµια οικονοµία δεν προβλέπεται 

Τ
ην ανάγκη θωράκισης του ελληνικού τουρι-
σµού σε ένα δυσµενές διεθνές περιβάλλον 
επισηµαίνει το Ινστιτούτο του Συνδέσµου 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(ΙΝΣΕΤΕ), τονίζοντας ότι το επιδεινούµενο 
κλίµα της παγκόσµιας οικονοµίας δηµιουρ-
γεί αβεβαιότητα που µπορεί να επιδράσει 

αρνητικά στην καταναλωτική εµπιστοσύνη και να οδηγήσει στη 
µείωση του τουρισµού. Κι αυτό γιατί η ζήτηση για ταξίδια αναψυ-
χής και τουρισµό εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από την οικο-
νοµική κατάσταση και τις προοπτικές που διαµορφώνονται για τα 
εισοδήµατα των πολιτών.
Η µείωση της καταναλωτικής εµπιστοσύνης στις κύριες αγορές 
προέλευσης του εισερχόµενου τουρισµού στη χώρα µας µπορεί να 
οδηγήσει σε µείωση των δαπανών τους για διακοπές, µε επίπτωση 
και στην επιλογή τους ως προς τους προορισµούς που θα επιλέ-
ξουν. Σε ένα τέτοιο κλίµα δεν θα προκαλέσει έκπληξη να επιβρα-
δυνθεί ή ακόµη και να αντιστραφεί η αυξητική πορεία των τουρι-
στικών µεγεθών του εισερχόµενου τουρισµού προς την Ελλάδα.
Σύµφωνα πάντα µε τις εκτιµήσεις του ΙΝΣΕΤΕ, η µείωση των α-
φίξεων (-2%), της µέσης κατά κεφαλήν δαπάνης (-4,3%) και των ει-
σπράξεων (-6,2%) από τη Βρετανία το 2018 ίσως να είναι µια πρώτη 
ένδειξη του πώς η οικονοµική αβεβαιότητα, εν προκειµένω λόγω 
του Brexit, σε συνδυασµό µε την ασθενέστερη οικονοµική δυνα-
τότητα, στην περίπτωση της Βρετανίας λόγω της υποτίµησης της 
λίρας, µπορεί να οδηγήσει σε µείωση του τουριστικού ρεύµατος 
και των τουριστικών εισπράξεων.

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας
∆ιαρκή στόχο θα πρέπει να αποτελεί η διατήρηση και ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισµού και του τουρι-
στικού προϊόντος µας, ώστε να εξακολουθήσει να συνεισφέρει 
στην οικονοµία και στην κοινωνία.
Η ικανοποίηση αυτού του στόχου απαιτεί τη συγκρότηση µιας µα-
κροπρόθεσµης εθνικής στρατηγικής για την αναβάθµιση και ωρί-
µανση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, τη διαχείριση των 
προορισµών, ένα µείγµα οικονοµικής πολιτικής που δεν θα επιβα-
ρύνει την ανταγωνιστικότητα µε υψηλή φορολογία επί των τιµών, 
τη διαµόρφωση ενός επιχειρηµατικού περιβάλλοντος που, κατ’ ε-
λάχιστον, δεν θα είναι εχθρικό προς τις νέες επενδύσεις.
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού 
προϊόντος, µέσω συντονισµένων ενεργειών ενταγµένων στο ανω-
τέρω πλαίσιο, όχι µόνο θα βοηθήσει να ελαχιστοποιηθούν οι ε-
πιπτώσεις από ένα πιθανά δυσµενέστερο διεθνές οικονοµικό πε-

να διατηρηθούν στα ίδια θετικά επίπεδα, µε τη διεθνή οικονοµία να 
εισέρχεται σε φάση αβεβαιότητας και επιβράδυνσης, ενδεχοµένως 
και ύφεσης. Οι εκτιµήσεις των οικονοµολόγων στις αρχές του 2019 
για µια µέτρια επιβράδυνση της παγκόσµιας οικονοµίας φαίνεται να 
επιβεβαιώνονται.
Η ανάπτυξη της παγκόσµιας οικονοµίας και του διεθνούς εµπορίου 
επιβραδύνθηκε το 2018 στο 3,6% και στο 3,8% αντίστοιχα, από 3,8% 
και 5,2% αντίστοιχα το 2017, και αναµένεται να επιβραδυνθεί περισ-
σότερο, στο 3,3% και 3,4% αντίστοιχα, το 2019. Η επιβράδυνση αυτή 
οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στις προηγµένες οικονοµίες και στους 
µειωµένους ρυθµούς ανάπτυξης στην Ε.Ε. των «27» και ειδικότερα 
στην Ευρωζώνη, καθώς και στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην Ιαπωνία, 
στην Κίνα και στον Καναδά. Αντίθετα, στις ΗΠΑ η αύξηση του ΑΕΠ 
επιταχύνθηκε.
Οι προοπτικές δεν είναι ευοίωνες για την Ευρωζώνη, τη µεγαλύτερη 
οικονοµία του κόσµου, που προβλέπεται να αυξηθεί φέτος κατά 
1,2%. Η Γερµανία, η οικονοµική δύναµη της Ευρώπης, έχει πλη-
γεί σοβαρά από την εξασθένηση της κινεζικής ζήτησης, τους εµπο-
ρικούς δασµούς και τη διακοπή της παραγωγής αυτοκινήτων λόγω 
νέων προδιαγραφών εκποµπών ρύπων. Φέτος η οικονοµία της Γερ-
µανίας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,5%, µε βραδύτερο ρυθµό απ’ 
ό,τι το Ηνωµένο Βασίλειο (1,3%).
Η Ιταλία βρίσκεται στην τρίτη ύφεση σε δέκα χρόνια και η ιταλική 
ανάπτυξη αναµένεται να παραµείνει στάσιµη φέτος (0,1%), καθι-
στώντας την έναν από τους πιο αδύναµους κρίκους στον βιοµηχα-
νικό κόσµο. Η Ιταλία αντιµετωπίζει συνεχιζόµενη ανησυχία για την 
υγεία των τραπεζών της, οι οποίες είναι εκτεθειµένες στο χρέος της 
ιταλικής κυβέρνησης και µια αγορά κατοικιών που δεν έχει ακόµη 
ανακάµψει από την οικονοµική κρίση. Τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, 
ειδικά για τους νέους, καταδεικνύουν τα βαθιά διαρθρωτικά προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζει η γειτονική χώρα.
Ο εµπορικός πόλεµος που απειλείται θα έχει αναπόφευκτα σηµα-
ντικό αρνητικό αναπτυξιακό αποτέλεσµα τόσο για τις ΗΠΑ και την 
Κίνα όσο και για την παγκόσµια οικονοµία και µπορεί να οδηγήσει 
ακόµη και σε µια νέα παγκόσµια οικονοµική κρίση. Το ευνοϊκό σε-
νάριο –που δεν φαίνεται σήµερα να έχει µεγάλη πιθανότητα να ε-
πικρατήσει– µπορεί να είναι µια επιτυχής επιτάχυνση της διαδικα-
σίας προσαρµογής της Κίνας στη νέα πραγµατικότητα και τελικά η 
έγκαιρη κατάργηση της πολιτικής προστατευτισµού που οδηγεί σε 
σηµαντική διαταραχή της παγκόσµιας ανάπτυξης και του ελεύθερου 
διεθνούς εµπορίου. Το δυσµενές σενάριο είναι µια επικίνδυνη κλι-
µάκωση του διεθνούς εµπορικού πολέµου, µε το παράδειγµα των 
ΗΠΑ να ακολουθείται από πολλές άλλες χώρες στον κόσµο, ανα-
πτυγµένες και αναπτυσσόµενες.

Σύµφωνα µε το ΙΝΣΕΤΕ, 
το επιδεινούµενο κλίµα 
της παγκόσµιας οικονοµίας 
δηµιουργεί αβεβαιότητα 
που µπορεί να επιδράσει 
αρνητικά στην καταναλωτική 
εµπιστοσύνη και να 
οδηγήσει στη µείωση του 
τουρισµού.
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Έ
να βήµα πριν από τον γκρεµό βρίσκεται η 
∆ΕΗ, καθώς τα προβλήµατα, αλλά και οι 
κίνδυνοι για τους οποίους προειδοποιού-
σαν άπαντες αλλά αρνούνταν να δει η κυβέρ-
νηση, άρχισαν να βγαίνουν στην επιφάνεια. 
Πλέον η ∆ΕΗ απειλείται µε κατάρρευση, 
ενώ φαίνεται πως η κατάσταση είναι χειρό-

τερη ακόµα και σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.
Τα σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει αποτυπώ-
νονται στα µεγέθη του πρώτου τριµήνου, το οποίο ακόµη δεν έχει 
δηµοσιοποιηθεί από πλευράς ∆ΕΗ. Στα εν λόγω αποτελέσµατα 
φέρεται να καταγράφονται ζηµίες άνω των 250 εκατ. ευρώ. Το λει-
τουργικό περιθώριο της ∆ΕΗ είναι αρνητικό, ενώ η Επιχείρηση 
εµφανίζεται να έχει άµεση ανάγκη από ρευστότητα ύψους 400 
εκατ. ευρώ. Και όλα αυτά µετά τα δραµατικά αποτελέσµατα του 
2018, όπου η χρήση έκλεισε µε ζηµίες άνω των 900 εκατ. ευρώ.
Σύµφωνα µάλιστα µε πληροφορίες που βλέπουν το φως της δη-
µοσιότητας, η οικονοµική διεύθυνση της ∆ΕΗ ενηµέρωσε σχε-
τικά τη διοίκηση και τους γενικούς διευθυντές, ενώ κατά τις ίδιες 
πληροφορίες έθεσε µέχρι και θέµα δυνατότητας ανταπόκρισης 
στις υποχρεώσεις προς προµηθευτές, εργολάβους και φορείς της 
αγοράς µετά τον Αύγουστο.

Σε αναζήτηση 300 εκατ. ευρώ
Η ∆ΕΗ αναζητά εναγωνίως 300 εκατ. ευρώ µέσα στις επόµε-
νες 10 ηµέρες, προκειµένου να µην ενεργοποιηθούν ρήτρες για 
άµεση επιστροφή δανείων. Οι προσπάθειες τις τελευταίες ηµέ-
ρες κινούνται σε δύο κατευθύνσεις: αφενός στη βελτίωση του 
EBITDA, προκειµένου να διατηρηθεί ο δείκτης ρευστότητας 

(EBITDA προς τόκους πάνω από δύο) και να µην µπορούν οι 
τράπεζες να ενεργοποιήσουν σχετική ρήτρα για επιστροφή των 
δανείων, και αφετέρου στην ενίσχυση της ρευστότητας, ώστε να 
µην επιδεινωθεί περαιτέρω ο βαθµός ανταπόκρισης στις οικο-
νοµικές της υποχρεώσεις προς προµηθευτές και εργολάβους.
Σε πρώτη φάση, λοιπόν, καταβάλλεται προσπάθεια να µην υπάρ-
ξει εγγραφή πρόβλεψης ύψους 109 εκατ. ευρώ για τόκους υπερη-
µερίας που διεκδικεί ο Α∆ΜΗΕ από τη ∆ΕΗ για παρακρατήσεις 
ποσών προς την αγορά ηλεκτρισµού, κάτι που προϋποθέτει πα-
ραίτηση του Α∆ΜΗΕ από τη σχετική απαίτηση και γι’ αυτόν τον 
λόγο έχει, σύµφωνα µε πληροφορίες, ζητηθεί η παρέµβαση του 
αρµόδιου υπουργού, Γιώργου Σταθάκη. Σε αυτή την περίπτωση, 
για την οποία πάντως οι οικονοµικές υπηρεσίες της ∆ΕΗ έχουν 
εκφράσει ενστάσεις, βελτιώνεται το EBITDA του πρώτου τριµή-
νου και διατηρείται ο δείκτης ρευστότητας που έχουν θέσει ως 
ρήτρα οι τράπεζες στις δανειακές τους συµβάσεις.
Σε δεύτερη φάση, οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν σε κον-
δύλι ύψους 200-300 εκατ. ευρώ ως επιστροφή δαπανών για υ-
πηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) του 2011. Για την ανάκτηση 
αυτού του ποσού από τον προϋπολογισµό είχε προβλεφθεί τρο-
πολογία που τελικά δεν πρόλαβε να κατατεθεί στη Βουλή. Έτσι, 
η διοίκηση της ∆ΕΗ πιέζει για την ανάκτησή τους είτε µε α-
πόφαση του υπουργού Οικονοµικών είτε µέσω απόφασης της 
ΡΑΕ. Πρόκειται για λύση εξαιρετικά βραχυπρόθεσµου ορί-
ζοντα, η οποία µάλιστα θα πρέπει να προχωρήσει πριν από το 
κλείσιµο του τριµήνου, δηλαδή σε διάστηµα 10 ηµερών.

Στις 27/6 η γενική συνέλευση
Όλα αυτά αναµένεται να κυριαρχήσουν στην ετήσια γενική συ-

νέλευση της ∆ΕΗ, που αναµένεται να διεξαχθεί στις 27 Ιουνίου, 
µε τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο επικεφαλής της, Μανώ-
λης Παναγιωτάκης, πρόκειται να στείλει το µήνυµα ότι η Επιχεί-
ρηση βρίσκεται στο χείλος του γκρεµού, γι’ αυτό και χρειάζεται 
άµεσα κρατικές ενέσεις.
Ο Νο1 κίνδυνος για τον όµιλο των 16.747 εργαζοµένων (9.031 στη 
µητρική) είναι η έλλειψη ρευστότητας. Μάλιστα, κύκλοι της Επι-
χείρησης µιλούν για ένα πολύ κακό πρώτο εξάµηνο, ενώ υψηλό-
βαθµο στέλεχος της ∆ΕΗ µετέφερε πρόσφατα σε δηµοσιογρά-
φους µια εικόνα για το 2019 που περιγράφει «ένα ολοένα και πιο 
ελλειµµατικό ταµείο».

«Ωρολογιακή βόµβα»
Μέσα σε αυτό το ανησυχητικό κλίµα για τη ∆ΕΗ, ο συντονιστής 
στρατηγικού σχεδιασµού της Ν∆, Τάκης Θεοδωρικάκος, εκτί-
µησε ότι «υπάρχει µια µεγάλη ωρολογιακή βόµβα που λέγεται 
∆ΕΗ. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουµε όλοι οι Έλληνες αυτό, 
η ∆ΕΗ έκλεισε πέρυσι µε έλλειµµα 1 δισ. ευρώ, η µεγαλύτερη ε-
ταιρεία της χώρας».
«Υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος να καταρρεύσει η ∆ΕΗ» εκτί-
µησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος σχολιάζοντας την οικονοµική κατά-
σταση στην οποία έχει περιέλθει η µεγαλύτερη δηµόσια επιχεί-
ρηση στην Ελλάδα. «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαλύσει τη ∆ΕΗ. Ένα δισ. 
έλλειµµα, τη στιγµή που παρέλαβαν τη ∆ΕΗ το 2014 µε 80-90 
εκατ. κέρδη» επισήµανε ο κ. Θεοδωρικάκος. «Η κατάσταση της 
∆ΕΗ είναι τραγική, θα πρέπει να υπάρξουν οι λύσεις µε τις ο-
ποίες να µπορέσει να προχωρήσει µπροστά η εταιρεία» υποστή-
ριξε.

