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Οι άνθρωποι  
που θα  
καθορίσουν  
το μέλλον

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΌ

ΤΕΣΤ ΑΝΤΌΧΉΣ  
ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ
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�   ΑΝΑΓΚΑΊΕΣ ΑΛΛΑ ΥΨΗΛΟΥ ΡΊΣΚΟΥ  
ΟΊ ΕΠΊΛΟΓΕΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

      Γράφει ο Γ. Κύρτσος
�   ΤΊ ΒΡΊΣΚΕΤΑΊ ΠΊΣΩ ΑΠΟ  

ΤΗΝ ΚΊΝΗΤΊΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ  
ΣΤΗ ΒΟΡΕΊΑ ΕΛΛΑΔΑ

�   Μ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: «ΟΊ ΧΕΊΡΊΣΜΟΊ 
ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΔΗΜΊΟΥΡΓΗΣΑΝ ΑΔΊΕΞΟΔΟ»

�   Γ. ΨΥΧΟΓΊΟΣ: «H ΤΡΑΓΊΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΗ ΜΟΡΊΑ “ΕΠΊΣΦΡΑΓΊΣΤΗΚΕ” 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΊΩΝ 
ΗΜΕΡΩΝ»
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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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Η Θεσσαλονίκη στο 
σταυροδρόμι της παράνομης μετανάστευσης
06-08 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η κυβέρνηση στα 
βαθιά νερά του μεταναστευτικού
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  
«Οι χειρισμοί της προηγούμενης κυβέρνησης 
δημιούργησαν αδιέξοδο»
10 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ «H τραγική 
κατάσταση στη Μόρια “επισφραγίστηκε” με τους 
θανάτους των τελευταίων ημερών»
12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Κύμα θρασύτατης 
εγκληματικότητας
13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Χ. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ «Η Ρωσία 
με απόλυτη βεβαιότητα επενέβη στις αμερικανικές 
εκλογές του 2016»
14 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τελευταία ευκαιρία για τις 120 
δόσεις
15 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Βουλιάζουμε… να τους 
βουλιάξουμε;
16 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ετοιμάζονται» αυξήσεις στο 
επίδομα θέρμανσης
17 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Λιμάνι Θεσσαλονίκης: Σκάνδαλα, 

συμμορίες, παρακολουθήσεις και δωροδοκίες
18 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ  Όταν ο αθλητισμός γιορτάζει στα 
σχολεία
19 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΠΑΠΠΑΣ Δύο 
Μεταπτυχιακά αιχμής ανάμεσα στα έντεκα του ICPS
20 // ΚΟΣΜΟΣ Οι άνθρωποι που θα καθορίσουν το 
μέλλον

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

FREE TIME
33 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώμενα της 
εβδομάδας
34-35 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Β. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ  
«Για όλους μας θα έρθει η ώρα της προσωπικής 
ψυχοθεραπείας»
36 // COOK FILES Πιλάφι Μπουχάρα
37 // ΠΡΟΣΩΠΟ Μ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ «Ο έρωτας και 
ο χωρισμός μάς οδηγούν στα άκρα»
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συμβουλές για καλύτερη ζωή

*ΑΠΑΓΌΡΕΥΕΤΑΙ 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, ΝΔ 3565/1956 και 
4254, 1962 και κανόνες του 
Διεθνούς Δικαίου.
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ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ πρωταγωνιστεί για περισσότερα από 20 χρόνια στην παραγωγή 
καθαρής ενέργειας, υλοποιώντας παράλληλα πρωτοποριακά έργα περιβάλλοντος, που 
συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.
Διαθέτοντας ένα χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής ισχύος άνω των 1.500 MW, αποτελεί 
τον μεγαλύτερο επενδυτή στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, 
αλλά και τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία του κλάδου διεθνώς, με σημαντική παρουσία 
στις ΗΠΑ και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
Έχοντας επενδύσει μέχρι σήμερα περίπου 2 δις ευρώ, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνεχίζει 
να αναπτύσσεται δυναμικά με νέες επενδύσεις άνω του 1,5 δις ευρώ και στόχο τα 
2000 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Προς όφελος της χώρας, των εκατοντάδων εργαζόμενων και συνεργατών μας και των 
χιλιάδων μετόχων που μας εμπιστεύονται.

Έργα Αιολικής Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά  Έργα

Υδροηλεκτρικά  Έργα Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου

Αιολικό Πάρκο νησίδας «Αγίου Γεωργίου»



Στη Θεσσαλονίκη συναντιούνται ο 
ανατολικός διάδρομος που φέρνει 
κρυφά μετανάστες χωρίς έγγραφα 
από την Τουρκία και το ελληνικό 
κομμάτι του βαλκανικού διαδρόμου 
που χρησιμοποιούν όσοι χωρίς 
έγγραφα προσπαθούν να περάσουν 
κρυφά προς τα Σκόπια και τη Βόρεια 
Ευρώπη.Σ

τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται τα τελευταία χρό-
νια το σταυροδρόμι της παράνομης μετανά-
στευσης στην Ελλάδα, καθώς στην πόλη συνα-
ντιούνται οι δύο διάδρομοι: αυτός που έρχε-
ται από τα ανατολικά με τους πρόσφυγες που 
έχουν καταφέρει να περάσουν από τα σύνορα 
Ελλάδας-Τουρκίας στον Έβρο και αυτός που 

έρχεται από τα νότια και αφορά αυτούς που προσπαθούν να περά-
σουν από την Ελλάδα προς τα Σκόπια, αναβιώνοντας τον «βαλκα-
νικό διάδρομο» που θεωρητικά είχε κλείσει την άνοιξη του 2016, 
μετά τη συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση των μεταναστών οι ο-
ποίοι εντοπίζονται στη Θεσσαλονίκη χωρίς νομιμοποιητικά έγ-
γραφα και οι οποίοι σε πρόσφατους ελέγχους δείχνουν να αποτε-
λούν την πλειονότητα όσων ελέγχονται.
Αδιάψευστος μάρτυρας των αδιάκοπων ροών από την Τουρκία τα 
συνεχή και θανατηφόρα τροχαία στην Εγνατία Οδό και των δεύτε-
ρων το βίντεο που πριν από περίπου έναν μήνα δημοσίευσε το πρα-
κτορείο Reuters.

Το δρομολόγιο του θανάτου
Στα μέσα Ιουλίου, λίγο μετά τις εκλογές και τη νίκη της ΝΔ, τα ρε-
πορτάζ από την ΕΛ.ΑΣ. έδειχναν αλλαγή τοπίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν γίνει γνωστά, στο τέλος Ιουλίου 
αρκετά άτομα είχαν εγκατασταθεί μπροστά στο Αστυνομικό Τμήμα 
Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, προσπαθώντας να συλληφθούν 
για να τους δοθούν έγγραφα παραμονής.
Παράλληλα, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, μετανάστες, αφού έ-

τρωγαν σε εστιατόρια, δήλωναν ότι δεν είχαν να πληρώσουν, ώστε 
ο ιδιοκτήτης να καλέσει την αστυνομία, η οποία τους συνελάμβανε, 
με αποτέλεσμα να παίρνουν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νομιμο-
ποίηση της παραμονής τους.
Την ίδια περίοδο σε 350 υπολογίζονταν όσοι περίμεναν στο κέ-
ντρο φιλοξενίας των Διαβατών να τους χορηγηθούν έγγραφα νόμι-
μης παραμονής στη χώρα.
Η αστυνομία έκανε λόγο για άτομα αλγερινής, μαροκινής και κουρ-
δικής καταγωγής, τα οποία δεν εντάσσονται στις ομάδες των προ-
σφύγων αλλά θεωρούνται μετανάστες.
Το θέμα των ροών από την Τουρκία αναδείχθηκε με τον πιο σαφή 
τρόπο στις 29 Σεπτεμβρίου, όταν ένας 64χρονος έχασε τη ζωή του 
μετά από τροχαίο στον Άγιο Βασίλειο, ένα χωριό στην παλαιά ε-
θνική οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας. Ο 64χρονος συνταξιούχος δά-
σκαλος είχε περάσει κανονικά το φανάρι μέσα στο χωριό, όταν 
έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο 
λίγη ώρα νωρίτερα είχε βγει από την Εγνατία Οδό. Στο ιδιωτικής 
χρήσης αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 25χρονος Μολδαβός, 
επέβαιναν 12 άτομα, τα οποία είχαν μπει στη χώρα από την Τουρ-
κία και δεν είχαν έγγραφα.
Δεν ήταν το πρώτο τροχαίο στην Εγνατία, αλλά ήταν το 
πρώτο το οποίο προκάλεσε τον θάνατο ανθρώπου που δεν 

είχε σχέση με τη μεταφορά.
Η «ταρίφα» για τη μεταφορά από τα σύνορα ως τη Θεσσαλονίκη 
είναι 1.500 ευρώ και συνήθως οι διακινητές προτιμούν την Εγνατία 
Οδό, στην οποία τα οχήματα, τα οποία συνήθως είναι πολύ παλιά, κι-
νούνται με μεγαλύτερη άνεση σε υψηλές ταχύτητες. Οι οδηγοί είναι 
συνήθως μετανάστες, ηλικίας νεότερης των 17 ετών, ώστε, ως ανήλι-
κοι, να έχουν μικρότερες συνέπειες αν συλληφθούν.
Όμως το νεαρό της ηλικίας των οδηγών, η κακή ποιότητα των οχη-
μάτων και οι υψηλές ταχύτητες ακόμη και στην παλαιά εθνική οδό 
προς Θεσσαλονίκη δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα.
Πριν από ακριβώς έναν χρόνο, στις 13 Οκτωβρίου 2018, ένα βαν το 
οποίο μετέφερε 11 μετανάστες συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, 
με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να χάσουν τη ζωή τους οι 
επιβάτες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του τμήματος Τροχαίας 
Καβάλας, ο οδηγός του βαν, εξαιτίας της υψηλής ταχύτητας που ανέ-
πτυξε, προφανώς, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και λόγω της υ-
πέρτασης που είχε έπεσε πάνω στο φορτηγό.
Τον τελευταίο χρόνο τα θανατηφόρα τροχαία είναι δεκάδες στη συ-
γκεκριμένη διαδρομή, ενώ όταν δεν υπάρχουν θύματα, στις περισ-
σότερες περιπτώσεις, οι οδηγοί, όταν βρίσκονται σε αδιέξοδο εξαι-
τίας των επεμβάσεων της αστυνομίας, αφήνουν το όχημα με τους 
μετανάστες και προσπαθούν να διαφύγουν πεζοί. Άλλωστε τους πε-
λάτες τους δεν τους ενοχλεί ιδιαίτερα να… συλληφθούν.
Η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η αστυνομία πρέπει να αποφεύγει 
τις καταδιώξεις, ώστε να αποφεύγονται τα τροχαία δυστυχήματα.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ροές, που το 2018 ήταν της 
τάξης των 50 ατόμων την ημέρα, άρχισαν να αυξάνονται σημαντικά 
μετά το Πάσχα και κυρίως μετά τις εκλογές.

Η οδύσσεια της Ειδομένης
Στις 13 Σεπτεμβρίου, πριν από περίπου έναν μήνα, το Reuters δη-
μοσίευσε ένα ρεπορτάζ με τίτλο «Η οδύσσεια των μεταναστών στην 
Ελλάδα». To ρεπορτάζ συνοδευόταν από ένα βίντεο, στο οποίο α-
πεικονίζονταν Αφγανοί που ζουν στην Ελλάδα να έχουν ανέβει σε 
εμπορικό τρένο το οποίο πηγαίνει προς τα σύνορα, στην Ειδομένη. 
Εκεί καταγράφονται να κατεβαίνουν και να προσπαθούν να διασχί-
σουν τα σύνορα από σημεία στα οποία ο συρμάτινος φράχτης, που 
έστησε η γειτονική χώρα στην κρίση του 2015, έχει κοπεί και μπο-
ρούν να περάσουν είτε από πάνω είτε από κάτω.
Στο ρεπορτάζ μιλούν κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι δηλώνουν ότι 
δεν έχει νόημα πλέον να μένουν άλλο στην Ελλάδα και θέλουν να 
πάνε στη Δυτική Ευρώπη.
Βεβαίως οι αριθμοί όσων προσπαθούν να περάσουν παράνομα τα 
σύνορα προς Βορρά δεν είναι αυτοί του 2015, που είχαν συγκλονίσει 
τον κόσμο, όμως είναι προφανές ότι ο βαλκανικός διάδρομος, που έ-
κλεισε επισήμως το 2016, ποτέ δεν έκλεισε ερμητικά. Η ίδια πορεία 
που ακολουθούσαν τότε, δηλαδή νησιά - Πειραιάς - Αθήνα - τρένο 
- Ειδομένη, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να λειτουργεί παράνομα και 
στα σύνορα έχουν δημιουργηθεί ομάδες διακινητών, οι οποίοι ανα-
λαμβάνουν το πέρασμα στην άλλη πλευρά των συνόρων.
Τον Αύγουστο του 2018 η αστυνομία συνέλαβε μια ομάδα Αφγανών 
και Πακιστανών η οποία καταλήστευε τους συνήθως ομοεθνείς τους 
που προσπαθούσαν να περάσουν τα σύνορα. Λίγες ημέρες νωρίτερα, 
η ομάδα είχε δολοφονήσει έναν 29χρονο Πακιστανό ο οποίος είχε 
αντισταθεί όταν προσπάθησαν να τον ληστέψουν ενώ βρισκόταν με 
τρεις ακόμη ομοεθνείς του στο μονοπάτι προς τα Σκόπια.
Στην άλλη πλευρά των συνόρων τούς αναλαμβάνουν εγχώριοι διακι-
νητές μέχρι την έξοδο, συνήθως στη Σερβία.
Τη διατήρηση του βαλκανικού διαδρόμου επιβεβαιώνουν τόσο η ύ-
παρξη δύναμης της FRONTEX στη γειτονική πλευρά, διότι η Αθήνα 
επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ είχε αρνηθεί να συναινέσει στην εγκατά-
στασή τους και στην ελληνική πλευρά, όσο και τα αστυνομικά δελτία 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, τα οποία αναφέρουν πολλές συλλήψεις 
μεταναστών στην επικράτειά τους.
Κάποια στιγμή μάλιστα είχε ακολουθηθεί και δρομολόγιο που έ-
βγαινε στη Βοσνία μέσω Αλβανίας και Μαυροβουνίου, το οποίο 
όμως σύντομα εγκαταλείφθηκε, αλλά, σε κάθε περίπτωση, ο δύσκο-
λος δρόμος της παράνομης μετανάστευσης είναι ανοιχτός για όσους 
διαθέτουν τα χρήματα να προσπαθήσουν το ταξίδι προς τον «Βορρά 
του παραδείσου».

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ 
ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΊ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να καλύψει το 
μεγάλο κενό στο μεταναστευτικό-προσφυγικό που άφησε 
πίσω της η κυβέρνηση Τσίπρα.

Πρόκειται για μία στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλία. Εάν κατα-
φέρει να περάσει η κυβέρνηση από τα λόγια στα έργα και να φέρει 
καλό αποτέλεσμα, θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό υπέρ της.
Οι πολίτες θα αισθανθούν ότι η Ελλάδα διαμορφώνει και δεν υφί-
σταται τις εξελίξεις, το αίσθημα της ασφάλειας θα ενισχυθεί και η 
λειτουργία του κράτους θα αναβαθμιστεί.
Στην αντίθετη περίπτωση, θα μείνουμε εκεί που είμαστε. Το πρό-
βλημα δεν θα αντιμετωπιστεί και θα συνεχιστεί η πολιτική διαμάχη 
που επιβεβαιώνει την έλλειψη αποτελεσματικότητας της πολιτικής 
τάξης και την ανυπαρξία του κράτους σε ό,τι αφορά τα μεγάλης ση-
μασίας δύσκολα θέματα.

Σημαντική στροφή
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεκίνησε την εφαρμογή της νέας πολιτι-
κής επαναπροσδιορίζοντας το πρόβλημα. Θεωρεί ότι το πρόβλημα 
είναι πρώτα μεταναστευτικό και μετά προσφυγικό, ενώ μέχρι σή-
μερα στον δημόσιο διάλογο επικρατεί η άποψη ότι έχουμε να κά-
νουμε με προσφυγικό που έχει και μια μεταναστευτική διάσταση.

Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ  
ΣΤΑ ΒΑΘΙΑ ΝΈΡΑ  

ΤΟΥ ΜΈΤΑΝΑΣΤΈΥΤΙΚΟΥ

  ΤΟΥ ΈΥΡΩΒΟΥΛΈΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Το αποτέλεσμα θα επηρεάσει την πορεία της.

Ο Μητσοτάκης επαναπροσδιορίζει 
το προσφυγικό-μεταναστευτικό 
σε μεταναστευτικό-προσφυγικό 
πρόβλημα.

Ο επαναπροσδιορισμός είναι αναγκαίος και επιβάλλεται από τη σύν-
θεση αυτών που έρχονται στην πατρίδα μας. Σχετικά μικρό ποσο-
στό από αυτούς, της τάξης του 20%-25%, προέρχονται από τη Συρία, 
ενώ οι περισσότεροι προέρχονται από το Αφγανιστάν και χώρες της 
Αφρικής.
Αυτοί που έρχονται από το Αφγανιστάν έχουν διανύσει τη μισή Ασία 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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και δεκάδες κράτη για να καταλήξουν στην πατρίδα μας, πύλη εισό-
δου στην Ε.Ε.
Tα τελευταία ρεπορτάζ των διεθνών τηλεοπτικών δικτύων περιλαμ-
βάνουν δηλώσεις ατόμων που μόλις έφτασαν με λαστιχένιες μηχα-
νοκίνητες βάρκες από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου, από τις ο-
ποίες προκύπτει ότι οι περισσότεροι είναι Αφγανοί και επιδιώκουν 
να πάνε σε αναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε. όπου ήδη έχουν εγκατα-
σταθεί συγγενείς τους στα πλαίσια των ροών του 2015-2016.
Καλό είναι, λοιπόν, να γνωρίζουμε ποιο ακριβώς πρόβλημα έχουμε 
να αντιμετωπίσουμε.

Χωρίς εύκολες λύσεις
Το μεταναστευτικό είναι ένα σύνθετο διεθνές πρόβλημα που ανα-
πτύσσεται συνεχώς στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης των ευκαι-
ριών και των προβλημάτων. Οι πρόσφυγες υπολογίζονται, σε παγκό-
σμιο επίπεδο, γύρω στα 65 εκατομμύρια, με τους περισσότερους 
από αυτούς να είναι πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα, δηλαδή να 
μετακινούνται σε άλλες περιοχές της πατρίδας τους σε αναζήτηση 
σχετικής ασφάλειας.
Οι μετανάστες που ζουν και εργάζονται σε άλλη χώρα από αυτήν 
όπου γεννήθηκαν είναι εκατοντάδες εκατομμύρια και ο αριθμός 
τους συνεχώς αυξάνεται. Δεν είναι μόνο η παγκόσμια οικονομία που 
τρέφει τη μαζική μετανάστευση αλλά και ειδικές συνθήκες, όπως η 
δημογραφική έκρηξη στην Αφρική, τα φαινόμενα της κλιματικής 
αλλαγής που οδηγούν στην παραγωγική και οικονομική απαξίωση 
ολόκληρες περιοχές, η επανάσταση του internet που εξασφαλίζει τη 
σχετική πληροφόρηση, διευκολύνει τις συγκρίσεις και ενισχύει τα 
κίνητρα για τη μετανάστευση.
Στη μετανάστευση υπάρχει μια πολύ σκοτεινή πλευρά, εφόσον ε-
κτιμάται ότι υπάρχουν 16 εκατομμύρια σύγχρονοι σκλάβοι στον ι-
διωτικό τομέα και 4,8 εκατομμύρια άτομα που είναι θύματα σεξου-
αλικής εκμετάλλευσης. Οι περισσότεροι από αυτούς δεσμεύονται 
από χρέη, πραγματικά ή εικονικά, που δημιούργησαν για να μετα-
ναστεύσουν.
Ο χάρτης της παγκόσμιας μετανάστευσης αλλάζει συνεχώς ανάλογα 
με τις οικονομικές εξελίξεις. Η Πολωνία είναι γνωστή για τη φυγή 
των κατοίκων της, ιδιαίτερα της νεολαίας, κατά προτίμηση προς α-
ναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε., ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Ιρλανδία και τη Γερμανία. Η υπερσυντηρητική κυβέρνηση της Πο-
λωνίας, που αναμένεται να επικρατήσει με άνεση στις επικείμενες 
βουλευτικές εκλογές, ακολουθεί σκληρή γραμμή στο προσφυγικό, 
αρνούμενη να δεχτεί τη μετεγκατάσταση μερικών χιλιάδων προ-
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Ο Τσίπρας μετά το «λιάζονται» του 2015-2016 δέχτηκε να μετατραπεί η Ελλάδα 
σε χώρα εγκλωβισμού και δημιούργησε μια ουρά 75.000 αιτούντων άσυλο.

σφύγων στην Πολωνία για να υπάρξει αποτελεσματικότερη ευρω-
παϊκή διαχείριση του προβλήματος.
Αυτό όμως που περνάει συνήθως απαρατήρητο είναι ότι η Πολωνία, 
η οποία έχει πίσω της δύο δεκαετίες πραγματικά εντυπωσιακής οι-
κονομικής ανάπτυξης, έχει το ρεκόρ στην προσέλκυση μεταναστών. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το 2018 αναζήτησαν εποχική 
ή σταθερή απασχόληση πάνω από 1,1 εκατομμύρια πολίτες άλλων 
κρατών στην Πολωνία, με τους περισσότερους να προέρχονται από 
τη γειτονική Ουκρανία. Ο αριθμός των μεταναστών στην Πολωνία 
αυξήθηκε το 2017 κατά 32% σε σχέση με το 2016. Στη δεύτερη θέση 
του πίνακα του ΟΟΣΑ έρχονται οι ΗΠΑ, που υποδέχτηκαν περισ-
σότερους από 600.000 μετανάστες το 2017, στην τρίτη η Γερμανία 
με περισσότερους από 400.000 και στην τέταρτη η Αυστραλία με 
400.000.
Επομένως, η σωστή διαπίστωση ότι το πρόβλημα είναι πρώτα με-
ταναστευτικό και μετά προσφυγικό δεν οδηγεί στην αυτόματη επί-
λυσή του. Η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα μια 
ιδιαίτερα σύνθετη κατάσταση σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Τη 
δεκαετία της κρίσης έχουν φύγει από την Ελλάδα, σε αναζήτηση ερ-
γασίας στο εξωτερικό, περισσότεροι από 400.000 συμπολίτες μας, οι 
περισσότεροι νέοι, καλά εκπαιδευμένοι και δυναμικοί. Ταυτόχρονα, 
αποχώρησαν από την Ελλάδα γύρω στους 180.000 Αλβανοί μετανά-
στες. Πολλοί από αυτούς επέστρεψαν στην πατρίδα τους, όπου η οι-
κονομία βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, ενώ άλλοι πήγαν να εργα-
στούν σε περισσότερο αναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε. και στις ΗΠΑ.
Οι μετανάστες που έρχονται μέσω Τουρκίας στα ελληνικά νησιά ε-
πιδιώκουν να πάνε σε αναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε. Δεν θέλουν να 
μείνουν στην πατρίδα μας, γνωρίζοντας ότι δεν είναι σε θέση να τους 
προσφέρει τις επαγγελματικές ευκαιρίες που αναζητούν. Αυτό ση-
μαίνει ότι τα περί ενσωμάτωσης –η οποία ούτως ή άλλως είναι μία ε-
ξαιρετικά δύσκολη κοινωνική υπόθεση– είναι εκτός τόπου και χρό-
νου σε ό,τι αφορά την προτίμηση των μεταναστών και τις δυνατότη-
τες της οικονομίας μας.

Όλα ανάποδα
Η διαχείριση του μεταναστευτικού-προσφυγικού από την κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη είναι πολιτικά ριψοκίνδυνη, γιατί όλα όσα μας α-
φορούν στο συγκεκριμένο θέμα έγιναν ανάποδα τα τελευταία χρό-
νια, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ στην αρχική κυβερνητική του φάση συνδύασε 
την καταστροφική για την οικονομία αμφισβήτηση της Ευρωζώνης 
με την επίσης καταστροφική εφαρμογή της θεωρίας του «λιάζονται» 
στο προσφυγικό-μεταναστευτικό.
Την περίοδο 2015-2016 άφησε να περάσουν πάνω από 1 εκατομμύ-
ριο πρόσφυγες και μετανάστες από την Τουρκία στην Ελλάδα και να 
προωθηθούν μέσω αυτής σε αναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε., κυρίως 
στην Αυστρία, στη Γερμανία και στη Σουηδία.
Με την αδιαφορία της, η κυβέρνηση Τσίπρα επιβράβευσε τα κυ-
κλώματα των διακινητών, που έβγαλαν δισεκατομμύρια, και «εκδι-
κήθηκε» την Ε.Ε., δημιουργώντας μεγάλη κοινωνική αναταραχή και 
δίνοντας την ευκαιρία στην άκρα Δεξιά να πολλαπλασιάσει τα πο-
σοστά της στις χώρες που υποδέχτηκαν μέσα σε έναν χρόνο πρό-
σφυγες και μετανάστες που αναλογούσαν στο 1%-2% του πληθυ-
σμού τους.
Δεύτερον, ύστερα από μια περίοδο ασυδοσίας, κατά την οποία δή-
λωνε ότι δεν υπάρχουν σύνορα, ο κ. Τσίπρας υποχρεώθηκε να δε-
χτεί ταπεινωτικές ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που μετέτρε-
ψαν την Ελλάδα στη μόνη ευρωπαϊκή χώρα εγκλωβισμού προ-
σφύγων και μεταναστών. Όποιος μπαίνει στην Ελλάδα δεν έχει το 
δικαίωμα να προωθηθεί, όπως το 2015-2016, σε αναπτυγμένες χώρες 
της Ε.Ε. και αν το κάνει επιστρέφεται σε αυτήν.
Τρίτον, έχοντας μετατρέψει την Ελλάδα σε χώρα εγκλωβισμού, ο κ. 
Τσίπρας δεν έκανε καμία προσπάθεια να αξιοποιήσει τη συνεννό-
ηση Ε.Ε.-Τουρκίας, που επιτρέπει τις επαναπροωθήσεις. Το ιδεολο-
γικό επιχείρημα των κυβερνητικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι 
η Τουρκία είναι μια χώρα που δεν σέβεται τα δημοκρατικά δικαιώ-
ματα των πολιτών της και γι’ αυτό είναι εξ ορισμού επικίνδυνη για 
όσους έχουν έρθει στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προέρχονται από το 
Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Συρία ή τη Σομαλία.
Χαρακτηριστικό το σχετικό ρεπορτάζ της γερμανικής «Die Welt» 

(3/10): «Η Ελλάδα είναι και πάλι ελκυστική για παράτυπους μετα-
νάστες λόγω της χρόνιας αποτυχίας των ελληνικών αρχών να απελά-
σουν άτομα χωρίς δικαίωμα ασύλου […]. Το μεγαλύτερο πρόβλημα 
είναι ότι την πρωτόδικη απόρριψη χορήγησης ασύλου δεν διαδέχε-
ται σχεδόν ποτέ μια τελεσίδικη, που αποτελεί όμως προϋπόθεση για 
την επαναπροώθηση στην Τουρκία».
Με βάση τα επίσημα στοιχεία που επικαλείται η γερμανική εφη-
μερίδα, από τον Απρίλιο του 2016 μέχρι τον Αύγουστο του 2019 εί-
χαμε την επαναπροώθηση 1.907 παράτυπων μεταναστών στην Τουρ-
κία, ενώ ήρθαν από αυτήν 110.000. Όπως επισημαίνει η «Die Welt», 
από τους 50 που έρχονται, ένας επιστρέφεται. Το αποτέλεσμα είναι 
να έχει δημιουργηθεί μια ουρά αιτούντων άσυλο που ξεπερνάει τους 
75.000 και να μετατρέπονται οι υποτιθέμενοι χώροι υποδοχής σε 
σύγχρονα κολαστήρια.
Τέταρτον, από την αρχή της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης 
η Ε.Ε. επέβαλε καθεστώς διαχείρισης ανθρωπιστικής κρίσης, που 
μέχρι τότε ίσχυε μόνο για τρίτες χώρες οι οποίες είχαν διαλυμένη 
οικονομία και δημόσια διοίκηση λόγω εμφυλίου ή κάποιας μεγά-
λης καταστροφής.
Ο κ. Τσίπρας δέχτηκε αυτού του είδους τη μεταχείριση, σε μια προ-
σπάθεια να εξιλεωθεί έναντι των Ευρωπαίων εταίρων ύστερα από τη 
σύγκρουση της κυβέρνησής του με την Ευρωζώνη και τον πρωταγω-
νιστικό ρόλο της στην κρίση του 2015-2016.
Το αποτέλεσμα είναι τα 2/3 των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατί-
θενται στην Ελλάδα για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων 
και των μεταναστών να δίνονται σε ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς. 
Έτσι, χάθηκε η ευκαιρία να χρηματοδοτηθεί, μέσα από την αντιμε-
τώπιση της κρίσης, η αναβάθμιση του ελληνικού Δημοσίου, των λει-
τουργιών και των στελεχών του.
Από το ξεκίνημα της κρίσης η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου έκανε 
ό,τι μπορούσε για να κρατήσει σε απόσταση… αδιαφορίας τη δημό-
σια διοίκηση και τις ένοπλες δυνάμεις, αφήνοντας ελεύθερο ένα τε-
ράστιο πεδίο. Η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης ήταν εσωτερική 

και αφορούσε το πώς θα έχει ο Καμμένος την υπογραφή για τη σί-
τιση των προσφύγων και των μεταναστών και πώς θα κυριαρχεί στα 
σχετικά έργα υποδομής η Intrakat του Ομίλου Κόκκαλη.
Πέμπτον, η Ελλάδα, ως χώρα πρώτης υποδοχής, υφίσταται άδι-
κες διακρίσεις στη βάση της Συνθήκης «Δουβλίνο ΙΙ». Η Φον ντερ 
Λάιεν, η οποία θα αντικαταστήσει τον Γιούνκερ στην προεδρία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής την 1η Νοεμβρίου, έχει δηλώσει ότι πρέ-
πει να αλλάξουν οι κανόνες σε όφελος των χωρών πρώτης υποδοχής, 
αλλά δεν είναι βέβαιο ότι οι θέσεις της θα γίνουν δεκτές από το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο.

