
tf

Γιώργος 
Παπαγεωργίου 
«Δεν πιστεύω 
στα στερεότυπα»

σελ. 37

Η καλή τηλεόραση 
και πάλι 
στο επίκεντρο

σελ. 16-17

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #515         03/11/19         www.freesunday.gr                                    freesundaygr          freesundaygr           @freesundaygr          i

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ //ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

tf i

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ  

Η «ΒΟΜΒΑ» 
ΠΟΥ ΔΙΧΆΖΕΙ 
ΕΛΛΆΔΆ-Ε.Ε.

σελ. 8-11 σελ. 14, 16

Γ. Κύρτσος 
Ηνωμένο Βασίλειο - Ε.Ε.: 
Ο προβληματικός γάμος 
που έφερε το δαπανηρό 
διαζύγιο 

Οικογενειακά οικονομικά 
Καλό καταναλωτικό 
κλίμα με... περιορισμένη 
κατανάλωση. Γιατί  
πρέπει να βιαστείτε  
για το επίδομα θέρμανσης 

Αλ. Μαλλιάς 
Τι πρέπει να προσέξουμε 
σε σχέση με Σκόπια  
και Τίρανα 

σελ. 10-11
σελ. 5

Σπ. Μιχαλόπουλος 
Γιατί πέτυχαν  
οι «Άγριες 
Μέλισσες»

σελ. 20
σελ. 33

 ΌΛΌΙ ΠΑΡΑΔΈΧΌΝΤΑΙ ΌΤΙ ΔΈΝ ΥΠΑΡΧΌΥΝ ΈΥΚΌΛΈΣ ΛΥΣΈΙΣ
σελ. 4

Έβαλε τέλος στις 
πολιτικές διαφημίσεις 
πιέζοντας το Facebook 

Θεσσαλονίκη 
Πολιτική και παραπολιτική  
στο «εορταστικό πενθήμερο»
σελ. 21



02 περιεχόμενα

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 515η
03//11//19

FREE SUNDAΥ
ΕΚΔΌΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΌΣ  

ΚΥΡΤΣΌΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΌΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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210-6754430
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ΑΕΒΕ

Διανέμεται Δωρεάν
www.freesunday.gr

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το προσφυγικό-

μεταναστευτικό ξανά στο προσκήνιο σε Ελλάδα, 

Ε.Ε.

05 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛ. ΜΑΛΛΙΑΣ «Ας 

ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο για τη 

Συμφωνία των Πρεσπών»

06 // ΕΥΡΩΠΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Πολιτική 

αβεβαιότητα και αντιφατικά μηνύματα από τα 

Σκόπια

08-11 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ  

Ε.Ε. - Ηνωμένο Βασίλειο: Δύσκολος γάμος με 

πανάκριβο διαζύγιο

12 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Προανακριτική: 

Κούγκι ή κρυψώνα;

14 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αντιφατικά μηνύματα από τα 

νοικοκυριά

16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Το επίδομα θέρμανσης θα 

«ζεστάνει» μόνο το 2019

17 // ΑΠΟΨΗ ANΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Η χώρα 

θα πορεύεται χωρίς αξιωματική αντιπολίτευση

18-19 // TWITTER Μια ανορθόδοξη παρέλαση

20 // ΚΟΣΜΟΣ Το Twitter απαγορεύει τις 

πολιτικές διαφημίσεις, ασκώντας πιέσεις και 

στο Facebook

21 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Πολιτική και παραπολιτική 

στο «εορταστικό πενθήμερο» της Θεσσαλονίκης

22 // ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το WWF κάνει απολογισμό 

της αντιπυρικής περιόδου και αυτοψία στην 

Εύβοια

23 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ  Έρχεται μόνιμη λύση για τα 

αυθαίρετα

SPORTS
28 // ΤΕΝΙΣ Ο Φέντερερ για 10η χρονιά 

«βασιλιάς» στη Βασιλεία

29 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις από το 

Betarades.gr

FREE TIME
32 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώμενα της 

εβδομάδας

33 // ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΠ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ «Το 

δικαίωμα στο όνειρο είναι η βάση της σκέψης»

34 // CINEMA Τι θα δούμε στις κινηματογραφικές 

αίθουσες

35 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΚΗΛΑΗΔΟΝΗ «Τα 

ομορφότερα πράγματα στη ζωή τα νιώθουμε»

36 // COOK FILES Ραβιόλι με σάλτσα αλφρέντο 

κολοκύθας

37 // BOOKS  Έξι βιβλία για τον Νοέμβριο

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.





Η 
συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχη-
γών για το νομοσχέδιο για τη νέα πολι-
τική παροχής διεθνούς προστασίας στους 
αιτούντες άσυλο έδειξε πόσο συνδέεται η 
κρίση στο προσφυγικό-μεταναστευτικό 
με τις πολιτικές εξελίξεις.
Στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη-μέλη 

της Ε.Ε. κυβερνήσεις και κόμματα προσδιορίζουν την πολιτική τους 
προσπαθώντας να συνδυάσουν την προστασία των καλώς εννοούμε-
νων συμφερόντων της χώρας και των τοπικών κοινωνιών με τις πολι-
τικές τους ανάγκες.

Τα πρώτα βήματα
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει τα πρώτα βήματα στην κατεύθυνση 
της επεξεργασίας και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για 
το προσφυγικό-μεταναστευτικό. Το νομοσχέδιο το οποίο παρουσίασε 
ενσωματώνει τις περισσότερες σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες.
Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολυδιάστατη κρίση, που 
έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
Πρώτον, η απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να αφήσει το 2015-
2016 ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες να «λιαστούν» στην 
Αθήνα και στη συνέχεια να προωθηθούν σε Αυστρία, Γερμανία και 
Σουηδία προκάλεσε μεγάλες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις.
Αναπτύχθηκε δυναμικά η ευρωπαϊκή άκρα Δεξιά, ιδιαίτερα στις χώρες 
στις οποίες κατέληξαν οι περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες.
Δεύτερον, αντιδρώντας στην πολιτική ανοιχτών συνόρων που εφάρ-
μοσε η κυβέρνηση Τσίπρα, οι Ευρωπαίοι προχώρησαν σε απευθείας 
συνεννόηση με την Τουρκία τον Μάρτιο του 2016 για τον έλεγχο των 
ροών και μετέτρεψαν την Ελλάδα, με υπογραφή Τσίπρα, σε χώρα ε-
γκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών.
Αυτό σημαίνει ότι όσοι έρχονται στη χώρα μας, κυρίως από την Τουρ-
κία, δεν έχουν το δικαίωμα να προωθηθούν στις περισσότερο αναπτυγ-
μένες χώρες της Ε.Ε. που τους ενδιαφέρουν.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, τα τελευταία χρόνια 35.000 πρό-
σφυγες και μετανάστες μετακινήθηκαν παράνομα από την Ελλάδα σε 
άλλες χώρες της Ε.Ε. Οι αποφάσεις, πάντως, της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για οργανω-
μένη μετεγκατάσταση 160.000 προσφύγων και μεταναστών από τις 
χώρες πρώτης υποδοχής, όπως η Ελλάδα, σε άλλες χώρες της Ε.Ε. δεν 
μετατρέπονται σε κυβερνητική πολιτική.
Τρίτον, το πρόβλημα μεγαλώνει τους τελευταίους μήνες και αναμένε-
ται να πάρει επικίνδυνες διαστάσεις στο άμεσο μέλλον, καθώς ο Ερντο-

γάν σκληραίνει την πολιτική του έναντι των 3,6 εκατομμυρίων Σύρων 
που έχουν εγκατασταθεί ή εργάζονται στην Τουρκία, με αποτέλεσμα 
πολλοί από αυτούς να σκέφτονται να επιχειρήσουν το πέρασμα προς 
την Ελλάδα και την Ε.Ε.
Σύμφωνα, πάντως, με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, οι ροές από τη 
Συρία είναι, ανάλογα με την περίοδο, 20% έως 30% του συνόλου, με 
τους περισσότερους πρόσφυγες και μετανάστες να προέρχονται από 
Αφγανιστάν, Ιράκ, Βόρεια Αφρική, Υποσαχάρια Αφρική και άλλες πε-
ριοχές.

Η εσωτερική διάσταση
Στο ξεκίνημα της τετραετίας η κοινή γνώμη αξιολογεί ιδιαίτερα θε-
τικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη σε ζητήματα που έχουν να κάνουν 
με τη φορολογία, τις επενδύσεις, την επιβολή της έννομης τάξης.
Η διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού είναι το βασικό 
αδύνατο σημείο της και αυτό καταγράφεται σε όλες τις έρευνες της 
κοινής γνώμης. Πολλοί πολίτες θεωρούν ότι δεν ήταν έτοιμη, όπως, 
για παράδειγμα, στην οικονομία, για να εφαρμόσει μια αποτελεσμα-
τική κυβερνητική πολιτική. Άλλοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 
οι πρωτοβουλίες που παίρνει μπορεί να είναι ξεπερασμένες από τις 
εξελίξεις. Αναφέρονται στο σχέδιο για μετεγκατάσταση 20.000 προ-
σφύγων και μεταναστών από τα νησιά στην ενδοχώρα και παρατη-
ρούν ότι η προσπάθεια αποσυμφόρησης των hot spots στα νησιά α-
κυρώνεται στην πράξη από τις αυξανόμενες ροές. Περισσότεροι είναι 
οι επιπλέον πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνουν στα νησιά από 
αυτούς που μεταφέρονται στην ενδοχώρα.
Η μετεγκατάσταση είναι μια λεπτή από πολιτική και κοινωνική 
άποψη επιχείρηση, εφόσον σε πολλές περιπτώσεις η τοπική κοινω-
νία ταυτίζει τη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας με την παραπέρα υ-
ποβάθμιση της περιοχής και την εμφάνιση νέων προβλημάτων. Δι-
αχρονικά λείπει από την πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων η 
παροχή κινήτρων στις περιοχές που έχουν επιλεγεί για να δεχτούν 
χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες προκειμένου να αποσυμφορη-
θούν τα νησιά.
Και ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη δέχεται μεγάλη πίεση από την 
κοινωνία για το συγκεκριμένο θέμα, δεν υφίσταται μεγάλη φθορά, ε-
ξαιτίας της πολιτικής αστοχίας των επικριτών της.
Το ΚΚΕ θεωρεί αυτονόητο ότι πρέπει να δεχτούμε όλους τους πρό-
σφυγες-μετανάστες, αποδίδοντας την κατάσταση που έχει δημιουρ-
γηθεί στους «ιμπεριαλιστικούς πολέμους».
Ο ΣΥΡΙΖΑ απορρίπτει συνολικά την κυβερνητική πολιτική και θεω-
ρεί κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει τις ροές και να πε-

ριορίσει τις κοινωνικές τους συνέπειες «άσυλο στην άκρα Δεξιά», όπως 
είναι ο χαρακτηριστικός πρωτοσέλιδος τίτλος της κομματικής εφημε-
ρίδας του ΣΥΡΙΖΑ «Αυγή» (Παρασκευή 1η Νοεμβρίου).
Σε γενικές γραμμές, η κοινή γνώμη διαμορφώνεται στα δεξιά της πο-
λιτικής που εφαρμόζει στο προσφυγικό-μεταναστευτικό η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει όμως πολιτικός φορέας στα δεξιά της ΝΔ ι-
κανός να αξιοποιήσει το θέμα, ενώ η κριτική των κομμάτων της Αριστε-
ράς είναι σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή στην οποία κινεί-
ται η ευρύτερη κοινή γνώμη.

Περιμένοντας την Ε.Ε.
Μεγάλο ρόλο στην επιδείνωση της κατάστασης παίζει η αδυναμία της 
Ε.Ε. να επεξεργαστεί ολοκληρωμένη κοινή πολιτική για το προσφυ-
γικό-μεταναστευτικό.
Υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, το οποίο επιβαρύνει υπέρμετρα τις χώρες 
πρώτης υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα, και το οποίο είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να αλλάξει, γιατί πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες ει-
δικές πλειοψηφίες και σε περιπτώσεις να επιτευχθεί ομοφωνία.
Σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. το προσφυγικό-μεταναστευτικό αντι-
μετωπίζεται πρώτα και κύρια με εσωτερικά πολιτικά κριτήρια, για προ-
φανείς λόγους.
Στην Ιταλία η Λέγκα και ο Σαλβίνι κυριάρχησαν στην πολιτική ζωή 
επιχειρηματολογώντας υπέρ μιας σκληρής αντιμετώπισης των προ-
σφύγων και των μεταναστών και κλείνοντας –την περίοδο που ο Σαλ-
βίνι ήταν υπουργός Εσωτερικών– τα λιμάνια της χώρας στα πλοία των 
ΜΚΟ που έφερναν πρόσφυγες και μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική. 
Η κυβέρνηση συνασπισμού Κινήματος Πέντε Αστέρων - Δημοκρατι-
κού Κόμματος υποστηρίζεται χλιαρά από την Ε.Ε. στην προσπάθειά 
της να διαχειριστεί αποτελεσματικά το προσφυγικό-μεταναστευτικό, 
αλλά αυτό δεν φαίνεται να εντυπωσιάζει τους ψηφοφόρους. Την περα-
σμένη Κυριακή η Λέγκα θριάμβευσε με 57% στις περιφερειακές εκλο-
γές στην Ούμπρια, μια περιφέρεια της κεντρικής Ιταλίας που ήλεγχε 
επί πενήντα χρόνια η κεντροαριστερά.
Στη Γαλλία ο Μακρόν αυστηροποιεί την πολιτική του στο προσφυ-
γικό-μεταναστευτικό. Αν και είναι ο ηγέτης που εκφράζει τον πολιτικό 
φιλελευθερισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παίρνει τα μέτρα του ενόψει 
των προεδρικών εκλογών του 2022.
Ο Μακρόν έχει εξουδετερώσει τις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις 
στον χώρο της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς και δεν θέλει να 
αφήσει πολιτικό χώρο για να αναπτύξει τις δυνάμεις της η Λεπέν και το 
κόμμα της Εθνικός Συναγερμός. Όπως χαρακτηριστικά λέει, τον λογα-
ριασμό της παράνομης μετανάστευσης πληρώνουν κυρίως οι μη προ-
νομιούχοι Γάλλοι που έχουν τις μεγαλύτερες οικονομικές και κοινω-
νικές ανάγκες.
Σε αντίθετη πορεία βρίσκεται ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, 
Ζεεχόφερ, ο οποίος, αν και θεωρείται από τους «σκληρούς» της Χρι-
στιανοκοινωνικής Ένωσης της Βαυαρίας, προωθεί τελευταία προτά-
σεις οι οποίες, εάν υιοθετηθούν, θα διευκολύνουν τις χώρες πρώτης ει-
σόδου, όπως είναι η Ελλάδα.
Σύμφωνα με αυτές, θα γίνεται μια πρώτη αξιολόγηση αυτών που αιτού-
νται άσυλο στις χώρες πρώτης υποδοχής. Όσων οι αιτήσεις απορρίπτο-
νται θα είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν σε τρίτες χώρες. Όσων οι 
αιτήσεις πάρουν μια πρώτη έγκριση θα έχουν το δικαίωμα να διεκδι-
κήσουν την οριστική έγκριση χορήγησης πολιτικού ασύλου σε άλλο 
κράτος-μέλος της Ε.Ε. Απέχουμε αρκετά από την υιοθέτηση της πρό-
τασης Ζεεχόφερ, η οποία συμφέρει την Ελλάδα, εφόσον όσοι εισέρχο-
νται στη χώρα μας θα απομακρύνονται εάν δεν τους χορηγείται πολι-
τικό άσυλο ή θα προωθούνται σε χώρα επιλογής τους στην Ε.Ε. μέχρι 
την τελική έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους.
Η πρόταση Ζεεχόφερ μπορεί να έχει σχέση με τις εσωτερικές πολι-
τικές ανακατατάξεις στη Γερμανία. Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη 
Γερμανία είναι ισχυρή, αλλά φαίνεται να έχει εξαντλήσει το εκλογικό 
της δυναμικό. Αντίθετα, οι Πράσινοι –που είναι υπέρ μιας πιο ήπιας 
αντιμετώπισης του προσφυγικού-μεταναστευτικού– κερδίζουν συνε-
χώς έδαφος σε βάρος των Σοσιαλδημοκρατών και έχουν φτάσει να α-
πειλούν την πρωτιά των Χριστιανοδημοκρατών.
Ανεξάρτητα, πάντως, από τις ανακατατάξεις που προκαλεί το προσφυ-
γικό-μεταναστευτικό στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., δεν διακρίνεται στον 
πολιτικό ορίζοντα μια κοινή και αποτελεσματική ευρωπαϊκή αντιμε-
τώπιση του προβλήματος.

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ 
ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΉΝΙΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε.

Πυροδοτεί και πολιτικές εξελίξεις.
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Η κυβέρνηση του πρωθυπουρ-
γού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, 
χωρίς να έχει ευθύνη, βρίσκεται 
ήδη ενώπιον προκλήσεων και 
εξελίξεων τις οποίες πιθανόν να 
μην ανέμενε.

Τ
ην άμεση σύσταση στο Γραφείο 
του Πρωθυπουργού μιας ολιγο-
μελούς ομάδας (task force) ή ενός 
παρατηρητηρίου για τον έλεγχο 
εφαρμογής της Συμφωνίας των 
Πρεσπών προτείνει στη συνέ-
ντευξή του στην F.S. ο πρέσβης 

επί τιμή Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς. Ο κ. Μαλλιάς, 
ο οποίος είναι πρώην πρέσβης της Ελλάδας σε 
Σκόπια, Τίρανα και Ουάσινγκτον, και έχει αναλύσει 
τη συμφωνία στο βιβλίο του «Ελλάδα και Βόρεια 
Μακεδονία – Η Αυτοψία της Δύσκολης Συμφω-
νίας των Πρεσπών», προειδοποιεί ότι «η τωρινή 
ελληνική θέση, που συνοψίζεται στη φράση “η 
Συμφωνία των Πρεσπών είναι κακή και προβλη-
ματική, δεν μας αρέσει, αλλά μας δεσμεύει να την 
εφαρμόζουμε κ.λπ.”, κινδυνεύει να ανατραπεί από 
τα γεγονότα» μετά τις εκλογές στα Σκόπια και ότι «τα 
προβλήματα με την ασυνέπεια των σημερινών ηγε-
τών της Αλβανίας αρχίζουν μετά την εξαγγελία των 
συμφωνιών και αφορούν στην εφαρμογή τους».

Συμμερίζεστε την άποψη ότι η μη παροχή ημερο-
μηνίας ενταξιακών διαπραγματεύσεων σε Σκόπια 
και Τίρανα μπορεί να προκαλέσει αποσταθεροποί-
ηση στα Δυτικά Βαλκάνια;
Η βασική πηγή προβλημάτων στα Δυτικά Βαλκάνια 
δεν αφορά πλέον στη στάση της Ε.Ε. και των κρα-
τών-μελών της. Αναμφίβολα στο παρελθόν η Ε.Ε. 
και οι εκπρόσωποί της, καθώς και η σύγκρουση 
συμφερόντων των κρατών-μελών της, δεν της ε-
πέτρεψαν να έχει μια συνεκτική και κυρίως μια στα-
θερή πολιτική. Όμως, με τη συνάντηση κορυφής της 
Θεσσαλονίκης επί ελληνικής προεδρίας, τον Ιούνιο 
του 2003, δρομολογήθηκε ο υπό σαφείς όρους και 
προϋποθέσεις οδικός χάρτης για την ενταξιακή πο-
ρεία των βαλκανικών κρατών.

Ποια είναι σήμερα η εικόνα των Τιράνων στη δι-
εθνή κοινότητα;
Σήμερα, η διαφθορά, η έλλειψη καθαρών διαχωρι-
στικών γραμμών μεταξύ κράτους και παραφυάδων 
του παρακράτους και η απόλυτη υποταγή της Δικαι-
οσύνης στην πολιτική εξουσία είναι τα βασικά χα-
ρακτηριστικά της δομής της πολιτικής εξουσίας της 
Αλβανίας. Η συμπεριφορά της πολιτικής ηγεσίας της 
επιδεινώνει την εικόνα της χώρας στην Ε.Ε. και όχι 
μόνο. Περιφρονεί την αγωνία ενός φιλόπονου λαού, 
ο οποίος αναζητεί ελπίδα και ως μοναδική διέξοδο 
έχει τη φυγή. Αυτό το γνωρίζουν όλοι, ακόμη κι ε-
κείνοι που για δικούς τους λόγους στους θεσμούς 
της Ε.Ε. κλείνουν το μάτι στη γειτονική μας χώρα.

Ο κ. Ράμα, όμως, δίνει διαβεβαιώσεις…
Η εμπειρία περίπου 30 ετών συστηματικής και συ-
νεχούς ενασχόλησής μου από καίριες θέσεις ευ-
θύνης με τα Βαλκάνια και την Αλβανία επιβάλλει 
να είμαι επιφυλακτικός αναφορικά με τις προφο-
ρικές διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού, κ. Έντι 
Ράμα, για την ελληνική εθνική μειονότητα. Εύχο-
μαι να διαψευστώ. Τα προβλήματα με την ασυνέ-
πεια των σημερινών ηγετών της Αλβανίας αρχίζουν 
μετά την εξαγγελία των συμφωνιών. Αφορούν στην 
εφαρμογή τους. Εδώ είμαστε.
Συνεπώς, ειδικά ως προς την Αλβανία, η θέση της 
Γαλλίας και άλλων χωρών κατά της έναρξης εντα-
ξιακών διαπραγματεύσεων είναι απόλυτα δικαιολο-
γημένη. Την αποκλειστική ευθύνη έχουν τα Τίρανα 
και η εικόνα που εκπέμπουν με τις πράξεις και πα-
ραλείψεις τους οι πολιτικοί τους.

μπει η γειτονική χώρα;
Ο πρωθυπουργός, κ. Ζόραν Ζάεφ, προανήγγειλε 
πράγματι «πάγωμα» μέρους της Συμφωνίας των 
Πρεσπών. Στήριξε τη θέση του στο περιεχόμενο της 
προβληματικής αυτής συμφωνίας. Την επομένη, –
μεταξύ άλλων– υπό τις νουθεσίες του ευρισκομέ-
νου στα Σκόπια βοηθού υφυπουργού των ΗΠΑ κ. 
Μάθιου Πάλμερ, αναίρεσε. Αύριο μπορεί να επα-
νέλθει και μεθαύριο πάλι να αλλάξει θέση. Έτσι ε-
κτιμώ ότι θα πορευτεί, αρκετά στριμωγμένος πολι-
τικά όπως είναι, μέχρι τις εκλογές.

Είναι βάσιμη η ανησυχία που δημιουργεί στην Ελ-
λάδα και στην Αλβανία μια ενδεχόμενη νίκη του 
VMRO-DPMNE στις επικείμενες εκλογές, καθώς 
το κόμμα δήλωνε αντίθετο και στη σύνθετη ονο-
μασία και στις παραχωρήσεις στους Αλβανούς;
Οι θέσεις του προέδρου και των ηγετικών στελε-
χών του VMRO κινούνται σε άλλο επίπεδο. Δεν 
πρέπει να θεωρήσουμε ως περιστασιακές τις θέ-
σεις του VMRO που αφορούν στον σκληρό πυ-
ρήνα της συμφωνίας. Είναι ανησυχητικές και πά-
ντως απόλυτα προβλέψιμες. Κλονίζουν, όμως, 
την ισορροπία της ετεροβαρούς –ως προς τα τε-

Και σε ό,τι αφορά τα Σκόπια;
Στο βιβλίο μου «Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία – 
Η Αυτοψία της Δύσκολης Συμφωνίας των Πρε-
σπών», που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2018 
από τις εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, σημείωνα ότι η συμ-
φωνία προεξοφλούσε επιπόλαια την ενταξιακή πο-
ρεία της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, 
όπως λέγεται πλέον με τη Συμφωνία των Πρε-
σπών. Έγραφα ότι «… αβέβαιο είναι κατά πόσον 
τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θε-
λήσουν να δώσουν το τελικό πολιτικό πράσινο 
φως για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγμα-
τεύσεων. Αν τούτο δεν συμβεί στο ορατό μέλλον 
κατά απόλυτα δεσμευτικό τρόπο, τόσο η Συμφω-
νία όσο και οι κυβερνήσεις των Σκοπίων και των 
Αθηνών θα μπορούσαν να βρεθούν ενώπιον α-
προβλέπτων εξελίξεων». Οι ευσεβείς πόθοι δεν 
συνιστούν ασφαλή πυξίδα εξωτερικής πολιτικής. 
Εδώ είμαστε σήμερα.

Ο κ. Ζάεφ προανήγγειλε «πάγωμα» μέρους της 
Συμφωνίας των Πρεσπών. Θα πρέπει να ερ-
μηνευτεί απόλυτα η δήλωσή του ή ενταγμένη 
στην προεκλογική περίοδο, στην οποία έχει 

τελεσμένα που ήδη παράγει– συμφωνίας. Αν υ-
ποθέσουμε και αν δεχτούμε βέβαια ότι υπήρχε 
ισορροπία. Εμείς τι κάνουμε; Ας ετοιμαζόμαστε 
για το χειρότερο σενάριο ελπίζοντας για το καλό. 
Θα είμαι σαφής. Η τωρινή μας θέση, που συνο-
ψίζεται στη φράση «η Συμφωνία των Πρεσπών 
είναι κακή και προβληματική, δεν μας αρέσει, 
αλλά μας δεσμεύει να την εφαρμόζουμε κ.λπ.», 
κινδυνεύει να ανατραπεί από τα γεγονότα.
Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου 
Μητσοτάκη, χωρίς να έχει ευθύνη, βρίσκεται ήδη 
ενώπιον προκλήσεων και εξελίξεων τις οποίες 
πιθανόν να μην ανέμενε. Ως πρώτο μέτρο προ-
τείνω την άμεση σύσταση στο Γραφείο του Πρω-
θυπουργού μιας ολιγομελούς ομάδας (task force) 
ή ενός παρατηρητηρίου για τον έλεγχο εφαρμο-
γής της συμφωνίας. Το προτείνω σταθερά από 
την αρχή του 2019, ευθύς ως η συμφωνία έγινε 
νόμος του κράτους. Η προηγούμενη κυβέρνηση 
είχε ίδιον συμφέρον να θεωρεί ότι η συμφωνία 
θα προχωρούσε ομαλά και ανέμελα. Σήμερα 
όμως; Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, αλλά 
πρέπει από τώρα να προετοιμαζόμαστε. Χρεια-
ζόμαστε έναν πλήρη φάκελο. Ας διδαχτούμε του-
λάχιστον από το περιεχόμενο της απόφασης-κό-
λαφο για την Ελλάδα του Διεθνούς Δικαστηρίου 
της Χάγης της 5ης Δεκεμβρίου 2011, μετά την 
προσφυγή της (τότε) πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Πόσοι την έχουν 
διαβάσει και πόσοι τη θυμούνται; Πρέπει πολι-
τικά τουλάχιστον να δείξουμε ότι λαμβάνουμε 
σοβαρά υπόψη την ανοιχτή ή κεκαλυμμένη α-
πειλή για υπονόμευση της συμφωνίας και ότι 
ετοιμαζόμαστε. Αν όχι τώρα, πότε;

Τσίπρας και Ζάεφ κατέληξαν σε έναν συμβιβα-
σμό. Μπορεί με κυβερνήσεις ΝΔ και VMRO οι 
σχέσεις Αθηνών-Σκοπίων να ομαλοποιηθούν σε 
άλλο πλαίσιο, χωρίς συμβιβασμό;
Όπως γράφω στο βιβλίο μου, η Συμφωνία των Πρε-
σπών «προεξοφλεί την ύπαρξη συναινετικών και 
σταθερών πολιτικών και στις δύο χώρες υπέρ της 
εφαρμογής της Συμφωνίας». «Άρα», προσέθετα, 
«θεμελιώδης όρος είναι η εφεξής σταθερή και ταυ-
τόχρονη ανάδειξη και εκλογική επικράτηση κομμά-
των και σχηματισμού κοινοβουλευτικών πλειοψη-
φιών στην Ελλάδα και στη Βόρεια Μακεδονία υπέρ 
της Συμφωνίας».
Εν αναμονή των εκλογών στη γειτονική μας χώρα, 
η Ελλάδα δεν έχει συμφέρον να της καταλογιστεί 
ευθύνη για παρασπονδία ή μη εφαρμογή της συμ-
φωνίας. Ας αναλάβει εξολοκλήρου την ευθύνη η 
άλλη πλευρά.
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συνέντευξη

«Ας ετοιμαζόμαστε  
για το χειρότερο σενάριο  

για τη Συμφωνία των Πρεσπών»
 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΑΤΉ

Αλέξανδρος 
Π. Μαλλιάς, 
πρέσβης επί τιμή



Ο Ζάεφ αλλάζει κάθε μέρα θέση για 
τη Συμφωνία των Πρεσπών και ο 
Μίτσκοσκι του VMRO μπαίνει στην 
προεκλογική εκστρατεία λέγοντας 
ότι θα καταργήσει τη συμφωνία αν 
εξασφαλίσει τα 2/3 της Βουλής, 
κάτι που κανένα κόμμα ποτέ δεν 
κατάφερε.

