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FREE SUNDAΥ
ΕΚΔΌΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΌΣ  

ΚΥΡΤΣΌΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΌΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΌΣ ΚΥΡΤΣΌΣ
kyrtsos@freesunday.gr  

210-6754430

ΦΩΤΌΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΔΙΚΤΥΌΥ ΔΙΑΝΌΜΗΣ  

dianomi@freesunday.gr,  
 210-7230545

ΑΡΙΣΤΕΙΔΌΥ 6, ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ. 10559

ΤΗΛ: 210-6754430,  
FAX: 210-6729238 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS 
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 XΡ. ΜΑΤΗΣ Κοινές διαπιστώσεις, 
δύσκολες συγκλίσεις κυβέρνησης-ΣΥΡΙΖΑ
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ «Όσο οι 
ροές δεν μειώνονται, η Μόρια και η ΒΙΑΛ δεν θα 
κλείσουν»
08-11 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ο ευρωπαϊκός 
τρόπος ζωής και το Βραβείο Ζαχάρωφ
12 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Διαμεσολάβηση: 
Υπόδειγμα κακής νομοθέτησης
14 // ΚΟΙΝΩΝΙΑ Μέρισμα 700 ευρώ για 250.000 
νοικοκυριά
15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Προσοχή στη φθηνή βενζίνη!
16 // ΚΟΣΜΟΣ Η μετεωρική άνοδος 

και η ατιμωτική πτώση ενός φιλόδοξου 
πρωθυπουργού
18 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  Έρχεται τσουνάμι… 
πλειστηριασμών
19-21 // ΚΟΙΝΩΝΙΑ ICC Women Initiative: Η 
γυναικεία επιχειρηματικότητα στο προσκήνιο

FREE TIME
36 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώμενα της 
εβδομάδας
37 // ΕΥΕΞΙΑ Συμβουλές για καλύτερη ζωή
38-39 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛ. ΣΥΣΣΟΒΙΤΗΣ «Το 
μεγάλο όπλο της γυναίκας είναι η ομορφιά της»

*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.

Διατροφικός και γευστικός οδηγός 
για την εορταστική περίοδο 

AΦΙΕΡΩΜΑ
Γεύση Χριστουγέννων

σελ. 23-34





Μ
ε κοινές διαπιστώσεις αναφορικά με τη 
συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στο 
Λονδίνο και τις ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις, αλλά με διαφορετικές προτάσεις 
για τις στρατηγικές που πρέπει να ακο-
λουθηθούν, προσέρχονται η κυβέρνηση 

και η αξιωματική αντιπολίτευση στη σύνοδο του Συμβουλίου Ε-
ξωτερικής Πολιτικής που συγκαλεί ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος 
Δένδιας, όπως προκύπτει από τις απόψεις που εξέφρασαν τα στε-
λέχη των δύο κομμάτων στη «Free Sunday».
Κατ’ αρχήν η κυβέρνηση εμμένει στη θέση της ότι η επιλογή να 
γίνει η συνάντηση ήταν μια σωστή επιλογή, καθώς, όπως λένε στε-
λέχη κοντά στον πρωθυπουργό, «είναι καλό να συνεχίσουν να υπάρ-
χουν δίαυλοι επικοινωνίας».
Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως διευκρινίζουν στελέχη κοντά στον πρόε-
δρο του κόμματος, «δεν είναι αντίθετος στον διάλογο», για τον οποίο 
διευκρινίζουν ότι «από μόνος του δεν οδηγεί σε αναγνώριση βάσης 
δικαίου, γι’ αυτό ορθώς πραγματοποιήθηκε η συνάντηση».
Κοινή είναι και η διαπίστωση ότι δεν υπήρξαν αποτελέσματα από τη 
συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.
Ο πρωθυπουργός στη δήλωσή του είπε ότι «κατεγράφησαν οι δια-
φωνίες», ενώ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σημειώθηκε ότι «καμία 
πρόοδος δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί».
H τρίτη κοινή διαπίστωση και από τα δύο κόμματα αφορά τις τουρ-
κικές προθέσεις, οι οποίες εγείρουν ζητήματα που δημιουργούν 
προβλήματα στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους, η Τουρκία επιδι-
ώκει οι όποιες λύσεις ή όποιες διευθετήσεις να λαμβάνουν υπόψη 

την τουρκική πλευρά, ενώ, σύμφωνα με τους κύκλους του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, η περαιτέρω επέκταση παράνομων δραστηριοτήτων στην 
ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μία εξαιρετικά ανησυχητική ευθεία 
απειλή κατά των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
Το τέταρτο σημείο στο οποίο συγκλίνουν το Μέγαρο Μαξίμου και 
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ανάγκη για συνέχιση των συζητήσεων για τα 
μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).
Ο διάλογος για ΜΟΕ πρέπει να διατηρηθεί, ακριβώς για να απο-
φευχθούν ατυχήματα, αναφέρουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα 
οποία χαρακτηρίζουν «λάθος του ΥΠΑΜ να τον αναστείλει εδώ 
και μήνες». Πρόκειται για τον διάλογο για τον οποίο λίγες ώρες 
πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν κύκλοι του Μαξί-
μου είχαν πει ότι συνεχίζεται κανονικά, ακυρώνοντας τη θέση του 
υπουργείου Άμυνας ότι κυβερνητική άποψη ήταν να παγώσει ο δι-
άλογος για τα ΜΟΕ μετά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, 
τη στρατιωτική πίεση από κύκλους της Άγκυρας και την πίεση που 
προκαλείται από τις μεταναστευτικές ροές.

Αποθράσυνση ή απομόνωση;
Όμως οι κοινές διαπιστώσεις δεν προκαλούν αυθόρμητες συγκλί-
σεις σε ό,τι αφορά το τι πρέπει να γίνει στις σχέσεις με την Τουρκία.
Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζουν μια αμφισημία σε ό,τι αφορά το 
Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, καθώς, όπως λένε, «θετικό θα 
ήταν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για συγκλίσεις, αλλά απαιτεί 
την επιστροφή σε μια συγκροτημένη εθνική στρατηγική και την α-
πομάκρυνση από τη “γραμμή Πέτσα”».
Η κατά ΣΥΡΙΖΑ «γραμμή Πέτσα», στην οποία είναι αντίθετη η α-
ξιωματική αντιπολίτευση, βλέπει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στο 

προσφυγικό από τη μια και το Αιγαίο/Κυπριακό/Συριακό από την 
άλλη και άρα πρέπει ως χώρα να κρατήσουμε μια ισορροπία στην 
κριτική μας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, προκειμένου 
να υπάρξει μείωση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.
Αυτό από τον ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζεται «πολιτική κατευνασμού», η 
οποία δεν έχει αποδώσει αποτελέσματα, καθώς, όπως λένε τα στε-
λέχη του, «αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος και η κατάσταση σε 
σχέση με τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές επιδεινώθηκε 
και η Τουρκία αποθρασύνθηκε από σειρά αστοχιών της κυβέρνη-
σης».
Σύμφωνα με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι αστοχίες της κυβέρνησης 
ήταν τρεις:
• Δεν αξιοποίησε σε ρητορικό και ουσιαστικό επίπεδο το πλαίσιο 
κυρώσεων από την Ε.Ε. που εξασφάλισε η κυβέρνηση Τσίπρα σε 
συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία.
• Ο κ. Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που δεν 
έθεσε θέμα τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο κατά την πρώτη 
συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
• Ο κ. Μητσοτάκης εξέπεμψε θετικό κλίμα από τη συνάντησή τους 
τον Σεπτέμβριο, αποφασίζοντας ακόμη και τη διενέργεια Ανώτατου 
Συμβουλίου Συνεργασίας.
Αντίθετα, η κυβέρνηση προσέρχεται στο Συμβούλιο υποστηρίζο-
ντας ότι ήταν οι κινήσεις της που οδήγησαν την Τουρκία σε διπλω-
ματική απομόνωση, στην οποία αποδίδει την πρόταση του κ. Ερντο-
γάν για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.
Στελέχη κοντά στον πρωθυπουργό απέδιδαν τις κινήσεις της Τουρ-
κίας –ανάμεσα στις οποίες και το μνημόνιο με τη Λιβύη, το οποίος 
χαρακτήρισαν «πολύ επιθετική ενέργεια»– στο ότι έχουν θορυβη-
θεί από τις ελληνικές κινήσεις και χαρακτήριζαν επιτυχία της εξωτε-
ρικής πολιτικής τις αντιδράσεις των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Γαλλίας, 
του Ισραήλ και της Αιγύπτου.

Επιφυλάξεις για το ΝΑΤΟ
Πάντως, τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση εκφράζουν δυ-
σφορία απέναντι στο ΝΑΤΟ, σε ό,τι αφορά τη στάση του στις ελλη-
νοτουρκικές σχέσεις.
Κυβερνητικά στελέχη παρέπεμπαν στην αναφορά του πρωθυπουρ-
γού στις κοινές δηλώσεις με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, 
ότι «δεν είναι δίκαιο απέναντι στην Ελλάδα να τηρεί πολιτική ίσων 
αποστάσεων όταν κάποιο κράτος-μέλος παραβιάζει κατάφωρα το δι-
εθνές δίκαιο και στρέφεται εναντίον κράτους-μέλους της», τονίζο-
ντας ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε στον συνομιλητή του ότι «δεν είναι 
προς όφελος της Συμμαχίας».
«Το ΝΑΤΟ έχει δώσει σαφώς το μήνυμα ότι δεν αποτελεί πλαίσιο το 
οποίο μπορεί να συμβάλει στον τερματισμό της τουρκικής επιθετι-
κότητας» σημείωνε στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα, ο οποίος δεί-
χνει να επανέρχεται και σε παλαιότερες επιφυλάξεις του ΣΥΡΙΖΑ 
για τη Συμμαχία, καθώς, όπως έλεγε, «μετά τα τραγικά αποτελέ-
σματα των επεμβάσεων της Δύσης στην περιοχή, τα κράτη-μέλη του 
ΝΑΤΟ πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους, με σκοπό 
την προάσπιση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου και την προώ-
θηση της σταθερότητας».
Η κυβέρνηση, πάντως, φαίνεται αποφασισμένη να συνεχίσει στην 
ίδια γραμμή σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η οποία χα-
ρακτηρίζεται «ενεργητική», καθώς τα στελέχη της υποστηρίζουν ότι 
έχει επιδείξει «σύνεση, αποφασιστικότητα και σοβαρότητα», που 
μέχρι στιγμής έχουν αποδώσει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του, θεωρεί «κλειδί» τις συμμαχίες που 
η χώρα ανέπτυξε επί των κυβερνήσεων Τσίπρα με ΗΠΑ, Γαλλία, Ισ-
ραήλ, Αίγυπτο και Κύπρο, την αξιοποίηση και επέκταση του πλαι-
σίου κυρώσεων στην Ε.Ε. και την ενεργοποίηση του MED7, δηλαδή 
του δικτύου των 7 μεσογειακών χωρών της Ε.Ε. και συγκεκριμένα 
της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Κύπρου, 
της Μάλτας και της Ελλάδας.
Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Ερντογάν σε 
δηλώσεις του σε Τούρκους δημοσιογράφους χαρακτήρισε εποικο-
δομητική τη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη. «Θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι η συνάντησή μας με τον κ. Μητσοτάκη ήταν εποικοδομη-
τική» είπε χαρακτηριστικά.

ΜΠΡΟΣΤΆ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ: 
ΚΟΙΝΈΣ ΔΙΑΠΙΣΤΏΣΈΙΣ, ΔΎΣΚΟΛΈΣ 
ΣΎΓΚΛΙΣΈΙΣ ΚΎΒΈΡΝΗΣΗΣ-ΣΎΡΙΖΑ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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fisikon.gr 
FISIKON. Το καύσιµο της νέας εποχής.

Κάνε τη σύγκριση. 
Το φυσικό αέριο κίνησης Fisikon είναι
•  60% - 65% οικονοµικότερο από τη βενζίνη 

•  35% - 40% οικονοµικότερο από το υγραέριο 

•  25% - 35% οικονοµικότερο από το πετρέλαιο  

To Fisikon είναι το πιο φιλικό στο περιβάλλον 
καύσιµο και προσφέρει ασφάλεια σε κάθε 
διαδροµή. Γι’ αυτό κάνε την κίνηση: 
πέρνα στο Fisikon. 

65%
έως

οικονοµίαΚάνε τη 
σύγκριση. 
Kάνε την 
κίνηση.



Το πέρασμα από τις μικρασιατικές 
ακτές στις νήσους μας διατιμάται από 
τους διακινητές από 1.200 έως άνω 
των 2.000 ευρώ ανά άτομο, αναλό-
γως με το είδος του πλωτού μέσου.

Από τις παρεμβάσεις σας καθίσταται σαφές ότι 
είστε επιφυλακτικός απέναντι στα κλειστά προα-
ναχωρησιακά κέντρα. Σας ανησυχεί το ενδεχό-
μενο να γίνουν ή το ενδεχόμενο να μη γίνουν;
Με ανησυχεί το πολύ πιθανό ενδεχόμενο να κα-
τασκευαστούν τα νέα κέντρα και να μην παύσει 
αυτομάτως η λειτουργία των σήμερα λειτουργου-
σών ανοιχτών δομών, όπως είχε υποσχεθεί η κυ-
βέρνηση. Πιστεύω ότι οι δομές ελεγχόμενης πα-
ραμονής θα δράσουν ως αvτιδέλεαρ στην προσέ-
λευση νέων μεταναστών. Όμως οι ενδείξεις, που 
αυξητικώς έχω, είναι ότι θα λειτουργήσουν ταυτο-
χρόνως και τα δύο είδη δομών. Οι ροές εισόδου 
μεταναστών δεν μειώνονται, οπότε αναγκαστι-
κώς θα απαιτηθούν όλες, αλλά και άλλες δομές.

Τι πρέπει να προστεθεί στο πακέτο των κυβερ-
νητικών μέτρων για να είναι αποτελεσματικό και 
αποδεκτό από τις τοπικές κοινωνίες;
Πρώτον, θα πρέπει να σταθεροποιηθούν οι α-
πόψεις των αρμοδίων όσον αφορά τις προθέ-
σεις και το πρόγραμμα δράσεων. Μεταβάλλο-
νται συνεχώς, εν πολλοίς επειδή το πρόβλημα 
είναι δυσεπίλυτο. Δεύτερον, θα πρέπει να μειω-
θούν δραστικώς έως μηδενισμού οι ροές εισό-
δου, κάτι που μέχρι σήμερα φαίνεται αδύνατο. Τρί-
τον, θα πρέπει να πειστούν οι τοπικές κοινωνίες 
ότι οι δομές ελεγχόμενης παραμονής θα συνδυ-
αστούν με «ισοπέδωση» των υφιστάμενων ανά 
νήσο (π.χ. Μόρια, ΒΙΑΛ).

Η διακίνηση ανθρώπων αποτελεί ένα εξαιρετικά 
επικερδές επάγγελμα. Πώς νομίζετε ότι μπορούν 
να αποθαρρυνθούν οι διακινητές;
Όντως, η διακίνηση της μεταναστευτικής ροής 
είναι για αρκετούς από λίγο έως πολύ επικερδής 
απασχόληση. Σκεφτείτε ότι μόνο το πέρασμα από 
τις μικρασιατικές ακτές έως τις νήσους μας διατι-
μάται από τους διακινητές από 1.200 έως άνω των 
2.000 ευρώ ανά άτομο, αναλόγως με το είδος του 
πλωτού μέσου. Οι διακινητές και αρκετές ΜΚΟ 
ενθαρρύνουν το πέρασμα, διότι αν δεν υπάρχουν 
διακινούμενοι δεν υπάρχει οικονομικό όφελος, 

Α
παισιόδοξος για την αποδοτικό-
τητα των μέτρων τα οποία εξήγ-
γειλε η κυβέρνηση για την αντι-
μετώπιση των ειδικών συνθηκών 
που έχουν δημιουργήσει στα νησιά 
του Αιγαίου οι αυξημένες ροές 

προσφύγων και μεταναστών από την Τουρκία 
εμφανίζεται ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, 
Κώστας Μουτζούρης. Μιλώντας στην F.S., o κ. 
Μουτζούρης, ο οποίος έχει διατελέσει πρύτανης 
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κάνει λόγο για 
μετανάστες, και όχι πρόσφυγες, των οποίων οι 
ροές δεν μειώνονται, και καταλήγει στο συμπέ-
ρασμα ότι όχι μόνο δεν θα κλείσουν οι δομές που 
ήδη λειτουργούν αλλά θα απαιτηθούν κι άλλες. 
Ο περιφερειάρχης επισημαίνει ότι οι διακινητές 
και αρκετές ΜΚΟ ενθαρρύνουν το πέρασμα, διότι 
αν δεν υπάρχουν διακινούμενοι δεν υπάρχει οι-
κονομικό όφελος, άρα ούτε και λόγος ύπαρξής 
τους, ενώ εμφανίζεται βέβαιος ότι η Τουρκία ε-
λέγχει τις ροές και χαρακτηρίζει απαραίτητο για 
να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των κοινωνιών των 
νησιών «να σταθεροποιηθούν οι απόψεις των αρ-
μοδίων όσον αφορά τις προθέσεις και το πρό-
γραμμα δράσεων».

άρα ούτε και λόγος ύπαρξής τους. Ο αυστηρότε-
ρος έλεγχος των συνόρων, η τήρηση του νόμου 
στους αφικνούμενους και ο ενδελεχής έλεγχος 
των ΜΚΟ θα μειώσουν τη διακίνηση.