Μετά τον Σαλβίνι
Φαίνεται, πάντως, ότι αναπτύσσεται στην Ε.Ε. ένας προβληματισμός 
προς τη σωστή κατεύθυνση.
Το κίνητρο έδωσε η αποχώρηση του υπουργού Εσωτερικών Σαλ-
βίνι και της Λέγκας από τον κυβερνητικό συνασπισμό της Ιταλίας. Ο 
Σαλβίνι είχε επιβάλει μια αδιάλλακτη πολιτική στο προσφυγικό-με-
ταναστευτικό, εμφανίζοντας την Ιταλία θύμα της ευρωπαϊκής αδια-
φορίας. Απαγόρευε την αποβίβαση προσφύγων και μεταναστών από 
τα πλοιάρια που τους έφερναν κυρίως από τη Λιβύη χωρίς προηγού-
μενη συμφωνία για την κατανομή των περισσοτέρων από αυτούς σε 
άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
Η σκληρή γραμμή που ακολούθησε αποδείχθηκε πολύ δημοφιλής. 
Τα ποσοστά της Λέγκας εκτοξεύτηκαν προς το 35% στις ευρωεκλο-
γές, ενώ δημοσκόποι και αναλυτές κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι 
θα πλησίαζε το φράγμα του 40%.
Ο Σαλβίνι διαχειρίστηκε την ισχύ του με αλαζονικό τρόπο, έκανε 
λάθος υπολογισμούς και βρέθηκε εκτός κυβερνητικού συνασπι-
σμού, χωρίς να μπορέσει να επιβάλει πρόωρες εκλογές.
Τα ποσοστά του βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υποχώρηση και η 
Ε.Ε. τρέχει να καλύψει βασικές ανάγκες της Ιταλίας, τώρα που κυ-
ριαρχεί στην κυβέρνηση Κόντε το κεντροαριστερό Δημοκρατικό 
Κόμμα, για να μην υπάρξει νέα πολιτική ευκαιρία για τον Σαλβίνι 
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ανάλυση

Η κυβέρνηση ξεκινάει τη νέα 
προσέγγιση με τη μεταφορά 10.000 
αιτούντων άσυλο στην ενδοχώρα.

Συνεχίζονται οι αυξημένες ροές που 
δημιουργούν συνθήκες κοινωνικής 
και πολιτικής πίεσης.

και τους υποστηρικτές του.
Με βάση όσα έχουν συμφωνηθεί αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί επί-
σημα, υπάρχει ένας κύκλος πρόθυμων κρατών-μελών που θα δέχο-
νται τη μετεγκατάσταση προσφύγων που θα αποβιβάζονται σε Ιτα-
λία και Μάλτα, για να περιοριστεί η κοινωνική και πολιτική ένταση.
Όλα αυτά θα κριθούν στην πράξη, γιατί σε πολλές περιπτώσεις υπάρ-
χει τεράστια απόσταση μεταξύ της ευρωπαϊκής διπλωματίας και των 
κοινών αποφάσεων και της εφαρμογής των συμφωνηθέντων.

Η στροφή Μακρόν
Την αναζήτηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής για το μεταναστευ-
τικό-προσφυγικό διευκολύνει η εντυπωσιακή στροφή του Προ-
έδρου της Γαλλίας. Ο Μακρόν έχει ασκήσει δριμύτατη κριτική σε 
Όρμπαν και Σαλβίνι για τη σκληρή πολιτική που ακολουθούν και 
προβάλλει μια φιλελεύθερη εναλλακτική στρατηγική με συγκεκρι-
μένους περιορισμούς.
Τελευταία, όμως, ζητεί από τους συμπατριώτες του να σταματήσουν 
να κρύβονται από το πρόβλημα, το οποίο είναι κυρίως μεταναστευ-
τικό, και να τον στηρίξουν στην αποτελεσματική αντιμετώπισή του. 
Όπως λέει χαρακτηριστικά, δεν θα ανεχτεί την κοκεταρία αυτών που 
δεν θέλουν να μιλάνε για τη μετανάστευση και συμπληρώνει ότι 
τους μετανάστες δεν τους συναντούν στην καθημερινή τους ζωή οι 
προνομιούχοι, αλλά μπορεί να έρχονται σε αρκετά δύσκολη θέση ε-
ξαιτίας της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης οι μη προνομιούχοι.
Οι αυστηρές απόψεις Μακρόν δεν εκφράζουν το σύνολο της εκλογι-
κής και κοινωνικής βάσης του προεδρικού κόμματος που έχει δημι-
ουργήσει, απαντούν όμως πλήρως στις ανησυχίες του κοινού του κε-
ντροδεξιού κόμματος των Ρεπουμπλικάνων και του ακροδεξιού Ε-
θνικού Συναγερμού της Λεπέν.
Στο κόμμα Μακρόν το 38% θεωρεί, με βάση τις δημοσκοπήσεις, τη 
μετανάστευση απειλή, ενώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 82% στην κε-
ντροδεξιά και στο 86% στην άκρα Δεξιά.
Το 47% των ψηφοφόρων του κόμματος Μακρόν θεωρεί πολύ χα-
λαρή την πολιτική που εφαρμόζεται στο μεταναστευτικό, με το πο-
σοστό να εκτινάσσεται στο 88% στην κεντροδεξιά και στο 89% στην 
άκρα Δεξιά.
Οι επικριτές του Γάλλου Προέδρου θεωρούν ότι η διαφαινόμενη 
αυστηροποίηση της πολιτικής του στο μεταναστευτικό έχει σχέση 
με τις προεδρικές εκλογές του 2022. Δεν θέλει να αφήσει πολιτικό 
χώρο στην κεντροδεξιά, που βρίσκεται ήδη σε πολύ δύσκολη θέση, 
και κυρίως στην άκρα Δεξιά και τη Λεπέν, που όλα δείχνουν ότι θα 
είναι και πάλι η βασική του αντίπαλος στις προεδρικές εκλογές.
Οι έρευνες της κοινής γνώμης, πάντως, δείχνουν μια γενικότερη 
τάση των Γάλλων υπέρ της εφαρμογής μιας αυστηρότερης μετανα-
στευτικής πολιτικής. Δεν τους ενοχλεί τόσο ο αριθμός των μετανα-
στών, ούτε οι ενδεχόμενες παρενέργειες για την οικονομία, όσο η 
άρνησή τους να συμβάλουν στην κοινωνική ενσωμάτωσή τους. Το 
σχετικό ποσοστό αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια από 56% σε 66%, 
δηλαδή 2/3 των Γάλλων λένε «όχι» στη μετανάστευση, γιατί δεν υ-
πάρχουν δυνατότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης και μεγαλώνουν τα 
προβλήματα σε ό,τι αφορά την κοινωνική συνοχή.
Η στροφή του Μακρόν, ο οποίος είναι ο σημαντικότερος πολιτικός 
παράγοντας της Ε.Ε. στον φιλελεύθερο πολιτικό χώρο, έχει τεράστια 
σημασία για την Ελλάδα και την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Ενισχύει την ευρωπαϊκή δυναμική υπέρ της δικαιότερης μεταχεί-
ρισης των χωρών πρώτης υποδοχής και υπονομεύει την επιχειρη-
ματολογία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προσπαθεί να ταυτίσει τις επιλο-
γές Μητσοτάκη με την πολιτική του Όρμπαν, παρά το γεγονός ότι 
ο Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους που έθεσαν θέμα Όρμπαν 
στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ). Η στάση Μακρόν, ο οποίος χα-
ρακτηρίζει το πρόβλημα πρώτα και κύρια μεταναστευτικό, δικαιώνει 
τις επιλογές Μητσοτάκη και προσφέρει νέες ευρωπαϊκές δυνατότη-
τες στην κυβέρνηση.

Η σχέση με Ερντογάν
Η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το μεταναστευτικό-
προσφυγικό και ο ρυθμός εφαρμογής της επηρεάζονται από τις α-
ποφάσεις του Προέδρου της Τουρκίας Ερντογάν.
Το 2015-2016 αυξήθηκαν συστηματικά οι ροές προς την Ελλάδα και 
την Ε.Ε. με τη βοήθεια του τουρκικού κράτους και παρακράτους. Ο 

Τούρκος Πρόεδρος έχει δηλώσει ότι αν δεν ικανοποιηθεί η Τουρ-
κία, θα αυξήσει ξανά τις ροές, στέλνοντας πολλούς από τα 3,6 εκα-
τομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία που ζουν ή εργά-
ζονται στην Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά.
Διαμαρτύρεται επειδή κατά την άποψή του η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δεν χρηματοδοτεί την παραμονή, σε αξιοπρεπείς συνθήκες, των 
προσφύγων από τη Συρία στην Τουρκία. Οι αρμόδιοι της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής απαντούν ότι από τα 6 δισ. ευρώ χρηματοδότησης 
που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της άτυπης συμφωνίας Βρυξελλών- 
Άγκυρας, έχουν ήδη δοθεί τα 5,6 δισεκατομμύρια. Είναι βέβαιο ότι 
θα συνεχιστεί, μετά τις κατάλληλες συνεννοήσεις, η χρηματοδότηση 
της Τουρκίας για να κρατήσει στα εδάφη της τους πρόσφυγες από 
τη Συρία.
Το πρόβλημα όμως είναι πιο σύνθετο, γιατί η τουρκική οικονομία 
έχει χάσει την αναπτυξιακή δυναμική της και ενώ στην αρχή ήταν 
εύκολη η μετατροπή των περισσότερων προσφύγων σε μετανάστες 
με την ένταξή τους στην επίσημη ή την παράλληλη τουρκική οικο-
νομία, τώρα τα πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα.
Η τουρκική κοινή γνώμη έχει στραφεί κατά των προσφύγων-μετα-
ναστών από τη Συρία, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Κωνστα-
ντινούπολης, όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωσή τους.
Σύμφωνα με έρευνες της κοινής γνώμης (Ινστιτούτο Metropoll), 
75% των Τούρκων διαφωνούν με την ανοχή που δείχνει η κυβέρ-
νηση Ερντογάν στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, ενώ 34% ζη-
τούν να επιστρέψουν στη Συρία ακόμη και αν συνεχίζεται ο εμφύ-
λιος. Με βάση την ίδια έρευνα, 41% των ψηφοφόρων του κόμματος 
του Ερντογάν διαφωνούν με την κυβερνητική πολιτική και αυτό ε-
ξηγεί, στην αντίληψη της κυβερνητικής ηγεσίας, την απώλεια της 
Κωνσταντινούπολης στις δημοτικές εκλογές.
Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία απο-
μακρύνονται από την Κωνσταντινούπολη, ενώ οι συνεχιζόμενες πο-
λεμικές επιχειρήσεις στη Συρία, στην περιοχή του Ιντλίμπ, υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος να δημιουργήσουν άλλους 500.000 πρόσφυγες. 
Ο Ερντογάν προσπαθεί να βγει από τη δύσκολη θέση με την πρό-
ταση που παρουσίασε και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του 
ΟΗΕ, να δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας στη Συρία –υπό τουρ-
κικό έλεγχο– στην οποία θα επιστρέψουν εκατομμύρια πρόσφυγες 
και θα αναπτυχθεί και με ευρωπαϊκά και με τουρκικά κονδύλια.
Η πρόταση αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή, γιατί προϋποθέτει την 

επιβολή τουρκικής κυριαρχίας σε εδάφη της Συρίας που είναι κοντά 
στα σύνορα με την Τουρκία και ελέγχονται από τους Κούρδους.
Η μέθοδος που ακολουθεί ο Μητσοτάκης είναι να αντιμετωπίζει τα 
προβλήματα και να δημιουργεί διαύλους επικοινωνίας ακόμη και με 
τους πιο δύσκολους συνομιλητές. Αυτό εξηγεί και τη συνάντηση που 
είχε με τον Πρόεδρο Ερντογάν στο περιθώριο των εργασιών της Γε-
νικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της 
κάλυψης των αναγκών των προσφύγων που βρίσκονται στην Τουρ-
κία. Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι θα υπάρξει σε διάστημα μηνών συ-
νεννόηση με τον Ερντογάν για τον έλεγχο των ροών. Πολλά όμως θα 
εξαρτηθούν από την αποτελεσματικότητα της ελληνικής πλευράς. 
Διαφορετικά θα συμπεριφερθεί ο Ερντογάν αν εκτιμήσει ότι έχει 
μπροστά του μια «χαλαρή» Ελλάδα παρά τις όποιες αυστηρές δη-
λώσεις των κυβερνητικών στελεχών και διαφορετικά αν καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κρά-
τος που λειτουργεί αποτελεσματικά και ασκεί πίεση στην Τουρκία 
να συμπεριφερθεί υπεύθυνα και να αναλάβει τις υποχρεώσεις της.

Το πρώτο βήμα
Το πρώτο βήμα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, στο 
πλαίσιο της νέας μεταναστευτικής πολιτικής, είναι η σταδιακή απο-
συμφόρηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με τη μεταφορά 
10.000 αιτούντων άσυλο στην ενδοχώρα.
Ήδη οι περιφερειάρχες κλήθηκαν να αναλάβουν τις ευθύνες τους 
και να προετοιμάσουν νέες δομές υποδοχής ή να φιλοξενήσουν με-
τανάστες και πρόσφυγες σε ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής 
τους με χρήματα που θα καλυφθούν κυρίως από ευρωπαϊκά κονδύ-
λια.
Προς το παρόν συνεχίζονται οι αυξημένες ροές, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να εμφανιστούν στα νησιά του Ανατο-
λικού Αιγαίου περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες από αυτούς 
που θα μεταφερθούν στην ενδοχώρα.
Έχω εκφράσει τις επιφυλάξεις μου για την κυβερνητική απόφαση, 
με το σκεπτικό ότι μπορεί να λειτουργήσει σαν κίνητρο στα κυκλώ-
ματα των διακινητών, εφόσον πάντα ο στόχος είναι να μεταφέρουν 
κόσμο στα ελληνικά νησιά, για να πάνε στη συνέχεια στην ενδοχώρα 
και να δοκιμάσουν από εκεί την τύχη τους για μετακίνηση και εγκα-
τάσταση σε αναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε.
Σε διάστημα μερικών μηνών θα γνωρίζουμε εάν η κυβερνητική πο-
λιτική οδηγεί στην αποσυμφόρηση των νησιών και στην επιστροφή 
πολλών μεταναστών που δεν δικαιούνται άσυλο στην Τουρκία ή 
προσελκύει περισσότερους μετανάστες και πρόσφυγες στα ελλη-
νικά νησιά.
Χρειάζεται και χρόνος για την ωρίμανση της ελληνικής κοινής γνώ-
μης, ώστε να δεχτεί –εάν χρειαστεί– την εφαρμογή μέτρων όπως η 
λειτουργία κλειστών χώρων υποδοχής ή μετεγκατάσταση αιτούντων 
άσυλο όχι στην ενδοχώρα αλλά σε άλλα νησιά με σχετικά μικρό πλη-
θυσμό και μεγάλες εκτάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν γι’ αυτόν 
τον σκοπό.
Αν ο Μητσοτάκης καταφέρει να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό, 
που τείνει να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, θα βγούμε κερδισμένοι 
ως κράτος και ως κοινωνία και η κυβέρνηση θα έχει πολιτικά οφέλη.
Στην αντίθετη περίπτωση, θα ακολουθήσουμε μια πορεία στο άγνω-
στο με αναταράξεις και με την εκδήλωση νέας κρίσης εμπιστοσύνης 
σε βάρος της κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος.
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συνέντευξη

Η Τουρκία έχει εδώ και πολύ 
καιρό εντάξει το θέμα των ροών 
στη διαπραγματευτική της φαρέ-
τρα, άλλοτε με λιγότερο προφανή 
τρόπο, άλλοτε με ωμά ξεκάθαρο: 
«Στηρίξτε μας, αλλιώς θα ανοί-
ξουμε τις πύλες», καθώς δήλω-
σε πρόσφατα ο Ερντογάν.

Σ
ε θετική κατεύθυνση κρίνει ότι κι-
νούνται οι αποφάσεις του Υπουργι-
κού Συμβουλίου για το προσφυγικό 
και μεταναστευτικό ο πρώην δήμαρ-
χος Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος, 
ο οποίος ασκεί κριτική στην προ-

ηγούμενη κυβέρνηση για τους χειρισμούς της.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιό σας 
για την τραγωδία στη Μόρια. Θεωρείτε ότι ήταν 
κάτι το αναμενόμενο ή μια απρόβλεπτη εξέλιξη;
Ίσως να μην το χαρακτήριζα ακριβώς αναμενό-
μενο, αλλά, δυστυχώς, ούτε απρόβλεπτη εξέλιξη 
ήταν. Ο εγκλωβισμός ανθρώπων επί μήνες, υπό 
άσχημες συνθήκες και σε δομές που οι προδια-
γραφές τους αφορούσαν ούτε το ένα δέκατο των 
σημερινών αριθμών, είναι επόμενο να καλλιερ-
γεί τις συνθήκες για περιστατικά τέτοιου είδους. 
Πρόσφυγες ή όχι, όσοι βρίσκονται στη Μόρια και 
στο υπόλοιπο ΒΑ Αιγαίο είναι δεδομένο ότι διαβι-
ούν πολύ δύσκολα και, το χειρότερο, κάθε μέρα 
που περνάει αισθάνονται ολοένα και πιο απελ-
πισμένοι, μπροστά σε αδιέξοδο. Ο συνδυασμός 
είναι εκρηκτικός.

Πώς φτάσαμε στο σημείο η Μόρια να «φιλοξε-
νεί» σχεδόν 12.000 πρόσφυγες και μετανάστες;
Από το καλοκαίρι του 2015, όταν πέρασαν στη χώρα 
εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, 
και εγώ, ως δήμαρχος Σάμου τότε, αλλά και οι 
άλλοι δήμαρχοι των νησιών πρώτης υποδοχής το-
νίζαμε προς πάσα κατεύθυνση ότι το όλο σύστημα 
δεν λειτουργούσε καθόλου καλά, για να μην πω 
ότι δεν λειτουργούσε καθόλου. Η απόφαση να πα-
ραμένουν στα νησιά χιλιάδες άνθρωποι μέχρι τη 
–χρονοβόρα– χορήγηση ή όχι ασύλου ήταν απε-
ρίσκεπτη και εν δυνάμει επικίνδυνη. Παρά τις συ-
νεχείς εκκλήσεις, αιτήματα και παραστάσεις μας 
στις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές, ούτε οι υ-
πηρεσίες στελεχώθηκαν ποτέ επαρκώς ούτε, από 
την άλλη, έγινε κάτι ουσιαστικό ώστε να ερμηνευ-
τεί προς όφελος της χώρας μας η κοινή δήλωση 
Ε.Ε.-Τουρκίας και να υπάρξει έτσι ισορροπία με-
ταξύ αφίξεων και αναχωρήσεων προς την ενδο-
χώρα. Ούτε καν για τις ευάλωτες ομάδες! Η προη-
γούμενη κυβέρνηση αγνόησε ακόμη και την από-
λυτα τεκμηριωμένη μελέτη της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Από κει και πέρα, η συ-
νεχής αύξηση του αριθμού όσων διαβιούν στις 
δομές των νησιών ήταν αναπόφευκτη.

Το Υπουργικό Συμβούλιο χαρακτήρισε το πρό-
βλημα με τις εισροές αλλοδαπών στη χώρα ως 
κυρίως μεταναστευτικού και όχι προσφυγικού 
χαρακτήρα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε;
Το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο της Ύπατης Αρ-
μοστείας του ΟΗΕ αναφέρει για τη Σάμο ότι από 
τους 5.900 (!) ανθρώπους που βρίσκονται στο νησί, 
το 26% είναι από τη Συρία, άρα και εκ προοιμίου 
με προσφυγικό προφίλ, σύμφωνα και με την τότε 
ερμηνεία της συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας, και το 
41% (28% και 13% αντίστοιχα) από το Αφγανιστάν 
και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, χώρες που 
δεν περιλαμβάνει η Κοινή Δήλωση. Υπό αυτή την 
έννοια, όντως, το πρόβλημα μοιάζει να είναι κυ-
ρίως μεταναστευτικό, πλέον. Όμως η χώρα προ-
έλευσης δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για 
την παροχή ή όχι ασύλου. Και το ζήτημα γίνεται 
πιο σύνθετο αν στα ενδεικτικά στατιστικά που α-
νέφερα πιο πάνω παρατηρήσει κάποιος ότι απ’ 

εστική για τη χώρα κατάσταση μοιάζει στην πα-
ρούσα φάση να εξυπηρετεί και τα ενεργειακά 
σχέδια της Τουρκίας για την Ανατολική Μεσόγειο.

Θεωρείτε «ύποπτη» την αύξηση των ροών προς 
την Ελλάδα τους τελευταίους μήνες;
Με βάση και όσα σας είπα πιο πριν, νομίζω πως 
αποτελεί λογικό συμπέρασμα ότι «αθώα» σίγουρα 
δεν είναι. Με δεδομένο το αδιέξοδο που δημιουρ-
γούσαν για το ΒΑ Αιγαίο οι χειρισμοί της προη-
γούμενης κυβέρνησης, η «υπερφόρτωση» των 
δομών κατ’ αυτόν τον τρόπο ήταν ένας κίνδυνος 
που όλοι οι δήμαρχοι των νησιών πρώτης υπο-
δοχής είχαμε τονίσει εξαρχής ως υπαρκτό και 
σοβαρό. Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για να 
αποσοβηθεί και τώρα.

Από την εμπειρία σας ως δημάρχου Σάμου, πώς 
θα μπορούσε να υπάρξει ελάφρυνση του βά-
ρους που σηκώνουν τα νησιά του Ανατολικού 
και Βόρειου Αιγαίου;
Και ως δήμαρχος Σάμου, αλλά και ως υποψήφιος 
ευρωβουλευτής της ΝΔ, θεωρώ ότι συνεισέφερα 
με συγκεκριμένες, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες 
προτάσεις για την ανακούφιση των νησιών του ΒΑ 
Αιγαίου. Και χαίρομαι που αρκετές από αυτές τις 
προτάσεις περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων που 
ανακοινώθηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση. Ε-

όσους βρίσκονται μόνο στη Σάμο, το 51% είναι 
γυναίκες (21%) και παιδιά (30%), με 7 στα 10 από 
αυτά τα παιδιά να είναι κάτω των 12 ετών και το 
19% συνολικά να είναι ασυνόδευτα…

Πώς κρίνετε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από 
το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την αντι-
μετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού;
Τα μέτρα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και 
ισορροπούν μεταξύ της απτής πραγματικότητας και 
του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βάσει 
των διεθνών συμφωνιών. Η πρόκληση παραμέ-
νει, φυσικά, ως προς την εμπέδωση και την εφαρ-
μογή τους, ειδικά στον τομέα της στελέχωσης των 
δομών και της αποσυμφόρησης των νησιών, που 
αποτελεί πλέον έως και εθνικής σημασίας ζήτημα.

Ποιος είναι κατά την άποψή σας ο ρόλος της 
Τουρκίας στην αύξηση των ροών μεταναστών 
και προσφύγων προς την Ελλάδα;
Η Τουρκία έχει εδώ και πολύ καιρό εντάξει το 
θέμα των ροών στη διαπραγματευτική της φαρέ-
τρα, άλλοτε με λιγότερο προφανή τρόπο, άλλοτε 
με ωμά ξεκάθαρο: «Στηρίξτε μας, αλλιώς θα α-
νοίξουμε τις πύλες», καθώς δήλωσε πρόσφατα ο 
Ερντογάν. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα, ως χώρα 
πρώτης υποδοχής, βρίσκεται αναγκαστικά μεταξύ 
σφύρας και άκμονος, ενώ, παράλληλα, κάθε πι-

παναλαμβάνω, ωστόσο, ότι με τόσο χαμένο χρόνο 
και με την κατάσταση να είναι πλέον σχεδόν χα-
οτική, η προσπάθεια για την ουσιαστική και γρή-
γορη εφαρμογή τους πρέπει να είναι έντονη, συν-
δυασμένη, μεθοδική και συνεχής.

Είστε ικανοποιημένος από την ευρωπαϊκή αλ-
ληλεγγύη προς την Ελλάδα για το προσφυγικό-
μεταναστευτικό;
Κανείς, νομίζω, δεν θα μπορούσε να είναι απόλυτα 
ικανοποιημένος αν δει το θέμα διαχρονικά και ει-
δικότερα αν έχει, όπως εγώ, άμεση εμπειρία από 
τη σκληρή πραγματικότητα που διαμορφώθηκε στα 
νησιά του ΒΑ Αιγαίου την περασμένη τετραετία. Δεν 
λέω, βεβαίως, ότι δεν έγιναν πολλά από ευρωπαϊ-
κής πλευράς, σίγουρα όμως δεν έγιναν και όλα όσα 
ήταν δυνατόν και έπρεπε να γίνουν. Τα στενά εθνικά 
συμφέροντα υπερίσχυσαν σε αρκετές περιπτώσεις 
της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, ειδικά μόλις η κατά-
σταση έπαψε να είναι πολύ πιεστική για τις χώρες 
του Βορρά, που αποτελούν και τα επιθυμητά σημεία 
προορισμού προσφύγων και μεταναστών. Η πρό-
σφατη συμφωνία των 5 χωρών (Γερμανία, Γαλλία, 
Ιταλία, Μάλτα, Φινλανδία) για αναλογική κατανομή 
των προσφύγων-μεταναστών είναι ένα σημαντικό 
βήμα. Στη συμφωνία πρέπει να περιληφθούν η Ελ-
λάδα, η Ισπανία και η Κύπρος. Ουσιαστικά, χρειάζε-
ται εξειδικευμένη προσέγγιση και αναθεώρηση της 
Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας που το 2016 επιτέ-
λεσε ένα σημαντικό πλαίσιο ανάσχεσης των ροών.

Συνολικά, πώς πιστεύετε ότι η Ευρώπη θα πρέ-
πει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Θεωρώ ότι χρειάζονται εκ μέρους της πιο γεν-
ναίες, τολμηρές και ρεαλιστικές κινήσεις προς 
δύο κατευθύνσεις: Μεσοπρόθεσμα, ως προς την 
κατεύθυνση να εξαλειφθούν ή έστω να απαλυν-
θούν αυτά καθαυτά τα αίτια των προσφυγικών και 
μεταναστευτικών ροών. Και άμεσα, ως προς την 
κατεύθυνση της μεγάλης και ουσιαστικής βοή-
θειας, οικονομικής, υλικοτεχνικής και στελεχια-
κής, προς τις χώρες πρώτης υποδοχής, που απο-
τελούν άλλωστε και τα σύνορά της. Για να επιτύχει 
και στα δύο, θα πρέπει να ανασυνταχθεί πολιτικά 
και ιδεολογικά και να ξανασταθεί στα πόδια της 
ως οργανισμός πραγματικά αλληλέγγυων εταί-
ρων, διότι μόνο έτσι μπορεί να εκμεταλλευτεί τη 
μεγάλη γεωπολιτική και οικονομική οντότητα που 
συνιστά το άθροισμα των μερών της.

«Οι χειρισμοί  
της προηγούμενης  

κυβέρνησης δημιούργησαν  
αδιέξοδο»

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Μιχάλης Αγγελόπουλος, 
πρώην δήμαρχος Σάμου, μέλος του Κογκρέσου Τοπικών 
και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης



Η κυβέρνηση της ΝΔ επέδειξε κατα-
στροφική αδράνεια τους δύο πρώτους 
μήνες διακυβέρνησης. Αντί να συνεχί-
σει το πρόγραμμα αποσυμφόρησης  
των νησιών που είχε εκπονήσει και  
ήδη υλοποιούσε η κυβέρνηση του  
ΣΥΡΙΖΑ, μετακινώντας περισσότερους 
από 30.000 στην ενδοχώρα το 2018, εξα-
ντλήθηκε σε επικοινωνιακή πολιτική.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«H τραγική κατάσταση στη Μόρια  
“επισφραγίστηκε” με τους θανάτους 

των τελευταίων ημερών»

Δ
ριμεία κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης σχε-
τικά με το προσφυγικό-μεταναστευτικό, μετά την τραγω-
δία στη Μόρια, ασκεί ο αναπληρωτής τομεάρχης Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Κορινθίας, 
Γιώργος Ψυχογιός.

Θα ήθελα να αρχίσουμε τη συζήτησή μας με την τραγωδία στη Μόρια. 
Κατ’ αρχάς, έχουμε εικόνα για το τι συνέβη;
Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η 
πυρκαγιά ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα. Αναμένουμε και το τελικό πόρι-
σμα. Μέχρι όμως να βγει η επίσημη ανακοίνωση από το ανακριτικό της 
Πυροσβεστικής, είδαμε πολλά ΜΜΕ, καθώς και στελέχη της ΝΔ, να απο-
δίδουν την πυρκαγιά στους πρόσφυγες. Έφτασαν να υιοθετήσουν σενά-
ρια για εμπρησμό, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν 
κάτι τέτοιο. Επίσης, οι συγκεχυμένες πληροφορίες από πλευράς της κυ-
βέρνησης και των αρμοδίων επιβεβαίωσαν ότι στη Μόρια αυτή τη στιγμή 
επικρατεί απόλυτο χάος. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις πρώτες ημέρες που 
ακολούθησαν την πυρκαγιά δεν είχαμε ξεκάθαρη εικόνα για τον αριθμό 
των νεκρών. Την ώρα που η ΕΛ.ΑΣ. και το ΑΠΕ έκαναν λόγο για τουλά-
χιστον δύο νεκρούς –μία γυναίκα και ένα βρέφος–, αφήνοντας ανοιχτό το 
ενδεχόμενο και για περισσότερους, το υπουργείο Υγείας τους διέψευδε 
και έκανε λόγο για μία νεκρή γυναίκα και 17 εγκαυματίες.