Χρέη 2,5 δισ. προς τη ∆ΕΗ
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης ∆ιοικητικού και 
Οικονοµικού Προσωπικού της ∆ΕΗ (Ε∆ΟΠ/∆ΕΗ), Γιώργος 
Μπίτζας, δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθµό ότι χρέη προς την Ε-
πιχείρηση έχουν φτάσει στα 2,5 µε 3 δισ. ευρώ. Όπως διευκρί-
νισε, οι οφειλές ξέφυγαν τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ, καθώς, κατά τον ίδιο, δόθηκε η εντύπωση στους πολίτες 
ότι ακόµη κι αν δεν πληρώνουν, δεν θα κοπεί το ρεύµα.
Ο κ. Μπίτζας χαρακτήρισε δύσκολη την κατάσταση στη ∆ηµόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, η οποία αντιµετωπίζει προβλήµατα 
ρευστότητας, και επέρριψε ευθύνες διαχρονικά στις πολιτικές 
που ακολουθήθηκαν, συνδυαστικά µε τη στρατηγική κατάργησης 
των µονοπωλίων. «Αν χρεοκοπήσει η ∆ΕΗ, θα χρεοκοπήσει όλη 
η χώρα» σηµείωσε χαρακτηριστικά και µίλησε για φιέστες που 
γίνονται και χορηγίες που δίνονται, οι οποίες, όπως είπε, είναι α-
διανόητες για τη δεινή οικονοµική θέση της Επιχείρησης. «Νοι-
κιάσανε τσάρτερ για να πάνε στην Ιταλία και να εγκαινιάσουν 
έργο που έχει γίνει εδώ και τρία χρόνια» κατήγγειλε.

Η ∆ΕΗ φέρεται να 
κατέγραψε ζηµίες 250 εκατ. 
ευρώ το πρώτο τρίµηνο 
του 2019. Το λειτουργικό 
περιθώριο της ∆ΕΗ είναι 
αρνητικό, ενώ η Επιχείρηση 
εµφανίζεται να έχει άµεση 
ανάγκη από ρευστότητα 
ύψους 400 εκατ. ευρώ.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ∆ΕΗ

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

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Τα τύµπανα του πολέµου ήχησαν την προηγούµενη 
Κυριακή, όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός διέκοψε την 
περιοδεία του και συγκάλεσε εκτάκτως το Κυβερνητικό 
Συµβούλιο Εξωτερικών και Άµυνας (ΚΥΣΕΑ).
Όπως δήλωσε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός,

Με όπλο του την αλήθεια, λοιπόν, ο Γιώργος Χριστοφορί-
δης όντως άλλαξε τη γραφή του ονόµατός του, δεν ήταν 
ένα απλό τυπογραφικό, όπως επιβεβαιώνεται και από τη 
σελίδα του στο Facebook, η οποία άλλαξε επίσης, στις 14 
Ιουνίου του 2018.

Ο Γιώργος Χριστοφορίδης είχε συµµετοχή και στις δια-
στηµικές περιπέτειες του Νίκου Παππά –είναι άλλωστε 
διορισµένος ειδικός σύµβουλος στο πολιτικό γραφείο του 
υπουργού ΨΗΠΤΕ–, ενώ ως εκδότης του «Χωνιού» έχει 
προσφέρει το εξής, αληθινό και έγκυρο, πρωτοσέλιδο:

Όπως µας ενηµέρωνε το «Χωνί της Αντίστασης» στις 14 
Ιουνίου του 2015, «Νοκ-άουτ ο Σόιµπλε από Αλέξη και 
Γιάνη. Χίλιες και µία σφαλιάρες έφαγε ο Γερµανός από 
Τσίπρα και Βαρουφάκη, που θα τις θυµάται σ’ όλη του 
τη ζωή. Οι Γερµανοί επιβεβαιώνουν επίσηµα πλέον ότι 
έχει τεθεί εκτός διαπραγµάτευσης “αδειασµένος” από 
τη Μέρκελ. Το µόνο που τον αφήνουν πια είναι να δίνει 
καµιά συνέντευξη».
Έτσι ακριβώς έγιναν τα πράγµατα, όπως όλοι θυµόµαστε. 
Και µην ξεχάσουµε να θυµηθούµε τη φουκαριάρα τη 
µάνα µας.

Τις πιο σκληρές διαψεύσεις των ονείρων της βίωσε η Κα-
τερίνα που προσελήφθη, τυπικά, στον τοµέα καθαριότητας 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, για να αποσπαστεί αµέσως ως 
εκπρόσωπος Τύπου στο γραφείο δηµοτικού συµβούλου 
και υποψήφιου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, συνέχισε ως διευ-
θύντρια του νεοσύστατου γραφείου του πρωθυπουργού 
στη Θεσσαλονίκη (για το οποίο δεν ξανακούσαµε µετά την 
αποχώρησή της), µετά έγινε υφυπουργός Μακεδονίας-
Θράκης, µετά υποψήφια δήµαρχος Θεσσαλονίκης και 
τώρα υποψήφια βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης.
∆ηλαδή ποια ακριβώς όνειρα είχε η Νοτοπούλου και δια-
ψεύστηκαν (πρωθυπουργός; πλανητάρχισσα;) και µε ποιον 
ακριβώς τρόπο εκφράζει τη γενιά που όντως βίωσε τις πιο 
σκληρές διαψεύσεις των ονείρων της εν µέσω κρίσης;

Μετά από αυτό τα πράγµατα ξεκαθάρισαν.

Και πήραν τον δρόµο τους.

Σε κάθε περίπτωση, όσο διατηρείται η τρέχουσα κατά-
σταση, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. 

Η Νοτοπούλου έδωσε τους κοινωνικούς της αγώνες 
ανύψωσης µπαρών διοδίων, ο υποψήφιος βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Χριστοφορίδης, παλαιότερα γνωστός 
ως Χρηστοφορίδης, δίνει τον αγώνα του για την αλήθεια.

ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET

Τις πιο σκληρές διαψεύσεις των ονείρων της βίωσε η Κα-

Όλα αυτά βέβαια µικρή σηµασία έχουν µπροστά στο 
δράµα της Κατερίνας της Νοτοπούλου.
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Έλληνα, συγκεντρώσου.

Για πες μας κι άλλα…

Ποιος Τσίπρας και πετρέλαιο στη Νοτιοανατολική Μεσό-
γειο, ρε φίλε; Ο Αναστασιάδης βγάζει φυσικό αέριο. Και 
ποιανού τα πετρέλαια διεκδίκησε ο Τσίπρας στο Αιγαίο;
Πέραν του Χριστοφορίδη, η Προοδευτική Συμμαχία του 
ΣΥΡΙΖΑ, για να αποτραπεί η παλινόρθωση της Δεξιάς, 
ενισχύθηκε και με άλλες δυνάμεις της προόδου, για την 
ακρίβεια όλο το βαρύ πυροβολικό της προόδου.
Και ο αγώνας του Ακάματου Ταξιδευτή Τέρενς δικαιώθη-
κε τελικά, και οι Χρυσοβελώνη, Παπαχρήστος, Ζουράρις 
συμπεριλήφθηκαν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό που έγινε δηλαδή ήταν ότι συσκέφθηκαν η Κατε-
ρίνα με την Παπακώστα και αποφάσισαν ότι η Κατερίνα 
Παπακώστα θα κατέβει με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.

Κι αν για τους υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαμε ιδιαίτε-
ρες αμφιβολίες βάσει των επιλογών του ως συστήματος 
εξουσίας, καμία αμφιβολία δεν είχαμε για τους υποψήφι-
ους του Βελόπουλου.

Σε άλλα νέα,

Τέλος, σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο υπουργός 
Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης.

Εξίσου σοβαρή και η καταγγελία της «Αυγής».

Για την όρεξη…

H ιδέα του πιάτου προέκυψε ως εξής.

Και το όνομα αυτού: 

Kαι το επόμενο βήμα αναμενόμενο. 

Βέβαια η μεγάλη εξέλιξη της εβδομάδας ήταν άλλη.



 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Οι ΗΠΑ πιέζουν, η Huawei απαντά, 
η Google ανησυχεί
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κόσµος κόσµος

Ι
σορροπία «τρόµου» επικρατεί στις σχέ-
σεις ΗΠΑ-Κίνας µε επίκεντρο την απα-
γόρευση εξαγωγών που η Ουάσινγκτον 
επέβαλε στον κινεζικό τεχνολογικό γίγα-
ντα Huawei. Καθώς η κυβέρνηση Τραµπ 

φαίνεται αποφασισµένη να κάνει δύσκολη τη 
ζωή στην εταιρεία, η Huawei µοιάζει έτοιµη 
να κάνει ένα µεγάλο βήµα, το οποίο προκα-
λεί τεράστιο «πονοκέφαλο» σε έναν από τους 
µεγαλύτερους συνεργάτες της, την Google.

Ark OS ή όπως αλλιώς…
Συγκεκριµένα, η Huawei φέρεται αποφασι-
σµένη, αν δεν αρθεί η απαγόρευση που της 
έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον, να προχωρήσει 
σε «κοσµογονία» στις φορητές συσκευές της 
(smartphones και tablets), εγκαταλείποντας 
το Android και φορτώνοντας σε αυτές το δικό 
της λειτουργικό σύστηµα, γύρω από το όνοµα 
του οποίου επικρατεί ακόµη ασάφεια, καθώς 
έχουν κυκλοφορήσει οι ονοµασίες Ark OS, 
Oak OS και Hongmeng OS.
Ήδη η κινεζική εταιρεία έχει καταθέσει σε διά-
φορα γραφεία ευρεσιτεχνίας τις πατέντες για 
το νέο λειτουργικό, και στο διαδίκτυο έχουν 
διαρρεύσει και µερικές εικόνες από το User 
Interface, µε ειδικούς να εικάζουν ότι θα µοιά-
ζει µε διασταύρωση του Android και του iOS 
της Apple και τη Huawei να δεσµεύεται ότι το 
λειτουργικό –αν και όταν εγκατασταθεί στις 
συσκευές της– θα είναι απολύτως συµβατό 
µε τις εφαρµογές του Android, που η εταιρεία 
σήµερα χρησιµοποιεί.
Από το «αρχηγείο» της Huawei αφήνεται να 
εννοηθεί ότι αν τα πράγµατα δεν αλλάξουν 
στις σχέσεις της µε τις ΗΠΑ, το νέο λειτουρ-
γικό σύστηµα θα αρχίσει σταδιακά να εγκα-
θίσταται στις συσκευές της είτε από το φθινό-
πωρο του 2019 είτε την άνοιξη του 2020, εγκα-

ταλείποντας οριστικά το Android της Google, 
η οποία ήταν από τις πρώτες εταιρείες που ε-
φάρµοσαν την απαγόρευση της κυβέρνησης 
των ΗΠΑ, ανακοινώνοντας ότι θα σταµατήσει 
να παρέχει αναβαθµίσεις λειτουργικού και ε-
φαρµογών, καθώς και τις λοιπές υπηρεσίες 
της, στην κινεζική εταιρεία.

Παρελθόν επτά ετών
Πάντως, προσπαθώντας να κατευνάσει τις α-
νησυχίες των χρηστών της, η Huawei έχει α-
φήσει να εννοηθεί ότι το λειτουργικό σύστηµα 
για τα τηλέφωνά της δεν αποτελεί λύση της τε-
λευταίας στιγµής αλλά βρισκόταν πάντα στο 
µυαλό της διοίκησής της, ως εναλλακτική, αν 
τα πράγµατα στράβωναν. Κινεζικά ΜΜΕ µε-
τέδωσαν µάλιστα ότι η εταιρεία αναπτύσσει 
το εναλλακτικό λειτουργικό σύστηµα εδώ και 
επτά χρόνια και ότι πλέον περίπου 10.000 ερ-
γαζόµενοί της εργάζονται νυχθηµερόν για να το 
τελειοποιήσουν για όταν (αν…) έρθει η στιγµή 
να το χρησιµοποιήσουν στα κινητά της.
Το πόσο σοβαρά η Huawei αντιµετωπίζει το 
ενδεχόµενο να περάσει από το Android στο 
δικό της λειτουργικό φαίνεται να επιβεβαιώ-
νεται από επενδυτική εταιρεία, η οποία σηµεί-
ωνε σε αναφορά της ότι ο κινεζικός κολοσσός 
έχει ήδη δώσει για δοκιµές ένα εκατοµµύριο 
συσκευές που «τρέχουν» το Hongmeng OS, 
προκειµένου να δοκιµάσει στο πεδίο τη συµ-
βατότητά του µε το Android, την ασφάλεια που 
παρέχει στους χρήστες και να αντιµετωπίσει 
τυχόν προβλήµατα µε το λογισµικό.
Κατά τα φαινόµενα, η Huawei ετοιµάζει δύο 
εκδοχές του λειτουργικού της συστήµατος. Η 
µία, που θα εγκαθίσταται σε συσκευές προορι-
σµένες για την εγχώρια αγορά, θα ονοµάζεται 
Hongmeng OS, και µια δεύτερη, που θα εγκα-
θίσταται σε µηχανές για την παγκόσµια αγορά, 
θα ονοµάζεται Ark OS. Μάλιστα, οι τελευταίες 
πληροφορίες αναφέρουν ότι το λειτουργικό θα 
είναι «ολιστικό», δηλαδή θα εγκαθίσταται σε 
όλες τις πιθανές πλατφόρµες της εταιρείας, 
από κινητά και wearables µέχρι υπολογιστές 
και τηλεοράσεις.

Αγκάθι για την Google
Τα νέα αυτά κάθε άλλο παρά καλά µπορούν 
να θεωρηθούν για την Google, η οποία πίεσε 
πολύ για να πάρει τρίµηνη παράταση υποστή-
ριξης των συσκευών της Huawei, από την ώρα 
που επιβλήθηκε η απαγόρευση. Κι αυτό διότι 
τα τελευταία χρόνια η κινεζική εταιρεία έχει 
γίνει ένας από τους πλέον πολύτιµους συνερ-
γάτες της στον χώρο των φορητών συσκευών. 
Τα τελευταία χρόνια η Huawei έχει ανέβει στη 
δεύτερη θέση των εταιρειών µε τις µεγαλύ-
τερες πωλήσεις κινητών τηλεφώνων, υπερ-
φαλαγγίζοντας την Apple και απειλώντας την 
πρωτιά της κορεατικής Samsung. To πρώτο 
τρίµηνο του 2019 η Huawei άγγιξε τα 60 εκα-
τοµµύρια πωλήσεις συσκευών (για σύγκριση, 
η τρίτη Apple εκτιµάται ότι πούλησε από 36 
έως 43 εκατοµµύρια συσκευές), ενώ η εται-
ρεία έχει θέσει ως στόχο να ξεπεράσει και τη 
Samsung µέσα στα επόµενα χρόνια.
Τυχόν αποχώρηση της Huawei από το «οικο-
σύστηµα» του Android θα αποτελέσει σηµα-
ντική απώλεια για την Google, η οποία στηρίζει 
µεγάλο µέρος των εσόδων της από τη χρήση 



Από το «αρχηγείο» της Huawei αφήνεται να εννοηθεί 
ότι αν τα πράγµατα δεν αλλάξουν στις σχέσεις της µε τις 
ΗΠΑ, το νέο λειτουργικό σύστηµα θα αρχίσει σταδιακά 
να εγκαθίσταται στις συσκευές της είτε από το φθινό-
πωρο του 2019 είτε την άνοιξη του 2020, εγκαταλείπο-
ντας οριστικά το Android της Google.
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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