Πού αποδίδετε την τρομακτική αύξηση των ροών 
τους τελευταίους μήνες; Είναι το άγχος των δι-
ακινητών να προλάβουν ενδεχόμενα ελληνικά 
μετρά ή μοχλός πίεσης από την Τουρκία;
Ο όγκος των ροών ελέγχεται πλήρως από τις 
αρχές της Τουρκίας. Αυξάνονται αναλόγως με 
τη διάθεση και, κυρίως, τις επιδιώξεις της. Αυ-
ξάνονται οι ροές όταν οι επιδιώξεις, οικονομικές 
και άλλες, από την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ μεγιστοποι-
ούνται. Τις τελευταίες ημέρες έπαυσε η συνεργα-
σία μεταξύ του λιμενικού σώματος και της τουρ-
κικής ακτοφυλακής.

Τι ακριβώς δημιούργησε το έκτρωμα της Μόριας;
Το έκτρωμα της Μόριας, όπως το αποκαλείτε, μια 
ανοιχτή διάτρητη δομή, έχει ονομαστική χωρη-
τικότητα, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ, 2.700 φιλοξενουμένων. Σήμερα φιλοξενεί 
στην οργανωμένη δομή της και στην πέριξ ανα-
πτυχθείσα «παραδομή» άνω των 16.000 ατόμων. 
Σε μερικά στρέμματα διαμένουν και ταλαιπωρού-
νται τόσοι άνθρωποι, οι οποίοι κανονικώς θα α-
παιτούσαν μερικές χιλιάδες στρέμματα. Η Μόρια 
δημιούργησε δυστυχία στους διαμένοντες, στους 
περιοίκους, σε όλη τη Λέσβο. Δυστυχία κυρίως 
στους φιλοξενουμένους. Αποτελεί ένα όνειδος 
της Ευρώπης, της χώρας μας. Δημιούργησε α-
πώλειες περιουσιών, αγροτικών εκτάσεων και 
παραγωγής. Δημιουργεί θλίψη.

Η διαχείριση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων δη-
μιουργεί ανάγκες: θέσεις εργασίας, προμήθειες 
υλικών, χρηματοδοτήσεις. Σας έχει απασχο-
λήσει το ενδεχόμενο να ήταν πολιτική επιλογή 
η παραμονή τους στα νησιά; Ποιοι ωφελήθη-
καν από αυτήν;
Πολύ ορθώς το διατυπώνετε. Οι ανάγκες των ση-
μερινών δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, και των 

«Όσο οι ροές δεν μειώνονται, 
 η Μόρια και η ΒΙΑΛ  
δεν θα κλείσουν»

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
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συνέντευξη

Κώστας 
Μουτζούρης, 
περιφερειάρχης
Βορείου Αιγαίου

εκατοντάδων χιλιάδων προ τεσσάρων ετών, δη-
μιούργησαν σε αρκετούς εισόδημα, έφεραν χρη-
ματοδοτήσεις, δημιούργησαν ανάγκες στεγάσεως 
στις πόλεις, μετακινήσεων, διατροφής. Η παραμονή 
τους στις νήσους ήταν κυρίως πολιτικό σφάλμα. 
Οι τότε αρχές, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, α-
ποδέχτηκαν την εύκολη παραμονή στις νήσους. 
Αν είχε υπάρξει αντίδραση, η κατάσταση θα ήταν 
σήμερα διαφορετική. Αν δεν ήταν πολιτική επι-
λογή, ήταν σίγουρα πολιτικό σφάλμα. Από την πα-
ραμονή τους στις νήσους ωφελείται η υπόλοιπη 
Ελλάδα, η οποία δεν φορτίζεται. Ωφελείται η Ευ-
ρώπη, η οποία έκλεισε τα σύνορά της. Ωφελεί-
ται οικονομικά μερίδα του τοπικού πληθυσμού.

Στην ελληνική κοινή γνώμη υπάρχει μεγάλη ε-
πιφυλακτικότητα απέναντι στις μη κυβερνητι-
κές οργανώσεις. Επιβεβαιώνεται απ’ όσα έχετε 
δει στα νησιά;
Να είμαστε ειλικρινείς. Αρκετές ΜΚΟ πρόσφε-
ραν και προσφέρουν σημαντικό θετικό έργο. Στην 
πλημμυρίδα του 2015 και 2016, όταν το κράτος μας 
κατελήφθη εξαπίνης, η συμβολή τους ήταν σημα-
ντική. Όμως υπάρχουν και πολλές ΜΚΟ οι οποίες 
έχουν άγνωστη σύνθεση, στόχους, σκοπούς, και 
συμβάλλουν καθοριστικώς στην είσοδο μετανα-
στών. Η κοινή γνώμη γενικεύει και είναι επιφυ-
λακτική ως προς τις ΜΚΟ. Κάτι αντίστοιχο συμ-
βαίνει και με τους πολύ λίγους κακούς κληρικούς, 
οι οποίοι παρασύρουν κάποιους σε γενικεύσεις.

Μετά από μια μεταναστευτική κρίση που κρατάει 
ήδη πέντε χρόνια, έχει γίνει μια αποτίμηση για 
τις υποδομές των νησιών και κατά πόσο άντεξαν;
Οι υποδομές άντεξαν και φαίνεται να αντέχουν, 
παρά την κατά περισσότερο από 20%-25% βίαιη 
αύξηση του πληθυσμού των νήσων. Αυτό που 
δεν αντέχει πλέον είναι η υπομονή, η ψυχολο-
γία, η αντοχή των κατοίκων. Η αντοχή τους κυ-
ρίως με τους κεντρικώς διοικούντες.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν





Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΉΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΦ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η Ε.Ε. έχει παγκόσμιο συγκριτικό πλεονέκτημα σε 
ζητήματα πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Το διαδίκτυο και η αμερικανοκινεζική 
κυριαρχία σε αυτό μπορεί να 
απειλήσουν τα δημοκρατικά μας 
δικαιώματα στην Ε.Ε.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Η Ε.Ε. έχει το πλεονέκτημα, σε παγκόσμιο επί-
πεδο, σε ό,τι αφορά τα δημοκρατικά δικαιώματα 
και την ελευθερία της σκέψης.
Αποτελεί έναν προνομιακό χώρο για τον δη-
μοκρατικό διάλογο και την ενεργό συμμετοχή 

των πολιτών στα κοινά που δεν συγκρίνεται με τα αυταρχικά κα-
θεστώτα, τον μετασχηματισμένο σοβιετικό ή κομμουνιστικό ολο-
κληρωτισμό και έχει τεράστια πλεονεκτήματα έναντι των ΗΠΑ 
και άλλων δυτικού τύπου δημοκρατιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι η 
κατάσταση στην Ε.Ε. είναι ιδανική αλλά ότι, παρά τα σημαντικά 
προβλήματα και τις ελλείψεις, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση 
σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι νέοι κίνδυνοι
Οι νέοι κίνδυνοι για την ελευθερία της σκέψης και τα δημοκρα-
τικά μας δικαιώματα στην Ε.Ε. είναι κατά την άποψή μου οι εξής:
Πρώτον, παρατηρείται σε περιπτώσεις υπερσυγκέντρωση οικονο-
μικής, μιντιακής και πολιτικής εξουσίας, η οποία αναπόφευκτα ρί-
χνει το επίπεδο της δημοκρατίας.
Υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες μεγάλα οικονομικά συμ-
φέροντα ελέγχουν σε ασφυκτικό βαθμό τα σημαντικότερα μέσα 
ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να έχουν τεράστια επιρροή στη δια-
μόρφωση της κοινής γνώμης και των πολιτικών εξελίξεων. Σε αρ-
κετές περιπτώσεις, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρωταγωνιστούν 
στο μιντιακό ολιγοπώλιο μεγάλα συμφέροντα που δεν έχουν καν 
σχέση με την Ε.Ε. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να σημαίνει 
αυτό στη διαμόρφωση της βρετανικής κοινής γνώμης και γενικό-
τερα της ευρωπαϊκής – φάνηκε άλλωστε στο οριακό αποτέλεσμα 
υπέρ του Brexit στο δημοψήφισμα του Ιουνίου του 2016.

Μέσα ενημέρωσης που ουσιαστικά ελέγχονται από Αμερικανούς 
κεφαλαιούχους έδωσαν με επιτυχία τη μάχη υπέρ του Brexit, κα-
ταφέροντας ένα πλήγμα στρατηγικής σημασίας στην Ε.Ε. Χρησι-
μοποίησαν υπερβολές και απλουστεύσεις, οι οποίες αποδείχθη-
καν επικοινωνιακά και πολιτικά αποτελεσματικές. Αναδείχθηκε 
έτσι η ανυπαρξία σοβαρών επενδύσεων για τη διαμόρφωση της 
ευρωπαϊκής κοινής γνώμης στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
Πρόβλημα για την ποιότητα της δημοκρατίας και την ίδια τη 
λειτουργία της Ε.Ε. είναι η υπερσυγκέντρωση πολιτικής εξου-
σίας σε πρώην ανατολικές χώρες, με χαρακτηριστικότερο το 
παράδειγμα της Ουγγαρίας. Οι χώρες αυτές, που πέρασαν τη 
δοκιμασία του κομμουνισμού, δεν έχουν όλες τους αναπτυγ-
μένους δημοκρατικούς θεσμούς, όπως οι δυτικοευρωπαϊκές 
χώρες. Δεν υπάρχει η αναγκαία διάκριση των εξουσιών και ο 
πειρασμός για το κυβερνών κόμμα είναι μεγάλος σε ό,τι αφορά 
την ενίσχυση της θέσης του και την παράταση της παραμονής 
του στην εξουσία μέσα από έναν πολιτικό έλεγχο της δικαστι-
κής εξουσίας και των ΜΜΕ και τη γενικότερη υποβάθμιση της 
δημοκρατίας.
Η σχετική κριτική εστιάζεται συνήθως στην Ουγγαρία και στον 
Όρμπαν, είδαμε όμως ότι και η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Σλο-
βακίας κινήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις στην κατεύθυνση του 
περιορισμού των ατομικών δικαιωμάτων και προκάλεσε με τα 
λάθη και τις παραλείψεις της την παλλαϊκή αντίδραση των Σλο-
βάκων, οι οποίοι απαιτούν περισσότερα δημοκρατικά δικαιώματα, 
διαφάνεια και εντιμότητα στην άσκηση της εξουσίας.
Ο αγώνας κατά της υπερσυγκέντρωσης οικονομικής, μιντιακής και 
πολιτικής εξουσίας πρέπει να είναι συνεχής, γιατί από αυτόν εξαρ-
τάται σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα της δημοκρατίας.
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ανάλυση

Ο «Μεγάλος Αδελφός»
Ο δεύτερος μεγάλος κίνδυνος για την ελευθερία της σκέψης και τα 
δημοκρατικά μας δικαιώματα έχει σχέση με την τεχνολογικά εξε-
λιγμένη μορφή του «Μεγάλου Αδελφού».
Η GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) αποτελείται από τις 
μεγάλες αμερικανικές πολυεθνικές της ψηφιακής οικονομίας που 
δεν ελέγχουν σε σημαντικό βαθμό μόνο την ευρωπαϊκή οικονομία 
αλλά και την ίδια τη σκέψη των πολιτών και τις πολιτικές εξελίξεις.
Πρόκειται για μία τεχνολογικά εξελιγμένη μορφή –κατά κανόνα 
ευχάριστη και χρήσιμη– του «Μεγάλου Αδελφού» του Όργουελ. 
Όλα τα στοιχεία που δίνουμε με τη συμπεριφορά και τις επιλογές 
μας στο διαδίκτυο πηγαίνουν στη βάση δεδομένων των αμερικανι-
κών πολυεθνικών της ψηφιακής οικονομίας. Μέσα από την κατάλ-
ληλη επεξεργασία στέλνονται μηνύματα και διαμορφώνονται συ-
μπεριφορές που καλύπτουν τον κυρίαρχο τρόπο σκέψης, την κα-
ταναλωτική συμπεριφορά, ακόμη και τις πολιτικές μας επιλογές.
Ο ρόλος του διαδικτύου στην εκλογική επικράτηση του Τραμπ 
στις προεδρικές εκλογές του 2016 μπορεί να χαρακτηριστεί εισα-
γωγή στη νέα εποχή. Το διαδίκτυο και η επεξεργασία των δεδο-
μένων παίζουν πλέον τεράστιο ρόλο και αν δεν υπάρξει κάποιου 
είδους έλεγχος θα καταλήξουμε σε μια ψηφιακή απειλή της λει-
τουργίας της δημοκρατίας. Η Ε.Ε. έχει δύο υποχρεώσεις: περιορι-
σμούς στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και της σχετι-
κής πληροφόρησης και, το σημαντικότερο, επιδίωξη αυτού που η 
Μέρκελ χαρακτήρισε «ψηφιακή κυριαρχία», η οποία βέβαια περ-
νάει από την αμφισβήτηση της απόλυτης ευρωπαϊκής κυριαρχίας 
των αμερικανικών ψηφιακών κολοσσών.

Σκοτεινοί μηχανισμοί
Ο τρίτος κίνδυνος για την ποιότητα της δημοκρατίας στην Ε.Ε. 
είναι οι σκοτεινοί μηχανισμοί που δραστηριοποιούνται σε βάρος 
όσων επιδιώκουν τη διαφάνεια και τον δημοκρατικό έλεγχο.
Το πιο σημαντικό σχετικό παράδειγμα έχει να κάνει με τη δο-
λοφονία της δημοσιογράφου Καρουάνα Γκαλίτσια, το 2017, στη 
Μάλτα. Η μαχητική δημοσιογράφος κυριαρχούσε με τις παρεμ-
βάσεις και τις αποκαλύψεις της στο διαδίκτυο και θεωρούνταν η 
«φωνή» της κεντροδεξιάς αντιπολίτευσης. Έφερε στο φως τη δι-
ασύνδεση στελεχών της κυβέρνησης, με τραπεζικούς λογαρια-
σμούς στον Παναμά, με τα κυκλώματα του οικονομικού εγκλήμα-
τος στη Μάλτα.
Η Καρουάνα Γκαλίτσια δολοφονήθηκε το 2017, αλλά η σοσιαλι-
στική εξουσία πλήρωσε ακριβά τη φυσική εξόντωσή της. Ύστερα 
από μεγάλη πίεση που άσκησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προ-
χώρησαν οι έρευνες που τεκμηρίωσαν την εμπλοκή ανώτατων κυ-
βερνητικών στελεχών στο κύκλωμα της διαφθοράς στο οποίο α-
ποδίδεται η εξόντωσή της. Ο διευθυντής του Γραφείου του Πρω-
θυπουργού και δύο υπουργοί της σοσιαλιστικής κυβέρνησης 
υποχρεώθηκαν σε παραίτηση, ενώ σε πολιτικό αδιέξοδο βρέθηκε 
και ο πρωθυπουργός Τζόζεφ Μουσκάτ.
Ανάλογα φαινόμενα με κυβερνητική διαφθορά, συνεργασία με 
μαφιόζικα κυκλώματα και δολοφονία δημοσιογράφου παρατηρή-
θηκαν στη Σλοβακία, όπου επίσης εξαναγκάστηκε σε παραίτηση 
ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός.
Υπάρχουν, λοιπόν, στην Ε.Ε. σκοτεινοί μηχανισμοί που λειτουρ-
γούν σε βάρος της ελευθερίας της έκφρασης και του δημοκρατι-
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Με το χαρτοφυλάκιο του 
«ευρωπαϊκού τρόπου ζωής»  
ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Μ. Σχοινάς αποκτά ρόλο 
στρατηγικής σημασίας.

κού ελέγχου, αποδεικνύεται όμως στην πράξη ότι υπάρχουν και οι 
δυνατότητες για την επιβολή, μέσα από μεγάλες δυσκολίες, της α-
ναγκαίας πολιτικής και δικαστικής κάθαρσης.

Δημοκρατικό καθήκον
Έχουμε δύο καθήκοντα σε σχέση με την περιφρούρηση της ποιό-
τητας της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.
Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην οδηγούνται οι πολί-
τες στο οικονομικό και κοινωνικό περιθώριο. Η εμπειρία της Ελ-
λάδας, η οποία πέρασε μία δεκαετή κρίση, είναι διδακτική από 
αυτή την άποψη. Όσο περισσότερο καταργούνται στην πράξη τα 
οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών, τόσο μεγαλώ-
νει ο πειρασμός να στραφούν εκείνοι τους οποίους σπρώξαμε, με 
τα λάθη και τις παραλείψεις μας, στο περιθώριο προς τον δεξιό-
στροφο και τον αριστερόστροφο λαϊκισμό. Κατά την άποψή μου, 
ο κίνδυνος του λαϊκισμού δεν αντιμετωπίζεται με την απλή καταγ-
γελία των λαϊκιστών, αλλά με την αντιμετώπιση των οικονομικών 
και κοινωνικών προβλημάτων, που τους δίνουν τη δυνατότητα να 
εκμεταλλεύονται καταστάσεις.
Παράλληλα, έχουμε την υποχρέωση να ενημερώνουμε την κοινή 
γνώμη για την κατάσταση που επικρατεί, τη φύση των προβλημά-
των και την προσπάθεια ορισμένων να αξιοποιήσουν πολιτικά τις 
δυσκολίες χωρίς να είναι σε θέση να διατυπώσουν αξιόπιστη εναλ-
λακτική πρόταση.