Εδώ και πολύ καιρό η Μόρια χαρακτηρίζεται «κολαστήριο». Τι είναι 
αυτό που οδήγησε στην τραγωδία;
H τραγική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μόρια «επισφραγίστηκε» 
με τους θανάτους των τελευταίων ημερών. Δεν πρόκειται να ακολουθή-
σουμε τις κραυγές που η ΝΔ είχε επιλέξει ως αντιπολίτευση, ούτε πρόκει-
ται να σπεκουλάρουμε, όπως έκαναν τα στελέχη της. Ωστόσο, με νηφαλιό-
τητα πρέπει να δούμε γιατί η κατάσταση στη Μόρια έχει φτάσει στο απρο-
χώρητο. Υπάρχουν ευθύνες και πρέπει να αποδοθούν. Η κυβέρνηση της 
ΝΔ επέδειξε καταστροφική αδράνεια τους δύο πρώτους μήνες διακυβέρ-
νησης. Αντί να συνεχίσει το πρόγραμμα αποσυμφόρησης των νησιών που 
είχε εκπονήσει και ήδη υλοποιούσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μετακινώ-
ντας περισσότερους από 30.000 στην ενδοχώρα το 2018, εξαντλήθηκε σε 
επικοινωνιακή πολιτική πάνω σε ένα τόσο σοβαρό και σύνθετο ζήτημα. 
Αποτέλεσμα ήταν η αποσυμφόρηση να ξεκινήσει με δύο μήνες καθυστέ-
ρηση, μόλις στα τέλη Αυγούστου. Η ΝΔ παρέλαβε τη Μόρια με 5.500 αν-

λιτικής, δημιουργώντας μάλιστα αυτοτελές υπουργείο τον Νοέμβριο του 
2016. Μετά από τεσσεράμισι χρόνια διακυβέρνησης, και παρά τα λάθη και 
τις καθυστερήσεις που υπήρξαν σε αυτή τη διαδρομή, μπορούμε να πούμε 
ότι η μεταναστευτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είχε ξεκάθαρα θετικό ισοζύγιο: 
Όσον αφορά την υποδοχή και φιλοξενία, δημιουργήθηκαν 50.000 θέσεις 
φιλοξενίας στην ενδοχώρα και 10.000 στα νησιά. Όσον αφορά το πολύ ση-
μαντικό κομμάτι της ένταξης, 12.500 προσφυγόπουλα πήγαν σχολείο, προ-
βλέφθηκε πρόσβαση στην αγορά εργασίας των αιτούντων άσυλο, παροχή 
ΑΜΚΑ για πρόσφυγες και μετανάστες, ώστε να έχουν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη όταν τη χρειάζονται, ενώ εκπονήθηκε η Εθνική Στρατηγική για 
την Ένταξη, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με πολυεπίπεδες πολιτικές για τον 
προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό της χώρας μας. Πολύ σημαντι-
κές ήταν και οι νομοθετικές μας παρεμβάσεις για την ιθαγένεια της 2ης γε-
νιάς μεταναστών, οι βελτιώσεις στην πολιτογράφηση και τις άδειες διαμο-
νής, προκειμένου άνθρωποι που ήταν για χρόνια «αόρατοι» από την πολι-
τεία να ζήσουν αξιοπρεπώς, με δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως όλοι.

Ποιο το σχόλιό σας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το ζή-
τημα η Ε.Ε.;
Νομίζω, το αποτύπωσε πολύ εύστοχα ο πάπας Φραγκίσκος πριν από λίγες 
μέρες: «Οι χώρες που πουλάνε όπλα δημιουργούν την προσφυγιά και μετά 
δεν θέλουν τους πρόσφυγες». Θα συμπλήρωνα ότι οι ίδιες χώρες είναι υ-
πεύθυνες για την κλιματική αλλαγή και την αύξηση των ανισοτήτων. Κα-
νείς και καμία δεν φεύγει από τον τόπο του αν δεν υπάρχουν λόγοι που 
τον εξαναγκάζουν να κάνει κάτι τέτοιο. Δυστυχώς, η Ευρώπη οχυρώνε-
ται όλο και περισσότερο πίσω από ένα μοντέλο αποτροπής, με αποτέλε-
σμα όλο και περισσότερους θανάτους, αλλά και αμφισβήτησης βασικών 
αρχών του διεθνούς δικαίου και ευρωπαϊκών αξιών. Αυτό στρέφει τις ευ-
ρωπαϊκές κοινωνίες προς τον ρατσισμό και το μίσος.

Τι θα ζητούσατε από τις Βρυξέλλες ειδικά για την Ελλάδα όσον αφορά 
το προσφυγικό-μεταναστευτικό;
Από το 2017 η θέση μας για το ποια πρέπει να είναι η αντιμετώπιση στο προ-
σφυγικό-μεταναστευτικό είναι η ίδια και συνεχίζουμε να τη διεκδικούμε 
από τη θέση της αντιπολίτευσης. Έχει τρία σκέλη: Κατ’ αρχάς, η συνοριακή 
διαδικασία πρέπει να γίνεται με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και 
ειδικότερα στη Σύμβαση της Γενεύης. Δεύτερο σημείο, είναι επιτακτική 
ανάγκη η Ευρώπη, αλλά και όλος ο δυτικός κόσμος, να καταλάβει ότι αν 
δεν ληφθούν πρωτοβουλίες για να σταματήσουν οι αιτίες που γεννούν την 
προσφυγιά και τη μετανάστευση, αλλά και να ενισχυθούν με δίκαιη ανά-
πτυξη και συνεργασία με την Ε.Ε. οι χώρες προέλευσης, οι μετακινήσεις 
θα είναι εντεινόμενες. Τέλος, πρέπει να εφαρμοστεί η αλληλεγγύη μεταξύ 
των κρατών-μελών. Ένας υποχρεωτικός μηχανισμός καταμερισμού των 
αιτούντων άσυλο μεταξύ των κρατών-μελών. Βέβαια, μαζί με τον μηχα-
νισμό αυτόν πρέπει, επιτέλους, να εγκαθιδρυθεί το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύ-
στημα Ασύλου, το οποίο θα εδράζεται στο διεθνές δίκαιο, στον ανθρωπι-
σμό και στην αλληλεγγύη.

θρώπους και σήμερα βρίσκονται στο ΚΥΤ περίπου 13.000, με συνέπεια να 
δημιουργείται αυτή η εκρηκτική κατάσταση που ανά πάσα στιγμή μπορεί 
να οδηγήσει σε τραγωδίες.

Η κυβέρνηση κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ευθύνεται για το «γκουλάγκ» 
της Μόριας. Τι απαντάτε;
Το σχόλιο του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδη, περί «γκου-
λάγκ» αποδεικνύει πως τώρα, στα δύσκολα, είτε λόγω πανικού είτε για άλ-
λους λόγους σκοπιμότητας, ο ίδιος ξέχασε όσα έλεγε πριν από έναν μήνα, 
όταν επισκέφθηκε το ΚΥΤ της Μόριας και μιλούσε για «θετική εντύπωση 
από την πληρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες της χώρας 
το προσφυγικό». Σε ένα τόσο ευαίσθητο και κρίσιμο πολιτικό ζήτημα, όπως 
το προσφυγικό, νομίζω ότι τέτοιου είδους λαϊκισμοί δεν βοηθούν. Περιμέ-
νουμε, λοιπόν, να δούμε σχέδιο και πολιτικές που να σέβονται το διεθνές 
δίκαιο, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες, αντί για δηλώσεις εντυπώσεων.

Πώς κρίνετε τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για το προ-
σφυγικό-μεταναστευτικό;
Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν επιδιώκουν να ευθυγραμμίσουν τη χώρα 
με ακροδεξιές πολιτικές τύπου Ουγγαρίας και σε πολλά σημεία παραβιά-
ζουν ευθέως το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η ΝΔ βαφτίζει αυθαί-
ρετα το ζήτημα «μεταναστευτικό» και όχι «προσφυγικό», προβλέποντας 
παράλληλα κατάλογο «ασφαλών τρίτων χωρών», τορπιλίζοντας ευθέως 
τη Σύμβαση της Γενεύης, που προϋποθέτει εξατομικευμένη εξέταση των 
αιτημάτων ασύλου και όχι εκ των προτέρων χαρακτηρισμό πληθυσμών ή 
χωρών. Προωθείται επίσης η γενικευμένη κράτηση αιτούντων άσυλο σε 
κλειστά κέντρα-φυλακές, για την οποία η Ελλάδα έχει πολλάκις κατακρι-
θεί και καταδικαστεί σε διεθνές επίπεδο, καθώς και πρακτικές αποτροπής 
στην ξηρά και στη θάλασσα που θέτουν σε αμφισβήτηση το διεθνές δίκαιο 
και το Δίκαιο της Θάλασσας.

Αν κάνατε έναν απολογισμό σχετικά με το πώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
αντιμετώπισε το προσφυγικό-μεταναστευτικό, το ισοζύγιο θα ήταν θε-
τικό ή αρνητικό;
Το 2015 βρήκαμε μια χώρα εντελώς ανέτοιμη να διαχειριστεί το προσφυ-
γικό και μεταναστευτικό ζήτημα σε όλα τα επίπεδα. Ακριβώς γιατί πιστεύ-
αμε ως ΣΥΡΙΖΑ ότι πρόκειται για ένα από τα πιο κρίσιμα κοινωνικά ζητή-
ματα, για πρώτη φορά συστήσαμε χαρτοφυλάκιο Μεταναστευτικής Πο-

Γιώργος  
Ψυχογιός,  

βουλευτής Κορίνθου 
του ΣΥΡΙΖΑ, αναπληρωτής 

τομεάρχης  
Μεταναστευτικής  

Πολιτικής
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Ν
έους… πρωτότυπους τρόπους φαίνεται ότι βρί-
σκουν οι κακοποιοί για να αυξήσουν τα κέρδη 
τους, όπως αποκαλύπτεται από τις πρόσφατες 
δράσεις της αστυνομίας και τις εξαρθρώσεις 
συμμοριών που δρούσαν σε όλη τη χώρα.

Έκλεβαν καλώδια χαλκού και φωτοβολταϊκά
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν την περασμένη Τετάρτη οι πέντε 
κατηγορούμενοι από τη Ρουμανία για την εμπλοκή τους σε 
κλοπές καλωδίων από φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ηλεία και 
άλλες περιοχές της Ελλάδας. Οι δράστες είχαν αφαιρέσει κα-
λώδια χαλκού, συνολικού μήκους άνω των 15 χιλιομέτρων. 
Η αξία τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 240.000 ευρώ, ενώ οι 
φθορές που προκάλεσαν στα φωτοβολταϊκά πάρκα ξεπερνά 
τα 300.000 ευρώ.
Οι δράστες, ηλικίας 35, 33, 32, 31 και 25 ετών, είχαν «οργώσει» 
όλη την Ελλάδα, προκειμένου να εντοπίσουν τους στόχους 
τους. Μάλιστα, όπως προέκυψε, η Ηλεία ήταν στις προτιμήσεις 
τους, καθώς είχαν «χτυπήσει» τέσσερις φορές στην περιοχή, 
από τις εννέα συνολικά. Σύμφωνα με το ilialive.gr, οι δράστες 
είχαν κλέψει καλώδια από φωτοβολταϊκά πάρκα σε Καβάσι-
λα, Στρούσι, Μπόρσι και Σιμόπουλο, ενώ ετοιμάζονταν για ένα 
ακόμη χτύπημα, στην περιοχή του Ελαιώνα.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα φέρονται να είχαν χτυπήσει σε Γαρ-
γαλιάνους, Κόρινθο, Παλαμά Καρδίτσας, Πιερία και Λιμνοχώ-
ρι. Απ’ όλα τα παραπάνω, τα έξι ανήκουν στην ίδια εταιρεία 
εκμετάλλευσης. Οι κατηγορούμενοι, ξεκινώντας από τη χώρα 
τους, περνούσαν τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και 
κατέβαιναν κυρίως στα νότια της χώρας. Οι αστυνομικοί της 
Ασφάλειας Αμαλιάδας, αξιοποιώντας στοιχεία με φωτογρα-
φικό υλικό και βίντεο, εντόπισαν τα αυτοκίνητα των δραστών 
και στη συνέχεια τους ίδιους. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και 
κατέσχεσαν γάντια, κόφτες, πένσες, κατσαβίδια, ένα επανα-
φορτιζόμενο συρματόσχοινο με γάντζους στις άκρες, τα οποία 
χρησιμοποιούσαν για την αφαίρεση των καλωδίων χαλκού, τα 
δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν και πέντε κινητά.

«Μπούκες» με αυτοκίνητα
Εν τω μεταξύ, μια νέα, θρασύτατη μέθοδο ληστείας χρησιμο-
ποιούν διάφορες συμμορίες στην Αθήνα, την «μπούκα» με αυ-
τοκίνητα σε καταστήματα. Συγκεκριμένα, πριν από λίγες ημέ-
ρες άγνωστοι εισέβαλαν με αυτοκίνητα σε καταστήματα στις 
περιοχές του Ρέντη και της Μεταμόρφωσης, απ’ όπου αφαίρε-
σαν χρήματα και διάφορα είδη.
Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα με ανταλ-
λακτικά αυτοκινήτων στην οδό Θεσσαλονίκης στου Ρέντη. 
Οι δράστες, αφού έσπασαν με το αυτοκίνητο τα ρολά και την 
πόρτα, αφαίρεσαν ό,τι βρήκαν στο κατάστημα και στη συνέ-
χεια τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας το όχημα στο σημείο. 
Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο είχε κλαπεί στις 18 
Σεπτεμβρίου από τον Κολωνό.
Το ίδιο βράδυ, περίπου δύο ώρες αργότερα, σημειώθηκε 
ανάλογο περιστατικό στην οδό Μπακογιάννη στη Μεταμόρφω-
ση. Οι δράστες εισέβαλαν, επίσης με όχημα, σε κατάστημα με 

κουφώματα και, αφού πήραν χρήματα, εξαφανίστηκαν. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την αστυνομία παρόμοιο χτύ-
πημα, με «πολιορκητικό κριό» μια κλεμμένη συλλεκτική Ford 
Mustang, είχε λάβει χώρα και σε κατάστημα με ηλεκτρονικά 
είδη στην περιοχή του Ρέντη, ενώ οι αρχές δεν έχουν κατορ-
θώσει ακόμη να εντοπίσουν τους δράστες.
Και, μέσα σ’ όλα, συνεχίζονται οι ληστείες σε ΑΤΜ με τη μέθο-
δο της… ανατίναξης, με τελευταίο «θύμα» αυτόματο μηχάνημα 
πληρωμών σε υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Ιφιγενείας 
στη Νέα Ιωνία, έναν κεντρικό δρόμο με κίνηση καθ’ όλο το 
24ωρο.

Οι αριθμοί της εγκληματικότητας
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. που αφορούν 
το α΄ εξάμηνο του 2019, στο διάστημα αυτό διαπράχθηκαν σε 
όλη την επικράτεια 93 επιπλέον ληστείες σε σχέση με το αντί-
στοιχο διάστημα του 2018. Επίσης, διαπράχθηκαν 159 απόπει-
ρες ληστείας, έναντι 139 που είχαν καταγραφεί το α΄ εξάμηνο 
του 2018. Αναλυτικά, σε επίπεδο επικράτειας, καθώς και στις 
πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπου παρατηρείται 
ο κύριος όγκος των ληστειών, καταγράφονται 2.264 ληστείες 
έναντι 2.171 σε όλη την επικράτεια, 1.787 έναντι 1.734 στην Ατ-
τική και 263 έναντι 220 στη Θεσσαλονίκη. Ως προς τα είδη των 
ληστειών που τελέστηκαν στην επικράτεια κατά το α΄ εξάμηνο 
του 2019, παρατηρούνται επιμέρους διακυμάνσεις σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 ως εξής:
•  62 λιγότερες κινητών τηλεφώνων-μικροποσών (806 έναντι 

868)
• 61 λιγότερες σε οικίες (308 έναντι 369)
• 17 λιγότερες με αρπαγές τσαντών (147 έναντι 164)
• 11 λιγότερες σε σούπερ μάρκετ (33 έναντι 44)
• 11 λιγότερες σε ΕΛ.ΤΑ. (6 έναντι 17)
•  14 επιπλέον σε μίνι μάρκετ, καταστήματα ψιλικών (49 έναντι 

35)

• 22 επιπλέον σε πρατήρια υγρών καυσίμων (82 έναντι 60)
• 25 επιπλέον σε καταστήματα (146 έναντι 121)
• 33 επιπλέον σε ταξί (52 έναντι 19)
• 42 επιπλέον σε περίπτερα (74 έναντι 32)
• 72 επιπλέον σε πρακτορεία ΟΠΑΠ (121 έναντι 49)
Όσον αφορά τις κλοπές και διαρρήξεις, κατά το α΄ εξάμηνο 
του 2019 παρουσιάζουν αύξηση συγκριτικά με το αντίστοιχο 
εξάμηνο του 2018. Σε επίπεδο επικράτειας, καθώς και στις πό-
λεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπου καταγράφεται ο 
κύριος όγκος των κλοπών και των διαρρήξεων, στη σύγκριση 
των πρώτων εξαμήνων του 2019 και του 2018 τα στοιχεία είναι 
αποκαλυπτικά:
• 39.335 έναντι 36.997 στην επικράτεια
• 23.495 έναντι 22.347 στην Αττική
• 8.427 έναντι 6.379 στη Θεσσαλονίκη
Ως προς τα είδη κλοπών-διαρρήξεων που τελέστηκαν στην 
επικράτεια, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018, κα-
ταγράφονται:
• 1.178 επιπλέον από ΙΧΕ αυτοκίνητα (10.241 έναντι 9.063)
• 1.173 επιπλέον μικροκλοπές (5.994 έναντι 4.821)
• 258 επιπλέον σε συγκοινωνιακά μέσα (2.869 έναντι 2.611)
• 238 επιπλέον σε οικίες (10.281 έναντι 10.043)
• 67 επιπλέον με αρπαγές τσαντών (437 έναντι 370)
• 8 λιγότερες σε ιερούς ναούς (177 έναντι 185)
Τέλος, όσον αφορά τις κλοπές τροχοφόρων, αυτές μειώθηκαν 
κατά 1.493 σε επίπεδο επικράτειας σε σχέση με το αντίστοιχο 
περσινό διάστημα. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο επικράτειας, κα-
θώς και στις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπου 
καταγράφεται ο κύριος όγκος των κλοπών τροχοφόρων, στη 
σύγκριση του α΄ εξαμήνου του 2019 με το α΄ εξάμηνο του 2018 
καταγράφονται τα εξής:
• 10.369 έναντι 11.862 στην επικράτεια
• 6.782 έναντι 7.549 στην Αττική
• 1.158 έναντι 1.184 στη Θεσσαλονίκη.

 ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ
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Ο Πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να παρουσιά-
σει την επιδίωξη των Δημοκρατικών στη Βου-
λή των Αντιπροσώπων να τον παραπέμψουν 
ως άλλη μια προσπάθεια να ακυρώσουν το 
αποτέλεσμα των εκλογών του 2016. Με αυτόν 
τον τρόπο επιχειρεί να συσπειρώσει την εκλο-
γική βάση του.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Η Ρωσία με απόλυτη βεβαιότητα 
επενέβη στις αμερικανικές εκλογές 

του 2016»

Σ
τη θυελλώδη πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ ως 
Προέδρου των ΗΠΑ πρόσφατα προστέθηκε άλλος 
ένας πονοκέφαλος ιδιαίτερης σοβαρότητας, καθώς 
η Βουλή των Αντιπροσώπων της χώρας ξεκίνησε 
διαδικασία έρευνας, με το ερώτημα της αποπο-
μπής του, με αφορμή ένα τηλεφώνημα προς τον 
Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη διάρ-

κεια του οποίου φαίνεται ότι τον πίεσε προκειμένου οι ουκρανικές 
αρχές να συγκεντρώσουν στοιχεία σε βάρος του γιου του πρώην 
αντιπροέδρου των ΗΠΑ και νυν διεκδικητή του χρίσματος των 
Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2020. Η υπόθεση 
μοιάζει πολύ μπερδεμένη για όσους εξ ημών δεν γνωρίζουμε τις 
διαδικασίες στις ΗΠΑ. Έτσι, ο Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, καθη-
γητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, αναλαμβάνει να μας ξεδιαλύνει τι συμβαίνει, γιατί 
συμβαίνει και πού μπορεί να οδηγήσει.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να εξηγήσουμε τι είναι η διαδικασία απο-
πομπής του Προέδρου Τραμπ, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία 
της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων παραπέμπει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ 
για σημαντικά ποινικά αδικήματα. Στη συνέχεια η Γερουσία τον 
δικάζει. Η διαδικασία έχει λάβει χώρα μόνο δύο φορές, με τους 
Προέδρους Άντριου Τζόνσον το 1868 και Μπιλ Κλίντον το 1998. 

Όλα άρχισαν από μια τηλεφωνική συνδιάλεξη του Τραμπ με τον 
Ουκρανό ομόλογό του. Τι το επιλήψιμο είχε η συνομιλία αυτή;
Ο Πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από τον Ουκρανό ομόλογό του να συμ-
βάλει στη συλλογή πληροφοριών για τυχόν αδικήματα διαφθοράς 
του πρώην αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν και του γιου του σε οικο-
νομικές συναλλαγές τους στην Ουκρανία. Η αμερικανική νομο-
θεσία απαγορεύει να συνεργαστεί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ (ή άλλοι 
πολιτικοί) με ξένες κυβερνήσεις για εσωτερικό εκλογικό όφελος.

Πόσο πιθανό θεωρείτε το Κογκρέσο τελικά να αποπέμψει τον 
Τραμπ από Πρόεδρο των ΗΠΑ;
Ακόμα και αν η Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχεται από 
τους Δημοκρατικούς, παραπέμψει τον Πρόεδρο Τραμπ, είναι αμ-
φίβολο αν η Γερουσία, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, 
θα τον καταδικάσει.

Από την άλλη πλευρά, πώς κρίνετε τις αντιδράσεις του Τραμπ 
μπροστά στις αποκαλύψεις;
Ο Πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να παρουσιάσει την επιδίωξη των 
Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων να τον παραπέμ-
ψουν ως άλλη μια προσπάθεια να ακυρώσουν το αποτέλεσμα των 
εκλογών του 2016. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να συσπειρώσει 
την εκλογική βάση του.

Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο, πόσο 
βάρος θα έχει, πιστεύετε, η όλη αναταραχή και υπέρ ποιου;
Θα εξαρτηθεί από το πόσο πειστικές θα φανούν στην αμερικανική 
κοινωνία οι κατηγορίες ενάντια στον Τραμπ. Το 1998 οι κατηγορίες 
ενάντια στον Κλίντον δεν έπεισαν τους περισσότερους Αμερικανούς 
ότι δικαιολογούσαν την αποπομπή του.

Ο Τραμπ έχει κατηγορηθεί ότι ευνοήθηκε το 2016 από «ρωσικό 
δάκτυλο» στις προεδρικές εκλογές. Τώρα κατηγορείται ότι ε-
πιχείρησε να χρησιμοποιήσει ξένο ηγέτη σε βάρος του Δημο-
κρατικού υποψηφίου, Τζο Μπάιντεν. Θεωρείτε ότι υπάρχει κά-
ποιο pattern εδώ ή απλώς ο Τραμπ δεν διστάζει να χτυπήσει και 
κάτω από τη ζώνη;
Η Ρωσία με απόλυτη βεβαιότητα επενέβη στις αμερικανικές εκλο-
γές του 2016, δεν έχει όμως αποδειχθεί ότι το έπραξε σε συνεργα-
σία με την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ. Ισχύει ότι ο Τραμπ 
δεν διστάζει να χτυπάει κάτω από τη ζώνη, σύμφωνα με πρακτι-
κές που έμαθε στη Νέα Υόρκη από τον δικηγόρο Ρόι Κόουν κατά 
τις δεκαετίες του 1970 και 1980. Ο Κόουν ήταν το δεξί χέρι του γε-
ρουσιαστή Τζόζεφ Μακάρθι επί μακαρθισμού.

Όσον αφορά το αντίπαλο στρατόπεδο, αυτό των Δημοκρατικών, 
πώς κρίνετε τις προσπάθειές τους να λύσουν τον πολιτικό γρίφο 
«Τραμπ»;
Υπάρχει ο κίνδυνος να εκληφθεί τυχόν παραπομπή του Τραμπ από 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως πολιτικό παιχνίδι, συσπειρώνοντας 
την εκλογική βάση του Τραμπ. Θα πρέπει να πείσουν την αμερικα-
νική κοινωνία ότι υπάρχουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία που αποδει-
κνύουν τη διάπραξη από τον Τραμπ σοβαρού ποινικού αδικήματος.

Για να αλλάξουμε κλίμα, οι ΗΠΑ μοιάζουν να αυξάνουν διαρ-
κώς τις πιέσεις τους προς την Κίνα, στο πλαίσιο του εμπορικού 
πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τι επιδιώκει ο Τραμπ, κατά 
την άποψή σας;
Επιδιώκει να ανακόψει την οικονομική άνοδο της Κίνας σε βάρος 
της αμερικανικής οικονομίας. Η στάση του είναι δικαιολογημένη 
σχετικά με τις κινεζικές πρακτικές μη σεβασμού των πνευματικών 
δικαιωμάτων δυτικών εφευρέσεων.

Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Τραμπ αποκήρυξε την παγκο-
σμιοποίηση υπέρ ενός νέου «πατριωτισμού». Πώς νομίζετε ότι 
τον εννοεί;
Στρέφεται ρητορικά ενάντια στις παγκοσμιοποιημένες ελίτ (στις ο-
ποίες βέβαια ανήκει ως επιχειρηματίας διεθνούς εμβέλειας). Α-
ποτελεί δεξιό λαϊκισμό και απευθύνεται στο εσωτερικό των ΗΠΑ 
για εκλογικούς σκοπούς.

Και τις δύο φορές η Βουλή των Αντιπροσώπων παρέπεμψε και η 
Γερουσία αθώωσε τους Προέδρους. Ο Πρόεδρος Νίξον παραιτή-
θηκε το 1974 πριν από την (βέβαιη) παραπομπή του από τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων.
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Χαράλαμπος 
Παπασωτηρίου,
καθηγητής Διεθνών 

Σχέσεων και Στρατηγικών 
Σπουδών στο Πάντειο 

Πανεπιστήμιο



Α
κόμα μία ευκαιρία για 
την ένταξη στην ευνοϊκή 
ρύθμιση για τις οφειλές 
σε εφορία και ασφαλι-
στικά ταμεία σε έως 120 
δόσεις έχουν οι φορολο-
γούμενοι μετά την πα-

ράταση που έδωσε η κυβέρνηση. Η προθεσμία 
λήγει τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου και η κυβέρ-
νηση έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους 
ότι δεν θα υπάρξει άλλη παράταση. Από κει και 
πέρα, θα ξεκινήσει ένα σαφάρι κατασχέσεων 
και λοιπών αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, αίτηση 
για ένταξη στη ρύθμιση για τις οφειλές στα 
ασφαλιστικά ταμεία έχουν καταθέσει περισ-
σότεροι από 370.000 οφειλέτες τακτοποιώ-
ντας χρέη 3 δισ. ευρώ, ενώ η ρύθμιση για την 
εφορία φαίνεται να έχει προσελκύσει το εν-
διαφέρον τουλάχιστον 500.000 φορολογου-
μένων. Ο αριθμός αυτός, όμως, δεν κρίνεται 
ιδιαίτερα ικανοποιητικός, καθώς φαίνεται 
ότι σχεδόν εννέα στους δέκα δεν μπόρεσαν 
ή δεν θέλησαν να υπαχθούν στην άκρως ευ-
νοϊκή δυνατότητα να πληρώνουν σε έως 120 
δόσεις με επιτόκιο μόλις 3% και από 20 ευρώ 
τον μήνα τα χρέη τους, χωρίς τον φόβο της 
κατάσχεσης.
Αυτό σημαίνει ότι είτε κάποιοι «υποχώρη-
σαν», φοβούμενοι ότι ακόμα κι αν μπουν στη 
διαδικασία θα «γονατίσουν» τελικά μετά από 
λίγους μήνες και θα χάσουν τη ρύθμιση, είτε 
κάποιες ατέλειες της ρύθμισης ακυρώνουν 
τα οφέλη που αυτή υπόσχεται. Στο πλαίσιο 
αυτό, μια λύση που προτείνουν άνθρωποι της 
αγοράς είναι να αλλάξει ο νόμος και να μη 
χάνεται η ρύθμιση αν εξοφλείται κανονικά. 
Αν όμως ο οφειλέτης αφήσει απλήρωτα νέα 

χρέη, τότε το Δημόσιο να μπορεί να εισπράτ-
τει με κατασχέσεις τις νέες οφειλές χωρίς να 
καταπίπτει η ρύθμιση των 120 δόσεων.

Τα αναγκαστικά μέτρα
Στόχος της κυβέρνησης είναι να πειστούν όσο 
το δυνατόν περισσότεροι να υπαχθούν στις ρυθ-
μίσεις με πολλαπλά οφέλη, όπως μείωση του ε-
λάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης από τα 30 ευρώ 
στα 20 ευρώ, μείωση επιτοκίου από 5% σε 3%, 
δυνατότητα σε όλα τα νομικά πρόσωπα με βα-
σική οφειλή μέχρι 1.000.000 ευρώ να ρυθμί-
σουν την οφειλή τους μέχρι 120 δόσεις, κάτι που 
μέχρι σήμερα συνέβαινε μόνο για τα φυσικά 
πρόσωπα, αποδέσμευση των κατασχεμένων τρα-
πεζικών λογαριασμών, δικαίωμα σε όσους είχαν 
υπαχθεί στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 να υπα-
γάγουν τα χρέη τους στη νέα αυτή ρύθμιση και 
να επωφεληθούν των πιο ευνοϊκών όρων της και, 
τέλος, ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω της 
αντίστοιχης πλατφόρμας.
Στον αντίποδα, όσοι δεν σπεύσουν να τακτο-
ποιήσουν τις εκκρεμότητές τους στη συνέχεια 
θα έρθουν αντιμέτωποι με σκληρά μέτρα, όπως:
Κατασχέσεις κινητών αξιών: Τραπεζικοί λο-
γαριασμοί θα δεσμευτούν, με το μέτρο να αγ-
γίζει και τους συνδικαιούχους. Από την κα-
τάσχεση γλιτώνει μόνο ένας τραπεζικός λογα-
ριασμός, που έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος 
και για καταθέσεις ύψους έως 1.250 ευρώ. 
Σειρά προς κατάσχεση θα πάρουν ομόλογα, 
μετοχές και ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Κατασχέσεις ακινήτων: Στο στόχαστρο βρί-
σκονται τα ακίνητα οφειλετών που χρωστούν 
πάνω από 200.000 ευρώ.
Ειδοποιητήρια σε μικροοφειλέτες: Ειδικός 
μηχανισμός θα εντοπίζει αμέσως τους μικρο-
οφειλέτες, στους οποίους θα αποστέλλει ειδο-

ποιητήρια για άμεση ρύθμιση ή εξόφληση των 
ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών τους.