Θ
ολό τοπίο δημιουργούν στις σχέσεις με την Ελ-
λάδα τα αντιφατικά μηνύματα αναφορικά με 
τη Συνθήκη των Πρεσπών που στέλνουν από 
τα Σκόπια τόσο ο πρωθυπουργός της χώρας, 
Ζόραν Ζάεφ, όσο και ο αρχηγός της αντιπολί-
τευσης, καθώς η προεκλογική περίοδος –ενό-

ψει των εκλογών της 12ης Απριλίου– έχει αρχίσει.
«Η πρόθεσή μας είναι να στείλουμε ένα καθαρό μήνυμα ότι η Συμ-
φωνία της Πρέσπας πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως, γιατί φέρνει 
στρατηγική συνεργασία, ευνοεί τη χώρα μας με έναν νέο φίλο, τον 
νότιο γείτονά μας, και ανοίγει πολλές προοπτικές» δήλωσε στις 30 
Οκτωβρίου ο κ. Ζάεφ, ο οποίος όμως την προηγουμένη, στις 29 Ο-
κτωβρίου, είχε δώσει διαφορετικό μήνυμα.
«Υπάρχει ένας σύνδεσμος ανάμεσα στην εφαρμογή της συνθήκης 
και στο κλείσιμο των κεφαλαίων της ένταξης. Ειδικά στην εσωτε-
ρική εφαρμογή. Υπάρχει ένας σύνδεσμος και οι Έλληνες φίλοι μας 
το έχουν αποδεχτεί ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό για το μέλλον 
της Βόρειας Μακεδονίας στην Ε.Ε. Και, σε αυτό το πλαίσιο, η Συν-
θήκη της Πρέσπας δεν μπορεί να εφαρμοστεί» είχε πει ο κ. Ζάεφ.
Την επόμενη μέρα, στις 31 Οκτωβρίου, ο κ. Ζάεφ, μετά τη συνάντησή 
του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στα Δυτικά Βαλκάνια, 
Μάθιου Πάλμερ, είχε μια τρίτη εκδοχή, αυτή τη φορά όμως χωρίς 
άμεση αναφορά στη συνθήκη. «Η αποφασιστικότητα της χώρας για 
τις ευρωατλαντικές διαδικασίες παραμένει αναλλοίωτη και η Βόρεια 
Μακεδονία και οι ΗΠΑ εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι θα ολο-
κληρωθεί επιτυχώς» είπε παρουσία του Αμερικανού διπλωμάτη.
Όμως, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει 
το θέμα της ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ δείχνει ότι, παρά το γεγο-
νός ότι η ένταξη επικυρώνεται από διάφορα Κοινοβούλια, ανάμεσα 
στα οποία και η αμερικανική Γερουσία, ο κ. Ζάεφ κρατά επιφυλάξεις 
μέχρι την τελική ένταξη, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινι-

στεί αν αποτελεί προεκλογικό επιχείρημα για να πιεστεί η αντιπο-
λίτευση ή απόρροια πραγματικής ανησυχίας.
Η πρώτη εκδοχή ενισχύεται από το ότι ο Αλβανός πρόεδρος της 
Βουλής, Ταλάτ Τζαφέρι, προειδοποίησε ότι η διάλυση της Βουλής 
στις 11 Φεβρουαρίου 2020, δύο μήνες πριν από τις εκλογές, ενδέ-
χεται να γίνει προτού επικυρωθεί η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ.
Η ανησυχία συνδέεται με τις πρόωρες εκλογές στην Ισπανία, οι ο-
ποίες μεταθέτουν υποχρεωτικά την κύρωση της ένταξης από την ι-
σπανική Βουλή στις αρχές του 2020, αν βέβαια η μεγάλη χώρα της 
Ιβηρικής αποκτήσει κυβέρνηση.
Ο κ. Τζαφέρι υπαινίσσεται σαφώς ότι από τη στιγμή που η αντιπο-
λίτευση είναι αντίθετη στη Συμφωνία των Πρεσπών, η τελική επι-
κύρωση της ένταξης στο ΝΑΤΟ, η οποία είναι απόρροια της συμ-
φωνίας, δεν θα γίνει αν το «VMRO - Δημοκρατικό Κόμμα για την 
Εθνική Ενότητα της Μακεδονίας (VMRO-DPMNE) κερδίσει τις 
εκλογές και είναι πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή.
«Η αντιπολίτευση δεν σέβεται τη Συμφωνία της Πρέσπας όσο 
είναι στην αντιπολίτευση, φανταστείτε τι θα συμβεί αν έρθουν 
στην εξουσία. Πρέπει να σεβαστούμε και να τηρήσουμε τη συν-
θήκη μέχρι το τέλος» σχολίασε και ο κ. Ζάεφ, ο οποίος ουσιαστικά 
κάλεσε την αντιπολίτευση να δεσμευτεί στην εφαρμογή της συν-
θήκης που ο ίδιος λέει ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Η δύσκολη ισορροπία του VMRO
Ο πρόεδρος του VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, προσπά-
θησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες, λέγοντας ότι έχει συμβεί και 
στο παρελθόν το Κοινοβούλιο, και μετά τη διάλυσή του, να επανα-
συγκληθεί για επείγοντα θέματα.
«Η Συμφωνία της Πρέσπας είναι σαφής και είναι σαφές τι απαιτεί, 
η θέση του VMRO-DPMNE είναι επίσης σαφής και δεν έχουμε 
κάτι να προσθέσουμε» είπε σε συνέντευξη Τύπου στις 30 Οκτω-

βρίου ο κ. Μίτσκοσκι.
Αυτό που δεν πρόσθεσε στη συνέντευξη Τύπου το είχε διευκρινίσει 
μία ημέρα νωρίτερα, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Politica» 
του Βελιγραδίου, όπου συνδύασε την τύχη της Πρέσπας με πλειο-
ψηφία 2/3 στη Βουλή: «Η τύχη της Συμφωνίας της Πρέσπας θα ε-
ξαρτηθεί από τις εκλογές. Αν έχουμε μια σταθερή πλειοψηφία 2/3 
στη Βουλή, συμπεριλαμβανομένων μικρότερων εθνικών κοινοτή-
των, έχουμε μια ευκαιρία να κάνουμε το βήμα πίσω. Αν όχι, θα έ-
χουμε πολλή δουλειά και μεταρρυθμίσεις, για να βάλουμε τη Μακε-
δονία σε γρήγορο δρόμο προς την ένταξη στην Ε.Ε. Από τη στιγμή 
που θα μπούμε εκεί, θα διορθώσουμε τα λάθη. Δεν υπάρχει συμφω-
νία στον κόσμο που μπορεί να με εμποδίσει να είμαι ένας Μακεδό-
νας που μιλά τη μακεδονική γλώσσα και προέρχεται από τη Μακε-
δονία. Η λογική μας είναι να πούμε όχι στην επιδίωξη της “αρχαιο-
ποίησης” των πολιτικών, να πούμε όχι στη “βορειοποίηση”, ναι στη 
μακεδονική εθνότητα στη Μακεδονία».
Από τις δηλώσεις του κ. Μίτσκοσκι, το κόμμα του οποίου δείχνει 
να έχει δημοσκοπικό προβάδισμα για τις εκλογές, η κατάργηση της 
συνθήκης, την οποία επαγγέλλεται, συνδέεται με πλειοψηφία 2/3 
στη Βουλή, που κανένα κόμμα δεν είχε μέχρι τώρα. Ακόμη και η συ-
νταγματική αναθεώρηση για την αποδοχή του ονόματος «Βόρεια 
Μακεδονία», η οποία έγινε με πλειοψηφία 2/3, δεν θα ήταν εφι-
κτή μόνο με τη στήριξη των Αλβανών, χωρίς την αποχώρηση από το 
VMRO-DPMNE οκτώ βουλευτών, που την υπερψήφισαν.
Η προσήλωση των Σοσιαλδημοκρατών του πρωθυπουργού Ζάεφ 
και των αλβανικών κομμάτων στη συμφωνία καθιστά απίθανη την 
ύπαρξη πλειοψηφίας 2/3 (80 στους 120 βουλευτές) για την αναθε-
ώρηση της συνθήκης, καθώς μόνο οι Αλβανοί κατέχουν περίπου το 
20% των εδρών, ενώ το ενδεχόμενο να πέσει η Σοσιαλδημοκρατική 
Ένωση κάτω από το 20% δείχνει απίθανο.
Παράλληλα, όμως, η δεύτερη αναφορά του κ. Μίτσκοσκι ενδέχε-
ται να σημαίνει ότι προαναγγέλλει ότι στο ενδεχόμενο που δεν θα 
έχει τώρα την πλειοψηφία των 2/3, θα αποδεχτεί τη συνθήκη και θα 
παραπέμψει τις αλλαγές της μετά την ένταξη στην Ε.Ε., δηλαδή σε 
άδηλο χρόνο στο μέλλον, που σήμερα δεν δείχνει ότι μπορεί να είναι 
μικρότερος από 15 χρόνια.
Την ίδια στιγμή η θέση του για απόρριψη των «αρχαιοποιημένων» 
πολιτικών ενδέχεται να αποτελεί κίνηση καλής θέλησης προς την 
Ελλάδα, αν σημαίνει ότι παίρνει αποστάσεις από τη θεωρία της ι-
στορικής συνέχειας από τη Μακεδονία του Αλεξάνδρου στη χώρα 
του σήμερα.
Η «αρχαιοποίηση» είναι ένας όρος που χρησιμοποίησε ο ερευνητής 
Αναστάς Βαγκέλι για να αναφερθεί στη συνέχεια του ισχυρισμού για 
αρχαίες ρίζες στον σλαβόφωνο πληθυσμό της Μακεδονίας.
«Η σύγχρονη “αρχαιοποίηση” έχει αναβιώσει ως επαρκές εργαλείο 
για την πολιτική κινητοποίηση» έλεγε ο ερευνητής, τον οποίο επι-
βεβαιώνει πλήρως το κέντρο των Σκοπίων της εποχής Γκρούεφσκι 
με τα αγάλματα του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, με αποτέλεσμα η 
αναφορά του Μίτσκοσκι, ο οποίος είναι ο διάδοχος του Γκρούεφσκι 
στην ηγεσία του VMRO-DPMNE, να αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον.

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΒΕΒΑΙΟΤΉΤΑ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ ΜΉΝΎΜΑΤΑ  

ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ
  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Η 
διασπορά των ελληνικών αρχαιοτήτων τους τελευταίους 
πέντε αιώνες και ο ρόλος που διαδραμάτισε η ελληνική 
αρχαιότητα στη διαμόρφωση της νεότερης ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής ταυτότητας, αλλά και στη δημιουργία του 
ελληνικού κράτους, βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας 
σειράς ντοκιμαντέρ «Το κάλεσμα των μαρμάρων», σε 

παραγωγή COSMOTE TV. Η νέα σειρά 10 επεισοδίων κάνει πρεμιέρα 
την Τρίτη 5 Νοεμβρίου, στις 22:00, στο COSMOTE HISTORY HD, με το 
πρώτο επεισόδιο να είναι ταυτόχρονα διαθέσιμο στο επίσημο YouTube 
κανάλι της COSMOTE TV.
Στο «Κάλεσμα των μαρμάρων» σπουδαίοι Έλληνες και Ευρωπαίοι ιστο-
ρικοί και αρχαιολόγοι, μεταξύ των οποίων και οι διευθυντές κορυφαί-
ων αρχαιολογικών σχολών (Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών 
Αθήνας, Βρετανική Σχολή Αθηνών, Γαλλική Σχολή Αθηνών, Γερμανικό 
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών) 
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα τα τελευταία 150 χρόνια, καταθέ-
τουν τις απόψεις τους σχετικά με το ενδιαφέρον που έδειξε ήδη από τον 
13ο αιώνα η Δυτική Ευρώπη για την απόκτηση ελληνικών αρχαιοτήτων. 
Σήμερα, η επιρροή της αρχαίας Ελλάδας είναι εμφανής σε πολλές ευ-

ρωπαϊκές πόλεις, κυρίως μέσα από αρχιτεκτονικά μνημεία και κτίρια.
«Αν περπατήσετε σήμερα στο Λονδίνο, θα βρείτε μικρούς Παρθενώνες, 
μικρά Ερέχθεια και μικρά Προπύλαια. Όχι μόνο στο Λονδίνο αλλά και 
στο Εδιμβούργο, στο Μπαθ και αλλού. Υπάρχει μια αισθητική και η αι-
σθητική δεν αφορά την ομορφιά, αλλά την τελειότητα. Όταν έρχεσαι σε 
επαφή με το τέλειο, όπως έλεγαν οι αρχαίοι, “εγκρίνεσαι” ως άνθρωπος, 
αποκτάς παιδεία. Αλλά όταν αυτή η μεταφορά γίνεται σε μια σύγχρονη 
χώρα, η παιδεία χάνεται και καταλήγει να γίνει διακοσμητικό στοιχείο» 
αναφέρει στη σειρά ο William St Clair, ιστορικός στο Ινστιτούτο Αγγλικών 
Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
Στη σειρά της COSMOTE TV ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην αρπαγή 
και μεταφορά των μαρμάρων του Παρθενώνα από τον Τόμας Μπρους, 
7ο κόμη του Έλγιν (1803), ενώ τονίζεται ότι η άφιξή τους στο Λονδίνο απο-
τέλεσε ορόσημο για την εξέλιξη της πόλης.
«Η Αθήνα έγινε πόλη-παράδειγμα για το Λονδίνο. Και όταν έφτασαν τα 
γλυπτά του Παρθενώνα στο μουσείο, θεωρήθηκαν μέρος της αθηναϊκής 
ταυτότητας. Τι είχε το Λονδίνο; Μερικούς σταθμούς διοδίων και μεσαιω-
νική ρυμοτομία, και εντέλει το Βρετανικό Μουσείο είχε πολύ λίγα ακόμη 
πράγματα να δείξει. Έτσι, πήραν παράδειγμα από τη μικρή, γενναία Αθή-
να με τα σοκάκια και τα μικρά σπίτια, τη μικρή γενναία Αθήνα και τη δόξα 
της, πέρα από τη χλιδή» δηλώνει ο Dr. Ian Jenkins, επίτιμος έφορος 
του Τμήματος Ελληνικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων του Βρετανικού 
Μουσείου.
Το πρώτο επεισόδιο της σειράς, με τίτλο «Η αφύπνιση της αρχαιότητας», 
ακολουθεί σημαντικές προσωπικότητες, όπως τον αρχαιοδίφη Κυρια-
κό της Αγκώνας και τον χαρτογράφο Κριστόφορο Μπουοντελμόντι, και 
παρουσιάζει τη «γέννηση» του ενδιαφέροντος της Δυτικής Ευρώπης για 
την ελληνική αρχαιότητα, στην οποία βασίστηκε η ανάπτυξη των τεχνών 
και η μεγάλη πολιτιστική αλλαγή της Ευρώπης τον 13ο αιώνα.
Τα επεισόδια της νέας σειράς, σε σενάριο και σκηνοθεσία Κλεάνθη Δα-
νόπουλου, θα προβάλλονται σε α΄ προβολή στο COSMOTE HISTORY HD 
κάθε Τρίτη βράδυ στις 22:00 και σε επανάληψη κάθε Παρασκευή στις 
19:00. Μετά την προβολή τους στο κανάλι, όλα τα επεισόδια θα είναι δι-
αθέσιμα για δωρεάν on demand θέαση στην υπηρεσία COSMOTE TV 
PLUS.
Η νέα σειρά «Το κάλεσμα των μαρμάρων» ανήκει στο νέο πρόγραμ-
μα με πρωτότυπες εκπομπές και ντοκιμαντέρ του COSMOTE HISTORY 
HD, που αποτελεί το μοναδικό ελληνικό κανάλι με ντοκιμαντέρ για την 
Ελλάδα. Από το 2016 στο κανάλι έχουν προβληθεί περισσότερα από 80 
πρωτότυπα ντοκιμαντέρ ή σειρές ντοκιμαντέρ, σε παραγωγή ή συμπα-
ραγωγή COSMOTE TV, και πάνω από 1.000 τίτλοι ντοκιμαντέρ με την 
υπογραφή καταξιωμένων Ελλήνων και ξένων δημιουργών.

Η διασπορά των ελληνικών μαρμάρων  
στο COSMOTE History HD
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Τ
ο πολιτικό σύστημα του Η-
νωμένου Βασιλείου βρήκε 
επιτέλους την ισορροπία 
του. Η Βουλή συμφώνησε 
με μεγάλη πλειοψηφία τη 
διενέργεια εκλογών στις 12 

Δεκεμβρίου με βασικό θέμα την έγκριση της 
συμφωνίας για το Brexit που διαπραγματεύ-
τηκε η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον με 
την Ε.Ε. των «27».
Είναι η πρώτη φορά από το 1974 που θα 
πραγματοποιηθούν βουλευτικές εκλογές 
τον χειμώνα και η πρώτη φορά που θα πραγ-

Ε.Ε. - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΊΛΕΊΟ:

ΔΎΣΚΟΛΟΣ ΓΆΜΟΣ  
ΜΕ ΠΑΝΑΚΡΙΒΟ 
ΔΙΑΖΎΓΙΟ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ ΓΊΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ποτέ δεν μπόρεσαν να συνεννοηθούν οι Βρετανοί  
με τους άλλους Ευρωπαίους.

Το Brexit είναι από μια 
άποψη η ιστορική δικαίωση 
του Ντε Γκολ, που έβαζε 
βέτο στην ένταξη του 
Ηνωμένου Βασιλείου.

ματοποιηθούν εκλογές τον Δεκέμβριο, 
από το 1923. Οι εκλογές τον Δεκέμβριο 
αποφεύγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
γιατί νυχτώνει νωρίς και οι καιρικές συν-
θήκες δεν είναι καλές. Στη Βουλή έγινε ο-
λόκληρη συζήτηση για το εάν οι εκλογές 
θα γίνουν Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου ή Πέ-
μπτη 12 Δεκεμβρίου, με τους Εργατικούς 
να επιχειρηματολογούν υπέρ της 9ης Δε-
κεμβρίου, με το σκεπτικό ότι θα κλείσουν 
πολλά πανεπιστήμια για τις χριστουγεν-
νιάτικες διακοπές και θα χαθούν πολλές 
ψήφοι της νεολαίας.

ΜΕ ΕΝΆ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΆΙ ΣΤΗ ΔΡΆΣΗ ΤΟΎ ΓΙΏΡΓΟΎ ΚΎΡΤΣΟΎ

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

Επιτέλους εκλογές
Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να διακο-
πεί η πενταετής θητεία της κυβέρνησης και να 
πραγματοποιηθούν πρόωρες βουλευτικές ε-
κλογές, παρά μόνο με εξαιρετικά ενισχυμένη 
πλειοψηφία στη Βουλή.
Οι Εργατικοί συναίνεσαν στο αίτημα του Συ-
ντηρητικού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον 
για πρόωρες εκλογές, αφού πρώτα τον υποχρέ-
ωσαν να εγκαταλείψει τη βασική θέση του για 
Brexit στις 31 Οκτωβρίου 2019 με ή χωρίς συμ-
φωνία. Η προθεσμία πέρασε, ο Τζόνσον δια-
πραγματεύτηκε μια συμφωνία με τις Βρυξέλ-
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λες που στα περισσότερα σημεία μοιάζει με τη 
συμφωνία της Τερέζα Μέι που ο ίδιος χρησιμο-
ποίησε για να ρίξει την κυβέρνησή της, αλλά δεν 
υπήρχαν τα περιθώρια για την έγκαιρη έγκρισή 
της από τη Βουλή.
Το αποτέλεσμα ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο να 
ζητήσει νέα παράταση για τη διαδικασία του 
Brexit. Η Ε.Ε. των «27» ανταποκρίθηκε, παρά τις 
αντιρρήσεις της Γαλλίας, και όρισε νέα καταλη-
κτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2020.
Το Συντηρητικό Κόμμα και ο Μπόρις Τζόνσον 
απέκτησαν μέσα από μια σύνθετη διπλωμα-
τική και κοινοβουλευτική διαδικασία το πλεονέ-
κτημα, εφόσον πέρασαν από την αδιαλλαξία του 
σκληρού Brexit, που προκαλούσε την αντίδραση 
πολλών μετριοπαθών στελεχών και ψηφοφό-
ρων του Συντηρητικού Κόμματος, στην πρόταση 
για μια συμβιβαστική συμφωνία οργανωμένου 
Brexit, η οποία αξιολογείται θετικά και από τις 
Βρυξέλλες.
Η προεκλογική αναμέτρηση προβλέπεται 
σκληρή, με τους Συντηρητικούς να υποστηρί-
ζουν ότι αυτοί εξασφαλίζουν μια σταθερή πο-
ρεία προς το Brexit, τους Εργατικούς να έχουν 
καταλήξει στη θέση της νέας διαπραγμάτευσης 
και της έγκρισης του αποτελέσματος με νέο δη-
μοψήφισμα, τους Φιλελεύθερους και τους Πρά-
σινους να τάσσονται υπέρ της παραμονής του Η-
νωμένου Βασιλείου στην Ε.Ε., τους Σκοτσέζους 
εθνικιστές, που δείχνουν απόλυτα κυρίαρχοι 
στη Σκοτία, να έχουν την ίδια θέση και το Κόμμα 
του Brexit –του οποίου ηγείται ο Φάρατζ– να κα-
ταγγέλλει τον Τζόνσον για απαράδεκτες υποχω-
ρήσεις.

Πλεονέκτημα στον Τζόνσον
Όλες οι δημοσκοπήσεις οδηγούν στο συμπέρα-
σμα ότι οι Συντηρητικοί προηγούνται άνετα των 
Εργατικών από 8 έως και 15 μονάδες.
Τα γραφεία στοιχημάτων επενδύουν στον σχη-
ματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης των Συντη-
ρητικών, οι αναλυτές όμως προειδοποιούν για 
τις αρκετά μεγάλες πιθανότητες εφαρμογής ενός 
σεναρίου όπου κανένα κόμμα δεν θα έχει κοινο-
βουλευτική πλειοψηφία.
Αναφέρονται στο προηγούμενο των εκλογών του 
2017. Οι Συντηρητικοί και η Τερέζα Μέι ξεκίνη-
σαν την προσπάθεια έχοντας διψήφιο προβάδι-
σμα έναντι των Εργατικών και κατέληξαν να χά-
σουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να 
στηρίζονται στις ψήφους των Ενωτικών της Βο-
ρείου Ιρλανδίας.
Κατά την άποψή μου, η κατάσταση σήμερα είναι 
διαφορετική απ’ ό,τι το 2017. Ο Τζόνσον είναι 
πολύ καλύτερος ρήτορας από τη Μέι. Ο ηγέτης 
των Εργατικών, Κόρμπιν, έχει πολύ χαμηλά πο-
σοστά δημοτικότητας και φαίνεται να έχει κου-
ράσει την κοινή γνώμη, ενώ τίποτα δεν προμη-
νύει έναν νέο θρίαμβο του δικομματισμού, με τα 
δύο μεγάλα κόμματα να μοιράζονται το 80% των 
ψήφων, όπως το 2017.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τους Συντηρητι-
κούς στο 34%-37%, τους Εργατικούς στο 22%-
26%, τους Φιλελεύθερους στο 18%-19%, το 
Κόμμα του Brexit στο 10%-12% και τους Πράσι-
νους και τους Σκοτσέζους εθνικιστές να κινού-
νται ο καθένας γύρω στο 4%.
Είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί η δυναμική 
που θα αναπτυχθεί προεκλογικά, ενώ εντυπωσι-
άζει το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό των αναποφά-

σιστων. Στόχος των Συντηρητικών και του Μπό-
ρις Τζόνσον είναι να συμπιέσουν τα ποσοστά του 
Κόμματος του Brexit, ακολουθώντας σκληρή 
γραμμή. Επιδίωξη των Εργατικών είναι να ανα-
κάμψουν σε βάρος των Φιλελεύθερων Δημοκρα-
τών, οι οποίοι αποσπούν πολλούς ψηφοφόρους 
από το Εργατικό Κόμμα, το οποίο είναι διχα-
σμένο στο θέμα του Brexit. Οι Φιλελεύθεροι Δη-
μοκράτες θέλουν να κρατήσουν τα δημοσκοπικά 
τους κέρδη απευθυνόμενοι στη μετριοπαθή πτέ-
ρυγα των Συντηρητικών και στη φιλοευρωπαϊκή 
πτέρυγα των Εργατικών.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο ισχύει πλειοψηφικό 
σύστημα σε μονοεδρικές περιφέρειες, γι’ αυτό 
είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια η κα-
τανομή των 650 εδρών.
Το βασικό σενάριο, πάντως, είναι η επικράτηση 
του Συντηρητικού Κόμματος και ο σχηματι-
σμός αυτοδύναμης κυβέρνησης. Υπάρχει και 
το σενάριο –με μικρότερες πιθανότητες εφαρ-
μογής– συνεργασίας Εργατικών, Φιλελεύθερων 
Δημοκρατών και Σκοτσέζων εθνικιστών για να 
απομακρυνθεί ο Τζόνσον από την εξουσία, σε 
περίπτωση φυσικά που θα το επιτρέπει ο κοινο-
βουλευτικός συσχετισμός δυνάμεων.

Το περιεχόμενο της συμφωνίας
Η συμφωνία που έχει παρουσιάσει η κυβέρ-

νηση Τζόνσον είναι η ίδια, στα περισσότερα ση-
μεία, με αυτήν που διαπραγματεύτηκε η κυβέρ-
νηση Μέι το 2018.
Πρώτον, το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να 
εφαρμόζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες μέχρι τα 
τέλη του 2020, ενώ δεν αποκλείεται να συμφω-
νηθεί παράταση της μεταβατικής περιόδου, εάν 
κριθεί αναγκαίο για την επιτυχημένη προσαρ-
μογή της οικονομίας.
Δεύτερον, το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταβάλει 
στο ακέραιο τον λογαριασμό των 39 δισ. λιρών 
που αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων του «δι-
αζυγίου».
Τρίτον, θα υπάρξουν εγγυήσεις για τα δικαιώ-
ματα των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν και ερ-
γάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και των πολιτών 
του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν και εργάζο-
νται στην Ε.Ε. των «27».
Υπάρχουν όμως και σημαντικές αλλαγές σε 
σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία και την Πολι-
τική Διακήρυξη που περιγράφει τη μελλοντική 
σχέση των δύο πλευρών.
Η Βόρεια Ιρλανδία θα ευθυγραμμιστεί με την ε-
νιαία αγορά της Ε.Ε.
Το αμφιλεγόμενο σύστημα ασφαλείας για τη δι-
αχείριση των σχέσεων της Βόρειας Ιρλανδίας με 
το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δημοκρατία της Ιρ-
λανδίας εγκαταλείπεται οριστικά, γιατί θεωρή-

θηκε από την κυβέρνηση Τζόνσον μέθοδος των 
Βρυξελλών για να κρατηθεί το Ηνωμένο Βασί-
λειο στην τελωνειακή ένωση με την Ε.Ε.
Η Βόρεια Ιρλανδία θα παραμείνει αναπόσπα-
στο τμήμα του τελωνειακού χώρου του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου και γι’ αυτό θα συμπεριληφθεί σε 
όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες που 
θα συνάψει η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασι-
λείου μετά το Brexit.
Η Βόρεια Ιρλανδία, όμως, θα παραμείνει σημείο 
εισόδου στην τελωνειακή ζώνη της Ένωσης των 
«27» και οι τελωνειακοί κανόνες της Ε.Ε. θα συ-
νεχίσουν να ισχύουν.
Μια μεικτή επιτροπή Ε.Ε. και Ηνωμένου Βασι-
λείου θα αποφασίζει ποια προϊόντα υπάρχει πι-
θανότητα να εισέλθουν στην ενιαία αγορά και το 
Ηνωμένο Βασίλειο θα εισπράττει τους ευρωπα-
ϊκούς δασμούς που ισχύουν γι’ αυτά, για λογα-
ριασμό της Ε.Ε.
Τέλος, η κοινοβουλευτική συνέλευση της Βό-
ρειας Ιρλανδίας, η οποία έχει σταματήσει να λει-
τουργεί από τον Ιανουάριο του 2017 λόγω πολιτι-
κού αδιεξόδου, θα ψηφίζει κάθε τέσσερα χρόνια 
για τη συνέχιση του εμπορικού διακανονισμού. 
Η απόφαση θα στηρίζεται σε απλή πλειοψηφία, 
ώστε να μη χρειάζεται συναίνεση μεταξύ ενωτι-
κών και εθνικιστών. Σε περίπτωση που η Συνέ-
λευση δεν μπορεί να λειτουργήσει, οι διακανο-
νισμοί θα παραμένουν σε ισχύ.
Επίσης, σημαντική είναι η αλλαγή στην Πολι-
τική Διακήρυξη που αφορά τη μελλοντική οι-
κονομική σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με 
την Ε.Ε. Η κυβέρνηση Τζόνσον θέλει να περι-
ορίσει τη συνεργασία στη βάση ενός μοντέλου 
που θα στηρίζεται σε Συμφωνία Ελεύθερου Ε-
μπορίου. Με βάση αυτή τη συμφωνία θα μηδε-
νιστούν οι δασμοί και θα καταργηθούν οι ποσο-
στώσεις, ενώ θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται, 
κατάλληλα εκσυγχρονισμένοι, οι κανόνες που α-
φορούν την προέλευση των προϊόντων. Θα υπάρ-
ξει δέσμευση των δύο πλευρών για ανοιχτό και 
δίκαιο ανταγωνισμό και σεβασμό κανόνων που 
θα αποτρέπουν τον φορολογικό ανταγωνισμό 
προς τα κάτω, όπως και την υποβάθμιση σε ζητή-
ματα εργασιακής-κοινωνικής και περιβαλλοντι-
κής προστασίας.