των υπηρεσιών της στα κινητά που «τρέχουν» 
το λειτουργικό της σύστηµα, ενώ, παράλληλα, 
θα δηµιουργήσει και έναν τρίτο πόλο στο σύ-
µπαν των λειτουργικών συστηµάτων.
Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι η Google ζήτησε και 
πήρε παράταση έως τις 19 Αυγούστου από την 
απαγόρευση, ούτε ότι η εταιρεία υπογραµµίζει 
ότι «συµµορφωνόµαστε µε την οδηγία και εξε-
τάζουµε τις συνέπειες. Για τους χρήστες των 
υπηρεσιών µας, τόσο το Google Play όσο και 
οι λειτουργίες προστασίας από το Google Play 
Protect θα συνεχίσουν να λειτουργούν στις υ-
πάρχουσες συσκευές Huawei».
Μάλιστα, η Google πήγε τα πράγµατα ένα βήµα 
παραπέρα, καθώς, σύµφωνα µε τους «Financial 
Times», υποστήριξε ότι αν η Huawei προχω-
ρήσει σε δική της εκδοχή λειτουργικού συστή-
µατος, θα υπάρχει κίνδυνος να είναι πιο ευ-
άλωτο σε κυβερνοεπιθέσεις και λιγότερο α-
σφαλές, εκτιµώντας ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο 
θα προκληθεί κίνδυνος ασφάλειας για τους 
χρήστες συσκευών Huawei, κίνδυνος ο ο-
ποίος ενδεχοµένως να επεκταθεί και σε ζη-
τήµατα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Ζηµιά για τη Huawei
Πάντως, ούτε για τη Huawei τα πράγµατα είναι 
ρόδινα, αντιθέτως η κινεζική εταιρεία βλέπει 
τις πωλήσεις των προϊόντων της να έχουν 
«παγώσει», καθώς το κοινό περιµένει να δει 
πώς θα εξελιχθούν τα πράγµατα. Η εταιρεία 
ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αναβάθ-
µιση του Android στην έκδοση Q µέσα στους 
επόµενους µήνες σε κάποιες συσκευές της, 
ενώ αναµένεται και σχετική ανακοίνωση για 
τη θυγατρική της, Honor, σε µια προσπάθεια 
να κατευνάσει τους φόβους των καταναλω-
τών, ωστόσο ο CEO της εταιρείας, Ρεν Ζεν-
γκφέι παραδέχτηκε στο CNBC ότι η Huawei 
θα χάσει µέσα σε µία διετία έσοδα περίπου 30 
δισ. δολαρίων λόγω της απαγόρευσης.
Ακόµα όµως πιο σηµαντικό πρόβληµα για τη 
Huawei αποτελεί το τι µέλλει γενέσθαι µε την 
αγορά εφαρµογών. Αν η εταιρεία περάσει από 
το Android στο δικό της λειτουργικό σύστηµα, 
αυτοµάτως θα χάσει την πρόσβαση στο Google 
Play Store και στις χιλιάδες εφαρµογές που 
βρίσκονται εκεί. Ακόµα κι αν χρησιµοποιή-
σει την τεχνική του sideloading για να µπο-
ρούν οι χρήστες να εγκαθιστούν στα κινητά 
Huawei εφαρµογές από το Play Store, αργά 

ή γρήγορα θα πρέπει και η ίδια να αναπτύξει 
το αντίστοιχο δικό της «κατάστηµα», πράγµα 
που σηµαίνει ότι θα πρέπει να δώσει κίνητρα 
στους προγραµµατιστές να προσαρµόσουν τις 
εφαρµογές τους στα standards του λειτουργι-
κού, καθώς οι ίδιοι στηρίζονται στην ποσότητα 
των downloads για να έχουν κέρδη.
Στο πλαίσιο αυτό, η Huawei εξετάζει, εκτός 
από το πέρασµα στο δικό της λειτουργικό, και 
κάποια λιγότερο δραστικά µέτρα, όπως η προ-
σφυγή στη ∆ικαιοσύνη, προκειµένου να αρθεί 
η απαγόρευση που της έχει επιβληθεί από το 
υπουργείο Εµπορίου των ΗΠΑ.

Οι µακροπρόθεσµες συνέπειες
Πρέπει να σηµειωθεί, πάντως, ότι αρκετοί α-
ναλυτές θεωρούν ότι η τακτική των ΗΠΑ, παρά 
το γεγονός ότι βραχυπρόθεσµα δείχνει να έχει 
αποτελέσµατα, µακροπρόθεσµα θα βλάψει τα 
συµφέροντά τους και θα ενισχύσει την Κίνα 
στον τοµέα της τεχνολογίας και της καινοτο-
µίας. Οι αναλυτές αυτοί σηµειώνουν ότι τώρα 
πολλά κινεζικά προϊόντα στηρίζονται σε εισαγό-
µενες τεχνολογίες. Για παράδειγµα, η Huawei 
µπορεί να είναι κολοσσός, αλλά τα κινητά της 
λειτουργούν µε το Android της αµερικανικής 
Google και µε τα τσιπ που έχει σχεδιάσει η 
βρετανική ARM. Μάλιστα, παρά τις παροτρύν-
σεις της ηγεσίας του Πεκίνου για παραγωγή 
«ντόπιας» τεχνολογίας, πολλές κινεζικές ε-
ταιρείες προτιµούν την παρούσα κατάσταση.
Ωστόσο, όλα αυτά µπορούν να αλλάξουν αν η 
Huawei πετύχει να εγκαταλείψει τις εισαγό-
µενες τεχνολογικές λύσεις και στραφεί σε ε-
σωτερική παραγωγή. Πέραν του ότι οι εται-
ρείες µε τις οποίες συνεργάζεται θα χάσουν 
χρήµατα, µια επιτυχηµένη «απόδραση» της 
Huawei από το οικοσύστηµα της Google ίσως 
πυροδοτήσει φυγόκεντρες τάσεις και σε άλλες 
εταιρείες που σήµερα βρίσκονται εντός πλαι-
σίου Android, όπως η Xiaomi, η ΖΤΕ ή η BKK, 
εταιρείες που κάθε άλλο παρά ασήµαντες είναι 
στον χώρο των καταναλωτικών ηλεκτρονι-
κών προϊόντων.
Ακόµα περισσότερο, οι ίδιοι αναλυτές θεω-
ρούν ότι, µ’ αυτά και µ’ εκείνα, οι ΗΠΑ και 
οι Ευρωπαίοι κινδυνεύουν να αποκλειστούν 
από την τεράστια κινεζική αγορά, στην οποία 
σήµερα βρίσκονται χάρη στα προϊόντα υψη-
λής τεχνολογίας που παρέχουν στις κινεζι-
κές εταιρείες.



ΤΙ,  
ΠΟΙΟΣ,  

ΠΟΥ,  
ΠΟΤΕ  

ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...
  MAΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Οι φήμες οργίαζαν εδώ και καιρό για τις αψιμαχίες των πρι-
γκιπικών ζευγαριών της Βρετανίας και το BBC ήρθε να ε-
πιβεβαιώσει του λόγου το αληθές. Ο πρίγκιπας Χάρι και 

η Μέγκαν Μαρκλ αποχωρούν από το φιλανθρωπικό ίδρυμα που 
είχε συσταθεί από κοινού με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ 
Μίντλετον. Οι πρώτοι πρόκειται να δημιουργήσουν ένα δικό τους 
ίδρυμα για τις φιλανθρωπικές τους δράσεις, ενώ οι δεύτεροι θα 
εξελίξουν το υπάρχον μόνοι τους, αφού οι σχέσεις των δύο αδελ-

φών δεν είναι πλέον και οι καλύτερες. Ο κίτρινος Τύπος της Βρε-
τανίας αποδίδει το γεγονός στον αυταρχικό χαρακτήρα της Μέγκαν 
Μαρκλ, η οποία έχει απομονωθεί από την οικογένεια του Μπάκιγ-
χαμ με διακριτικό τρόπο. Η επίσημη ανακοίνωση του παλατιού α-
ναφέρει ότι αυτές οι αλλαγές πραγματοποιούνται για την καλύτερη 
κατανομή των αρμοδιοτήτων της βασιλικής οικογένειας, παρ’ όλα 
αυτά όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά και εν προκειμένω 
η φωτιά ακούει στο όνομα Μέγκαν.

Χωρίζουν οι δρόμοι τους

Η Ιρίνα έφυγε, η Lady Gaga έρχεται
Σχεδόν 15 ημέρες μετά τον χωρισμό της Ιρίνα Σάικ και του Μπράντλεϊ 
Κούπερ ο γόης του Χόλιγουντ είναι έτοιμος να επιβεβαιώσει τις φήμες 
του έρωτά του με τη Lady Gaga. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο σετ της 
ταινίας «Ένα αστέρι γεννιέται», όπου υποδύθηκαν ένα ερωτευμένο 
ζευγάρι, ερμηνεύοντας μερικά από τα καλύτερα τραγούδια της χρο-
νιάς. Ο Κούπερ ζούσε με τη Σάικ και τη νεογέννητη κόρη τους, ωστόσο 
ο ενδιαφέρων χαρακτήρας της Lady Gaga και το μοναδικό ταλέντο της 
κατάφεραν να τον απομακρύνουν από τη Ρωσίδα καλλονή. Άλλωστε 
ο εγκεφαλικός έρωτας είναι αυτός που μετράει σε μια σχέση. Σημει-
ωτέον ότι πριν από λίγο καιρό η διάσημη ερμηνεύτρια χώρισε από τον 
αρραβωνιαστικό της, γεγονός που ενίσχυσε τις φήμες περί έρωτος με 
τον Κούπερ.

Η πρώην και η νυν μαζί
Μαθήματα «συναισθηματικού» πολιτισμού παρέδωσαν το μοντέλο 
Μιράντα Κερ και η τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι, που εμφανίστηκαν μαζί 
στην επίσημη παρουσίαση της νέας σειράς καλλυντικών της πρώτης. 
Η Μιράντα Κερ ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Ορλάντο Μπλουμ, 
με τον οποίο απέκτησαν κι ένα παιδί. Χώρισαν πριν από περίπου τρία 
χρόνια και το 36χρονο μοντέλο παντρεύτηκε ξανά και περιμένει το 
δεύτερο παιδί της. Ο Ορλάντο Μπλουμ επίσης προχώρησε στη ζωή 
του και αρραβωνιάστηκε την Κέιτι Πέρι. Οι δύο κυρίες είναι φίλες και 
το δείχνουν, παρ’ ότι σε διαφορετικές στιγμές της ζωής τους ερωτεύ-
τηκαν τον ίδιο άντρα.

Και η φοροδιαφυγή  
συνεχίζεται στη Μύκονο
Λουκέτο για 48 ώρες μπήκε στο εστιατόριο του Τούρκου σεφ Salt Bae 
για λόγους φοροδιαφυγής. Ο διάσημος σεφ, που ειδικεύεται στο κρέας 
και διαθέτει αλυσίδα 15 εστιατορίων ανά τον κόσμο, πρόσφατα επε-
κτάθηκε και στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη Μύκονο. Μπριζό-
λες αξίας 100 δολαρίων, μπέργκερ αξίας 30 έως 50 ευρώ, είναι κά-
ποια από τα πιάτα που διατίθενται στο εστιατόριο της Μυκόνου, το 
οποίο, ωστόσο, έπειτα από έλεγχο των εφοριακών απεδείχθη ότι δεν 
είχε κόψει αποδείξεις αξίας 25.800 ευρώ. Το οικονομικό ατόπημα 
ρυθμίστηκε, αλλά ήταν αρκετό για να θέσει την επιχείρηση στη «μαύρη 
λίστα» των εφοριακών.
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 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Κ
άθε χρόνο στην 
Ελλάδα 1.077 παι-
διά αναπτύσσουν 
νεανικό διαβήτη, 
όπως εξηγεί η 

Ανδριανή Βαζαίου, παιδίατρος-
διαβητολόγος, διευθύντρια της 
Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής και 
του ∆ιαβητολογικού Ιατρείου 
στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγλα-
ΐα Κυριακού». Στον νεανικό 
διαβήτη, τελικώς, η προηγµένη 
τεχνολογία και όχι τα βλαστο-
κύτταρα θα δώσουν τη λύση, 
καθώς βρισκόµαστε ένα βήµα 
πριν από την ολοκλήρωση του 
πλήρως κλειστού κυκλώµατος 
του τεχνητού παγκρέατος, που 
δεν απαιτεί ανθρώπινη παρέµ-
βαση για τη χορήγηση της ιν-
σουλίνης. Όπως όµως υπογραµ-
µίζει η καθηγήτρια Παιδιατρικής 
Ενδοκρινολογίας Χριστίνα 
Κανακά-Gantenbein, η τεχνολο-
γία δεν µπορεί να λειτουργήσει 
ερήµην µας. Τα κυκλώµατα 
µπλοκάρουν, οι καθετήρες στις 
αντλίες ινσουλίνης βουλώνουν, 
συνεπώς δεν µπορούµε να 
εφησυχάσουµε. Τα παιδιά και οι 
γονείς τους πρέπει να εκπαιδευ-
τούν σωστά, ώστε να µπορούν 
να διαχειριστούν τον διαβήτη 
και τη ρύθµισή του. «Τα παιδιά 
πρέπει να µετρούν το σάκχαρό 
τους, να µη στηρίζονται στη 
µαµά και στον µπαµπά, ούτε τα 
αδέλφια τους να τους κάνουν 
τον µπαµπούλα για να µη φάνε 
κάποιο γλυκό που δεν επιτρέπε-
ται» επισηµαίνει η κ. Κανακά-
Gantenbein, µε τη Σοφία Μανέα, 
πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένω-
σης Αγώνα κατά του Νεανικού 
∆ιαβήτη, να προσθέτει πως από 
το 2012 έως σήµερα η ΠΕΑΝ∆ 
έχει επισκεφτεί 78 σχολεία, 
προκειµένου να ενηµερώσει τα 
παιδιά και τους εκπαιδευτικούς 
για τη φροντίδα των ατόµων µε 
διαβήτη τύπου 1.

Το τεχνητό 
πάγκρεας 
θα θεραπεύσει 
τα παιδιά 
µε διαβήτη

Παγώνουν προσωρινά 
τις κινητοποιήσεις τους 
οι εργαστηριακοί γιατροί

Η αύξηση του ετήσιου 
προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ κατά 
39 εκατ. ευρώ για διαγνωστικές 
εξετάσεις δίνει µικρή ανάσα στα 
διαγνωστικά κέντρα.

Σε µια Ελλάδα µε 2,3 εκα-
τοµµύρια ηλικιωµένους, 
εκ των οποίων οι 552.000 
ζουν µόνοι τους, αποκοµ-

µένοι από τον κοινωνικό ιστό, ξε-
κινά το πρώτο πρόγραµµα ψυχο-
λογικής υποστήριξής τους, ώστε 
να ενταχθούν ξανά στην κοινωνία. 
Πρόκειται για µια πρωτοβουλία του 
Ινστιτούτου Prolepsis, που θα υλο-
ποιηθεί σε συνεργασία µε τον δι-
εθνή οργανισµό Les Petits Frères 
des Pauvres, ο οποίος διαθέτει 

µεγάλη εµπειρία στον συγκεκριµέ-
νο τοµέα. Το Ινστιτούτο Prolepsis 
έχει ήδη προσφέρει διατροφική 
στήριξη σε περισσότερους από 100 
µοναχικούς ηλικιωµένους-πυρό-
πληκτους στο Μάτι, µέσα από το 
πρόγραµµα «365+ µέρες φροντί-
δας», ενώ συνεχίζει να υλοποιεί 
προγράµµατα καταπολέµησης της 
επισιτιστικής ανασφάλειας σε σχο-
λεία περιοχών της επικράτειας που 
έχουν πληγεί πολύ από την οικονο-
µική κρίση και την ανεργία.