Ξεχωριστή σημασία
Με το πέρασμα του χρόνου το Βραβείο Ζαχάρωφ, που απονέμει 
κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απέκτησε έναν ειδικό 
συμβολισμό. Δείχνει ότι η Ε.Ε. δίνει ξεχωριστή σημασία στην ε-
λευθερία της σκέψης και στα δημοκρατικά δικαιώματα και πως 
αξιοποιεί τη διεθνή της επιρροή και το δημοκρατικό της παρά-
δειγμα για να περάσει τα σχετικά μηνύματα.
Τα Βραβεία Ζαχάρωφ του 2018, 2019 βρέθηκαν στο κέντρο των 
πολιτικών εξελίξεων.
Πρώτον, συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την πτώση του Τείχους 
και την κατάρρευση του σοβιετικού κομμουνισμού. Πρόκειται για 
ένα ιστορικό γεγονός τεράστιας σημασίας, το οποίο επέτρεψε, με-
ταξύ των άλλων, την επανένωση της Γερμανίας, τον εκδημοκρατι-
σμό χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και τη διεύ-
ρυνση της Ε.Ε. προς αυτές.
Δημιουργήθηκαν νέες δυνατότητες για τη δημοκρατία και τα αν-
θρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη.
Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε τον Νοέμβριο του 
2019 το Βραβείο Ζαχάρωφ για το 2018, το οποίο είχε δοθεί στον 
Ουκρανό σκηνοθέτη Όλεγκ Σέντσοφ.
Ο Σέντσοφ βραβεύτηκε το 2018 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
αλλά η απονομή του βραβείου έγινε έναν χρόνο αργότερα, όταν 
βγήκε από τις ρωσικές φυλακές. Ο Ουκρανός σκηνοθέτης αντέ-
δρασε στην ενσωμάτωση της πατρίδας του, Κριμαίας, στη Ρωσία 
μετά τη δημοκρατική, φιλοευρωπαϊκή εξέγερση του λαού της Ου-
κρανίας το 2014, με την οποία υποχρεώθηκε σε παραίτηση ο φιλο-
ρώσος Πρόεδρος Γιανουκόβιτς, που, όπως θα περίμενε κανείς, κα-
τέφυγε στη Μόσχα.
Η φιλοευρωπαϊκή στροφή της Ουκρανίας προκάλεσε τη στρατι-
ωτική αντίδραση της Ρωσίας, με το σκεπτικό ότι η Ουκρανία απο-
τελεί αυτό που θεωρεί η Μόσχα «εγγύς εξωτερικό». Το τελικό α-
ποτέλεσμα ήταν η προσάρτηση της Κριμαίας και η αυτονόμηση 
ανατολικών περιοχών της Ουκρανίας υπό τον έλεγχο ρωσόφιλων 
αυτονομιστών.
Ο Σέντσοφ αντέδρασε στην κατάληψη της πατρίδας του από τα 
ρωσικά στρατεύματα, βρέθηκε κατηγορούμενος για τρομοκρατία 
και καταδικάστηκε, ύστερα από μια δίκη-παρωδία τον Αύγουστο 
του 2015, σε 20 χρόνια φυλάκιση στη Ρωσία για υποτιθέμενες τρο-
μοκρατικές ενέργειες.
Χρειάστηκαν μεγάλη διεθνής κινητοποίηση και πράξεις ηρωι-
σμού του Σέντσοφ, όπως η απεργία πείνας που έκανε το 2018, δι-
άρκειας 145 ημερών, για να αφεθεί τελικά ελεύθερος τον Σεπτέμ-
βριο του 2019, στο πλαίσιο ανταλλαγής Ουκρανών που ήταν φυ-
λακισμένοι στη Ρωσία με Ρώσους που ήταν κρατούμενοι και 
φυλακισμένοι στην Ουκρανία. Η ανταλλαγή αιχμαλώτων ήταν στο 

πλαίσιο της Συμφωνίας του Μινσκ, που περιλαμβάνει έναν οδικό 
χάρτη για τον περιορισμό της έντασης και τη συνεννόηση μεταξύ 
Ρωσίας και Ουκρανίας.
Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και α-
ναλύοντας τις θέσεις του στη συνεδρίαση της ομάδας των ευρω-
βουλευτών του ΕΛΚ, ο Ουκρανός σκηνοθέτης μάς έστειλε τα εξής 
μηνύματα:
• Μην εμπιστεύεστε τον Πούτιν.
• Συνεννοηθείτε μαζί του για την αποτροπή του πολέμου, αλλά 
μην έχετε ψευδαισθήσεις.
• Η Ουκρανία βρίσκεται πάντα στα χέρια ολιγαρχών, παρά την αλ-
λαγή στο πολιτικό σκηνικό.
• Η ρωσική καταπίεση και κάθε είδους διώξεις συνεχίζονται στην 
Κριμαία και στις περιοχές που ελέγχονται από τους ρωσόφιλους 
αυτονομιστές.
Η υπόθεση της Ουκρανίας αποκτά ξεχωριστή σημασία στην Ε.Ε., 
γιατί, παρά την εντυπωσιακή φιλοευρωπαϊκή στροφή των Ουκρα-
νών το 2014, οι Βρυξέλλες και οι άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες 
δεν μπόρεσαν να προστατέψουν τη χώρα από τον ρωσικό επεκτα-
τισμό, δεν τη χρηματοδότησαν επαρκώς, με αποτέλεσμα να υφί-
σταται το ένα πρόγραμμα του ΔΝΤ μετά το άλλο, και δεν μπόρε-
σαν να περιορίσουν την επιρροή της κλεπτοκρατικής ολιγαρχίας 
στην οικονομική και πολιτική ζωή.
Με λίγα λόγια, η Ουκρανία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το 
πώς οι ευρωπαϊκοί λαοί διψάνε για δημοκρατικές ελευθερίες και 
δικαιώματα, αλλά και για το πόσο δύσκολο είναι να πραγματοποι-
ηθεί η στροφή προς τη δημοκρατία χωρίς απαγορευτικό οικονο-
μικό και κοινωνικό, ακόμη και εθνικό, κόστος.
Στην αδυναμία της Ε.Ε. να επιταχύνει τις θετικές εξελίξεις στην 
Ουκρανία προστέθηκαν οι αμφιλεγόμενοι χειρισμοί του Προέ-
δρου Τραμπ, ο οποίος, με βάση τις αποκαλύψεις Αμερικανών αξι-
ωματούχων και συνεργατών του, χρησιμοποίησε την πολιτική των 
ΗΠΑ στην Ουκρανία για να πλήξει τους Δημοκρατικούς αντιπά-
λους του στις ΗΠΑ.

Ο ρόλος της Κίνας
Μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον και αντιδράσεις προκάλεσε και η α-
πονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ για το 2019 στον Ουιγούρο οικο-
νομολόγο Ιλχάν Τότι. Πρόκειται για έναν καθηγητή Οικονομικών 
σε πανεπιστήμιο της Κίνας ο οποίος αναδείχθηκε σε υπερασπιστή 
της μουσουλμανικής μειονότητας των Ουιγούρων. Το Πεκίνο θεώ-
ρησε ότι η δράση του ήταν σε βάρος της εθνικής κυριαρχίας και α-
κεραιότητας, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε ισόβια.
Οι Ουιγούροι είναι μια τουρκογενής εθνική ομάδα που ζει στην Α-
νατολική και Κεντρική Ασία.
Γύρω στα 12 εκατομμύρια Ουιγούροι ζουν στην αυτόνομη επαρχία 
της Σιν Γιανγκ, η οποία είναι διπλάσια σε έκταση από τη Γερμανία 
και αναφέρεται από τους εθνικιστές Ουιγούρους και τους υποστη-
ρικτές τους ως Ανατολικό Τουρκεστάν.
Η περιοχή των Ουιγούρων είναι στρατηγικά τοποθετημένη μεταξύ 
Καζακστάν, Κιργιστάν και Ουζμπεκιστάν, είναι πλούσια σε φυσικό 
αέριο και άνθρακα και θεωρείται βασική αρτηρία για τη στρατηγική 
«Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» που εφαρμόζει η Κίνα επί Σι Τζινπίνγκ 
για να ενισχύσει την παγκόσμια επιρροή της.
Το 2009 υπήρξαν εθνοτικές ταραχές στην περιοχή των Ουιγούρων 
με εκατοντάδες νεκρούς, ενώ το 2014 σημειώθηκε επίθεση Ουιγού-
ρων με μαχαίρια σε σιδηροδρομικό σταθμό της επαρχίας Ουνάν, με 
33 νεκρούς.
Υπάρχει κίνημα αμφισβήτησης της κινεζικής κυριαρχίας, αλλά και 
ισλαμιστές τρομοκράτες που δρουν στο όνομα των Ουιγούρων σε 
περιοχές της Κίνας, όπως και στη Συρία, συνεργαζόμενοι με το Ι-
σλαμικό Κράτος.
Το Πεκίνο ταυτίζει σκόπιμα αυτούς που διαμαρτύρονται με τους 
τρομοκράτες και χρησιμοποιεί ένα μείγμα παραδοσιακών και υπερ-
σύγχρονων μέσων για τον έλεγχο των Ουιγούρων. Πάνω από 1 εκα-
τομμύριο έχουν υποχρεωθεί σε επανεκπαίδευση σε χώρους «φιλο-
ξενίας» που χαρακτηρίζονται από πολλούς δυτικούς αναλυτές στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης.
Από το 2016 έχουν αφαιρεθεί από τους Ουιγούρους τα διαβατήριά 
τους και έχουν τεθεί αυστηροί περιορισμοί στις μετακινήσεις τους 
από τη μια περιοχή στην άλλη. Σε αυτά τα παραδοσιακά μέσα έχει 
προστεθεί η ψηφιακή παρακολούθησή τους με ειδικά προγράμ-
ματα στα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούν, τα οποία ενημερώ-
νουν τις αρχές για οποιαδήποτε κίνηση αμφισβήτησης του καθε-
στώτος που ισχύει στις περιοχές τους.
Κατά την άποψή μου, ο Ιλχάν Τότι δεν θα είναι τόσο τυχερός όσο 
ο Όλεγκ Σέντσοφ. Είναι σχεδόν αδύνατη η απελευθέρωσή του στο 
μέλλον, για να παραλάβει, ίσως το 2020, το βραβείο που του απέ-
νειμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2019.
Το Βραβείο Ζαχάρωφ έχει τεράστιο κύρος, εφόσον ο ίδιος ο Αντρέι 
Ζαχάρωφ υπήρξε κορυφαίος πυρηνικός επιστήμονας της Σοβιετι-
κής Ένωσης, ένας από τους «πατέρες» της βόμβας υδρογόνου. Με 
το πέρασμα του χρόνου εξελίχθηκε σε βασικό αντιφρονούντα και 
υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σοβιετική Ένωση, 
τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1975 και έγραψε ιστορία στην 
προστασία της ελευθερίας της σκέψης και των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων. Ο πρώτος που τιμήθηκε με το Βραβείο Ζαχάρωφ, το 1988, 
ήταν ο Νέλσον Μαντέλα, αγωνιστής κατά του απαρτχάιντ στη Νότια 
Αφρική και στη συνέχεια Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Παρά το ειδικό βάρος που έχει το Βραβείο Ζαχάρωφ, το Πεκίνο δύ-
σκολα θα προσαρμόσει την πολιτική του και θα κάνει κάποιες υπο-
χωρήσεις. Αυτό φάνηκε με τον τρόπο που χειρίστηκε την κρίση στο 
Χονγκ Κονγκ, το οποίο πέρασε από τη βρετανική στην κινεζική κυ-
ριαρχία στη βάση του δόγματος «μία χώρα, δύο συστήματα». Αυτό 
σημαίνει ότι το Χονγκ Κονγκ είναι πλέον εδώ και 20 χρόνια μέρος 
της Κίνας, διατηρεί όμως ένα ειδικό, πιο δημοκρατικό καθεστώς.
Η προσπάθεια προσαρμογής των αρχών του Χονγκ Κονγκ στην πο-
λιτική του Πεκίνου προκάλεσε τη λαϊκή εξέγερση και μαζικές δια-
δηλώσεις του 1 και των 2 εκατομμυρίων σε μια εξαιρετικά αναπτυγ-
μένη περιοχή 7 εκατομμυρίων κατοίκων. Τα αποτελέσματα των κοι-
νοτικών εκλογών έδειξαν ότι ο λαός του Χονγκ Κονγκ έχει βασική 
αντίρρηση στην πολιτική κυριαρχία και τη μεθοδολογία του Πεκί-
νου, εφόσον τα 9/10 των εδρών των κοινοτικών συμβουλίων κατέ-
ληξαν στους δημοκρατικούς αντιπάλους της κυβέρνησης του Χονγκ 
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Κονγκ, η οποία, βάσει συμφωνιών, ορίζεται και ελέγχεται από το 
Πεκίνο.
Τριάντα χρόνια από την πτώση του τείχους στο Ανατολικό Βερο-
λίνο, 30 χρόνια και από τη σφαγή των αντιφρονούντων στην πλα-
τεία Τιενανμέν του Πεκίνου. Το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας 
κατάφερε να διατηρήσει με σιδηρά και φυσικά αιματηρή πειθαρ-
χία τον έλεγχο, αλλά και να εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική εκ-
συγχρονισμού και ανάπτυξης η οποία έφερε εντυπωσιακά αποτελέ-
σματα στη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών.
Η Κίνα έχει σήμερα τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον πλα-
νήτη, ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ και απειλεί την κυριαρχία τους στην 
ψηφιακή οικονομία, έχει το πλεονέκτημα σε τομείς τεχνολογικής 
αιχμής και έχει τις δεύτερες υψηλότερες αμυντικές δαπάνες μετά 
τις ΗΠΑ.
Το καθεστώς θεωρεί ότι έχει δικαιωθεί στην αντίληψη του κινεζι-
κού λαού και δεν δέχεται υποδείξεις για την ελευθερία της έκφρα-
σης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και γενικότερα την ποιότητα του πο-
λιτικού συστήματος από δυνάμεις τις οποίες θεωρεί υπεύθυνες για 
φοβερές δοκιμασίες που πέρασε ο κινεζικός λαός τους τελευταίους 
αιώνες.
Η Κίνα αναδεικνύεται μία μοναδική περίπτωση, όπου η εντυπωσι-
ακή οικονομική και κοινωνική πρόοδος δεν έχει οδηγήσει στη χα-
λάρωση του πολιτικού ελέγχου από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ούτε 
στην πλήρη κατοχύρωση των πολιτικών δικαιωμάτων. Προβληματι-
σμό επίσης προκαλεί ο συνδυασμός αυστηρού πολιτικού ελέγχου 
με νέες δυνατότητες, ιδιαίτερα ψηφιακές, στην παρέμβαση στην κα-
θημερινότητα των πολιτών και στον έλεγχο της πολιτικής σκέψης 
και της συμπεριφοράς τους.

Ευρωπαϊκή διαμάχη
Τα Βραβεία Ζαχάρωφ για το 2018 και το 2019 βρέθηκαν στο επίκε-

ντρο των πολιτικών εξελίξεων σε σχέση και με τον λεγόμενο ευρω-
παϊκό τρόπο ζωής.
Η Φον ντερ Λάιεν, νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έθεσε 
ως βασικό στόχο για την επόμενη πενταετία την προάσπιση του ευ-
ρωπαϊκού τρόπου ζωής. Θεωρεί, πολύ σωστά κατά την άποψή 
μου, ότι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής υπερέχει σε πολιτικό και 
κοινωνικό επίπεδο από οποιονδήποτε άλλον και έχουμε υπο-
χρέωση να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα των πολιτών που 
συνδέονται με αυτόν.
Ανέθεσε μάλιστα το σχετικό χαρτοφυλάκιο στον αντιπρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος απο-
κτά έτσι έναν ρόλο στρατηγικής σημασίας.
Η πρωτοβουλία της Φον ντερ Λάιεν προκάλεσε αντιδράσεις. Η 
ευρωπαϊκή σκληρή και άκρα Δεξιά προσπάθησε να εμφανίσει 
την επιλογή της σαν δικαίωση δικών της θέσεων που πολλές 
φορές καταλήγουν στην εσωστρέφεια και στην ξενοφοβία. Από 
την πλευρά της, η ριζοσπαστική Αριστερά άρχισε να επιχειρη-
ματολογεί κατά του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, με το σκεπτικό 
ότι αναδεικνύει μια υπεροψία των Ευρωπαίων και μπορεί να ο-
δηγήσει σε καταχρήσεις και αποκλεισμούς. Η επιχειρηματο-
λογία της ριζοσπαστικής Αριστεράς ενισχύθηκε από αρκετούς 
κεντροαριστερούς επικριτές της νέας Επιτροπής, ενώ ο Μαρ-
γαρίτης Σχοινάς αντιμετώπισε, ως υποψήφιος επίτροπος, συ-
ντονισμένα πολιτικά πυρά για την επιλογή της Φον ντερ Λάιεν.
Χρειάστηκε όλη την επικοινωνιακή και πολιτική επιδεξιό-
τητα που τον χαρακτηρίζει για να εξουδετερώσει τις επιθέσεις 
χωρίς να «αδειάσει» τη Φον ντερ Λάιεν, αλλά και για να στεί-
λει ταυτόχρονα ένα μήνυμα υπέρ της αναγκαίας συνεννόησης. 
Τελικά η Φον ντερ Λάιεν ανταποκρίθηκε αλλάζοντας την ονο-
μασία του χαρτοφυλακίου από «υπερασπίζοντας τον ευρωπα-
ϊκό τρόπο ζωής» σε «προωθώντας τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής». 