Η δικαίωση του Ντε Γκολ
Η διαδικασία του Brexit αποδεικνύεται εξαιρε-
τικά σύνθετη και θα διαρκέσει, μαζί με τη μετα-
βατική περίοδο, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 
2020.
Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται γύρω στα 
πέντε χρόνια για να βγει από την Ε.Ε., θα πρέπει 
να γνωρίζουμε ότι χρειάστηκε πάνω από δέκα 
χρόνια για να μπει σε αυτήν.
Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πρώτη χώρα που 
υπέγραψε Συμφωνία Σύνδεσης με την τότε 
ΕΟΚ. Κατέθεσε την πρώτη αίτηση για ένταξη το 
1961, αντιμετώπισε δύο φορές το βέτο του Προ-
έδρου Ντε Γκολ και χρειάστηκε η απομάκρυνση 
του τελευταίου από την εξουσία για να υποβάλει 
το 1969 την τρίτη αίτηση ένταξης, που είχε ευ-
τυχή κατάληξη.
Η συνθήκη Προσχώρησης υπογράφηκε τον Ια-
νουάριο του 1972 στις Βρυξέλλες και τέθηκε σε 
ισχύ τον Ιανουάριο του 1973. Μαζί με το Ηνω-
μένο Βασίλειο υπέγραψαν συνθήκες Προσχώ-
ρησης η Δανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία, αλλά 
στη Νορβηγία δεν υπήρξε τελικά πλειοψηφία 

Ο Κάμερον έβγαλε το Συντηρητικό Κόμμα από το 
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και άνοιξε τον δρόμο για το 
δημοψήφισμα, σε μια προσπάθεια να ελέγξει την άνοδο του 
UKIP και του Φάρατζ.
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για την επικύρωσή της.
Ανακοινώνοντας το δεύτερο βέτο του στην έ-
νταξη του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Νοέμ-
βριο του 1967, ο Ντε Γκολ υποστήριξε ότι η 
βρετανική άποψη για την ευρωπαϊκή οικοδό-
μηση χαρακτηριζόταν από βαθιά εχθρότητα 
και πως χρειαζόταν δραστικός μετασχηματι-
σμός του Ηνωμένου Βασιλείου για να του επι-
τραπεί να γίνει μέλος της τότε ΕΟΚ.
Αναφερόμενος στη σχετική έκθεση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ντε Γκολ υποστήριξε 
ότι η συμμετοχή στην ΕΟΚ δεν συμβιβαζό-
ταν με τα χαρακτηριστικά της βρετανικής οι-
κονομίας, η οποία είχε χρόνιο έλλειμμα στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, προμηθευ-
όταν αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα σε χαμη-
λές τιμές από διάφορα μέρη του κόσμου και 
δεν μπορούσε να προχωρήσει στην άρση πε-
ριορισμών στην κίνηση κεφαλαίων λόγω της 
αδυναμίας της στερλίνας, της υποτίμησής της 
και των δανείων που χρειάστηκαν για τη στα-
θεροποίησή της.
Όλα αυτά εμπόδιζαν, κατά την άποψή του, την 
επιτυχημένη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασι-
λείου στην ΕΟΚ.
Ο στρατηγός Ντε Γκολ ήταν πάντα καχύπο-
πτος έναντι του Λονδίνου, γιατί θεωρούσε ότι 
δεν έτυχε της σωστής πολιτικής μεταχείρισης 
όταν κατέφυγε στο Λονδίνο μετά την κατά-
ληψη της Γαλλίας από τους ναζί και ζήτησε να 
αναγνωριστεί ως εκπρόσωπος της ελεύθερης 
Γαλλίας. Επιπλέον, θεωρούσε ότι οι Βρετανοί 
θα λειτουργούσαν στο εσωτερικό της ΕΟΚ ως 
εκφραστές της αμερικανικής επιρροής.
Από την πλευρά τους, οι Βρετανοί θεωρούσαν 
ότι τα βέτο του Ντε Γκολ αποσκοπούσαν στη 
γαλλική κυριαρχία στο εσωτερικό της ΕΟΚ 
και στη δημιουργία ενός γαλλογερμανικού 
άξονα όπου το Παρίσι θα είχε το πλεονέκτημα 
έναντι της Βόννης, εφόσον η ήττα της Γερμα-
νίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ο Ψυχρός 
Πόλεμος είχαν οδηγήσει στη δημιουργία δύο 
γερμανικών κρατών.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η έκθεση του 
υπουργείου Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας 
που συνόδευε την τρίτη αίτηση ένταξης που 
υπέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο. Επεσήμαινε 
μεταξύ των άλλων: «Οι περιοχές της πολιτι-
κής στις οποίες θα επηρεαστεί η ελευθερία του 
Κοινοβουλίου να νομοθετεί εξαιτίας της έντα-
ξης στις ευρωπαϊκές κοινότητες είναι οι τελω-
νειακοί δασμοί, ο αγροτικός τομέας, η ελεύ-
θερη κίνηση εργαζομένων, οι υπηρεσίες και το 
κεφάλαιο, οι μεταφορές και η κοινωνική ασφά-
λιση για τους μετανάστες». Η έκθεση κατέληγε 
(παράγραφος 26) ότι συνιστάται να τοποθετη-
θούν οι εκτιμήσεις της επιρροής και της ισχύος 
πάνω από αυτές της επίσημης κυριαρχίας.
Τη δεκαετία του ’60 το κύριο βάρος της προ-
σπάθειας για την προσέγγιση με την τότε ΕΟΚ 
ανέλαβε ο Έντουαρντ Χιθ, Συντηρητικός ηγέ-
της και πρωθυπουργός, που θεωρείται ο πιο 
φιλοευρωπαίος πολιτικός στη βρετανική ιστο-
ρία. Το 1964 ήρθαν στην εξουσία οι Εργατικοί 
με τον Χάρολντ Γουίλσον, ο οποίος δεν έδει-
χνε τον ίδιο ενθουσιασμό με τον Έντουαρντ 
Χιθ αλλά συνέχισε στην ίδια πορεία.

«Θέλω τα λεφτά μου πίσω»
Προκαλεί εντύπωση η ταχύτητα με την οποία 

πέρασαν οι Βρετανοί, από την προσπάθεια να 
ενταχθούν στην τότε ΕΟΚ, στον ευρωσκεπτι-
κισμό.
Το 1975 το δημοψήφισμα που έγινε για την 
έγκριση της ένταξης στην ΕΟΚ κατέληξε σε 
θρίαμβο των φιλοευρωπαίων, με τα 2/3 των 
πολιτών να ψηφίζουν «ναι». Το κλίμα της ε-
ποχής ήταν τέτοιο ώστε μέχρι και η Μάργκα-
ρετ Θάτσερ έκανε εκστρατεία υπέρ του «ναι».
Πρέπει να σημειωθεί ότι η Θάτσερ εμφανί-
στηκε το 1978 ανοιχτή στην κοινή ευρωπαϊκή 
προσέγγιση σε ζητήματα άμυνας, ενώ έκανε 
κριτική στην τότε κυβέρνηση των Εργατικών 
επειδή δεν προσυπέγραψε τον μηχανισμό δι-
ακύμανσης των ισοτιμιών (ERM).
Ύστερα όμως από την εκλογική επικράτηση 
των Συντηρητικών και τον σχηματισμό κυ-
βέρνησης άλλαξε τακτική. Μετά το πέρας 
των εργασιών της Συνόδου του Δουβλίνου 
(30/11/1979) η πρωθυπουργός του Ηνωμένου 
Βασιλείου εξέθεσε τη νέα στρατηγική της, 
με συνέντευξη στην εφημερίδα «Guardian», 
όπου είπε τη χαρακτηριστική φράση «θέλω τα 
λεφτά μου πίσω». 
Όπως είχε προβλέψει ο Ντε Γκολ, το Ηνω-
μένο Βασίλειο επιβαρύνθηκε από τη λειτουρ-
γία της τελωνειακής ένωσης, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορούσε τα αγροτικά προϊόντα. Οι Βρετα-
νοί κατέληξαν να έχουν πολύ μεγάλη καθαρή 
συνεισφορά στον κοινοτικό προϋπολογισμό 
και ζήτησαν τον δραστικό περιορισμό της. Οι 
σχετικές διαπραγματεύσεις κράτησαν από το 

1980 μέχρι τη Σύνοδο του Φοντενεμπλό, τον 
Ιούλιο του 1984. Η Θάτσερ πήρε σε γενικές 
γραμμές αυτά που ήθελε, εφόσον οι επιστρο-
φές που συμφωνήθηκαν κάλυπταν για πέντε 
χρόνια τα 7/9 της καθαρής συνεισφοράς των 
Βρετανών στον κοινοτικό προϋπολογισμό και 
υπήρξαν πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας για 
το μέλλον.
Η διαμάχη γύρω από τη βρετανική συνει-
σφορά στον κοινοτικό προϋπολογισμό δηλη-
τηρίασε τις σχέσεις της Θάτσερ με τους ηγέ-
τες της Γαλλίας και της Γερμανίας, επέφερε 
νέες δυσκολίες στην ανάπτυξη της ΕΟΚ, ενώ 
προκάλεσε και τη μεταστροφή της βρετανικής 
κοινής γνώμης. Ήδη από τον Νοέμβριο του 
1979 έρευνα της κοινής γνώμης εμφάνιζε το 
40% των Βρετανών να υποστηρίζει το Brexit 
σε περίπτωση που η ΕΟΚ δεν ικανοποιούσε 
τις απαιτήσεις της Θάτσερ.
Παρά την αντιευρωπαϊκή της προσέγγιση, η 
Θάτσερ προσυπέγραψε τον Ιούλιο του 1987 
την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, η οποία άνοιξε 
τον δρόμο στη δημιουργία της ενιαίας αγοράς.
Το 1988 επανήλθε δριμύτερη στον ευρωσκε-
πτικισμό της με ομιλία της στην Μπριζ, στην 
οποία τόνισε: «Δεν περιορίσαμε με επιτυχία 
τα όρια του κράτους στη Βρετανία για να τα 
δούμε να επανέρχονται σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο με ένα ευρωπαϊκό υπερ-κράτος το οποίο 
ασκεί μια νέα κυριαρχία από τις Βρυξέλλες».
Τον Οκτώβριο του 1990 δέχτηκε να συμμετά-
σχει το Ηνωμένο Βασίλειο στον ERM, αλλά 

αντέδρασε με ένα τριπλό «όχι, όχι, όχι» στην 
ομιλία της στη Βουλή απαντώντας στα σχέδια 
του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Ζακ Ντελόρ, για την ενίσχυση των ευρωπαϊ-
κών θεσμών.
Λίγες μέρες αργότερα η φιλοευρωπαϊκή πτέ-
ρυγα των Συντηρητικών ξεκίνησε τη διαδικα-
σία απομάκρυνσής της από την ηγεσία και την 
πρωθυπουργία και αντικατάστασής της από 
τον φιλοευρωπαίο Τζον Μέιτζορ. Από τότε, τα 
εσωκομματικά των Συντηρητικών είναι μια δι-
αρκής πάλη μεταξύ της αντιευρωπαϊκής πτέ-
ρυγας, που συνήθως έχει το πλεονέκτημα, και 
της φιλοευρωπαϊκής.
Ακόμη και μετά την απομάκρυνσή της από την 
εξουσία η Μάργκαρετ Θάτσερ επιτέθηκε αρ-
κετές φορές στην ΕΟΚ και στην προσπάθεια 
της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Το 1995 άσκησε κριτική στην κυβέρνηση του 
Μέιτζορ επειδή προσυπέγραψε τη Συνθήκη 
του Μάαστριχτ, ενώ το 1996 αναρωτήθηκε δη-
μόσια εάν θα έπρεπε το Ηνωμένο Βασίλειο να 
αποσυρθεί από την ΕΟΚ. Ενδεικτικό της νοο-
τροπίας της είναι το περιεχόμενο του βιβλίου 
που εξέδωσε το 2002 («Statecraft»), με το 
οποίο υποστήριζε ότι η προσπάθεια δημιουρ-
γίας ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος θα οδη-
γούσε σε ένα ευρωπαϊκό «σούπερ κράτος» και 
επρόκειτο να αποτύχει «οικονομικά, πολιτικά 
και κοινωνικά».
Τόνιζε επίσης ότι «τα περισσότερα προβλή-
ματα που αντιμετώπισε ο κόσμος προήλθαν 
από την ηπειρωτική Ευρώπη και οι λύσεις έξω 
από αυτήν».
Με αυτή τη νοοτροπία να κυριαρχεί στο εσω-
τερικό του Συντηρητικού Κόμματος, το Brexit 
θα μπορούσε να είχε έρθει πολύ νωρίτερα.

Χτυπήματα από Κάμερον
Ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο Συντηρητικός πρωθυ-
πουργός του Ηνωμένου Βασιλείου που «προ-
ήδρευσε» της διαδικασίας του Brexit, δεν είχε 
το σκληρό πολιτικό προφίλ της Θάτσερ και 
στην πορεία προς το κρίσιμο δημοψήφισμα 
του Ιουνίου 2016 υποστήριξε, χωρίς να πεί-
σει, την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου 
στην Ε.Ε.
Πήρε όμως δύο κρίσιμες αποφάσεις που προ-
ετοίμασαν το έδαφος για το οριστικό διαζύγιο.
Στην προσπάθειά του να επικρατήσει στη 
μάχη για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμ-
ματος το 2005, ξεπέρασε σε ευρωσκεπτικισμό 
τους ανταγωνιστές του και δεσμεύτηκε ότι 
στην περίπτωση που θα τον ψήφιζαν θα απέ-

Ο Τόνι Μπλερ ήταν η τελευταία μεγάλη ευρωπαϊκή ελπίδα 
του Ηνωμένου Βασιλείου, απαξιώθηκε όμως πολιτικά στον 
πόλεμο του Ιράκ και δεν τον στήριξαν οι Ευρωπαίοι.

Η Θάτσερ 
δημιούργησε δυναμική 
ευρωσκεπτικισμού μεταξύ 
των Βρετανών, ζητώντας 
«τα λεφτά της πίσω».
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συρε το Συντηρητικό Κόμμα από το Ευρωπα-
ϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), τον βασικό εκφρα-
στή της κεντροδεξιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το 2009 το Συντηρητικό Κόμμα αποχώρησε 
από το ΕΛΚ, το οποίο τότε ήταν πανίσχυρο με 
287 ευρωβουλευτές έναντι 217 ευρωβουλευ-
τών που είχαν οι Σοσιαλιστές και οι σύμμα-
χοί τους.
Οι ευρωβουλευτές του Συντηρητικού Κόμμα-
τος αποτέλεσαν τον πυρήνα των Ευρωπαίων 
Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), 
μιας πολιτικής ομάδας με 62 ευρωβουλευτές 
από 15 διαφορετικά κράτη-μέλη της Ε.Ε.
Η αποχώρηση του Συντηρητικού Κόμματος 
από το ΕΛΚ το οδήγησε στο περιθώριο των 
πολιτικών εξελίξεων και ήταν ένα είδος αυτο-
εκπληρούμενης προφητείας. Οι Βρετανοί Συ-
ντηρητικοί είχαν, με δική τους ευθύνη, έναν 
υποδεέστερο ευρωπαϊκό ρόλο και απέδιδαν 
τη δική τους αυτοαπομόνωση στον τρόπο λει-
τουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών.
Το δεύτερο καθοριστικής σημασίας χτύπημα 
του Κάμερον ήρθε το 2015, όταν δεσμεύτηκε, 
στην προσπάθειά του να ελέγξει την πολιτική 
άνοδο του κόμματος του Φάρατζ (Κόμμα Ανε-
ξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου – UKIP), 
να πραγματοποιήσει δημοψήφισμα για να 
κρίνουν οι Βρετανοί εάν τους ικανοποιεί μια 
αναθεωρημένη σχέση με την Ε.Ε., την οποία 
διαπραγματευόταν, ή θα προτιμούσαν την 
έξοδο από την Ε.Ε.
Ο Κάμερον με την τακτική του συνέβαλε στην 
ενίσχυση του ευρωσκεπτικισμού των Βρετα-
νών, ενώ οι αλλαγές στη σχέση Ηνωμένου Βα-
σιλείου - Ε.Ε. που εξασφάλισε ύστερα από τη 
σχετική διαπραγμάτευση με τις Βρυξέλλες ά-
φησαν αδιάφορους τους ψηφοφόρους του. 
Στο τέλος κατάφερε να χάσει ένα δημοψήφι-
σμα το οποίο στην αρχή της διαδικασίας φαι-
νόταν αρκετά εύκολο να κερδίσει.

Η εξαίρεση του Μπλερ
Στη διάρκεια αυτού του αιώνα ο Τόνι Μπλερ 
ήταν ο μόνος πολιτικός ηγέτης που θα μπο-
ρούσε, υπό προϋποθέσεις, να συμφιλιώσει το 
Ηνωμένο Βασίλειο με την ευρωπαϊκή προο-
πτική του.
Ως πρωθυπουργός, συμφώνησε το 1998 να 
δοθεί στην Ε.Ε. ρόλος σε θέματα άμυνας και 
άνοιξε τον δρόμο για δεκάδες στρατιωτικές α-
ποστολές με ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά.
Στήριξε τις διευρύνσεις της Ε.Ε. την περίοδο 
2004-2007. Θεωρούνταν από τους αναλυτές ο 
πιο φιλοευρωπαίος Βρετανός ηγέτης από την 
εποχή του Συντηρητικού Έντουαρντ Χιθ.
Ο Μπλερ, όμως, απαξιώθηκε πολιτικά με την 
εμπλοκή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ει-
σβολή στο Ιράκ το 2003, εφόσον διαπιστώ-
θηκε ότι το τυραννικό καθεστώς του Σαντάμ 
Χουσεΐν δεν διέθετε Όπλα Μαζικής Κατα-
στροφής, την ύπαρξη των οποίων επικαλέ-
στηκε ο ίδιος για να ακολουθήσουν τα βρε-
τανικά στρατεύματα τα αμερικανικά. Να θυ-
μίσουμε ότι ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Σιράκ, 
είχε διαφωνήσει τότε με τη στρατιωτική ε-
πιχείρηση κατά του καθεστώτος του Σαντάμ 
Χουσεΐν και η στάση του Τόνι Μπλερ έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις. Η δεκαε-
τής πρωθυπουργική περίοδος του Μπλερ έ-
φτασε στο τέλος της το 2007, αλλά λίγο έ-

λειψε το 2009 να έρθει η μεγάλη ευρωπαϊκή 
ώρα για τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου. Διεκδίκησε τη θέση του πρώ-
του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
έχοντας στην αρχή την υποστήριξη του Προ-
έδρου της Γαλλίας, Σαρκοζί. Η καγκελάριος 
Μέρκελ, όμως, δεν τον ήθελε, γιατί αναζη-
τούσε έναν «υπηρεσιακό» πρόεδρο χωρίς ι-
σχυρή πολιτική προσωπικότητα και πολλοί 
πρωθυπουργοί κρατών-μελών τον αντιμετώ-
πιζαν με καχυποψία, θεωρώντας ότι θα επέ-
βαλλε ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου την κυριαρχία των «μεγάλων» έναντι των 
«μικρών».
Τελικά, επελέγη για τη σημαντική θέση ο πο-
λιτικά αδιάφορος πρώην πρωθυπουργός του 
Βελγίου Βαν Ρομπούι και έκανε με τον ελλι-
πέστατο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Μπαρόζο, το τέλειο δίδυμο για να πάρει μεγα-
λύτερες διαστάσεις η κρίση στην Ε.Ε.

Η συγκυρία και 
τα συμπεράσματα
Η βρετανική κοινή γνώμη διαμορφώθηκε από 
τη Θάτσερ και τον Κάμερον σε ευρωσκεπτικι-
στική βάση, αλλά αυτό δεν εξηγεί πλήρως το 
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος υπέρ του 
Brexit.
Η οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε το 
2008-2009 και κυριάρχησε τα επόμενα χρό-
νια, όπως και η μεταναστευτική κρίση του 
2015-2016, έπαιξαν σίγουρα ρόλο στη διαμόρ-

φωση ενός οριακού αποτελέσματος υπέρ του 
Brexit.
Η εικόνα της Ε.Ε. ήταν όλη αυτή την περίοδο 
πολύ κακή και αυτό διευκόλυνε όσους υπο-
στήριζαν ότι οι Βρετανοί δεν είχαν πολλά να 
κερδίσουν από τη συμμετοχή τους στην Ε.Ε., 
ενώ αναλάμβαναν σημαντικούς κινδύνους με 
την παραμονή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
οι αφίσες των υποστηρικτών του Brexit, στην 
τελική φάση της εκστρατείας πριν από το δη-
μοψήφισμα, έδειχναν ουρές εξαθλιωμένων 
προσφύγων και μεταναστών να κατευθύνονται 
προς την Ε.Ε. Σχεδόν το σύνολό τους πήγε σε 
Αυστρία, Γερμανία και Σουηδία και ελάχιστοι 
κατέληξαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εικόνα 
όμως μιας Ε.Ε. που δεν μπορούσε να ελέγξει 
τις ροές, ούτε τα εξωτερικά και εσωτερικά σύ-
νορά της, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επικρά-
τηση του Brexit.
Πέρα από τη συγκυρία, δύο άλλες βασικές αλ-
λαγές προσδιόρισαν το αποτέλεσμα. Η πρώτη 
ήταν η κατάρρευση του κομμουνισμού και η 
επανένωση της Γερμανίας, η οποία στη συνέ-
χεια ενίσχυσε θεαματικά τη θέση της στο ε-
σωτερικό της Ε.Ε. Το βρετανικό κατεστημένο 
ήταν βαθιά ενοχλημένο από τον πρωταγωνι-
στικό ρόλο της Γερμανίας, ενώ δεν προσπά-
θησε να συνεννοηθεί με τη Γαλλία για να ε-
λεγχθεί η ενίσχυση της γερμανικής επιρροής 
στην Ε.Ε.
Παράλληλα, αναπτύχθηκε πολιτική κόπωση 
των Ευρωπαίων στη διαχείριση της δύσκολης 

σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο, που ήταν γε-
μάτη εξαιρέσεις, ειδικές ρυθμίσεις, περιορι-
σμούς και διαφωνίες. Άλλωστε και οι Ευρω-
παίοι είχαν τα δικά τους… ευρωπαϊκά προ-
βλήματα – χαρακτηριστική η περίπτωση της 
Γαλλίας και της Ολλανδίας, που απέρριψαν με 
δημοψήφισμα το λεγόμενο Ευρωσύνταγμα το 
2004-2005, δημιουργώντας πρόσθετα προ-
βλήματα στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση και στη 
συνέχεια στην έγκαιρη και αποτελεσματική α-
ντιμετώπιση της κρίσης του 2008-2009.
Το Brexit θα έχει σημαντικό οικονομικό κό-
στος για το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ αποτελεί 
μεγάλη στρατηγική ήττα για την Ε.Ε., εφόσον 
οι «27» χάνουν πλέον κάθε δυνατότητα να α-
νταγωνιστούν στα χρηματοπιστωτικά, στα ψη-
φιακά, στα οικονομικά, στη νέα τεχνολογία, 
στην άμυνα, τις ΗΠΑ και την Κίνα.
Το χειρότερο, κατά την άποψή μου, είναι ότι 
οι Βρετανοί φεύγουν αφήνοντας πίσω τους 
στην Ε.Ε. τη βρετανική νοοτροπία. Οι «έχο-
ντες» της Ε.Ε. κάνουν ό,τι μπορούν για να μην 
αυξηθεί η καθαρή συνεισφορά τους στον ευ-
ρωπαϊκό προϋπολογισμό σε μια περίοδο κατά 
την οποία αποφασίζονται νέες πολιτικές και υ-
πάρχουν τεράστιες ανάγκες χρηματοδότησης. 
Χρησιμοποιούν την ορολογία της Θάτσερ και 
του Κάμερον, διεκδικώντας για τα δικά τους 
κράτη rebates –επιστροφές για να περιορι-
στεί η συνεισφορά τους στον ευρωπαϊκό προ-
ϋπολογισμό–, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις 
δημιουργούν την εντύπωση ότι τα χρήματα 
που καταλήγουν στον ευρωπαϊκό προϋπολο-
γισμό, ο οποίος παραμένει εξαιρετικά ισχνός, 
είναι χαμένα για τους φορολογούμενους πολί-
τες των χωρών τους.
Το Brexit είναι η τελική κατάληξη ενός προ-
βληματικού και επεισοδιακού «γάμου» Η-
νωμένου Βασιλείου - Ε.Ε. Πρόκειται για ένα 
δαπανηρό διαζύγιο που, όπως πολύ σωστά ε-
πισημαίνει ο επικεφαλής διαπραγματευτής 
της Ε.Ε., Μισέλ Μπαρνιέ, θα έχει μόνο χα-
μένους.

Το διαζύγιο θα έχει μεγάλο οικονομικό κόστος για το Ηνωμένο 
Βασίλειο και τεράστιο στρατηγικό κόστος για την Ε.Ε.



Novartis εκ των πραγμάτων ενέπιπτε στο πεδίο των καθηκό-
ντων του. Ο συγκεκριμένος υπουργός, πέρα από τα στενά κα-
θήκοντά του, υπήρξε ο αυθεντικός εκφραστής της σκληρής, έως 
και πέρα από τα όρια, αντιπαράθεσης με τη ΝΔ. Δεν δίστασε να 
αποκαλύψει ότι γνωρίζει τους προστατευόμενους μάρτυρες της 
υπόθεσης Novartis, δίνοντας την εντύπωση ότι η τότε κυβέρ-
νηση «ελέγχει» την κατάσταση, ούτε δίστασε να δηλώσει δη-
μόσια ότι «πρέπει να βάλουμε κάποιους φυλακή για να κερδί-
σουμε εκλογές».
Μπορεί όλα αυτά να μη σημαίνουν τίποτα για τη θεμελίωση των 
κατηγοριών κατά του κ. Παπαγγελόπουλου, μπορεί να μην απο-
δεικνύουν αμέσως ή εμμέσως ότι ο συγκεκριμένος παρενέβαινε 
στο έργο των δικαστών, δεν παύουν όμως να δημιουργούν μια συ-
νολική εντύπωση ότι η τότε κυβέρνηση και γνώριζε περισσότερα 
απ’ όσα αναλογούσαν στον ρόλο της και προσπαθούσε να εμπλα-
κεί στις δικαστικές διαδικασίες. Το πανηγύρι της ποινικής παρα-
πομπής δέκα πολιτικών αντιπάλων, ουσιαστικά χωρίς στοιχεία, 
υπήρξε δική της επιλογή.
Ο αποκλεισμός των κ.κ. Τζανακόπουλου και Πολάκη από την 
προανακριτική τούς στερεί τη δυνατότητα να συνεχίσουν, κυρίως 
ο δεύτερος, τη γραμμή της πόλωσης και των χωρίς μέτρο κατηγο-
ριών κατά των αντιπάλων, με προφανή στόχο να κρατήσουν συ-
σπειρωμένο τον χώρο τους και να αφήσουν τον θόρυβο να σκε-
πάσει τα όποια (άδηλα προς το παρόν) ευρήματα της επιτροπής. 
Οι προηγηθείσες αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το γεγονός ότι 
παραπέμφθηκε μόνο ο κ. Παπαγγελόπουλος και όχι ο κ. Τσίπρας 
αυτό υποδεικνύουν.
Η εξέταση των ιδίων ως μαρτύρων είναι προφανές ότι θα τους 
φέρει σε δυσχερή θέση. Θα πρέπει να εξηγήσουν τις συμπερι-
φορές τους σε κρίσιμες χρονικές στιγμές και να πείσουν ότι η κυ-
βέρνησή τους δεν εμπλέκεται στη δίωξη των πολιτικών της αντι-
πάλων. Μπορεί ποινικά να είναι πιο εύκολο, αλλά πολιτικά είναι 
εξαιρετικά δύσκολο, ειδικά με τόσες δημόσιες δηλώσεις που 
προηγήθηκαν. Ακόμη και αν η έρευνα της επιτροπής καταλήξει 
σε απαλλαγή του κ. Παπαγγελόπουλου, είναι εξαιρετικά πιθανό 

Σ
την ποινική νομοθεσία, δεν εξετάζεται ως 
μάρτυρας όποιος ασκεί καθήκοντα εισαγ-
γελέα Η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή 
που θα ερευνήσει κατά του κ. Παπαγγελό-
πουλου για τα αδικήματα της ηθικής αυ-
τουργίας σε κατάχρηση εξουσίας και πα-

ράβαση καθήκοντος θεωρείται εισαγγελέας στο σύνολό της. 
Με βάση αυτόν τον κανόνα η πλειοψηφία της επιτροπής, 
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, αξίωσαν και πέτυχαν την εξαίρεση των κ.κ. 
Τζανακόπουλου και Πολάκη, διότι θα κληθούν ως ουσιώδεις 
μάρτυρες.
Υπάρχουν δύο ανάλογα προηγούμενα. Το πρώτο είναι η εξετα-
στική επιτροπή για το Βατοπαίδι, από την οποία το ΠΑΣΟΚ α-
πέσυρε δύο μέλη, ως εμπλεκόμενα ως μάρτυρες στην υπόθεση, 
και μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη του τότε Συνασπισμού και με 
βάση γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής. 
Το δεύτερο είναι η εξεταστική επιτροπή για το ΚΕΕΛΠΝΟ, όπου 
επίσης η ΝΔ δεν τοποθέτησε τους βουλευτές της Βορίδη και Γε-
ωργιάδη, ως εμπλεκόμενους στο ερευνώμενο ζήτημα. Είναι ση-
μαντικό να τονιστεί ότι η εξεταστική επιτροπή δεν συνιστά καν 
όργανο ποινικής διαδικασίας, αλλά όργανο πολιτικού ελέγχου.
Το πρόβλημα βέβαια με τη συμμετοχή των κ.κ. Τζανακόπουλου 
και Πολάκη στην προανακριτική δεν είναι αυστηρά νομικό, αλλά 
εκ των πραγμάτων πολιτικό. Η αντιπολίτευση αιφνιδιάστηκε και 
αντιδρά έντονα, προφανώς διότι ακυρώνεται ένας σημαντικός 
σχεδιασμός. Ενδεχομένως και διότι η κλήση των συγκεκριμένων 
ως μαρτύρων θα φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και τους ί-
διους και το κόμμα, για τα πεπραγμένα τους ως κυβέρνηση.
Ο κ. Τζανακόπουλος υπήρξε κυβερνητικός εκπρόσωπος, άρα η 
αυθεντική φωνή της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Βρέθηκε 
στον Άρειο Πάγο τη νύχτα της «αποκάλυψης» του σκανδάλου 
Novartis για να «ενημερωθεί», γνωρίζοντας, νομικός ο ίδιος, ότι 
δεν δικαιούται ενημερώσεως.
Ο κ. Πολάκης, ως υπουργός Υγείας, διακήρυξε ότι θα φέρει την 
κάθαρση και ότι αντιμάχεται τα «συμφέροντα». Το θέμα της 