Η πάγια ρύθμιση
Στο μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε από τον υ-
πουργό Οικονομικών, προ των πυλών βρίσκο-
νται οι αλλαγές στην πάγια ρύθμιση. Συγκε-
κριμένα, οι δόσεις για όλες τις οφειλές θα γί-
νουν 24 αντί για 12, αλλά όχι για όλους. Οι 
24 δόσεις θα δίνονται οπωσδήποτε σε όσους 
έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.000 
ευρώ, ενώ για τους έχοντες μεγαλύτερο εισό-
δημα ο αριθμός των δόσεων θα πάει κλιμα-
κωτά, ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα, την οι-
κογενειακή κατάσταση, αλλά και το ύψος της 
οφειλής.
Παράλληλα, για τις οφειλές από έκτακτη 
αιτία, όπως ο φόρος κληρονομιάς, οι δόσεις 
θα γίνουν 48 αντί για 24 και πάλι με βάση το 
εισοδηματικό κριτήριο.
Τέλος, το επιτόκιο αναμένεται να παραμεί-
νει σταθερό στο 5% (αν και υπάρχουν ειση-
γήσεις για αύξησή του, προκειμένου το επι-
τόκιο του Δημοσίου να μην είναι χαμηλότερο 
από αυτό που δίνουν οι τράπεζες για κεφά-

λαιο κίνησης), ενώ συνολικά η ρύθμιση θα 
αφορά μόνο τις οφειλές που θα καταστούν 
ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.

Η ένταξη στη ρύθμιση
Πάντως, το υπουργείο Εργασίας απλοποίησε 
περαιτέρω τη διαδικασία για την ένταξη στη 
ρύθμιση που αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία. 
Συγκεκριμένα, η διαδικασία περιλαμβάνει 
τρία διακριτά βήματα, ως εξής:
1. Είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή, επα-
λήθευση των στοιχείων του ασφαλισμένου/
συνταξιούχου και υποβολή αιτήματος προσ-
διορισμού των οφειλών. Με την ολοκλήρωση 
αυτού του βήματος έως τις 7 Οκτωβρίου, κατο-
χυρώνεται το δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση.
2. Προσδιορισμός/επανυπολογισμός των ο-
φειλών. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή απει-
κονίζονται οι οφειλές πριν και μετά τον επα-
νυπολογισμό.
3. Οριστικοποίηση της ρύθμισης. Ο ασφαλισμέ-
νος/συνταξιούχος επιλέγει τον τρόπο υπολογι-
σμού των οφειλών που επιθυμεί και αποδέχε-
ται την προώθησή τους στο Κέντρο Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για ρύθμιση.

Προθεσμία έως τις 7 Οκτωβρίου έχουν στη διάθεσή 
τους οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη για 
να μπουν στη ρύθμιση με τις 120 δόσεις.

ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ 
ΕΥΚΑΊΡΊΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ 120 

ΔΌΣΕΙΣ
  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Έχετε νιώσει πώς είναι να σημαδεύεις κάποιον; Έχετε νιώσει πώς 
είναι να απειλείς κάποιον ότι θα τον πυροβολήσεις; Νομίζετε ότι 
το «όλο σκηνικό» είναι όπως στην τηλεόραση, όπου ο καλός πυρο-
βολεί τον κακό, τον σκοτώνει και όλοι αισθανόμαστε λύτρωση; Πι-
στεύετε στ’ αλήθεια ότι μπορείτε να σηκώσετε το όπλο και να ρίξετε 
στον «λαθροεισβολέα»;
Πιστεύετε, αλήθεια όμως, ότι το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και 

«Ο 
σεβασμός και η προστασία 
της αξίας του ανθρώπου απο-
τελούν την πρωταρχική υπο-
χρέωση της Πολιτείας» λέει 
το άρθρο 2 του Ελληνικού 
Συντάγματος. Η λέξη «άν-
θρωπος» δεν συνοδεύεται 

από κανενός είδους προσδιορισμό, φυλετικό, θρησκευτικό ή άλλο. 
«Του ανθρώπου» σκέτο λέει το Σύνταγμα.
Φοράς στολή και υπηρετείς σε κάποια σύνορα. Χειμώνας και η θερ-
μοκρασία έξω είναι πολύ κάτω από το μηδέν. Στην περιπολία σου 
συναντάς καμιά δεκαριά μανάδες και μπαμπάδες με βρέφη στην α-
γκαλιά και νήπια να περπατούν δίπλα τους. Έχουν εισέλθει παρά-
νομα από τα σύνορα και προσπαθούν διανύοντας πολλά παγωμένα 
χιλιόμετρα να βρεθούν σε αστική περιοχή. Οι εντολές είναι να συλ-
ληφθούν. Το περιστατικό (ένα από τα πολλά) είναι απολύτως αλη-
θινό και συνέβαινε τακτικά στη χώρα μας πριν από σχεδόν τρεις δε-
καετίες. Τα έδειχνε και η τηλεόραση τότε. Όπως έδειχνε και αντί-
στοιχες εικόνες ανθρώπων που έφταναν με βάρκες στα νησιά. Δεν 
είναι η πρώτη φορά που η χώρα αντιμετωπίζει προσφυγικές και με-
ταναστευτικές ροές. Πιστεύετε ότι οι συλληφθέντες πρέπει να πυ-
ροβοληθούν επιτόπου;
Στη θέση των μανάδων με τα παιδιά βρίσκονται καμιά δεκαριά «μα-
ντράχαλοι», οι οποίοι πέρασαν τα σύνορα παράνομα και προσπα-
θούν να βρεθούν σε αστική περιοχή. Οι εντολές είναι να συλλη-
φθούν. Πρέπει να πυροβοληθούν επιτόπου;
Προτού τους πυροβολήσουμε, πρέπει να ρωτήσουμε ποιο είναι το 
θρήσκευμά τους; Θα επηρεαστεί η απόφαση για τον πυροβολισμό 
τους από την απάντηση για το θρήσκευμα; Θα πάρουμε διαφορε-
τική απόφαση για τις μανάδες με τα παιδιά σε σχέση με τους «μα-
ντράχαλους»;
Διαφοροποιείται η απάντηση από την ποσότητα; Από το αν εισέρ-
χονται δέκα ή δέκα χιλιάδες; Από το αν εμείς είμαστε φτωχοί ή 
πλούσιοι; Από το αν αντέχουμε να τους περιθάλψουμε;
Έχετε στ’ αλήθεια χρησιμοποιήσει όπλο εναντίον ανθρώπου; 

η λιμενική αρχή πρέπει να βουλιάζουν τις βάρκες με τους ερχόμε-
νους από απέναντι; Θα το κάνατε εσείς οι ίδιοι με τα δικά σας χέρια 
ή απλώς απαιτείτε να το κάνουν οι «καραβανάδες» και οι «μπάτσοι 
γουρούνια δολοφόνοι» την ώρα που αμέριμνοι χαζεύετε στην τηλε-
όραση;
Εντέλει, όσοι ειδικά διαμαρτύρεστε για την αποθρησκειοποίηση 
του ελληνικού κράτους, «αγαπάτε αλλήλους»; Μήπως τους αγαπάτε 
μόνο αν είναι ομόθρησκοι;
«Η Ελλάδα, ακολουθώντας τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες 
του διεθνούς δικαίου, επιδιώκει την εμπέδωση της ειρήνης, της δι-
καιοσύνης, καθώς και την ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ 
των λαών και των κρατών» συνεχίζει το ίδιο άρθρο του Συντάγμα-
τος. Αυτό σε γενικές γραμμές σημαίνει πως ό,τι γίνεται στη γειτονιά 
μας δεν είναι ξεκομμένο από το διεθνές γίγνεσθαι και δεν αντιμετω-
πίζεται κατά βούληση και χωρίς δεσμεύσεις. Υπάρχουν διεθνώς ανα-
γνωρισμένοι κανόνες για τη διάκριση και αντιμετώπιση μεταναστευ-
τικών και προσφυγικών ροών, τους οποίους δεν μπορούμε να αγνο-
ήσουμε. Άσχετα απ’ όλα τα άλλα, δεν μπορούμε να τους αγνοήσουμε 
διότι επί πολλά έτη ήμασταν (και είμαστε) με το χέρι απλωμένο στον 
διεθνή παράγοντα ζητώντας βοήθεια.
Πουθενά βέβαια, σε διεθνή συνθήκη, σε Σύνταγμα, ελληνικό ή ξένο, 
στη χριστιανική θρησκεία, δεν γράφει ότι ο παρανόμως εισελθών θα-
νατώνεται. Αν συμφωνήσουμε σε αυτό, μπορούμε να διαφωνήσουμε 
σε όλα τα άλλα.
Τα ηθικά διλήμματα που θέτουν οι προσφυγικές και μεταναστευ-
τικές ροές είναι σημαντικά και ενίοτε ακραία. Τα πρακτικά προ-
βλήματα που δημιουργούνται είναι επίσης σημαντικά και ακραία. 
Πολλά από αυτά δεν περνούν από το χέρι μας. Συνιστούν από-
νερα διεθνών συσχετισμών και παιγνίων στα οποία είτε δεν συμ-
μετείχαμε, είτε συμμετείχαμε με τον λάθος ρόλο του επαίτη και 
του χρήσιμου πρόθυμου. Ενίοτε και του άχρηστου ιδεολόγου. 
Πράγματι, οι πρόσφυγες, πολύ περισσότερο οι μετανάστες, ούτε 
λιάζονται ούτε εξαφανίζονται. Πράγματι, είναι ωραίο να λες ότι 
είσαι ανθρωπιστής, αρκεί να μπορείς, να έχεις, να μοιράσεις σε 
αυτόν που καλείς να έρθει. Αν δεν έχεις, είναι τραγικό να του δί-
νεις ψεύτικες ελπίδες.
Μπορεί κανείς να διαφωνήσει με όλα αυτά και να διατυπώσει άλλη 
άποψη. Ουδείς μπορεί όμως να επαναφέρει κηρύγματα μίσους και ε-
θνικισμού, που έθαψε η ελληνική κοινωνία μαυρίζοντας τη Χρυσή 
Αυγή στις πρόσφατες εκλογές, ούτε και να αναβιώσει τις σταυροφο-
ρίες κηρύσσοντας θρησκευτικό πόλεμο.
Σε πολύ μεγάλο ποσοστό, στο προσφυγικό-μεταναστευτικό πληρώ-
νουμε δικές μας κακές επιλογές, τις οποίες καλούμαστε, και θα πάρει 
χρόνια, να διορθώσουμε. Καλώς ή κακώς, όταν ψηφίζουμε με απο-
κλειστικό σκοπό το σκίσιμο των μνημονίων, επιλέγουμε να αγνοούμε 
όλες τις άλλες παραμέτρους που θα καθόριζαν την ψήφο μας, μεταξύ 
των οποίων και η ικανότητα των κυβερνώντων να πάρουν και να υλο-
ποιήσουν αποφάσεις, να σταθμίσουν τις διεθνείς περιστάσεις και να 
αναλάβουν τα αντίστοιχα υπολογισμένα ρίσκα.
Εμείς, μόνοι μας, ορίσαμε ως ανθρωπιστική κρίση το… κόψιμο της 
σύνταξης από το διχίλιαρο στο χιλιάρικο. Κατόπιν αυτού, είναι λο-
γικό να θεωρούμε τους πρόσφυγες βάρος. Δικαίως(!) πιστέψαμε ότι 
είμαστε σε χειρότερη θέση από αυτούς. Μετανάστες υπήρχαν πάντα. 
Δεν μας ενοχλούσαν, γιατί ήταν σχετικά λίγοι. Η ποσότητα μας πεί-
ραξε και μόνο αφού εμείς τους καλέσαμε να έρθουν.
Και όταν λέμε «εμείς», εννοούμε η ελληνική πολιτεία, όπως αυτή κυ-
βερνάται με βάση όσα εμείς, και κανένας άλλος, ψηφίζουμε. Άλλω-
στε, δικός μας εκλεγμένος «απείλησε» να γεμίσει την Ευρώπη πρό-
σφυγες, σε μια επίδειξη μικρομεγαλισμού και απύθμενης ανευθυ-
νότητας. Στην πραγματικότητα, δώσαμε στους γείτονες ένα ισχυρό 
όπλο σε βάρος μας, πριν ανακαλύψουμε ότι και η θάλασσα έχει σύ-
νορα.
Δεν θα περάσει εύκολα αυτό. Τίποτα όμως δεν δικαιολογεί κήρυξη 
πολέμου κατά των «λαθροεισβολέων», εθνικισμό και θρησκευτικό 
μίσος. Οφείλουμε να προσαρμοστούμε στο διεθνές περιβάλλον, να 
δώσουμε και να πάρουμε μέσα σε αυτό, να οργανωθούμε, να οπλι-
στούμε με μέθοδο και υπομονή και να… προσέχουμε τι ψηφίζουμε.
«Αγαπάτε αλλήλους!»

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Τίποτα δεν δικαιολογεί 
κήρυξη πολέμου κατά 
των «λαθροεισβολέων», 
εθνικισμό και θρησκευτικό 
μίσος. Οφείλουμε να 
προσαρμοστούμε στο διεθνές 
περιβάλλον, να δώσουμε και 
να πάρουμε μέσα σε αυτό, να 
οργανωθούμε, να οπλιστούμε 
με μέθοδο και υπομονή 
και να… προσέχουμε τι 
ψηφίζουμε.

ΒΟΥΛΙΆΖΟΥΜΕ...  
ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΙΑΞΟΥΜΕ;

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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«Τ
ρόμο» προκα-
λεί στα ελλη-
νικά νοικοκυ-
ριά η άνοδος 
της τιμής του 
π ε τ ρ ελ α ί ο υ, 

καθώς σε λίγες μέρες, συγκεκριμένα στις 15 Ο-
κτωβρίου, αρχίζει η χειμερινή περίοδος και η 
διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
Στο πλαίσιο αυτό, τα βλέμματα των περισσοτέ-
ρων έχουν στραφεί στο επίδομα θέρμανσης, ενώ 
το οικονομικό επιτελείο έχει αρχίσει ήδη να ε-
πεξεργάζεται σενάρια για αύξηση του βασικού 
ποσού, καταβολή του επιδόματος χωρίς καθυ-
στερήσεις, αλλά και ενίσχυση του ποσού για τα 
νοικοκυριά που διαμένουν σε ορεινές περιοχές. 
Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο επίδομα κα-
ταβάλλεται κάθε χρόνο σε εκατοντάδες χιλιάδες 
νοικοκυριά με τη μορφή επιδότησης της αγοράς 
συγκεκριμένης ποσότητας βάσει γεωγραφικών, 
εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως πέρυσι, κατά την 
πρώτη ημέρα διάθεσης του καυσίμου, η τιμή 
ήταν αυξημένη κατά 20% σε σχέση με τον Ο-
κτώβριο του 2017 και διαμορφώθηκε στα 1,15 
ευρώ το λίτρο από τα 0,95 ευρώ το 2017.

Τα σενάρια
Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο είναι τα σενάρια 
που βρίσκονται στο τραπέζι. Το ένα προβλέπει 
αύξηση του βασικού επιδόματος κατά 20%, από 
τα 0,16 ευρώ στα 0,192 ευρώ ανά λίτρο πετρε-
λαίου, και το άλλο προβλέπει αύξηση του βασι-
κού ποσού κατά 25%, από τα 0,16 ευρώ στα 0,20 
ευρώ ανά λίτρο.
Παράλληλα, στο υπουργείο Οικονομικών με-
λετώνται αλλαγές και στα γεωγραφικά κριτή-
ρια, αλλά και στη διαδικασία χορήγησης του ε-
πιδόματος θέρμανσης. Στόχος είναι να ενισχυ-
θούν με ακόμη μεγαλύτερα ποσά επιδόματος 
τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και μι-
κρής αξίας ακίνητη περιουσία τα οποία διαμέ-

νουν μόνιμα σε ορεινές και απομονωμένες πε-
ριοχές και τα οποία, λόγω των πολύ χαμηλών 
θερμοκρασιών που επικρατούν ήδη από το φθι-
νόπωρο στις περιοχές αυτές, αναγκάζονται να 
καταναλώνουν κάθε χρόνο πετρέλαιο για τη 
θέρμανσή τους πολύ πιο νωρίς από τα νοικοκυ-
ριά που κατοικούν στην υπόλοιπη χώρα.
Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση στοχεύει και στην 
έγκαιρη καταβολή του επιδόματος σε όλους 
τους δικαιούχους, αν είναι δυνατόν από τον Ο-
κτώβριο, και όχι από τον Ιανουάριο του εκά-
στοτε επόμενου έτους.

Οι δικαιούχοι
Σύμφωνα με όσα ισχύουν αυτή τη στιγμή, δικαι-
ούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι:
• Άγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το 
προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό ει-
σόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και κατείχαν την 
1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους αστική ακί-
νητη περιουσία (κτίσματα και εντός σχεδίου πό-
λεως οικόπεδα) συνολικής αντικειμενικής αξίας 
μέχρι 130.000 ευρώ.
• Έγγαμοι και συνάψαντες σύμφωνα συμβίω-
σης φορολογούμενοι οι οποίοι το προηγούμενο 
έτος είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισό-
δημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου 
του τρέχοντος έτους κατείχαν αστική ακίνητη 
περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 
ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ 
προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρ-
τώμενο τέκνο.
• Μονογονεϊκές οικογένειες που κατά το προη-
γούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα 
μέχρι 22.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου του 
τρέχοντος έτους κατείχαν αστική ακίνητη πε-
ριουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 
ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 22.000 ευρώ 
προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρ-
τώμενο τέκνο μετά το πρώτο.
Στον αντίποδα, το επίδομα θέρμανσης χάνουν 
όσοι κατέχουν αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβι-

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης 
επεξεργάζεται σενάρια για αύξηση του 
επιδόματος θέρμανσης, αλλά και άμεσης 
καταβολής του.

κών εκατοστών, σκάφη άνω των 5 μέτρων και αε-
ροσκάφη. Επίσης, αποκλείονται από το επίδομα 
όσοι δηλώνουν «φιλοξενούμενοι» και όσοι δι-
αθέτουν Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των δύο 
(2) ή ποσοστά συνιδιοκτησίας επί Ι.Χ. αυτοκι-
νήτων τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντι-
στοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκί-
νητα, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων 
σε εθελούσια ακινησία.

Οι γεωγραφικές κλιματικές ζώνες
Όσον αφορά τις γεωγραφικές κλιματικές ζώνες, 
αυτές διαμορφώνονται ως εξής:
ΖΩΝΗ Α: Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτα-
νίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Σερρών, 
Φλώρινας
ΖΩΝΗ Β: Αρκαδίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, 
Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκίς, Λάρισας, Μαγνη-
σίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Τρικά-
λων, Χαλκιδικής
ΖΩΝΗ Γ: Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αττικής 
(εκτός Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού), Αχα-
ΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, 
Κέρκυρας, Κορινθίας, Λέσβου, Λευκάδας, Πρέ-
βεζας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χίου
ΖΩΝΗ Δ: Αργολίδας, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, 
Ηρακλείου, Κυκλάδων, Λασιθίου, Μεσσηνίας, 
Λακωνίας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Κυθήρων 
και νησιών Σαρωνικού, Ρεθύμνου, Σάμου, Χα-
νίων
Σημειώνεται ότι το ύψος του συνολικού ποσού του 
επιδόματος διαμορφώνεται για κάθε δικαιούχο α-
νάλογα με τη γεωγραφική κλιματική ζώνη στην 
οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία του. Σε καθε-
μία από τις ζώνες αυτές ισχύει διαφορετικό ανώ-
τατο όριο επιδοτούμενων λίτρων ανά τετραγωνικό 
μέτρο κύριας κατοικίας. Για παράδειγμα, έγγαμος 
με σπίτι 100 τ.μ. ο οποίος κατοικεί στη Ζώνη Α δι-
καιούται επίδομα 400 ευρώ. Με το πρώτο σενά-
ριο (αύξηση 20%) το επίδομα θα αυξηθεί στα 480 
ευρώ, ενώ με το δεύτερο σενάριο (αύξηση 25%) το 
επίδομα θα ανέβει στα 500 ευρώ.
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Τ
ις αβελτηρίες μιας πρόχειρης ιδιωτικοποί-
ησης, η οποία δεν προνόησε για όλα τα ζη-
τήματα της μετάβασης της ιδιοκτησίας του 
λιμανιού της Θεσσαλονίκης από το κράτος 
στους ιδιώτες, ανέδειξε η πρόσφατη υπό-
θεση με τις δωροδοκίες, η οποία βρίσκεται 
ακόμη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πλοηγοί του λιμανιού σε συ-
νεργασία με τον λιμενάρχη αύξαναν το κόστος της ρυμούλκησης 
πλοίων στο λιμάνι, σε μια διαδικασία από την οποία είχαν όφελος οι 
εταιρείες των ρυμουλκών, οι οποίες είχαν συστήσει καρτέλ.
Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί επιβά-
ρυνε το κόστος των υπηρεσιών στο λιμάνι, η διοίκηση του λιμανιού 
της Θεσσαλονίκης υπήρξε ιδιαίτερα φειδωλή στις αντιδράσεις της, 
αν και απειλήθηκε η ίδια η λειτουργία του λιμανιού.
Κι αυτό γιατί στους 18 συλληφθέντες περιλαμβάνονται και οι έξι 
πλοηγοί του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, αλλά και οι ιδιοκτήτες των 
τεσσάρων σημαντικών εταιρειών ρυμούλκησης.
Το πρόβλημα που δημιούργησε η υποχρεωτική αποχή των πλοη-
γών από τα καθήκοντά τους ήταν η αδυναμία εισόδου των πλοίων, 
αλλά αντιμετωπίστηκε με παρέμβαση του υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας, το οποίο διέθεσε αμέσως στο λιμάνι τρεις πλοηγούς.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμέ-
νος Θεσσαλονίκης, Σωτήρης Θεοφάνης, ευχαρίστησε το υπουργείο 
Ναυτιλίας για την άμεση ανταπόκρισή του και διαβεβαίωσε ότι «δεν 
θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των πλοίων».

Οι πλοηγικές υπηρεσίες
Όμως παράλληλα ο κ. Θεοφάνης έθεσε το πολιτικό ζήτημα, το οποίο 
είναι επίκαιρο εδώ και χρόνια, καθώς, όπως είπε, «είναι αναγκαία 
η επανεξέταση του πλαισίου παροχής πλοηγικών υπηρεσιών στη 
χώρα μας».
Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και το οποίο δεν αντιμετωπίστηκε 
στις ιδιωτικοποιήσεις των μεγάλων λιμανιών είναι ότι η πλοηγική 
υπηρεσία, ο φορέας δηλαδή που εποπτεύει την είσοδο των πλοίων 
για φόρτωση και εκφόρτωση στο λιμάνι, είναι μια δημόσια υπηρε-
σία, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, οι δε 
φορείς της είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
Στο παρελθόν είχε τεθεί το θέμα της ιδιωτικοποίησης των πλοηγι-
κών υπηρεσιών, αλλά η υπόθεση δεν προχώρησε ποτέ.
Σύμφωνα με την αγορά, οι πλοιοκτήτες συνηθίζουν να δίνουν κά-
ποιου είδους πουρμπουάρ στους πλοηγούς για τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν. Το «δώρο» αυτό υπολογίζεται σε λίγες δεκάδες ευρώ, 
ενώ στη δημόσια υπηρεσία καταβάλλεται ένα ποσό της τάξης των 
2.000 ευρώ για την πλοήγηση.
Οι πλοηγοί, όμως, είναι δημόσιοι υπάλληλοι και γι’ αυτό ασκήθη-
καν σε βάρος τους κατηγορίες για «δωροληψία υπαλλήλου κατ’ ε-
πάγγελμα». Ως δημόσιοι υπάλληλοι δεν υπάγονται στη διοίκηση 
του λιμανιού, αλλά στον ανώτατο κρατικό υπάλληλο, δηλαδή στον 
λιμενάρχη.

Νομικές πηγές υποστηρίζουν ότι το 
κύριο ζήτημα αφορά τις παραβάσεις 
κανόνων του ανταγωνισμού με τη 
δημιουργία καρτέλ και δεν πρόκειται 
για εγκληματική οργάνωση, η 
κατηγορία για τη σύσταση της 
οποίας στηρίζεται στις μεγάλες 
ζημιές που υπέστη η τοπική 
εταιρεία της Θεσσαλονίκης, η οποία 
εξαναγκάστηκε σε διακοπή εργασιών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πλοηγοί ανέβαζαν το κόστος 
της πλοήγησης των πλοίων στο λιμάνι, υποχρεώνοντας τις εται-
ρείες στη ναύλωση περισσότερων ρυμουλκών από αυτά που προ-
βλέπονταν, κυρίως με την επίκληση των όρων ασφαλείας, και κα-
τηγορούνται για δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ 
εξακολούθηση και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
πράξεις σε βαθμό κακουργήματος.
Τις ίδιες ακριβώς κατηγορίες αντιμετωπίζει και ο λιμενάρχης της 
Θεσσαλονίκης, ο οποίος προΐστατο και ενέκρινε υπηρεσιακά τις 
πράξεις των πλοηγών.
Η θέση του κεντρικού λιμενάρχη Θεσσαλονίκης καταλαμβάνε-
ται από ανώτερο αξιωματικό του Λιμενικού, πλωτάρχη τα τελευ-
ταία χρόνια, λόγω της σημασίας και του μεγέθους του λιμανιού, ο 
οποίος μετά την ιδιωτικοποίηση δεν είχε καμία εξάρτηση από τη 
διοίκηση του λιμανιού.
Η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, την άνοιξη του 2018, βρήκε τον 
συγκεκριμένο λιμενάρχη να υπηρετεί στη θέση του και σύμφωνα 
με τις διαθέσιμες πληροφορίες η σχέση του με τη νέα διοίκηση 
του ΟΛΘ δεν ήταν ανέφελη, καθώς πολύ συχνά φέρονταν να δια-
φωνούν στα θέματα του λιμανιού.

Το καρτέλ
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πλοηγοί απαιτούσαν με την ε-
πίκληση αυξημένων όρων ασφαλείας ή των καιρικών συνθηκών 
περισσότερα και μεγαλύτερα ρυμουλκά, και ο λιμενάρχης ενέ-
κρινε τις εισηγήσεις τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα υ-
περκέρδος για τις εταιρείες ρυμούλκησης.

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης δραστηριοποιούνται κυρίως τέσσερις 
εταιρείες ρυμουλκών, οι οποίες δεν έχουν εξάρτηση από τη διοί-
κηση του λιμανιού και έχουν ως ιδιοκτήτες εφοπλιστές που δρα-
στηριοποιούνται σε αντίστοιχες δραστηριότητες και στο λιμάνι του 
Πειραιά.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η προϋπόθεση που έθεταν οι πλο-
ηγοί για περισσότερα ή μεγαλύτερα ρυμουλκά είχε ως αποτέλεσμα 
να μην μπορεί να ανταποκριθεί η παλαιότερη και μεγαλύτερη το-
πική εταιρεία ρυμουλκών, η οποία δεν διέθετε τα ανάλογα σκάφη κι 
έτσι είτε δεν μπορούσε να πάρει δουλειές είτε αναγκαζόταν να νοι-
κιάζει μεγαλύτερα ρυμουλκά από άλλα λιμάνια, με αποτέλεσμα να 
έχει επιχειρηματική ζημιά και τελικά να οδηγηθεί στη διακοπή της 
λειτουργίας της. Η συγκεκριμένη εταιρεία σταμάτησε να δουλεύει 
στις 12 Ιουνίου 2019, μεσούσης της έρευνας, η οποία είχε αρχίσει 
λίγο μετά την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, τον Μάιο του 2018, α-
μέσως μετά την ενοποίηση των Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΛ.ΑΣ. και 
Λιμενικού Σώματος.
Η βασική κατηγορία που δένει τους 18 εμπλεκόμενους είναι η σύ-
σταση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε ως ιθύνοντες νόες 
τους εφοπλιστές των ρυμουλκών και ως υπαλλήλους τον λιμενάρχη, 
τους πλοηγούς και κάποιους υπαλλήλους των εταιρειών ρυμούλκη-
σης.
Νομικές πηγές υποστηρίζουν όμως ότι το κύριο ζήτημα αφορά τις 
παραβάσεις κανόνων του ανταγωνισμού με τη δημιουργία καρτέλ 
και δεν πρόκειται για εγκληματική οργάνωση, η κατηγορία για τη 
σύσταση της οποίας στηρίζεται στις μεγάλες ζημιές που υπέστη η 
τοπική εταιρεία της Θεσσαλονίκης, η οποία εξαναγκάστηκε σε δι-
ακοπή εργασιών.

Λιμάνι χωρίς κράτος
Όμως, πέρα από το νομικό ζήτημα, υπάρχει και η πολιτική διάσταση 
της υπόθεσης.
Αυτό αφορά κυρίως το γεγονός ότι ο κρατικής ιδιοκτησίας Οργανι-
σμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, πέρα από την οικονομική δραστηριό-
τητα, είχε και διοικητικές-κρατικές αρμοδιότητες, οι οποίες δεν δι-
αχωρίστηκαν επαρκώς με την ιδιωτικοποίηση.
Στο πλαίσιο αυτό, προβλέφθηκε η σύσταση της Δημόσιας Αρχής Λι-
μένος Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τη θέση του εκπροσώπου του 
ελληνικού Δημοσίου στο λιμάνι, ο οποίος εποπτεύει διάφορα θέ-
ματα, ανάμεσα στα οποία και η τήρηση της σύμβασης εξαγοράς του 
ΟΛΘ.
Σύμφωνα με τον νόμο, η θέση καταλαμβάνεται είτε από υπάλληλο 
του υπουργείου Ναυτιλίας ή του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, 
είτε από άμισθο δημόσιο λειτουργό που πληροί σειρά προϋποθέ-
σεων.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ χρειάστηκε περίπου οκτώ μήνες μετά την ι-
διωτικοποίηση για να καλύψει τη θέση, στην οποία, στο τέλος Δε-
κεμβρίου του 2108, τοποθετήθηκε ο κ. Βαγγέλης Ζορκάδης.
Ο κ. Ζορκάδης παραιτήθηκε μετά την εκλογική νίκη της ΝΔ, τον Ι-
ούλιο του 2019, και έκτοτε η θέση παραμένει κενή.