Η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία για να στηριχτεί μια πιο εξω-
στρεφής και δημιουργική προσπάθεια κατοχύρωσης και προώ-
θησης των δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των Ευ-
ρωπαίων πολιτών, που κάνουν τη διαφορά σε σχέση με τον υ-
πόλοιπο κόσμο.
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι στο θέμα της ελευθερίας 
της έκφρασης και των δημοκρατικών ανθρωπίνων δικαιωμά-
των η Ε.Ε. έχει ένα εντυπωσιακό συγκριτικό πλεονέκτημα και 
δίνει το καλό παράδειγμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ποιότητα 
της δημοκρατίας στην Ε.Ε. ενισχύει τη διεθνή επιρροή και την 
ακτινοβολία των «27».
Θεωρώ ότι, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημοκρα-
τία στην ίδια την Ε.Ε., τα πράγματα εξελίσσονται θετικά με το 
πέρασμα του χρόνου και πως οι φόβοι ότι ο ευρωπαϊκός φιλε-
λευθερισμός είναι μια απλή παρένθεση σε περιόδους αυταρχι-
σμού είναι υπερβολικοί.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε την απόσταση που έχει καλύψει η ΕΟΚ, 
στη συνέχεια Ε.Ε., σε ζητήματα πολιτικών και κοινωνικών δι-
καιωμάτων, τις δημοκρατικές κατακτήσεις ευρωπαϊκών λαών 
που μέχρι πριν από 30 χρόνια θεωρούσαν αδιανόητες, αλλά και 
την πρόοδο που συντελείται σε χώρες όπως η Κίνα, τις οποίες 
δικαιολογημένα επικρίνουμε για ζητήματα ελευθερίας της έκ-
φρασης και δημοκρατικών δικαιωμάτων. Όσο προβληματική 
και να είναι η κατάσταση στη νέα υπερδύναμη, είναι πολύ κα-
λύτερη από αυτήν που ήταν πριν από 30, 20 ή 10 χρόνια.
Η ελευθερία της έκφρασης και τα πολιτικά και κοινωνικά δι-
καιώματα είναι οι τομείς στους οποίους η Ε.Ε. έχει το μεγα-
λύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα και μπορεί να επηρεάζει, ως 
έναν βαθμό, με τη δύναμη του παραδείγματος, τις εξελίξεις σε 
ολόκληρο τον κόσμο.

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2019

έκπτωση οnlineΝέες οnline  

υπηρεσίες

Και µην ξεχνάτε: Σωστή συντήρηση των συσκευών αερίου 
και της υδραυλικής εγκατάστασης από πιστοποιηµένους 
επαγγελµατίες σηµαίνει ασφάλεια!

www.edathess.gr/asfaleia



οσύνη για μια σειρά υποθέσεων (διαφορές πολυκατοικίας, αποζη-
μιώσεις από τροχαία, διατροφές, αμοιβές ελεύθερων επαγγελμα-
τιών, ιατρικά σφάλματα, εμπορικά σήματα και χρηματιστηριακές 
διαφορές). Ο νόμος δεν εφαρμόστηκε ποτέ, κρίθηκε αντισυνταγ-
ματικός από τη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου (η διοι-
κητική ολομέλεια ενεργεί γνωμοδοτικά) και ανεστάλη.
Ο πρόσφατος νόμος άφησε εκτός της υποχρεωτικής υπαγωγής 
στη διαδικασία όλες τις παραπάνω διαφορές (πλην διατροφών, ι-
ατρικών σφαλμάτων και χρηματιστηριακών) και έκανε υποχρε-
ωτική την υπαγωγή κυρίως στις εμπορικές και ιδιοκτησιακές δι-
αφορές οι οποίες έχουν αντικείμενο ανώτερο των 30.000 ευρώ. 
Προορίζεται να αποτύχει παταγωδώς και να προκαλέσει ακόμη 
περισσότερα προβλήματα στην απονομή δικαιοσύνης. Αποτελεί, 
δε, υπόδειγμα κακής νομοθέτησης σε όλα τα επίπεδα.
Τίθεται σε άμεση εφαρμογή στο μέσον της δικαστικής περιόδου, 
μη δίνοντας περιθώρια προσαρμογής.
Όταν η προαιρετική διαδικασία του νόμου του 2010 αγνοήθηκε 
και απέτυχε, τίποτα δεν δείχνει ότι η υποχρεωτική υπαγωγή με 
προαιρετική την τελική συμφωνία θα πετύχει κάτι καλύτερο.
Η διαδικασία αναστέλλει τις δικαστικές προθεσμίες, επομένως 
δίνει ένα ακόμη όπλο στον κακόπιστο οφειλέτη να καθυστερήσει 
τη δικαστική διαδικασία. Μπορεί ο οφειλέτης ή ο καταπατητής να 
συμμετάσχει, χωρίς σκοπό να συμφωνήσει, μόνο για να επιβραδύ-
νει τη δίωξή του.
Προκαλεί έξοδα στον καλόπιστο δανειστή, επιβραδύνοντας ταυ-
τόχρονα τη διαδικασία, και δεν ελαφρύνει ουσιαστικά τους δικα-
στές. Από την υποχρεωτικότητα μένουν έξω οι τραπεζικές οφειλές, 
οι οποίες είναι πολλές (και οι οποίες επιδέχονται συμβιβασμούς), 
ενώ υπάγονται όλες οι εμπορικές απαιτήσεις, με πρώτα και καλύ-
τερα τα φέσια.
Οι υποθέσεις που δεν υπήχθησαν αποτελούν το μεγαλύτερο 
μέρος της δικαστικής ύλης. Από αυτές που υπήχθησαν, οι υποθέ-
σεις έως 30.000 ευρώ που εξαιρούνται δεν είναι λίγες και ο δι-

Σ
τις 30 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Σάββατο, δημοσι-
εύτηκε ο νόμος 4640/2019, ο οποίος καθιερώνει 
για μερίδα αστικών (= ιδιωτικές διαφορές) και ε-
μπορικών υποθέσεων στάδιο υποχρεωτικής υ-
παγωγής της διαφοράς σε διαμεσολάβηση. Υπο-
τίθεται σε συμμόρφωση αντίστοιχης κοινοτικής 

οδηγίας, η οποία όμως εκδόθηκε το 2008. Το δικαστικό μας σύ-
στημα είναι απελπιστικά αργό, σε πολλές περιπτώσεις οι καθυστε-
ρήσεις ισοδυναμούν με αρνησιδικία (= άρνηση επίλυσης της δι-
αφοράς), μια και χρειάζονται τουλάχιστον πέντε χρόνια για να ε-
πέλθει οριστική επίλυση μιας διαφοράς, και καθόλου σπάνια επτά 
έως δέκα χρόνια.
Η διαμεσολάβηση θεωρήθηκε ότι μπορεί να ελαφρύνει τη Δικαιο-
σύνη και να επιταχύνει την απονομή της. Η προσπάθεια ξεκίνησε 
με τον νόμο 3898/2010, ο οποίος προέβλεψε τη δυνατότητα υπα-
γωγής των μερών σε διαμεσολάβηση ως προαιρετική διαδικασία. 
Προέβλεψε τη δημιουργία σώματος διαμεσολαβητών, αρχικά (και 
κακώς) μόνο δικηγόρων, και τη βασική διαδικασία διεξαγωγής της. 
Η προαιρετική (ως διαδικασία) διαμεσολάβηση αγνοήθηκε από 
τους δικηγόρους και την κοινωνία και δεν λειτούργησε. Κύριο χα-
ρακτηριστικό της ήταν (και με τον παρόντα νόμο παραμένει) ο επί-
σης προαιρετικός χαρακτήρας της ως προς το αποτέλεσμα. Κοινώς, 
τα μέρη, ακόμη και αν υπαχθούν στη διαμεσολάβηση, δεν είναι υ-
ποχρεωμένα να συμφωνήσουν. Ακολουθεί η προσφυγή στα γνω-
στά και μονίμως καθυστερούντα δικαστήρια.
Η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης αποτέλεσε βασικό (και 
ανεφάρμοστο) μέλημα της μνημονιακής και μεταμνημονιακής ε-
πιτήρησης της χώρας. Στο ίδιο πλαίσιο ψηφίστηκε παλιότερα νέος 
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, τροποποιήσεις στον Κώδικα Διοι-
κητικής Δικονομίας και εν μέρει οι πρόσφατες αλλαγές στην Ποι-
νική Δικονομία. Η προηγούμενη κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο 
4512/2018, ο οποίος προέβλεψε για πρώτη φορά τη διαμεσολά-
βηση ως υποχρεωτικό στάδιο πριν από την προσφυγή στη Δικαι-

καστής δεν ελαφρύνεται. Αντίστοιχα, οι υποθέσεις άνω των 30.000 
ευρώ είναι οι σοβαρές, αφορούν και επενδυτές και σημαντικές επι-
χειρήσεις, και εκεί θα προκληθεί καθυστέρηση.
Σε αυτές τις υποθέσεις η απουσία από το δικαστήριο ισοδυναμεί 
με ομολογία και γι’ αυτές εδώ και χρόνια προβλέπεται και η δυνα-
τότητα οικειοθελούς συμβιβασμού με δικαστικό πρακτικό, δυνατό-
τητα η οποία επίσης ελάχιστα έως καθόλου χρησιμοποιήθηκε από 
τους ενδιαφερομένους.
Ακόμη χειρότερα, με εκπρόθεσμη τροπολογία, κυριολεκτικά νύχτα 
(αυτό δεν είναι κανονικότητα), σε μια προσπάθεια να εκβιαστούν 
συμπεριφορές, θεσπίστηκε η υποχρέωση καταβολής ποσού 1,1% 
στις υποθέσεις άνω των 250.000 ευρώ, όπου ζητείται απόφαση 
απλώς διάγνωσης, χωρίς να απονέμεται δυνατότητα αναγκαστικής 
εκτελέσεως. Δυνατότητα που συχνά αξιοποιείται έναντι φερέγγυων 
οφειλετών (ασφαλιστικές εταιρείες κυρίως). Το χειρότερο είναι ότι 
η συγκεκριμένη διάταξη είναι αναδρομική. Στοχεύει, αφελώς, στο 
να σπρώξει τον κόσμο στη διαμεσολάβηση.
Μένουν απέξω υποθέσεις στις οποίες ένα σώμα εμπειρογνωμόνων 
θα μπορούσε πρακτικά να λύσει τη διαφορά. Σε ένα τροχαίο με κα-
θαρή υπαιτιότητα (το μόνο αμιγώς νομικό σκέλος) ο δικαστής κα-
λείται συχνά να υπολογίσει μόνο τις ζημιές. Αυτό θα μπορούσαν να 
το κάνουν πραγματογνώμονες, και όποιος ήθελε μετά θα μπορούσε 
να δοκιμάσει την τύχη του στο δικαστήριο. Σε αυτή την περίπτωση, 
ο δικαστής θα απέφευγε να γίνει λαμαρινάς ή γιατρός, όπως συμ-
βαίνει σήμερα.
Εξαιρείται (φυσικά!) το μονίμως ανεύθυνο και αναποτελεσματικό 
Δημόσιο και τα νομικά του πρόσωπα. Μεταρρύθμιση θα ήταν να ζο-
ριστούν οι υπηρεσίες, να αναλάβουν ευθύνες και φυσικά το Δημό-
σιο να δώσει το παράδειγμα.
Η πολυνομία, ως βασικό χαρακτηριστικό καθυστερήσεων, παραμέ-
νει. Ο ίδιος ο νόμος για τη διαμεσολάβηση παραπέμπει στους δύο 
προηγούμενους. Άρα, πρέπει να διαβάσουμε τρεις νόμους για να 
καταλάβουμε.
Κάποια στιγμή θα πρέπει να ερωτηθούν στα σοβαρά οι δικαστές 
γιατί μια απόφαση βγαίνει δύο χρόνια μετά τη δικάσιμο.
Η διαμεσολάβηση θα ήταν αποτελεσματική αν ήξεραν οι εμπλεκό-
μενοι ότι σε περίπτωση διαφωνίας θα τους «δαγκώσει» τάχιστα η 
τακτική Δικαιοσύνη.
Η διαμεσολάβηση θα μπορούσε να φέρει αποτέλεσμα αν είχε τα 
χαρακτηριστικά ήπιας διαιτησίας. Σήμερα ο διαμεσολαβητής απα-
γορεύεται να πάρει θέση στη διαφορά. Λειτουργεί ως προξενήτρα. 
Αν όμως είχε τη δυνατότητα να εκδίδει πόρισμα, τότε όποιος τολ-
μούσε ας πήγαινε στα δικαστήρια κόντρα στην άποψη του διαμεσο-
λαβητή και με την υπόθεση επεξεργασμένη και ώριμη.
Εν μέσω κρίσης, το 2010, πολλοί δικηγόροι (πριν ανοίξει ο κλάδος) 
πλήρωσαν τριχίλιαρα για να πιστοποιηθούν ως διαμεσολαβητές, α-
ναμένοντας το εισόδημα που θα προέκυπτε. Από την άλλη, ακόμη 
περισσότεροι δικηγόροι δεν ήθελαν τη διαμεσολάβηση, γιατί θεω-
ρούσαν ότι αφαιρεί επαγγελματική ύλη και εισόδημα.
Ο πρόσφατος νόμος έδωσε αντικείμενο εργασίας στο σώμα των δι-
αμεσολαβητών και ταυτόχρονα εξαίρεσε από τη διαμεσολάβηση το 
μεγαλύτερο μέρος των υποθέσεων. Υπήγαγε σε αυτήν μόνο εκείνες 
τις υποθέσεις που από τη φύση τους οδηγούνται στα δικαστήρια, 
αφού εξαντληθούν οι διαπραγματεύσεις (εμπορικές και ιδιοκτησι-
ακές διαφορές).
Ο νόμος, λοιπόν, ικανοποιεί και τη μεταμνημονιακή εποπτεία, και 
τους διαμεσολαβητές, και τους λοιπούς δικηγόρους, και τους δικα-
στές, οι οποίοι δεν θέλουν αμφισβήτηση της αυθεντίας τους. Δεν ει-
σάγει καινοτομία, αλλά μόνο καθυστερήσεις, εκεί που δεν πρέπει: 
στις εμπορικές διαφορές (φωνάξτε επενδυτές τώρα…).
Ένας νόμος που στοχεύει να ικανοποιήσει συντεχνιακά τους πάντες 
συνιστά, στην πραγματικότητα, αντιμεταρρύθμιση. Ψηφίστηκε από 
ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Το χειρότερο είναι ότι μόλις πέντε μέρες 
μετά κατατέθηκε τροπολογία που διορθώνει αστοχίες που αφορούν 
την άμεση, χωρίς περίοδο ενημέρωσης, εφαρμογή του νόμου. Ου-
δείς από τα τρία κόμματα τις είχε εντοπίσει. Το φαινόμενο της δι-
αχρονικής κοινοβουλευτικής προχειροδουλειάς είναι αποκαρδιω-
τικό.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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Διαμεσολάβηση: Υπόδειγμα 
κακής νομοθέτησης
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Σ
τη διανομή κοινωνικού μερίσματος 700 
ευρώ σε 250.000 νοικοκυριά με 953.000 
μέλη θα προχωρήσει η κυβέρνηση τις ε-
πόμενες ημέρες, καθώς, παρά τα σενάρια 
που κυκλοφόρησαν αρχικά για εφάπαξ έκ-
πτωση κάποιου φόρου, επιλέχθηκε τελικά 
η ενίσχυση των πιο αδύναμων και ευάλω-

των νοικοκυριών. Μάλιστα, ο αρχικός προγραμματισμός περι-
λάμβανε 200.000 δικαιούχους, αλλά τις τελευταίες ημέρες βρέ-
θηκε το ποσό για ακόμα 50.000 δικαιούχους.
Τα σχέδια της κυβέρνησης είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα του συνεδρίου 
της ΝΔ. «Περίπου 200.000 νοικοκυριά των πιο αδύναμων Ελ-
λήνων θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση που θα δοθεί πριν τα Χρι-
στούγεννα» ανέφερε, ενώ τις λεπτομέρειες παρείχε ο υπουργός 
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, από το βήμα της Βουλής 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης του φορολογικού νομοσχεδίου.
Οι τέσσερις κατηγορίες νοικοκυριών που θα λάβουν την έκτα-
κτη οικονομική ενίσχυση των 700 ευρώ είναι οι εξής:
1. Οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά και οικογενει-
ακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμ-
βάνονται 19.140 νοικοκυριά.
2. Οικογένειες με τουλάχιστον τον έναν γονέα μακροχρόνια ά-
νεργο (άνω των 12 μηνών), τουλάχιστον ένα προστατευόμενο 
παιδί και εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Αφορά και μονογονεϊκές 
οικογένειες. Πρόκειται για 163.778 νοικοκυριά.
3. Οικογένειες με τους δύο γονείς μακροχρόνια άνεργους, του-
λάχιστον ένα παιδί και εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Περιλαμβά-
νονται και μονογονεϊκές οικογένειες. Στην κατηγορία αυτή α-
νήκουν 40.927 νοικοκυριά.
4. Οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα ΑμεΑ έως 24 ετών. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν 25.632 νοικοκυριά.
Οι προϋποθέσεις για την καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 
700 ευρώ είναι οι εξής:
• Τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς να διαμένει μόνιμα 
την τελευταία δεκαετία στην ελληνική επικράτεια, όπως αυτό 
θα προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις.
• Και οι δύο γονείς να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος 

και το άθροισμα των καταθέσεων και των μετοχών, ομολόγων 
κ.λπ. εντός της χώρας και στο εξωτερικό να μην υπερβαίνει τα 
20.000 ευρώ.
Ο υφυπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, έχει δι-
ευκρινίσει ότι οι δικαιούχοι θα χρειαστεί να υποβάλουν ηλε-
κτρονική αίτηση σε περίπτωση που οι αρχές δεν γνωρίζουν 
τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