να δημιουργήσει ακόμη χειρότερες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη 
και να τραυματίσει ανεπανόρθωτα την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Το γε-
γονός ότι επτά από τους δέκα ήδη απαλλάχθηκαν και ο όγδοος δι-
ώκεται για πολύ μικρότερης εμβέλειας αδίκημα δημιουργεί κακό 
υπόβαθρο.
Η εξέτασή τους στην επιτροπή (φοβούνται ότι) θα δώσει την ευ-
καιρία σε όλα τα κόμματα να τους επιστρέψουν (άκομψα βέβαια, 
αλλά…) στα ίσα όσα οι ίδιοι έκαναν. Θα πρέπει να πείσουν, για πα-
ράδειγμα, ότι η αύξηση της τιμής των φαρμάκων παραμονές εκλο-
γών δεν αποτέλεσε ρουσφέτι στα συμφέροντα. Ενδεχομένως δεν 
υπήρχε λόγος να θεωρείται ρουσφέτι, αλλά οι ίδιοι εκπαίδευσαν 
τον κόσμο να σκέφτεται έτσι. Και τώρα θα εισπράξουν τα επίχειρα. 
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης προϊδέασε δημοσίως για το τι μπορεί να 
γίνει στο μέλλον, ειδικά αν ο ΣΥΡΙΖΑ επιμείνει στη γραμμή των 
χωρίς όριο καταγγελιών.
Είναι δεδομένο ότι η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επέν-
δυσε πολιτικά στη δίωξη των αντιπάλων της με βάση το σκάνδαλο 
Novartis. Σκάνδαλο Novartis, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της θη-
τείας της δεν θεμελιώθηκε. Ούτε ένας γιατρός, ούτε ένας αξιωμα-
τούχος, ούτε στέλεχος αυτής ή άλλης φαρμακευτικής διώχθηκε 
για συγκεκριμένες παράνομες πράξεις που αφορούν την αθέ-
μιτη προώθηση των σκευασμάτων. Αυτό που έμεινε να φαίνεται 
ως σκάνδαλο είναι η παραπομπή δέκα ετερόκλητων πολιτικών για 
χρηματισμό, από τη συγκεκριμένη εταιρεία, ως πυροτέχνημα που 
έσβησε τάχιστα.
Στον ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται ότι η υπόθεση Παπαγγελόπου-
λου μπορεί να αποδειχθεί πολιτική βόμβα, ασχέτως του αν αυτός 
στο τέλος καταδικαστεί. Μέσα από την έρευνα για τον κ. Παπαγγε-
λόπουλο θα περιγραφεί μια ολόκληρη κυβερνητική πρακτική, με 
χαρακτηριστικά μεθόδευσης.
Οι αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν την εντύπωση ότι οι κ.κ. 
Τζανακόπουλος και Πολάκης τοποθετήθηκαν στην επιτροπή 
όχι μόνο για να προκαλέσουν θόρυβο περί διώξεων αλλά κυ-
ρίως για να αποφύγουν να καταθέσουν. Αν πράγματι έχουν, 
όπως ισχυρίζονται, στοιχεία για σκάνδαλα, θα μπορούσαν να 
τα εκθέσουν στην επιτροπή και με αυτόν τον τρόπο να απο-
δείξουν ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση τα είχε κάνει όλα 
καλά και ο κ. Παπαγγελόπουλος δεν πρέπει να διωχθεί. Άλλο 
θέμα βέβαια ότι επί τέσσερα και μισό χρόνια κυβερνούσαν 
και δεν αποκάλυψαν τίποτα. Μην ξεχνάτε ότι το έργο των ει-
σαγγελέων διευκολύνεται ιδιαίτερα εάν οι υπηρεσίες παρα-
δώσουν πλήρη και τεκμηριωμένο φάκελο. Διαφορετικά, οι υ-
ποθέσεις βαλτώνουν. Οι βίαιες αντιδράσεις στον αποκλεισμό 
τους μαρτυρούν πολιτικό, τουλάχιστον, φόβο.
ΠΑΣΟΚ (που υπέβαλε το αίτημα εξαίρεσης) και ΝΔ, πιο έ-
μπειροι κοινοβουλευτικά, έπιασαν (πάλι) τον ΣΥΡΙΖΑ απρο-
ετοίμαστο, ακύρωσαν την πιθανότητα να μετατρέψει ο κ. Πο-
λάκης τις εργασίες της επιτροπής σε αρένα ή θέαμα και άφη-
σαν την αξιωματική αντιπολίτευση να κραυγάζει χωρίς ειρμό 
τα παράλογα περί φασιστικής πρακτικής, δίνοντας την εντύ-
πωση ότι φοβάται. Κυρίως, όμως, υποχρεώνουν πλέον τους 
κ.κ. Τζανακόπουλο και Πολάκη να καταθέσουν, βγάζοντάς 
τους από την κρυψώνα της προανακριτικής.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

ΠΑΣΟΚ και ΝΔ υποχρεώνουν πλέον 
τους κ.κ. Τζανακόπουλο και Πολάκη 
να καταθέσουν, βγάζοντάς τους από την 
κρυψώνα της προανακριτικής.
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Και ενώ οι αριθμοί της οικονομίας 
δείχνουν να βαίνουν καλώς και 
το κλίμα να βελτιώνεται, καθώς 
δέχεται σημαντική ώθηση από 
τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, 

η πραγματικότητα, για ακόμη μία φορά, είναι 
λίγο πιο… διαφορετική. Αν και η καταναλωτική 
εμπιστοσύνη έχει εκτοξευθεί στα ύψη, δεν φαί-
νεται να υπάρχει… κατανάλωση, ενώ στις καταθέ-
σεις δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές. 
Αποδεικνύεται, δηλαδή, ότι οι καταναλωτές είναι 
εγκλωβισμένοι μεταξύ αισιοδοξίας και λιτότητας.
Λίγο η ρύθμιση των 120 δόσεων, λίγο οι εξαγγε-
λίες για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, λίγο 
η μείωση της φορολογίας, έχουν βελτιώσει το 
κλίμα στην αγορά, καθώς υπάρχουν θετικές προσ-
δοκίες. Ως εκεί όμως. Δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο.
Οι έμποροι «καταγγέλλουν» ότι όλα αυτά δεν 
τα έχουν εισπράξει στις ταμειακές μηχανές. Και 
αυτό γιατί έως το τέλος του έτους νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις πρέπει να αποδώσουν 7 δισ. ευρώ, 
κάτι που είναι ιδιαίτερα αρνητικό για την κατα-
νάλωση. Και χωρίς ιδιωτική κατανάλωση, η οικο-
νομία δεν προχωρά.

Στα ύψη η… εμπιστοσύνη
Στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 19 ετών έ-
φτασε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Σεπτέμ-
βριο. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικο-
νομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), ο 
δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύθηκε στις 
107,2 μονάδες από 105,3 μονάδες τον Ιούλιο.

Η άνοδος προέρχεται κυρίως από βελτίωση των 
προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο και στους κα-
ταναλωτές, ενώ στους υπόλοιπους επιχειρηματι-
κούς τομείς οι μεταβολές είναι ήπιες.
Είναι φανερό ότι διατηρείται η θετική επίδραση 
του εκλογικού αποτελέσματος στις προσδοκίες 
πολιτών και επιχειρήσεων. Άλλωστε συνεχίζουν 
να αξιολογούνται ευνοϊκά οι δηλώσεις (προ-
γραμματικές περισσότερο) και διαθέσεις της 
νέας κυβέρνησης, καθώς οι νομοθετικές παρεμ-
βάσεις είναι σε αρχικό στάδιο. Παρ’ όλα αυτά, 
ακόμη και αυτές (π.χ. μείωση ΕΝΦΙΑ, επέκταση 
ρύθμισης οφειλών έως 120 δόσεις) επηρεάζουν 
θετικά τις προσδοκίες των νοικοκυριών.
Ωστόσο, φαίνεται να παραμένουν ανοιχτά ορι-
σμένα βασικά ζητήματα –όπως η διαμόρφωση 
του φορολογικού και συνταξιοδοτικού συστή-
ματος–, που θα επηρεάσουν τις προσδοκίες επι-
χειρήσεων και νοικοκυριών το επόμενο χρονικό 
διάστημα. Ειδικότερα, τα ζητήματα αυτά σχετί-
ζονται με τον προϋπολογισμό του 2020 και το 
δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει από τις 
εφαρμοζόμενες και προγραμματιζόμενες παρεμ-
βάσεις, ενώ επηρεάζονται και από σημαντικές ε-
στίες αβεβαιότητας στο διεθνές περιβάλλον.
Οι φοροελαφρύνσεις, οι ανακοινώσεις για τις ε-
περχόμενες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ε-
νέργειας (π.χ. target model, Εθνικό Σχέδιο για 
την Ενέργεια) και το νέο αναπτυξιακό πολυνο-
μοσχέδιο, που βρίσκεται υπό δημόσια διαβού-
λευση, φαίνεται να δημιουργούν θετικές προσ-
δοκίες για την εγχώρια οικονομία. Το αναπτυξι-

ακό πολυνομοσχέδιο έχει ως στόχο την ενίσχυση 
του επιχειρείν και τη βελτίωση της οικονομίας, 
ενώ προσπαθεί να αντιμετωπίσει στρεβλώσεις 
που δυσχεραίνουν την επιχειρηματική δραστη-
ριότητα. Οι παρεμβάσεις έχουν στόχο, μεταξύ 
άλλων, την προσέλκυση στρατηγικών επενδύ-
σεων, τη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού χάρτη, 
την απλοποίηση της αδειοδότησης βιομηχανι-
κών δραστηριοτήτων, καθώς και λύσεις σε ζητή-
ματα που αφορούν τα επιχειρηματικά πάρκα.
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και τα στοιχεία της 
Nielsen για το γ΄ τρίμηνο του 2019, σύμφωνα 
με τα οποία ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστο-
σύνης ανέρχεται στις 84 μονάδες, πλησιάζοντας 
σημαντικά τον ευρωπαϊκό δείκτη, που είναι στις 
88 μονάδες. Και οι τρεις επιμέρους μεταβλητές 
βάσει των οποίων υπολογίζεται ο δείκτης έχουν 
σημειώσει βελτίωση.
Σημαντικά έχει βελτιωθεί και η εκτίμηση των 
Ελλήνων για την προσωπική τους οικονομική 
κατάσταση τους επόμενους 12 μήνες, με αύξηση 
κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες (46%), σε σχέση με 
το β΄ τρίμηνο του 2019.
Από την άλλη, το 56% των Ελλήνων αμφιβάλλει 
ότι η χώρα θα καταφέρει να βγει από την οικονο-
μική κρίση μέσα στους επόμενους 12 μήνες, πο-
σοστό, ωστόσο, σημαντικά μειωμένο σε σχέση 
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κατά την 
οποία ανάλογη αμφιβολία εξέφραζε το 72%.

Μικρή αύξηση στις καταθέσεις
Εν τω μεταξύ, μικρή αύξηση εμφάνισαν οι κα-

ταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών τον Σε-
πτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας 
της Ελλάδος.
Ειδικότερα, οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοι-
κοκυριών διαμορφώθηκαν στο τέλος Σεπτεμ-
βρίου στα 114,4 δισ. ευρώ, από 114,2 δισ. ευρώ 
τον Αύγουστο. Στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα 
οι καταθέσεις παρουσίασαν μείωση κατά 622 
εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1,019 δισ. ευρώ 
τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής διαμορφώθηκε σε 5,7%, από 6,2% τον 
προηγούμενο μήνα.
Πιο αναλυτικά, μείωση κατά 723 εκατ. ευρώ πα-
ρουσίασαν οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έ-
ναντι μείωσης κατά 25 εκατ. ευρώ τον προηγού-
μενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής δια-
μορφώθηκε σε 4,1%, από 5,9% τον προηγούμενο 
μήνα.
Αντίθετα, αύξηση κατά 101 εκατ. ευρώ παρουσί-
ασαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ι-
διωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι 
αύξησης κατά 1,044 δισ. ευρώ τον προηγούμενο 
μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορ-
φώθηκε σε 6%, από 6,3% τον προηγούμενο μήνα.
Στο σκέλος των χορηγήσεων, ο ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του 
ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε σε -0,5%, από 
-0,1% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία κα-
θαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς 
τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 92 εκατ. 
ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 402 εκατ. 
ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αν και η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει 
εκτοξευθεί στα ύψη, δεν φαίνεται να υπάρχει… 
κατανάλωση, ενώ στις καταθέσεις δεν 
παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές.

ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ 
ΜΗΝΎΜΑΤΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Η 
πολλά υποσχόμενη υ-
πουργική απόφαση για 
το επίδομα θέρμανσης 
εκδόθηκε και ενώ επιβε-
βαιώθηκαν οι «υποσχέ-
σεις» περί αύξησης του 

τελικού ποσού αλλά και ευνοϊκότερων κριτη-
ρίων, μένουν στον αέρα όσοι θα αγοράσουν πε-
τρέλαιο το επόμενος έτος, καθώς δεν υπάρχει 
καμία πρόβλεψη γι’ αυτή την περίπτωση.
Συγκεκριμένα, το επίδομα θα δοθεί εντός του 
τρέχοντος έτους σε όσους παραγγείλουν πετρέ-
λαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Καθώς, όμως, 
κονδύλι επιδόματος θέρμανσης για το 2020 δεν 
έχει προβλεφθεί, μένει να φανεί τι θα συμβεί 
με όσους πληρούν τα εισοδηματικά και περι-
ουσιακά κριτήρια και δεν προλάβουν να προ-
μηθευτούν φέτος πετρέλαιο. Από το υπουργείο 
Οικονομικών λένε ότι αυτά τα ζητήματα θα ε-
ξεταστούν στην ώρα τους, αφήνοντας ανοιχτό 
«παράθυρο» για χρήση του Ειδικού Αποθεμα-
τικού του Προϋπολογισμού, αν χρειαστεί να 
καλυφθεί το κόστος επιδότησης γι’ αυτούς τους 
δικαιούχους που θα αγοράσουν πετρέλαιο από 
τον Ιανουάριο και μετά.
Επίσης, πρέπει να διασαφηνιστεί τι θα γίνει με 
αυτούς που θα πάρουν επίδομα αλλά δεν θα α-
γοράσουν πετρέλαιο έως 31 Δεκεμβρίου, αλλά 
και με όσους υποβάλλουν εμπρόθεσμα την αί-
τηση και αγοράσουν πετρέλαιο το 2020.

Κερδισμένοι και χαμένοι
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, με το νέο 
σύστημα, οι περισσότεροι θα λάβουν τουλάχι-
στον 7-120 ευρώ παραπάνω απ’ όσα δικαιούνταν 
πέρυσι, κατά μέσο όρο. Ωστόσο, οριακά «χα-
μένοι» βγαίνουν κυρίως ιδιοκτήτες με ακίνητα 
από 80 ή 100 τ.μ. και άνω.
Για να λάβει φέτος ο δικαιούχος το επίδομα 
θέρμανσης θα πρέπει να πραγματοποιήσει αγο-

ρές πετρελαίου αξίας ίσης ή μεγαλύτερης από το 
διπλάσιο του επιδόματος. Εάν, για παράδειγμα, 
πέρυσι ένας άγαμος για να πάρει 160 ευρώ επί-
δομα έπρεπε να δαπανήσει 1.040 ευρώ για να 
αγοράσει 1.000 λίτρα πετρέλαιο, φέτος θα πρέ-
πει να δαπανήσει 360 ευρώ και να αγοράσει 345 
λίτρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται να α-
γοράζει κάποιος μεγάλες ποσότητες για να λάβει 
όλη την επιδότηση που δικαιούται.
Η επιδότηση παραμένει στα 0,16 ευρώ ανά 
λίτρο, χωρίς όμως τους περιορισμούς των τετρα-
γωνικών μέτρων, όπως προέβλεπε η περσινή α-
πόφαση, και ξεκινάει από τα 64 ευρώ και φτά-
νει έως τα 350 ευρώ. Αντιθέτως, τα εισοδηματικά 
και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του 
επιδόματος παραμένουν τα ίδια σε σχέση με πέ-
ρυσι. Πιο αναλυτικά, λοιπόν, δικαιούχοι είναι:
Α) Άγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το 
φορολογικό έτος 2018 είχαν ετήσιο συνολικό 
εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και κατείχαν την 
1η Ιανουαρίου 2019 αστική ακίνητη περιουσία 
(κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα) 

συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 100.000 
ευρώ.
Β) Έγγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι το φορο-
λογικό έτος 2018 είχαν ετήσιο συνολικό οικογε-
νειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1η 
Ιανουαρίου 2019 κατείχαν αστική ακίνητη περι-
ουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. 
Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ προσαυ-
ξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο 
τέκνο. Δηλαδή:
•  Έγγαμος με 1 παιδί: Εισόδημα έως 22.000 

ευρώ και αξία ακινήτων έως 200.000 ευρώ.
•  Έγγαμος με 2 παιδιά: Εισόδημα έως 24.000 

ευρώ και αξία ακινήτων έως 200.000 ευρώ.
•  Έγγαμος με 3 παιδιά και άνω: Εισόδημα έως 

26.000 ευρώ και αξία ακινήτων έως 200.000 
ευρώ.

Γ) Μονογονεϊκές οικογένειες που κατά το προ-
ηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα 
μέχρι 22.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου 2019 
κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμε-
νικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδημα-

τικό όριο των 22.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 
2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το 
πρώτο.
Η αύξηση του επιδόματος κατά 10% για κάθε ε-
ξαρτώμενο τέκνο καθιστά το επίδομα ακόμη πιο 
δίκαιο κοινωνικά, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγ-
ματικά δεδομένα των νοικοκυριών.
Κατά συνέπεια:
• Άγαμος θα μπορέσει να λάβει επίδομα από 64 
έως 250 ευρώ.
• Έγγαμος με 1 παιδί από 70 έως 275 ευρώ.
• Έγγαμος με 2 παιδιά από 77 έως 300 ευρώ.
• Έγγαμος με 3 παιδιά από 83 έως 325 ευρώ.
• Έγγαμος με 4 παιδιά από 90 έως 350 ευρώ.
Επίσης, οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών έχουν 
από φέτος προσαύξηση 20% στην επιδότηση, 
για να μπορέσουν να καλύψουν τις αυξημένες α-
νάγκες για πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή διάθε-
σης του οποίου ξεκινά από 0,98 ευρώ το λίτρο.
Σημειώνεται ότι το επίδομα θέρμανσης θα δοθεί 
κατόπιν αίτησης του δικαιούχου στη σχετική ε-
φαρμογή του TAXISnet, την οποία θα πρέπει να 
συμπληρώσει έως τις 20 Δεκεμβρίου 2019.

Τα βήματα
Αρχικά ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να «μπει» 
στη σχετική εφαρμογή για το επίδομα θέρμαν-
σης με τους κωδικούς του TAXISnet. Στη συνέ-
χεια θα πρέπει:
•  Να συμπληρώσει τον αριθμό παροχής της 

ΔΕΗ.
•  Να επιλέξει εάν διαμένει σε μονοκατοικία ή 

πολυκατοικία.
•  Να επιλέξει εάν είναι ιδιοκτήτης ή ένοικος. 

Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να συ-
μπληρώσει τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

•  Να συμπληρώσει τον IBAN λογαριασμό στον 
οποίο θα πιστωθεί το επίδομα.

• Να αποδεχτεί τους σχετικούς όρους.
• Να επιλέξει «Υποβολή Αίτησης».

Το επίδομα θα δοθεί εντός του τρέχοντος έτους σε 
όσους παραγγείλουν πετρέλαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2019. Καθώς, όμως, κονδύλι επιδόματος θέρμανσης 
για το 2020 δεν έχει προβλεφθεί, μένει να φανεί 
τι θα συμβεί με όσους πληρούν τα εισοδηματικά 
και περιουσιακά κριτήρια και δεν προλάβουν να 
προμηθευτούν φέτος πετρέλαιο.
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ΤΟ ΕΠΊΔΟΜΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

ΘΑ «ΖΕΣΤΑΝΕΊ» 
ΜΌΝΌ ΤΌ 2019

  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ



KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

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

www.gethealthier.gr

Ν
ομίζω ότι είναι οριστικό. 
Η χώρα θα πορεύεται 
πλέον χωρίς αξιωματική 
αντιπολίτευση. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ μετά το 2012, εν 
μέσω μνημονιακής κρί-

σης, βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση 
και τι έκανε; Καταψήφιζε τα πάντα, δίχαζε 
στους δρόμους, ύβριζε τον πολιτικό αντίπαλο.
Το 2015 ανέλαβε την εξουσία, αλλά τίποτα δεν 
άλλαξε. Στα κηρύγματα μίσους και διχασμού 
απλώς πρόσθεσαν και τη μόνιμη ακυβερνη-
σία, αφού ποτέ δεν είχαν σχέδιο, ενώ η πα-
ραπληροφόρηση και η παραπλάνηση έγιναν 
η καθημερινότητά τους. (Για όλα αυτά έχασαν 
εύκολα την εξουσία φυσικά, αλλά δεν το βλέ-
πουν έτσι).
Σήμερα, πάλι από τα έδρανα της αντιπολίτευ-
σης, είναι φανερό ότι όχι μόνο δεν συνετί-
στηκαν από την αποτυχημένη διαδρομή τους 
αλλά έγιναν χειρότεροι. Δείτε το χάος που 
προσπαθούν να δημιουργήσουν στην προανα-
κριτική για τη σκευωρία της Novartis. Τα τι-
νάζουν όλα στον αέρα μέσω Πολάκη-Τζανα-
κόπουλου.
Την ώρα, λοιπόν, που η Ελλάδα αντιμετωπί-
ζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα, όπως της 
οικονομικής ανόρθωσης και του εκσυγχρονι-
σμού του κράτους, αλλά και εξωτερικά, όπως 
τα κύματα μεταναστών και την τουρκική προ-
κλητικότητα, στον ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν μόνο 
θλιβερές τακτικές υπονόμευσης των πολιτι-
κών τους αντιπάλων, που όμως καταλήγουν 
στην υπονόμευση της ίδιας της χώρας.
Όλα αυτά (και πολλά άλλα) τα κάνουν παραμε-

ρίζοντας την κρισιμότητα των καιρών και αυτό 
δείχνει ότι είναι πάντοτε επικίνδυνοι. Δεν 
μπορούμε ως κοινωνία να περιμένουμε τίποτα 
πλέον από αυτούς. Ξέρουμε πια ότι ούτε μπο-
ρούν μα ούτε και ενδιαφέρονται να είναι χρή-
σιμοι.
Το γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανίκανος να δημι-
ουργήσει και να είναι κοινωνικά και πολιτικά 
ωφέλιμος είναι απλό: Γιατί ο κ. Τσίπρας δεν 
έχει το πολιτικό μέγεθος της θέσης του, επιτέ-
λους ας το λέμε. (Ηγέτης που ψεύδεται συνε-
χώς, διαιρεί την κοινωνία και δεν έχει σχέδιο 
για τίποτα δεν είναι ηγέτης.)
Και εδώ είναι η μεγάλη ευκαιρία του Κινή-
ματος Αλλαγής - ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι δυνατόν 
να αποδειχθούν ανίκανοι στο να εκθρονί-
σουν έναν τέτοιον παρακμιακό και άχρηστο 
για τα κοινά ΣΥΡΙΖΑ από τη δεύτερη θέση 
των δημοσκοπήσεων. Γιατί τότε μένει μόνο η 
ελπίδα να γεννηθεί κάτι άλλο στην κεντρο-
αριστερά, που όμως προς το παρόν δεν φαί-
νεται στον ορίζοντα. Και όσο δεν φαίνεται, 
θα ζούμε την αξιωματική αντιπολίτευση του 
ΣΥΡΙΖΑ.
Ήδη στο Κίνημα Αλλαγής κάνουν χρήσιμη α-
ντιπολίτευση: Δείτε τη στάση τους στην ψήφο 
των αποδήμων ή την παρέμβασή τους στις 
προκλητικές χρεώσεις των τραπεζών, στις ο-
ποίες αντέδρασε αμέσως η κυβέρνηση και α-
νεστάλησαν. Με μια τέτοια αντιπολίτευση, ο 
ΣΥΡΙΖΑ του «όχι σε όλα» θα απομονώνεται 
διαρκώς.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιο-
γράφος και συγγραφέας.

Την ώρα που η Ελλάδα αντιμετωπίζει μεγάλα 
εσωτερικά αλλά και εξωτερικά προβλήματα, στον 
ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν μόνο θλιβερές τακτικές 
υπονόμευσης των πολιτικών τους αντιπάλων, που 
όμως καταλήγουν στην υπονόμευση της ίδιας της 
χώρας.

Η ΧΏΡΑ ΘΑ ΠΟΡΕΎΕΤΑΙ 
ΧΏΡΙΣ ΑΞΙΏΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΎΣΗ

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

17άρθρο



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

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

28η Οκτωβρίου, παρέλαση και, όπως συνήθως συμβαί-
νει, το γεγονός ότι εξακολουθούμε να κάνουμε μαθητικές 
παρελάσεις στρατιωτικού τύπου, οι τελευταίοι Μοϊκανοί 
της Ε.Ε., ξεσήκωσε για μία ακόμη φορά δημόσια συζήτη-
ση οπαδικού τύπου.

Προφανώς είχαν δικαίωμα να το κάνουν, προφανώς είχαν 
δικαίωμα να αντιδράσουν όσοι εστίασαν στο γεγονός πως 
η «επέμβαση» ήταν απρεπής και ασεβής, εφόσον έλαβε 
χώρα κατά τη διάρκεια ενός τελετουργικού μνήμης και 
τιμής εκείνων που σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να 
υπερασπιστούν την οικογένεια, το σπίτι, την πατρίδα τους 
από τους εισβολείς.
Η τέχνη, βέβαια, μπορεί να γίνεται και απρεπής και ασεβής.

Tη μεγαλύτερη αφορμή την έδωσαν αυτή τη φορά 
κάποιες μαθήτριες που μάλλον δεν ήταν μαθήτριες, και 
σίγουρα όχι της περιοχής, οι οποίες έκαναν μια «καλλι-
τεχνική επέμβαση», όπως τη χαρακτήρισαν στο «μανι-
φέστο» τους, κατά τη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης 
του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, 
παρελαύνοντας με silly walk εμπνευσμένο από σχετι-
κό σκετς των Monty Python που σατίριζε τη βρετανική 
γραφειοκρατία.

Από κει και πέρα ξεκίνησαν τα γνωστά και αναμενόμενα.
Από τη μια πλευρά οι επαγγελματίες πατριώτες που ζητού-
σαν την παραδειγματική τιμωρία των κοριτσιών, με χαρα-
κτηριστικό εκπρόσωπο τον δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας - 
Νέας Χαλκηδόνας, Γιάννη Βούρο, ο οποίος τις… ψάχνει. Για 
την ακρίβεια, όπως έγραψε στο Facebook, ψάχνει τα «γελοία 
υποκείμενα» και «αξιολύπητα νεαρά κορίτσια» προκειμέ-
νου να υπερασπιστεί την «αξιοπρέπεια του δήμου», επειδή 
χάλασαν τη «μεγαλειώδη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στον 
Δήμο μας». Και είναι και άνθρωπος της τέχνης ο Δήμαρχος.

Από την άλλη πλευρά η χαρακτηριστική πλέον συριζαϊκή 
υποκρισία.

Στην Κατερίνη, πάλι, μαθητές παρήλασαν φωνάζοντας το 
σύνθημα «Κατσίφα, ζεις, εσύ μας οδηγείς». Μάλιστα.

Εφόσον βέβαια ο στόχος ήταν η διαμαρτυρία μέσω της 
τέχνης για τον ξεπερασμένο από την εποχή θεσμό των μα-
θητικών παρελάσεων. Το «μανιφέστο», όμως, με το οποίο 
συνόδευσαν την «επέμβασή» τους ήταν μια ανερμάτιστη 
συρραφή τσιτάτων, με αντιμιλιταριστικά μηνύματα (λες 
και την 28η Οκτωβρίου η Ελλάδα τιμά την ημέρα κατά την 
οποία ξεκίνησε κάποιον ιμπεριαλιστικό πόλεμο) και χλεύη 
για τους μαθητές - «κουρδισμένα στρατιωτάκια» που 
παρήλαυναν.