«Ο καπνός του τσιγάρου 
σκοτώνει το µέλλον 
των παιδιών µας» 
ήταν το µήνυµα που 

έστειλε η ενηµερωτική ηµερίδα του 
Οµίλου Affidea, µε αφορµή την Παγκό-
σµια Ηµέρα κατά του Καπνίσµατος. Η 
ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στο Πε-
ριστέρι, καθώς εκεί λειτουργεί ιατρείο 
διακοπής καπνίσµατος της Affidea, µε 
τους ειδικούς να επισηµαίνουν ότι ετη-
σίως 150.000 παιδιά χάνουν τη ζωή τους 
εξαιτίας του παθητικού καπνίσµατος. 

Την ηµερίδα συντόνισε η δηµοσιογρά-
φος Υγείας της FS Αλεξία Σβώλου, ενώ, 
αναφερόµενη στις άγνωστες βλαβερές 
συνέπειες του τσιγάρου, η πνευµονο-
λόγος φυµατιολόγος Σοφία Ραυτοπού-
λου επισήµανε ότι το κάπνισµα αυξάνει 
έως 80% τον κίνδυνο για άνοια. Από 
την πλευρά του, ο ωτορινολαρυγγολό-
γος Γιώργος Ποταµίτης πρόσθεσε πως 
ένας στους έξι καπνιστές κοιµάται λιγό-
τερο από 6 ώρες την ηµέρα, ενώ ένας 
στους τρεις έχει κακή ποιότητα ύπνου, 
οπότε αναπτύσσει υπνική άπνοια. 

Πρόγραµµα στήριξης 
για µισό εκατοµµύριο 
µοναχικούς ηλικιωµένους

Το παθητικό κάπνισµα 
σκοτώνει ετησίως
150.000 παιδιά

Σ
ε προσωρινή ανακωχή, λόγω της προεκλογικής περιόδου, 
προχώρησαν οι εργαστηριακοί γιατροί και τα πολυϊατρεία, 
αναστέλλοντας τις κινητοποιήσεις τους, ώστε να µην ταλαιπω-
ρηθούν οι ασφαλισµένοι. Από τους πρώτους που αντέδρασαν 
στην πανελλαδική απεργία των ιδιωτικών διαγνωστικών κέ-
ντρων ήταν η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ατόµων µε Σκλήρυνση 

κατά Πλάκας, καθώς όσοι πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση έχουν ανά-
γκη από τακτικές εξετάσεις, προκειµένου να διαπιστωθεί εργαστηριακά αν 
«δουλεύει» η χορηγούµενη θεραπεία. Χωρίς τακτικό εργαστηριακό έλεγ-
χο, όπως έχει τονίσει πολλές φορές ο παθολόγος-λοιµωξιολόγος Μάριος 
Λαζανάς, πολλές πανάκριβες θεραπείες για χρόνια νοσήµατα δίνονται στα 
τυφλά, µε τους γιατρούς να καλούνται να υποκαταστήσουν τον µαθητευ-
όµενο µάγο του σινεµά Χάρι Πότερ, αφού δεν έχουν καµία εικόνα για την 
ανταπόκριση του οργανισµού του ασθενή. Ωστόσο, οι γιατροί στα ιδιωτικά 
εργαστήρια, στα διαγνωστικά κέντρα και στα πολυϊατρεία δεν καταθέτουν τα 
όπλα και επισηµαίνουν ότι θα επανέλθουν µετά τις εκλογές, αξιώνοντας την 
ικανοποίηση των αιτηµάτων τους από τη νέα κυβέρνηση. Το ζητούµενο εί-
ναι η επιβίωσή τους, που τίθεται σε κίνδυνο από το rebate και το clawback, 
τα οποία τους στραγγαλίζουν οικονοµικά. Μαζί, ζητούν αύξηση του προϋπο-
λογισµού για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, κάτι που κέρδισαν, καθώς 
ο ετήσιος προϋπολογισµός του ΕΟΠΥΥ θα αυξηθεί κατά 39 εκατ. ευρώ για 
εξετάσεις µέσα στο 2019. Επίσης, κέρδισαν αύξηση του αριθµού δόσεων για 
την αποπληρωµή του clawback. Casus belli, ωστόσο, παραµένει το αίτηµα 

της ελάττωσης/κατάργησης του clawback, το οποίο δεν έχει γίνει αποδεκτό 
από το υπουργείο –ούτε καν η αποµείωσή του, µε λογιστικές προσθαφαι-
ρέσεις– και αναµένεται να πέσει σαν «καυτή πατάτα» στα χέρια της επό-
µενης κυβέρνησης. Το µόνο σίγουρο είναι πως το καλοκαίρι θα διατηρεί 
θερµό (σε θερµοκρασίες και κινητοποιήσεις) και πως δεν νοείται παροχή 
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στην κλινική πράξη χωρίς τη δυνατότητα 
πραγµατοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων για προ-ασυµπτωµατικό έλεγ-
χο, διάγνωση µετά από ύποπτα ευρήµατα ή παρακολούθηση της πορείας 
της εξατοµικευµένης θεραπείας.
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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.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, πιο γνωστό ως… Κόπα Ά-
φρικα, έχει ξεκινήσει. Την Παρασκευή ήταν η πρε-
µιέρα της διοργάνωσης, µε τον αγώνα Αίγυπτος - Ζι-
µπάµπουε. Στα γήπεδα της Αιγύπτου, όπου διεξά-

γεται το τουρνουά, θα δώσουν το «παρών» 24 οµάδες. Το Κόπα 
Άφρικα έχει µεγάλη σηµασία για τους κατοίκους της αφρικα-
νικής ηπείρου, για τους ποδοσφαιριστές που συµµετέχουν σε 
αυτό, αλλά και για τους παίκτες του στοιχήµατος. Το Betarades.
gr θα ασχοληθεί µε ορισµένα µακροχρόνια στοιχήµατα που πα-
ρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον.

Φορτσάτη για τον τίτλο η Αίγυπτος
Φυσικά, το πιο διάσηµο µακροχρόνιο στοίχηµα, σε όλες τις δι-
οργανώσεις, είναι αυτό που αφορά τον νικητή. Στο Κόπα Άφρικα 
2019 είναι η Αίγυπτος που ξεκινάει από θέση ισχύος για τον 
τίτλο και το ενδεχόµενο να τον κατακτήσει εντοπίζεται σε από-
δοση 5.50. Στο 7.00 παίζεται η Σενεγάλη, στο 7.50 η Γκάνα, στο 
10.00 η Νιγηρία, στο 11.00 το Μαρόκο και στο 12.00 η Ακτή Ελε-
φαντοστού. Οι τιµές ανεβαίνουν πολύ για τις υπόλοιπες οµάδες.
Η Αίγυπτος, λοιπόν, είναι έτοιµη να τα δώσει όλα για την κούπα. 
Με ηγέτη τον Μοχάµεντ Σαλάχ, που προέρχεται από την κατά-
κτηση του Champions League µε τη Λίβερπουλ, οι «Φαραώ» θα 
προσπαθήσουν να υποτάξουν όλους τους αντιπάλους τους. Πολύ 
σηµαντικό πλεονέκτηµα το ότι οι Αιγύπτιοι φιλοξενούν το τουρ-
νουά. Εκτός αυτού, το ρόστερ τους περιλαµβάνει ικανούς ποδο-
σφαιριστές σε όλες τις θέσεις. Είναι η οµάδα µε τις περισσότερες 
κατακτήσεις (7) και αξίζει να την επιλέξουµε σε απόδοση 5.50.

Για το Χρυσό Παπούτσι ο Σαλάχ
Το επόµενο στοίχηµα που µας απασχολεί είναι αυτό του πρώτου 
σκόρερ. Και εδώ υπάρχει… αιγυπτιακό χρώµα. Ο λόγος φυσικά 
για τον Μοχάµεντ Σαλάχ. Ο σούπερ σταρ της Λίβερπουλ έχει 71 
γκολ σε 104 συµµετοχές µε τους Reds τα τελευταία δύο χρόνια. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Το Κόπα Άφρικα 2019 

είναι εδώ!
Έχει κερδίσει δύο φορές το Χρυσό Παπούτσι στην Πρέµιερ Λιγκ. 
Επίσης, έχει σκοράρει 39 φορές µε το εθνόσηµο στο στήθος, σε 63 
παιχνίδια. Σηµαντικό το ότι ο Σαλάχ εκτελεί και τα πέναλτι στην ε-
θνική οµάδα. Θεωρείται βέβαιο ότι θα ξεκινήσει βασικός σε όλα τα 

µατς, ενώ η Αίγυπτος κατά πάσα πιθανότητα θα φτάσει µακριά στη 
διοργάνωση. Όλα τα δεδοµένα συνηγορούν ότι 6.50 στο να βγει 
πρώτος σκόρερ ο Σαλάχ είναι µια ικανοποιητική απόδοση.

Για την πρωτιά του οµίλου η Τυνησία
Στον πέµπτο όµιλο του Κόπα Άφρικα θα κοντραριστούν η Τυνη-
σία, το Μάλι, η Μαυριτανία και η Αγκόλα. Η Τυνησία είναι η πιο 
έµπειρη οµάδα του γκρουπ, ενώ διαθέτει και το πιο ποιοτικό ρό-
στερ εκ των τεσσάρων. Το Μάλι αναµένεται να αποτελέσει τον 
πιο δύσκολο αντίπαλό της για την κορυφή του οµίλου. Ωστόσο, 
θεωρούµε ότι οι Τυνήσιοι έχουν το προβάδισµα. Άλλωστε, οι 
bookmakers τούς έχουν φαβορί για την πρώτη θέση του γκρουπ. 
Σε απόδοση 2.00, αξίζει το ποντάρισµα στην Τυνησία να είναι η νι-
κήτρια του πέµπτου οµίλου.
Τις παραπάνω επιλογές, λοιπόν, ξεχώρισε το Betarades.gr, από τα 
µακροχρόνια στοιχήµατα για το Κόπα Άφρικα 2019. Εσείς µην ξε-
χνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερωτικό site για το στοίχηµα µπο-
ρείτε 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!

Τα ρεκόρ του Κόπα Άφρικα
* Η χώρα µε τις περισσότερες κατακτήσεις στο Κόπα Άφρικα, όπως 
αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι η Αίγυπτος. Οι «Φαραώ» έχουν 
σηκώσει το τρόπαιο επτά φορές. Ακολουθούν το Μαρόκο µε πέντε 
κατακτήσεις, η Γκάνα µε τέσσερις και η Νιγηρία µε τρεις. Από δύο 
φορές έχουν κερδίσει η Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό και η Ακτή 
Ελεφαντοστού.

* Τα περισσότερα γκολ σηµειώθηκαν στο Κόπα Άφρικα 2008 
(99), ενώ τα λιγότερα στην πρώτη διοργάνωση, το 1957 (7). Το 2017 
µπήκαν 66 τέρµατα!

* Τις περισσότερες παρουσίες σε τελικούς έχουν η Αίγυπτος και η 
Γκάνα, που ήταν εννέα φορές φιναλίστ. Ακολουθούν το Καµερούν και 
η Νιγηρία, µε επτά συµµετοχές σε τελικούς, ενώ η Ακτή Ελεφαντο-
στού τερµάτισε τέσσερις φορές στην πρώτη δυάδα.

* Πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Κόπα Άφρικα είναι ο Σαµου-
έλ Ετό. Ο σπουδαίος επιθετικός από το Καµερούν έχει 18 γκολ στη 
διοργάνωση. Στη δεύτερη θέση είναι ο Λορέν Ποκού, από την Ακτή 
Ελεφαντοστού, µε 14 τέρµατα. Την τριάδα κλείνει ο Νιγηριανός Ρασίντ 
Γιεκινί, που έχει σκοράρει 13 φορές.

* Οι δύο παίκτες µε τις περισσότερες κατακτήσεις κατάγονται από 
την Αίγυπτο. Συγκεκριµένα, πρόκειται για τον Αχµέντ Χασάν και τον 
Εσάµ Ελ Χανταρί. Αµφότεροι έχουν τέσσερις τίτλους, και µάλιστα τις 
ίδιες χρονιές (1998, 2006, 2008, 2010).

Το σύστηµα διεξαγωγής
Στο Κόπα Άφρικα 2019 θα δώσουν το «παρών» 24 
οµάδες. Η Αίγυπτος πήρε απευθείας το εισιτή-
ριο για την τελική φάση, ως διοργανώτρια. Οι 
υπόλοιπες 23 πέρασαν µέσω προκριµατικών. Το 
Καµερούν κατέχει αυτή τη στιγµή το τρόπαιο και 
συµµετέχει κανονικά και στη φετινή διοργάνωση. 
Το φετινό είναι το 32ο Κόπα Άφρικα και τα παι-
χνίδια θα γίνουν σε συνολικά τέσσερις πόλεις της 
Αιγύπτου, την Αλεξάνδρεια, το Σουέζ, την Ισµαηλία 
και φυσικά το Κάιρο.
Οι 24 οµάδες, λοιπόν, έχουν χωριστεί σε έξι οµί-
λους. Κάθε όµιλος περιλαµβάνει τέσσερις χώρες. 
Την πρόκριση στους «16» παίρνουν οι πρώτες δύο 
οµάδες από κάθε γκρουπ. Επίσης, θα προκριθούν 
και οι τέσσερις από τις έξι καλύτερες δεύτερες. Στα 
νοκ-άουτ παιχνίδια, σε περίπτωση ισοπαλίας, ακο-
λουθεί παράταση και, αν χρειαστεί, πέναλτι. Αυτός 
ο κανονισµός δεν ισχύει µόνο στον µικρό τελικό. 
Εκεί, αν έχουµε ισοπαλία, το µατς θα οδηγηθεί 
απευθείας στα πέναλτι, χωρίς παράταση. Η αυλαία 
της διοργάνωσης άνοιξε την Παρασκευή (21/06) 
µε τον αγώνα Αίγυπτος - Ζιµπάµπουε. Ο µεγάλος 
τελικός θα πραγµατοποιηθεί στις 19 Ιουλίου στο 
Cairo International Stadium.

Σας… ενδιαφέρει!
Υπάρχουν διάφορα… πραγµατάκια γύρω από το Κόπα Άφρικα 2019 που µαγνη-
τίζουν την προσοχή µας. Αρχικά, τα χρηµατικά έπαθλα που κερδίζουν οι οµάδες. 
Συγκεκριµένα, ο νικητής θα βάλει στα ταµεία του 4,5 εκατ. δολάρια. Ο φιναλίστ 
θα εισπράξει 2,5 εκατ. δολάρια και οι οµάδες που θα αποκλειστούν στα ηµιτελικά 
2 εκατ. δολάρια. Τέλος, όσες χώρες φτάσουν µέχρι τα προηµιτελικά θα πάρουν 
από 800.000 δολάρια.
Η µασκότ της διοργάνωσης είναι ο Tut. Πρόκειται για ένα παιδί, που είναι 
εµπνευσµένο από τους πασίγνωστους Φαραώ. Φοράει τα χρώµατα της Αιγύπτου, 
που είναι η οικοδέσποινα. Στην µπλούζα του απεικονίζεται ο χάρτης της Αφρικής.
Τα παιχνίδια του Κόπα Άφρικα θα διεξάγονται σε… φυσιολογικές ώρες, καθώς 
η Αίγυπτος είναι µόλις µία ώρα πίσω από την Ελλάδα. Να σηµειωθεί πως το 
τουρνουά θα διεξαγόταν 15 Ιουνίου - 13 Ιουλίου. Ωστόσο, αυτό άλλαξε, καθώς 
τότε είναι η περίοδος του Ραµαζανιού.
Επίσης, η Αίγυπτος ανέλαβε τη διοργάνωση του Κόπα Άφρικα στις 8 Ιανουαρίου 
2019. Η διοργάνωση ήταν να πραγµατοποιηθεί στο Καµερούν. Όµως η χώρα δεν 
πρόλαβε να παραδώσει τα γήπεδα στην ώρα τους και έχασε µέσα από τα χέρια 
της το τουρνουά.
Τα στάδια που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες στην Αίγυπτο είναι έξι. Το µεγαλύ-
τερο, όπου θα γίνει και ο τελικός, είναι το Cairo International Stadium, µε χω-
ρητικότητα 74.100 θεατές. Στο Κάιρο βρίσκονται και τα δύο επόµενα µεγαλύτερα 
γήπεδα, το 30 June Stadium και το Al Salam Stadium. Αµφότερα έχουν από 
30.000 θέσεις. Το Alexandria Stadium (Αλεξάνδρεια, 19.676), το Suez Stadium 
(Σουέζ, 27.000) και το Ismailia Stadium (Ισµαηλία, 18.525) είναι τα άλλα τρία 
γήπεδα που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Κόπα Άφρικα 2019.