Οι… γκρίνιες
Ωστόσο, εντός της κυβέρνησης επικρατεί διαμάχη για το αν 
θα πρέπει και η ΝΔ να βαδίσει στον δρόμο που χάραξε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, κάποιοι υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση 
δεν πρέπει να εφαρμόσει τις επιδοματικές πολιτικές της προη-
γούμενης κυβέρνησης, καθώς το υπερπλεόνασμα ήταν αποτέ-
λεσμα υπερφορολόγησης και κακού σχεδιασμού, που λειτούρ-
γησε εις βάρος της ανάπτυξης. Αντιθέτως, διατείνονται ότι η 
κυβέρνηση πρέπει να στοχεύει στην κατάργησή τους και στην 
άσκηση κοινωνικής πολιτικής από τον προϋπολογισμό και όχι 
με «μποναμάδες» στο τέλος του χρόνου.
Ο κ. Σταϊκούρας διευκρίνισε από το βήμα της Βουλής ότι 

«η έκτακτη ενίσχυση δεν υποκαθιστά την κοινωνική πολι-
τική της κυβέρνησης, αλλά αποδεικνύει ότι η ΝΔ νοιάζεται 
για πολλούς». Επίσης, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, 
όταν ανέλαβε, βρήκε τα δημόσια ταμεία με κενό 396 εκατ. 
ευρώ. «Το καλύψαμε και όχι μόνο το καλύψαμε αλλά δημι-
ουργήσαμε χωρίς πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα λιτότη-
τας επιπρόσθετο χώρο. Πόσος είναι ο χώρος; Ένα δισ. ευρώ. 
Πάνω από 1 δισ. ευρώ μαζί με το μαξιλάρι ασφάλειας. Αυτό, 
παρά το γεγονός ότι η προηγούμενη κυβέρνηση για προε-
κλογικούς λόγους είχε ήδη μοιράσει το κοινωνικό μέρισμα 
ως 13η σύνταξη, καλύπτοντας αυτό που θα έκανε στο τέλος 
του έτους» σημείωσε.
Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι στόχος 
της κυβέρνησης είναι η στήριξη όλων των φορολογούμενων, 
ωστόσο υπογράμμισε ότι ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα χα-
μηλά και μεσαία εισοδήματα. Ειδικά για την τετραετία του 
ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι «το καθαρό εισόδημα έως 
20.000 ευρώ μειώθηκε κατά 235 ευρώ. Το κενό ΦΠΑ, δη-
λαδή η φοροδιαφυγή, αυξήθηκε κατά 26%. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερ-
φορολόγησε τα χαμηλά και μεσαία στρώματα και παράλληλα 
οδήγησε σε αύξηση φοροδιαφυγής κατά 3 δισ. ευρώ», για να 
προσθέσει ότι «με αυτά τα στοιχεία η σημερινή κυβέρνηση 
προχωρά σε ρυθμίσεις υπέρ των χαμηλών στρωμάτων και της 
μεσαίας τάξης».
Από την πλευρά της, η υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μηχαη-
λίδου, είχε δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι στόχος της 
κυβέρνησης είναι να μη δοθεί και του χρόνου κοινωνικό μέρι-
σμα, αλλά μέσα από τις φοροελαφρύνσεις να «επιστρέφεται» το 
ποσό από το υπερπλεόνασμα στους πολίτες και να μη χρειάζε-
ται να περιμένουν έως το τέλος του χρόνου.
Πάντως, οι θεσμοί στις αρχές του προηγούμενου μήνα είχαν α-
πευθύνει σαφές μήνυμα κατά των επιδομάτων, συνδέοντάς τα 
με τη μείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα. «Δεν 
θα μειώσουμε τα πλεονάσματα για να χορηγείτε ευκολότερα α-
ντιπαραγωγικά κοινωνικά μερίσματα» διεμήνυσαν στο υπουρ-
γείο Οικονομικών, σημειώνοντας την πάγια αντίδρασή τους και 
τα προηγούμενα χρόνια. Αντίθετα, πρότειναν το όποιο υπερ-
πλεόνασμα να χρησιμοποιηθεί για την προεξόφληση χρέους.
     

Εντός του κυβερνώντος 
κόμματος υπάρχουν έντονες 
διαφωνίες για το αν η ΝΔ 
θα πρέπει να κινηθεί στον 
δρόμο της επιδοματικής 
πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.
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οικονομία

ΜΈΡΙΣΜΑ  
700 ΕΥΡΏ 
ΓΙΑ 250.000 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ



Π
ολλοί είναι οι οδηγοί 
που προκειμένου να 
κάνουν λίγο… οικονο-
μία αναζητούν τα πρα-
τήρια βενζίνης με τις 
χαμηλότερες τιμές. 
Φαινόμενο που εντά-

θηκε την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Φαί-
νεται όμως ότι οι επιτήδειοι δεν άφησαν ανεκ-
μετάλλευτη την ευκαιρία.
Πριν από λίγες ημέρες οι ελληνικές αρχές 
εξάρθρωσαν πολυμελή εγκληματική οργά-
νωση νοθείας και λαθρεμπορίας υγρών καυ-
σίμων. Συγκεκριμένα, το κύκλωμα διένειμε 
τους διαλύτες σε τουλάχιστον 20 πρατήρια 
της Αττικής που πουλούσαν καύσιμα σε χα-
μηλές τιμές, με στόχο τη νοθεία τους, το λα-
θρεμπόριο και το παράνομο κέρδος. Οι χη-
μικοί διαλύτες, που θωρούνται ιδιαίτερα 
επικίνδυνοι για τους κινητήρες των αυτοκι-
νήτων, αναμειγνύονταν με βενζίνη, με στόχο 
την τεχνητή διόγκωση των πωλούμενων πο-
σοτήτων, με αποτέλεσμα την κλοπή των κατα-
ναλωτών και την αποφυγή καταβολής φόρων 
και δασμών η αξία των οποίων, στην περί-
πτωση αυτή, εκτιμάται σε 2,5 εκατ. ευρώ.
Εκτιμάται ότι από το 2018, που εντοπίζονται τα 
ίχνη του κυκλώματος, έως σήμερα διακινήθη-
καν συνολικά στην Ελλάδα 2.000 τόνοι χημι-
κών διαλυτών. Με την ποσότητα αυτή φέρεται 
να έγινε νοθεία σε περίπου 40.000 τόνους βεν-
ζίνης που διακινήθηκαν στο διάστημα αυτό στην 
εγχώρια αγορά.
Το κύκλωμα αποτελούνταν από τέσσερις υπο-
ομάδες, που είχαν άμεση συνεργασία μεταξύ 
τους. Οι διαλύτες από τη Βουλγαρία κατέληγαν 
σε δύο μεγάλες αποθήκες, στον Ασπρόπυργο 
και στο Μενίδι Αττικής, που ήταν σε δυσπρόσι-
τες περιοχές, ενώ διέθεταν συστήματα παρακο-
λούθησης με κάμερες, για να είναι δύσκολο να 

τις πλησιάσει κανείς. Στη συνέχεια αναμειγνύ-
ονταν με τα καθαρά καύσιμα και μεταφέρονταν 
στα 21 πρατήρια. Σε κάποιες περιπτώσεις, σύμ-
φωνα με την αστυνομία, μεταφέρονταν κατευ-
θείαν στα πρατήρια.
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το γεγονός 
θα πρέπει να κρατήσει σε επαγρύπνηση τους ο-
δηγούς, οι οποίοι θα πρέπει να προσέχουν ιδι-
αίτερα όταν προμηθεύονται καύσιμα, κυρίως 
όταν επιλέγουν πρατήρια με χαμηλές τιμές. Κι 
αυτό γιατί υπάρχει κίνδυνος η βενζίνη ή το πε-
τρέλαιο να είναι νοθευμένα, κάτι που θα προκα-
λέσει σοβαρές ζημιές στον κινητήρα του αυτο-
κινήτου, και στην περίπτωση αυτή το κόστος θα 
είναι πολλαπλάσιο του οφέλους που είδαν στην 
τσέπη τους όταν προμηθεύτηκαν φθηνό καύ-
σιμο.

Πώς «κλέβουν» τα πρατήρια
Σύμφωνα με παλιότερη έρευνα του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ορισμένα πρατή-
ρια καυσίμων κλέβουν μέχρι 9,5% στην ποσό-
τητα των καυσίμων που βάζουν οι καταναλω-
τές στα αυτοκίνητά τους. Για παράδειγμα, ένας 
οδηγός που πλήρωσε 50 ευρώ για να βάλει 
στο αυτοκίνητό του 34,65 λίτρα (με μια μέση 
τιμή 1,443 ευρώ/λίτρο), εάν βρέθηκε σε βενζι-
νάδικο με προβληματική αντλία, στο σενάριο 
απόκλισης του 9,5%, το ντεπόζιτό του γέμισε 
μόλις με 31,36 λίτρα. «Εκλάπη», δηλαδή, ποσό 
ύψους 4,75 ευρώ.
Οι επιτήδειοι πρατηριούχοι βρίσκουν –με τε-
χνάσματα, αλλά και με τη χρήση της τεχνολο-
γίας– διάφορους τρόπους για να κλέβουν τους 
οδηγούς και να τους βάζουν λιγότερη βενζίνη 
στα ρεζερβουάρ από αυτήν που έχουν πληρώ-
σει. Αυτό συμβαίνει:
• Με τη χρήση της τεχνολογίας: Αν κάποιος 
«πειράξει» το λογισμικό στον ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή του πρατηρίου που συνδέεται με τις α-

ντλίες, ο χειριστής μπορεί να του δίνει εντολές 
μέσω κινητού είτε από τον δικό του υπολογιστή 
στο σπίτι του μέσω διαδικτύου.
• Με κλοπή στον μετρητή: Σε αυτή την περί-
πτωση ο υπάλληλος του πρατηρίου πρέπει να 
είναι καλά εκπαιδευμένος, ώστε να «κλέβει» 
με μαεστρία τον πελάτη. Για παράδειγμα, βάζει 
βενζίνη αξίας π.χ. 5 ευρώ σε ένα μηχανάκι και 
στη συνέχεια τοποθετεί το πιστόλι στην αντλία 
κατά τρόπο που να μην εφαρμόζει ακριβώς, με 
αποτέλεσμα ο μετρητής να συνεχίζει να γράφει 
και όταν σταματήσει το πρώτο αυτοκίνητο η α-
ντλία να μετρά από τα 5 ευρώ και μετά. Έτσι, 
αντί για βενζίνη αξίας 20 ευρώ αποδίδει καύ-
σιμο αξίας 15 ευρώ. Μάλιστα, πολλές φορές λένε 
στον οδηγό να μετακινήσει λίγο πιο μπροστά το 
όχημά του, ώστε να εξυπηρετήσουν κι άλλους, 
με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην έχει οπτική 
επαφή με την αντλία.
• Με νοθεία με χρήση ουσιών: Μία από τις πιο 
συχνές καταγγελίες είναι από οδηγούς που λένε 
πως έβαλαν 20 λίτρα και μετά από λίγα χιλιό-
μετρα έπεσε απότομα η στάθμη του δείκτη. Σε 
αυτή την περίπτωση υπάρχει νοθεία με την προ-
σθήκη ουσιών που αυξάνουν τεχνητά τον όγκο 
του καυσίμου, με αποτέλεσμα, μόλις πέσει η 
θερμοκρασία του έπειτα από λίγα χιλιόμετρα, να 
πέφτει απότομα και η στάθμη του δείκτη. Αυτό 
συνέβη και με το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε 
πριν από λίγες ημέρες.

Tο κύκλωμα διένειμε τους 
διαλύτες σε τουλάχιστον 
20 πρατήρια της Αττικής 
που πουλούσαν καύσιμα σε 
χαμηλές τιμές, με στόχο τη 
νοθεία τους, το λαθρεμπόριο 
και το παράνομο κέρδος.

ΠΡΟΣΟΧΉ ΣΤΉ ΦΘΉΝΉ 
ΒΕΝΖΊΝΉ!

  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Μέσα από το παιχνίδι, το Νηπιαγωγείο 
της ΙΟΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ παρέχει ποικί-
λα ερεθίσματα στα παιδιά, με στόχο 

την ολόπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξή 
τους, τόσο σωματικά και πνευματικά, όσο 
συναισθηματικά και κοινωνικά. 

Στις άρτιες εγκαταστάσεις του, εξειδικευμέ-
νοι εκπαιδευτικοί, ενθαρρύνουν την ομαλή 
ένταξη και πορεία των νηπίων, με τρόπο 
δημιουργικό, καλλιεργώντας τα εκφραστικά 
τους μέσα, τα ταλέντα τους και, κυρίως, την 
αγάπη τους για τη μάθηση. 

Το Νηπιαγωγείο της ΙΟΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ είναι 
μια μεγάλη αγκαλιά για όλους, στην οποία 
διαμορφώνεται η προσωπικότητα του κάθε 

παιδιού και μπαίνουν οι βάσεις για την πα-
ραγωγική- μαθητική του πορεία. Με έμφα-
ση στην τεχνολογία και μέσα από καινοτόμες 
εκπαιδευτικές, αθλητικές και εικαστικές 
δραστηριότητες, οι μικροί μας ‘‘πρωταγω-
νιστές’’ ανακαλύπτουν τον συναρπαστικό 
κόσμο της γνώσης παίζοντας, γεγονός που 
συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική τους 
ωρίμανση.

Υπενθυμίζεται, ότι το Νηπιαγωγείο της Ιονί-
ου Σχολής λειτουργεί σε ανεξάρτητες εγκα-
ταστάσεις, στο Μαρούσι (Σισμανογλείου 29 & 
Αγ. Γερασίμου 5). Για περισσότερες πληρο-
φορίες σχετικά με το παιδαγωγικό πρόγραμ-
μα ή τη διαδικασία εγγραφών, μπορείτε να 
επικοινωνείτε στο τηλ. 210 613 6693.

Με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων
ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΩΣ ΠΥΡΗΝΑ 

 ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Συμβουλές
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι πολύ σημα-
ντικό οι οδηγοί να προμηθεύονται καύσιμα 
από επώνυμα πρατήρια, καθώς οι εταιρείες τους 
πραγματοποιούν ελέγχους ποιότητας σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. Επίσης, θα πρέπει να κοι-
τάζουν αν οι αντλίες φέρουν σημάνσεις ελέγχου, 
να βλέπουν τα λίτρα που βάζουν και να ελέγχουν 
αν ο δείκτης καυσίμου στο όχημά τους πηγαίνει 
στη στάθμη που γνωρίζουν ότι θα πρέπει να βρί-
σκεται με τα συγκεκριμένα χρήματα που πλη-
ρώνουν. Πέρα από αυτό, καλό είναι οι οδηγοί να 
είναι σταθεροί πελάτες σε ένα πρατήριο.
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Το 2017 συζητιόταν ως πιθανός διάδοχος του Ντόναλντ Τουσκ στην 
προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το 2019 φεύγει ατιμασμένος 
και υπόλογος για τη δολοφονία της δημοσιογράφου που αποκάλυπτε τη 
διαφθορά της κυβέρνησής του.

Σ
τα μέσα του 2017 ο πρωθυπουρ-
γός της Μάλτας, Τζόζεφ Μουσκάτ, 
βρισκόταν στις καλύτερες ημέρες 
της πολιτικής του καριέρας. Μόλις 
43 χρονών, είχε κλείσει τέσσερα 
χρόνια ως πρωθυπουργός και είχε 
κερδίσει –βελτιώνοντας τα ποσοστά 

του και ξεπερνώντας το 55%– τις πρόωρες εκλογές 
τις οποίες είχε προκηρύξει έναν χρόνο πριν από 
τη λήξη της πενταετούς θητείας του, όταν η σύζυ-
γός του είχε κατηγορηθεί για παράνομες οικονο-
μικές δραστηριότητες.
Αυτό μάλλον δεν τον είχε ακουμπήσει πολιτικά, 
διότι ο 43χρονος Mαλτέζος πολιτικός είχε φτάσει 
να συζητηθεί ως πιθανός διάδοχος του προέδρου 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε περίπτωση που 
δεν ανανεωνόταν η θητεία του Ντόναλντ Τουσκ.
Ακόμη και η συμπερίληψη σε μια τέτοια συζή-
τηση του ονόματος ενός πολιτικού από τη μικρό-
τερη χώρα της Ε.Ε. –τόσο σε έκταση, καθώς είναι 
μόλις 316 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όσο και σε πλη-
θυσμό, που δεν ξεπερνά τις 500.000– ήταν εντυπω-
σιακή, καθώς έδειχνε ότι ο Τζόζεφ Μουσκάτ είχε 
καταφέρει να ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας του.
Ο Μουσκάτ, που ξεκίνησε ως δημοσιογράφος, υ-
ποστηρικτής της Ε.Ε. στο ευρωσκεπτικιστικό Ερ-
γατικό Κόμμα, εξελέγη ευρωβουλευτής στα 30 του 
και ανέλαβε την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος 

οικογενειοκρατίας, προστασίας, ξεπλύματος βρό-
μικου χρήματος, δεσμών μεταξύ τυχερών παιχνι-
διών και οργανωμένου εγκλήματος, το πρόγραμμα 
παροχής υπηκοότητας έναντι επενδύσεων και πλη-
ρωμές από την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν.
Το 2016 και το 2017 αποκάλυψε αμφιλεγόμενες 
και ευαίσθητες πληροφορίες μαζί με κατηγορίες 
που σχετίζονταν με Mαλτέζους πολιτικούς και τα 
Panama Papers.
Στις 22 Φεβρουαρίου 2016 υπαινίχθηκε ότι ο τότε 
υπουργός Ενέργειας και αργότερα υπουργός Του-
ρισμού Κόνραντ Μίτσι είχε δεσμούς με τον Παναμά 
και τη Νέα Ζηλανδία, κάτι που ο ίδιος ο υπουργός 
επιβεβαίωσε δύο ημέρες μετά, ισχυριζόμενος ότι 
το καταπίστευμα στη Νέα Ζηλανδία ήταν για να δι-
αχειρίζεται την οικογενειακή περιουσία.
Μία ημέρα μετά, στις 25 Φεβρουαρίου 2016, α-
ποκάλυψε ότι ο διευθυντής του πρωθυπουργι-
κού γραφείου, Κιθ Σέμπρι, ήταν ιδιοκτήτης παρό-
μοιου καταπιστεύματος και δύο μήνες αργότερα 
ότι οι εταιρείες τους συνδέονταν.
Το 2017 έγραψε ότι μια άλλη παναμέζικη εταιρεία 
ανήκε στη σύζυγο του πρωθυπουργού, Μισέλ Μου-
σκάτ, και αποκάλυψε την ύπαρξη μιας εταιρείας με 
το όνομα 17 Black, η οποία είχε προωθήσει 2 εκατ. 
ευρώ στον Σέμπρι. Στην τελευταία της ανάρτηση 
πριν δολοφονηθεί έγραφε: «Ο απατεώνας Σέμπρι 
ήταν στο δικαστήριο σήμερα ισχυριζόμενος ότι δεν 
είναι απατεώνας» και κατέληγε: «Υπάρχουν απα-
τεώνες όπου κι αν κοιτάξεις. Η κατάσταση είναι 
απελπιστική».