Κάπως μάλιστα κατόρθωσαν να χωρέσουν μέσα στο «μα-
νιφέστο» τους και την αριστεία, φέρνοντας σε αντιδιαστολή 
τις δύο πατρίδες, των άλλων, των κατάπτυστων νοικο-
κυραίων, και τη δική τους: «Η πατρίδα των κανονικών, 
των προβλέψιμων, των άριστων. Εμείς ήρθαμε από άλλες 
πατρίδες. Τις πατρίδες των περιττών, των απρόβλεπτων, 
των ζωντανών». Ή που θα είσαι άριστος ή που θα είσαι 
ζωντανός, λοιπόν, διάλεξε και πάρε.
Η «επέμβαση» χαρακτηρίστηκε μεταξύ πολλών άλλων και 
πολιτικός ακτιβισμός. Θα μπορούσε να είναι, αν οι κοπέλες 
ήταν όντως μαθήτριες και εφόσον έκαναν την «επέμβασή» 
τους στην παρέλαση του σχολείου τους.
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Κάποιοι άλλοι ασχολήθηκαν με πιο ταπεινά θέματα, 
οπότε κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί τους.

Καλή η προσπάθεια του δημάρχου Καλλιθέας, αλλά δεν 
παίρνει το βραβείο, το οποίο πηγαίνει δικαιωματικά στον 
δήμαρχο Παιανίας, ο οποίος δεν μερίμνησε ούτε καν για 
τους καλεσμένους του.

Πέρα από τις μαθητικές παρελάσεις ένα άλλο στοιχείο της 
ελληνικής κυρίαρχης κουλτούρας είναι οι αγιασμοί. Ούτε 
σχολική χρονιά μπορεί να αρχίσει χωρίς αγιασμό, ούτε 
καθέλκυση πλοίου να γίνει, ούτε το καινούργιο αυτοκί-
νητο του αρχιμανδρίτη να βγει στους δρόμους.

Σε κάθε περίπτωση, όσο κι αν πρόκειται για έναν ανα-
χρονιστικό θεσμό, για κάποιους, ιδιαίτερα για τοπικές 
κοινωνίες, η μαθητική παρέλαση έχει νόημα, αποτελεί 
μέρος της ελληνικής κουλτούρας. Και υπάρχουν κι άλλοι, 
για τους οποίους η μαθητική παρέλαση αποτελεί κάτι το 
σημαντικό.

Αν είσαι κολλημένος οπαδός βέβαια, ακόμη κι αυτό μπο-
ρείς να το διαστρεβλώσεις…

… και μετά να καταλάβεις τι ακριβώς έγραψες πάνω στην 
αντιπολιτευτική πρεμούρα σου. Αν το καταλάβεις.

Φυσικά η μαθητική παρέλαση έχει πολύ νόημα και για κά-
ποιους άλλους, εφόσον τους αποδίδουν τιμές ως εκπροσώ-
πων του έθνους και αυτό τούς «ψηλώνει». Ή και ψηλώνει.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



Τ
ην περασμένη Τετάρτη ο γενικός διευθυντής του 
Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ, ανακοίνωσε μέσω του 
λογαριασμού του πως έως τις 22 Νοεμβρίου 
το μέσο κοινωνικής δικτύωσης θα έχει απαγο-
ρεύσει όλες τις πολιτικές διαφημίσεις, σε μια 
προσπάθεια περιορισμού των ψευδών ειδήσε-
ων και της παραπληροφόρησης ενόψει και των 

προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.
«Έχουμε πάρει την απόφαση να σταματήσουμε τις πολιτικές δι-
αφημίσεις στο Twitter παγκοσμίως. Πιστεύουμε ότι η διείσδυση 
του πολιτικού μηνύματος πρέπει να κερδίζεται και όχι να αγορά-
ζεται» έγραψε ο Ντόρσεϊ, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων, 
σε πολιτικό κυρίως επίπεδο.

Πολιτική διάσταση
Η συγκεκριμένη κίνηση του Twitter έφερε σε αντιπαράθεση τους 
ιθύνοντες της πλατφόρμας με τους ιθύνοντες του Facebook, και 
ειδικότερα τον ιδρυτή του, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο οποίος πριν 
από μερικές ημέρες είχε δηλώσει ότι θα επέτρεπε σε πολιτικούς 
να διαφημίζονται όσο και όπως θα ήθελαν στο κοινωνικό του δί-
κτυο, καθώς ο σκοπός του είναι να δίνει σε όλους τους ανθρώ-
πους βήμα και να προάγει την ελεύθερη έκφραση. Άλλωστε οι 
πολιτικές διαφημίσεις έχουν ειδησεογραφική αξία, επισήμανε ο 
κ. Ζάκερμπεργκ και δέχτηκε τα πυρά των Δημοκρατικών.
H Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτέζ, μέλος της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων και του κόμματος των Δημοκρατικών, καταφέρθηκε 
εναντίον του Facebook, υπογραμμίζοντας πως αν δεν μπορεί να 
ελέγξει τις πολιτικές διαφημίσεις και να περιορίσει την πολιτική 
προπαγάνδα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Twitter 
και να τις καταργήσει τελείως, ενώ ο κυβερνήτης της Μοντάνα, 
Στιβ Μπούλοκ, έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter: «Καλή 
κίνηση. Σειρά σου, Facebook».
Ο Μπιλ Ρούσο, εκπρόσωπος του υποψηφίου για την προεδρία 
των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, δήλωσε πως, αν και είναι κρίμα να κα-
ταργούνται οι πολιτικές διαφημίσεις, εφόσον δεν υπάρχει ακόμη 
άλλος τρόπος να ελέγχονται οι ψευδείς ειδήσεις, «είναι θετικό 
πως για μία φορά το κέρδος δεν τέθηκε σε προτεραιότητα».
Η απόφαση του Twitter σήκωσε αντιδράσεις και από τον χώρο 
των Ρεπουμπλικάνων, καθώς ο Μπραντ Πασκάλ, υπεύθυνος 
της πολιτικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ για τις εκλογές 

του 2020, τόνισε πως η κατάργηση των διαφημίσεων αποτελεί 
μονομερή ενέργεια που «αποσκοπεί στο να φιμώσει τους Ρε-
πουμπλικάνους». 
Οι πολιτικές διαφημίσεις στα κοινωνικά δίκτυα έχουν μπει στο 
μικροσκόπιο από τις προεδρικές εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ. 
Από τη μια η ομάδα του Προέδρου Τραμπ σημείωσε μεγαλύτε-
ρη επιτυχία στη διείσδυση των διαδικτυακών πολιτικών μηνυ-
μάτων σε σχέση με τους Δημοκρατικούς, από την άλλη η απο-
κάλυψη πως η ρωσική κυβέρνηση χρησιμοποίησε το Facebook 
με σκοπό να διασπείρει ψευδείς πληροφορίες προκειμένου να 
επηρεάσει το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών προκά-
λεσε αντιπαραθέσεις αναφορικά με το περιεχόμενο των πολι-
τικών μηνυμάτων σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Η απαίτηση για 
αυστηρό έλεγχο και απόλυτη διαφάνεια στις πολιτικές ειδήσεις 
και διαφημίσεις έγινε πιο επιτακτική.

Στο μικροσκόπιο ο Ζάκερμπεργκ
Πολιτικοί του Δημοκρατικού Κόμματος κατηγορούν ευθέως τον 
Ζάκερμπεργκ, του οποίου το κοινωνικό δίκτυο έχει το μεγαλύ-
τερο μερίδιο αγοράς στην πολιτική διαφήμιση, ότι αδυνατεί να 
ελέγξει οποιοδήποτε πολιτικό περιεχόμενο διακινείται μέσω 
Facebook,κάτι για το οποίο ευθύνεται η μέριμνά του να μη χάσει 
μέρος από τα κέρδη. Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ζάκερ-
μπεργκ υπεραμύνθηκε του Facebook, εξηγώντας πως μόλις το 
0,5% των κερδών του αναμένεται να προέλθουν από πολιτικές 
διαφημίσεις για το έτος 2020.
Ο Τζακ Ντόρσεϊ του Twitter, αν και δεν τάχθηκε κατά των αντα-
γωνιστών του, απαντώντας στη λογική του Ζάκερμπεργκ, είπε 
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πως πρέπει να υπάρξει μια σαφής διάκριση μεταξύ ελεύθε-
ρης και πληρωμένης έκφρασης. Η απαγόρευση των πολιτικών 
διαφημίσεων, σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές της 
εταιρείας, δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα τα κέρδη. Για το 2018, για 
παράδειγμα, τα συνολικά κέρδη του Twitter ήταν 3 δισ. δολάρια, 
εκ των οποίων μόλις τα 3 εκατομμύρια προήλθαν από πολιτι-
κές διαφημίσεις – κατά την περίοδο των ενδιάμεσων εκλογών. 
Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρουν και οι «New York Times», η 
κατάργηση των πολιτικών διαφημίσεων δεν ακυρώνει την «το-
ξικότητα» του μέσου, με την έννοια ότι η ρητορική του μίσους 
και η προπαγάνδα προάγονται από πληρωμένα τρολ, ψεύτικα 
προφίλ και σε πολλές περιπτώσεις από τους ίδιους τους πολιτι-
κούς ηγέτες που διατηρούν λογαριασμό στο Twitter.

Έλεγχος από Google
Σε δυσμενή θέση βρίσκεται και η Google, η οποία επίσης έχει 
μερίδιο αγοράς στον τομέα των πολιτικών διαφημίσεων μέσω 
των Google ads. H εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει την ενέργεια 
του Twitter, παρά το γεγονός ότι πρόσφατα έτρεξε διαφήμιση 
του Ντόναλντ Τραμπ η οποία περιείχε ψευδείς ισχυρισμούς για 
τον βασικό του αντίπαλο, Τζο Μπάιντεν. Η Google ισχυρίζεται ότι 
διαθέτει ελεγκτικούς μηχανισμούς προκειμένου να μη δημοσι-
εύονται πολιτικές διαφημίσεις με παραπλανητικό περιεχόμενο. 
Από τον περασμένο Ιούλιο, από τις 100 διαφημίσεις που έτρεξαν 
υπέρ του Προέδρου Τραμπ, οι επτά ακυρώθηκαν από την εται-
ρεία με αιτιολογία την παραβίαση της πολιτικής της.
Όπως και να ’χει, η κίνηση του Twitter αποτελεί σημαντικό βήμα 
υπέρ της αξιοπιστίας των πολιτικών ειδήσεων. Όπως εξήγησε ο 
Τζακ Ντόρσεϊ: «Η απόφασή μας δεν έχει να κάνει με τη μείωση 
της ελευθερίας έκφρασης. Έχει να κάνει με την κατάργηση της 
πληρωμής για να φτάσει το πολιτικό μήνυμα εκεί που πρέπει. 
Οι συνέπειες της πληρωμένης πολιτικής διαφήμισης μέσω δι-
αδικτύου ήταν δυσμενείς για τη δημοκρατία μας και δεν έχει 
βρεθεί ακόμη τρόπος να τις διαχειριστούμε. Αξίζει να κάνουμε 
ένα βήμα πίσω, προκειμένου να ανασυνταχθούμε και να εξετά-
σουμε καλύτερα το πρόβλημα».
Και ως πρόβλημα νοείται η διασπορά fake news, η πολιτική 
προπαγάνδα, η λασπολογία εναντίον πολιτικών αντιπάλων, όλα 
υπεύθυνα για την υποβάθμιση του πολιτικού συστήματος των 
σύγχρονων, ψηφιακών, δυτικών δημοκρατιών.

Για την αποφυγή της διασποράς 
ψευδών ειδήσεων και της 
πολιτικής προπαγάνδας το Twitter 
καταργεί τις πολιτικές διαφημίσεις 
ενόψει των προεδρικών εκλογών 
στις ΗΠΑ το 2020.

Το Twitter απαγορεύει  
τις πολιτικές διαφημίσεις

  ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ



Ο Ζέρβας τάχθηκε υπέρ των 
παρελάσεων και αμέσως μετά 
έκανε εκδήλωση για την είσοδο 
των στρατευμάτων του ΕΑΜ στη 
Θεσσαλονίκη, ο Καραμανλής 
συμμερίστηκε την άποψη Σημίτη 
για «αποφάσεις για τα εθνικά θέματα 
σύντομα» και ο Παυλόπουλος 
εγκαινίασε έκθεση με χορηγό την 
«Ελληνικός Χρυσός», την εταιρεία 
εξορύξεων στη Χαλκιδική που ήταν 
σε πόλεμο με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Έ
να πενθήμερο γεμάτο με το σύνολο των εκδο-
χών των εκδηλώσεων σε ανάμνηση και τιμή ι-
στορικών γεγονότων βίωσε η Θεσσαλονίκη 
από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου.
Στο διάστημα αυτό τιμήθηκαν δύο απελευθε-
ρώσεις –από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 
1912 και από τη γερμανική κατοχή το 1944–, η 

γιορτή της σημαίας, η έναρξη του νικηφόρου πολέμου του 1940 και 
ο πολιούχος Άγιος Δημήτριος.
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του πενθημέρου ήταν η απόλυτη τάξη, 
που δεν θύμιζε σε τίποτα ούτε τις ταραγμένες μέρες του 2011, που 
οι διαμαρτυρίες στις οποίες πρωτοστατούσε ο τότε βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ Τάσος Κουράκης οδήγησαν στη ματαίωση της παρέλασης, 
αλλά ούτε και τις εορταστικές εκδηλώσεις των επόμενων χρόνων, 
κατά τις οποίες η πόλη διχαζόταν με άξονα τις δηλώσεις του πρώην 
δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη κατά των παρελάσεων, τις οποίες ο 
ίδιος πάντοτε παρακολουθούσε από την εξέδρα.
Άλλωστε φέτος οι παρελάσεις ήταν καλοδεχούμενες, όπως προέ-
κυψε από τη δήλωση του νέου δημάρχου, ο οποίος είπε ότι «οι ε-
θνικές γιορτές, οι παρελάσεις, δεν είναι αναχρονισμός, ούτε η απα-
ξία τους είναι πρόοδος».
Η δήλωση έγινε μετά τη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτω-
βρίου και σε αυτήν δεν αναφερόταν ο κ. Μπουτάρης, όμως ήταν προ-
φανές ότι αυτόν σχολίαζε ο νέος δήμαρχος.
Για την ακρίβεια, ήταν μια απάντηση στον πρώιμο Μπουτάρη, των 
πρώτων χρόνων της δημαρχίας του, διότι πέρυσι, το 2018, που ακόμη 
δεν είχε καταλήξει αν θα διεκδικούσε ξανά τη δημαρχία Θεσσαλονί-
κης, και με τη ΝΔ να έχει σαφές προβάδισμα, είχε προσπαθήσει να 
απευθυνθεί σε πιο συντηρητικά ακροατήρια.
«Αυτές οι παρελάσεις εμψυχώνουν τον πατριωτισμό μας, εμψυχώ-
νουν τη διάθεσή μας, να προχωρήσουμε μπροστά και σαν πόλη και 
σαν έθνος, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να σηκώσουμε το κε-
φάλι από αυτή την κρίση, που μας έχει ταλαιπωρήσει πολύ» είχε πει.
Για τους πολιτικούς φίλους του πρώην δημάρχου, που παρακά-
μπτουν την τελευταία δήλωση περί παρελάσεων, η συνολική τοπο-
θέτηση του διαδόχου του δείχνει μια συντηρητική στροφή στη διοί-
κηση της πόλης. Προσπάθησαν μάλιστα να συνδέσουν τον κ. Ζέρβα 
απευθείας με τον κ. Παπαγεωργόπουλο, επειδή εμφανίστηκε να 
φορά το «διάσημο» της πόλης, λέγοντας ότι ο κ. Μπουτάρης δεν το 
φορούσε ποτέ. Αυτή η προσπάθεια έπεσε στο κενό όταν εμφανίστη-
καν οι φωτογραφίες με τον κ. Μπουτάρη να το φορά, δίπλα στον μη-
τροπολίτη Άνθιμο.
Ο κ. Ζέρβας κατάφερε να ισορροπήσει ανάμεσα στον «πατριωτικό» 
λόγο των παρελάσεων και στην εκδήλωση για την απελευθέρωση 
της Θεσσαλονίκης από τους Γερμανούς στις 30 Οκτωβρίου 1944, η 
οποία έχει χαρακτηριστεί γιορτή τοπικού ενδιαφέροντος με προε-
δρικό διάταγμα του 2016.
Η επέτειος αφορά την είσοδο στην πόλη των στρατευμάτων του 

ΕΛΑΣ το 1944 και είχε αποτελέσει πολιτική επιλογή που ανέδειξε 
ο ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα στην εκδήλωση που έγινε την προηγούμενη Τετάρτη, ο 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης βρέθηκε να απευθύνει χαιρετισμό μαζί 
με το στελεχιακό δυναμικό που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αφήσει στην πόλη 
και δεν έχει αντικατασταθεί ακόμη.
Στο πλαίσιο της τελετής έναρξης λειτουργίας –στο Φουαγιέ του 
Βασιλικού Θεάτρου– της έκθεσης, με εφημερίδες που εκδίδονταν 
την περίοδο της Κατοχής, χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλά-
δος, Άρης Στυλιανού, και η αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής, Αναστασία Λαδά, 
αλλά και ο Αριστομένης Συγγελάκης, συν-γραμματέας της Επιτρο-
πής του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερ-
μανίας, που αποτέλεσε αιχμή του δόρατος στην πρώιμη συριζα-
ϊκή φάση, όπως και το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ε-
ορτασμού, δημοσιογράφος-ερευνητής, Σπύρος Κουζινόπουλος, ο 
οποίος ήταν ο υποψήφιος που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Θερ-
μαϊκού το 2014.
«Για την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη, έχει αξία να θυμόμαστε και να 
φωτίζουμε όλες τις πτυχές της Ιστορίας. Να αγκαλιάσουμε όλες ε-
κείνες τις λαμπρές στιγμές που διαμόρφωσαν το παρόν. Πέρα και 

πάνω από διχασμούς, πέρα και πάνω από εφήμερες προτιμήσεις» 
είπε ο δήμαρχος, αποφεύγοντας να αναφέρει το ΕΑΜ στην ομιλία 
του.

Ο Καραμανλής από παλιά
Πάντως, ο δήμαρχος στη συνέντευξή του στη «Free Sunday» είχε 
πει ότι η διαπίστωση της αντιπολίτευσης στον δήμο, σύμφωνα με 
την οποία έχει ενταχθεί πλήρως στη ΝΔ, «είναι περισσότερο μια α-
ντιπολιτευτική τακτική παρά αντικειμενική θεώρηση».
Όμως η αντιπολίτευση είχε εντάξει στη «δεξιά στροφή» του κ. Ζέρβα 
και την επιλογή του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή να ε-
πισκεφθεί το δημαρχείο Θεσσαλονίκης λίγες ημέρες νωρίτερα.
Ο κ. Καραμανλής ήταν ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του πενθήμε-
ρου εορτασμού της Θεσσαλονίκης, καθώς αυτές τις ημέρες, και συ-
γκεκριμένα την 27η Οκτωβρίου, επέλεξε για να μιλήσει ξανά μετά 
από δέκα χρόνια.
Η ομιλία έγινε σε ένα οικείο περιβάλλον, στην Εταιρεία Μακεδο-
νικών Σπουδών, πρόεδρος στην οποία είναι ο κ. Βασίλης Παππάς, 
πρώην βουλευτής της ΝΔ στη Χαλκιδική, γνωστός για τη φιλική το-
ποθέτησή του απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.
Η ομιλία του κ. Καραμανλή συγκίνησε το παλιό του ακροατήριο, 
που πάντοτε –τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη– του είναι πιστό, αλλά 
δεν είχε την αναφορά που θα έκανε την ομιλία θέμα στην επικαιρό-
τητα. Άλλωστε, το ότι συμμερίζεται τη διαπίστωση Σημίτη για δυ-
σμενείς εξελίξεις στα εθνικά θέματα δεν ερμηνεύτηκε με τον τρόπο 
που είχε ερμηνευτεί η σχετική αναφορά του προκατόχου του. «Έρ-
χονται μεγάλες προκλήσεις και θα χρειαστεί σύντομα να πάρουμε 
δύσκολες αποφάσεις» είπε ο πρώην πρωθυπουργός, ενώ ο προκά-
τοχός του στην πρωθυπουργία είχε προειδοποιήσει σε άρθρο του 
στην «Καθημερινή» για «επώδυνο συμβιβασμό».
Πάντως, είχε μια έμμεση πλην σαφή υπόδειξη για μια νέα υπο-
ψηφιότητα Παυλόπουλου, καθώς, όπως είπε, ήταν «πολύπλευρη 
η προσφορά του, ειδικά σε εθνικά κρίσιμες περιστάσεις».

Ο Πρόεδρος πάει σε όλα
Από την άλλη, το πρόγραμμα του κ. Παυλόπουλου στη Θεσσαλο-
νίκη είχε πολλά κοινά με το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη.
Εκτός από τις επίσημες εκδηλώσεις στις οποίες παρέστησαν –δο-
ξολογία, παρέλαση, έκθεση για τον Άγιο Δημήτριο– επέλεξαν και 
οι δύο μια παρουσία που πρόσφερε κοινωνικό μήνυμα.
Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στο Παιδικό Χωριό SOS, ενώ ο κ. Παυ-
λόπουλος συναντήθηκε με τα μέλη του Συλλόγου Συνδρόμου 
Down, στα οποία δεσμεύτηκε ότι θα είναι αρωγός και συμπαρα-
στάτης.
Βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης έμεινε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη, 
ενώ ο κ. Παυλόπουλος είχε ένα πλήρες τριήμερο, κατά τη διάρ-
κεια του οποίου είχε την ευκαιρία να μιλήσει για το Βυζάντιο, 
που «διέσωσε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό», τη ΧΑΝΘ, που είναι 
«λίκνο και κοιτίδα του ελληνικού μπάσκετ», για το αντιτορπιλικό 
«Βέλος», του οποίου ζήτησε «να κρατήσουμε αυτήν ακριβώς την 
παρακαταθήκη», και μετά την παρέλαση διαβεβαίωσε ότι «η αυ-
θαιρεσία της Τουρκίας δεν θα περάσει».
Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η παρουσία του 
στα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο «Τα ορυκτά και ο άνθρωπος» 
στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 
όπου είχε την ευκαιρία να μιλήσει και για την κλιματική αλλαγή: 
«Είναι να απορεί κανείς γιατί στη σημερινή εποχή, που δεν χρει-
αζόμαστε καμιά άλλη απόδειξη από την καθημερινότητα για να 
καταλάβουμε τι σημαίνει οικολογική ανισορροπία, τι σημαίνει 
κλιματική αλλαγή, να υπάρχουν προβληματισμοί και από πολύ ι-
σχυρούς παράγοντες σε επίπεδο ανθρωπότητας και παγκόσμιας 
πολιτικής, οι οποίοι αμφισβητούν αυτή την ανάγκη λήψης μέ-
τρων».
Το ζήτημα βέβαια δεν ήταν ο απόψεις του κ. Παυλόπουλου για 
την κλιματική αλλαγή αλλά ότι χορηγός της έκθεσης ήταν η ε-
ταιρεία «Ελληνικός Χρυσός», η οποία κάνει τις εξορύξεις χρυ-
σού στη Χαλκιδική και είχε έρθει σε πλήρη ρήξη με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Το ερώτημα αν θα πήγαινε να εγκαινιάσει την ίδια έκθεση και με 
πρωθυπουργό Τσίπρα δεν απαντήθηκε.

ΠΟΛΙΤΙΚΉ  
ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΉ  
ΣΤΟ «ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ 
ΠΕΝΘΉΜΕΡΟ»  
ΤΉΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉΣ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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ρεπορτάζ

Όταν η Θεσσαλονίκη γιορτάζει, οι δήμαρχοί της φορούν το περί-
φημο «διάσημο», μία δημιουργία του χρυσοχόου Ιωαννίδη μετά 
από παραγγελία του Θεοχάρη Μαναβή το 1985.



Τ
α επιστημονικά δεδομένα, τα πρόσφατα περι-
στατικά πυρκαγιών στον Αμαζόνιο και στη Σιβη-
ρία, αλλά και η αύξηση των καμένων εκτάσεων 
στην Κεντρική Ευρώπη το 2019, μας υπενθυμί-
ζουν ότι οι πυρκαγιές αποτελούν σε παγκόσμια 
κλίμακα μια πραγματική και ολοένα αυξανόμενη 
απειλή για τα δασικά οικοσυστήματα που πρέπει 

να αντιμετωπιστούν άμεσα με τον κατάλληλο χειρισμό. Την ίδια 
ώρα οι εκτιμήσεις για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα 
ήδη υπάρχοντα προβλήματα εγκατάλειψης της υπαίθρου, της 
συσσώρευσης καύσιμης ύλης και της μείξης οικισμών-δασών 
είναι αρκετά δυσοίωνες.
Όπως προκύπτει από τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία του Ευ-
ρωπαϊκού Πληροφοριακού Συστήματος για τις Δασικές Πυρκα-
γιές (EFFIS), από την αρχή του 2019 κάηκαν στην Ελλάδα περί-
που 120.450 στρέμματα δασών και δασικών εκτάσεων, αριθμός 
χαμηλός συγκριτικά με τον μέσο όρο της προηγούμενης δεκα-
ετίας (259.500 στρέμματα). Σε αυτή τη σχετικά ήπια εικόνα συ-
νέβαλαν η άμεση αντίδραση του Πυροσβεστικού Σώματος στην 
πλειονότητα των περιστατικών, η μη ταυτόχρονη εκδήλωση ση-
μαντικών περιστατικών, εξέλιξη που δεν ώθησε τον δασοπυρο-
σβεστικό μηχανισμό στα όριά του, αλλά και η προσπάθεια που 
έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την ενημέρωση του κοινού 
από δημόσιους φορείς, αλλά και φορείς της κοινωνίας των πο-
λιτών. Προσπάθεια που πρέπει να επαναλαμβάνεται διαρκώς 
και με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε τοπικό επίπεδο.
Τα παραπάνω στοιχεία, ωστόσο, δεν πρέπει να δημιουργούν 
εφησυχασμό και σίγουρα δεν αποτελούν ευκαιρία για πανηγυ-
ρισμούς, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπλη-
ξαν αρκετές περιοχές της χώρας μας τα περασμένα χρόνια. Τα 
δεδομένα αυτά θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, ώστε να 

σχεδιαστεί η προσαρμογή και η θωράκιση των δασικών εκτά-
σεων της χώρας απέναντι σε χρόνια προβλήματα που αναμένε-
ται να διογκωθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια εξαιτίας της 
κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα μάλιστα με την πρόσφατη έκθε-
ση έξι εθνικών γραφείων του WWF στη Μεσόγειο («Η Μεσόγει-
ος φλέγεται»), παρ’ ότι τα περιστατικά και οι καμένες εκτάσεις 
μειώνονται με αργούς ρυθμούς, οι μεγαπυρκαγιές αυξάνονται 
κάθε χρόνο και περισσότερο, καθώς μόνο το 0,15% των περι-
στατικών ευθύνεται για το 35% των καμένων εκτάσεων σε αυτές 
τις χώρες. Την ίδια ώρα η ένταση των περιστατικών, οι περιοχές 
υψηλού κινδύνου και η αντιπυρική περίοδος αναμένεται να αυ-
ξηθούν λόγω και της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής.