ΛΙΜΆΝΙ ΘΕΣΣΆΛΟΝΙΚΗΣ:  

ΣΚΆΝΔΆΛΆ,  
ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ,  
ΠΆΡΆΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ 
ΚΆΙ ΔΩΡΟΔΟΚΙΕΣ
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Σ
ε γιορτή του αθλητισμού μετατράπηκε η εξαι-
ρετικά επιτυχημένη ημερίδα που συνδιοργα-
νώθηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επι-
τροπή (ΕΟΕ), την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία 
(ΕΘΝΟΑ), τη Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό 
Ινστιτούτο Ελλάδας (IFA). Η ημερίδα έλαβε 
χώρα στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, 

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, 
στις 27 Σεπτεμβρίου 2019.
Τους μαθητές καλωσόρισαν ο γενικός γραμματέας της ΕΟΕ, 
κ. Μανώλης Κολυμπάδης, και ο σύμβουλος ακαδημαϊκής συ-
νεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και διευθυ-
ντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας, κ. Patrick Comoy, οι 
οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό κατά την έναρξη της ημερίδας.
Στη συνέχεια οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολου-
θήσουν βίντεο από τις ολυμπιακές επιδόσεις των αθλητών 
Γιάννη Κωστάκη (κολύμβηση), Βίκτωρα Μήτρου (άρση βα-
ρών), Βασίλη Πολύμερου (κωπηλασία), Βούλας Κοζομπόλη 
(υδατοσφαίριση) και Γιώργου Χαλκίδη (χειροσφαίριση). Οι 
αθλητές μοιράστηκαν με τους μαθητές την εμπειρία τους και 
τους έδωσαν πολύτιμες συμβουλές για την ακαδημαϊκή και 
επαγγελματική τους καριέρα.
Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας τον λόγο πήραν κατά σειρά:
• Ο κ. Άγγελος Τσαγκαράκης, Ελληνογάλλος πρωταθλητής στο 
μπάσκετ 3x3, που παρουσίασε το άθλημα που εισάγεται για 
πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς ΤΟΚΙΟ 2020.
• Ο κ. Stéphane Sédéfian, πρόεδρος του κλαμπ ράγκμπι Attica 
Springboks, ο οποίος παρουσίασε το άθλημα του ράγκμπι X7, 
που είναι ολυμπιακό ήδη από το 2016.
• Ο δρ. Στυλιανός Αμαργιανάκης, γενικός διευθυντής του Γαλ-
λικού Κολλεγίου IdEF – STAPS, ο οποίος παρουσίασε τις ανα-
γνωρισμένες πανεπιστημιακές σπουδές Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού που παρέχει το δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο 
Paris 13 της Σορβόννης στην Ελλάδα.

Το τρίτο μέρος της ημερίδας, που πραγματοποιήθηκε το από-
γευμα, αφιερώθηκε σε αθλητικά εργαστήρια με επικεφαλής 
τους ολυμπιακούς αθλητές και κορυφαίους αθλητές στο μπά-
σκετ, στο δίαθλο, στην άρση βαρών, στο χάντμπολ, στο ράγκμπι 
και στο βόλεϊ. Οι μαθητές πέρασαν υπέροχα, διασκέδασαν και 
ταυτόχρονα έμαθαν νέα πράγματα πάνω στο κάθε άθλημα και 
φυσικά την ιστορία του κάθε κορυφαίου αθλητή που πέρασε 

στους Ολυμπιακούς, βιώνοντας μια αξέχαστη εμπειρία.
Το πρόγραμμα «Η γενιά του 2004 στην Ελλάδα στον δρόμο για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024», που ξεκίνη-
σε το 2019 και θα ολοκληρωθεί το 2024, αποσκοπεί στη δημι-
ουργία ενός ενεργού δικτύου περίπου 1.800 νέων (μαθητών 
και φοιτητών), γεννημένων το 2004, χρονιά των Ολυμπιακών 
Αγώνων της Αθήνας, μια δίγλωσση «γενιά 2004», ικανή να δι-
αδώσει στον ελληνικό κοινωνικό ιστό, από κοινού με το Γαλλι-
κό Ινστιτούτο Ελλάδος / Πρεσβεία της Γαλλίας, την ΕΟΕ και την 
ΕΘΝΟΑ, το ολυμπιακό πνεύμα, το ενδιαφέρον για τους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 και τη γαλλική γλώσσα.
Για τη δημιουργία αυτής της κοινότητας καθιερώνεται μια σει-
ρά ετήσιων ολυμπιακών συναντήσεων διάρκειας 4 ημερών η 
καθεμία, εκ των οποίων δύο θα είναι αφιερωμένες σε ανταλ-
λαγές μεταξύ 300 νέων Ελλήνων που γεννήθηκαν το 2004 
καθώς και Ελλήνων και Γάλλων ολυμπιονικών και παραολυ-
μπιονικών των Αγώνων της Αθήνας 2004, οι οποίες θα λαμ-
βάνουν χώρα στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις της ΕΟΕ και στο 
Παναθηναϊκό Στάδιο. Επίσης, μία ειδική ημέρα αφιερωμένη 
στον ολυμπισμό και τον αθλητισμό διοργανώνεται κάθε χρό-
νο την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου και μέχρι την έναρξη των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, στο πλαίσιο της Πανελλήνιας 
Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού.
Το δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 και το Γαλλικό 
Κολλέγιο IdEF είναι συνεργάτες του προγράμματος και οι φοι-
τητές του τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού STAPS 
συμμετέχουν εθελοντικά στις δράσεις υπό την επίβλεψη των 
κ.κ. Hugues Rolan, διευθυντή STAPS (Επιστήμες & Τεχνι-
κές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) του Πανεπιστημίου 
Paris 13 - Sorbonne Paris Cité, και Στυλιανού Αμαργιανάκη, 
γενικού διευθυντή του Κολλεγίου IdEF (Institution d’Études 
Francophones).

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΠΑ

Όταν ο αθλητισμός 
γιορτάζει στα σχολεία
ΗΜΕΡΊΔΑ ΓΊΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ 
ΣΧΟΛΊΚΟΥ ΑΘΛΗΤΊΣΜΟΥ
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ρεπορτάζ

Μία ειδική ημέρα αφιερωμένη στον ολυμπισμό και τον αθλητισμό 
διοργανώνεται κάθε χρόνο την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου και μέχρι την 
έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, στο πλαίσιο της Πανελλήνιας 
Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού.
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συνέντευξη

Ένα Μεταπτυχιακό που είναι 
σχεδιασμένο με γνώμονα την 
εφαρμοσμένη, πρακτική και 
βιωματική γνώση αποτελεί όχι 
μόνο αναγνωρισμένο τίτλο από 
το ελληνικό κράτος αλλά επί της 
ουσίας επιλογή ποιότητας και σι-
γουριάς για τον εκπαιδευόμενο/
φοιτητή.

Μ
οναδικές εξειδικεύσεις 
στην Ελλάδα προσφέρουν 
τα μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα σπουδών του Κολ-
λεγίου Ανθρωπιστικών Ε-
πιστημών – ICPS, όπως 
αναφέρει και ο γενικός δι-

ευθυντής του Κολλεγίου, Κωνσταντίνος Παππάς, 
ξεχωρίζοντας από τα έντεκα προγράμματα που 
το ίδρυμα παρέχει στους ενδιαφερόμενους δύο 
προγράμματα αιχμής, αυτά της Εγκληματολογικής 
Ψυχολογίας και της Ψυχοσεξουαλικής Θεραπείας.

Κύριε Παππά, φέτος κάνετε ένα πολύ μεγάλο 
άνοιγμα στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον 
τομέα της Ψυχολογίας, προσφέροντας έντεκα 
μεταπτυχιακά προγράμματα. Τι καθόρισε την 
κίνηση αυτή του Κολλεγίου;
Κρίνουμε, από τις πληροφορίες που έχουμε συλ-
λέξει, ότι το χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Η υ-
ποστελέχωση σχετικών οργανισμών, όπως υπο-
στηρικτικές υπηρεσίες, συμβουλευτικοί σταθμοί, 
διαγνωστικά κέντρα, κλινικές κ.ά., σε έναν βαθμό 
σχετίζεται με την έλλειψη τεχνικής εξειδίκευσης. 
Επιπλέον, όπως εξελίσσεται και αλλάζει η κοι-
νωνία τα τελευταία δέκα χρόνια, αλλάζουν και 
οι ανάγκες αλλά και οι προσδοκίες της από έναν 
επαγγελματία ψυχικής υγείας. Είναι λογικό, λοι-
πόν, ως το μοναδικό κολλέγιο αποκλειστικά εξει-
δικευμένο στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ει-
δικά στην Ψυχολογία, αυτό το κενό να το έχουμε 
εντοπίσει και μαζί με τα συνεργαζόμενα, εξίσου 
εξειδικευμένα, πανεπιστήμια να προσφέρουμε τις 
καλύτερες λύσεις. Ένα Μεταπτυχιακό που είναι 
σχεδιασμένο με γνώμονα την εφαρμοσμένη, πρα-
κτική και βιωματική γνώση αποτελεί όχι μόνο α-
ναγνωρισμένο τίτλο από το ελληνικό κράτος αλλά 
επί της ουσίας επιλογή ποιότητας και σιγουριάς 
για τον εκπαιδευόμενο/φοιτητή. Τα Μεταπτυχιακά 
μας, πριν προσφερθούν στις αίθουσες, περνούν 
από πολύ αυστηρές, χρονοβόρες και συστημα-
τικές διαδικασίες ελέγχου από τα τμήματα πιστο-
ποίησης ποιότητας των πανεπιστημίων και από 
ομάδες ειδικών/επαγγελματιών του εκάστοτε α-
ντικείμενου προκειμένου να διασφαλίσουμε την 
καλύτερη δυνατή εκπαιδευτική εμπειρία και ε-
παγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μας. 
Συνδέουμε, με λίγα λόγια, τις ανάγκες που βλέ-
πουμε στην κοινωνία με την τεχνική εξειδίκευση 
όσων μας εμπιστεύονται.

Υπάρχουν κάποια από τα Μεταπτυχιακά που θα 
ξεχωρίζατε και θα προτείνατε σε όποιον επιθυ-
μεί να εξειδικευτεί και, αν ναι, για ποιον λόγο;
Δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσεις, καθώς κάθε ένα 
αποτελεί και διακριτή εξειδίκευση και πολλά έχουν 
μακρά ιστορία στη χώρα μας. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα είναι το πρώτο Μεταπτυχιακό που προ-
σφέρθηκε στην Ελλάδα στον τομέα της Συμβου-
λευτικής και Ψυχοθεραπείας, το οποίο συνεχίζει 
την επιτυχημένη πορεία του για 25η χρονιά και α-
ποτέλεσε πηγή τεχνογνωσίας ακόμα και για προ-
γράμματα που προσφέρονται σε δημόσια πανεπι-
στήμια. Παρ’ όλα αυτά, αν θα μπορούσα να ανα-
δείξω κάποιο περισσότερο, θα έλεγα ότι είναι δύο 
που θα τα χαρακτήριζα «Μεταπτυχιακά αιχμής».
Το πρώτο είναι το Μεταπτυχιακό στην Εγκλημα-
τολογική Ψυχολογία. Είναι η πρώτη φορά που 
προσφέρεται αυτό το πρόγραμμα στην Ελλάδα. 
Έχει τεράστια ιστορία στην Αγγλία και η ομάδα 

εκπαιδευτές εγκληματολογικούς ψυχολόγους, 
εγκληματολόγους, δικηγόρους, ψυχιάτρους και 
profilers, επιχειρούμε να δώσουμε τη μεγαλύ-
τερη δυνατή πρακτική γνώση επί του αντικειμέ-
νου. Αν αναλογιστούμε πως έχει αλλάξει η κοι-
νωνία μας τα τελευταία 15 χρόνια στο ζήτημα του 
τύπου και τρόπου τέλεσης εγκλημάτων, αλλά και 
πως αναμένεται να αλλάξει περαιτέρω τα επόμενα 
15 χρόνια, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί συ-
μπεριλαμβάνω τη συγκεκριμένη εξειδίκευση στις 
top. Σε όποιον φορέα και αν έχουμε απευθυνθεί, 
π.χ. δικηγορικές εταιρείες, ασφαλιστικές εται-
ρείες και πιστωτικά ιδρύματα, γραφεία ερευνών 

που το έχει σχεδιάσει έχει διαχρονικές επιτυχίες, 
όπως η δημιουργία του προγράμματος αναγνώ-
ρισης προσώπων από μαρτυρίες αυτοπτών μαρ-
τύρων «EvoFIT», το οποίο χρησιμοποιούν μερι-
κές από τις μεγαλύτερες αστυνομικές δυνάμεις 
στην Ευρώπη. Οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται στη 
χρήση του προγράμματος αυτού. Επιπλέον, κυρί-
αρχο στοιχείο της εκπαίδευσης είναι το profiling 
παραβατών, η ανίχνευση ψεύδους, η αντίληψη 
συναισθημάτων από τις εκφράσεις του προσώ-
που, η σύνδεση του συστήματος δικαιοσύνης με 
την ψυχολογία, η ανάλυση μεγάλων υποθέσεων 
εγκλημάτων στην Ελλάδα και πολλά άλλα. Με 

κ.ά., είναι όλοι ενθουσιασμένοι στην προοπτική 
συνεργασίας με αποφοίτους του προγράμματος.
Το δεύτερο που θα επέλεγα είναι το Μεταπτυχιακό 
στην Ψυχοσεξουαλική Θεραπεία. Δεν έχει υπάρ-
ξει ποτέ στο παρελθόν Μεταπτυχιακό στον συγκε-
κριμένο τομέα στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό είναι 
ιδιαίτερα διαδεδομένο. Όλα τα στατιστικά στοιχεία, 
δυστυχώς, δείχνουν ραγδαία αύξηση ψυχοσε-
ξουαλικών δυσλειτουργιών ή διαταραχών στην 
κοινωνία μας. Οι πιέσεις της καθημερινότητας, τα 
πρότυπα που προβάλλονται, η οικονομική κρίση 
και μια σειρά άλλοι παράγοντες έχουν επηρεάσει 
άμεσα την ψυχοσεξουαλική υγεία των Ελλήνων. 
Το θετικό είναι ότι όλο και περισσότερο αναζητά ο 
πολίτης στήριξη σε αυτά τα θέματα από κάποιον 
ειδικό. Αυτή την ανάγκη εξειδίκευσης έρχεται να 
καλύψει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με εκπαί-
δευση πάνω σε διαγνωστικά και θεραπευτικά μο-
ντέλα και πρωτόκολλα, σε θέματα σεξουαλικής 
βίας και κακοποίησης, διασεξουαλικών συνθη-
κών, σεξουαλικής αγωγής, διαταραχών κ.ά., συν-
δυασμένα με συμβουλευτικές δεξιότητες. Το Με-
ταπτυχιακό προσφέρεται από τη Σχολή Κοινοτικής 
Υγείας και Μαιευτικής του University of Central 
Lancashire και συνδέεται άμεσα με την εμπειρία 
τριάντα ετών που έχουμε στο Κολλέγιο στο αντι-
κείμενο της Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας.

Γιατί να σπουδάσει κάποιος στο ICPS;
Προφανώς ο πρώτος λόγος είναι επειδή τις εξει-
δικεύσεις που προσφέρουμε σε μεταπτυχιακό ε-
πίπεδο δεν θα τις βρει αλλού στην Ελλάδα. Ένας 
ακόμη λόγος είναι ότι μετατρέπουμε το κάθε Με-
ταπτυχιακό μας σε εφαρμοσμένη και βιωματική 
εμπειρία, με εκπαιδευτές που φέρουν σημαντι-
κές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές πιστοποιή-
σεις. Τέλος, η εμπειρία φοίτησης στα προγράμματά 
μας δεν είναι απλώς μια εκπαιδευτική διαδικα-
σία. Δουλεύουμε με τον κάθε εκπαιδευόμενο στη 
δημιουργία σχεδίων προσωπικής και επαγγελμα-
τικής ανάπτυξης, με διακεκριμένα προγράμματα, 
όπως το Career Success Navigator©, στοχεύοντας 
στη μελλοντική τους επαγγελματική καταξίωση.

Δύο Μεταπτυχιακά αιχμής  
ανάμεσα στα έντεκα του ICPS

 ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Κωνσταντίνος  
Παππάς,  
γενικός διευθυντής  
του Κολλεγίου  
Ανθρωπιστικών  
Επιστημών – ICPS 



Η
γέτες, επιχειρηματίες, τεχνοκράτες, τραγουδι-
στές και αθλητές… το περιοδικό «Vanity Fair» 
δημοσίευσε την περασμένη Πέμπτη μια εκτενή 
λίστα με όσους ανθρώπους αποτελούν «σύμ-
βολα κουλτούρας» για τον πλανήτη, όπως ανα-
φέρει, με όσους –σύμφωνα με έρευνες– αφή-

νουν το αποτύπωμά τους στη σύγχρονη ιστορία και αναμένεται 
να καθορίσουν το μέλλον όχι επειδή είναι πλούσιοι αλλά επει-
δή συνδυάζουν γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που 
τους καθιστούν βασικά πρότυπα επιρροής για τη διαμόρφωση 
της κοινής γνώμης και την εξέλιξη της ανθρωπότητας.

Τεχνολογία και κυβερνοχώρος
Πρώτη στη λίστα βρίσκεται η 51χρονη διευθύνουσα σύμβου-
λος του YouTube, Σούζαν Γουοτζίκι, η οποία χειρίζεται τη με-
γαλύτερη πλατφόρμα αναπαραγωγής και ανταλλαγής βίντεο. 
Η σιδηρά κυρία της Σίλικον Βάλεϊ καλείται να αντιμετωπίσει 
ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα της δεκαετίας, να ελέγχει 
το περιεχόμενο του YouTube για ακατάλληλο υλικό, γεγονός 
που ήδη καταφέρνει. Πεντακόσιες ώρες βίντεο ανεβαίνουν 
κάθε λεπτό από χρήστες του YouTube και χρειάζονται πλέον 
λιγότερες από 24 ώρες για να εντοπιστεί και να εξαλειφθεί 
καθετί προσβλητικό, ακραίο ή ακατάλληλο από τις υπηρεσίες 
που ελέγχει η Γουοτζίκι. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο διευ-
θύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, ο οποίος έχει 
κατορθώσει να αυξήσει την τελευταία πενταετία τα έσοδα της 
εταιρείας σε 1,1 τρισ. δολάρια. Ο εκτελεστικός πρόεδρος της 
Amazon, Άντι Τζάσι, ο οποίος θεωρείται ο γκουρού του πα-
γκόσμιου ηλεκτρονικού εμπορίου, βρίσκεται στην τρίτη θέση. 
Μεταξύ των ηγετών στον τομέα του διαδικτύου είναι ο Κινέζος 
Ζανγκ Γιμίν, «αφεντικό» του κοινωνικού δικτύου TikTok που 
κυριαρχεί στη ζωή των Κινέζων και πλέον αποκτά φανατικούς 
θαυμαστές και στον υπόλοιπο κόσμο. Ο 36χρονος Γιμίν χειρί-
ζεται μια τεχνολογική αυτοκρατορία που αξίζει 75 δισ. δολάρια.

Επιχειρήσεις
Ο Τζεφ Μπέζος έχει την πρωτοκαθεδρία στον τομέα των επιχειρή-
σεων όχι μόνο γιατί έχει δημιουργήσει έναν κολοσσό που αξίζει 
100 δισ. δολάρια και πάνω αλλά και γιατί η Amazon κερδίζει διαρ-
κώς έδαφος χωρίς να παρουσιάζει ούτε ένα μικρό σημάδι κρίσης 
στα οικονομικά της. Τη λίστα συμπληρώνουν το νέο «αφεντικό» της 
Disney, Μπομπ Ίγκερ, ο ιδρυτής της SoftBank, Μασαγιόσι Σαν, ο 
ιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο οποίος ετοιμάζεται 
να λανσάρει το δικό του κρυπτονόμισμα, τη libra, που αναμέ-
νεται να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις το bitcoin, ο Έλον Μασκ, 
που έχει καταρτίσει σχέδιο προκειμένου να… κατακτήσει τον 
πλανήτη Άρη την επόμενη δεκαετία, αλλά και η Όπρα Γου-
ίνφρεϊ, η οποία ελέγχει έναν από τους μεγαλύτερους τηλεο-
πτικούς και ραδιοφωνικούς κολοσσούς στις ΗΠΑ.

Οικονομία
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζε-
ρόμ Πάουελ, είναι ο κορυφαίος της παγκόσμιας οικονομί-
ας, καθώς, όπως αναφέρει το περιοδικό, είναι ο άνθρωπος 
που στέκεται μεταξύ της αμερικανικής οικονομίας και μιας εν-
δεχόμενης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Ο Τραμπ τον έχει 
χαρακτηρίσει «εχθρό» της χώρας. Ακολουθούν τα αφεντικά της 
JP Morgan, Μάριαν Λέικ και Τζένιφερ Πίπζακ, ο πρόεδρος της 
Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, ο διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρείας κεφαλαίων Bridgewater, ενώ στη λίστα τοποθετείται 
και η Κριστίν Λαγκάρντ ως πρόεδρος του ΔΝΤ και υποψήφια για 
την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ψυχαγωγία
Το μεγάλο αφεντικό του Netflix, Τεντ Σαράντος, κατέχει την κο-

ρυφή στη λίστα με τους πιο ισχυρούς ανθρώπους του θεάμα-
τος σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ο άνθρωπος που αποφασίζει 
και υπογράφει για όλο το περιεχόμενο της διαδικτυακής πλατ-
φόρμας. Ο πρόεδρος της Warner Media, Μπομπ Γκρίνμπλατ, 
μαζί με τους παραγωγούς Σόντα Ράιμς και Ράιαν Μέρφι, που 
είναι υπεύθυνοι για το 60% του ψυχαγωγικού τηλεοπτικού 
προγράμματος που προβάλλεται στις ΗΠΑ, συμπληρώνουν, 
μεταξύ άλλων, τη λίστα με τα «θηρία» του θεάματος.

Διάσημοι «παίκτες»
Από τον τομέα της μουσικής βιομηχανίας και του Χόλιγουντ 
μέχρι τον αθλητισμό, η επιρροή που ασκούν οι εκπρόσωποι 
του εν λόγω χώρου είναι τεράστια. Διαμορφώνουν τη μόδα, 
ακόμα και την πολιτική ιδεολογία, ενώ οι περισσότεροι έχουν 
«αλώσει» τα κοινωνικά δίκτυα. Στην κορυφή βρίσκεται η 
Μπιγιονσέ με τον σύζυγό της Τζέι-Ζ, των οποίων η περιουσία 
αγγίζει τα 1,4 δισ. δολάρια. Η 26χρονη Αριάνα Γκράντε θε-
ωρείται η βασίλισσα της ποπ και των κοινωνικών δικτύων. 
Η δημοτικότητά της διαρκώς ανεβαίνει και αν κατορθώσει 
να τη διαχειριστεί είναι βέβαιο πως θα διαμορφώσει την 
παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Τρίτος στη λίστα ο παίκτης 
του ΝΒΑ και των LA Lakers Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος θε-
ωρείται ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα του παγκόσμιου 
αθλητισμού, καθώς τόσο η πορεία του στο μπάσκετ όσο και 
οι ακτιβιστικές δράσεις του τον έχουν καταστήσει βασικό δι-

αμορφωτή γνώμης στις δυτικές κοινωνίες και όχι 
μόνο. Η τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ 
και η τενίστρια Σερένα Γουίλιαμς συ-
μπληρώνουν τη λίστα με όσους ασκούν 
τη μεγαλύτερη επιρροή στον τομέα των 
διασήμων.

Οι φιλάνθρωποι
Ως «επίδειξη δύναμης» αναφέρει τον το-
μέα της φιλανθρωπίας το «Vanity Fair» 
και στην εν λόγω κατηγορία τοποθετεί την 
πρώην σύζυγο του Τζεφ Μπέζος, Μακένζι, 
η οποία δίνει εκατομμύρια δολάρια για την 
ενίσχυση της έρευνας ενάντια στον καρκίνο. 
Μετά το επεισοδιακό διαζύγιο, δε, έχει αφο-
σιωθεί αποκλειστικά στις φιλανθρωπικές 
δράσεις. Ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς, όπως 
και η σύζυγος του εκλιπόντος Στιβ Τζομπς, 
Λορίν Πάουελ, έχουν ταχθεί οι μεν πρώτοι 
στην καταπολέμηση ασθενειών σε παγκόσμιο 
επίπεδο, η δε τελευταία στην αναδιαμόρφωση 
του εκπαιδευτικού συστήματος στις ΗΠΑ. Τα 
χρήματα που δίνουν σε ετήσια βάση ξεπερ-

νούν τα 100 εκατ. δολάρια!

4η εξουσία και πολιτική
Από την πρόεδρο του δικτύου CBS, Σούζαν Ζι-
ρίνσκι, και τη δημοσιογράφο Τζούλι Μπράουν, 
που αποκάλυψε τα σεξουαλικά σκάνδαλα του 
Τζέφρι Έπσταϊν, μέχρι τους αρχισυντάκτες της 
«Washington Post» και των «New York Times», 

οι ισχυροί του Τύπου είναι όσοι προσπαθούν να 
διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο εγκυρότητας της 

είδησης την εποχή των fake news και της διαδικτυ-
ακής παραπληροφόρησης.

Στον τομέα της πολιτικής ανερχόμενο αστέρι είναι η 
Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτές. Αμερικανίδα πολιτικός και μέ-

λος των Δημοκρατικών, ακτιβίστρια και υπέρμαχος των γυ-
ναικείων δικαιωμάτων, μόλις 29 ετών βρέθηκε από τα μπαρ 
της Νέας Υόρκης, όπου εργαζόταν, να υπηρετεί στο Κογκρέσο 
και μάλιστα με επιτυχία. Έχει δεχτεί άπειρα σεξιστικά σχόλια, 
τα οποία έχει χειριστεί με αξιοπρέπεια και σύνεση. Η Νάνσι 
Πελόσι, πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, 
μετά και τις διαδικασίες που κίνησε για καθαίρεση του Προ-
έδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να απασχολήσει την κοι-
νή γνώμη αλλά και την πολιτική ιστορία των ΗΠΑ. Τέλος, το 
ζεύγος Ομπάμα, όπως και το ζεύγος Ιβάνκα Τραμπ - Τζάρεντ 
Κούσνερ, συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, τη λίστα με όσους 
αναμένεται να διαμορφώσουν τις πολιτικές εξελίξεις διεθνώς.

 ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

Οι άνθρωποι που θα καθορίσουν το μέλλον
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κόσμος

Τζεφ Μπέζος, Μαρκ 
Ζάκερμπεργκ, Μπιγιονσέ, 
Λεμπρόν Τζέιμς, 
Αριάνα Γκράντε, ζεύγος 
Ομπάμα, έχουν ως κοινό 
χαρακτηριστικό την τεράστια 
επιρροή που ασκούν στη 
διαμόρφωση της κοινωνικής, 
οικονομικής και πολιτικής 
κουλτούρας του πλανήτη.



αφιέρωμα // 
Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ: ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Ως Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων συνηθίζεται να γιορτάζεται η 4η Οκτωβρίου, επέτειος που καθιερώθηκε το έτος 1931 σε 
ένα συνέδριο περιβαλλοντιστών στη Φλωρεντία. Περίπου μισό αιώνα μετά, το 1978, συντάχτηκε η Διεθνής Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων των Ζώων. Κρίθηκε απαραίτητο, καθώς η βιομηχανία κρέατος και αλιείας, αλλά και τα πάρκα, οι κήποι 
και λοιπά θεάματα που «φιλοξενούσαν» ζώα, γιγαντώθηκαν, καταπατώντας βασικούς κανόνες ευσπλαχνίας. Με αφορμή 
την ημέρα, στο αφιέρωμα της «Free Sunday» φιλοξενούνται τρεις οργανώσεις που προστατεύουν και περιθάλπουν ζώα 

στην Ελλάδα. Εξηγούν πώς λειτουργούν, αξιολογούν την ελληνική νομοθεσία, περιγράφουν πώς μπορεί ο κάθε πολίτης να βοηθήσει και 
σχολιάζουν αν οι  Έλληνες είμαστε φιλόζωοι.



Pet City: Η εταιρεία που έγινε συνώνυμο του 
όρου «ζώο συντροφιάς» στην Ελλάδα γιορτά-
ζει και φέτος στις 4 Οκτωβρίου την Παγκόσμια 
Ημέρα των Ζώων. Με δυναμική παρουσία στην 
αγορά και ένα –συνεχώς αναπτυσσόμενο– δί-
κτυο 65 καταστημάτων σε Αττική, Θεσσαλονίκη 
και Χαλκίδα, η εταιρεία Pet City, μετά από 30 
χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, έχει αναδει-
χθεί ως η Νο1 αλυσίδα για τα κατοικίδια στην 
Ελλάδα. Μένοντας πιστή στη φιλοσοφία της «Τα 

της: Αγάπη για τα ζώα. Αυτή είναι η κινητήριος 
δύναμη που ωθεί την εταιρεία Pet City να προ-
σφέρει στους πιστούς της φίλους την καλύτερη 
φροντίδα. Εμπιστοσύνη ανάμεσα στην εταιρεία 
Pet City και τους πελάτες της. Η εμπιστοσύνη 
ήταν που ενδυνάμωσε τις μεταξύ τους σχέ-
σεις και τους έφερε πιο κοντά. Υπευθυνότητα 
απέναντι σε όλους χωρίς εξαιρέσεις. Για την 
εταιρεία Pet City οι πελάτες, ανεξάρτητα από 
τις ανάγκες τους, είναι ξεχωριστοί και έτσι τους 
αντιμετωπίζει καθημερινά. Όπως είναι φυσικό, 
οι αξίες αυτές διέπουν και τους 600 και πλέον 
εργαζομένους της εταιρείας ως αναπόσπαστο 
κομμάτι της εταιρικής φιλοσοφίας και του ορά-
ματος της επιχείρησης.

Η αγάπη της εταιρείας Pet City για τα ζώα είναι 
αδιαπραγμάτευτη και το αποδεικνύει καθημε-
ρινά μέσα από τις συνεχείς δράσεις Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης που πραγματοποιεί. Ζω-
ντανό παράδειγμα αποτελεί η καλαθούνα με την 
ειδική σήμανση «We LOVE animals! Σκέψου & 
εμάς!» που έχει τοποθετηθεί σε κάθε κατάστη-
μα Pet City και στην οποία ο καθένας από εμάς 
μπορεί να τοποθετήσει τρόφιμα, αξεσουάρ και 
φάρμακα για τα αδεσποτάκια διαφόρων περι-
οχών, που έχουν τόσο πολύ την ανάγκη μας. 
Θέλετε να μάθετε το αποτέλεσμα αυτής της 
ενέργειας; Χάρη στην πολύτιμη συνεισφορά 

πάντα για τους πιστούς μας φίλους», η εταιρεία 
Pet City έχει εξασφαλίσει για τους πελάτες της 
εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, που 
καλύπτουν κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας 
κατοικιδίων από το Α έως το Ω.