Αίγυπτος Νικητής ∆ιοργάνωσης 5.50
Μοχάµεντ Σαλάχ Πρώτος Σκόρερ 6.50
Τυνησία Νικήτρια Πέµπτου Οµίλου 2.00 
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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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∆ιαθέσιµο το νέο DS 3 Crossback 
από €21.800

Το νέο ηλεκτρικό όχηµα των Γάλλων υπόσχεται αυτονοµία 390 χιλιοµέτρων, αυ-
ξηµένη κατά 20% σε σχέση µε τον προκάτοχό του. Το νούµερο αυτό, µάλιστα, 
αφορά τον νέο –και πολύ αυστηρότερο– κύκλο WLTP. Για να το πετύχει αυτό, 

εφοδιάζεται µε έναν µεγαλύτερο συσσωρευτή, χωρητικότητας 52 kWh. Αυτός δίνει 
ενέργεια σε ένα νέο ηλεκτρικό µοτέρ, ισχύος 134 ίππων και ροπής 245 Nm. Όσο για 
τις επιδόσεις, τα πρώτα 100 χλµ./ώρα έρχονται σε 10 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα περι-
ορίζεται ηλεκτρονικά στα 140 χλµ./ώρα, ώστε να µη µειώνεται σηµαντικά η αυτονοµία.
Αναφορικά µε τα συστήµατα που διαθέτει, άξια αναφοράς είναι η λειτουργία B mode, 
µε βάση την οποία το αυτοκίνητο χρησιµοποιεί µεγάλο µέρος της κινητικής του ενέρ-
γειας για να φορτίσει, φρενάροντας ταυτόχρονα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η νέα, 
ηλεκτρονική οθόνη του πίνακα οργάνων, διαγωνίου 10 ιντσών, η οποία ανήκει στον 
στάνταρ εξοπλισµό του µοντέλου, καθώς και η αντίστοιχα µεγάλη οθόνη 9,3 ιντσών 
του συστήµατος infotainment.Η νέα, τρίτη γενιά του ηλεκτρικού µοντέλου της Renault 
αναµένεται να κυκλοφορήσει στις ευρωπαϊκές αγορές το προσεχές φθινόπωρο.
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To Zoe είναι το νέο ηλεκτρικό 
της Renault

H ελληνική αντιπρο-
σωπεία της DS 
Automobiles ανακοί-
νωσε τις τιµές πώλη-

σης του DS 3 Crossback σε πέντε 
εκδόσεις κινητήρων. Πρόκειται 
για το νέο SUV του premium σή-
µατος της Citroën που τοποθε-
τείται απέναντι σε µοντέλα όπως 
το Audi Q2, το Mini Countryman, 
η Mercedes GLA κ.ά. Προσφέ-
ρεται σε τρεις εκδόσεις εξοπλι-
σµού και µε πέντε κινητήρες.
Οι τρεις βενζίνης 1.2 PureTech 
αποδίδουν 100, 130 και 155 ίπ-
πους και οι δύο πετρελαίου 1.5 
BlueHDi έχουν 100 και 130 ίπ-
πους. Υπάρχει αυτόµατο κι-
βώτιο 8 σχέσεων για τις ισχυ-
ρότερες εκδόσεις µε 130 ίπ-
πους (πετρέλαιο και βενζίνης) 
και 155 ίππους. Παρακάτω οι 
τιµές πώλησης του νέου DS 
3 Crossback. Περισσότερα θα 
έχουµε να πούµ ε από τη σχε-
τική δοκιµή στην «Auto Free 
Sunday» που θα κυκλοφορή-
σει στις 20-21 Ιουλίου.

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
DS 3 Crossback 1.2 100 hp Chic €21.800
DS 3 Crossback 1.2 100 hp Βe Chic €24.900
DS 3 Crossback 1.2 130 hp Be Chic €26.850
DS 3 Crossback 1.2 130 hp So Chic €30.650
DS 3 Crossback 1.2 155 hp Be Chic €31.850
DS 3 Crossback 1.2 155 hp So Chic €33.500
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ DIESEL
DS 3 Crossback 1.5 100 1.5 BlueHDi €25.900
DS 3 Crossback 1.5 130 1.5 BlueHDi €26.900

Νέο Peugeot 
Partner Van 
µε €14.518
H PEUGEOT ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ∆ΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ PARTNER 
ΑΠΟ ΜΟΛΙΣ €14.518 (ΠΡΟ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ 
ΑΡΙΘΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ!

Το νέο Partner είναι το αυτοκίνητο που κέρδισε τον ευ-
ρωπαϊκό τίτλο του «International Van of the Year 2019» 
και αποτελεί ένα από τα πιο ανταγωνιστικά µοντέλα της 

κατηγορίας του. Ως επαγγελµατικό όχηµα, προσφέρεται σε 
δύο µήκη αµαξώµατος, στα 4,40 και 4,75 µέτρα. Αντίστοιχα, 
διαθέτει ένα ευρύ φάσµα εξοπλισµού, που στοχεύει να ικα-
νοποιήσει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επαγγελµατία. Εν-
δεικτικά αναφέρουµε ότι µπορεί να µεταφέρει από 3.300 έως 
4.400 λίτρα εµπορευµάτων, µε ωφέλιµο φορτίο από 650 έως 
1.000 κιλά.
Το εσωτερικό του είναι ικανό να φιλοξενήσει έως 3 άτοµα, 
ενώ το ταµπλό της Peugeot, i-Cockpit, δανείζεται στοιχεία από 
την ποιότητα και την πολυτέλεια των επιβατικών αυτοκινήτων 
της φίρµας. Ειδικά για τον χώρο φόρτωσης, έχει µήκος από 
1.817 έως 2.167 χλστ. (ή 3.090-3.440 χλστ. µε την αναδίπλωση 
του πολυχρηστικού καθίσµατος του συνοδηγού). Το µέγιστο 
πλάτος του είναι 1.630 χλστ. και το ωφέλιµο ύψος 1.236-1.243 
χλστ., διευκολύνοντας έτσι τη φόρτωση έως δύο παλετών.
Αναφορικά µε τον κινητήρα, κάτω από το καπό του υπάρ-
χει ένας diesel, χωρητικότητας 1,6 λίτρων και απόδοσης 100 
ίππων, µε 254 Nm ροπής. Η µέση κατανάλωση κυµαίνεται 
στα 4,3 λτ. / 100 χλµ. και οι εκποµπές CO2 στα 111 γρ./χλµ.
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BAZAAR ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Μια γιορτή προσφοράς που έγινε επιτυχημένος 
θεσμός με στόχο να στηρίζει τους σκοπούς του μη 
κερδοσκοπικού σωματείου «Φίλοι της Μέριμνας» 
επαναλαμβάνεται για τρίτη χρονιά φέτος. Πρόκειται 
για το καλοκαιρινό bazaar ρούχων, που φέτος θα 
πραγματοποιηθεί 21-23/6 στο Πολιτιστικό Κέντρο 
του Δήμου Αθηναίων «Μελίνα» (Ηρακλειδών 66, Θη-
σείο). Εκεί, σε έναν πραγματικά ιδιαίτερο χώρο, θα 
βρείτε μοναδικές ευκαιρίες σε καλοκαιρινά ρούχα, 
παπούτσια και αξεσουάρ, για όλες τις ηλικίες και 
όλες τις προτιμήσεις. Το ωράριο του bazaar είναι: 21 
& 22/6 12:00-19:00 και 23/6 11:00-16:00. Επικοινω-
νία: καθημερινά 9:30-17:00, τηλ. 210 6842833,  
info@friendsofmerimna.gr.

ΑΡΚΑΣ: ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ
Η εταιρεία θεατρικών παραγωγών Μέθεξις παρουσι-
άζει σε μια μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα τη 
«Ζωή μετά χαμηλών πτήσεων» του ΑΡΚΑ. Οι παραστά-
σεις ξεκινούν από τον κήπο του Θεάτρου Χυτήριο από 
το Σάββατο 22 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή 
έως το τέλος Ιουλίου. Οι ήρωες του ΑΡΚΑ ξεπηδούν 
από τις σελίδες των κόμικς και ζωντανεύουν με έναν 
μεγάλο θίασο σύγχρονων πρωταγωνιστών: τον Θανάση 
Βισκαδουράκη, τη Σοφία Βογιατζάκη, τον Πέτρο 
Μπουσουλόπουλο, τον Χρήστο Τριπόδη, τη Μάρα 
Δαρμουσλή, την Κατερίνα Θεοχάρη, τον Γιώργο Χατζή, 
σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγορά.

«ΡΕΝΑ» ΜΕ ΤΗΝ ΥΡΩ ΜΑΝΕ
Μετά τη μεγάλη επιτυχία στο Δημοτικό Θέατρο 
Πειραιά με συνεχείς sold-out παραστάσεις, η 
«Ρένα» του Αύγουστου Κορτώ βάζει πλώρη για τα 
μεγαλύτερα θερινά θέατρα όλης της χώρας. Σκηνο-
θεσία: Νικαίτη Κουντούρη. Στον ομώνυμο ρόλο η 
Υρώ Μανέ και μαζί της, συνοδοιπόροι επί σκηνής, 
οι Άγης Εμμανουήλ, Κωνσταντίνος Φάμης, Μιχά-
λης Αβρατόγλου, καθώς και οι μουσικοί Παναγιώ-
της Τσεβάς και Κώστας Νικολόπουλος. Πρεμιέρα 
καλοκαιρινής περιοδείας: Δευτέρα 24 Ιουνίου, 
Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου.

ΕΛΕΥΘΕΡΙAΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ 

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ  
ΒΡΑΧΩΝ

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο Γιάννης Κότσιρας φέτος 
ξανασυναντήθηκαν επί σκηνής μετά από μία εικοσαετία 
και παρουσίασαν ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις μεγά-
λες τους επιτυχίες. Από το «Δυνατά» και της «Καληνύ-

χτας τα φιλιά» ως το «Κάθε φορά» και το «Εφάπαξ», και με αναφορές 
σε κλασικά λαϊκά τραγούδια, όπως τα «Θέλω κοντά σου να μείνω», 
«Πρώτη Φορά» και «Μη μου ξαναφύγεις πια μάγκα μου», η Ελευθε-
ρία Αρβανιτάκη και ο Γιάννης Κότσιρας ξεκινούν καλοκαιρινή περιο-
δεία με πρώτη στάση στις 26 Ιουνίου στην Αθήνα, όπου θα τους απο-
λαύσουμε σε μια μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων.
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Τα τραγούδια 
δεν είναι ποτέ τα 
ίδια, όσες φορές 
και να τα πεις… 
ίσως γιατί ούτε 
εσύ είσαι ο ίδιος, 
µα ούτε και ο 
κόσµος που σε 
παρακολουθεί. 
Εξελίσσονται και 
κάποιες φορές 
µπορεί και να 
µεταλλάσσονται. 
Αυτή είναι και 
η δουλειά του 
ερµηνευτή, 
να µην 
επαναπαύεται 
σε αυτό που 
«νοµίζει» ότι 
ξέρει και να 
αφήνεται στην 
ανακάλυψη.

Α
πό το Ηρώδειο και τον Θάνο Μι-
κρούτσικο µέχρι τον Κήπο του Με-
γάρου Μουσικής και τον Θοδωρή 
Οικονόµου, η Ρίτα Αντωνοπούλου 
πρωταγωνιστεί σε δύο σηµαντικές 
συναυλί ες και εξηγεί γιατί τα τρα-

γούδια µεταλλάσσονται.

∆ύο σηµαντικές συναυλίες αυτό το καλοκαίρι. Ας 
ξεκινήσουµε µε το «ραντεβού» σας µε τον Θάνο 
Μικρούτσικο στο Ηρώδειο στις 29 Ιουνίου µε τον 
«Σταυρό του Νότου / Γραµµές των Οριζόντων». 
Είναι ένα πρόγραµµα αγαπηµένων τραγουδιών, 
ενός αγαπηµένου συνθέτη. Ωστόσο, κάποιος ίσως 
αναρωτηθεί πόση δουλειά χρειάζεται το «Καρα-
ντί», τραγούδι που τόσες φορές έχετε πει…
Τα τραγούδια δεν είναι ποτέ τα ίδια, όσες φορές και 
να τα πεις… ίσως γιατί ούτε εσύ είσαι ο ίδιος, µα 
ούτε και ο κόσµος που σε παρακολουθεί. Εξελίσ-
σονται και κάποιες φορές µπορεί και να µεταλλάσ-
σονται. Αυτή είναι και η δουλειά του ερµηνευτή, να 

µην επαναπαύεται σε αυτό που «νοµίζει» ότι ξέρει 
και να αφήνεται στην ανακάλυψη. Άρα ποιος ξέρει 
ποιο θα είναι το «Καραντί» στο Ηρώδειο… θα φανεί. 
Μπορεί να είναι και το καλύτερο που έχω πει και 
να νιώσω πράγµατα που δεν έχω νιώσει µέχρι σή-
µερα… αυτός είναι ο στόχος.

Πόσο απαιτητικός είναι ο Θάνος Μικρούτσικος;
Ο Θάνος θέλει να δίνεις την ψυχή σου, όπως ε-
ξάλλου το κάνει και ο ίδιος τόσα χρόνια πάνω στη 
σκηνή. Αγαπά το έργο του και κάθε φορά το ζει 

σαν να είναι η πρώτη φορά. ∆εν απαιτεί κάτι, ε-
µπνέει.

Τα τραγούδια –τα περισσότερα γράφτηκαν πριν 
από 40 χρόνια– έχουν πάρει τον δικό τους δρόµο, 
αγκαλιάζοντας γενιές και γενιές. Τι είναι αυτό που 
τα κάνει να µιλάνε στην ψυχή µας;
∆εν υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτηµα. Αν µπο-
ρούσαµε να το απαντήσουµε, θα ξέραµε τη συνταγή 
της διαχρονικής επιτυχίας. Ευτυχώς που δεν την ξέ-
ρουµε! Μπορούµε όµως να αναγνωρίζουµε τη µα-
γεία της δηµιουργίας που µπορεί να µας διαπερνά 
χωρίς να ξέρουµε το γιατί. Φυσικά έχει να κάνει 
µε το ταλέντο και τη χηµεία των δύο δηµιουργών, 
αλλά ίσως είναι και κάτι πιο µεταφυσικό ορισµένες 
φορές, δεν ξέρω.

Ο Καββαδίας χωρίς τον Μικρούτσικο θα είχε αγα-
πηθεί τόσο από το κοινό; Έχουµε την τάση εµείς το 
αναγνωστικό κοινό να «αδικούµε» τον ποιητή…
∆εν είναι τόσο µεγάλο το αναγνωστικό κοινό, του-
λάχιστον όχι τόσο µεγάλο όσο το κοινό των ακρο-
ατών… η µουσική κερδίζει, έχει την πλειοψηφία, 
οπότε και τη δύναµη να συστήνει και στίχους που 
σε άλλη περίπτωση πιθανότατα δεν θα τους ανακα-
λύπταµε όλοι. Οι στίχοι έχουν την τεράστια αξία τους 
έτσι κι αλλιώς, απλώς µε τη µουσική του Θάνου Μι-
κρούτσικου µπόρεσαν να µπουν στο στόµα µας 
λόγια που δύσκολα θα έµπαιναν, και λόγω θεµατι-
κής και ναυτικών όρων.