Η αυτοψία του WWF Ελλάς στο Κοντοδεσπότι  
Ευβοίας - Συμπεράσματα & προτάσεις
Με δεδομένο ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κοντοδεσπότι 
Ευβοίας τον περασμένο Αύγουστο είναι, με τα έως τώρα δε-
δομένα, η μεγαλύτερη σε έκταση δασική πυρκαγιά της φετινής 
αντιπυρικής περιόδου (23.506 στρέμματα), το WWF Ελλάς πραγ-
ματοποίησε αυτοψία στην περιοχή, με σκοπό να παρουσιάσει 
τις επιπτώσεις της συγκεκριμένης πυρκαγιάς και να προτείνει 
προς τους αρμόδιους φορείς μέτρα αποκατάστασης των καμέ-
νων περιοχών, αλλά και πρόληψης μελλοντικών περιστατικών 
δασικών πυρκαγιών.
Η Εύβοια παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές για 
εκδήλωση πυρκαγιών. Αρκεί μόνο να αναφέρουμε πως μόνο 
το 2019 σε 5 πυρκαγιές κάηκαν 37.128 στρέμματα, που αντιπρο-
σωπεύουν το 31% των συνολικών εκτάσεων στη χώρα. Επιπλέ-
ον, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που διατηρεί το Πυροσβε-
στικό Σώμα για το διάστημα 2011-2018, στον καλλικρατικό δήμο 
Διρφύων-Μεσσαπίων εκδηλώνονται κατά μέσο όρο ετησίως 
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περιβάλλον

To WWF κάνει απολογισμό 
της αντιπυρικής περιόδου  
και αυτοψία στην Εύβοια

30 πυρκαγιές υπαίθρου με απώλεια κάθε φορά περίπου 1.332 
στρέμματα καμένων εκτάσεων (μέσος όρος/έτος).
Χρειάζεται λεπτομερής ανάλυση των αιτίων των δασικών πυρ-
καγιών στην περιοχή, ώστε να εξακριβωθούν τα προβλήματα 
και να διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις και μέτρα. Η 
αντιμετώπιση κάθε πυρκαγιάς τέτοιας έκτασης και έντασης 
γίνεται δυσκολότερη και εξαιτίας των αδυναμιών που αντιμε-
τωπίζει γενικότερα το εθνικό σύστημα δασοπυροπροστασίας, οι 
οποίες εντοπίστηκαν και στην περίπτωση της Εύβοιας.
Ενδεικτικά, όπως διαπιστώθηκε και κατά την αυτοψία, η συσ-
σώρευση καύσιμης ύλης είναι μεγάλο ζητούμενο που επηρέ-
ασε σε καθοριστικό βαθμό και την εξέλιξη του συγκεκριμένου 
περιστατικού στο Κοντοδεσπότι. Ειδικότερα, η περιοχή πρέπει 
να αποκτήσει ένα σύγχρονο διαχειριστικό σχέδιο με δράσεις 
για την παρακολούθηση, τη διαχείριση και μείωση της καύσι-
μης ύλης, την εκτέλεση κατάλληλων δασοτεχνικών έργων που 
συμβάλλουν στην πρόληψη των πυρκαγιών, αλλά και τη δημι-
ουργία πυρανθεκτικών δασών, μειώνοντας τον κίνδυνο μεγά-
λης έντασης πυρκαγιών. Επιπλέον, το γεγονός ότι δεν υπάρχει 
κοινό τοπικό σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών 
πυρκαγιών που να περιλαμβάνει μέτρα για τη διαχείριση καύσι-
μης ύλης, προτάσεις για αντιπυρικά έργα και υποδομές, καθώς 
και αναγνώριση κινδύνων, είναι εξίσου προβληματικό, ενώ το-
νίζεται πως το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει να εμπλέκει ενεργά 
τους πολίτες, τόσο στη φάση του σχεδιασμού όσο και στη φάση 
υλοποίησής του. Επίσης, κρίσιμες υποδομές, όπως τα πυροφυ-
λάκια της περιοχής, διαπιστώθηκε πως δεν είναι στελεχωμένα 
με επαρκές προσωπικό προκειμένου να υπάρχει έγκυρος και 
άμεσος εντοπισμός εστιών πυρκαγιάς.
Παράλληλα, πρέπει να συστηματοποιηθεί ο σχεδιασμός στην 
αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων. Απαιτείται έγκαιρη 
ενίσχυση των τοπικών δασικών υπηρεσιών σε πόρους και γε-
ωτεχνικό προσωπικό προκειμένου να σχεδιάσουν, να υλοποι-
ήσουν, αλλά και να αξιολογήσουν τα σχέδια αντιδιαβρωτικών/
αντιπλημμυρικών έργων και αποκατάστασης. Εξίσου σημαντικό 
είναι να εφαρμοστεί στοχευμένη μεταπυρική αποκατάσταση, με 
στόχο την ανασύσταση του μεσογειακού μωσαϊκού βλάστησης 
και εντέλει την αποτροπή ή μείωση της έντασης μελλοντικών 
απειλών.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως, αντίθετα με τα όσα ακούγο-
νταν το περασμένο καλοκαίρι, όσο η πυρκαγιά ήταν σε εξέλιξη, 
οι προστατευόμενες περιοχές του ευρωπαϊκού οικολογικού 
δικτύου Natura 2000 της Εύβοιας δεν επηρεάστηκαν από την 
πυρκαγιά στο Κοντοδεσπότι. Αντιθέτως, κάηκε ολοσχερώς το 
Καταφύγιο Άγριας Ζωής «Αγριλίτσα-Καταβόθρα-Καλαμάκι» 
(ΦΕΚ Β΄ 540/28-8-1990).



Σ
υνολική παρέμβαση μόνιμου χαρακτήρα για 
τα αυθαίρετα εξήγγειλε ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, 
διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι, ενόψει της 
λήξης στις 8 Νοεμβρίου των προθεσμιών 
για υπαγωγή στην τρέχουσα ρύθμιση, δεν θα 
υπάρξει κενό για τους ιδιοκτήτες ή τους μηχα-

νικούς. Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται παράταση των προθε-
σμιών υπαγωγής στην ισχύουσα ρύθμιση έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η νέα, μόνιμου χαρακτήρα.

«Λαμβάνουμε υπόψη αφενός τη νομολογία του Συμβουλίου της 
Επικρατείας και αφετέρου το γεγονός ότι η κόκκινη γραμμή μας 
σε σχέση με την τακτοποίηση αυθαιρέτων ανάγεται στο 2011. Θα 
υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο για τους κατόχους αυθαιρέτων, το 
οποίο θα είναι μόνιμου χαρακτήρα» ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. 
Όπως διευκρίνισε, ο νέος μόνιμος μηχανισμός θα συνδεθεί με 
την «ταυτότητα κτιρίου», που έχει θεσπιστεί εδώ και αρκετά χρό-
νια αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η παράταση για την τακτοποίηση 
των αυθαιρέτων θα έχει διάρκεια έξι μήνες και μέχρι να τεθεί 
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ρεπορτάζ

 ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ

Έρχεται μόνιμη λύση  
για τα αυθαίρετα

Μόνιμο θεσμικό πλαίσιο για τη 
νομιμοποίηση των αυθαιρέτων 
που ανεγέρθηκαν έως το 2011 
προανήγγειλε το υπουργείο 
Περιβάλλοντος.

σε εφαρμογή η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου οι ιδιοκτήτες για 
να υπαχθούν στη ρύθμιση θα μπορούν να επωφεληθούν από τις 
ευνοϊκές διατάξεις του ν. 4495/2017. Αμέσως μετά, όσοι δεν προ-
βούν σε καμία ενέργεια και έχουν αυθαίρετα προ του 2011, χρο-
νολογία που αποτελεί κόκκινη γραμμή, θα πληρώσουν πρόστιμο 
όταν θα υποχρεωθούν να δηλώσουν την περιουσία τους για να 
πουλήσουν ή να μεταβιβάσουν. Μάλιστα, τα ποσά που θα κατα-
βάλουν θα είναι ανάλογα της αυθαιρεσίας, αλλά και της χρονικής 
στιγμής που θα τα δηλώσουν.
Πάντως, όπως προκύπτει από πρόσφατα στοιχεία του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες 
υπαγωγής στις ρυθμίσεις νομιμοποίησης περίπου 280.000 ακί-
νητα με αυθαιρεσίες, έχουν προχωρήσει σε επόμενα βήματα 
ακόμη 300.138 ακίνητα, σε φάση υπαγωγής βρίσκονται 468.784 
φάκελοι, ενώ έχουν περαιωθεί οι διαδικασίες για 221.302 ακί-
νητα. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί συνολικά 1.923.539 βεβαιώσεις 
μεταβίβασης για ακίνητα από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ. 
Το σύνολο των δηλωμένων αυθαιρέτων ανέρχεται σε 1.455.086.
Τα έσοδα από τις δηλώσεις αυθαιρέτων είναι 2,4 δισ. ευρώ και 
αφορούν τις υπαγωγές στους τρεις τελευταίους νόμους 4014/2011, 
4178/2013 και 4495/2017. Ειδικότερα, για τον ν. 4014/2011 τα έσο-
δα είναι 1,002 δισ. ευρώ, για τον ν. 4178/2013 ανέρχονται σε 1,064 
δισ. ευρώ και για τον τωρινό νόμο, τον 4495/2017, φτάνουν τα 327 
εκατ. ευρώ.

Η ταυτότητα κτιρίου
Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, την οποία υποστηρίζει επί 
πολλά χρόνια το ΤΕΕ, είναι ένα φυσικό και ψηφιακό αρχείο το 
οποίο θα πρέπει να διατηρείται για κάθε κτίριο και να ενημερώ-
νεται με όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτό (π.χ. σχέδια, επεμ-
βάσεις, συντήρηση).
Το κόστος ψηφιοποίησης θα το αναλάβει ο πολίτης. Αντί, λοιπόν, 
την ψηφιοποίηση να αναλαμβάνουν οι πολεοδομίες, πλέον θα τη 
χρεώνονται οι ιδιοκτήτες, με τη μόνη διαφορά ότι η πληροφορία 
θα ελέγχεται (από ιδιώτη μηχανικό, έναντι αμοιβής) για την πιστό-
τητά της. Πάντως, το ζήτημα του κόστους για τον πολίτη απασχο-
λεί το υπουργείο, με τον κ. Χατζηδάκη να δηλώνει: «Οι ιδιοκτήτες 
ακινήτων έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν 
νομίζω ότι η πολιτεία δικαιούται να τους επιβαρύνει άλλο».
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πολίτες δεν θα κληθούν να πληρώ-
σουν την ταυτότητα κτιρίου άμεσα ή μέσα σε συγκεκριμένο χρο-
νικό διάστημα (π.χ. έξι μήνες, ένα έτος). Αυτή θα είναι απαραίτητο 
να δημιουργείται, για παράδειγμα, πριν από μια μεταβίβαση. Με 
τον ν. 4495/2017 προβλέπεται η έκδοση εντός μίας πενταετίας της 
ταυτότητας κτιρίου για τα δημόσια κτίρια και όλα τα δημοσίου εν-
διαφέροντος και χρήσης (χώροι συνάθροισης κοινού, εκπαίδευ-
σης, υγείας κ.λπ.), ενώ οι ιδιωτικές οικοδομές θα καταγράφονται 
κατά τη μεταβίβασή τους αντί του πιστοποιητικού μηχανικού που 
ισχύει έως τώρα.
Υπενθυμίζεται πως για την ένταξη στην Ηλεκτρονική Ταυτότη-
τα Κτιρίου είναι απαραίτητη η συμβολή μηχανικού, ο οποίος θα 
συγκεντρώνει και θα εκδίδει τα συγκεκριμένα έγγραφα, θα τα 
περνάει στο εν λόγω σύστημα και κάθε πέντε χρόνια θα πραγμα-
τοποιεί ελέγχους (επί πληρωμή), προκειμένου να διαπιστώσει αν 
όλα τηρούνται κατά το γράμμα του νόμου.
Παράλληλα, προβλέπονταν, στην περίπτωση που υπήρχαν στο 
μεταξύ διάστημα αυθαιρεσίες μη καταγεγραμμένες, βαριά πρό-
στιμα τόσο στους μηχανικούς όσο και στους πολίτες (από 2.000 
έως 20.000 ευρώ ανάλογα με το παράπτωμα).
Σύμφωνα με πηγές από το ΤΕΕ, το σκεπτικό για να ακολουθηθεί 
αυτή η διαδικασία προκύπτει από το γεγονός ότι το 75% των δη-
λώσεων αυθαιρέτων έως σήμερα είναι σε κτίρια με οικοδομική 
άδεια. Αποτέλεσμα αυτού, οι ιδιοκτήτες που δεν γνωρίζουν, άρα 
δεν θα κάνουν καμία ενέργεια, να μην μπορούν να μεταβιβάσουν 
την περιουσία τους μεταγενέστερα.



Η 
παχυσαρκία, η έλλειψη άσκη-
σης και το στρες αποτελούν 
τους πλέον προφανείς λόγους, 
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις 
χώρες της Δύσης, για τη δρα-
ματική αύξηση εμφάνισης του 

διαβήτη τύπου 2. Πρόκειται για μια ασθένεια 
η οποία προκαλεί σημαντική επιβάρυνση στον 
οργανισμό εάν δεν εντοπιστεί στην αρχή της, 
ώστε να καταφέρουμε να την αναχαιτίσουμε 
με έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Ο σακχαρώδης διαβήτης αφορά σήμερα 
πάνω από 900.000 διαγνωσμένους ανθρώ-
πους στη χώρα μας και περίπου 300.000 
αδιάγνωστους. Ως εκ τούτου, η ενημέρωση 
του ευρέος κοινού για την πρόληψη και την 
έγκαιρη διάγνωση της νόσου μπορεί να παίξει 
καταλυτικό ρόλο στη μείωση των ποσοστών 
εμφάνισης νέων περιστατικών, ενώ η γνώση 
για τους τρόπους αντιμετώπισης και διαχείρι-
σης της νόσου αφορά τόσο τους ίδιους τους 
ασθενείς όσο και τους οικείους τους, ιδιαιτέ-
ρως τους γονείς των παιδιών με σακχαρώδη 
διαβήτη.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, η αστική 
μη κερδοσκοπική εταιρεία «Με οδηγό τον Δια-
βήτη» πραγματοποιεί πανελλήνια εκστρατεία 
ψηφιακής ενημέρωσης η οποία θα διαρκέσει 
μέχρι τις 14 Νοεμβρίου, ημερομηνία η οποία 
έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά 
του Σακχαρώδους Διαβήτη. Στην εκστρατεία 
συμμετέχουν πολλοί καταξιωμένοι καλλιτέ-
χνες, αθλητές, αλλά και πολιτικοί, οι οποίοι 
θα υποβάλλονται σε μετρήσεις σακχάρου με 
τη βοήθεια νοσηλευτών και στη συνέχεια θα 
μοιράζονται το μήνυμά τους με το κοινό.
Όπως τόνισαν σε συνέντευξη Τύπου ο ομότι-
μος καθηγητής Παθολογίας ΕΚΠΑ Νικόλαος 
Κατσιλάμπρος, ο καθηγητής Παθολογίας Α΄ 
Προπαιδευτικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής 
ΕΚΠΑ, Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λα-
ϊκό» Νικόλαος Τεντολούρης, ο παθολόγος-
διαβητολόγος, διευθυντής Παθολογικής - Δι-
αβητολογικής Κλινικής Διαβητολογικού Κέ-
ντρου Metropolital General, Αντώνιος Λέπου-
ρας, και ο γενικός ιατρός, διευθυντής Eurodiet 
Med, Διονύσιος Βλάχος, τα επιδημιολογικά 
στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη του σακχα-
ρώδους διαβήτη στη χώρα μας τις τελευταίες 
δεκαετίες είναι συγκλονιστικά. Συγκεκριμένα:
•  Ο αριθμός των ατόμων με διαβήτη στην Ελ-

λάδα έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία 30 
χρόνια. Αν προσθέσουμε και το ποσοστό 
των ατόμων με προ-διαβήτη, που έχουν στο 
στάδιο αυτό ήδη διπλάσιο κίνδυνο καρδιαγ-
γειακών επεισοδίων σε σχέση με άτομα με 
φυσιολογικό σάκχαρο, τότε πλέον του 20% 
του ελληνικού πληθυσμού άνω των 45 ετών 
σχετίζεται με τη νόσο.

•  Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 αυξάνεται 
κατά 3% κάθε χρόνο στα παιδιά και στους 
εφήβους. Επίσης, ο διαβήτης τύπου 2 προ-
σβάλλει πλέον όλο και μικρότερες ηλικίες, 

νέους, ακόμα και παιδιά, ακολουθώντας 
παράλληλη πορεία με την παχυσαρκία στη 
χώρα μας.

•  Ο σακχαρώδης διαβήτης έχει υψηλότερη 
συχνότητα εμφάνισης στον δυτικό κόσμο, 
γεγονός που σχετίζεται με τη διατροφή και 
την καθιστική ζωή. Τα ελληνόπουλα, ιδίως 
τα αγόρια, δυστυχώς κατατάσσονται στα πιο 
παχύσαρκα στον κόσμο.

•  Οι διαβητικοί παρουσιάζουν ίδιο κίνδυνο 
εμφράγματος μυοκαρδίου με αυτόν των μη 
διαβητικών που είναι μεγαλύτεροι κατά 15 
χρόνια. Ο διαβήτης, δηλαδή, γηράσκει την 
καρδιά και τα αγγεία πρόωρα. Τρία στα τέσ-
σερα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη υπολο-
γίζεται ότι θα υποστούν τουλάχιστον ένα 
καρδιαγγειακό επεισόδιο στη ζωή τους, ενώ 
έχουν υπερδιπλάσιο κίνδυνο, σε σχέση με 
τα μη διαβητικά άτομα, αυτό το επεισόδιο να 
είναι θανατηφόρο.

•  Η χρόνια νεφρική νόσος (CKD) επηρεάζει 
έναν στους τρεις ασθενείς με διαβήτη τύ-
που 2. Η CKD αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών 
καρδιαγγειακών επεισοδίων και νεφροπά-
θειας τελικού σταδίου σε ασθενείς με δια-
βήτη τύπου 2. Περίπου το 30% των ασθενών 
με διαβήτη τύπου 1 και το 10% έως 40% αυ-
τών με διαβήτη τύπου 2 θα εμφανίσουν νε-
φρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Μια κοι-
νή επιπλοκή της διαβητικής νεφροπάθειας 
είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, η κύρια αιτία 
νοσηλείας σε αυτόν τον πληθυσμό.

•  Ο σακχαρώδης διαβήτης διπλασιάζει τον 
κίνδυνο κάποιων κακοηθειών, αυξάνει τον 
κίνδυνο άνοιας, δημιουργεί προβλήματα στα 

μάτια, στα νεφρά και στα πόδια, ενώ προκα-
λεί και στυτική δυσλειτουργία.

Στις πιθανές επιπλοκές προστίθεται και αυτή 
του διαβητικού ποδιού, η οποία οδηγεί σε 
έλκη, λοιμώξεις, ενίοτε και γάγγραινα, η οποία 
με τη σειρά της συνοδεύεται από ακρωτηρια-
σμούς, αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. 
Είναι χαρακτηριστικά τα δεδομένα του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), τα οποία 
δείχνουν ότι οι ακρωτηριασμοί κάτω άκρων 
είναι 15-20 φορές συχνότεροι σε διαβητικά 
άτομα. Αν το στοιχείο αυτό από μόνο του δεν 
είναι αρκετά εύγλωττο, ας προστεθεί ότι κάθε 
20 δευτερόλεπτα πραγματοποιείται διεθνώς 
κάποιος ακρωτηριασμός κάτω άκρου.
Επιπλέον, απαραίτητοι και όχι απλώς χρήσι-
μοι είναι οι εμβολιασμοί για τα άτομα με σακ-
χαρώδη διαβήτη, διότι τα άτομα αυτά κατα-
τάσσονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Τα 
άτομα με σακχαρώδη διαβήτη γενικά κινδυ-
νεύουν για περισσότερες και βαρύτερες επι-
πλοκές, ιδίως αυτοί που εμφανίζουν συννο-
σηρότητες (καρδιακή ή νεφρική ανεπάρκεια, 
παχυσαρκία, ΧΑΠ κ.λπ.).
Απορρύθμιση και αύξηση των επιπέδων 
σακχάρου του αίματος κατά τη διάρκεια της 
λοίμωξης είναι συνήθης και μπορεί να δημι-
ουργήσει σοβαρά προβλήματα στα άτομα που 
θεραπεύονται με ινσουλίνη.
Εμβόλια όπως της γρίπης, του πνευμονιό-
κοκκου και του έρπητα ζωστήρα είναι άκρως 
απαραίτητα για τους διαβητικούς ασθενείς. 
Η πρόληψη λοιμώξεων με τη χρήση εμβολι-
ασμών για τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη 
είναι η μόνη ασφαλής, οικονομική και αποτε-

λεσματική θεραπεία και προστασία από σο-
βαρές, άμεσες ή και μακροχρόνιες επιπλοκές 
στην υγεία τους.

Σωστή διατροφή
Κλειδί για τη ρύθμιση του διαβήτη, και όχι 
μόνο, αποτελεί η αλλαγή των διατροφικών 
μας συνηθειών. Η γνωστή σε όλους μας με-
σογειακή διατροφή θεωρείται πως βρίσκεται 
πιο κοντά στη φύση του ανθρώπου. Η διατρο-
φή αυτή μπορεί να «κωδικοποιηθεί» ως Πιάτο 
Υγιεινής Διατροφής:
•  Το 1/2 του πιάτου περιλαμβάνει λαχανικά και 

φρούτα (με έμφαση σε προϊόντα εποχής).
•  Το 1/4 του πιάτου περιλαμβάνει άπαχη πρω-

τεΐνη, με έμφαση στην κατανάλωση ψαριών, 
οσπρίων και πουλερικών. Είναι σημαντικό 
να μειωθεί η κατανάλωση κόκκινου κρέα-
τος και να αποφευχθεί η κατανάλωση επε-
ξεργασμένων κρεάτων.

•  Το 1/4 του πιάτου περιλαμβάνει ακατέργα-
στα δημητριακά (ολικής άλεσης προϊόντα). 
Τα ακατέργαστα δημητριακά παρουσιάζουν 
πιο ήπια επίδραση στο σάκχαρο του αίματος 
και στην ινσουλίνη σε σύγκριση με τα επε-
ξεργασμένα.

•  Υγιεινά φυτικά έλαια, με μέτρο, με έμφαση 
στην κατανάλωση ελαιόλαδου. Αποφυγή 
των μερικώς υδρογονωμένων ελαίων και 
trans λιπαρών.

•  Ενυδάτωση και πρόσληψη υγρών, χωρίς 
θερμίδες.

•  Το «κερασάκι»: φυσική δραστηριότητα.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Ένας στους δέκα  Έλληνες 
κινδυνεύει από επιπλοκές του διαβήτη
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 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

Ο 
σχολικός εκφοβισμός (bullying) 
είναι η πλέον διαδεδομένη μορ-
φή επιθετικής συμπεριφοράς 
στον χώρο του σχολείου. Πρό-
κειται για ένα φαινόμενο που 
οφείλεται σε πληθώρα παραγό-

ντων, έχει πολλές συνέπειες και εμπλέκει μεγά-
λο αριθμό προσώπων.
Ένα βασικό χαρακτηριστικό του φαινομένου αυ-
τού είναι η «ανισορροπία δύναμης» που υπάρχει 
ανάμεσα στον θύτη και το θύμα, με τον θύτη να 
αποτελεί τον «ισχυρό» και το θύμα τον «ανίσχυ-
ρο». Τελευταίες έρευνες δείχνουν πως τα παιδιά 
που φέρονται ως θύτες επιλέγουν ως θύματα 
παιδιά συναισθηματικά ευάλωτα.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως, παρά τη μεγάλη 
διάχυση του όρου στην εκπαιδευτική έρευνα, 
υπάρχουν λιγότερα ερευνητικά δεδομένα τα 
οποία εξετάζουν τη σχέση ανάμεσα στον σχολι-
κό εκφοβισμό και τους μαθητές με ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες. Σημαντικό όμως είναι το 
γεγονός πως στις έρευνες αυτές φαίνεται πως 
τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να θυματοποι-
ηθούν σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές.
Δυστυχώς, για τα παιδιά με αυτισμό ο σχολικός 
εκφοβισμός είναι συχνό φαινόμενο, μια και τα 
παιδιά με αυτισμό βρίσκονται στις ομάδες υψη-
λού κινδύνου. Οι λόγοι γι’ αυτό είναι κυρίως η 
δυσκολία στην επικοινωνία με τους άλλους, η 
δυσκολία στην κατανόηση των κοινωνικών κα-
νόνων, οι ελλιπείς κοινωνικές δεξιότητες και 
η δυσκολία να αντιληφθούν τις εκφράσεις του 

προσώπου και τη στάση του σώματος του συ-
νομιλητή.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες προτά-
σεις για να μπορέσετε να βοηθήσετε το παιδί 
σας με αυτισμό σε περίπτωση που πέσει θύμα 
σχολικού εκφοβισμού:
•  Κατανοήστε τη σοβαρότητα, τις επιπτώσεις 

του εκφοβισμού και την αναγκαιότητα για 
αντιμετώπιση του προβλήματος.

•  Παρατηρήστε τη συμπεριφορά του παιδιού 
σας, για να αναγνωρίσετε τα πιθανά σημάδια. 
Σε περίπτωση που βιώνει σχολικό εκφοβι-
σμό, θα αρνείται ή θα διστάζει να πάει στο 
σχολείο. Πολλές φορές ίσως παραπονιέται 
για πονοκεφάλους ή στομαχόπονους. Πολύ 
πιθανό να μιμείται τις επιθετικές συμπεριφο-
ρές σε μικρότερα αδέρφια ή φίλους.

•  Συζητήστε με το παιδί σας για το αν κάποιος 
στο σχολείο τού επιτίθεται σωματικά ή λεκτι-
κά. Βοηθήστε το να καταλάβει πως θέλετε 
απλώς να βοηθήσετε και να σιγουρευτείτε 
πως όλα είναι εντάξει.

•  Βοηθήστε το παιδί σας να μάθει να χρησιμο-
ποιεί φράσεις όπως «θέλω να σταματήσεις 
να το κάνεις αυτό», «άφησέ με ήσυχο», για να 
μπορέσει χωρίς βία να αποφύγει τους θύτες 
του εκφοβισμού.

•  Ως επόμενο βήμα, θα πρέπει να μάθει να ζητά 
βοήθεια από κάποιον ενήλικο. Πολλά σχολεία 
πλέον έχουν εφαρμόσει ένα πρόγραμμα άμε-
σης αντιμετώπισης του bullying και θέλουν 
να ενημερώνονται για κάθε περιστατικό. Συ-
νεργαστείτε με το προσωπικό του σχολείου, 

για να μπορέσετε να στηρίξετε και να βοηθή-
σετε το παιδί σας.

•  Ενθαρρύνετε το παιδί σας να συμμετέχει σε 
εξωσχολικές δραστηριότητες με συνομηλί-
κους με παρόμοια ενδιαφέροντα. Έτσι, θα 
αναπτύξει δυνατές φιλίες και θα μάθει να αλ-
ληλεπιδρά κοινωνικά.

•  Στηρίξτε το παιδί σας ψυχολογικά ή ζητήστε 
τη βοήθεια ειδικών, για να μπορέσετε να του 

ενισχύσετε την αυτοεκτίμηση και την αυτοει-
κόνα του.

Δυστυχώς, ο σχολικός εκφοβισμός είναι γεγο-
νός όχι μόνο για τα παιδιά με αυτισμό αλλά για 
πάρα πολλά παιδιά. Ο σωστός και έγκαιρος χει-
ρισμός, καθώς και η ευαισθητοποίηση γύρω 
από το θέμα του σχολικού εκφοβισμού, είναι το 
κλειδί για τη λύση του προβλήματος και για την 
οικοδόμηση θετικών σχέσεων.

Αυτισμός και σχολικός 
εκφοβισμός: 

Τεχνικές 
διαχείρισης
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Τα παιδιά με αυτισμό βρίσκονται στις ομάδες υψη-
λού κινδύνου. Οι λόγοι γι’ αυτό είναι κυρίως η δυ-
σκολία στην επικοινωνία με τους άλλους, η δυσκο-
λία στην κατανόηση των κοινωνικών κανόνων, οι 
ελλιπείς κοινωνικές δεξιότητες και η δυσκολία να 
αντιληφθούν τις εκφράσεις του προσώπου και τη 
στάση του σώματος του συνομιλητή.
“
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Δ
ύσκολο να περιγράψει κανείς με λόγια 
τη σπουδαιότητα των επιτευγμάτων 
του Ελβετού τενίστα, ο οποίος στα 38 
του έτη συνεχίζει να μας δείχνει την 
«κλάση» του και να γράφει τη δική του 
ιστορία, κατακτώντας για 10η φορά το 
Swiss Indoors. Με την τελευταία αυτή 

επιτυχία φτάνει συνολικά τους 103 τίτλους στην καριέρα 
του. Πιο συγκεκριμένα, φέτος είναι η 5η συνεχόμενη χρονιά 
που ο Φέντερερ αναδεικνύεται πρωταθλητής στη γενέτειρά 
του, σε ένα γήπεδο με ιδιαίτερη σημασία γι’ αυτόν, το St. Ja-
kobshalle της Βασιλείας, όπου από τις αρχές της δεκαετίας 
του ’90 συμμετείχε στη διοργάνωση ως ball kid. Αργότερα 
εκεί, ως αθλητής, έχασε τον πρώτο του αγώνα, από τον Αντρέ 
Αγκάσι, κι εκεί έως και σήμερα κάνει αισθητή την παρουσία 
του, προσφέροντας μοναδικές στιγμές στους φίλους του 
τένις ανά τον κόσμο και αμέτρητες συγκινήσεις ειδικά στους 
συμπατριώτες του.
Το τουρνουά της Βασιλείας, ειδικά στην Ελλάδα, μπορεί να 
μην είναι τόσο γνωστό όσο τα τέσσερα γκραν σλαμ, είναι 
ωστόσο ένα σημαντικό τουρνουά με έπαθλο 500.000 δολάρια. 
Ξεχωρίζει ειδικότερα ανάμεσα στα κλειστά (indoor και με 
σκληρή επιφάνεια) τουρνουά, στα οποία στρέφεται μαζικά 
από τον Οκτώβριο και μετά κυρίως η Βόρεια Ευρώπη, καθώς 
οι κλιματολογικές συνθήκες δεν ευνοούν πλέον τα ανοιχτά 
γήπεδα. Χαρακτηριστικό της δημοτικότητας του τουρνουά 
είναι ότι το κλειστό γήπεδο St. Jakobshalle, όπου διεξάγεται 

ΡΌΤΖΕΡ ΦΕΝΤΕΡΕΡ

Για 10η χρονιά «βασιλιάς» 
στη Βασιλεία

ο τελικός, έχει χωρητικότητα 9.000 θέσεων.
Μετά την κατάκτηση αυτού του τίτλου, που είναι ο 4ος 
γι’ αυτόν συνολικά μέσα στο 2019 (Ντουμπάι, Μαϊάμι, 
Χάλε, Βασιλεία), ο Φέντερερ ισοφάρισε σε νίκες για την 
τρέχουσα χρονιά τους Ναδάλ, Τζόκοβιτς, Μεντβέντεφ και 
Τιμ. Κοντράρει, λοιπόν, ακόμη επάξια τόσο τους άλλους δύο 
τενιστικούς κολοσσούς (Ναδάλ και Τζόκοβιτς) όσο και τους –
κατά 15 και 13 χρόνια αντίστοιχα– νεότερους Μεντβέντεφ και 
Τιμ. Επίσης, σφράγισε συνολικά τις 24 διαδοχικές νίκες στη 
Βασιλεία, δημιουργώντας άλλο ένα ρεκόρ από το 1970, που 
δημιουργήθηκε το τουρνουά αυτό.
Ακόμα και αν δεν έτυχε να παρακολουθήσετε αγώνες του 
στην τηλεόραση τις προηγούμενες ημέρες, τα στατιστικά από 
μόνα τους αποδεικνύουν πως δεν συνάντησε κανένα εμπόδιο 
μέχρι το τέλος του τουρνουά, αφού κανένας παίκτης δεν 
κατάφερε να του πάρει ούτε ένα σετ!
Στην πορεία του μέχρι τον τελικό νίκησε τον Πίτερ Τζόκοβιτς, 
τον Ράντου Άλμποτ, τον Σταν Βαβρίνκα (με walk over) και 
τον δικό μας Στέφανο Τσιτσιπά, που ήταν ο μόνος που τον 
δυσκόλεψε λίγο παραπάνω με σκορ 6-4, 6-4. Στον τελικό του 
τουρνουά «θύμα» του Φέντερερ ήταν ο πολύ νεαρός (μόλις 
20 ετών) Άλεξ Ντε Μινάρ, τον οποίο απέκλεισε με 2-0 σετ 
(6-2, 6-2) μέσα σε μόλις 68 λεπτά.
Και μπορεί μέχρι πριν από λίγο καιρό να φαινόταν ανέφικτο, 
λόγω της ηλικίας του, να συνεχίσει να παίζει τένις σε τόσο 
υψηλό και ανταγωνιστικό επίπεδο, ωστόσο όχι μόνο τα 
καταφέρνει εξαιρετικά, όπως δείχνουν τα αποτελέσματά 
του κάθε εβδομάδα, αλλά με τον συγκεκριμένο τίτλο στη 
Βασιλεία πέτυχε να μειώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά 
του από τον ρέκορντμαν Τζίμι Κόνορς, που έχει σηκώσει 
συνολικά 109 κούπες.
Ελπίζουμε να τον δούμε και το 2020 να παίζει με το ίδιο πάθος 
στα τουρνουά όπου έχει προαναγγείλει ότι θα συμμετάσχει 
(κάνοντας σοφή, θα λέγαμε, διαχείριση των δυνάμεών του), 
δηλαδή στα τέσσερα μεγάλα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες και 
στη Βασιλεία.
Για όσους θέλουν να διαβάσουν περισσότερα για τον 
Φέντερερ και το τουρνουά αυτό, προτείνουμε από την 
ιστοσελίδα της ATP το άρθρο «Why pizza & tears remain a 
constant for Federer in Basel».

  ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΚΑΐΡΉ



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 σάς προ-
σφέρουν τα προγνωστικά τους για τα παιχνίδια της ε-
βδομάδας. Σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας είχαμε 
πολλούς αγώνες. Το στοιχηματικό ενδιαφέρον παρέ-
μεινε μεγάλο, χάρη στις εμβόλιμες αγωνιστικές και στα 

Κύπελλα. Η δράση φυσικά κορυφώνεται σήμερα. Από το κουπόνι 
της Κυριακής, λοιπόν, έχουμε ξεχωρίσει πέντε αναμετρήσεις, από 
πέντε διαφορετικές διοργανώσεις. Από το ισπανικό πρωτάθλημα 
μας απασχολεί το παιχνίδι της Βιγιαρεάλ με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. 
Από το ελληνικό, το Λάρισα - ΟΦΗ. Επιλογές προκύπτουν όμως 
και από την Ιταλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο. Σε κάθε περίπτωση, 
έγινε η απαραίτητη μελέτη και καταλήξαμε στις προτάσεις που θα α-
ναλύσουμε παρακάτω. Θεωρούμε ότι έχουν στοιχηματική αξία και 
πολλές πιθανότητες να επιβεβαιωθούν. Πάμε, λοιπόν, να δούμε τι 
κρατάει το Betarades.gr από το σημερινό Κουπόνι Πάμε Στοίχημα.
Τα προγνωστικά μας αρχίζουν από τη La Liga. Για τη δωδέκατη α-
γωνιστική της διοργάνωσης η Βιγιαρεάλ υποδέχεται την Αθλέτικ 
Μπιλμπάο. Το ματς θα γίνει στις 15:00. Οι γηπεδούχοι είναι πάνω 
από τους αντιπάλους τους στη βαθμολογία και θέλουν να μεγαλώ-
σουν τη διαφορά. Η Μπιλμπάο κέρδισε μεν με 3-0 την Εσπανιόλ, 
αλλά πριν από αυτό το παιχνίδι είχε σερί αποτυχίες. Έχει θέματα 
στην άμυνα και δυσκολεύεται να τελειώσει τις φάσεις. Αυτά τα λάθη 
δύσκολα συγχωρούνται σε ένα γήπεδο όπως το «Μαδριγάλ». Η Βι-
γιαρεάλ διαθέτει ποιοτικό ρόστερ και στην έδρα της γίνεται ακόμα 
πιο ισχυρή. Έχει βάλει πέντε στην Μπέτις, τέσσερα στην Αλαβές, 
και γενικά παίζει ωραίο και αποτελεσματικό ποδόσφαιρο στο γή-
πεδό της. Έστω και οριακά, το «κίτρινο υποβρύχιο» είναι ανώτερο 
φέτος της Αθλέτικ. Πιστεύουμε ότι θα αποδείξει αυτή του την ανω-
τερότητα στο χορτάρι. Πάμε με τον «άσο» στο 1.90.

Ισορροπία στη Λάρισα
Ερχόμαστε στα… πάτρια εδάφη και συγκεκριμένα στην ελληνική 
Σούπερ Λιγκ. Για την ένατη αγωνιστική η ΑΕΛ φιλοξενεί σήμερα 
στις 15:00 τον ΟΦΗ. Το ματς είναι πολύ σημαντικό, με τις δύο ομά-
δες να εντυπωσιάζουν με τη μέχρι τώρα πορεία τους. Από τη μεριά 
της, η ΑΕΛ προέρχεται από μεγάλο «διπλό» στο ΟΑΚΑ επί του Πα-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
«Στήριγμα» η Βιγιαρεάλ!

ναθηναϊκού, με 1-2. Έχει περάσει νικηφόρα και από το «Κλεάνθης Βι-
κελίδης», ενώ έμεινε στο 0-0 με την ΑΕΚ. Γενικά, οι γηπεδούχοι είναι 
σε καλή κατάσταση και αποδεικνύονται πολύ αποτελεσματικοί. Εξαι-
ρετικός, όμως, είναι και ο ΟΦΗ. Οι Κρητικοί κάνουν το παιχνίδι τους, 
όπου κι αν παίζουν. Βρίσκονται στην τρίτη θέση και θέλουν να μείνουν 
μέχρι τέλους όσο πιο ψηλά γίνεται. Βρίσκουν πολλές λύσεις μεσοεπι-
θετικά και μπορούν να πάρουν θετικό αποτέλεσμα οπουδήποτε. Γε-
νικά, σήμερα περιμένουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό ματς. Θεωρούμε 
ότι αξίζει το ρίσκο στο «Χ», σε απόδοση 3.30.

Με τα γκολ στην Ιταλία
Μεταφερόμαστε στο ιταλικό πρωτάθλημα και στο ματς της Αταλάντα 
με την Κάλιαρι. Η αναμέτρηση διεξάγεται στο Μπέργκαμο, στις 13:30. 
Είναι η 11η αγωνιστική της Serie A. Τις δύο ομάδες χωρίζουν μόλις 
τρεις βαθμοί στην κατάταξη, με τους γηπεδούχους να είναι στην τρίτη 

θέση και τους φιλοξενούμενους στην έβδομη. Η Αταλάντα εντυπωσι-
άζει με τις επιθετικές της επιδόσεις. Έχει πετύχει 30 γκολ σε 10 ματς, 
αλλά δέχτηκε και 16. Η Κάλιαρι προέρχεται από το 3-2 επί της Μπολό-
νια. Γενικά, οι φιλοξενούμενοι και σκοράρουν και δέχονται γκολ. Το 
μεταξύ τους παιχνίδι προμηνύεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Δεν φαίνεται 
ότι θα κλειστούν πίσω. Αντίθετα, μάλλον θα κυνηγήσουν τα τέρματα. 
Έτσι, ποντάρουμε στο Goal/Goal στο 1.80.
Οι βασικές επιλογές μας γι’ αυτή την Κυριακή κλείνουν με ένα ματς από 
την Ολλανδία και ένα από το Βέλγιο. Στην Eredivisie η Ντεν Χάαχ υ-
ποδέχεται τη Χέρενφεϊν. Οι φιλοξενούμενοι είναι σαφώς ανώτερο σύ-
νολο και αυτό φαίνεται και στη βαθμολογία. Έχουν βλέψεις Ευρώπης 
και πρέπει να παίρνουν τέτοια ματς. Επιλέγουμε το «διπλό» σε απόδοση 
2.20. Στο Βέλγιο η Γάνδη παίζει στην έδρα της με τη Σταντάρ Λιέγης. Οι 
γηπεδούχοι χάνουν πολύ δύσκολα και είναι σε καλή αγωνιστική κατά-
σταση. Έχουν τα φόντα για να πάρουν μια σημαντική νίκη στο πρωτά-
θλημα. Αν θέλουν να κοιτάξουν πιο ψηλά, οφείλουν να κερδίσουν. Μπο-
ρούν να το κάνουν με τη δύναμη της έδρας. «Άσος» σε απόδοση 1.85.
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

* Κρίσταλ Πάλας - Λέστερ (03/11, 16:00): Η Λέστερ παίζει 
εξαιρετικό ποδόσφαιρο και είναι η αποκάλυψη της φετινής Πρέ-
μιερ Λιγκ. Οι «αλεπούδες» μοιάζουν ασταμάτητες και μπορούν να 
πάρουν την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους. Αυτή την περίοδο είναι 
άξιες εμπιστοσύνης. Στηρίζουμε το «διπλό» σε απόδοση 2.20.

* Τζένοα - Ουντινέζε (03/11, 16:00): Η Τζένοα μετράει 
πέντε σερί ματς με τρία γκολ και πάνω. Έχει βρει τρόπο να 
σκοράρει, αλλά αμυντικά δεν έχει συγκέντρωση. Η Ουντινέζε 
παίζει κι αυτή ανοιχτά. Δύο «αφελείς» ομάδες μπορούν να μας 
δώσουν το Over 2.5, σε απόδοση 2.00.

* Άουγκσμπουργκ - Σάλκε (03/11, 19:00): Οι γηπεδούχοι 
είναι αήττητοι εδώ και τρεις αγώνες. Προσπαθούν να βγουν 
από τη ζώνη του υποβιβασμού και μοιάζει θέμα χρόνου να 
κάνουν τη νίκη τους. Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα και οδηγού-
μαστε στον «άσο», στο 3.80!

Goal Tips

* Λέτσε - Σασουόλο (03/11, 16:00): Λέτσε και Σασουόλο έχουν 
βρει τον τρόπο να φτάνουν στο γκολ. Ωστόσο, αμυντικά, ακόμα… 
μπάζουν. Η νίκη είναι στόχος και των δύο απόψε, άρα πρέπει να 
σκοράρουν. Θεωρούμε ότι θα έχουμε τέρματα, αλλά όχι κάτι… 
extreme. Επιλέγουμε το 2-3 γκολ σε απόδοση 2.00.

* Φορτούνα Ντίσελντορφ - Κολωνία (03/11, 16:30): Οι δύο 
αντίπαλοι βρίσκονται πολύ χαμηλά στη βαθμολογία και δεν έχουν 
περιθώρια για απώλειες. Η ανάγκη για βαθμούς ευνοεί τη σκοπι-
μότητα. Συνεπώς, περιμένουμε ένα «κλειστό» ματς, όπου το σκορ 
δεν θα ξεφύγει. Under 2.5 σε απόδοση 2.37.

* Φιορεντίνα - Πάρμα (03/11, 19:00): Αμφότερες οι ομάδες δί-
νουν βάση στην επίθεση και αυτό φαίνεται στα αποτελέσματά τους. 
Είναι κοντά στη βαθμολογία και προμηνύεται μια ωραία κόντρα. 
Προβλέπουμε γκολ εκατέρωθεν και καταλήγουμε στο Goal/Goal 
σε απόδοση 1.80.

Head 2 Head

* Έβερτον - Τότεναμ (03/11, 18:30): Τα πέντε πιο πρόσφατα 
παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων είχαν περισσότερα από δύο 
τέρματα. Σήμερα, ψάχνουν και οι δύο τη νίκη και πρέπει να βγουν 
μπροστά. Αμυντικά είναι ασταθείς, οπότε το Over 2.5 στο 1.72 είναι 
αξιόλογη επιλογή.

* ΑΕΚ - Ατρόμητος (03/11, 19:30): Η «Ένωση» έχει κερδίσει 
και τα τρία τελευταία ματς απέναντι στον Ατρόμητο, χωρίς να 
δεχτεί γκολ. Θέλει πάση θυσία τη νίκη, και δεν θα ρισκάρει. Οι 
τρεις βαθμοί είναι υποχρέωση για τους γηπεδούχους. Πάμε με 1 & 
Under 3.5 σε απόδοση 2.00.

* ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (03/11, 20:00): Ο ΠΑΟΚ είναι 
ανώτερος του Παναθηναϊκού. Τον έχει νικήσει και στις τέσσερις 
τελευταίες συναντήσεις τους. Μάλιστα, σε αυτές δεν παραβιάστηκε 
ποτέ η εστία του. Κάτι τέτοιο βλέπουμε και σήμερα. Έτσι, επιλέγου-
με 1 & No Goal σε απόδοση 1.95.

03/11
13:30  Αταλάντα - Κάλιαρι   Goal/Goal  1.80
15:00  Λάρισα - ΟΦΗ   X  3.30
15:00  Βιγιαρεάλ - Μπιλμπάο   1  1.90
17:45  Ντεν Χάαχ - Χέρενφεϊν   2  2.20
19:00  Γάνδη - Σταντάρ Λ.   1  1.85
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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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Τ
ο νέο Honda Jazz θα διατίθεται 
στην Ευρώπη από το νέο έτος α-
ποκλειστικά υβριδικό, με το σύ-
στημα i-MMD του CR-V Hybrid 
με τους δύο ηλεκτροκινητήρες, 

αλλά με μικρότερο κινητήρα βενζίνης. Αν 
και οι Ιάπωνες δεν ανακοίνωσαν στοιχεία, 
αναμένεται να είναι ένας 1.500άρης (ίσως 
και 1.000άρης). Η διάθεση του νέου Honda 
Jazz στην Ευρώπη θα ξεκινήσει στα μέσα 
του 2020.
Σχεδιαστικά, το αμάξωμα παραμένει πιστό 
στη λογική του ενός όγκου που διακρίνει 
τα μικρά MPV, ενώ υπάρχει και έκδοση με 
πιο τονισμένα χαρακτηριστικά crossover, 
περιμετρικά πλαστικά, αδιάβροχες επεν-

δύσεις στο εσωτερικό και ράγες οροφής. 
Αξιοσημείωτες είναι οι μπροστινές κολό-
νες, που έχουν σχεδόν το μισό πλάτος για 
καλύτερη ορατότητα και δίχως να επηρε-
άζεται η ακαμψία.
Το εσωτερικό, πάντως, από πλευράς σχε-
δίασης έχει κάποια κοινά στοιχεία με το 
πρώτο φουλ ηλεκτρικό μοντέλο της μάρ-
κας, το Honda e. Διαθέτει ψηφιακό πίνακα 
οργάνων και μια «ελεύθερη» touch screen 
στο μέσο της κονσόλας.
Επίσης, υπάρχουν όλες οι δυνατότητες δια-
σύνδεσης smartphones, καθώς και το νέο 
στάδιο εξέλιξης του Honda Sensing, της ο-
μπρέλας των συστημάτων υποβοήθησης της 
ιαπωνικής εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει 

πλέον και μια πιο ευρυγώνια εμπρός κά-
μερα. Οι χώροι, όπως και η διαρρύθμιση 
της πίσω σειράς καθισμάτων Magic Seats, 
αναμένονται και πάλι ιδιαίτερα καλοί για το 
μέγεθος του αυτοκινήτου – χάρη και στην 
αύξηση των εξωτερικών διαστάσεων και 
κυρίως του πλάτους του.

Το Kia XCeed  
ξεκινά από  
τα €20.590

Το νέο crossover της κορεατικής εταιρείας θα είναι 
αρχικά διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις βενζίνης. Πρό-
κειται για τον τρικύλινδρο 1.0 T με τους 120 ίππους 

που στην έκδοση Launch Edition 1 κοστίζει €20.590. Οι 
τιμές για το XCeed φτάνουν έως τα €22.300 για την εν 
λόγω έκδοση, ενώ υπάρχει και η ισχυρότερη τετρακύ-
λινδρη 1.4 Τ με τους 140 ίππους, η οποία προσφέρεται 
έναντι €25.990. Αργότερα θα ακολουθήσουν και diesel 
εκδόσεις στα 1.600 κ.εκ.

Το MX-30 είναι το πρώτο ηλεκτρικό Mazda  
και έχει κάτι από RX-8

Νέο πρόγραμμα «SKODA ONE  
– Καθαρή Αυτοκίνηση»

Το ΜΧ-30, ένα ηλεκτρικό crossover με μήκος 
4,395 μέτρα και τιμή γύρω στα €50.000, θα κλη-
θεί να αντιμετωπίσει παρόμοια μοντέλα, όπως 

το Volvo XC40 Recharge. Οπτικά, ξεχωρίζει από τη 
δυναμική του εμφάνιση, τη μικρή μάσκα μπροστά, 
το αλά MX-5 στιλ πίσω και τις πίσω πόρτες που α-
νοιγοκλείνουν ανάποδα, παραπέμποντας στο RX-8.
Οι Ιάπωνες αποκαλούν το σύστημα πρόωσης e-
SkyActiv και αυτό περιλαμβάνει ένα σύγχρονο υ-
γρόψυκτο ηλεκτρικό μοτέρ στον μπροστινό άξονα 
με εκτιμώμενη ισχύ γύρω στους 145 ίππους. Ε-
ντύπωση προκαλεί η σχετικά μικρή χωρητικότητα 
της μπαταρίας λιθίου ιόντων, στις 35,5 kWh (355 V).
Οι ιθύνοντες της εταιρείας υποστηρίζουν πως τα 200 
χιλιόμετρα αυτονομίας υπερκαλύπτουν τις ημερή-
σιες ανάγκες, ενώ, από την άλλη, θα λέγαμε πως 
γίνεται μια προσπάθεια συγκράτησης κόστους. Ε-
πίσης, δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς πως η μέγι-
στη ισχύς DC φόρτισης είναι μόλις στις 50 kWh με 
AC φόρτιση στα 6,6 kW.
Κατά τα λοιπά, στο εσωτερικό υπάρχει η γνωστή μί-
νιμαλ και συμπαγής ποιοτική άποψη της Mazda, με 
ψηφιακό πίνακα οργάνων, «χωστή» touch screen και 
μία άλλη χαμηλότερα για το σύστημα κλιματισμού. 
Φυσικά υπάρχουν όλα τα σύγχρονα συστήματα υ-
ποβοήθησης, άνεσης και ασφάλειας του οδηγού.

Η Skoda παρουσιάζει το 
πρόγραμμα «SKODA 
ONE – Καθαρή Αυτο-

κίνηση» το οποίο έχει διάρ-
κεια έως τις 30 Νοεμβρίου. 
Μέσα από το πρόγραμμα πα-
ρέχεται σημαντικό οικονομικό 
όφελος, που φτάνει έως τα 
€5.000, για την απόκτηση ενός 
τεχνολογικά προηγμένου αυ-
τοκινήτου, που πληροί και τις 
τελευταίες, πιο αυστηρές προ-
διαγραφές εκπομπής ρύπων 
Euro 6.2. Στο «SKODA ONE – Καθαρή Αυτοκίνηση» συμμετέχουν τα περισσότερα από τα μοντέλα της 
Skoda, προσφέροντας σημαντικό όφελος ως ακολούθως:
• FABIA petrol: όφελος €1.000
• SCALA petrol: όφελος €1.500
• OCTAVIA Diesel/CNG: όφελος €2.000
• KAROQ petrol: όφελος €3.500
• KODIAQ petrol: όφελος €5.000
Παράλληλα, μπορεί να συνδυαστεί με το πρόγραμμα απόκτησης αυτοκινήτου «SKODA ONE – Finance», 
το οποίο δίνει τη δυνατότητα απόκτησης οποιουδήποτε μοντέλου Skoda εύκολα και γρήγορα, με μηνι-
αία δόση μόνο το 1% της λιανικής αξίας του αυτοκινήτου και 4 χρόνια εγγύηση, service, ασφάλιση και 
οδική βοήθεια. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο δί-
κτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων της Kosmocar-Skoda ή να επισκεφθούν τον ιστότοπο www.skoda.
gr/company/kathari-autokinisi.

Επίσημα το νέο και αποκλειστικά  
υβριδικό Honda Jazz
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
- ΒΙΟΛΕΤΑ ΙΚΑΡΗ
Μετά από ένα εκρηκτικό καλοκαίρι ο Βασίλης 
Παπακωνσταντίνου, ο αυθεντικός, συναισθηματικός 
και κοινωνικός «αιώνιος έφηβος», ανανεώνει το ρα-
ντεβού του με το αθηναϊκό κοινό κάθε «Βράδυ Σαβ-
βάτου» από 2 Νοεμβρίου και για δέκα Σάββατα στο 
ANODOS Live Stage της οδού Πειραιώς 183. Μαζί 
του στη σκηνή για πρώτη φορά η Βιολέτα Ίκαρη.

«ΜΑΡΙΑ ΣΤΙΟΥΑΡΤ» ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΜΑ
Η «Μαρία Στιούαρτ» του Φρίντριχ Σίλερ, ένα από τα 
σημαντικότερα έργα του παγκόσμιου δραματολογίου, 
ανεβαίνει από την 5η Εποχή στην Κεντρική Σκηνή 
του θεάτρου Άλμα από τις 2 Νοεμβρίου σε σκηνο-
θεσία Άντζελας Μπρούσκου. Το έργο περιστρέφεται 
γύρω από τις δύο μυθικές βασίλισσες της ευρωπαϊκής 
ιστορίας, την Ελισάβετ της Αγγλίας και τη συγγενή της 
Μαρία της Σκοτίας.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΙΣΦΗΣ «ΝΑ ΤΟ ΦΩΣ»
Μετά από 20 sold-out παραστάσεις ο Λάμπρος Φι-
σφής επιστρέφει με το stand-up comedy show «Να 
το φως» στο Premise Comedy Club και συνεχίζει 
να βάζει στο μικροσκόπιο την καθημερινότητα και 
να φωτίζει την κωμωδία που κρύβεται στα μικρά 
που μας τσαντίζουν, μας κάνουν να χαμογελάμε και 
τελικά μάς ενώνουν. Κάθε Κυριακή στις 21:00.

Η Θεοδοσία Τσάτσου επιστρέφει στο 
Half Note Jazz Club 8-10 Νοεμβρίου 
παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με 
νέα τραγούδια, αλλά και παλιότερες 

επιτυχίες της, καθώς και διασκευές, που ταξιδεύ-
ουν σε ήχους μπλουζ, φανκ, σόουλ, τζαζ και, κυ-
ρίως, ροκ. Μουσικές που χαρακτηρίζουν την καλ-
λιτεχνική παρουσία και ταυτότητα της Θεοδοσίας, 
που εδώ και πολλά χρόνια ξεχωρίζει στη μουσική 
μας σκηνή, ξεκινώντας από τους Μπλε στα μέσα 
της δεκαετίας του ’90 και συνεχίζοντας με πολύ 
καλές και δημιουργικές συνεργασίες και δικές της 
παραγωγές.

Η ΘΕΟΔΟΣΙΑ 
ΤΣΑΤΣΟΥ  
ΣΤΟ HALF NOTE 
JAZZ CLUB
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Πολλά έχουν αλλάξει από τη δεκαετία του ’80. Αυτό όμως 
που δεν έχει αλλάξει είναι οι ανάγκες των ανθρώπων να 
μιλήσουν, να επικοινωνήσουν, να εκφράσουν τους φόβους 
τους, να τους αποδεχτούν ή όχι, να παλέψουν για τα 
όνειρά τους. Στέκια υπάρχουν ακόμη και έγιναν και νέα… 
πάντα για τις ίδιες ανάγκες. Να βλεπόμαστε, να μιλάμε, να 
τσακωνόμαστε, να φιλιώνουμε.

Σπύρος Μιχαλόπουλος

«Το δικαίωμα στο 
όνειρο είναι η βάση  
της σκέψης»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Έ
νας από τους τρεις σκηνοθέ-
τες της τηλεοπτικής επιτυχίας 
της χρονιάς μάς μιλάει για τις 
«Άγριες Μέλισσες» και το α-
νυπότακτο κείμενο του Περι-

κλή Κοροβέση που μεταφέρει στο θέατρο.

«Tango Bar» για δεύτερη χρονιά. Τι σας 
κέρδισε στο κείμενο του Κοροβέση και 
αποφασίσατε να το μεταφέρετε στο θέ-
ατρο;
Το «Tango Bar» είναι το πρώτο θεατρικό 
έργο του Περικλή Κοροβέση, που γρά-
φτηκε το 1987. Στα χέρια μου ήρθε 30 
χρόνια μετά. Διαβάζοντάς το μου έκανε 
εντύπωση η διαχρονικότητά του, η βαθιά 
αλήθεια του και η διεισδυτική ματιά του. 
Χωρίς «πυροτεχνήματα», χωρίς φανφα-
ρόνικες εκφράσεις, καταφέρνει να μιλή-
σει για πράγματα που όλοι ξέρουμε αλλά 
φοβόμαστε να τα παραδεχτούμε.

Ποιες δυσκολίες συναντήσατε κατά τη 
μεταφορά του στη σκηνή;
Η μοναδική δυσκολία στο ανέβασμα του 
έργου είναι η προσέγγισή του και ο τρό-
πος που θα το αποδώσεις. Η επιλογή μου 
ήταν μία. Η απλότητα. Κράτησα το κείμενο 
πιστά και οδήγησα τους ηθοποιούς στον 
πιο απλό δρόμο τους. Είναι σαν να πα-
ρακολουθείς τυχαία μια συζήτηση δίπλα 
σου, με όλα τα συν και τα πλην.

Η πλοκή εκτυλίσσεται σε ένα μπαρ τη 
δεκαετία του 1980. Πόσα έχουν αλλάξει 
από τότε στην αθηναϊκή νύχτα; Υπάρ-

χουν, πλέον, στέκια και, αν ναι, ποιος ο 
ρόλος τους;
Πολλά έχουν αλλάξει από τη δεκαετία του 
’80. Πρώτα απ’ όλα, οι συνθήκες γύρω 
μας. Δεύτερον, η επικοινωνία μεταξύ των 
ανθρώπων, οι ανάγκες επιβίωσης, το πο-
λιτικό σκηνικό κ.λπ. Αυτό όμως που δεν 
έχει αλλάξει είναι οι ανάγκες των ανθρώ-
πων να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν, να 
εκφράσουν τους φόβους τους, να τους α-
ποδεχτούν ή όχι, να παλέψουν για τα ό-
νειρά τους. Στέκια υπάρχουν ακόμη και 
έγιναν και νέα… πάντα για τις ίδιες ανά-
γκες. Να βλεπόμαστε, να μιλάμε, να τσα-
κωνόμαστε, να φιλιώνουμε.

Το «Tango Bar» εστιάζει στη φιλία. Με 
τα γερά θεμέλιά της, αλλά και τα σκα-
μπανεβάσματά της. Πόσα καλούνται να 
θυσιάσουν οι ήρωες στον βωμό της φι-
λίας και πού το «εγώ» δεν αφήνει χώρο 
για το «εμείς»;
Τα θεμέλια μιας φιλίας στήνονται μέσα 
από κοινούς δρόμους. Οι ήρωες του 
έργου είναι φίλοι από παιδιά, μαζί προ-
χώρησαν στη ζωή, μέσα από συναφείς 
δουλειές, πάντα έκρυβαν τους φόβους 
τους, πάντα παρουσίαζαν ότι τα καταφέρ-
νουν, μέχρι που τα γεγονότα στην πορεία 
αυτή τούς άλλαξαν και τους έκλεισαν στο 
κλουβί της φαινομενικής επιτυχίας. Κα-
τάλαβαν ότι η αποτυχία είναι κάτι που σε 
φέρνει πιο κοντά στον εαυτό σου. Εδώ 
δεν χωράει καμία προσωπική αντωνυ-
μία. Ούτε το «εγώ» ούτε το «εμείς», είναι 
μια διαπίστωση που όταν την καταλά-

βουμε, τότε για μας θα έχει νόημα η συ-
νέχεια. «Να βρίσκεσαι εκεί που φοβάσαι, 
αυτό είναι επιτυχία».

Για εσάς, τι ρόλο παίζει η φιλία και ποιο 
είναι το βασικό χαρακτηριστικό που 
πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να 
γίνει φίλος σας;
Η φιλία, αναμφίβολα, είναι ευτυχία στη 
ζωή. Είναι ένας ισχυρός κρίκος μιας αλυ-
σίδας που σε κρατάει στη ζωή. Για μένα, 
η φιλία είναι μια επιλογή που δημιουρ-
γείται και δεν αλλάζει, εξελίσσεται. Μένει 
μέσα σου και υπάρχει, και όταν επανέλ-
θει, θα είναι από το ίδιο σημείο όπου έ-
μεινε. Αυτό είναι μαγικό. Ο άνθρωπος 
που θα γίνει φίλος μου θέλω να είναι ει-
λικρινής, ευθύς και να σκάβει μέσα του 
και μέσα μου.