Μετά τη δολοφονία
Αμέσως μετά τη δολοφονία της, η οποία προκά-
λεσε παγκόσμια συγκίνηση αλλά και αγανάκτηση, ο 
πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα κάνει τα πάντα 
για να αποκαλυφθούν οι δολοφόνοι. Ζήτησε μάλι-
στα τη βοήθεια ξένων υπηρεσιών, ανάμεσα στις 
οποίες και το FBI.
Δύο μήνες αργότερα συνελήφθησαν τρεις άνθρωποι 
με την κατηγορία της εμπλοκής στον φόνο. Όμως 
τόσο η οικογένειά της όσο και η διεθνής πολιτική 
και δημοσιογραφική κοινότητα δεν ήταν ικανοποι-
ημένες από την εξέλιξη των ερευνών, καθώς ήταν 
προφανές ότι οποιαδήποτε αναφορά στη δολοφο-
νημένη δημοσιογράφο τούς ενοχλούσε.
Μάλιστα φρόντισαν να απομακρύνουν έναν αυ-
τοσχέδιο χώρο μνήμης και τιμής στο όνομά της.
Η κινητοποίηση δεκάδων εθελοντών δημοσιογρά-
φων, που δημιούργησαν την ομάδα Daphne Project, 
οδήγησε την άνοιξη του 2018 στην αποκάλυψη ότι η 
εταιρεία 17 Black ανήκε στον Γιόργκεν Φένεκ, έναν 
από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στη Μάλτα, 
που ασχολείται κυρίως με καζίνα και ξενοδοχεία 
και είναι επικεφαλής του Tumas Business Group 
και της μαλτογερμανοαζερικής εταιρείας Electrogas.

μετά την τρίτη διαδοχική ήττα του κόμματος από 
το Εθνικιστικό Κόμμα, στις εκλογές του 2008. Έναν 
χρόνο αργότερα οδήγησε το κόμμα του στη νίκη, 
στις ευρωεκλογές του 2009, και τέσσερα χρόνια 
μετά, το 2013, στην εξουσία.
Φιλελεύθερος πολιτικά και κοινωνικά, μέσα σε 
τέσσερα χρόνια κατάφερε να μειώσει το έλλειμμα, 
να κατεβάσει την ανεργία στο ιστορικό χαμηλό του 
4%, να οδηγήσει την οικονομία να τρέχει με ανά-
πτυξη 6% και να αυξήσει μισθούς και συντάξεις.
Και όταν εκλήθη να δώσει εξηγήσεις για τις κατη-
γορίες που ενέπλεκαν τον ίδιο και τη σύζυγό του 
σε υποθέσεις διαφθοράς, είπε απλώς ότι πρόκει-
ται για «τη μητέρα όλων των ψευδών».
Και κέρδισε.

Η Ντάφνε Αν Καρουάνα Γκαλίτσια
Όταν, στις 19 Οκτωβρίου 2017, το νοικιασμένο 
Peugeot 108 που οδηγούσε εξερράγη λίγα μέτρα 
από το σπίτι της σε ένα χωριουδάκι στη βόρεια 
Μάλτα, η δημοσιογράφος Ντάφνε Αν Καρουάνα 
Γκαλίτσια ήταν 53 ετών.
Είχε εμπλακεί στην ερευνητική δημοσιογραφία από 
τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Από το 2008 είχε 
το προσωπικό της blog, Running Commentary 
(Τρέχοντες Σχολιασμοί), και είχε ήδη 48 μηνύσεις 
και αγωγές για όσα είχε γράψει.
Είχε ερευνήσει θέματα κυβερνητικής διαφθοράς, 

Ο Νοέμβριος των αποκαλύψεων
Δεκαοκτώ μήνες αργότερα, στις 14 Νοεμβρίου 
2019, σε μια επιχείρηση της αστυνομίας για ξέ-
πλυμα χρήματος, συνελήφθη ένας υπάλληλος του 
Φένεκ, ο 41χρονος οδηγός ταξί Μέλβιν Τέουμαν, 
ο οποίος προσφέρθηκε να αποκαλύψει λεπτομέ-
ρειες για τη δολοφονία της δημοσιογράφου, εάν 
λάμβανε αμνηστία.
Έξι ημέρες αργότερα, στις 20 Νοεμβρίου 2019, το 
Ναυτικό της χώρας συνέλαβε τον Φένεκ ενώ ετοι-
μαζόταν να εγκαταλείψει τη χώρα με τη θαλαμηγό 
του. Κατά την ανάκριση στην οποία υπεβλήθη, κα-
τονόμασε τον Σέμπρι ως τον εγκέφαλο πίσω από 
τη δολοφονία της δημοσιογράφου και τον κατηγό-
ρησε ότι προσπάθησε να τον επηρεάσει να δείξει 
τον υπουργό Επενδύσεων, Κρις Καρντόνα, ως υ-
πεύθυνο για τη δολοφονία.
Στις 25 Νοεμβρίου ο Μουσκάτ εισηγήθηκε να πα-
ρασχεθεί αμνηστία στον Τέουμαν και την επομένη 
Σέμπρι, Μίτσι και Καρντόνα παραιτήθηκαν. Μάλι-
στα ο Σέμπρι αμέσως μετά την παραίτησή του συ-
νελήφθη, ανακρίθηκε και αφέθηκε ελεύθερος, γε-
γονός που προκάλεσε την οργή της οικογένειας.
Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου ο πρωθυπουργός 
συγκάλεσε το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο 
τον στήριξε και απέρριψε την πρόταση να χο-
ρηγηθεί ασυλία στον Φένεκ με αντάλλαγμα να 
αποκαλύψει τους εντολείς της δολοφονίας της 
δημοσιογράφου.
Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου στη Βαλέτα οργα-
νώθηκε η έκτη από τη σύλληψη του Φένεκ δια-
δήλωση με αίτημα την αποκάλυψη της αλήθειας 
για τη δολοφονία της Γκαλίτσια, η οικογένεια της 
οποίας, όπως και το Εθνικιστικό Κόμμα της αντι-
πολίτευσης, κατηγορούν πλέον ευθέως τον πρω-
θυπουργό για παρέμβαση στην έρευνα με στόχο 
να προστατέψει τον Σέμπρι.
«Τουλάχιστον δύο μάρτυρες και πολλαπλά στοιχεία 
εμπλέκουν τον Σέμπρι στη δολοφονία της συζύ-
γου και μητέρας μας» κατήγγειλαν σε ανακοίνωσή 
τους ο σύζυγος της δημοσιογράφου και τα τρία 
παιδιά τους, κατηγορώντας έναν πρωθυπουργό 
που «συνεχίζει να πιέζει τους δικαστές, τους ε-
νόρκους και τον εκτελεστή των ποινών σε μια έ-
ρευνα που εμπλέκει τρεις από τους στενότερους 
συνεργάτες του».
Δύο ημέρες αργότερα ο Μουσκάτ ανακοίνωσε ε-
πισήμως ότι θα παραμείνει πρωθυπουργός έως 
τις 12 Ιανουαρίου, οπότε θα συγκληθούν τα όρ-
γανα του κόμματος για να εκλέξουν τον νέο ηγέτη.
«Έλεγε πάντα ότι θα φύγει σύντομα και τώρα αι-
σθάνεται ότι έχει έρθει η ώρα, αλλά θέλει πρώτα 
να βγει το πόρισμα της έρευνας για τη δολοφονία 
της Καρουάνα Γκαλίτσια, υπό την εποπτεία του, 
όπως είχε υποσχεθεί» έλεγαν στελέχη του Εργα-
τικού Κόμματος.

Η ΜΕΤΕΩΡΙΚΗ ΑΝΟΔΟΣ  
ΚΑΙ Η ΑΤΙΜΩΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ  
ΦΙΛΟΔΟΞΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

www.freesunday.gr16 08.12.2019

ευρώπη

Η σύζυγος του πρωθυπουργού  
της Μάλτας, Τζόζεφ Μουσκάτ.



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 τη διπλάσια θερμαντική αξία και τη μηδενική εκπομπή ρύπων 

στο περιβάλλον μέσα και έξω από το σπίτι.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 15€

115x115x100

1,30m3 (χύδην)

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

A Π Ό  Φ Έ Τ Ό Σ  Δ Ι Α Θ Έ Σ Ι Μ Η  Π Α Ρ Α Δ Ό Σ Η  Μ Έ  Γ Έ Ρ Α Ν Ό

από 4,5€

από 140€από 120€
1,3 m3 (χύδην)1,3 m3 (χύδην)

από 7€ από 20€

από 8,70€

Big Bag  
Πεύκο

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΙΧΤΥ)

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΑΔΙ)

2 Σακιά Pyroxil  
Δρυς & Όξιά + 1 δίχτυ

Ανάμεικτα Big Bag  
Όξιά - Δρυς 

Σακί Pyroxil  
Έλιά

Προϊόντα  αποκλειστικά ελληνικής υλοτομίας

100€

3€ 5€ 15€

120€ 8€
 Στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ!



Τ
σουνάμι… πλειστηρια-
σμών, που θα παρασύρει 
όσους δεν έχουν προ-
χωρήσει σε κάποια ρύθ-
μιση του δανείου τους, 
έρχεται μέχρι το τέλος 
του 2019. Κι αυτό γιατί οι 

τράπεζες θεωρούν ότι όποιος επιθυμεί να προ-
στατέψει την πρώτη κατοικία του έχει διαθέσιμα 
εργαλεία. Στο πλαίσιο αυτό, τα περισσότερα α-
κίνητα που βγαίνουν σε πλειστηριασμό είναι ε-
μπορικοί και βιομηχανικοί χώροι, καθώς και πο-
λυτελείς και εξοχικές κατοικίες.
Συγκεκριμένα, έως το τέλος του 2019 έχει προ-
γραμματιστεί να διεξαχθούν περί τους 2.400 
νέους πλειστηριασμούς, ενώ ο αριθμός τους έως 
και το τέλος του Ιανουαρίου αναμένεται να ξεπε-
ράσει τους 5.500 και να αυξηθεί τους επόμενους 
μήνες.
Σημειώνεται ότι, δύο χρόνια μετά την ενεργοποί-
ηση του eauction, περισσότεροι από 53.000 πλει-
στηριασμοί ακινήτων έχουν αναρτηθεί μέχρι σή-
μερα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Τον πρώτο 
μήνα λειτουργίας της, τον Νοέμβριο του 2017, δι-
ενεργήθηκαν μόλις 8 πλειστηριασμοί και τον Δε-
κέμβριο του ίδιου χρόνου 20. Από τον Μάιο του 

2018 και μετά, διενεργούνται σταθερά περισσό-
τεροι από 1.000 πλειστηριασμοί κάθε μήνα.
Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις τα α-
κίνητα καταλήγουν στις ίδιες τις τράπεζες. Ει-
δικότερα, καθ’ όλη τη διετία, από τους 31.481 
πλειστηριασμούς που διενεργήθηκαν, μόνο 
στους 12.969 (41%) υπήρξε πλειοδότης. Στους 
10.335 εξ αυτών «νικητής» ήταν τράπεζες και 
μόλις 2.634 τρίτοι.
Την ίδια στιγμή οι τράπεζες προχωρούν σε μα-
ζικές διασταυρώσεις, προκειμένου να ελέγξουν 
την αξιοπιστία των στοιχείων όσων έχουν υποβά-
λει αίτηση ένταξης στον νόμο Κατσέλη και να δι-
απιστώσουν κατά πόσο τα οικονομικά δεδομένα 
που έχουν δηλώσει οι οφειλέτες είναι τα πραγ-
ματικά. Η διασταύρωση των στοιχείων άρχισε 
στις αρχές Νοεμβρίου, μέσω της πρόσβασης που 
δόθηκε στις τράπεζες στη βάση δεδομένων της 
ΑΑΔΕ, και αποσκοπεί στο να αποκαλύψει τους 
στρατηγικούς κακοπληρωτές, αλλά και αυτούς 
που έστω και για τυπικούς λόγους δεν δικαιού-
νται προστασία. Η επαλήθευση των στοιχείων 
γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας που έχει δημιουργηθεί από την ΕΓΙΧ, στην 
οποία έχουν «φορτωθεί» οι περίπου 100.000 εκ-
κρεμείς αιτήσεις του νόμου Κατσέλη.

Αναθέρμανση του ενδιαφέροντος 
Παράλληλα, έχει αναθερμανθεί το ενδιαφέρον 
ιδιωτών να «χτυπήσουν» κάποιο ακίνητο μέσω 
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, εκμεταλλευ-
όμενοι και το γεγονός ότι η μέση αξία των ακι-
νήτων που «βγαίνουν στο σφυρί» έχει μειωθεί 
σημαντικά. Κι αυτό γιατί στην αρχή οι τράπε-
ζες έβγαζαν σε πλειστηριασμό μεγάλα ακίνητα, 
στρατηγικών κακοπληρωτών, ώστε να πιέσουν 
αυτή την κατηγορία οφειλετών, αλλά και να πεί-
σουν για την αποφασιστικότητά τους σε σχέση 
με τους πλειστηριασμούς, αποφεύγοντας ταυ-
τόχρονα κοινωνικές αντιδράσεις. Στη συνέχεια, 
όμως, και υπό την πίεση επίτευξης συγκεκρι-
μένων στόχων λόγω του μνημονίου, άρχισαν να 
ρευστοποιούν και μικρότερης αξίας ακίνητα.
Πιο αναλυτικά, τον Νοέμβριο του 2017, όταν δη-
λαδή άρχισαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, 
η μέση προσφορά για τα ακίνητα που αγορά-
στηκαν (όλα με πλειοδότη την επισπεύδουσα 
τράπεζα) ήταν 239.638 ευρώ. Τον Νοέμβριο του 
2018, στους πλειστηριασμούς όπου υπήρξε πλει-
οδότης, η μέση προσφορά όπου πλειοδότησε η 
τράπεζα ήταν 114.144 ευρώ, ενώ όπου πλειοδότη-
σαν ιδιώτες ήταν 260.611 ευρώ. Σημαντική μεί-
ωση παρατηρήθηκε τον Νοέμβριο του 2019: η 

μέση προσφορά ήταν 86.095 ευρώ όταν πλειο-
δοτούσε η τράπεζα και 98.174 ευρώ όταν πλειο-
δοτούσε ιδιώτης.
Έτσι, τους τελευταίους τρεις μήνες παρατηρεί-
ται συνεχής αύξηση των χρηστών του eauction, 
δηλαδή εκείνων που εγγράφονται στην πλατ-
φόρμα προκειμένου να συμμετάσχουν ως υπο-
ψήφιοι αγοραστές στα προγράμματα πλειστη-
ριασμών που δημοσιεύουν κυρίως οι τράπεζες, 
αλλά και οι εταιρείες διαχείρισης, το Δημόσιο ή 
ακόμη και ιδιώτες που έχουν απαιτήσεις έναντι 
οφειλετών τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου Εφε-
τείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκα-
νήσου, που έχει και την ευθύνη λειτουργίας της 
πλατφόρμας eauction, οι εγγεγραμμένοι χρή-
στες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα φτάνουν σή-
μερα τους 9.626, αλλά οι αιτήσεις που έχουν ε-
γκριθεί ανέρχονται σε 33.656. Η αύξηση του εν-
διαφέροντος για την αγορά ακινήτων μέσω του 
eauction έχει γίνει εμφανής από τον Σεπτέμ-
βριο, οπότε κάθε μήνα εγγράφονται περισσότε-
ροι από 700 νέοι χρήστες, σαφής ένδειξη της αυ-
ξανόμενης ζήτησης στην αγορά του real estate, 
μέρος της οποίας στρέφεται πλέον στην προ-
σφορά ακινήτων μέσω της πλατφόρμας.

Αναποτελεσματικό εργαλείο
Αυτό που προκύπτει, λοιπόν, είναι ότι οι πλει-
στηριασμοί δεν έχουν πετύχει τα επιθυμητά α-
ποτελέσματα, προκαλώντας δυσαρέσκεια στις 
Βρυξέλλες, κάτι που αποτυπώνεται και στην 4η 
έκθεση ενισχυμένης εποπτείας από την Κομι-
σιόν.
Συγκεκριμένα, η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι η 
μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει 
επιταχυνθεί, αλλά το συνολικό απόθεμά τους 
παραμένει πολύ υψηλό (74,5 δισ. ευρώ τον Ιού-
λιο του 2019) και αποτελεί μία από τις υπερβο-
λικές μακροοικονομικές ανισορροπίες της ελλη-
νικής οικονομίας. Μάλιστα, στην έκθεση γίνεται 
επαινετική αναφορά στο σχέδιο «Ηρακλής» για 
τη μείωση των κόκκινων δανείων, αλλά η Κομι-
σιόν ζητά επιτάχυνση των προσπαθειών αντιμε-
τώπισης του προβλήματος. Όπως αναφέρεται, 
τα επόμενα χρόνια οι τέσσερις συστημικές τρά-
πεζες σχεδιάζουν να μειώσουν τα δάνειά τους 
κατά 26 δισ. ευρώ (στο 19,2% έως το τέλος του 
2021). Κατά συνέπεια, πρέπει να καταβληθούν ε-
πιπλέον προσπάθειες, για να καταστεί ο εν λόγω 
στόχος εφικτός.