Όλα αυτά η εταιρεία Pet City τα έχει καταφέ-
ρει έχοντας ως όχημα τις αξίες της Αγάπη, 
Εμπιστοσύνη και Υπευθυνότητα, με τις οποίες 
πορεύεται από την πρώτη ημέρα λειτουργίας 

όλων των φιλόζωων εθελοντών της, η εταιρεία 
Pet City έχει καταφέρει από την έναρξη της κα-
μπάνιας να συγκεντρώσει πάνω από 90 τόνους 
προϊόντων και φαρμάκων και να τα προσφέρει 
σε τοπικές πιστοποιημένες φιλοζωικές οργα-
νώσεις που χρειάζονται βοήθεια στο δύσκολο 
έργο τους. Και συνεχίζει… Και συνεχίζουμε… 
Όλοι μαζί μπορούμε για τα αδέσποτα της χώ-
ρας.

Για τη μεγάλη οικογένεια των Pet City κάθε 
μέρα είναι Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων. Κάθε 
μέρα οφείλουμε να δείχνουμε την αγάπη και 
τη φροντίδα μας… Τόσο προς αυτά τα αθώα 
πλάσματα που μας χρειάζονται όσο και προς το 
περιβάλλον μέσα στο οποίο συμβιώνουμε. Κι 
επειδή η αγάπη για τα ζώα και το περιβάλλον 
μπορεί να μεταδοθεί, η εταιρεία Pet City μάς 
καλεί όλους να διαδώσουμε στους ανθρώπους 
γύρω μας το μήνυμα «Αγαπώ τα ζώα - Σέβομαι 
το περιβάλλον», ένα μήνυμα που εκφράζει τους 
ισχυρούς δεσμούς της με τους πιστούς της φί-
λους και το περιβάλλον. Πρωταρχικός στόχος 
και όραμα των Pet City είναι να δημιουργήσου-
με όλοι μαζί έναν πιο όμορφο κόσμο, όπου όλοι 
θα μπορούμε να συνυπάρχουμε αρμονικά, και 
πάνω απ’ όλα να εκπαιδεύσουμε τις επόμενες 
γενιές στη φιλοζωία, στον σεβασμό στα κατοι-
κίδια και στο περιβάλλον.

Στα Pet City κάθε μέρα είναι 
Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων!
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Μαρία Γανωτή, 
πρόεδρος του Σωματείου Περίθαλψης Άγριων 
Ζώων ΑΝΙΜΑ

Στην υπηρεσία 
της άγριας ζωής

Μιλήστε μας για τη δράση σας…
Τα τελευταία χρόνια η ΑΝΙΜΑ έχει ανα-
δειχθεί σε σημείο αναφοράς για την περί-
θαλψη των άγριων ζώων στην Ελλάδα. Χι-
λιάδες άγρια ζώα καταφθάνουν κάθε χρόνο 
απ’ όλη την επικράτεια, σταλμένα από πολί-
τες και φορείς, και ανταποκρίνεται σε άλλες 
τόσες κλήσεις για διάσωση ζώων ή παροχή 
πληροφοριών, ιδίως σε περιπτώσεις έκτα-
κτων αναγκών (πυρκαγιές, πετρελαιοκηλί-
δες, καύσωνες).
Η ΑΝΙΜΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εν-
δυνάμωση της σχέσης ανθρώπου-φύσης, ε-
στιάζοντας κυρίως στα παιδιά. Υπολογίζεται 
ότι περισσότερα από 20.000 παιδιά έχουν 
παρακολουθήσει τις διάφορες εκδηλώσεις 
της ΑΝΙΜΑ κατά τα 14 χρόνια λειτουργίας 
της. Το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα έχει πα-
ρουσιαστεί σε δεκάδες δημοτικά και νηπια-
γωγεία, καθώς και σε ειδικά σχολεία.

Πώς λειτουργεί το κέντρο περίθαλψης και 
επανένταξης;
Ένα κέντρο περίθαλψης πρέπει να διαθέτει 
σταθμό πρώτων βοηθειών και χώρο υποδο-
χής, χώρους νοσηλείας και χώρους φιλοξε-
νίας των υπό επανένταξη ζώων. Η ΑΝΙΜΑ 
διαθέτει σταθμό πρώτων βοηθειών στην Καλ-
λιθέα και χώρους φιλοξενίας εντός Αττικής. 
Συνεργάζεται επίσης με το κέντρο περίθαλ-
ψης ΑΛΚΥΟΝΗ στην Πάρο, όπου φιλοξενού-
νται πολλά από τα ζώα τα οποία νοσηλεύει 
η ΑΝΙΜΑ. Τα χειρουργεία και οι διαγνω-
στικές εξετάσεις διενεργούνται σε ιατρείο 
κτηνιάτρου μέλους της ΑΝΙΜΑ.
Υποστηρίζεται από δεκάδες εθελοντές και 
στην επιστημονική της επιτροπή συμμετέ-
χουν κτηνίατροι, δασολόγοι, περιβαλλοντο-
λόγοι, βιολόγοι.

Τι ζώα φιλοξενείτε συνήθως και από τι κιν-
δυνεύουν περισσότερο;
Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει κύρια 
αιτία ανθρωπογενή ατυχήματα (τροχαία, ηλε-
κτροφόρα καλώδια, τζάμια, οικόσιτες γάτες) 
και ακολουθούν τα ορφανά της άνοιξης και 
του καλοκαιριού και τα πυροβολημένα, στα 
οποία συνήθως περιλαμβάνονται αυστηρά 
προστατευόμενα είδη.

Τι πρέπει να κάνουμε αν βρούμε τραυμα-
τισμένο άγριο ζώο;
Να το βγάλετε μια φωτογραφία και να μας τη 
στείλετε, να μας καλέσετε κατόπιν στο τηλέ-
φωνο και θα δώσουμε οδηγίες. Οι οδηγίες 
είναι συνήθως να πιαστεί το ζώο με πανί ή 
πετσέτα και να τοποθετηθεί σε χαρτόκουτο 
το οποίο πρέπει να έχει υπόστρωμα από εφη-
μερίδες και αρκετές μικρές τρύπες. Δεν ταΐ-
ζουμε και δεν κάνουμε τίποτε άλλο προτού 
επικοινωνήσουμε με ένα κέντρο περίθαλψης.

Πώς γίνεται η επανένταξη των ζώων στην 
άγρια φύση; Και τι γίνονται τα βαριά τραυ-
ματισμένα ζώα που δεν μπορούν να επα-
νενταχθούν;
Η επανένταξη διαφέρει ανά είδος και ηλι-
κία. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται εύκολα, 
σε άλλες όμως, όπως π.χ. στα νεαρά αρπα-
κτικά, είναι μακρά διαδικασία, σε εξωτερι-

απευθύνονται στην ΑΝΙΜΑ για να σώσουν 
τη ζωή κάποιου άγριου ζώου αποδεικνύει 
το αντίθετο.

Πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει;
Ενισχύοντας οικονομικά τον φορέα (στην ι-
στοσελίδα οι αριθμοί λογαριασμών), με συ-
γκέντρωση δωρεών σε είδος και με παροχή 
εθελοντικής εργασίας.

Χωρίς εθελοντές η ΑΝΙΜΑ δεν μπορεί να ολοκληρώσει 
το έργο της. Οι εθελοντές διεκπεραιώνουν σημαντικό 
κομμάτι της καθημερινής εργασίας και των ειδικών ερ-
γασιών.

INFO
www.wild-anima.gr.
https://www.facebook.com/anima.gr/
Τηλ.: 210 9510075, 6972 664675

κούς χώρους με επίβλεψη ειδικών, και γί-
νεται σταδιακά.
Τα μη επανεντάξιμα ζώα που μπορούν να 
είναι λειτουργικά σε συνθήκες «αιχμαλω-
σίας» φιλοξενούνται σε χώρους του κέντρου 
ΑΛΚΥΟΝΗ συνήθως, και αν πρόκειται για 
είδη που έχουν ειδικό ενδιαφέρον, μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν για αναπαραγωγή σε 
αιχμαλωσία. Κάποια αποτελούν μέρος της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης λόγω της με-
γάλης εξοικείωσης με τον άνθρωπο.

Η ελληνική νομοθεσία προστατεύει επαρ-
κώς τα άγρια ζώα;
Παρ’ όλα τα κενά της, αν εφαρμοζόταν όντως, 
τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα για την 

ελληνική πανίδα.

Πόσο σημαντικός για το έργο σας είναι ο 
εθελοντισμός και πώς μπορεί κάποιος να 
γίνει εθελοντής;
Χωρίς εθελοντές η ΑΝΙΜΑ δεν μπορεί να 
ολοκληρώσει το έργο της. Οι εθελοντές δι-
εκπεραιώνουν σημαντικό κομμάτι της κα-
θημερινής εργασίας και των ειδικών εργα-
σιών. Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να καλέσει 
στον σταθμό και να ζητήσει την υπεύθυνη 
εθελοντών.

Συνηθίζουμε να λέμε πως οι Έλληνες πο-
λίτες δεν είναι φιλόζωοι. Ισχύει;
Ο μεγάλος αριθμός των συμπολιτών μας που 



Πάνος Στεφάνου, 
υπεύθυνος επικοινωνίας της περιβαλλοντικής 
οργάνωσης ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

Προστάτες 
απειλούμενων ειδών

Οι περισσότεροι γνωρίζουν πως ο ΑΡ-
ΚΤΟΥΡΟΣ προστατεύει την καφέ αρ-
κούδα Πίνδου. Όμως η δράση σας επε-
κτείνεται και σε άλλα άγρια ζώα. Μιλή-
στε μας γι’ αυτήν…
Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι ελληνική, μη κυβερ-
νητική οργάνωση για την ενίσχυση της βι-
οποικιλότητας και της αειφορίας στην ελ-
ληνική ύπαιθρο. Με στόχο την ολοκλη-
ρωμένη διαχείριση των προστατευόμενων 
ορεινών περιοχών και την παροχή ειδι-
κής τεχνογνωσίας για τις επεμβάσεις στο 
φυσικό περιβάλλον, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ υλο-
ποιεί διασυνοριακά προγράμματα για την 
προστασία των ορεινών οικοσυστημάτων 
με έμφαση στην αρκούδα και στα μεγάλα 
χερσαία θηλαστικά.
Η λειτουργία του Περιβαλλοντικού Κέ-
ντρου του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στον νομό Φλώ-
ρινας έδωσε λύση στο πρόβλημα των αιχ-
μάλωτων αρκούδων και λύκων, καθώς και 
στην ενημέρωση του κοινού για τα μεγάλα 
θηλαστικά. Επιπλέον, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ δι-
αθέτει πλούσιο έργο περιβαλλοντικής εκ-
παίδευσης μαθητών, καθώς και επιστημονι-
κής έρευνας για την αρκούδα και τον λύκο 
στην Ελλάδα.

Ποια από τα χερσαία ζώα της ελληνικής 
επικράτειας κινδυνεύουν με εξαφάνιση;
Τα περισσότερα με τα οποία ασχολείται ο 
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ. Σύμφωνα με το Κόκκινο Βι-
βλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας, 
στην κατηγορία «Κινδυνεύον» ή «Κρισίμως 
Κινδυνεύον» ανήκουν ο λύκος, η αρκούδα, 

το ελάφι, ο λύγκας, το τσακάλι, το αγριό-
γιδο, η βίδρα.

Τι πρέπει να κάνουμε αν βρούμε τραυμα-
τισμένο ή νεκρό άγριο ζώο;
Μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε με την α-
στυνομία, είτε με το τοπικό δασαρχείο, είτε, 
βεβαίως, με τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ.

Η ελληνική νομοθεσία προστατεύει επαρ-
κώς τα άγρια ζώα;
Ναι, και θα πρέπει να εφαρμόζεται. Θε-
ωρούμε ότι η αποτελεσματική εφαρμογή 
της νομοθεσίας μπορεί να προστατέψει τα 

άγρια ζώα σε μεγαλύτερο βαθμό και να τα 
προστατέψει από κινδύνους όπως η λα-
θροθηρία και τα δηλητηριασμένα δολώ-
ματα (φόλες).

Συνηθίζουμε να λέμε πως οι Έλληνες πο-
λίτες δεν είναι φιλόζωοι. Ισχύει;
Όχι. Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ όλα αυτά τα χρόνια 
έχει υποστηριχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό 
από ευαισθητοποιημένους πολίτες.

Πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει;
Μπορεί να γίνει εθελοντής, να κάνει μια 
δωρεά, να υιοθετήσει κάποια αρκούδα ή 

λύκο του καταφυγίου, να επισκεφθεί το 
Περιβαλλοντικό Κέντρο του ΑΡΚΤΟΥ-
ΡΟΥ.

Θεωρούμε ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθε-
σίας μπορεί να προστατέψει τα άγρια ζώα σε μεγαλύτε-
ρο βαθμό και να τα προστατέψει από κινδύνους όπως η 
λαθροθηρία και τα δηλητηριασμένα δολώματα (φόλες).

INFO
https://www.arcturos.gr/
http://facebook.com/arcturosgr
https://instagram.com/arcturos/
http://youtube.com/arcturosgr
http://twitter.com/arcturosgr
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Ρόζα Ρούσσου,  
πρόεδρος του συλλόγου ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ

Φροντίζοντας  
ιπποειδή

Μιλήστε μας για τη δράση σας…
Όταν δημιουργήθηκε ο σύλλογος ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ, 
βάλαμε έναν στόχο: να σταματήσουμε την κακο-
ποίηση και εγκατάλειψη των ιπποειδών για πάντα. 
Και αυτό μόνο με νομοθεσία, ελεγκτικούς μηχανι-
σμούς, ενημέρωση και εκπαίδευση μπορεί να γίνει.
Μέχρι σήμερα έχουμε κάνει έρευνες για δεκάδες 
καταγγελίες, καταθέτουμε γραπτώς αιτήματα στις 
αρμόδιες υπηρεσίες, αναλαμβάνουμε ιπποειδή που 
αφαιρούνται από τους κακοποιητές τους με εισαγ-
γελική αφαίρεση, ασχολούμαστε με την περίθαλψή 
τους και προχωρούμε στην υιοθεσία από κατάλληλες 
οικογένειες. Πολλές φορές καλούμαστε από κρα-
τικούς και ιδιωτικούς φορείς να μιλήσουμε για την 
κακοποίηση των ιπποειδών σε ημερίδες παρουσι-
άζοντας στοιχεία. Όταν εκδικάζονται οι υποθέσεις 
κακοποίησης, βρισκόμαστε ως μάρτυρες στα δικα-
στήρια, και όλα αυτά ως εθελοντές και μόνο.
Κύριο μέλημά μας είναι η ενσωμάτωση της κοινο-
τικής νομοθεσίας και για τον λόγο αυτόν από την 
ημέρα της ίδρυσής μας δεν έχουμε σταματήσει να 
καταθέτουμε προτάσεις στις αρμόδιες αρχές. Κατα-
θέτουμε γραπτώς τις θέσεις μας σε κάθε δημόσια 
διαβούλευση που αφορά ιπποειδή.
Ως οργανισμός-μέλος του Eurogroup for Animals, 
συμμετέχουμε σε ένα δίκτυο σημαντικών οργανώ-
σεων προστασίας ιπποειδών που μας δίνει τη δυ-
νατότητα να δυναμώσουμε τη φωνή μας σε διεθνή 
κέντρα αποφάσεων.

Τελευταία διαβάζουμε πολλές ειδήσεις που αφο-
ρούν κακοποιήσεις ιπποειδών. Έχει αφυπνιστεί ο 
κόσμος και γίνονται αυτά γνωστά; Είναι η δύναμη 
των social media ή πάντα έτσι γινόταν, απλώς στην 
προ internet εποχή δεν γνωρίζαμε τι συνέβαινε;
Η διάδοση της πληροφορίας σε ευρύτερο κοινό με 
φωτογραφίες και βίντεο σίγουρα βοηθά να γίνει 
γνωστή μια κατάσταση και έχει αφυπνίσει τους πο-
λίτες. Τα ιπποειδή για τους περισσότερους ήταν 
ένας άγνωστος κόσμος. Τι σημαίνει κακοποίηση; 
Πότε θεωρούμε πως ένα ιπποειδές υποφέρει; Πώς 
το φροντίζουμε σωστά; Παλαιότερα δεν μπορού-
σαμε να αντιληφθούμε πόσο κακή ζωή έχουν, γιατί 
οι περισσότεροι θεωρούσαν πως αυτά τα ζώα αντέ-
χουν τα πάντα.
Δυστυχώς, η νοοτροπία μας τα θεωρεί εργαλεία 
είτε επίδειξης είτε δύναμης, χωρίς τις περισσότε-
ρες φορές να τα σεβόμαστε και να τα φροντίζουμε 
σωστά. Αυτή τη νοοτροπία την είχαμε πάντα. Σε 
αγγελίες πώλησης ανταλλάσσονται με όπλα και 
air-conditions, φοράδες μάνες δένονται με αλυ-
σίδα πίσω από καρότσες αυτοκινήτων για να τρέ-
ξουν τα πουλάρια να τις προφτάσουν και να δείξουν 
τα «αφεντικά» τους στο internet πόσο καλά εργα-
λεία διαθέτουν.
Όσοι τα εμπορεύονται τα θεωρούν κτήμα τους. Πολ-
λές φορές από τζαμπάζηδες ακούς τη φράση «να 
μάθει να σέβεται το χέρι που το ταΐζει», δηλαδή αν 
δεν υποτάσσεται ένα ζώο, θα περάσει βασανιστή-
ρια μέχρι να μην μπορεί να αντιδράσει καθόλου. Δέ-
σιμο με κοντό σκοινί σε λαμαρίνα που τη χτυπά ο 
ήλιος, χωρίς νερό. Ύστερα από λίγες μέρες θα είναι 
τόσο αδύναμο να αντιδράσει και το «εμπόρευμα» 
θα είναι έτοιμο.

Η ελληνική νομοθεσία είναι επαρκής για την προ-
στασία των ιπποειδών;
Μόνο επαρκής δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Οι 
μόνοι νόμοι που τηρούνται, όταν οι συνθήκες το 
επιτρέπουν, είναι αυτοί που αφορούν την ευζωία 

Δεν συμμετείχαμε στη συνάντηση με τον δήμαρχο 
πέρυσι κι έτσι δεν γνωρίζουμε τι υποσχέθηκε. Η 
επιστολή του ΥΠΑΑΤ τον Αύγουστο του 2018, 
σύμφωνα με την οποία μπήκε τέλος στην κακο-
ποίηση των γαϊδουριών, ήταν μια απλή εγκύκλιος 
που δεν έβαλε τέλος σε τίποτα. Βασίστηκε σε δική 
μας επιστολή, όπου ζητούσαμε να υπάρξει νο-
μοθεσία η οποία να ενσωματώνει τους κανόνες 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας των Ζώων. 
Αντ’ αυτού, βγήκε μια εγκύκλιος copy paste των 
προτάσεών μας, χωρίς να είναι νομοθεσία. Μια 
τρύπα στο νερό.
Ο χειμώνας είναι ακόμα πιο σκληρός γι’ αυτά τα ζώα. 
Ποιοι νομίζετε πως κουβαλούν ατέλειωτες ώρες τα 
μπάζα, τα τούβλα και τα χώματα για τις οικοδομές; 
Σίγουρα όχι εκείνοι που υπογράφουν άχρηστες ε-
γκυκλίους. Και μην εστιάζετε μόνο στη Σαντορίνη, 
υπάρχουν Αίγινα, Σπέτσες, Κατάκολο, Αμμουλιανή, 
Αγκίστρι και άλλες πολλές όμορφες τοποθεσίες…

Πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει τον οργανισμό 
σας;
Με πολλούς τρόπους, αλλά ο κυριότερος είναι ο 
οικονομικός. Δεν έχουμε καμία επιδότηση, κανέ-
ναν χορηγό, παρά μόνο όσους ευαισθητοποιούνται 
από το έργο και τις δράσεις μας. Δεν έχουμε καν τη 
δυνατότητα δικού μας χώρου, αφού αδυνατούμε 
να πληρώσουμε ενοίκιο στάβλων. Αν κάποιος έχει 
χώρο και μπορεί να μας τον διαθέσει, θα μας ενδι-
έφερε πολύ. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να μας 
βοηθούν εθελοντές απ’ όλη τη χώρα. Όταν έχουμε 
μια καταγγελία, πάντα χρειαζόμαστε εθελοντές να 
βρεθούν στον χώρο, να μας δώσουν οπτικοακου-
στικό υλικό. Κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη και 
μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email info.
ippothesis@gmail.com.

Σε αγγελίες πώλησης ανταλλάσσονται με όπλα και air-
conditions, φοράδες μάνες δένονται με αλυσίδα πίσω 
από καρότσες αυτοκινήτων για να τρέξουν τα πουλάρια 
να τις προφτάσουν και να δείξουν τα «αφεντικά» τους 
στο internet πόσο καλά εργαλεία διαθέτουν.

INFO
https://www.ippothesis.gr/?lang=el
https://el-gr.facebook.com/
ippothesis/
https://www.youtube.com/channel/
UCmPy727KAz7RdVMZmrDjQCQ
https://twitter.com/ippothesisGR
https://www.instagram.com/
ippothesis_equine_welfare/

όλων των ζώων, οι νόμοι 1197/81 και 4039/2012. Ση-
μαντικός ο ν. 1197/81, γιατί μιλά για όλα τα ζώα, οι-
κόσιτα και εργασίας, για κατόχους και ιδιοκτήτες.
Στη χώρα μας δεν υφίσταται η κατηγοριοποίησή 
τους, δηλαδή το αρμόδιο υπουργείο τα θεωρεί στην 
πράξη όλα παραγωγικά ζώα. Όταν στην Ευρώπη υ-
πάρχει ακόμα και η κατηγορία «ιπποειδή ως δε-
σποζόμενα ζώα συντροφιάς», η Ελλάδα τούς φέ-
ρεται σαν να είναι σφάγια.
Καταγραφή και αναγνώρισή τους το ΥΠΑΑΤ ούτε να 
το σκεφτεί. Τον κανονισμό 504/2008 δεν τον διάβα-
σαν καν, ενώ για τον κοινοτικό κανονισμό 2015/562 
φροντίσαμε να ενημερωθούν. Καταθέσαμε καταγγε-
λία κατά του αρμόδιου υπουργείου στην Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή στις 17 Απριλίου 2019. Ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων καταγραφής δεν υπάρχει, ούτε α-
ναγνώριση ιπποειδών – ποιο είναι, πώς ζει, ποιος 
το φροντίζει, πού πέθανε, πώς πέθανε. Δεν έχουν 
ούτε καν βιβλιάρια υγείας, παρά μόνο τα αθλητικά 

ή όσα οι ιδιοκτήτες τους ενδιαφέρονται να έχουν 
ένα διαβατήριο. Πολλές φορές αγοράζουμε βιβλι-
άρια σκύλου ή γάτας για να τα χρησιμοποιήσουμε 
για τα ιπποειδή.
Για όσα είναι καταγεγραμμένα σε επίσημες ενώ-
σεις, όπως τα ιπποειδή του Ιπποδρόμου, δεν υπάρ-
χει επίσημη καταγραφή τους για το πού βρίσκονται, 
πώς ζουν μετά την απομάκρυνσή τους από την ε-
νεργό δράση.
Για τα ιπποειδή που εργάζονται, οι νομοθεσίες που 
τα αφορούν ανήκουν στα μακρινά έτη 1917 και 1932. 
Για τη μεταφορά τους σχεδόν ποτέ δεν εφαρμόζεται 
ο ν. 1/2005, το αποδεικνύουν τα φορτηγά των εμπό-
ρων που τα μεταφέρουν χωρίς έγγραφα, μπαίνουν 
στα καράβια, περνούν τα σύνορα, για να φτάσουν 
κάποια στιγμή στο τέλος τους.

Τι γίνεται τελικά στη Σαντορίνη; Οι φωνές δια-
μαρτυρίας άλλαξαν την κατάσταση εκεί;





 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

Ο 
αυτισμός είναι μια πολύπλοκη ανα-
πτυξιακή διαταραχή που συνήθως 
εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της 
πρώιμης παιδικής ηλικίας, αν και τα 
λειτουργικά προβλήματα μπορούν να 

εμφανιστούν αργότερα. Ανήκει στις Διαταραχές 
Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και εμφανίζεται σε 
όλες τις φυλετικές, εθνικές και κοινωνικές ομάδες. 
Σημαντικό είναι να σημειωθεί είναι ότι 4 στα 5 παι-
διά με αυτισμό είναι αγόρια.
Δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια από τι προ-
καλείται. Οι ερευνητές, ωστόσο, εστιάζουν το ενδι-
αφέρον τους για την εύρεση της αιτίας σε τρεις βα-
σικές κατηγορίες: σε γενετικούς, περιβαλλοντικούς 
και ανοσολογικούς παράγοντες.
Ο αυτισμός διαγιγνώσκεται συγκρίνοντας τις συ-
μπεριφορές του ατόμου με τα συμπτώματα που 
περιγράφονται σε καταλόγους επίσημων διαγνω-
στικών κριτηρίων, όπως είναι το DSM-V (εγχει-
ρίδιο διαγνωστικών κριτηρίων της Αμερικανικής 
Ψυχιατρικής Εταιρείας) και το ICD-10 6 (εγχειρίδιο 
διαγνωστικών κριτηρίων του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας). Και τα δύο διαγνωστικά συστήματα 
ορίζουν την ίδια τριάδα διαγνωστικών συμπτωμά-
των για τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του 
αυτισμού:
• Δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση
• Δυσκολίες στην επικοινωνία
• Στερεοτυπικές, επαναλαμβανόμενες συμπεριφο-
ρές, δραστηριότητες και ενδιαφέροντα
Ο αυτισμός μπορεί να διαγνωστεί με αξιοπιστία από 
την ηλικία των 3 ετών. Με βάση όμως τα τελευταία 
επιστημονικά δεδομένα, οι ερευνητές πιστεύουν 
ότι τα σημάδια του αυτισμού μπορούν να εντοπι-
στούν και σε μωρά κάτω των 4 μηνών.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένα προειδο-
ποιητικά σημάδια του αυτισμού στην πρώιμη παι-

δική ηλικία, καθώς και τα συμπτώματα σε παιδιά 
μεγαλύτερης ηλικίας.

Ηλικία 3 μηνών
• Δεν ανταποκρίνεται σε δυνατούς θορύβους.
• Δεν ακολουθεί αντικείμενα που κινούνται.
• Δεν πιάνει και δεν κρατά αντικείμενα.
• Δεν χαμογελά.
• Δεν παράγει ήχους.
•  Δεν εστιάζει και δεν δίνει προσοχή σε νέα πρό-

σωπα.
•  Δεν κοιτάζει τη μητέρα κατά τη διάρκεια του 

θηλασμού.

Ηλικία 7 μηνών
•  Δεν γυρνά το κεφάλι του για να εντοπίσει την 

πηγή ενός ήχου.
•  Δεν δίνει προσοχή ή δεν εστιάζει στα πρόσωπα 

των γονιών του.
• Έχει ελλιπή βλεμματική επαφή.
• Δεν γελά.
•  Δεν δείχνει ενδιαφέρον για τα αντικείμενα 

γύρω του.
•  Δεν δείχνει ενδιαφέρον για παιχνίδια με ήχους 

που μπορεί να του κάνουν οι γονείς του, όπως 
κρυφτό με τα χέρια τους που συνοδεύεται από 
κάποιον ήχο (τσα!).

•  Δεν προσπαθεί να προσελκύσει την προσοχή 
των άλλων με διάφορες κινήσεις ή ήχους.

Ηλικία 12 μηνών
•  Δεν προσπαθεί να εξερευνήσει το περιβάλλον 

του.
• Δεν λέει απλές λέξεις (μαμά κ.λπ.).
• Δεν εστιάζει σε αντικείμενα ή φωτογραφίες.
• Δεν μπορεί να σταθεί όταν υποστηρίζεται.
• Δεν ανταποκρίνεται στο όνομά του.

•   Δεν σηκώνει τα χέρια του προς τους γονείς του 
για να το πάρουν στην αγκαλιά τους.

•  Δεν δείχνει ή δεν χαιρετάει ή δεν χρησιμοποιεί 
άλλες χειρονομίες για να επικοινωνεί.

•  Δεν ανταποκρίνεται σε χάδια ή/και δεν τα προ-
καλεί.

Ηλικία 24 μηνών
• Δυσκολεύεται να περπατήσει.
•  Δεν μιλάει ακόμα ή χρησιμοποιεί περιορισμένο 

λεξιλόγιο (λιγότερες από 15 λέξεις).
• Δεν χρησιμοποιεί φράσεις με δύο λέξεις.
•  Φαίνεται να μην κατανοεί τη λειτουργία και τη 

χρησιμότητα των κοινών αντικειμένων οικια-
κής χρήσης, όπως πιρούνι, κουτάλι κ.λπ.

• Δεν μιμείται κινήσεις ή λέξεις-εκφράσεις.
• Δεν μπορεί να ακολουθήσει απλές οδηγίες.
• Δεν παίζει με άλλα παιδιά.
• Μοιάζει ανιδιοτελές.
•  Δεν ζητάει βοήθεια για κάτι που δεν μπορεί να 

κάνει μόνο του.

Παιδί μεγαλύτερης ηλικίας
•  Δεν ξέρει πώς να επικοινωνήσει, να κάνει φί-

λους ή να παίξει με άλλα άτομα.
•  Δεν παίζει παιχνίδια με φανταστικό σενάριο ή 

δεν αναπτύσσει το συμβολικό παιχνίδι.
•  Έχει δυσκολίες ενσυναίσθησης και κατανόησης 

των συναισθημάτων.

• Δεν μοιράζεται τα ενδιαφέροντά του.
• Προτιμά να μην το αγγίζουν/αγκαλιάζουν.
•  Φαίνεται να αγνοεί τα άτομα ή το τι συμβαίνει 

γύρω του.
• Αναφέρεται στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο.
•  Απαντά στην ερώτηση με το να την επαναλαμ-

βάνει.
•  Δυσκολεύεται να αντιληφθεί τη μεταφορική ση-

μασία του λόγου.
• Ηχολαλεί.
•  Δυσκολεύεται να επικοινωνήσει τα «θέλω» του 

και τις ανάγκες του.
• Αποφεύγει την άμεση επαφή με τα μάτια.
•  Νέα ερεθίσματα (ήχοι, υφές κ.λπ.) του προκα-

λούν ασυνήθιστη αντίδραση.
• Ακολουθεί μια αυστηρή ρουτίνα.
•  Ασχολείται υπερβολικά με ένα θέμα ενδιαφέροντος.
• Έχει περιορισμένη και άκαμπτη συμπεριφορά.
•  Επιδεικνύει ασυνήθιστη σύνδεση ή εξάρτηση 

από κάποια αντικείμενα.
•  Τακτοποιεί τα αντικείμενα με έναν συγκεκριμένο 

τρόπο.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα παραπάνω ση-
μάδια-συμπτώματα δεν αποτελούν διαγνωστικό 
εργαλείο για τον αυτισμό. Σε περίπτωση που το 
παιδί παρουσιάζει την πλειονότητα αυτών των εν-
δείξεων, καλό θα είναι οι γονείς να απευθυνθούν 
σε έναν ειδικό, ο οποίος μπορεί να κάνει μια έγκυ-
ρη διάγνωση και να τους καθοδηγήσει.