«Αποτύχαμε να γίνουμε αυτό που θέ-
λουν οι άλλοι, άρα είμαστε κοντά σ’ εμάς 
τους ίδιους, κοντά στον εαυτό μας» λέει 
ο ένας από τους δύο ήρωες του «Tango 
Bar». Τα όνειρα είναι a priori ασυμβί-
βαστα. Πώς ισορροπούν με τις κοινωνι-
κές συμβάσεις, τους περιορισμούς και 
τα «πρέπει» στην Ελλάδα της γενικευ-
μένης κρίσης;
Πολύ σωστά λέτε ότι τα όνειρα είναι α-
συμβίβαστα. Το πρόβλημα υπάρχει όταν 
θεωρούμε ότι είναι και άπιαστα. Το δικαί-
ωμα στο όνειρο είναι η βάση της σκέψης 
στον άνθρωπο. Είναι ό,τι πιο όμορφο έχει 
μέσα του. Όταν όμως έρχεται ο φόβος 
και η λογική, εκεί οι περισσότεροι κά-
νουν πίσω και μουτζουρώνουν τα όνειρά 

τους με συμβάσεις… κοινωνικές, οικονο-
μικές και ό,τι άλλο σκεφτούμε για να κά-
νουμε πίσω. Σε μια γενικευμένη κρίση 
αξιών τα όνειρα είναι οάσεις. Εκεί θα α-
νατρέξουμε, όχι για να ξεφύγουμε από τη 
ζοφερή πραγματικότητα, αλλά για να κά-
νουμε την κίνηση προς τα εμπρός και να 
επιδιώξουμε να τα φτάσουμε.

Φέτος, συν-σκηνοθετείτε τις «Άγριες 
Μέλισσες». Περιμένατε αυτή την τόσο 
θερμή υποδοχή από το κοινό;
Ναι, φέτος συν-σκηνοθετώ με τον Λευ-
τέρη Χαρίτο και τον Σταμάτη Πατρώνη τις 
«Άγριες Μέλισσες». Παλέψαμε να μεταφέ-
ρουμε στη μικρή οθόνη με αξιοπρέπεια ένα 
υπέροχο σενάριο της Μελίνας Τσαμπάνη. 
Κρατήσαμε ψηλά το επίπεδο της αισθητι-
κής μας και τα καταφέραμε. Αυτό άρεσε 
και αρέσει στον κόσμο. Δεν του πουλάμε 
ψευτιές, μιλάμε ειλικρινά στο μέσα τους. Η 
επιτυχία, λοιπόν, είναι δεδομένη, γιατί ο κό-
σμος θέλει πια αλήθειες.

INFO

Κείμενο: Περικλής Κοροβέσης
Σκηνοθεσία: Σπύρος Μιχαλόπουλος
Παίζουν: Χρήστος Αυλωνίτης (Λάκης), Κώ-
στας Κονταράτος (Φώντας)
Θέατρο Άβατον
Ευπατριδών 3, Γκάζι
Τηλ.: 210 3412689

Tango Bar
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H ζωή της δεκάχρονης Μία ανατράπηκε 
όταν η οικογένειά της αποφάσισε να αφή-
σει το Λονδίνο για να αναλάβει μια φάρ-

μα με λιοντάρια στην Αφρική. Όταν γεννιέται ένα 
πανέμορφο λευκό λιονταράκι με το όνομα Τσάρλι, 
η Μία βρίσκει ξανά τη χαρά και αναπτύσσει έναν 
ιδιαίτερο δεσμό μαζί του. Mία τολμηρή παραγωγή, 

τοποθετημένη στα εντυπωσιακά τοπία της Νότιας 
Αφρικής, που ο σκηνοθέτης Ζιλ ντι Μεστρ γύρισε 
σε διάστημα τριών χρόνων για να αναπαραστήσει 
χωρίς ειδικά εφέ, αλλά με αληθοφάνεια και ακρί-
βεια, τον δεσμό που αναπτύσσεται ανάμεσα στο 
παιδί και το λιοντάρι, που γνωρίζονται μικρά και 
μεγαλώνουν μαζί.

Η ταινία διηγείται μια σειρά από συναντήσεις 
που πραγματοποίησε ο Σαλβαδόρ Μάγιο, 
ένας σκηνοθέτης του κινηματογράφου που 

είναι πλέον στην παρακμή του. Κάποιες διαδραματί-
ζονται στο παρόν, άλλες τις θυμάται: την παιδική του 
ηλικία τη δεκαετία του ’60, τη στιγμή που μετανάστευ-
σε μαζί με τους γονείς του σε ένα χωριό στη Βαλένθια 

αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, την πρώτη του ερω-
τική επιθυμία, τον πρώτο του έρωτα στη Μαδρίτη τη 
δεκαετία του ’80, τον πόνο αυτού του χωρισμού ενώ ο 
έρωτας ήταν ακόμα έντονος, τη συγγραφή ως τη μόνη 
θεραπεία να ξεχνάς ό,τι δεν ξεχνιέται, την πρώτη επα-
φή με το σινεμά και το απέραντο κενό που δημιουργεί 
η αδυναμία να συνεχίζεις να κάνεις ταινίες.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Πέδρο Αλμοδόβαρ
ΠΑΙΖΟΥΝ: Αντόνιο Μπαντέρας, Ασιέρ Ετσεαντία, Λεονάρντο Σμπαράλια, Νόρα Νάβας, Χουλιέτα Σεράνο, Πενέλοπε Κρουζ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ζιλ ντι Μεστρ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προυν ντι Μεστρ, Ουίλιαμ Ντέιβις 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ντάνια ντι Βιλιέ, Μελανί Λοράν, Λένγκλι Κίρκγουντ, Ράιαν Μακ Λέναν 

ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ: 
ΣΚΟΤΕΙΝΟ  
ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ
TERMINATOR: 
DARK FATE

Έχουν περάσει πάνω από δύο δεκα-
ετίες από τότε που η Σάρα Κόνορ 
εμπόδισε την Ημέρα της Κρίσης, 

άλλαξε το μέλλον και ξανάγραψε τη μοίρα 
της ανθρωπότητας. Η Ντάνι Ράμος ζει μια 
απλή ζωή στην Πόλη του Μεξικού με τον 
αδερφό της και τον πατέρα της, όταν ένας 
προηγμένος και θανάσιμος Εξολοθρευτής, ο 
Rev-9, ταξιδεύει πίσω στον χρόνο για να την 
κυνηγήσει και να τη σκοτώσει. Η επιβίωσή 
της εξαρτάται από τη συνεργασία της με δύο 
πολεμίστριες: την Γκρέις, μια παντοδύναμη 
πολεμίστρια από το μέλλον, και τη σκληρα-
γωγημένη Σάρα Κόνορ. Καθώς ο Rev-9 κα-
ταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά του χωρίς 
οίκτο κυνηγώντας την Ντάνι, οι τρεις τους 
στρέφονται σε ένα T-800 από τον καιρό της 
Σάρα, που είναι η τελευταία τους ελπίδα.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τιμ Μίλερ 
ΣΕΝΑΡΙΟ: Ντέιβιντ Σ. Γκόγιερ, Τζάστιν Ρόουντς, 
Μπίλι Ρέι 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Λίντα Χάμιλτον, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, 
Μακένζι Ντέιβις, Νατάλια Ρέγες, Γκάμπριελ Λούνα, 
Ντιέγκο Μπονέτα

ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑ
DOLOR Y GLORIA

TO ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ
MIA AND THE WHITE LION
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Η κοινωνία μας 
δεν αντιμετωπίζει 
ισότιμα τους 
ανθρώπους με 
ιδιαιτερότητες 
ή αναπηρίες. Η 
ευθύνη, όμως, 
δεν είναι μόνο 
του κράτους, είναι 
πρωτίστως θέμα 
εκπαίδευσης και 
καλλιέργειας, ώστε 
οι επόμενες γενιές 
να εντάξουν ισάξια 
στο κοινωνικό 
σύνολο τα άτομα 
με ιδιαιτερότητες.

Τ
ο θέατρο Μεταξουργείο συμπληρώνει 
φέτος 20 χρόνια λειτουργίας. Δύο δε-
καετίες κατά τις οποίες ανέβηκαν πε-
ρισσότερες από 30 προσεκτικά επιλεγ-
μένες παραστάσεις που παρακολούθη-
σαν χιλιάδες θεατές. Η Άννα Βαγενά, 

πιστή στο όραμά της αλλά και στο όραμα του Λου-
κιανού Κηλαηδόνη για τη δημιουργία ενός χώρου 
έκφρασης και επικοινωνίας, γιορτάζει αυτή την επέ-
τειο παρουσιάζοντας, σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ 
Λάρισας, το εμβληματικό έργο «Το θαύμα της Άννυ 
Σάλιβαν» του Ουίλιαμ Γκίμπσον. Η μετάφραση είναι 
του Μάριου Πλωρίτη, η δραματουργική επεξεργα-

σία του Βασίλη Κατσικονούρη και η σκηνοθεσία της 
Νικαίτης Κοντούρη. Η πρωταγωνίστρια, Γιασεμί Κη-
λαηδόνη, μας εξηγεί.

Ποια ήταν η πρώτη σας επαφή με το θέατρο; Τι θυμά-
στε από αυτήν;
Γεννήθηκα στη Λάρισα το 1977. Την εποχή εκείνη 
η μητέρα μου, η Άννα Βαγενά, ήταν ιδρυτικό στέλε-
χος του Θεσσαλικού Θεάτρου. Έτσι, λοιπόν, τα πρώτα 
μου χρόνια τα έζησα κυριολεκτικά μέσα στο θέατρο. 
Έχω πολλές μνήμες από πρόβες, καμαρίνια, περι-
οδείες και φυσικά παραστάσεις, που προφανώς έ-
παιξαν ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς 

μου και στην επιλογή μου να ασχοληθώ με την υ-
ποκριτική.

Τι σας άγγιξε περισσότερο στο έργο όπου πρωταγωνι-
στείτε και συγκεκριμένα στον τόσο απαιτητικό ρόλο της 
Άννυ Σάλιβαν;
Η επιμονή, το πείσμα και η θέληση που δείχνει στην 
πορεία του έργου η Άννυ Σάλιβαν είναι συγκινητικά 
και σπάνια στις μέρες μας. Με γοήτευσε επίσης το 
γεγονός ότι ήταν υπαρκτό πρόσωπο, μια γυναίκα/η-
ρωίδα-πρότυπο, που πάλεψε ενάντια στις ίδιες της 
τις αδυναμίες (υπήρξε κι εκείνη τυφλή) και άφησε 
πίσω της μια τόσο σπουδαία διάδοχο, τη μαθήτριά 
της Έλεν Κέλερ.

Πόσο επίκαιρο είναι το έργο στην κοινωνία του σήμερα;
Εξαιρετικά επίκαιρο, γιατί μιλάει ακριβώς για την ι-
κανότητα του ανθρώπου να γίνει ο ίδιος δημιουρ-
γός θαυμάτων. Μικρών ή μεγάλων. Αποτέλεσμα του 
προσωπικού αγώνα του καθενός μας και της πίστης 
μας σε κάτι καλύτερο, όσο δύσκολο και ουτοπικό κι 
αν φαντάζει αυτό.

Πιστεύετε ότι στη χώρα μας οι άνθρωποι με ιδιαιτερό-
τητες αντιμετωπίζονται όπως πρέπει από το κράτος και 
τους συνανθρώπους τους;
Πιστεύω πως η κοινωνία μας παραμένει συντηρη-
τική και ως προς αυτό το θέμα. Δεν αντιμετωπίζει ι-
σότιμα τους ανθρώπους με ιδιαιτερότητες ή αναπη-
ρίες. Η ευθύνη, όμως, δεν είναι μόνο του κράτους, 
είναι πρωτίστως θέμα εκπαίδευσης και καλλιέρ-
γειας, ώστε οι επόμενες γενιές να εντάξουν ισάξια 
στο κοινωνικό σύνολο τα άτομα με ιδιαιτερότητες.

Πώς είναι να μοιράζεστε τη σκηνή με δύο μικρά κορί-
τσια;
Είναι η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζω ως ηθο-
ποιός και το βρίσκω τρομερά ενδιαφέρον. Τα παι-
διά έχουν μια καθαρότητα και μια αθωότητα απέ-
ναντι στα πράγματα και αυτό το κουβαλούν και επί 
σκηνής. Νομίζω πως αν κανείς παρακολουθεί την 
εξέλιξή τους και αλληλεπιδρά στις πρόβες, έχει τε-
ράστιο κέρδος.

Τι μηνύματα θέλετε να περάσετε στους θεατές μέσα από 
τη συγκεκριμένη παράσταση;
Το γεγονός πως η ανθρώπινη θέληση είναι ανίκητη. 
Επίσης, τη σπουδαιότητα του ρόλου του δασκάλου 
και της ουσιαστικής εκπαίδευσης ενός παιδιού, που 
οφείλει να σέβεται και να εξελίσσει την προσωπικό-
τητά του χωρίς να φυλακίζει το πνεύμα του.

Εσάς τι σας «δίδαξε» η Άννυ Σάλιβαν;
Ότι τα ομορφότερα πράγματα στη ζωή ούτε τα βλέ-
πουμε ούτε τα ακούμε. Τα νιώθουμε.

Γιασεμί Κηλαηδόνη

«Τα ομορφότερα 
πράγματα στη ζωή  

τα νιώθουμε»
  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

INFO
Το θαύμα της Άννυ Σάλιβαν του Ουίλιαμ Γκίμπσον

Μετάφραση: Μάριος Πλωρίτης
Δραματουργική επεξεργασία: Βασίλης Κατσικονούρης
Σκηνοθεσία: Νικαίτη Κοντούρη
Παίζουν: Γιασεμί Κηλαηδόνη, Αλέξανδρος Σωτηρίου, Λίνα Φούντογλου, Σταμάτης Μπάκνης και οι 
μικρές Ιωάννα Αλεξανδρή και Κατερίνα Κανάκη
Θέατρο Μεταξουργείο
Ακαδήμου 14
Tηλ.: 210 5234382
Έναρξη παραστάσεων: Σάββατο 2 Νοεμβρίου
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Μερίδες: 4
Χρόνος μαγειρέματος:  60 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 βούτυρο. Όταν 
ζεσταθεί, ρίχνουμε το αλεύρι και σοτάρουμε 
μέχρι να πάρει ένα ελαφρύ χρώμα. Ρίχνουμε 
σιγά σιγά τον ζωμό λαχανικών και το γάλα και 
σε μέτρια φωτιά ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι 
να αρχίσει να δένει το μείγμα, οπότε ρίχνουμε 
τον πουρέ κολοκύθας και ανακατεύουμε καλά 
για 5 λεπτά.

• Παράλληλα έχουμε βράσει το ραβιόλι όπως 
αναγράφεται στις οδηγίες της συσκευασίας. Το 
σουρώνουμε και το ρίχνουμε στην μπεσαμέλ 
κολοκύθας. Ανακατεύουμε για 30 δευτερόλε-
πτα. Βγάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, 
ρίχνουμε τον μαϊντανό, το 1/4 φλιτζάνι παρμε-
ζάνα, το μοσχοκάρυδο, αλάτι-πιπέρι και ανα-
κατεύουμε καλά.

• Σερβίρουμε τις μερίδες πασπαλισμένες με 

την υπόλοιπη παρμεζάνα, το κουκουνάρι και 
τους σπόρους κολοκύθας.

**Πουρές κολοκύθας: Καθαρίζουμε μισή μι-
κρή κολοκύθα, περίπου 1 κιλό, από τα σπόρια 
(που θα καβουρδίσουμε για το σερβίρισμα). 
Την κόβουμε σε χοντρές φέτες και μέσα σε 
ένα μπολ ανακατεύουμε καλά με 3 σκελίδες 
σκόρδο, 2 κ.σ. ελαιόλαδο, 1/4 φλιτζάνι φρέσκο 
φασκόμηλο,1 κ.γλ. μαύρη ζάχαρη, αλάτι και πι-
πέρι. Σουρώνουμε το μείγμα σε ένα ταψί και 
ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 
200 βαθμούς για 20 λεπτά. Όταν το μείγμα έχει 
αρχίσει να καραμελώνει, βγάζουμε το ταψί από 
τον φούρνο, το αφήνουμε να κρυώσει, βγά-
ζουμε τις φλούδες, ρίχνουμε τα υπόλοιπα στο 
μπλέντερ και τα κάνουμε πουρέ (αν μας μείνει 
μείγμα, το βάζουμε στον καταψύκτη για άλλη 
φορά).

Ραβιόλι με σάλτσα αλφρέντο 
κολοκύθας•  750 γρ. φρέσκο ραβιόλι με τυρί

•  3 κ.σ. αλεύρι
•  1 φλιτζάνι ζωμός λαχανικών
•  1 φλιτζάνι γάλα
•  2 κ.σ. βούτυρο
•   1 φλιτζάνι σπιτικός πουρές 

κολοκύθας**
•   1/2 φλιτζάνι τριμμένη 

παρμεζάνα
•   1/4 φλιτζάνι ψιλοκομμένος 

μαϊντανός
•   μια πρέζα μοσχοκάρυδο 

τριμμένο
•   1/4 φλιτζάνι καβουρδισμένα 

κουκουνάρια
•   1/4 φλιτζάνι καβουρδισμένοι 

σπόροι κολοκύθας
•  αλάτι- πιπέρι
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KSΓιώργος Κοντογιώργης, Νίκος Πουλαντζάς - 

Κράτος, κοινωνικές τάξεις, καπιταλισμός, 
ιμπεριαλισμός,
εκδ. Παπαζήση

Ο Νίκος Πουλαντζάς αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες μορφές 
του κοινωνικού στοχασμού μεταπολεμικά, αναλαμβάνοντας το κρίσιμο 
εγχείρημα της ανανέωσης της μαρξιστικής σκέψης. Με το παρόν βιβλίο, στο 
οποίο περιέχονται οι διαλέξεις του Πουλαντζά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
κατά το έτος 1977, παρουσιάζονται αφενός οι βασικές συντεταγμένες του 
έργου του πάνω σε κρίσιμα ζητήματα της πολιτικής και της οικονομίας και 
αφετέρου οι πνευματικές του κατακτήσεις κατά την τελευταία περίοδο της 
στοχαστικής του παραγωγής. Στο βιβλίο αυτό ο Γιώργος Κοντογιώργης, με 
μια εκτενή εισαγωγή, αναλαμβάνει την ευθύνη της κριτικής αποτίμησης 
τόσο της θεωρητικής σχέσης του Πουλαντζά με τον μαρξισμό όσο και της 
διαχρονικότητας του έργου του.

Χριστίνα Πουλίδου,  
Πέρα Δώθε, 
εκδ. Μεταίχμιο

Η οικογένεια Χωρέμη, ξεριζωμένη 
από τη γενέτειρά της, τη Χίο, για 
να γλιτώσει από τη σφαγή του 
1822, ξαναχτίζει με επιμονή και 
πίστη στην πρόοδο τη ζωή της 
στη Σύρο, όπου στη διάρκεια 
των χρόνων συγκεντρώνονται 
πρόσφυγες και κατατρεγμένοι από 
διάφορες περιοχές της Μεσογείου. 
Οι οικονομικές δραστηριότητες 
της οικογένειας συνδέονται με τη 
ραγδαία ανάπτυξη της Ερμούπολης 
και την ανάδειξή της σε εμπορικό 
και ακτοπλοϊκό κέντρο στα μέσα του 
19ου αιώνα. Ο καιρός κυλά και τα 
μέλη της οικογένειας ερωτεύονται, 
παντρεύονται, σπουδάζουν στο εξω-
τερικό, παραθερίζουν όλοι μαζί στο 
Πισκοπιό, εξελίσσονται παράλληλα 
με τον τόπο. Μια τραγωδία, ωστόσο, 
που ρίχνει βαριά τη σκιά της στην 
οικογένεια Χωρέμη θα σταθεί η 
αφορμή για να αναδυθούν έριδες 
και ανταγωνισμοί, ανοίγοντας έναν 
ακόμη κύκλο στο αδιάκοπο πέρα 
δώθε των μελών της.

Victoria Hislop,  
Όσοι αγαπιούνται, 
εκδ. Ψυχογιός

Στην κατοχική Ελλάδα η δεκα-
πεντάχρονη Θέμις βλέπει την 
οικογένειά της να ταλανίζεται 
από βαθιές πολιτικές διαφορές. 
Και το χάσμα ανάμεσα σ’ αυτούς 
που αγαπά βαθαίνει, όσο η 
χώρα βυθίζεται στην ανέχεια. 
Καθώς η δυστυχία μεγαλώνει 
γύρω της, και φίλοι της χάνονται 
από τον μεγάλο λιμό, η Θέμις 
μπαίνει στην Αντίσταση. Στον 
Εμφύλιο που ακολουθεί μετά 
την Απελευθέρωση, η Θέμις 
θα ενταχθεί στον Δημοκρατικό 
Στρατό, όπου θα βιώσει τον έρω-
τα, το μίσος και τον παραλογισμό 
του αδελφοκτόνου πολέμου. 
Ύστερα, θα έρθει η εξορία, στη 
Μακρόνησο και στο Τρίκερι. Μια 
άλλη κρατούμενη θα σταθεί στο 
πλευρό της στις κακουχίες και οι 
ζωές τους θα δεθούν με τρόπο 
απρόβλεπτο. Ώσπου, κάποια στιγ-
μή, η Θέμις θα πρέπει να διαλέξει 
ανάμεσα στα «πιστεύω» της και 
τη λαχτάρα της να ζήσει.

Γρηγόριος Γ. Σπυράκης, 
Τερματικός Σταθμός, 
εκδ. Libron

«Είχα αυτή τη συνήθεια, να θέλω στο 
τέρμα να διασχίζω το άδειο βαγόνι. 
Προσποιούμουν ότι καθυστερώ, τους 
άφηνα όλους να βγουν και στο τέλος 
περπατούσα στον έρημο διάδρομο 
μέχρι την πρώτη του πόρτα. Από 
εκεί έβγαινα· όταν ήξερα ότι δεν 
υπάρχει άλλη ψυχή μέσα, όταν τα 
φώτα μες στον συρμό χαμήλωναν 
και οι πόρτες του ξέμεναν ανοιχτές, 
λες και μόλις ήρθαν στην επιφάνεια 
ν’ ανασάνουν». Η Libron Εκδοτική 
μάς προσκαλεί στην παρουσίαση της 
συλλογής διηγημάτων του Γρηγορίου 
Σπυράκη, με τίτλο «Τερματικός 
Σταθμός», τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, 
στις 17:30, στο Polis Art Café (Αίθριο 
Στοάς του Βιβλίου, Πεσμαζόγλου 5). 
Για το βιβλίο θα μιλήσει ο Γιώργος 
Μπασιάκος (ηθοποιός). Αποσπάσματα 
θα διαβάσει η Κλέλια Πάππου 
(εκδότρια). Συμμετέχουν οι μουσικοί 
Αντιγόνη Πενέζη (κιθάρα-τραγούδι) 
και Κώστας Μπιλίσης (πιάνο-τρα-
γούδι).

βιβλία  
για τον Νοέμβριο6

Άλβιν Μέγιερ, Μην ξεχάσεις το όνομά σου – Τα παιδιά του Άουσβιτς, εκδ. Καπόν

Τα παιδιά στο Άουσβιτς: είναι η πιο σκοτεινή κηλίδα μιας σκοτεινής ιστορίας. Εκτοπίστηκαν με τους γονείς τους στο Άουσβιτς ή γεννήθηκαν εκεί, κάτω από αδιανόητες 
συνθήκες. Λίγα επιβίωσαν. Την ημέρα, το βράδυ, τη νύχτα: ο αποχωρισμός από τους γονείς και τα αδέλφια, τα λεγόμενα «μπλοκ των παιδιών» στο στρατόπεδο, τα 
πειράματα στα οποία υποβλήθηκαν, η μόνιμη πείνα, η λαχτάρα για την οικογένεια, για ένα ζεστό πάπλωμα, για ασφάλεια. Μετά την απελευθέρωσή τους, κάποια από 
αυτά δεν γνώριζαν το όνομά τους, ούτε την ηλικία τους ή την καταγωγή τους. Σχεδόν όλα ήταν ορφανά. Για ολόκληρες δεκαετίες, ο Άλβιν Μέγιερ έψαξε, με μεγάλη 
υπομονή, να βρει τα παιδιά του Άουσβιτς, μίλησε με ενσυναίσθηση μαζί τους και κέρδισε την εμπιστοσύνη τους. Ορισμένα από αυτά μίλησαν για πρώτη φορά για τη 
ζωή στο στρατόπεδο, για την παιδική τους ηλικία, όπου ο θάνατος ήταν μονίμως παρών αλλά ποτέ φυσικός.

Άρης Σφακιανάκης, Η σκιά του κυβερνήτη, 
εκδ. Κέδρος

Τέλη του 1827. Ο Καποδίστριας φτάνει στη χώρα και 
ρίχνεται αμέσως στη δουλειά. Στην αρχή γίνεται δεκτός με 
ανακούφιση και ενθουσιασμό. Ωστόσο, δεν αργεί να συνα-
ντήσει τα πρώτα εμπόδια. Οι κοτζαμπάσηδες αντιδρούν, οι 
οπλαρχηγοί δυσανασχετούν, η αντιπολίτευση μηχανορρα-
φεί. Και ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας εγκαταλείπεται 
σιγά σιγά απ’ όλους. Ή σχεδόν απ’ όλους. Πλάι του στέκει 
ως το τέλος ο σωματοφύλακάς του. Μέσα από τη δική 
του αφήγηση ζούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα του τόπου 
αλλά και τις προσωπικές στιγμές του Καποδίστρια μέχρι 
τις 27 Σεπτεμβρίου του 1831 που πέφτει νεκρός από τους 
Μαυρομιχάληδες στην είσοδο μιας εκκλησίας του Ναυπλίου.
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Αμυγδαλέλαιο,  
το θαυματουργό

Τ
ο έλαιό της θεωρείται από τα καλύτερα, επειδή δεν είναι πολύ βαρύ ή 
κολλώδες. Είναι επίσης πολύ ενυδατικό και γι’ αυτή του την ιδιότητα 
χρησιμοποιείται από πολλές εταιρείες καλλυντικών και φροντίδας του 
δέρματος.
Το αμυγδαλέλαιο περιέχει βιταμίνες Α, Ε, Β1, Β2, Β6 και Κ, ψευδάργυρο 
και σίδηρο, καθώς και ιχνοστοιχεία, όπως ασβέστιο, χλώριο, μαγνήσιο και 

φώσφορο. Είναι πλούσιο σε λιπαρά οξέα, σε παλμιτικό, ολεϊκό και λινολεϊκό οξύ, στοιχεία 
πολύτιμα για την επιδερμίδα μας.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ
•  Για να απαλλαγείτε από τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια σας, εφαρμόστε το 

αμυγδαλέλαιο το βράδυ και αφήστε το να δράσει κατά τη διάρκεια του ύπνου σας.
•  Προσφέρει υγεία και λάμψη στα μαλλιά. Είναι εξαιρετικό μαλακτικό και ευεργετικό, 

ιδιαίτερα για τις άκρες των μαλλιών. Εφαρμόστε το στις άκρες των μαλλιών σας μερικές 
ώρες πριν από το λούσιμο.

•  Είναι καταπραϋντικό και αντιφλεγμονώδες, οπότε κάνει πολύ καλό σε περιπτώσεις 
ερεθισμών, όπως π.χ. μετά την αποτρίχωση.

•  Είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις ξηροδερμίας και ερεθισμών του δέρματος και του 
τριχωτού της κεφαλής.

•  Είναι εξαιρετικό καθαριστικό για κάθε τύπο δέρματος.
•   Είναι αποτελεσματικό κατά της ακμής.
•  Μικρές λοιμώξεις, ερεθισμοί, εγκαύματα, πληγές, ακόμη και το έκζεμα, μπορούν να 

αντιμετωπιστούν και να θεραπευτούν με τη χρήση του.
•  Το μασάζ με το αμυγδαλέλαιο βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και ενυδατώνει το 

ξηρό και θαμπό δέρμα.
•  Έχει κατευναστική και ηρεμιστική επίδραση στο δέρμα.
•  Για δυνατές, πυκνές και όμορφες βλεφαρίδες, εφαρμόστε κάθε βράδυ στη γραμμή τους 

λίγο αμυγδαλέλαιο.
• Για δυνατά φρύδια, περάστε σε αυτά λίγο αμυγδαλέλαιο.
• Ενυδατώνει τα ξηρά και σκασμένα χείλη.
• Για γερά και λευκά νύχια, περάστε επάνω τους αμυγδαλέλαιο.
•  Είναι ένα εξαιρετικό λάδι για το ντεμακιγιάζ (ιδιαίτερα αν το χρησιμοποιήσετε μαζί με 

ροδόνερο σε ίσες αναλογίες).
• Είναι χρήσιμο μετά από έκθεση στον ήλιο.

www.freesunday.gr
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Η αμυγδαλιά είναι για τους Κινέζους 
σύμβολο της γυναικείας ομορφιάς, για τους 
Εβραίους σύμβολο υπόσχεσης και κατά την 
ελληνική μυθολογία σύμβολο της άνοιξης, 
της υπομονής και της ελπίδας.



Τρία tips για να τρως λιγότερο

Της Χριστίνας Μαυρίδου

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

• Instagram: christymav  
• Facebook Page: Christy Μαυρίδου

www.freesunday.gr 3903.11.2019 FREETIME
ΕΥΕΞΙΑ

Έχεις παραπάνω κιλά και ψάχνεις εύκολους τρόπους για να τα χάσεις; Ιδού τα τρία βήματα που 
πρέπει να ακολουθήσεις για να δεις διαφορά στο σώμα σου!

1. Ξεκίνα πάντα με τη σαλάτα.
2. Πιες ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα.

3. Να τρως τη σαλάτα σε ένα μεγάλο μπολ και το φαγητό σου σε ένα μικρό πιάτο.



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
(χύδην)

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€
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