Από το 2019, 
πραγματοποιούνται 
περισσότεροι από 
2.300 πλειστηριασμοί 
ακινήτων κάθε μήνα.

ΈΡΧΈΤΑΙ ΤΣΟΥΝΑΜΙ... 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ

  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο μοχλός  
για την εμπορική και επιχειρηματική συνεργασία των κρατών

Τ
ο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο 
ιδρύθηκε το 1919, μετά τον Α΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, με το πρωτοπορι-
ακό όραμα της παγκόσμιας ειρήνης 
μέσα από την εμπορική και επιχειρη-
ματική συνεργασία των κρατών. Σήμερα 

είναι ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός οργανισμός στον 
κόσμο, με 6 εκατομμύρια μέλη από 90 χώρες. Βασική 
αποστολή του παραμένει η παγκόσμια προώθηση του 
ελεύθερου εμπορίου και των επενδύσεων.

ICC Ελλάδος
Το ICC Ελλάδος ιδρύθηκε το 1926, είναι συνδεδεμένο 
με 90 επιμελητήρια απ’ όλο τον πλανήτη και βοηθά τους 
επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να έχουν οικονο-
μική εξωστρέφεια. Αποστολή του είναι η προώθηση 
του ελεύθερου διεθνούς εμπορίου και η αντιμετώπιση 
των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης, ενώ αποτε-
λεί μια ισχυρή δύναμη για την ειρήνη και την ευημε-
ρία. Το ICC, και κατ’ επέκταση το ICC Ελλάδος, συνερ-
γάζεται στενά με τα Ηνωμένα Έθνη, τον ΟΟΣΑ, καθώς 
και με άλλα διακυβερνητικά φόρουμ, όπως τα G8 και 
G20, εκφράζοντας ουσιαστικά την παγκόσμια επιχει-
ρηματική κοινότητα.
Πρόεδρος του ICC Ελλάδος είναι ο κ. Πέτρος Δούκας, 
οικονομολόγος, πρώην αναπληρωτής υπουργός Οι-
κονομικών και δήμαρχος Σπάρτης. Φέτος το ICC γιόρ-
τασε στην Αθήνα τα 100 χρόνια λειτουργίας του σε μια 
λαμπρή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώ-
βριο, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους σημα-
ντικοί άνθρωποι από τον πολιτικό και επιχειρηματικό 
στίβο της χώρας.
Τους ξένους και Έλληνες προσκεκλημένους καλωσό-
ρισε ο πρόεδρος του ICC Ελλάδος, κ. Πέτρος Δούκας, 
λέγοντάς τους ότι βρίσκονται στον γεωγραφικό χώρο 
όπου έζησαν και έδρασαν οι σπουδαίοι αρχαίοι Έλλη-
νες φιλόσοφοι και πολιτικοί. Στην εμβληματική του ο-
μιλία στην Αθήνα, ο πρόεδρος του οργανισμού, κ. Paul 
Polman της Unilever, υπογράμμισε πως το ICC θα στο-
χεύει και στη μελλοντική υιοθέτηση από τις επιχειρή-
σεις ενός ηθικού πλαισίου λειτουργίας, που θα τους 
δώσει θέση-κλειδί στην αναμόρφωση του διεθνούς 
οικονομικού συστήματος και στην αντιμετώπιση πα-
γκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και 
η καταπολέμηση των ανισοτήτων. Σημείωσε επίσης ότι 
η παγκόσμια κρίση του 2008 δεν αφορούσε μονάχα την 
οικονομία αλλά και τις αξίες. «Αντιληφθήκαμε ότι το οι-
κονομικό σύστημα που συνδέθηκε με την ανάπτυξη 
μάλλον δεν ήταν βιώσιμο και πως αν δεν το αναμορ-
φώναμε θα είχαμε χειρότερες συνέπειες. Ο τρόπος που 
προσπαθήσαμε να διορθώσουμε τα πράγματα, όμως, 
είχε τεράστιο κόστος και απέκλεισε πολλούς ανθρώ-
πους. Και όποιο σύστημα αποκλείει πολλούς ανθρώ-
πους δεν θα μπορέσει να μακροημερεύσει. Ο καπιτα-
λισμός, όπως τον γνωρίζουμε, θα πρέπει να αλλάξει, 
για να προσαρμοστεί στις επιταγές της σημερινής κοι-

νωνίας» είπε χαρακτηριστικά.
Κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης ήταν η βράβευση από 
το ICC του πρώην πρωθυπουργού, μέλους της Ακαδη-
μίας Αθηνών, κ. Λουκά Παπαδήμου, για την προσφορά 
του προς την πατρίδα. Στην ομιλία του ο βραβευθείς α-
ναφέρθηκε στις απειλές που αντιμετωπίζει η παγκόσμια 
ανάπτυξη σε ένα ρευστό οικονομικό και πολιτικό περι-
βάλλον. «Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
να αντιληφθούν έγκαιρα τις προκλήσεις του κινήματος 
της αντιπαγκοσμιοποίησης» πρόσθεσε, για να καταλή-
ξει πως χρειαζόμαστε ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομική 
και νομισματική ένωση.

ICC Women Initiative: 
Η γυναικεία επιχειρηματικότητα  στο προσκήνιο
Πριν από μερικούς μήνες ο πρόεδρος του ICC Ελλά-
δος, κ. Πέτρος Δούκας, από κοινού με την πρόεδρο 
της Soya Mills International, κ. Μαρίνα Οφλούδη-Για-
βρόγλου, δημιούργησαν το ICC Women Initiative, με 
πρόεδρο την τελευταία. Πρόκειται για μια δυναμική και 
σύγχρονη ένωση γυναικών επιχειρηματιών, διακεκρι-
μένων ηγετικών στελεχών και επικεφαλής εταιρειών 
που επιδιώκουν τη βελτίωση των συνθηκών και την 

ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών στον επιχειρη-
ματικό κλάδο της Ελλάδας με τη συνδρομή της παγκό-
σμιας διασύνδεσης του ICC.

Ιερή συμμαχία
Στόχοι του ICC Women Initiative είναι η ισόρροπη εκ-
προσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβού-
λια τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, η 
αξιοποίηση διακεκριμένων Ελληνίδων στην προσέλ-
κυση επενδύσεων, η σύνδεση με εξέχουσες Ελληνίδες 
που ζουν στο εξωτερικό, η καλλιέργεια σχέσεων με 
αντίστοιχες οργανώσεις στο εξωτερικό και η ένωση 
όλων των γυναικών του επιχειρηματικού κλάδου.
Ταυτόχρονα, το ICC Women Initiative αποσκοπεί στη 
συμπόρευση με το παγκόσμιο κίνημα Empowerment 
of Women, τη μεγαλύτερη κινητοποίηση για τη χειρα-
φέτηση των γυναικών σε όλο τον πλανήτη, καθώς και 
στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση εφήβων αγο-
ριών και κοριτσιών σε συνθήκες simulation governance, 
ώστε οι νέες γενιές των Ελλήνων να αλλάξουν νοο-
τροπία και να μετεξελιχθούν σε ισότιμους συνεργάτες. 
Τέλος, η σημαντική αυτή οργάνωση στοχεύει στην ευ-
αισθητοποίηση των γυναικών επιχειρηματιών σε θέ-

ματα κλιματικής αλλαγής και στην υιοθέτηση πολιτικών 
αντιμετώπισής της.
Κύριο όραμα του ICC Women Initiative είναι η δημι-
ουργία μιας ιερής συμμαχίας μεταξύ των γυναικών 
που δραστηριοποιούνται με πολλούς τρόπους στην ε-
νίσχυση της οικονομίας της Ελλάδας, ώστε να χτίσει 
γερές βάσεις και ισχυρά θεμέλια αξιών. 
Ταυτόχρονα, ο οργανισμός επιχειρεί να δημιουργήσει 
τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι επόμενες γενιές 
της χώρας μας να περάσουν σε μια υγιή ανάπτυξη.

Οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις
Είναι γνωστό ότι οι γυναίκες δεν καταλαμβάνουν 
πολλές ηγετικές θέσεις στις επιχειρήσεις σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Τα ποσοστά των ανδρών σε θέσεις 
προέδρων, διευθυνόντων συμβούλων, κυβερνώ-
ντων, είναι πολύ πιο υψηλά από αυτά των γυναικών. 
Ένας από τους στόχους του ICC Women Initiative 
είναι να προωθήσει τη γυναίκα ως ηγετική φυσιο-
γνωμία και να καταστήσει σαφές ότι οι επιχειρήσεις 
ευημερούν όταν σε αυτές υπάρχει μεγαλύτερη ισό-
τητα μεταξύ των φύλων.
Λόγου χάρη, μια αναφορά της Sodexo επισημαίνει ότι 
οι επιχειρήσεις των οποίων τα διοικητικά συμβούλια α-
ποτελούνται κατά το 1/3 ή και παραπάνω από γυναίκες 
έχουν κατά μέσο όρο 42% υψηλότερα κέρδη και 52% 
υψηλότερες μετοχικές αποδόσεις. Επίσης, το Center for 
Talent Innovation της Νέας Υόρκης ανακάλυψε ότι οι 
εταιρείες με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή ποικιλομορ-
φία είναι κατά 70% πιθανότερο να κατακτήσουν νέες α-
γορές και κατά 45% πιθανότερο να βελτιώσουν το με-
ρίδιο αγοράς τους.
Σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, οι γυναίκες σε 
ηγετικές θέσεις πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα 
στην ανάληψη πρωτοβουλιών, στην προσωπική ανά-
πτυξη, στην επίδειξη ακεραιότητας και ειλικρίνειας, στην 
ανάπτυξη τρίτων, στην οικοδόμηση σχέσεων, στην ο-
μαδική εργασία, στην επίλυση και ανάλυση προβλημά-
των, καθώς και στη δυναμική επικοινωνία. Γιατί, λοι-
πόν, οι γυναίκες δεν μπορούν να φτάσουν στην κορυφή;
Υπάρχουν συστημικές προκαταλήψεις και δυσλει-
τουργικές πεποιθήσεις οι οποίες ευθύνονται για τη 
σταθερή αποτυχία να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων 
σε ηγετικούς ρόλους. Το ICC Women Initiative επιχει-
ρεί να διαφοροποιήσει αυτές τις προκαταλήψεις και 
να προαγάγει τις φιλοδοξίες και τις ικανότητες των 
γυναικών. Σύμφωνα με μελέτες, οι σύγχρονες γυναί-
κες έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες με τους άνδρες, καθώς 
το 98% των ανδρών ηλικίας 24-34 ετών και το 92% 
των γυναικών της ίδιας ηλικιακής κλίμακας επιθυ-
μούν να ανελιχθούν επαγγελματικά. Το ICC Women 
Initiative έρχεται να αποτελέσει έναν δίαυλο επικοινω-
νίας μεταξύ των γυναικών που θέλουν να πετύχουν 
ή που έχουν ήδη πετύχει στον τομέα τους, προκει-
μένου να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους, 
αλλά και τους καρπούς του έργου τους.

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (International Chamber of Commerce – ICC) είναι ο παγκόσμιος επιχειρηματικός ορ-
γανισμός που εκφράζει με κύρος τις επιχειρήσεις απ’ όλους τους τομείς δραστηριοτήτων σε όλα τα μέρη του κόσμου.
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Η 
Μαρίνα Οφλούδη-Γιαβρόγλου έχει το προφίλ 
μιας σύγχρονης γυναίκας που δεν εφησυχάζει, 
δεν συμβιβάζεται και αναλαμβάνει με επιτυχία 
οποιονδήποτε ρόλο και αν της δοθεί. Είναι πρό-
εδρος της Soya Mills International, αντιπρόε-
δρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων 
και μέλος του Δ.Σ. στο ΕΒΕΑ, ενώ πρόσφατα α-

νέλαβε και την προεδρία του ICC Women Initiative.

Το ξεκίνημα μιας επιτυχημένης πορείας
Η επιχειρηματική δράση της κ. Οφλούδη-Γιαβρόγλου έχει ως α-
φετηρία τον πατέρα της, Αριστοτέλη Οφλούδη. Το 1950 ο Αριστο-
τέλης Οφλούδης μαζί με τον Ηλία Ηλιάδη ίδρυσαν την Ελαιουργία 
Βαμβακουργία Θεσσαλονίκης, την πρώτη εταιρεία στον χώρο του 

βαμβακιού με τα πιο σύγχρονα εκκοκκιστήρια της εποχής. Είκοσι 
χρόνια αργότερα ίδρυσαν τη Μύλοι Σόγιας Α.Ε., την πρώτη βιομη-
χανία επεξεργασίας σογιόσπορου και ελαιούχων σπόρων στην Ελ-
λάδα. Η εταιρεία διέθετε ιδιόκτητο λιμάνι, ένα από τα μεγαλύτερα 
της Μεσογείου, στην περιοχή Καλαμάκι Κορινθίας.
Το 1988 ο Αριστοτέλης Οφλούδης έφυγε από τη ζωή αφήνοντας 
στο τιμόνι της επιτυχημένης εταιρείας του την κόρη του, Μαρίνα. 

Η πρόεδρος του ICC Women Initiative μιλάει  
για την αξιοσημείωτη πορεία της, καθώς και για το όραμα  

του οργανισμού του οποίου τα ηνία έχει αναλάβει εδώ  
και μερικούς μήνες

ΜΑΡΊΝΑ ΟΦΛΟΎΔΗ-ΓΊΑΒΡΟΓΛΟΎ

 ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΎ
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Η ηγετική φυσιογνωμία της και η δραστήρια προσωπικότητά της 
έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση στον επιχειρηματικό κόσμο, ωστόσο 
συνάντησε δυσκολίες. Δυσκολίες που είχαν να κάνουν κυρίως με 
το γεγονός ότι ήταν μια γυναίκα στο τιμόνι ενός κολοσσού. «Αν και 
πρακτικά δεν είχα εμπειρία για το αντικείμενο και τις δραστηριό-
τητες της εταιρείας, προσαρμόστηκα πολύ γρήγορα στα νέα δεδο-
μένα, ίσως γιατί βαθιά μέσα μου πίστευα ότι η εταιρεία θα είναι 
μέρος του μέλλοντός μου, αλλά και μέρος της ζωής των παιδιών 
μου. Δεν θα ξεχάσω τις πρώτες μέρες που ανέλαβα, όλοι οι συ-
νεργάτες του πατέρα μου μου έλεγαν να παραιτηθώ, διότι δεν θα 
τα καταφέρω, γιατί ήμουν γυναίκα και γιατί ο κλάδος ήταν ανδρο-
κρατούμενος, καθώς τότε δεν υπήρχαν γυναίκες μάνατζερ στον 
κλάδο, ούτε και στο εξωτερικό. Σε πείσμα όλων, όμως, αποφά-
σισα να παραμείνω, να αναλάβω την εταιρεία, να συνεχίσω την 
παράδοση χωρίς να κάνω ούτε ένα βήμα πίσω και να κρατήσω το 
όραμα ζωντανό» επισημαίνει η κ. Οφλούδη-Γιαβρόγλου, η οποία 
συγκρούστηκε με τις προκαταλήψεις και τις δυσλειτουργικές πε-
ποιθήσεις της εποχής και τα κατάφερε.

Το Soya Mills Group
«Κατά την επαγγελματική μου πορεία έβαζα τον εαυτό μου συνε-
χώς σε δοκιμασία και με πολλή δουλειά κατάφερνα να κρατώ τις 
ισορροπίες ανάμεσα στην επιχείρηση και την οικογένεια, καθώς 
η μετοχική σύνθεση της εταιρείας ήταν οικογενειακή και με πολλά 
ενδοεταιρικά και οικογενειακά προβλήματα» τονίζει η κ. Οφλούδη-
Γιαβρόγλου. Η πίστη και η επιμονή της, αλλά κυρίως η αγάπη της 
για τη δουλειά, την οδήγησαν σταδιακά στην εξαγορά των οικο-
γενειακών μετοχών κι έτσι το 2000 απέκτησε το 100% της Μύλοι 
Σόγιας Α.Ε. «Το γυναικείο μου ένστικτο με βοήθησε, κάνοντας τις 
σωστές επενδύσεις, να αναπτύξω την εταιρεία, ώστε οι ρυθμοί 
προόδου να είναι πλέον ταχείς και να αντέχουν στην οικονομική 
κρίση» αναφέρει η κ. Οφλούδη-Γιαβρόγλου, η οποία εξέλιξε την 
εταιρεία σύμφωνα με τα πρότυπα των καλύτερων ομοειδών εται-
ρειών του εξωτερικού. Πολύ γρήγορα και μέσω διαφόρων επεν-
δυτικών προγραμμάτων από την Ε.Ε. και όχι μόνο, η εταιρεία ε-
ξελίχθηκε σε όμιλο, αποτελούμενη από τη Μύλοι Σόγιας Α.Ε., την 
Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια Α.Ε., με αντικείμενο την τυποποίηση φυ-
τικών ελαίων και ελαιολάδων και την εμπορία αυτών σε Ελλάδα 
και εξωτερικό, και τη Vitagrain BG στη Βουλγαρία, με αντικείμενο 
την εμπορία σιτηρών, δημητριακών, σογιάλευρων και ελαιούχων 
σπόρων, η οποία κατατάσσεται στις 30 πρώτες εταιρείες της Βουλ-
γαρίας. Τέλος, το 2006 ιδρύθηκε η GF Energy, μια νέα, σύγχρονη 
και αυτοματοποιημένη βιομηχανική μονάδα που παράγει και προ-
ωθεί βιοκαύσιμα από φυτικά έλαια.
Σήμερα ο όμιλος Soya Mills κατατάσσεται στις 5 πρώτες βιομηχα-
νίες τροφίμων και στις top 25 βιομηχανίες γενικά. «Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι όταν ανέλαβα την εταιρεία, το 1988, ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών της ήταν 15 εκατ. ευρώ, ενώ σήμερα είναι πάνω από 290 
εκατ. ευρώ, με το 35% αυτού του τζίρου να προέρχεται από εξαγω-
γές» σημειώνει η κ. Οφλούδη-Γιαβρόγλου.