Την Τρίτη 9 Ιουλίου θα σας βρούµε στον Κήπο του 
Μεγάρου Μουσικής, µε τον Θοδωρή Οικονόµου 
στα πλήκτρα του πιάνου. Μιλήστε µας για το πρό-
γραµµα. Τι µας έχετε ετοιµάσει;
Είναι µια µουσική παράσταση που ξεκίνησε το τα-
ξίδι της τον Οκτώβρη του ’17 και συνεχίζει µέχρι 
σήµερα, έχοντας αποσπάσει διθυραµβικές κριτι-
κές από κοινό και κριτικούς. Το πρόγραµµα είναι 
πολυποίκιλο, από Θάνο µέχρι Κοέν κι από Αγγε-
λάκα µέχρι Πιαφ. Την ονειρεύτηκα αυτή την πα-
ράσταση… αυτό που είχα ονειρευτεί η πραγµα-
τικότητα το ξεπέρασε και γι’ αυτό θα είµαι πάντα 
περήφανη. Η σηµαντικότητα αυτής της παράστα-
σης για µένα µα και για όσους την παρακολούθη-
σαν µας οδήγησε στην απόφαση να την ηχογρα-
φήσουµε ζωντανά και να κυκλοφορήσει σε διπλό 
βινύλιο. Ήθελα να µείνει. Να υπάρχει για πάντα. 
∆εν θέλω να τελειώσει.

Είναι µια παράσταση που παρουσιάζεται τα τελευ-
ταία δύο χρόνια. Φαντάζοµαι ότι δεν είναι µόνο η 
επιτυχία και η αποδοχή του κοινού για να µείνετε 
περισσότερο από µια σεζόν σε µια παράσταση. Τι 
είναι, λοιπόν, αυτό το επιπλέον;
Η αλήθεια µας. Είµαστε δύο άνθρωποι επί σκηνής 
που δίνουµε το 100% της ψυχής µας και έχουµε και 
την τύχη να έχουµε µεταξύ µας µαγική χηµεία. Αυτό 
βοηθάει πολύ τη δηµιουργία και την εξέλιξη. Εγώ 
εξελίχθηκα µέσα από αυτή την παράσταση και για 
µένα είναι το µεγαλύτερο κέρδος και οφείλω πολλά 
στη σπουδαιότητα και στο ταλέντο του Θοδωρή Οι-
κονόµου.

Τι άλλο να περιµένουµε; Τα µελλοντικά σας 
σχέδια;
Να περιµένετε πολλά κι ακόµη καλύτερα. ∆ιπλό βι-
νύλιο, νέα τραγούδια, νέα παράσταση τον χειµώνα… 
χαµός! Αλλά πρώτα ραντεβού 29 Ιουνίου στο Ηρώ-
δειο και 9 Ιουλίου στον Κήπο του Μεγάρου.

INFO

«Χωρίς τίτλο…»
• Τρίτη 9 Ιουλίου
• Ώρα: 21:00
• Κήπος Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Ρίτα Αντωνοπούλου - Θοδωρής Οικονόµου

Ρίτα Αντωνοπούλου

«Ευτυχώς που δεν ξέρουµε 
τη συνταγή της επιτυχίας»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Ενώ ετοιµάζει το σίκουελ του «Lucy», 
ο Λικ Μπεσόν επιστρέφει µε κάτι που 
γνωρίζει πολύ καλά: µια περιπέτεια, που 
µάλλον σηµατοδοτεί την έναρξη της συ-

νεργασίας του µε το Netflix. ∆ράση, στιλ, ωραία 
σκηνικά και φυσικά γυναίκα πρωταγωνίστρια. Ο 
ρόλος αυτή τη φορά στο πρώην µοντέλο από τη 
Ρωσία Σάσα Λους (την είδαµε και στο «Valerian, 

city of a thousand planets»), η οποία υποδύεται 
την Άννα Πολιάτοβα, µια… Ρωσίδα πρώην µοντέ-
λο που παράλληλα θεωρείται µία από τις πιο καλά 
εκπαιδευµένες εκτελέστριες του κόσµου, που οι 
περισσότερες κυβερνήσεις τρέµουν. Πίσω από την 
καθηλωτική οµορφιά της κρύβονται βαθιά µυστικά 
που θα την οδηγήσουν στον επικίνδυνο κόσµο της 
κατασκοπείας.

O Μαξ (Φρανσουά Κλουζέ) βρίσκεται 
ένα βήµα πριν από την κατάθλιψη, 
γι’ αυτό και ξεκινά για ένα µοναχικό 
Σαββατοκύριακο στο εξοχικό του. Την 

ίδια στιγµή οι φίλοι του, που έχει να δει τρία χρό-
νια, καταστρώνουν ένα πάρτι-έκπληξη για τα γε-
νέθλιά του σαν µια ευκαιρία για να ξανασµίξουν. 
Τώρα που τα παιδιά έχουν µεγαλώσει, τα ζευγά-
ρια έχουν αποµακρυνθεί, οι ζωές έχουν αλλάξει 

και όλοι λένε µικρά αθώα ψέµατα, τι έχει αποµεί-
νει από τη φιλία; Η συνέχεια της επιτυχηµένης 
γαλλικής κωµωδίας «Μικρά αθώα ψέµατα», που 
αγαπήθηκε από το κοινό παγκοσµίως, έκανε ανα-
πάντεχη επιτυχία όταν βγήκε στη Γαλλία το 2010. 
Σε µια χώρα όπου οι ταινίες µε σούπερ ήρωες κό-
βουν 3 εκατοµµύρια εισιτήρια, το «Μικρά αθώα 
ψέµατα» έκοψε σχεδόν τα διπλά, κάνοντας box 
office 5,2 εκατοµµύρια.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γκιγιόµ Κανέ ΣΕΝΑΡΙΟ: Γκιγιόµ Κανέ, Ρούντολφ Λούγκα 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Μαριόν Κοτιγιάρ, Φρανσουά Κλουζέ, Ζιλ Λελούς, Μπενουά Μαζιµέλ, Λοράν Λαφίτ, Πασκάλ Αρµπιγιό, Βαλερί 
Μποντόν, Ζαν Ντιζαρντέν

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Λικ Μπεσόν
ΠΑΙΖΟΥΝ: Έλεν Μίρεν, Σάσα Λους, Λουκ Έβανς, Κίλιαν Μέρφι

TOY STORY 4

ANNA

Τα αγαπηµένα παιχνίδια µε την 
ανθρώπινη καρδιά επιστρέφουν 
µε µία ολοκαίνουρια περιπέ-
τεια, όταν ο Γούντι και η παρέα 

του βρεθούν µακριά από την έδρα τους 
για να ανακαλύψουν νέους φίλους –και 
παλιούς– σε ένα ταξίδι που θα τους πάει 
σε απρόσµενα µέρη. Η τέταρτη ταινία της 
άκρως επιτυχηµένης σειράς, που άλλαξε 
την ιστορία του animation και κέρδισε µι-
κρούς και µεγάλους, είναι µία ακόµη πε-
ριπέτεια, γεµάτη συναίσθηµα και χιούµορ. 
Ο Γούντι ήταν πάντα σίγουρος για τη θέση 
του στον κόσµο και το ότι προτεραιότητά 
του είναι η φροντίδα του παιδιού του, είτε 
είναι ο Άντι είτε η Μπόνι. Οπότε, όταν το 
καινούργιο παιχνίδι της Μπόνι, που είναι 
καρπός χειροτεχνίας από αναλώσιµα υλικά 
και ακούει στο όνοµα Φόρκι, αυτοαποκα-
λείται «σκουπίδι», ο Γούντι αναλαµβάνει 
να του δείξει ότι πρέπει να αγκαλιάσει το 
γεγονός ότι είναι ένα παιχνίδι.

CI
NE

M
A

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζος Κούλι 
ΣΕΝΑΡΙΟ: Στέφανι Φόλσοµ, Άντριου Στάντον
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ 
ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ: Άλκης Κούρκουλος, Γιώργος 
Λιάντος, Μαρία Πλακίδη

ΜΙΚΡΑ ΑΘΩΑ ΨΕΜΑΤΑ 2
NOUS FINIRONS ENSEMBLE
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Γεµιστές µελιτζάνες 
στον φούρνο

Εκτέλεση
• Από την προηγουµένη αφήνουµε τα κοτσάνια στις 
µελιτζάνες, τις χαράζουµε στο µάκρος και σε ένα τηγάνι 
ζεσταίνουµε το λάδι για να τις τηγανίσουµε µέχρι να 
πάρουν χρώµα. Τις βάζουµε σε ένα σουρωτήρι όλη 
νύχτα να στραγγίζει το λάδι.

• Την επόµενη µέρα σε ένα τηγάνι ζεσταίνουµε το 
ελαιόλαδο και σοτάρουµε τα κρεµµύδια µέχρι να 
µαλακώσουν. Έπειτα σοτάρουµε τον κιµά, βάζουµε 
το αλάτι και τα µπαχαρικά µας και συνεχίζουµε µέχρι 
να φύγουν τα υγρά. Βγάζουµε το τηγάνι από τη φωτιά, 
ρίχνουµε µέσα τα κουκουνάρια και ανακατεύουµε.

• Στρώνουµε τις µελιτζάνες σε ένα ταψί και στο 
άνοιγµα βάζουµε ένα κουτάλι της σούπας από τον 
κιµά. Στρώνουµε δύο φέτες ντοµάτας πάνω από κάθε 
µελιτζάνα και πασπαλίζουµε µε λίγο αλάτι και πιπέρι. 

Έχοντας ανακατέψει καλά τον πελτέ µε το νερό, τον 
ρίχνουµε στο ταψί και ψήνουµε σε προθερµασµένο 
στους 200 βαθµούς φούρνο για περίπου 30 λεπτά ή µέχρι 
να έχουµε µια πηχτή σάλτσα. Σερβίρουµε µε πιλάφι και 
φιδέ**.

**Σε µια κατσαρόλα ζεσταίνουµε 2 κ.σ. ηλιέλαιο και 
1 κ.σ. βούτυρο, ρίχνουµε µέσα 1/2 φλιτζάνι φιδέ και 
σοτάρουµε µέχρι να πάρει ένα καφέ χρυσαφένιο χρώµα. 
Ρίχνουµε µέσα 1 φλιτζάνι ρύζι γλασέ που έχουµε αφήσει 
σε ένα µπολ µε χλιαρό νερό για ένα τέταρτο και έχουµε 
στραγγίξει, και ανακατεύουµε για λίγο. Έπειτα ρίχνουµε 
1,5 φλιτζάνια ζεστό νερό και 1 κ.γλ. αλάτι. Ανακατεύουµε, 
σκεπάζουµε και αφήνουµε σε µέτρια φωτιά µέχρι να 
φύγουν τα πολλά υγρά (όσο το ρύζι έχει νερό, µπορούµε 
να ανακατεύουµε). Χαµηλώνουµε τη φωτιά, αφήνουµε 
για 20 λεπτά και είναι έτοιµο.

Με ρίδες: 6Με ρίδες: 6Με ρίδες: 6
Χρόνος προετοιµασίας:
Χρόνος προετοιµασίας:
Χρόνος προετοιµασίας:
Χρόνος προετοιµασίας:60 λεπτά60 λεπτά60 λεπτά60 λεπτά60 λεπτά

Βαθµός δυσκολίας: µέτριο 
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο 
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο 
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο 
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο 
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο 

*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 µακριές µελιτζάνες

•  1/2 κιλό κιµάς µοσχαρίσιος

•  1 µέτριο κρεµµύδι ψιλοκοµµένο

•   2 µέτριες ντοµάτες κοµµένες 

στη µέση και µετά σε φέτες

•   2 κ.σ. πελτές διαλυµένος σε 2 

ποτήρια νερό

•   1/4 φλιτζάνι κουκουνάρια 

καβουρντισµένα

•  1 φλιτζάνι ηλιέλαιο

•  2 κ.σ. ελαιόλαδο

•  1/2 κ.γλ. πάπρικα γλυκιά

•  αλάτι-πιπέρι

Υλικά
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EL Κουφονήσι
Ο επίγειος παράδεισος 
καταμεσής του Αιγαίου

Κ
άποτε ήταν ο αγαπημένος προορισμός των «εναλλακτι-
κών» εραστών της άγονης γραμμής. Σήμερα το Κουφο-
νήσι είναι ο απόλυτος προορισμός των ψαγμένων τουρι-
στών, που αναζητούν για τις διακοπές τους έναν μικρό, 
χαμένο παράδεισο με τιρκουάζ νερά, λευκά σπιτάκια, γρα-
φικά σοκάκια και μια ατμόσφαιρα «to know us better» ή 
«ασμπέτε», όπως έλεγε ο αξέχαστος Χρόνης Εξαρχάκος. 

Το Κουφονήσι, με τους θρύλους του, την απλότητά του, τους απάνεμους όρμους 
του και τους 300 μόνιμους κατοίκους του, υποδέχεται κάθε καλοκαίρι περισσό-
τερους από 5.000 τουρίστες, οι οποίοι γίνονται μια πολύβουη, πολύχρωμη παρέα 
ανθρώπων, σαν τους πρωταγωνιστές της θρυλικής ελληνικής κωμωδίας «Ο Κατερ-
γάρης» του Δαλιανίδη. Κάθε λεπτό πάνω στο νησί σε γυρνά πίσω στη δεκαετία 
του 1960, σε μια Ελλάδα που αναβιώνει πια μόνο μέσα από το σινεμά. Εμβλημα-
τική μορφή του νησιού ο καπετάν Πράσινος, με το μαντίλι στο κεφάλι, που το κα-
λοκαίρι πηγαίνει τους παραθεριστές στο Πορί (την πιο απομακρυσμένη παραλία 
του νησιού) και στο Κάτω Κουφονήσι, ενώ τους χειμώνες ακολουθεί άλλη ρότα, 
μεταφέροντας με απαγορευτικό τους άρρωστους Κουφονησιώτες στη Νάξο με το 
καΐκι του, αψηφώντας τα κύματα. Εμβληματικό οίκημα στο νησί ο Μύλος, που κά-
ποτε με το σιτάρι που άλεθε τάιζε 25 οικογένειες αλλά σήμερα έχει μετατραπεί 
στο «ασμπέτε» location του κυκλαδίτικου οικισμού, καθώς αποτελεί σημείο συνά-
ντησης μετά το βραδινό για ποτό, ρομαντζάδα και shopping, αφού στο εσωτερικό 
του λειτουργεί ένα υπέροχο concept store. Στο ειδυλλιακό νησί θα βρείτε υπέρο-
χες παραλίες, ψαγμένες ταβέρνες, μικρά μαγαζάκια και μπαράκια για κάθε γούστο. 
Μην αμελήσετε να επισκεφτείτε το μοναδικό Γάλα, τη μικροσκοπική αμμουδερή 
παραλία κάτω από τον βράχο απέναντι από το Πορί, και το παλιό Δημοτικό Σχο-
λείο στο λιμάνι που έχει μετατραπεί σε μουσείο, όπου πρόκειται να φιλοξενηθεί 
μια έκθεση με ευρήματα από το Δασκαλιό, την κοντινή βραχονησίδα η οποία φι-
λοξένησε το πρώτο παγκόσμιο ναυτικό ιερό. «Το τι ακριβώς συνέβη στο Δασκα-
λιό, με τα αταίριαστα κομμάτια από τα σπασμένα κυκλαδικά ειδώλια που βρέθη-
καν εκεί, αποτελεί έναν γρίφο της αρχαιότητας» λέει ο πρόεδρος της Κοινότητας 
Κουφονησίων Αντώνης Κωβαίος. Ο κ. Κωβαίος παρουσιάζει με υπερηφάνεια την 
πρωτότυπη δανειστική βιβλιοθήκη που δημιούργησαν οι μαθητές στο νησί αξιο-
ποιώντας παλιά ξύλινα κουτιά, τα παραδοσιακά «φανάρια», όπου οι νοικοκυρές το-
ποθετούσαν το ψωμί και όπου σήμερα στοιβάζονται λογοτεχνικά βιβλία για τους 
ντόπιους και τους τουρίστες, προσφέροντάς τους μια καλή παρέα για την παραλία. 
Οι αμμουδερές, ρηχές παραλίες του νησιού με τα καταγάλανα νερά είναι ιδανικές 
για οικογενειακές διακοπές και για ερωτευμένα ζευγάρια που θέλουν να εξερευ-
νήσουν τις κρυφές σπηλιές, ενώ το κατοικημένο Κουφονήσι ετοιμάζεται να υπο-
δεχτεί τους φαν της άσκησης στο πρώτο Fitland Koufonissia, που διοργανώνεται 
φέτος από 12/7 έως 14/7, προσφέροντας ένα εκρηκτικό κοκτέιλ διασκέδασης και 

γυμναστικής. Κι επειδή το Κουφονήσι δέχεται μεγάλο όγκο σκαφάτων παραθερι-
στών, η Ομάδα Αιγαίου, ανταποκρινόμενη στο αίτημα της κοινότητας, εξόπλισε τη 
μαρίνα με έναν οικίσκο χώρων υγιεινής όπου λειτουργούν ντους και τουαλέτες για 
τους παραθεριστές.

  ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

Όπως η Γη έχει δορυφόρο της τη Σελήνη, 
έτσι και το Κουφονήσι έχει τρεις δορυ-
φόρους, τη Σχοινούσα, την Ηρακλειά και 

την πιο απομακρυσμένη Δονούσα. Τα νησιά 
αυτά τα ενώνει ο Σκοπελίτης με τα δρομολόγιά 
του, ενώ πολλοί σκαφάτοι παραθεριστές τα ε-
πισκέπτονται με ιστιοπλοϊκά ή φουσκωτά. Μι-
κροσκοπική και γραφική, η Σχοινούσα με την 
κουκλίστικη χώρα στην κορυφή του λόφου, 

τις κόκκινες βουκαμβίλιες και τις δαντελωτές 
ακτές θυμίζει σκηνικό παλιάς ταινίας. Κοντά 
της βρίσκεται και η Ηρακλειά, με δύο οικι-
σμούς, το λιμάνι και τη χώρα, και γαλαζοπρά-
σινα νερά που θυμίζουν σμαράγδι. Πιο μονα-
χική, αλλά και πολύ ειδυλλιακή, η στενόμακρη 
Δονούσα, με τον βασικό οικισμό της χτισμένο 
περιμετρικά γύρω από το λιμάνι και τη γειτο-
νική παραλία. Σημείο αναφοράς το καφενείο 

Κύμα, της κυρα-Βαγγελιώς, ακριβώς απέναντι 
από τις ψαρόβαρκες, αλλά και η γαστρονομικά 
απογειωμένη ταβέρνα που έχει ανοίξει στο α-
πομακρυσμένο χωριό Καλοταρίτισσα η κόρη 
της κυρα-Φανής. Μια ταβέρνα δίπλα στη θά-
λασσα, με γκουρμέ πιάτα με αστακό και άλλα 
εδέσματα, αλλά πρωτίστως με απίστευτη αι-
σθητική, που δεν θα περίμενε κανείς να βρει 
σε ένα νησάκι 150 κατοίκων…

Οι πιο μικρές Κυκλάδες έχουν κρυφές ομορφιές
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στη Βόρεια Εύβοια
Πέντε μέρες μουσική 

Το συναυλιακό καλοκαίρι φέτος θα έχει την υπογραφή του 
Beach Party Festival: ένα μοναδικό μουσικό φεστιβάλ στην 
πανέμορφη παραλία της Αγίας Άννας στη Βόρεια Εύβοια από 
τις 10 έως τις 14 Ιουλίου. Πέντε μέρες με μουσική, διασκέ-
δαση και πολλές εκπλήξεις σε μια μαγική τοποθεσία.

Tα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, από ΠΥΞ ΛΑΞ και 

Μαραβέγια μέχρι Γιώργο Μαζωνάκη, δίνουν ραντεβού στα παραδεισένια νερά 
της Αγίας Άννας για μουσική, χορό και παράλληλες αθλητικές και άλλες δρα-
στηριότητες. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχεται το Ministry of Sound με 
κορυφαίους DJs, όπως οι Philip George, LOVRA, Xenia Ghali, Dale Castell, 
Melé κ.ά., στα decks του Beach Party Festival. Χορέψτε με τη μουσική των DJs 
όλη νύχτα και δείτε τον ήλιο να ανατέλλει αργά από το Αιγαίο.
Το Beach Party Festival ξεπερνάει τα δεδομένα του κατασκηνωτικού φεστι-
βάλ όπως το γνωρίζουμε, καθώς αυτή τη φορά παρέχονται διάφοροι τρόποι 
διαμονής, από την κλασική σκηνή μέχρι άνετα και όμορφα καταλύματα για 
τους λιγότερο μυημένους στην κατασκηνωτική εμπειρία.
Το Beach Party Festival είναι ένα φεστιβάλ διεθνών προδιαγραφών, συνδυ-
άζοντας την τεχνογνωσία της People Entertainment Group, της μεγαλύτε-
ρης εταιρείας live entertainment στην Ελλάδα –διοργανώτριας μέχρι και το 
2017 του River Party στο Νεστόριο Καστοριάς–, και του Club Agia Anna, του 
ομορφότερου και πιο οργανωμένου camping της χώρας, και αναμένεται να 
γίνει ο ετήσιος μουσικός θεσμός του καλοκαιριού.
Εισιτήρια: https://www.viva.gr/tickets/music/club-agia-anna/beach-party/

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

 • ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

SAINT STAGE
NIGHTSTALKER & ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ

BEACH STAGE
ΒΑΖΟΟΚΑ & HOLY MONITOR

POOL STAGE
LIGHT

 • ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ

SAINT STAGE
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΜΑΤΟΥΛΑ ΖΑΜΑΝΗ

BEACH STAGE
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ & ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΑΜ-
ΜΕΝΟΣ & ΠΑΝΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ

POOL STAGE
DJ PITSI

MINISTRY OF SOUND STAGE
PHILIP GEORGE & LOVRA

 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

SAINT STAGE
ΠΥΞ ΛΑΞ & ΜΕΛΙSSES

BEACH STAGE
ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ & ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΟΥΛ-
ΓΑΡΑΚΗ

POOL STAGE
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & YPO & MAD 
CLIP

MINISTRY OF SOUND STAGE
XENIA GHALI & DALE CASTEL

 • ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ

SAINT STAGE
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ & ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΡΑΒΕ-
ΓΙΑΣ

BEACH STAGE
ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗ  
& ΜΙΚΡΟΣ ΚΛΕΦΤΗΣ

POOL STAGE
SNIK

VIP POOL STAGE
THE VINYLISTICS

MINISTRY OF SOUND STAGE
MELE & BLAISE

 • ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

SAINT STAGE
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ & ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΑΔΗΣ

BEACH STAGE
ΜΑΡΙΖΑ ΡΙΖΟΥ & ANGELIKA DUSK & 
D3LTA

POOL STAGE
GOIN’ THROUGH | NEBMA | TNS | SPARKY T

VIP POOL STAGE
ALEXANDROS CHRISTOPOULOS

Ακριβώς δίπλα στο Club Agia Anna, στα 80 μέτρα, βρί-
σκεται ο ιππικός όμιλος Rancheros. Μην παραλείψετε 
μια βόλτα με τα αλογάκια ή μια επίσκεψη στο ράντσο 
προκειμένου να τα ταΐσετε και να τα φωτογραφίσετε.

Τηλ.: 6981 879328
www.facebook.com/rancherosfarm
www.rancheros.gr

ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ!

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Ένας µικροσκοπικός 
δράκος στη Βόρεια Ελλάδα

Ο ιππόκαµπος, ιδιαίτερα δηµοφιλής 
και αγαπητός, είναι ένας πραγµατι-
κός µικροσκοπικός δράκος που συ-
γκινεί µικρούς και µεγάλους. Ωστόσο, 
βρίσκεται στην Κόκκινη Λίστα του 

International Union for Conservation of Nature 
(IUCN) για τα Απειλούµενα Είδη. Από το 1996 είχε 
ενταχθεί στα «τρωτά» είδη και από το 2003 έως σή-
µερα συµπεριλαµβάνεται στα είδη που δεν έχουν ε-
παρκώς καταγραφεί.
Με αυτά τα δεδοµένα, φανταστείτε την έκπληξη µιας 
οµάδας έµπειρων δυτών που ανακάλυψε στο Στρα-
τώνι Χαλκιδικής έναν πυρήνα ιππόκαµπων να βρί-
σκονται συγκεντρωµένοι σε µια µικρή θαλάσσια πε-
ριοχή.
«Από τότε που θυµάµαι τον εαυτό µου στη θάλασσα, 
µια φορά είχα συναντήσει έναν ιππόκαµπο κι αυτό 
όταν ήµουν πολύ µικρός. Το θυµάµαι ακόµα όµως. 
Μου είχε κάνει µεγάλη εντύπωση. Πέρασαν πάνω 
από 25 χρόνια για να τους συναντήσω ξανά, τον Νοέµ-
βριο του 2007, σε βάθος 10 µέτρων στην παραλία του 
Στρατωνίου στη Χαλκιδική» λέει ο Βασίλης Μεντό-
γιαννης, επαγγελµατίας δύτης, µέλος της UFR Team, 
που δραστηριοποιείται εδώ και 20 χρόνια στον χώρο 
της τεχνικής κατάδυσης.
Από ένα τυχαίο, λοιπόν, γεγονός ξεκίνησε µια δυ-
νατή σχέση που εξακολουθεί να αντέχει. Το 2007 µια 
µικρή στην αρχή παρέα ανθρώπων ξεκίνησε µε αυ-
ξανοµένη συχνότητα να παρακολουθεί τους ιππόκα-
µπους που ζουν στο Στρατώνι. Από την αρχή ένα ε-

ρώτηµα τους απασχόλησε: γιατί µόνο εκεί; Και µά-
λιστα µόνο εκεί να συναντάται και το ιδιαίτερα 

σπάνιο γεγονός και τα δύο είδη ιππόκαµπων 
που υπάρχουν στην Ελλάδα, Hippocampus 

  ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Στον βυθό της θάλασσας του Στρατωνίου Χαλκιδικής ζει µια 
σπάνια αποικία ιππόκαµπων. Αυτή είναι η ιστορία τους.

• Ο ιππόκαµπος όταν φλερτάρει, όταν κρύβε-
ται και όταν βρίσκεται σε ασυνήθιστες περι-
βαλλοντικές συνθήκες, αλλάζει χρώµα.

• Το κεφάλι του ιππόκαµπου είναι σχεδόν κά-
θετο στον κορµό του και καταλήγει σε σωλη-
νοειδές ρύγχος, µικρό στόµα και µάτια που 
κινούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, 
σαν του χαµαιλέοντα. Το κοσµεί ένα µικρό 
«στέµµα», διαφορετικό σε κάθε ιππόκαµπο, 
που του εξασφαλίζει τη µοναδικότητά του, 
όπως το δικό µας δακτυλικό αποτύπωµα.

• Η κατανοµή του άνω µέρους του σώµατός 
του, που θυµίζει κάπως την κατανοµή του α-
λόγου, εξηγεί το πρώτο συνθετικό («ίππος») 
της ονοµασίας του και γι’ αυτό είναι ευρέως 
γνωστός σαν αλογάκι της θάλασσας ή αλογα-
τάκι. Το δεύτερο συνθετικό της λέξης («κά-
µπος») παραπέµπει στο µυθολογικό τέρας 
Κάµπη, ένα θηλυκό, µαύρο, φτερωτό τέρας 
που ο Κρόνος είχε τοποθετήσει στον Κάτω 
Κόσµο για να φυλάει τους Κύκλωπες και τους 
Εκατόγχειρες, και γι’ αυτό ο ιππόκαµπος µε-
ταφράζεται συχνά σαν θαλάσσιο τέρας. Η ε-
τυµολογία της λέξης, πάντως, προέρχεται από 
το ρήµα «κάµπτω» (που ερµηνεύεται ως λυ-
γίζω, κυρτώνω ή στρέφω), το οποίο µπορεί 
να εξηγήσει τη συστρεφόµενη ουρά του ή το 

κύρτωµα του λαιµού του.

• Στην Ελλάδα, ο Ιππόκαµπος ο βραχύρρυγ-
χος (short-snouted), σύµφωνα µε τη βάση 
δεδοµένων της FishBase, συναντάται στη 
Θεσσαλονίκη, στον Θερµαϊκό Κόλπο, στον 
Μαραθώνα και στην Κω.

• Ο Hippocampus guttulatus (long-snouted), 
Ιππόκαµπος ο στικτός, σύµφωνα πάλι µε τη 
FishBase, συναντάται στη Θεσσαλονίκη, στον 
Ευβοϊκό Κόλπο, στην Κω και στον Στρυµω-
νικό Κόλπο.

• Οι ιππόκαµποι κολυµπούν σε όρθια θέση, 
χαρακτηριστικό που επίσης δεν µοιράζονται 
οι στενοί συγγενείς τους, τα «ψάρια σωλή-
νες», που κολυµπούν σε οριζόντια θέση.

• Οι ιππόκαµποι δεν διαθέτουν σαγόνι, συ-
νεπώς ούτε δόντια. Το στοµάχι τους είναι υ-
ποτυπώδες, γι’ αυτό έχουν αναπτύξει έναν 
ειδικό µηχανισµό για τη λήψη της τροφής. 
Κάτω στο ρύγχος τους έχουν ένα όργανο σαν 
«σκανδάλη», το οποίο συστέλλεται απότοµα, 
δηµιουργεί υποπίεση κι έτσι «ρουφάει» µε 
δύναµη την τροφή.