Διαταραχές Αυτιστικού 
Φάσματος:  

Τα συμπτώματα  
ανά ηλικία
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*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός - συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, 
επιστημονικός σύμβουλος του τομέα Ειδικής Αγωγής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, 
επιστημονικός διευθυντής του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση». 
eidikospaidagogos.gr

Δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια από τι προ-
καλείται ο αυτισμός. Οι ερευνητές, ωστόσο, εστιά-
ζουν το ενδιαφέρον τους για την εύρεση της αιτίας 
σε τρεις βασικές κατηγορίες: σε γενετικούς, περι-
βαλλοντικούς και ανοσολογικούς παράγοντες.“

Μεγάλο Παζάρι
επίπλων & αντικειμένων

11-13 Οκτωβρίου 2019 
11:00-16:00

στην αποθήκη μας 
Λάρνακος 6, Ν. Ηράκλειο, 141 22

(Σταθμός Hλεκτρικού Ν. Ηράκλειο)

Μέριμνα
Εταιρία για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια και το Θάνατο
Παπανικολή 2α, 152 32 Σίδερα Χαλανδρίου, Τ: 210 6842833, F: 210 6452338
www.merimna.org.gr  info@friendsofmerimna.gr

Garage Sale



Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρ-
διάς, που γιορτάζεται κάθε τελευταία 
Παρασκευή του Σεπτέμβρη (φέτος 
στις 29 Σεπτεμβρίου), το Ελληνικό 

Ίδρυμα Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ) διοργάνωσε σει-
ρά εκδηλώσεων το διάστημα 26-28 Σεπτεμβρίου 
στην αίθουσα του μετρό στο Σύνταγμα. Σκοπός 
των εκδηλώσεων ήταν η ενημέρωση και ευαι-
σθητοποίηση του κοινού για τις καρδιαγγειακές 
παθήσεις, καθώς και η ανάδειξη της σημασίας της 
πρόληψης εμφάνισής τους, μέσω του προγράμμα-
τος δωρεάν εξετάσεων με την ονομασία «Μήνας 
Ελέγχου Χοληστερόλης – Εκτίμηση Καρδιαγγεια-
κού Κινδύνου».
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κυρι-
ότερη αιτία θνησιμότητας παγκοσμίως, με πάνω 
από 17 εκατομμύρια ανθρώπους να χάνουν τη 
ζωή τους εξαιτίας καρδιαγγειακών παθήσεων το 
2016, αντιπροσωπεύοντας το 31% του συνολικού 
αριθμού θανάτων σε παγκόσμια κλίμακα. Γι’ αυτόν 
τον λόγο το ΕΛΙΚΑΡ έθεσε ως απόλυτη προτεραιό-
τητα τον αγώνα για την πρόληψη και την αντιμετώ-
πιση των καρδιαγγειακών παθήσεων.
Γιατροί συνεργάτες του ιδρύματος ενημέρωσαν 
τους πολίτες να ελέγχουν την αρτηριακή τους πίε-
ση, τον καρδιακό τους ρυθμό και πώς να προσδιο-
ρίζεται ο καρδιαγγειακός κίνδυνος σε όσους γνω-
ρίζουν την ολική χοληστερόλη τους, βάσει ειδικού 
ηλεκτρονικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής 
Καρδιολογικής Εταιρείας, δωρεάν.
Η βασική ανάγκη που ώθησε το ΕΛΙΚΑΡ για το 

πρόγραμμα «Εκτίμηση Καρδιαγγειακού Κινδύ-
νου» ήταν η διαπίστωση ότι η «επιδημία» των καρ-
διαγγειακών νοσημάτων με κύριες εκδηλώσεις το 
έμφραγμα και το εγκεφαλικό επεισόδιο, που απο-
τελούν την πρωταρχική αιτία θανάτου και αναπη-
ρίας στη χώρα μας, θα λάβει διαστάσεις πανδημίας 
αν δεν υπάρξει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των συμπολιτών μας για τους παράγοντες κινδύ-
νου. Ακόμα, υπάρχει μεγάλη ανάγκη να καταγρά-
φεται και να παρακολουθείται διαχρονικά η συχνό-
τητα των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου 
στον ελληνικό πληθυσμό. Η γνώση αυτή επιτρέπει 

τη στόχευση των επιστημονικών και άλλων προ-
γραμμάτων που επιδιώκουν τον περιορισμό των 
εμφραγμάτων και των αγγειακών εγκεφαλικών 
επεισοδίων, τα οποία αποτελούν την κυριότερη 
αιτία θανάτου στη χώρα μας.
Το πρόγραμμα αυτό, που αρχικά δημιουργήθηκε 
για να καταγράψει τους παράγοντες κινδύνου για 
καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως υπέρταση, υψηλή 
χοληστερόλη, αυξημένο σάκχαρο, κακή διατροφή, 
κάπνισμα, παχυσαρκία, έλλειψη άσκησης στον ελ-
ληνικό πληθυσμό, τα τελευταία χρόνια επεκτάθη-
κε, συμπεριλαμβάνοντας δεδομένα για την κολπι-

κή μαρμαρυγή και την καρδιακή ανεπάρκεια.
Τα προγράμματα πρόληψης του ΕΛΙΚΑΡ, στα 14 
χρόνια που διεξάγονται, έδειξαν ότι από τους περί-
που 68.000 ενήλικες που εξετάστηκαν:
•  50% έχουν αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης 

(>190 mg/dl).
•  25% είναι υπερτασικοί και 10% διαβητικοί.
•  42% είναι υπέρβαροι και 50% στις ηλικίες κάτω 

των 50 ετών καπνιστές.
•  Μόνο 1 στους 3 Έλληνες πετυχαίνει τον στόχο 

της υπολιπιδαιμικής αγωγής όταν ξεκινά τη θε-
ραπεία.

•  Μόνο οι μισοί απ’ όσους γνωρίζουν ότι έχουν 
υψηλή χοληστερόλη κάνουν κάτι για να τη μει-
ώσουν.

•  Περισσότεροι απ’ ό,τι πιστευόταν (>3% του πλη-
θυσμού των ενηλίκων στη χώρα μας) πάσχουν 
από κολπική μαρμαρυγή, ενώ στους ηλικιωμέ-
νους (>75 ετών) το ποσοστό είναι >10%. Τα στοι-
χεία αυτά εξηγούν τον μεγάλο αριθμό αγγειακών 
εμφραγμάτων (20.000/έτος) και εγκεφαλικών 
επεισοδίων στη χώρα μας (35.000/έτος).

Ο κ. Δημήτριος Ρίχτερ, μέλος του Δ.Σ. του ΕΛΙΚΑΡ, 
δήλωσε: «Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν 
να αναδείξει τη σπουδαιότητα που έχει η ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους 
παράγοντες κινδύνου των καρδιαγγειακών νοση-
μάτων και με αυτόν τον τρόπο να αφυπνίσει την 
ελληνική κοινωνία για τη μάχη κατά των καρδιαγ-
γειακών παθήσεων, που αποτελούν την κυριότερη 
αιτία θανάτου στη χώρα μας».

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Δράση ενημέρωσης από το Ελληνικό  Ίδρυμα Καρδιολογίας
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Το έμφραγμα και το εγκεφαλικό επεισόδιο, που 
αποτελούν την πρωταρχική αιτία θανάτου και αναπηρίας 
στη χώρα μας, θα λάβουν διαστάσεις πανδημίας αν δεν 
υπάρξει ενημέρωση.

Η ένωση υποστηρίζει ότι οι 
εκπρόσωποι των ασθενών 
μπορούν και πρέπει να έχουν 
μια θεσμοθετημένη και ισότιμη 
θέση συνομιλητή.

Την έντονη δυσαρέσκειά της προς την πολιτεία εκφράζει 
η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, καθώς για μία ακόμη φορά 
αγνοεί στην πράξη το πάγιο αίτημα των εκπροσώπων των 

ληπτών υπηρεσιών υγείας να συμμετέχουν ισότιμα και ενεργά 
στις διαδικασίες διαλόγου και λήψης αποφάσεων για τις πολιτι-
κές υγείας.
Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβού-
λευση από το υπουργείο Υγείας την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου ορίζει 
το πλαίσιο σύνθεσης 1) του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), 2) της Επιτροπής Αξιολόγη-
σης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης και 3) της 
Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, χωρίς και πάλι να 
θεσμοθετεί έναν διακριτό και ουσιαστικό ρόλο για τους εκπροσώ-
πους των ασθενών, στα πρότυπα πολλών κρατών της Ε.Ε.
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Επιτροπή Αξιολόγησης, για την 
οποία ορίζεται ότι «μπορεί να καλεί εκπροσώπους συλλόγων 
ασθενών και επιστημονικών σωματείων ή εταιρειών ιατρικών 
ειδικοτήτων για να εκφράσουν τις απόψεις τους». Ωστόσο, η 
πρόβλεψη αυτή σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει την ουσι-
αστική συμμετοχή των ασθενών στη συγκεκριμένη διαδικασία. 
Από την άλλη πλευρά, εντύπωση προκαλεί η αναφορά στη συμ-
μετοχή εκπροσώπου των συνδικαλιστών του ΕΟΔΥ στο διοικη-
τικό συμβούλιο του οργανισμού.
Οι 37 σύλλογοι και ομοσπονδίες της Ένωσης Ασθενών Ελ-

λάδας χαιρετίζουν τις διατάξεις του σχεδίου νόμου για 1) την 
αναβάθμιση των περιοριστικών και ελεγκτικών μέτρων για την 
απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, 2) την 
επαναφορά της δυνατότητας εθελούσιας μείωσης της τιμής στα 
φαρμακευτικά προϊόντα, 3) την παροχή κινήτρων στην επιχειρη-
ματικότητα για την επένδυση στην έρευνα και στις κλινικές μελέ-
τες, ωστόσο αντίστοιχα κίνητρα θα πρέπει να δοθούν και για την 
επένδυση σε επιδημιολογικά προγράμματα και παρεμβάσεις 
δημόσιας υγείας, και 4) την εξαίρεση των γενόσημων φαρμά-
κων από τη διαδικασία αξιολόγησης, που είχε ως αποτέλεσμα 
την επιβάρυνση της λίστας αναμονής και την καθυστέρηση της 
διάθεσής τους στην αγορά.
Ωστόσο, παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς τα αποτελέσμα-
τα του σχεδίου νόμου κατά την εφαρμογή του. Το υπουργείο  
Υγείας, σημειώνουν, θα πρέπει να εγγυηθεί την εύρυθμη λει-

τουργία των επιτροπών αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης, 
ώστε να αποφευχθούν οι απαράδεκτες καθυστερήσεις του πα-
ρελθόντος, που στερούσαν εγκεκριμένες θεραπείες από τους 
ασθενείς, και υπενθυμίζουν ότι εδώ και ενάμιση χρόνο δεν έχει 
εγκριθεί κανένα νέο φάρμακο στην Ελλάδα.
Η νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει, τέλος, επισημαίνουν, να 
αποτελέσει την αφετηρία δομικών μεταρρυθμίσεων στον ΕΟΔΥ, 
προκειμένου να αντεπεξέλθει στον ρόλο που του αναλογεί, ως 
πυλώνας διασφάλισης της δημόσιας υγείας στη χώρα.
Στις παραπάνω προκλήσεις, οι εκπρόσωποι των ασθενών θεω-
ρούν ότι μπορούν και πρέπει να έχουν μια θεσμοθετημένη και 
ισότιμη θέση συνομιλητή. Για τον λόγο αυτόν καλούν το υπουργείο 
Υγείας να τροποποιήσει τις σχετικές διατάξεις, υπηρετώντας στην 
πράξη τη δέσμευση της κυβέρνησης για ένα σύστημα υγείας πε-
ρισσότερο δημοκρατικό, με επίκεντρο τον πολίτη και τον ασθενή.

Αντιδράσεις της  Ένωσης Ασθενών Ελλάδας  
για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας

Από τη συνάντηση του υπουργού Υγείας με εκπροσώπους των ασθενών 
στις 29/7/2019.
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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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Tα αυτοκίνητα πόλης του μέλλοντος 
θα είναι σαν το ηλεκτρικό Nissan IMk
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Τ
ο πρωτότυπο IMk EV μας δίνει μια πρώτη 
αίσθηση για τα αυτοκίνητα που θα χρη-
σιμοποιούνται σε μερικά χρόνια στις α-
στικές μετακινήσεις, αλλά και για την ε-
ξέλιξη της σχεδιαστικής γλώσσας της 
Nissan, καθώς και για το όραμά της για 

την κινητικότητα του μέλλοντος.
Η εμφάνιση και οι αναλογίες του πλήρως ηλεκτρι-
κού IMk βασίζονται στη νέα σχεδιαστική φιλοσο-
φία της Nissan, που ονομάζεται Timeless Japanese 
Futurism. Ταυτόχρονα, στον σχεδιασμό έχει ενσω-
ματωθεί και το ιαπωνικό DNA, με τους προφυλακτή-
ρες, π.χ., τους τροχούς, τα λάστιχα, τα παράθυρα, τους 
πίσω προβολείς και την οροφή να θυμίζουν μοτίβα 
από την κίνηση του mizuhiki, ενός λεπτού σπάγκου 
φτιαγμένου από ιαπωνικό ρύζι.
Η καμπίνα του Nissan IMk αποπνέει την ατμόσφαιρα 
ενός καφέ ή ενός σαλονιού, ενώ οι σημαντικές πλη-
ροφορίες για την οδήγηση, όπως η ταχύτητα του ο-
χήματος και οι οδηγίες πλοήγησης, εμφανίζονται σε 
μια οθόνη χωρίς πρίσμα. Οι προσαρμοσμένες πλη-
ροφορίες διαβιβάζονται στον οδηγό μέσω ολογρα-
φικών ενδείξεων.
Το IMk κρατά τους επιβαίνοντες σε αυτό συνεχώς 
online, με την τελευταία τεχνολογία συνδεσιμότητας, 
ενώ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού έχουν στη διάθεσή 
τους και την τεχνολογία Nissan Invisible-to-Visible 
(I2V), η οποία συγκεντρώνει πληροφορίες από αισθη-
τήρες μέσα και έξω από το όχημα, τις οποίες συνδυ-
άζει με δεδομένα από το cloud. Αυτό επιτρέπει στο 
σύστημα όχι μόνο να παρακολουθεί το άμεσο περι-
βάλλον του αυτοκινήτου αλλά και να αντιλαμβάνεται 
τι είναι μπροστά, ακόμα και να δείχνει τι βρίσκεται 
πίσω από ένα κτίριο ή γύρω από μια γωνία. Για να 
καταστεί η οδήγηση πιο ευχάριστη, η καθοδήγηση 
προσφέρεται με έναν διαδραστικό τρόπο, μέσω των 
avatars που εμφανίζονται εντός του αυτοκινήτου.

Peugeot Autoone:  
Εξουσιοδοτημένος  
επισκευαστής Peugeot  
στο Μαρούσι, στον Άγιο Θωμά

Η στρατηγική θέση της Autoone στον Άγιο Θωμά, στο Μα-
ρούσι, δίπλα στο «Δαχτυλίδι», αποτελεί σημαντικό προ-
νόμιο για τους κατόχους μοντέλων της Peugeot που με-

τακινούνται στα βόρεια προάστια.
Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 2.000 
τ.μ., η μονάδα πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτει η 
γαλλική μάρκα για την άρτια συντήρηση των οχημάτων των κα-
τόχων Peugeot.
Με πρωταρχικό στόχο την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών 
της, η Autoone διαθέτει:
• Τεχνικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς
• Πολλές θέσεις εργασίας για την ταχύτατη εξυπηρέτηση των 
κατόχων Peugeot
• Γνήσια ανταλλακτικά
• Ολοκληρωμένη συλλογή αξεσουάρ για την γκάμα όλων των 
μοντέλων
• Άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό
Επιπλέον, η Peugeot Autoone στον Άγιο Θωμά διαθέτει μεγάλο 
στόλο αυτοκινήτων εξυπηρέτησης, προσφέρει δωρεάν τεχνι-
κούς ελέγχους, 2 χρόνια εγγύηση σε εργασία και ανταλλακτικά, 
εκπτώσεις σε επιλεγμένες κατηγορίες ανταλλακτικών και γρα-
πτό πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας για κάθε εργασία που δι-
ενεργεί, ώστε οι κάτοχοι Peugeot να νιώθουν απόλυτη ασφά-
λεια τόσο κατά την οδήγηση όσο και κατά τη συντήρηση του αυ-
τοκινήτου τους.

Η ψηφιακή βοηθός της Skoda  
λέγεται Laura

Μία από τις τελευταίες προσθήκες στα ηλεκτρονικά συστήματα των αυτοκινήτων είναι αυτή της ψη-
φιακής βοηθού, κατά τα πρότυπα της Alexa της Amazon. Στην πιο πρόσφατη και εξελιγμένη μορφή 
τους οι ψηφιακές βοηθοί δεν αναγνωρίζουν απλώς κάποιες τυποποιημένες και καθορισμένες ε-

ντολές αλλά διαθέτουν τεχνητή νοημοσύνη, που αντιλαμβάνεται τη φυσική γλώσσα και στην πορεία μαθαί-
νει τις συνήθειες και τις προτιμήσεις του οδηγού.
Στην περίπτωση της Skoda η ψηφιακή βοηθός ονομάζεται Laura, θα είναι διαθέσιμη κατ’ αρχάς στα Scala 
και Kamiq, θα ενεργοποιείται με το «okay Laura» και χάρη στην ενσωματωμένη κάρτα eSim θα είναι διαρ-
κώς online, απαντώντας σε ερωτήματα και εκτελώντας έξυπνες ρυθμίσεις του ηχοσυστήματος, του κλιμα-
τισμού, του συστήματος πλοήγησης κ.λπ.



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

εναλλακτικά  μπορείτε να καλέσετε 
 στο 210 3466996  

(09:00-18:00)

Η τιμή διάθεσης 
των καυσόξυλων 
της PYROXIL 
είναι σχεδόν ίδια 
με τις τιμές των 
άλλων καυσόξυλων 
της αγοράς, 
με επιπλέον 
χαρακτηριστικά, 
την διπλάσια 
θερμαντική αξία 
και την μηδενική 
εκπομπή ρύπων 
στο περιβάλλον 
μέσα και έξω  
από το σπίτι.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 15€

NEW

Aπό φέτος  
διαθέσιμη  
παράδοση  

με Γερανό

Tηλεφωνήστε  
για να σας 

ενημερώσουμε

ΔΊΧΤΥ  
3€  

από 4,5€ 

115x115x100

1,30m3

ΔΑΔΊ  
5€  

από 7€ 

Προσανάμματα

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμειξης μέχρι 3 διαφορετικών ειδών ξύλων σε κάθε Big Bag.

å
å

8€ από 
8,70€

 
Στις τιμές 

περιλαμβάνεται  

ο ΦΠΑ!

Big Bag  Πεύκο

NEW

100€

Ανάμεικτα  
Big Bag  

Οξιά - Δρυς 
- Ελια

NEW

140€



Κάθε εβδομάδα η Free Sunday, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο πάνω στο στοίχημα 
site www.betarades.gr, σας ενημερώνει διεξοδικά με μοναδικό στόχο το... ταμείο.

Για μία ακόμη φορά το Betarades.gr και η FS σας προ-
σφέρουν τα προγνωστικά τους για τα παιχνίδια της ε-
βδομάδας. Η δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 
συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Ειδικά στην Ιτα-
λία, έχουμε μεγάλο ντέρμπι. Η Ίντερ υποδέχεται τη 

Γιουβέντους, με τους γηπεδούχους να τα πηγαίνουν περίφημα μέχρι 
τώρα. Φυσικά, και στη χώρα μας υπάρχει ένα άκρως ενδιαφέρον παι-
χνίδι. Ο Άρης φιλοξενεί τον Ολυμπιακό και προκύπτει στοιχηματική 
επιλογή. Από κει και πέρα, σημαντικές αναμετρήσεις θα πραγματο-
ποιηθούν σε πολλά πρωταθλήματα, όπως της Ισπανίας, της Γαλλίας 
και του Βελγίου. Όπως γίνεται αντιληπτό, το στοιχηματικό ενδιαφέ-
ρον είναι μεγάλο και αυτή την Κυριακή. Έτσι, το Betarades.gr έκανε 
τη μελέτη του στο κουπόνι και εντόπισε κάποιες αξιόλογες προτά-
σεις. Πάμε, λοιπόν, να δούμε τα προγνωστικά μας για σήμερα.
Οι προτάσεις στοιχήματος της Κυριακής ξεκινάνε από τη Serie A. Η 
διοργάνωση βρίσκεται στην έβδομη «στροφή» της. Σε αυτό το πλαί-
σιο, απόψε θα διεξαχθεί το ντέρμπι κορυφής, ανάμεσα στην Ίντερ και 
τη Γιουβέντους. Οι γηπεδούχοι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, έχο-
ντας κάνει το απόλυτο 6x6 τις πρώτες αγωνιστικές. Ο Κόντε έχει χτί-
σει μια εκπληκτική άμυνα, ενώ ταλέντο υπάρχει και μεσοεπιθετικά. 
Και στο Champions League η Ίντερ ήταν πολύ καλή κόντρα στην 
Μπαρτσελόνα, από την οποία ηττήθηκε με 2-1. Άλλωστε, αγωνίστηκε 
και χωρίς τον Λουκάκου. Η Γιουβέντους κερδίζει, αλλά δεν φαίνεται 
να πατάει ακόμη πολύ καλά. Αντίθετα, τη σώζει η ποιότητα κάποιων 
ποδοσφαιριστών της. Το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο και 
η θέληση από πλευράς Ίντερ τεράστια. Θεωρούμε ότι οι γηπεδούχοι 
θα εκμεταλλευτούν το μομέντουμ. Πάμε με τον 1 DNB (το ποντάρι-
σμα επιστρέφεται σε περίπτωση ισοπαλίας) σε απόδοση 1.90.

Μπορεί το «διπλό» ο Ολυμπιακός
Στην ελληνική Σούπερ Λιγκ, τώρα, έχουμε επίσης ένα μεγάλο παι-
χνίδι. Ο Άρης φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», 
στις 19:30. Αμφότερες οι ομάδες καίγονται για τη νίκη. Οι «κιτρινό-
μαυροι» έχουν σοβαρά αμυντικά προβλήματα στην αρχή της σεζόν, 
ενώ φαίνεται να τους στοιχίζει και η απουσία του Κουέστα. Επιπλέον, 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με την  Ίντερ στο ντέρμπι!

επιθετικά δημιουργούν, αλλά δυσκολεύονται στο τελείωμα των φά-
σεων. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα 
και οφείλει να βγάλει αντίδραση. Το θετικό γι’ αυτόν είναι ότι θα έχει 
βασικά γρανάζια του ξεκούραστα, αφού δεν έπαιξαν βασικοί στο με-
σοβδόμαδο ματς. Οι φιλοξενούμενοι υπερέχουν σε ποιότητα και μπο-
ρούν να κερδίσουν, εύκολα ή δύσκολα. «Διπλό» σε απόδοση 1.80.

Με τα γκολ στο «Καμπ Νου»
Μεταφερόμαστε στην Ισπανία και τη La Liga. Το πρωτάθλημα έχει 
φτάσει στην όγδοη αγωνιστική του. Στις 22:00, λοιπόν, η Μπαρτσελόνα 
υποδέχεται τη Σεβίλλη. Οι δύο ομάδες προέρχονται από 9/10 Over 
2.5 και 4/5 Goal/Goal στα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Διαθέτουν 
πολύ ικανούς ποδοσφαιριστές, ειδικά από τη μέση και μπροστά. Αυτό 
ευνοεί τη διεξαγωγή ενός ωραίου παιχνιδιού. Η Μπάρτσα, βέβαια, 

προβληματίζει και φέτος με την αμυντική της λειτουργία. Η Σεβίλλη 
μπορεί να βρει γκολ και πιστεύουμε ότι θα το καταφέρει. Περιμένουμε 
ένα εντυπωσιακό ματς και στηρίζουμε το Goal/Goal στο 1.65.
Τα δύο επόμενα προγνωστικά μας τα αντλήσαμε από τη Γαλλία και 
το Βέλγιο. Στη Ligue 1, αρχικά, μας απασχολεί το παιχνίδι της Λιλ 
με τη Νιμ. Οι γηπεδούχοι είναι σαφώς ανώτερη ομάδα και φιγου-
ράρουν στην τέταρτη θέση. Η Νιμ είναι 15η και έχει σοβαρά αγω-
νιστικά προβλήματα να λύσει. Η Λιλ ήταν ανταγωνιστική απέναντι 
στην Τσέλσι, ασχέτως αν έχασε. Ο «άσος» στο 1.65 μας φαίνεται μια 
αξιόλογη επιλογή από το παιχνίδι. Στο Βέλγιο, τώρα, η Αντβέρπ φι-
λοξενεί τη Σταντάρ Λιέγης. Οι δύο αντίπαλοι βρίσκονται στις υψη-
λές θέσεις της βαθμολογίας, με την Αντβέρπ να έχει και ματς λιγό-
τερο. Φημίζονται περισσότερο για τις επιθετικές τους αρετές και 
συνηθίζουν να μας προσφέρουν θεαματικά ματς. Να σημειωθεί ότι 
τέσσερα από τα πέντε τελευταία μεταξύ τους έληξαν Goal/Goal. Το 
αμφίσκορο είναι πολύ πιθανό να επιβεβαιωθεί και σήμερα. Επιλέ-
γουμε, λοιπόν, το Goal/Goal σε απόδοση 1.60.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για μία ακόμη εβδομάδα. 
Εσείς μην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενημερωτικό site για το στοίχημα 
μπορείτε να βρίσκετε επιλογές για live betting σε όλη τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες, όταν υπάρχει έ-
ντονη στοιχηματική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Μάντσεστερ Σίτι - Γουλβς (06/10, 16:00): Η Σίτι είναι 
σαφώς καλύτερη ομάδα και σε πολύ καλή αγωνιστική 
κατάσταση. Οι «πολίτες» μετράνε πέντε σερί νίκες σε όλες 
τις διοργανώσεις. Δεν έχουν περιθώρια για απώλειες. 
Θεωρούμε ότι θα κερδίσουν και πάμε με το 1 & Under 3.5 σε 
απόδοση 2.20.

* Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ (06/10, 17:15): Ο ΠΑΟΚ 
παραμένει αήττητος στα τέσσερα τελευταία ματς με τον Αστέρα 
Τρίπολης. Μάλιστα, σε αυτά δεν δέχτηκε καν γκολ. Ο «Δικέφα-
λος» μπορεί να επεκτείνει το σερί του και τον εμπιστευόμαστε. 
Επιλογή μας αποτελεί το «διπλό» σε απόδοση 1.66.

* Τορίνο - Νάπολι (06/10, 19:00): Η Τορίνο εδώ και εννέα 
συνεχόμενα παιχνίδια δέχεται γκολ. Αυτό είναι εξαιρετικά 
πιθανό να συμβεί και σήμερα, με την ποιοτική Νάπολι. Εμείς θα 
το πάμε λίγο παραπέρα και θα ποντάρουμε στο Νάπολι Over 1.5 
σε απόδοση 1.72.

Goal Tips

* Μαγιόρκα - Εσπανιόλ (06/10, 13:00): Μαγιόρκα και Εσπανιόλ 
εντοπίζονται στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης. Είναι αδύναμες 
αμυντικά και αυτό τις «πληγώνει». Το Goal/Goal μας αρέσει και 
παίζεται στο 2.00.

* Θέλτα - Αθλέτικ Μπιλμπάο (06/10, 15:00): Οι γηπεδούχοι 
βρίσκονται ξανά στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας και θέλουν 
πάση θυσία θετικό αποτέλεσμα. Οι φιλοξενούμενοι έχουν «όπλο» 
την άμυνα. Γενικά, η σκοπιμότητα αναμένεται να κυριαρχήσει. 
Under 2.5 στο 1.60.

* Βόλος - Ατρόμητος (06/10, 15:00): Ο Βόλος αποκτά άλλη 
δυναμική στην έδρα του και παίζει πολύ καλύτερα. Ο Ατρόμητος δεν 
έχει ξεκινήσει καλά και χρειάζεται τους βαθμούς. Δεν προβλέπουμε 
ρίσκα από πλευράς των δύο ομάδων. Το No Goal σε απόδοση 1.80 
μοιάζει δυνατή επιλογή.

Head 2 Head

* Άρσεναλ - Μπόρνμουθ (06/10, 16:00): Τα τελευταία ματς 
μεταξύ των δύο ομάδων χαρίζουν θέαμα στον κόσμο. Το Over 2.5 
επιβεβαιώθηκε σε 9/10 πιο πρόσφατα, ενώ το Goal/Goal σε 5/6. 
Εμείς θα επιλέξουμε έναν συνδυασμό αυτών των σημείων για 
σήμερα. Καταλήγουμε στο Goal/Goal & Over 2.5 σε απόδοση 1.90.

* Σαουθάμπτον - Τσέλσι (06/10, 16:00): Η Τσέλσι τα πάει αρκετά 
καλά σε αυτή τη μεταβατική σεζόν. Προέρχεται από τη νίκη με 1-2 
επί της Λιλ για το Champions League. Είναι σε φόρμα και μπορεί 
να πάρει αυτή τη σημαντική νίκη. Εξάλλου, δεν έχει χάσει σε 
κανένα από τα οκτώ τελευταία ματς με τη Σαουθάμπτον. «Διπλό» σε 
απόδοση 1.85.

* Βαγιαδολίδ - Ατλέτικο Μαδρίτης (06/10, 17:00): Η Ατλέτικο 
υπερέχει της αντιπάλου της σε όλους τους τομείς. Επιπλέον, την 
έχει κερδίσει στα οκτώ πιο πρόσφατα παιχνίδια τους. Θεωρούμε 
ότι οι φιλοξενούμενοι θα πάρουν το «διπλό», που το βρίσκουμε 
στο 1.72!