• Για τους περισσότερους ιππόκαµπους η 

εποχή της αναπαραγωγής τους διαρκεί από 
τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο και κατά τη 
διάρκεια αυτών των µηνών φροντίζουν να 
βρουν το κατάλληλο ταίρι. Την πρώτη κίνηση 
µοιάζει να την κάνει ο αρσενικός, που όσο µε-
γαλύτερη κοιλίτσα έχει, τόσο πιο θελκτικός γί-
νεται στις κυρίες. Πρώτα, όµως, πρέπει να υ-
περνικήσει τους υπόλοιπους µνηστήρες.
Εάν καταφέρει να περάσει όλες τις δοκιµα-
σίες και να την κερδίσει, τότε φλερτάρουν 
για µερικές ηµέρες απροκάλυπτα. Αλλά-
ζουν χρώµα, κολυµπούν δίπλα δίπλα κρα-
τώντας τις ουρές τους ή µοιράζονται το ίδιο 
φύκι µπλέκοντας τις ουρές τους και τα πτε-
ρύγιά τους.
Την περίοδο γνωριµίας διαδέχεται η σύσφιξη 
των σχέσεων µε µια ερωτοτροπία η οποία δι-
αρκεί περίπου 8 ώρες.
Κατά τη σύζευξη, το θηλυκό, µε έναν σωλη-
νίσκο, εισάγει τα αυγά του, 200-300, στον ε-
πωαστικό θύλακο του αρσενικού. Είναι, λοι-

πόν, το αρσενικό και όχι το θηλυκό που 
θα φέρει στο σώµα του τα γονιµοποιη-

µένα αυγά.
Η γονιµοποίηση των αυγών δεν γίνε-

ται µέσα στον επωαστικό θύλακο αλλά πριν 
µπουν σε αυτόν, όταν το αρσενικό εκσπερµα-
τώσει στο νερό, κάτι που εξηγεί και τον κίν-
δυνο στη διαδικασία της γονιµοποίησης λόγω 
της µόλυνσης της θάλασσας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυµοσύνης η µέλ-
λουσα µητέρα επισκέπτεται τον εγκυµονού-
ντα κάθε µέρα, για περίπου 6 λεπτά, αναβιώ-
νοντας την περίοδο του έρωτά τους, τότε που 
ήταν ελεύθεροι και χόρευαν για ώρες. Αλ-
λάζουν χρώµατα, στροβιλίζονται αργά γύρω 
από κάποιο φύκι και κρατιούνται µε τις ουρές 
τους. Έπειτα εκείνη φεύγει κι εκείνος ξανα-
γυρνά στο µονότονο νωχελικό ρούφηγµα της 
τροφής του, µέχρι το άλλο πρωί, που θα αντα-
µώσουν πάλι.
Μετά από δύο µε τέσσερις εβδοµάδες που 
διαρκεί συνήθως η εγκυµοσύνη, το αρσε-
νικό συστρέφεται, σαν να καταλαµβάνεται 
από ωδίνες τοκετού, και αποβάλλει τα νεο-
γνά, µικρά καλοσχηµατισµένα ιπποκαµπάκια, 
τα οποία είναι αµέσως ικανά να ζήσουν µόνα 
τους. Όπως συµβαίνει µε σχεδόν όλα τα είδη 
ψαριών, οι δεσµοί τους µε την οικογένεια α-
ποκόπτονται αµέσως µετά τη γέννησή τους.

ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ:

ξανοµένη συχνότητα να παρακολουθεί τους ιππόκα-
µπους που ζουν στο Στρατώνι. Από την αρχή ένα ε-

ρώτηµα τους απασχόλησε: γιατί µόνο εκεί; Και µά-
λιστα µόνο εκεί να συναντάται και το ιδιαίτερα 

σπάνιο γεγονός και τα δύο είδη ιππόκαµπων 

Στον βυθό της θάλασσας του Στρατωνίου Χαλκιδικής ζει µια 
σπάνια αποικία ιππόκαµπων. Αυτή είναι η ιστορία τους.

Ιππόκαµπος ο βραχύρρυγ-
(short-snouted), σύµφωνα µε τη βάση 

δεδοµένων της FishBase, συναντάται στη 
Θεσσαλονίκη, στον Θερµαϊκό Κόλπο, στον 

Η γονιµοποίηση των αυγών δεν γίνε-
ται µέσα στον επωαστικό θύλακο αλλά πριν 
µπουν σε αυτόν, όταν το αρσενικό εκσπερµα-
τώσει στο νερό, κάτι που εξηγεί και τον κίν-
δυνο στη διαδικασία της γονιµοποίησης λόγω 
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hippocampus και Hippocampus guttulatus, να συνυπάρ-
χουν.
«Από τότε, λοιπόν, παρακολουθούμε συστηματικά 
τους ιππόκαμπους, κάνοντας έρευνες, μετρήσεις και 
δημοσιεύσεις στον Τύπο. Αποτέλεσμα της πολυετούς 
προσπάθειας για την ανάδειξη αυτού του καταπληκτι-
κού φαινομένου ήταν η ίδρυση ενός ινστιτούτου ενά-
λιων ερευνών ειδικά για τον ιππόκαμπο» λέει ο Βασί-
λης Μεντόγιαννης.
Το Ιππόκαμπος Ενάλιο Ινστιτούτο είναι μία αστική 
μη κερδοσκοπική εταιρεία με κυρίαρχο αντικείμενο 
τη μελέτη και την προστασία του ιππόκαμπου. Το ιν-
στιτούτο δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους ανθρώ-
πους που με τόσο πάθος για τόσα έτη έκαναν όλη αυτή 
την προσπάθεια, κληροδοτώντας τα αποτελέσματά της 
σε αυτό. «Και εξακολουθεί να αναπνέει χάρη στη βο-
ήθεια του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), 
ο οποίος παρέχει οικονομική στήριξη, την Obrela 
Security Industries, η οποία χρηματοδοτεί, σε συνερ-
γασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 

τη σχεδίαση και την κατασκευή ενός πρωτότυπου 
συστήματος παρακολούθησης και εποπτείας των ιπ-
πόκαμπων, τη μεταλλευτική εταιρεία Hellas Gold, 
η οποία χρηματοδότησε το 1ο Διεθνές Σχολείο - Έ-
ρευνα Ενάλιας Βιολογίας, την εταιρεία εμπορίας εξο-
πλισμού τεχνολογίας eGalaxy, η οποία παρείχε τηλε-
πικοινωνιακό υλικό. Τέλος, πολύ σημαντική ήταν και 
είναι η στήριξη που λαμβάνουμε από ανθρώπους κυ-
ρίως από την κοινότητα του Στρατωνίου, οι οποίοι κα-
ταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να βοηθήσουν και 
να διευκολύνουν το ινστιτούτο στο έργο του» σημειώ-
νει ο κ. Μεντόγιαννης.
Στο πλαίσιο του ινστιτούτου έχει δημιουργηθεί ένα 
πάρκο με διάφορες «φωλιές» για τους ιππόκαμπους, 
χρησιμοποιώντας ποικιλία υλικών. Και δεν έμειναν 
εκεί. «Τον Μάιο του 2017 αποφασίσαμε να τοποθε-
τήσουμε κατασκευές και τεχνητά ενδιαιτήματα και 
σε ένα δεύτερο σημείο στο παράλιο Στρατώνι, σχεδόν 
μπροστά από το παραθαλάσσιο μπαρ Paraty. Σ’ εκείνη 
την περιοχή εντοπίστηκαν τα περισσότερα άτομα ιπ-

πόκαμπων (πύκνωση), από τις διατομές (transects) 
που είχαμε κάνει το 2016, καθώς εκεί έχουμε εντοπί-
σει κι ένα μικρό λιβάδι Ποσειδωνίας» περιγράφει ο κ. 
Μεντόγιαννης.
Τον περασμένο Μάιο διεπιστημονική ομάδα μελέ-
τησε τον Ιππόκαμπο Στρατωνίου με τη συνεργασία 
του διεθνούς οργανισμού προστασίας του ιππόκα-
μπου Project Seahorse, του i-Seahorse, του Πανεπι-
στημίου της Πορτογαλίας και φυσικά της ελληνικής 
ομάδας. Την ίδια στιγμή η Σχολή Ναυπηγών Μηχα-
νολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ θα δοκιμάσει το πρω-
τότυπο (υποβρύχιο) σύστημα οπτικής παρακολούθη-
σης (monitoring) των ιππόκαμπων αλλά και άλλων 
οργανισμών, με μόνιμη καταγραφή εικόνας και βίντεο 
με δυνατότητα ρύθμισης της συχνότητας δειγματολη-
ψίας, αλλά και με σύστημα οπτικής αναγνώρισης του 
είδους.
Μάθετε περισσότερα για τους αγαπημένους ιπ-
πόκαμπους και το έργο του ινστιτούτου στο  
www.hippocampus-institute.org.
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Ποιες τροφές 
 προσφέρουν 
φυσική 
αντηλιακή 
προστασία

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Ε
νώ µε την έκθεση στον 
ήλιο µπορούµε να 
αναπληρώσουµε τα 
επίπεδα της βιταµίνης 
D στον οργανισµό µας, 

ταυτόχρονα ελλοχεύει ο κίνδυνος 
για εγκαύµατα, πόνο και κοκκίνισµα 
του δέρµατος. Και όµως, η διατροφή 
µπορεί να κάνει τη διαφορά στην 
προστασία του δέρµατός µας από 
τον ήλιο. Όχι να αντικαταστήσουµε 
το αντηλιακό, το καπέλο και τα 
γυαλιά ηλίου, ωστόσο ορισµένες 
τροφές ενισχύουν τις φυσικές 
άµυνες του οργανισµού µας ενάντια 
στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις 
αρνητικές επιδράσεις της στο δέρµα.

Εσπεριδοειδή: Χάρη σε ένα ισχυρό 
συστατικό τους που ονοµάζεται 
λιµονένιο, τα εσπεριδοειδή βοηθούν 
το δέρµα να υψώσει «ασπίδα» 
ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Φράουλες: Οι φράουλες παρέχουν 
διπλή… αντηλιακή προστασία, αφού 
προλαµβάνουν αλλά και θεραπεύουν 
τα ηλιακά εγκαύµατα. Η υψηλή τους 
περιεκτικότητα σε βιταµίνη C βοηθά 
να εξουδετερωθούν οι ελεύθερες 
ρίζες, οι οποίες παράγονται λόγω 
της υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο 
και συµβάλλουν στον καρκίνο του 
δέρµατος. Παράλληλα, οι φράουλες 
περιέχουν τανίνες, ουσίες που 
ανακουφίζουν από τον πόνο του 
εγκαύµατος όταν έρχονται σε επαφή 
µε το δέρµα.

Ρόδι: Το ρόδι είναι πλούσιο σε 
αντιοξειδωτικές ουσίες. Μία 
από αυτές, το ελλαγικό οξύ, έχει 
εξαιρετικά ισχυρή δράση ενάντια στις 
υπεριώδεις ακτίνες UVA και UVB.

Ντοµάτα: Το λυκοπένιο, το 
αντιοξειδωτικό που δίνει στην 
ντοµάτα το ζωηρό κόκκινο χρώµα 
της, έχει σηµαντικά οφέλη και για 
το δέρµα. Η πρόσληψη λυκοπενίου 
µέσω της διατροφής συνδέεται µε 
λιγότερο κοκκίνισµα του δέρµατος 
αλλά και λιγότερες βλάβες στο DNA 
των κυττάρων µετά την έκθεση 
στον ήλιο.

Γλυκιά κόκκινη πιπεριά: Η γλυκιά 
κόκκινη πιπεριά συνδυάζει τις 
ευεργετικές ιδιότητες της ντοµάτας 
και του καρότου για να προστατέψει 
το δέρµα από µέσα προς τα έξω. 
Χάρη στο λυκοπένιο και στο βήτα 
καροτένιο που περιέχει, το γευστικό 
λαχανικό µειώνει το κοκκίνισµα του 
ηλιακού εγκαύµατος και προστατεύει 
από τη βλαβερή υπεριώδη 
ακτινοβολία.

Κόκκινο σταφύλι: Το κόκκινο 
σταφύλι είναι πλούσιο σε 
ρεσβερατρόλη, µια πολυφαινόλη 
που αποτρέπει τις βλάβες σε 
κυτταρικό επίπεδο και προστατεύει 
το δέρµα από τον καρκίνο. Επίσης, 
η ρεσβερατρόλη προλαµβάνει τις 
βλάβες που προκαλεί η υπεριώδης 
ακτινοβολία UVB.

Λιναρόσπορος: Πρόκειται για µια 
υπερτροφή πλούσια σε πολύτιµα 
Ω-3 λιπαρά οξέα και φυτικές ίνες. Τα 
«καλά» λιπαρά του λιναρόσπορου 
παρέχουν στο δέρµα βαθιά 
ενυδάτωση και το διατηρούν νεανικό 
και σφριγηλό.

Σπανάκι: Τα φυλλώδη λαχανικά, 
όπως το σπανάκι και το κέιλ, 
είναι κορυφαίες πηγές δύο 
αντιοξειδωτικών ουσιών, της 
λουτεΐνης και της ζεαξανθίνης, 
οι οποίες βάζουν φρένο στη 
φθορά των κυττάρων λόγω 
της υπερβολικής έκθεσης στην 
υπεριώδη ακτινοβολία.

Σολοµός: Τα λιπαρά ψάρια, όπως ο 
σολοµός, το σκουµπρί και ο τόνος, 
είναι εξαιρετικές πηγές Ω-3 λιπαρών 
οξέων.

Ηλιόσπορος: Μόλις µία µερίδα 
28 γραµµαρίων καλύπτει τα 2/3 
της ηµερήσιας δόσης βιταµίνης 
Ε που χρειάζεται ο οργανισµός 
µας. Η συµβολή της βιταµίνης 
Ε στην υγεία του δέρµατος είναι 
τεράστια, αφού το προστατεύει από 
τον ήλιο και παράλληλα βοηθά να 
υποχωρήσουν τα σηµάδια και οι 
ουλές.

ΕΥ
ΕΞ

ΙΑ
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Έ
χεις βαρεθεί το γυµναστήριο ή το 
πορτοφόλι σου δεν σου επιτρέπει 
να ανανεώσεις τη συνδροµή; Σου 
έχω τη λύση! Outdoor training! 
Βάλε τα αθλητικά σου ρούχα και 

παπούτσια, πάρε µαζί σου νερό και την καλή 
σου τη διάθεση και βγες έξω να γυµναστείς!
Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε 
σε περισσότερα από 800 άτοµα, η άσκηση σε 
εξωτερικούς χώρους προσφέρει συναισθή-
µατα αναζωογόνησης, µειωµένου θυµού και 
αυξηµένης ενέργειας. Σε άλλη µελέτη διαπι-
στώθηκε ότι οι εξωτερικοί χώροι έχουν µια 
συνολικά θετική επίδραση στην αίσθηση του 
ενθουσιασµού, της ζωντάνιας και της ενέρ-
γειας. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι εµπο-
δίζεται η αύξηση της παχυσαρκίας των παι-
διών.
Επιπροσθέτως, η βιταµίνη D, µια βιταµίνη λι-
ποδιαλύτης, που είναι απαραίτητη για ισχυρά 
οστά και υγιές ανοσοποιητικό σύστηµα, παρά-

γεται µέσω της έκθεσης στον ήλιο. Πέντε µε 
30 λεπτά έκθεση στον ήλιο µεταξύ 10 π.µ. και 
3 µ.µ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα 
είναι αρκετό διάστηµα για τη σύνθεση της βι-
ταµίνης D. Φυσικά, η υπερβολική έκθεση στον 
ήλιο, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες, 
µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητα αποτελέ-
σµατα, όπως συµπτώµατα αφυδάτωσης και 
εξάντλησης. Επίσης, όσο περισσότερο µαυρί-
ζει το δέρµα µας το καλοκαίρι, τόσο λιγότερη 
βιταµίνη D συνθέτει ο οργανισµός µας.
Η γυµναστική στο ύπαιθρο έχει και τα αρνητι-
κά της. Εάν ζεις σε περιοχή µε µεγάλη ατµο-
σφαιρική ρύπανση, καλύτερα να γυµνάζεσαι 
σε εσωτερικούς χώρους. Η ρύπανση και άλ-
λοι περιβαλλοντικοί παράγοντες µπορεί, ανά-
µεσα σε άλλα, να προκαλέσουν αναπνευστι-
κά προβλήµατα, όπως αλλεργίες και άσθµα. 
Τέλος, εξαρτάσαι από τον καιρό, δηλαδή εάν 
βρέχει, έχει υπερβολικό κρύο ή πολλή ζέστη, 
καλύτερα να αποφεύγεται η γυµναστική έξω.

Της Χριστίνας Μαυρίδου
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Γυµναστική 
στο ύπαιθρο;
∆ες τα συν και τα κατά

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