06/10
16:00 Λιλ - Νιμ    1  1.65
19:00 Αντβέρπ - Σταντάρ Λ.   Goal/Goal  1.60
19:30 Άρης - Ολυμπιακός   2  1.80
21:45 Ίντερ - Γιουβέντους   1 (DNB)  1.90
22:00 Μπαρτσελόνα - Σεβίλλη   Goal/Goal  1.65

www.freesunday.gr32 06.10.2019

sports



FR
EE

TI
M

E
CALENDAR
05-11/10

ΙΟΝΕΣΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΗ ΣΕΡΒΕΤΑΛΗ
Ο Γιάννης Κακλέας επανέρχεται στο θέατρο Κιβωτός 
από τις 5 Οκτωβρίου, επιλέγοντας αυτή τη φορά 
να σκηνοθετήσει το αριστουργηματικό έργο «Ο 
Ρινόκερος» του Ευγένιου Ιονέσκο, με πρωταγωνιστή 
τον Άρη Σερβετάλη. Τη διανομή συμπληρώνει ένας 
ξεχωριστός θίασος ταλαντούχων ηθοποιών: Έλλη 
Τρίγγου, Στέλιος Ιακωβίδης, Ροζαλία Κυρίου, Θάνος 
Μπίρκος, Πάνος Παπαδόπουλος, Αγγελική Τρομπού-
κη, Κωστής Μπούντας, Αναστασία Στυλιανίδη. Στον 
«Ρινόκερο» ο Ιονέσκο εκφράζει όλη του την αγωνία 
για την πορεία και τη μετάλλαξη του ανθρώπινου 
είδους σε φανατικά, βίαια όργανα μιας ολοκληρωτι-
κής εξουσίας.

ΑΛΕΞΗΣ ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ ΣΤΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
Με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης 80 χρόνων από 
τη γέννηση και 25 χρόνων από τον θάνατο του σημα-
ντικού Έλληνα ζωγράφου Αλέξη Ακριθάκη, εγκαινιά-
ζεται στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού η 
έκθεση «Αλέξης Ακριθάκης τσίκι-τσίκι». Στην έκθεση 
παρουσιάζεται το μεγαλύτερο μέρος των «τσίκι-τσίκι», 
έργων φτιαγμένων με τη χαρακτηριστική γραφή του 
καλλιτέχνη με μελάνι σε χαρτί και μερικές φορές με 
την προσθήκη χρωματιστής τέμπερας και σπάνια άλ-
λων υλικών. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση αφιερω-
μένη αποκλειστικά στα έργα αυτά μετά τον θάνατο του 
καλλιτέχνη. Συγκεντρώνει περισσότερα από 60 έργα 
από ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές της Ελλάδας και 
του εξωτερικού, με πολλά να παρουσιάζονται στη χώρα 
μας για πρώτη φορά. Έως 17/11/2019.

«GIRLS & BOYS» ΤΟΥ DENNIS KELLY
Από τις 7 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 
21:00 το νέο έργο του βραβευμένου με Tony συγγρα-
φέα Dennis Kelly («Ορφανά», «Ματίλντα – Το Μιού-
ζικαλ»), με τίτλο «Girls & Boys», παρουσιάζεται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μετάφραση-σκηνοθεσία 
Άννας-Μαρίας Στεφαδούρου, με τη Δώρα Παρδάλη, στο 
Θέατρο 104. Μια γυναίκα γνωρίζει τυχαία τον μέλλοντα 
σύζυγό της και ζουν έναν έντονο έρωτα. Αγοράζουν σπί-
τι, χτίζουν καριέρες, κάνουν παιδιά – μια συνηθισμένη 
οικογένεια. Μέχρι που εκείνος αρχίζει να αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα με τη δουλειά του, ενώ εκείνη 
απολαμβάνει επαγγελματική αναγνώριση. Οι ισορρο-
πίες ανατρέπονται. Τα πάντα αλλάζουν, παίρνοντας μια 
εφιαλτική τροπή… Ένας συνταρακτικός μονόλογος για 
τη βία, την εξουσία, τις σχέσεις των δύο φύλων μέσα στη 
σύγχρονη πατριαρχική κοινωνία.

Ο σούπερ σταρ του βιολιού Nigel Kennedy, μετά τη θερμή υπο-
δοχή που του επιφύλαξε το ελληνικό κοινό, επιστρέφει στο 
Ηρώδειο, τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, για να παρουσιάσει, μαζί 
με 30μελή ορχήστρα, το πιο διάσημο έργο του, τις «Τέσσερις 

Εποχές» του Βιβάλντι. Ο Nigel Kennedy στο πρώτο μέρος θα ερμηνεύ-
σει δύο από τα πιο διάσημα κονσέρτα του Μπαχ: κονσέρτο για βιολί σε 
ΛΑ ελάσσονα, BWV 1041 και κονσέρτο για δύο βιολιά σε ΡΕ ελάσσονα, 
BWV 1043. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί ολόκληρο το έργο του 
Βιβάλντι «Οι Τέσσερις Εποχές». Μαζί του το Nigel Kennedy Ensemble 
και η Athens Chamber Orchestra, μια ορχήστρα ειδικά στελεχωμένη για 
τη συγκεκριμένη συναυλία από κορυφαίους Έλληνες μουσικούς.

Ο NIGEL KENNEDY 
ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ
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Η ασφάλειά μας βρίσκεται 
σε σαθρό υπόβαθρο; Αξιακά 
ζητήματα, όπως ελευθερία 
και αξιοπρέπεια, που 
προστατεύονται από το 
Σύνταγμα, καταπατούνται; 
Αυτά και πολλά άλλα είναι 
ερωτήματα που καλείται πια 
να απαντήσει ένα κράτος 
δικαίου, δίνοντας ανθρωπιστικά 
και δημοκρατικά εχέγγυα για 
τους τρόπους καταπολέμησης 
των τρομοκρατικών απειλών 
μέσα από διάλογο ειλικρινή 
που πρέπει να προκύπτει με 
την κοινωνία ενάντια στις 
προκλήσεις.

Σ
τις 26 Μαΐου και λίγο μετά τις 8 
το απόγευμα ένα αεροπλάνο της 
Lufthansa ταξιδεύει από το Βε-
ρολίνο προς το Μόναχο με 164 ε-
πιβάτες υπό καθεστώς ομηρίας. 
Η διαταγή του τρομοκράτη προς 
τον πιλότο είναι να το ρίξει στο γή-
πεδο Allianz Arena του Μονάχου 
κατά τη διάρκεια του αγώνα Γερ-

μανίας - Αγγλίας, τον οποίο παρακολουθούν ζωντανά 
70.000 φίλαθλοι. Η γερμανική κυβέρνηση ενημερώνε-
ται άμεσα και σηκώνει δύο μαχητικά αεροσκάφη για 
να παρακολουθούν την κατάσταση από απόσταση α-
ναπνοής και να περιμένουν οδηγίες. Λίγο αργότερα με-
ταφερόμαστε στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο κατηγο-
ρούμενος εμφανίζεται φορώντας στολή της πολεμικής 
αεροπορίας. Κατηγορείται για τον θάνατο και των 164 
επιβατών, μετά από εκτόξευση ρουκέτας η οποία είχε 
ως αποτέλεσμα την κατάρριψη του υπό ομηρία αερο-
σκάφους και η οποία πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά 
με πρωτοβουλία του ίδιου και όχι κατόπιν εντολής α-
νωτέρου. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου εισέρχεται στην 
αίθουσα και απευθύνεται κατευθείαν στο κοινό. Ξεκινά 
η ακροαματική διαδικασία. Ξεκινά η παράσταση.
Το «Terror», το συγκλονιστικό έργο του Γερμανού συγ-
γραφέα Φέρντιναντ φον Σίραχ, έχοντας γνωρίσει τερά-
στια επιτυχία σε 70 και πλέον σκηνές σε Ευρώπη, Αμε-
ρική και Ασία, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα, σε σκηνοθεσία Γιώργου Οικονόμου, μετάφραση 
Ευαγγελίας A. Νάνου και διασκευή Μιρέλλας Παπαοι-
κονόμου. Ο Βασίλης Παλαιολόγος περιγράφει πώς οι 
θεατές της παράστασης γίνονται οι ένορκοι της δίκης 
που μόλις παρακολούθησαν.

Μιλήστε μας για την παράσταση…
Ο Φέρντιναντ φον Σίραχ, όντας ένας αναγνωρισμέ-
νος νομικός στη χώρα του αλλά και ένας επιτυχημέ-

Βασίλης Παλαιολόγος

«Για όλους μας θα έρθει 
η ώρα της προσωπικής 

ψυχοθεραπείας»
  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
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νος συγγραφέας, εισβάλλει σχεδόν με «βίαιο» 
τρόπο στο παγκόσμιο θέατρο γράφοντας το 
«Τerror». Ένα συγκλονιστικό σύγχρονο δικα-
στικό θρίλερ, το οποίο μας τοποθετεί όχι μόνο 
τον έναν απέναντι στον άλλον αλλά και απένα-
ντι στους ίδιους μας τους εαυτούς. Αφυπνίζο-
ντας συνειδήσεις, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύ-
οντας έννοιες όπως δίκαιο, ηθική, κοινή λογική, 
ευθύνη. Έννοιες οι οποίες μεταβάλλονται πολ-
λάκις σε σχέση με τους μοχλούς πίεσης που 
υφιστάμεθα. Μια πτήση, μια έκρηξη, μια δίκη, 
αν συνδέονται δημιουργούν τη συνθήκη-πρό-
κληση για την αναπαράσταση πράξης εικονικής 
σε μια δικαστική αίθουσα, με το κοινό σε ρόλο 
θύτη, αλλά και θύματος.

Ποιον ρόλο ενσαρκώνετε;
Σε αυτήν ακριβώς την πολύκροτη δίκη καλού-
μαι να προεδρεύσω, καλούμαι να κρίνω αμε-
ρόληπτα, απογυμνωμένος από συναισθήματα 
και ανθρώπινες αδυναμίες, θέτοντας όλους 
προ των ευθυνών τους και αποζητώντας την α-
λήθεια και μόνο την αλήθεια.

Οι θεατές της παράστασης έχουν τον λόγο. 
Αυτοί είναι οι ένορκοι της δίκης, που καλού-
νται και να απαντήσουν στα ηθικά διλήμματά 
της. Αυτοί θα κρίνουν αν ο κατηγορούμενος 
είναι αθώος ή ένοχος. Αν ήσασταν εσείς έ-
νορκος, τι θα ψηφίζατε;
Μου ζητάτε να αποφασίσω ως ένορκος χωρίς 
να έχω παρακολουθήσει τη δίκη.

Το «Terror» δεν θα μπορούσε να είναι πιο 
τραγικά σύγχρονο. Η τρομοκρατία, από την 
11η Σεπτεμβρίου και μετά, είναι πάντα στην 
πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Έχει η κοι-
νωνία τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιμε-
τώπισή της;
Η έννοια της τρομοκρατίας, δυστυχώς, διευρύ-
νεται, καθώς οι προκλήσεις στον 21ο αιώνα αυ-
ξάνονται και διογκώνονται. Περνώντας σε επί-
πεδα δολιοφθοράς και cyberwar, οι τρομοκρά-
τες, μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας, φτάνουν 
να συνεργάζονται ακόμα και με κοινούς εγκλη-
ματίες. Στον αντίποδα, τα ΜΜΕ γίνονται εργαλεία 
στα χέρια των τρομοκρατών, δίνοντας ταχύτητα 
στη μετάδοση πληροφοριών/εικόνων, προκα-
λώντας πανικό, ενώ ταυτόχρονα σχεδόν είναι 
δυνατό να «χρησιμοποιηθούν» από τρομοκρά-
τες ως μέσο αντιπερισπασμού. Είμαστε αβοή-

θητοι; Η ασφάλειά μας βρίσκεται σε σαθρό υ-
πόβαθρο; Αξιακά ζητήματα, όπως ελευθερία 
και αξιοπρέπεια, που προστατεύονται από το 
Σύνταγμα, καταπατούνται; Αυτά και πολλά άλλα 
είναι ερωτήματα που καλείται πια να απαντήσει 
ένα κράτος δικαίου, δίνοντας ανθρωπιστικά και 
δημοκρατικά εχέγγυα για τους τρόπους κατα-
πολέμησης των τρομοκρατικών απειλών μέσα 
από διάλογο ειλικρινή που πρέπει να προκύπτει 
με την κοινωνία ενάντια στις προκλήσεις.

Ο Φον Σίραχ αφήνει στον θεατή την ευθύνη 
της προσωπικής του κάθαρσης. Είναι αυτό 
ένα λογοτεχνικό τέχνασμα ή ο μόνος τρόπος 
για να έρθουμε πραγματικά αντιμέτωποι με 
την ηθική μας;
Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι και οι δύο 
περιπτώσεις είναι εξίσου θεμιτές. Αν το δικα-
στήριο θεωρηθεί καθαρτήριος τόπος, τότε για 
όλους μας θα έρθει η ώρα της προσωπικής 
ψυχοθεραπείας.

Είχατε διαβάσει το βιβλίο προτού κληθείτε να 
παίξετε στην παράσταση;
Είχα μια εικόνα, μιας πρώτης υποτυπώδους 
μετάφρασης, χωρίς να είναι ολοκληρωμένη. 
Διαβάζοντας τη μετάφραση της κ. Νάνου διαπί-
στωσα πώς μπορεί ο τρόπος γραφής σημαντι-
κών συγγραφέων να σε παρασύρει. Λειτούρ-
γησα ως ένορκος.

Λίγο πριν από την έναρξη των παραστάσεων 
στο Θέατρο Αθηνών (21/10), το «Terror» «πα-
ρουσιάζεται» στον φυσικό του χώρο, στο αμ-
φιθέατρο Σαριπόλων, στο Παλιό Κτίριο της 
Νομικής Αθηνών (Σόλωνος 57), για μία και 
μόνο ημέρα (10/10, 19:00), παρουσία φοιτη-
τών Νομικής και με ελεύθερη πρόσβαση για 
το κοινό. Τι εξυπηρετεί αυτός ο συμβολισμός;
Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο μια ισχυρή 
συνθήκη, καθώς ο φυσικός χώρος χρησι-
μοποιείται για την πρώτη virtual, μέσω του 
λόγου, αναπαράσταση. Οι νομικοί του μέλλο-
ντος σε ρόλο ενόρκου είναι η μεγαλύτερη πρό-
κληση. Αφορά ο τρόπος με τον οποίο θα ετυμη-
γορήσουν οι υποψήφιοι λειτουργοί του νόμου, 
καθώς θα τους ζητηθεί να παραμείνουν αν-
θρώπινοι στην κρίση τους. Εξαιρετική συγκυρία 
και για μας, τους ηθοποιούς, που, σχεδόν απο-
γυμνωμένοι, θα γίνουμε μέρος αυτής της, κατά 
τη γνώμη μου, μυσταγωγίας.

INFO

του Φέρντιναντ φον Σίραχ
• Σκηνοθεσία: Γιώργος Οικονόμου
• Μετάφραση: Ευαγγελία A. Νάνου
• Διασκευή: Μιρέλλα Παπαοικονόμου
•  Παίζουν: Βασίλης Παλαιολόγος, Γιάννης Στεφόπουλος, Στέλιος Δημόπουλος, Βάσω Καβαλιεράτου, 

Κώστας Ανταλόπουλος, Νάνσυ Μπούκλη

Θέατρο Αθηνών, Βουκουρεστίου 10
Τηλ.: 210 3312343
Πρεμιέρα: 21 Οκτωβρίου
Την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου στις 19:00 το «Terror» θα παρουσιαστεί στο αμφιθέατρο Σαριπόλων, στο Παλιό Κτίριο 
της Νομικής Αθηνών (Σόλωνος 57), παρουσία φοιτητών Νομικής και με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό.

«Terror»



Μερίδες: 6
Χρόνος μαγειρέματος:  120 λεπτά

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

Υλικά

  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το κοτόπουλο μαζί με το κάρδαμο, τη δάφνη, πιπέρι και αλάτι 
και βράζουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου μία ώρα (ή μέχρι να γίνει).

• Σε μια άλλη κατσαρόλα βάζουμε το μισό φλιτζάνι λάδι και ξεκινάμε να σοτάρουμε το κρεμ-
μύδι. Όταν καραμελώσει, ρίχνουμε το καρότο και ανακατεύουμε μέχρι να καραμελώσει κι 
αυτό. Προσθέτουμε το ρύζι και σοτάρουμε για 1 λεπτό μαζί. Ρίχνουμε και όλα τα υπόλοιπα 
μπαχαρικά. Συμπληρώνουμε με 4 1/2 φλιτζάνια ζωμό από το κοτόπουλο. Το αφήνουμε για 
5 λεπτά σε δυνατή φωτιά και ανακατεύουμε προσεκτικά. Έπειτα χαμηλώνουμε τη φωτιά 
στο «1» και με σκεπασμένη κατσαρόλα και χωρίς να ανακατεύουμε αφήνουμε για 20 λεπτά. 
Παράλληλα, σε ένα τηγάνι σοτάρουμε με το υπόλοιπο λάδι πρώτα τα αμύγδαλα μέχρι να 
πάρουν χρώμα κι έπειτα τις σταφίδες (προσέχουμε να μην τα κάψουμε).

• Βάζουμε το πιλάφι σε μια πιατέλα, από πάνω στρώνουμε τα κομμάτια κοτόπουλου και 
πασπαλίζουμε με τα αμύγδαλα και τις σταφίδες. Σερβίρουμε με γιαούρτι και καυτερή σάλ-
τσα ντομάτα (σε ένα μπλέντερ βάζουμε 1 μεγάλη ντομάτα, 1 πράσινη καυτερή πιπεριά,  
1 σκελίδα σκόρδο, χυμό από μισό λεμόνι, μισή χούφτα φρέσκο κόλιαντρο και αλάτι-πιπέρι 
και χτυπάμε πολύ καλά μέχρι να γίνει μια απαλή σάλτσα).

Πιλάφι Μπουχάρα
• 3 φλιτζάνια ρύζι μπασμάτι
• 1 1/2 κιλό κοτόπουλο
•  5 μεγάλα κρεμμύδια κομμένα σε φέτες 

μισοφέγγαρο
• 5 καρότα κομμένα ζουλιέν
• 3 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
• 1/2 κ.γλ. κάρδαμο τριμμένο
• 1 1/2 κ.γλ. κύμινο τριμμένο
• 1/4 κ.γλ. γαρίφαλο τριμμένο
• 1 κ.γλ. κανέλα τριμμένη
• 1 κ.γλ. μπαχάρι τριμμένο
• 2 κ.γλ. κουρκουμάς τριμμένος
• 1/4 κ.γλ. μοσχοκάρυδο τριμμένο
• 1 φύλλο δάφνη
•  2 λούμι (είδος αποξηραμένου λάιμ που 

βρίσκεται στα μαγαζιά που πουλάνε αραβικά 
προϊόντα)

• αλάτι-πιπέρι
• 1 φλιτζάνι σταφίδες ξανθές
• 1 φλιτζάνι αμύγδαλα ψίχα αποφλοιωμένη
• 1 φλιτζάνι ηλιέλαιο
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Όταν μέσα σε μια 
σχέση περάσει ο 
πρώτος καιρός της 
απόλυτης τρέλας, 
ή όταν μετά από 
έναν χωρισμό 
καταφέρεις να 
πάρεις απόσταση 
από τα πράγματα 
και «κρυώσεις» 
και πέσουν οι 
τόνοι, τότε μόνο 
μπορείς να 
συνειδητοποιήσεις 
πόση αλήθεια 
έχει η φράση 
«κωμωδία του 
έρωτα».

Μ
ια νύχτα από τη ζωή μιας γυναί-
κας… σκηνές, σκέψεις και εναλ-
λασσόμενα συναισθήματα… α-
πρόοπτες συναντήσεις… συν-
θέτουν το μιούζικαλ δωματίου 
«Commedia d’ amore» που έ-

γραψε και σκηνοθέτησε ο Θέμης Μουμουλίδης ειδικά 
για τη Μαριάννα Πολυχρονίδη. Η νεαρή ερμηνεύτρια 
μέσα από έναν διάλογο με τον εαυτό της «ταξιδεύει» 

στην ιστορία μιας γυναίκας, στους αδιέξοδους έρω-
τές της, στον συναισθηματικό της λαβύρινθο, στις α-
νολοκλήρωτες δίαιτες. Θυμάται, θυμώνει, τραγουδά, 
ξεφεύγει και μας μιλάει γι’ αυτά.

Για πρώτη φορά ερμηνεύετε μονόλογο. Μιλήστε 
μας για την εμπειρία τού να ερμηνεύεις, να τρα-
γουδάς και να χορεύεις μόνη στη σκηνή…
Όντως είναι η πρώτη φορά που καταπιάνομαι με 

μονόλογο και είναι πολύ ιδιαίτερη και πολύτιμη ε-
μπειρία. Φυσικά στη σκηνή με συντροφεύουν δύο 
εξαιρετικοί μουσικοί, ο Δημήτρης Σινογιάννης και 
ο Γιάννης Τσόλκας, οι οποίοι είναι σε πολύ μεγάλο 
βαθμό υπεύθυνοι για την ατμόσφαιρα της παρά-
στασης. Η μεγαλύτερη δυσκολία που συναντώ, 
λοιπόν, είναι ότι πρέπει να ανατροφοδοτούμαι, να 
δίνω τον ρυθμό και να μη χάνω ούτε στιγμή την ε-
νέργεια και τη θερμοκρασία μου.

Commedia d’ amore ή κωμωδία του έρωτα. 
Πόση αλήθεια έχει αυτή η φράση;
Όταν μέσα σε μια σχέση περάσει ο πρώτος και-
ρός της απόλυτης τρέλας, ή όταν μετά από έναν 
χωρισμό καταφέρεις να πάρεις απόσταση από τα 
πράγματα και «κρυώσεις» και πέσουν οι τόνοι, 
τότε μόνο μπορείς να συνειδητοποιήσεις πόση 
αλήθεια έχει αυτή η φράση. Γιατί στον έρωτα τα 
ζούμε όλα τόσο έντονα και σε βάθος, που τις πε-
ρισσότερες φορές οι συμπεριφορές είναι απόλυτα 
ακραίες και παραπέμπουν σε κωμωδία.

Το γεγονός ότι η παράσταση είναι γραμμένη ει-
δικά για σας σας δημιουργεί ευθύνη; Πώς είναι 
η συνεργασία σας με τον σκηνοθέτη, που είναι 
και συγγραφέας του έργου;
Σίγουρα μου δημιουργεί ευθύνη, αλλά διευκολύ-
νει και αρκετά τα πράγματα το γεγονός ότι ο Θέμης 
Μουμουλίδης με γνωρίζει πολύ καλά, οπότε έχει 
κατά κάποιον τρόπο βασιστεί στις ευκολίες μου, 
αλλά και σε κάποιες ιστορίες που είναι αληθινές, 
δικές μου. Η συνεργασία μας είναι πάντοτε πολύ 
γόνιμη, έχουμε δουλέψει πολλές φορές μαζί, έ-
χουμε κοινή αισθητική και μέσα από τα χρόνια 
έχει χτιστεί και αμοιβαία εμπιστοσύνη, που για 
μένα είναι πάρα πολύ σημαντική προϋπόθεση 
στη δουλειά μου. Γιατί μόνο αν νιώσω ασφαλής 
μπορώ να αφεθώ και να δημιουργήσω.

Τι σας κινητοποιεί συναισθηματικά για να ερ-
μηνεύσετε έναν ρόλο που θα μπορούσε να έχει 
προσωπικά χαρακτηριστικά;
Θα σας απαντήσω έχοντας την εμπειρία των περσι-
νών παραστάσεων. Με κινητοποίησε πολύ το γεγο-
νός ότι ενώ μιλούσα για πολύ δικά μου πράγματα 
–σας είπα ότι κάποια κομμάτια του έργου είναι βι-
ώματά μου–, οι θεατές ταυτίζονταν σε πολύ μεγάλο 
βαθμό. Ο καθένας σίγουρα θα έβρισκε σε κάποιο 
σημείο τον εαυτό του. Αυτή, λοιπόν, η σκέψη, ότι στη 
βάση μας οι άνθρωποι είμαστε πολύ ίδιοι, με συγκι-
νεί πάρα πολύ και πραγματικά με κινητοποιεί προς 
την έκθεση και το μοίρασμα. Το έχουμε ανάγκη!

Είναι ο έρωτας πηγή ζωής και έμπνευσης; Και 
ο χωρισμός;
Και ο έρωτας και ο χωρισμός μάς οδηγούν στα 
άκρα. Άρα φυσικά και είναι πηγές έμπνευσης.

Μαριάννα Πολυχρονίδη

«Ο έρωτας  
και ο χωρισμός  

μάς οδηγούν στα άκρα»
  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ INFO

Κείμενο-σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης
Με τη Μαριάννα Πολυχρονίδη
Πιάνο: Γιάννης Τσόλκας
Ηλ. κιθάρα: Δημήτρης Σινογιάννης
11-28 Οκτωβρίου
Θέατρο ΑΛΜΑ
Ακομινάτου 15, Αθήνα

«Commedia d’ amore»
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Φυσικοί 
τρόποι  
για να 
έχετε πάντα 
υπέροχα  
μάτια
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Τρίψτε πατάτα και παπάγια και αναμείξτε τα. Μοιράστε το 
μείγμα σε δύο μαντιλάκια καθαρισμού και τοποθετήστε 
τα στα μάτια σας για 10 λεπτά. Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό. 
Ή παπάγια είναι πλούσια σε ένζυμα που βοηθούν στην 
ανανέωση των κυττάρων και η πατάτα είναι πηγή βιταμίνης 
Β. Μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.

ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΜΕ ΑΛΟΉ
Θα χρειαστείτε: 2 κουταλιές τζελ αλόης, 1 σταγόνα 
αιθέριο έλαιο χαμομήλι και 1 σταγόνα αιθέριο έλαιο 
μέντα. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε αιθέρια έλαια, 
χρησιμοποιήστε αφέψημα χαμομηλιού και μέντας, από ένα 
κουταλάκι. Τοποθετήστε το μείγμα στην κατάψυξη και αφού 
παγώσει εφαρμόστε το σαν μάσκα για 10 λεπτά. Ξεπλύνετε 
με χλιαρό νερό. Μπορεί να γίνεται 2-3 φορές την εβδομάδα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ
α) Τοποθετήστε στα μάτια σας φέτες παγωμένου αγγουριού 
και αφήστε τες για 10 λεπτά. Λόγω της περιεκτικότητάς 
του σε βιταμίνη C, το αγγούρι έχει πολύ καλές λευκαντικές 
ιδιότητες.
β) Ανακατέψτε χυμό από ένα αγγούρι με μια μικρή 
ποσότητα μέλι και απλώστε το μείγμα γύρω από τα μάτια. 
Τα συστατικά του αγγουριού βοηθούν στην αντιμετώπιση 
των μαύρων κύκλων, ενώ το μέλι ενυδατώνει την 
ευαίσθητη περιοχή των ματιών.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΉΣΜΕΝΑ ΜΑΤΙΑ
Βάλτε στην κατάψυξη φακελάκια τσαγιού ή χαμομηλιού. 
Αφού τα βγάλετε μετά από 2 λεπτά, εφαρμόστε τα σε 
κλειστά μάτια. Ή τανίνη του τσαγιού περιορίζει σε μεγάλο 
βαθμό το πρήξιμο.

ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΕΣ ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ
Χρησιμοποιήστε σαν ντεμακιγιάζ ματιών καστορέλαιο 
ή αμυγδαλέλαιο. Προσέξτε μετά την απομάκρυνση του 
μακιγιάζ να αφαιρέσετε τα λιπαρά στοιχεία με ένα τζελ 
ματιών ή τζελ αλόης, γιατί μπορεί να προκαλέσουν 
πρηξίματα. Οι βλεφαρίδες σας θα δυναμώσουν και θα 
γίνουν πιο γυαλιστερές.

ΑΜΥΓΔΑΛΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΥΤΙΔΕΣ ΓΥΡΏ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
Πριν πάτε για ύπνο, πλύντε με ουδέτερο σαπούνι το 
πρόσωπό σας, βάλτε στην παλάμη σας μερικές σταγόνες 
αμυγδαλέλαιο και αλείψτε με το δάχτυλό μας όλη την 
περιοχή της επιδερμίδας γύρω από τα μάτια. Στη συνέχεια 
και με απαλές κινήσεις κάντε μασάζ για 5-10 λεπτά. Αυτό 
θα πρέπει να γίνεται κάθε βράδυ για 2 εβδομάδες.

ΜΑΣΚΑ ΜΑΤΙΏΝ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ
Θα χρειαστείτε: 1 κ.γλ. λάδι ελιάς, 1 κρόκο αυγού, 1 κ.σ. 
φρέσκο γάλα, 1 κ.σ. μέλι. Ανακατέψτε καλά τα υλικά και 
απλώστε μια πλούσια στρώση του μείγματος κάτω από 
τα μάτια. Περιμένετε για 10 λεπτά. Αφαιρέστε τη μάσκα 
μαλακά, με ένα κομμάτι βαμβάκι εμποτισμένο με ροδόνερο.

ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ ΜΑΤΙΑ
Ρίξτε μια σταγόνα ροδόνερο σε κάθε μάτι προτού 
κοιμηθείτε.



Το Νο1 κόλπο  
για να αποφύγεις τα γλυκά

Της Χριστίνας Μαυρίδου

Η Χριστίνα Μαυρίδου  
είναι καθηγήτρια  Φυσικής 
Αγωγής - personal trainer.
• YouTube Channel:  
Christy Mavridou  
• Instagram: christymav  
• Facebook Page:  
Christy Μαυρίδου
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Ε
ίσαι λάτρης του γλυκού και δεν μπορείς να του αντισταθείς, με 
αποτέλεσμα να παίρνεις κιλά; Φάε μέντα! Η μέντα, εκτός από τις 
αμέτρητες ευεργετικές ιδιότητες που έχει για τον οργανισμό μας, 
έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει στον έλεγχο της όρεξης και στην 
καταπολέμηση της λιγούρας. Εάν μετά το φαγητό σε «πιάνει» 

έντονη επιθυμία για γλυκό, δοκίμασε να πιεις ένα ρόφημα μέντας, χωρίς ζάχαρη 
φυσικά. Ακόμα πιο αποτελεσματικό είναι αν φας δυο-τρία φύλλα μέντας ή μια 
καραμέλα μέντας και μετά επιχειρήσεις να φας γλυκό – θα έχει πολύ πικρή 
γεύση στο στόμα σου, με αποτέλεσμα να μην το θες πλέον. Δοκίμασέ το και δες 
τα περιττά κιλά να εξαφανίζονται!
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