Η συνταγή της επιτυχίας
Η επιτυχία της οφείλεται στη γνώση, στη σκληρή δουλειά, στο γε-
γονός ότι δεν δείλιασε ποτέ, αλλά και στις αξίες που πρέπει να 
τηρεί μια χαρισματική ηγέτις προκειμένου να έχει διάρκεια στον 
χρόνο. «Στα 30 χρόνια της επιχειρηματικής μου καριέρας, από την 
πρώτη μέρα που ανέλαβα και μέχρι σήμερα, κράτησα το στιλ μου, 
τις αρχές μου, όπως και τις αρχές του πατέρα μου, που ήταν πολύ 
βαθιά μορφωμένος, έξυπνος, δημιουργικός και χαρισματικός. Η 
οικογένειά μου με ανέθρεψε με ήθος, αρχές και αξίες, όπως κι εγώ 
ανέθρεψα τα παιδιά μου. Ήμασταν και είμαστε οικογένεια χαμηλών 
τόνων με παράδοση και ουσία, γι’ αυτό και αντέχουμε στην κρίση 
που ταλανίζει τη χώρα από το 2008» αναφέρει.
Ο ρόλος της δεν περιορίζεται στα δύσκολα επιχειρηματικά της κα-
θήκοντα, ασχολείται ενεργά με τα κοινά και την κοινωνία των πο-
λιτών, είναι αντιπρόεδρος στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, 
ενώ κατέχει θέση και στο Δ.Σ. του ΕΒΕΑ στον εξαγωγικό τομέα. 
Σύζυγος, μητέρα, γιαγιά και επιχειρηματίας, υιοθέτησε όλους τους 
ρόλους που μπορεί να έχει μια γυναίκα και πλέον είναι έτοιμη να 
μοιραστεί τη βαθιά εμπειρία και τη σοφία της με άλλες γυναίκες 
που δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό κόσμο, κατέχουν η-
γετικές θέσεις ή προσπαθούν να πετύχουν επαγγελματικά.

Το όραμα του ICC Women Initiative
Πριν από λίγο καιρό η κ. Οφλούδη-Γιαβρόγλου ανέλαβε την προε-
δρία του ICC Women Initiative και, όπως η ίδια αναφέρει, όταν ο α-
γαπημένος της φίλος Πέτρος Δούκας, πρόεδρος του ICC Hellas, την 
πρότεινε για πρόεδρο της συντονιστικής επιτροπής του ICC Women 
Initiative, θεώρησε το εν λόγω εγχείρημα εξαιρετικά σημαντικό.
«Το ICC είναι ο παγκόσμιος επιχειρηματικός οργανισμός, ένα αντι-
προσωπευτικό σώμα που εκφράζει με κύρος τις επιχειρήσεις απ’ 
όλους τους τομείς δραστηριοτήτων σε διεθνές επίπεδο. Βασική 
του αποστολή είναι η προώθηση του ελεύθερου διεθνούς εμπο-
ρίου, βοηθάει τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της 
παγκοσμιοποίησης, πιστεύει στο ελεύθερο εμπόριο και είναι μια 
ισχυρή δύναμη για την ειρήνη και την ευημερία» επισημαίνει η κ. 
Οφλούδη-Γιαβρόγλου και συνεχίζει σχετικά με το όραμα του νέου 
οργανισμού ICC Women Initiative: «Πρόκειται για μια καινούργια 
σελίδα που ανοίγει το ICC Ελλάδος και αφορά το World Business 
Woman Initiative. Αρχικά στόχος του είναι η ανάδειξη της γυναι-
κείας επιχειρηματικότητας, δημιουργικότητας, της ισότητας των 
δύο φύλων και των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζουν 
οι γυναίκες. Τα μέλη του οργανισμού είναι εξέχουσες προσωπι-
κότητες, πολιτικοί, επιχειρηματίες, δικηγόροι, επιστήμονες, ακαδη-
μαϊκοί και βέβαια εξέχουσες Ελληνίδες που ζουν στο εξωτερικό».
Η κ. Μαρίνα Οφλούδη-Γιαβρόγλου ως πρόεδρος του ICC Women 
Initiative έχει αναλάβει να προωθήσει τους στόχους και το όραμα του 
οργανισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να ενώσει τις σύγχρονες 
γυναίκες οι οποίες πετυχαίνουν επαγγελματικά σε δύσκολες εποχές 
και μέσα από μια διαρκή πάλη διατηρούν τους ετερόκλητους ρόλους 
που έχουν αναλάβει και ταυτόχρονα πετυχαίνουν να διατηρήσουν την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η πρόεδρος 
του ICC Women Initiative, έχοντας μια επιτυχημένη πορεία στον δικό της 
δύσκολο επαγγελματικό τομέα, γνωρίζει τα εμπόδια, τους σκοπέλους 
και τις μάχες που πρέπει να δίνουν οι γυναίκες σε καθημερινή βάση 
για να εξελιχθούν και να αναδειχθούν σε θέσεις ηγεσίας, γι’ αυτό και 
αποτελεί την πλέον κατάλληλη προσωπικότητα για την εν λόγω θέση.
Οι αρχές, το ήθος και οι αξίες της, που έφεραν το Soya Mills Group 
στο παγκόσμιο επιχειρηματικό προσκήνιο, είναι πλέον στη διά-
θεση όλων των γυναικών που δραστηριοποιούνται επιχειρημα-
τικά μέσα από τον δίαυλο επικοινωνίας που δημιουργείται και λέ-
γεται ICC Women Initiative.

Η πρόεδρος του ICC Women Initiative έχει 
αναλάβει να προωθήσει τους στόχους και το 
όραμα του οργανισμού στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, να ενώσει τις σύγχρονες γυναίκες 
οι οποίες πετυχαίνουν επαγγελματικά σε δύ-
σκολες εποχές και μέσα από μια διαρκή πάλη 
διατηρούν τους ετερόκλητους ρόλους που 
έχουν αναλάβει.

Στόχος του ICC Women Initiative είναι η ανά-
δειξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας 
και δημιουργικότητας, της ισότητας των δύο 
φύλων και των προβλημάτων που μπορεί να 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, αναφέρει η κ. Μα-
ρίνα Οφλούδη Γιαβρόγλου.
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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΥΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ  
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΚΕΙΜΕΝΑ: ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ, ΜΕΛΊΝΑ ΚΑΡΊΠΊΔΟΥ

ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Για να είναι πετυχημένα τα εορταστικά τραπέζια δεν απαιτείται μόνο διά-
θεση και καλές παρέες. «Επενδύστε» σε ποιοτικά υλικά από υπεύθυνους 
προμηθευτές, δανειστείτε τα μυστικά όσων γνωρίζουν την τέχνη της μα-
γειρικής έχοντας αφιερώσει ώρες σε αυτήν και μάθετε πώς το αλκοόλ, 
όσο άφθονο κι αν είναι, δεν θα χαλάσει τις βραδιές σας. Την ίδια στιγμή ε-
φαρμόστε εκείνους τους διατροφικούς κανόνες που θα σας διατηρήσουν 
στα ίδια κιλά χωρίς να στερηθείτε καμία νοστιμιά – ναι, μπορεί να συμβεί! 
Όλα αυτά στις σελίδες που ακολουθούν, σε ένα γευστικό αφιέρωμα που 
ολοκληρώνεται με τη συνέντευξη του Γιάννη Παρίκου, συνιδιοκτήτη και 
executive chef του εστιατορίου που είναι προορισμός από μόνο του, του 
Bαρούλκου. Ένας διατροφικός και γευστικός οδηγός για τις ημέρες που 
έρχονται. 



Παραδοσιακά μελομακάρονα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΥΝΤΑΓΗΣ 
 
1)   Ετοιμάζουμε το σιρόπι. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα το 

νερό, τη ζάχαρη, το μέλι, την κανέλα και τη φέτα πορτοκα-
λιού. Βράζουμε για 5 λεπτά. Αφήνουμε στην άκρη.

2)  Βάζουμε σε μπολ το ελαιόλαδο, το σπορέλαιο, το ξύσμα, 
τη ζάχαρη, το χυμό πορτοκαλιού, την κανέλα, το κονιάκ, το 
baking powder και τη μαγειρική σόδα. Ανακατεύουμε με 
σπάτουλα ζαχαροπλαστικής μέχρι να ομογενοποιηθεί το 
μείγμα.

3)  Προσθέτουμε το αλεύρι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα 
ώστε να ενσωματωθεί το αλεύρι.

4)  Πλάθουμε μελομακάρονα και τα τοποθετούμε σε ταψί πε-
ρασμένο με λαδόκολλα. Τα χαράζουμε με πιρούνι. 

5)  Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 170οC, για 
25-30 λεπτά.

6)  Όσο είναι ζεστά τα περνάμε για 2-3 λεπτά από το κρύο σι-
ρόπι και τα ακουμπάμε σε πιατέλα.

7)  Τα πασπαλίζουμε με τα κοπανισμένα καρύδια.

Παραδοσιακοί κουραμπιέδες

ΕΚΤΕΛΕΣΗ   
 
1)  Απλώνουμε τα αμύγδαλα σε ταψί στρωμένο με λαδόκολ-

λα. Τα ψήνουμε για 4-5 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο, 
στους 175οC. 

2)  Σε μπολ βάζουμε το λιωμένο βούτυρο με τη ζάχαρη άχνη 
και χτυπάμε με μίξερ χειρός για 2 λεπτά μέχρι να αφρατέψει. 

3)  Προσθέτουμε το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, το Μαλακό 
αλεύρι Νο 2, το baking powder, το κονιάκ και τη βανίλια 
και ανακατεύουμε μέχρι να σχηματιστεί μαλακή ζύμη. 

4)  Σπάμε τα αμύγδαλα με γουδί και τα ανακατεύουμε στη 
ζύμη. 

5)  Πλάθουμε κουραμπιέδες και τους τοποθετούμε σε ταψί 
περασμένο με λαδόκολλα.

6)  Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160οC για 
20-25 λεπτά. 

7)  Όσο είναι ζεστοί, πασπαλίζουμε με λίγη ζάχαρη άχνη.
8)  Όταν κρυώσουν καλά, τους μεταφέρουμε σε πιατέλα, πα-

σπαλίζουμε με επιπλέον ζάχαρη άχνη και σερβίρουμε.

ΥΛΙΚΑ:
•   150 γρ. αλεύρι Μαλακό Nο2  

Μύλοι Αγίου Γεωργίου
•   150 γρ. αλεύρι για όλες τις χρή-

σεις Μύλοι Αγίου Γεωργίου
•  75 γρ. αμύγδαλα λευκά
•   200 γρ. βούτυρο γάλακτος  

λιωμένο 
•  60 γρ. ζάχαρη άχνη
•  1/4 κ.γ. baking powder
•  15 γρ. κονιάκ 
•  1 βανίλια
•  ζάχαρη άχνη για το πασπάλισμα

Σκεύη/συσκευές: ταψί φούρνου, μπολ, γουδί • Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά • Χρόνος ψησίματος: 
20-25 λεπτά • Χρόνος αναμονής:  - • Μερίδες: 20-25 κουραμπιέδες • Βαθμός δυσκολίας: Εύκολο

Σκεύη/συσκευές: κατσαρόλα, μπολ, ταψιά φούρνου • Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά   
Χρόνος ψησίματος: 20-25 λεπτά •  Χρόνος αναμονής:  - •  Μερίδες: 25-30 μελομακάρονα • Βαθμός 
δυσκολίας: Εύκολο

Η φροντίδα είναι η συνταγή.

ΥΛΙΚΑ 
 Για τα μελομακάρονα:
•   500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρή-

σεις Mύλοι Αγίου Γεωργίου
•  120 ml ελαιόλαδο
•  120 ml σπορέλαιο
•  ξύσμα από 1 πορτοκάλι
•  60 ml χυμό πορτοκάλι
•  75 γρ. ζάχαρη
•  ½ κ.γλ. κανέλα
•  50 ml κονιάκ
•  ½ κ.γλ. baking powder
•  1/4 κ.γλ. μαγειρική σόδα 

Για το σιρόπι: 
•  350 ml νερό
• 250 γρ. ζάχαρη
• 250 γρ. μέλι
• 1 ξύλο κανέλας
• 1 φέτα πορτοκαλιού

Άλλα υλικά:
• 100 γρ. κοπανισμένα καρύδια
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΓΕΥΣΗ  

ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
08.12.2019

«Δεν έχω  
αγαπημένο φαγητό.  

Θέλω να είναι  
καλομαγειρεμένο»

ΓΙΆΝΝΗΣ ΠΆΡΙΚΟΣ,  
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΉΤΉΣ ΚΑΙ EXECUTIVE CHEF 

ΤΟΥ BΑΡΟΥΛΚΟΥ

ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Ο 
Γιάννης Παρίκος έχει εκπαιδευτεί, μεταξύ άλλων, 
στο τριάστερο εστιατόριο του ξενοδοχείου Bristol στο 
Παρίσι στο πλάι του Eric Frechon και στο δυάστερο 
Sea Grill στις Βρυξέλλες με τον Yves Mattagne. Στην 
Ελλάδα τη σεζόν 2009-2010 ήταν σεφ στη Χύτρα, κερ-
δίζοντας 1 αστέρι Michelin, ενώ διετέλεσε executive 

chef στο Water Restaurant του ξενοδοχείου Sani Asterias Suites. 
Το 2012 ήταν σεφ στο Life Gallery και το 2013 στο Cash. Έχει τιμηθεί 
με Χρυσό Σκούφο επί 12 συναπτά έτη, από το 2007 μέχρι σήμερα. 
Σήμερα είναι συνιδιοκτήτης και executive chef του Bαρούλκου στον 
Πειραιά και μας εξηγεί πώς η ελληνική κουζίνα μπορεί να γίνει το 
βαρύ χαρτί της «βιομηχανίας» μας μαζί με τον τουρισμό.

Βλέπουμε σε εκπομπές, ντοκιμαντέρ και ταινίες πως η πίεση για 
έναν μάγειρα, όσο έμπειρος ή καταξιωμένος και να είναι, είναι 
μεγάλη. Ισχύει; Είναι τόσο απαιτητικό επάγγελμα;
Ως επάγγελμα, ναι, είναι πραγματικά απαιτητικό. Το πόσο έγκειται 
στον χαρακτήρα του καθενός. Αυτό έχω καταλάβει στα χρόνια που 
εργάζομαι. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο μ’ εμάς αλλά γενικότε-
ρα. Το δικό μας επάγγελμα είναι απαιτητικό γιατί πρέπει να βγει ένας 
συγκεκριμένος όγκος δουλειάς σε συγκεκριμένο χρόνο, ο οποίος 
εδώ, στην Ελλάδα, είναι πιο πιεστικός, γιατί όλοι έρχονται αργά για 
να φάνε. Όμως, τελικά, το πόσο βαρύ θα το νιώσεις όλο αυτό έχει να 
κάνει με τον χαρακτήρα σου.

Και ποια είναι η ανταμοιβή; Θέλω να πω, ο ηθοποιός παίρνει το 
χειροκρότημα. Εσείς;
Αυτή είναι η ανταμοιβή και για τον σεφ. Ή στιγμή που θα βγει στη 
σάλα και θα ακούσει τα καλά σχόλια. Αυτή είναι η επιβράβευση και 
η δύναμη που παίρνεις.

Τα τελευταία χρόνια οι σεφ θεωρούνται οι νέοι DJs. Είναι σταρ, 
λαμπεροί, τους κάνουμε συνεντεύξεις, τους ακολουθούμε στα 
social media… Είναι καλό αυτό για το επάγγελμά σας;
Θεωρώ ότι όσο καλό είναι, άλλο τόσο είναι και κακό. Ψωνίζει πολύ 

κόσμο και βλέπεις πολλούς μάγειρες να ασχολούνται περισσότερο 
με το ίντερνετ παρά με την κουζίνα τους. Κι αυτό το καταλαβαίνεις 
βέβαια όταν πηγαίνεις να φας εκεί όπου μαγειρεύουν. Ενώ έχεις 
σχηματίσει μια ωραία εικόνα γι’ αυτούς και για τα πιάτα τους μέσα 
από το Instagram, τη στιγμή που τρως προσγειώνεσαι λίγο απότομα. 
Όπως σε όλα, θέλει μέτρο. Είναι υπερβολικό αυτό που γίνεται. Αλλά 
έτσι είναι η μόδα. Έπειτα από κάποια χρόνια θα ισορροπήσει κι αυτό.

Πώς είναι να κερδίζεις αστέρι Michelin;
Είναι το χειροκρότημα που λέγαμε προηγουμένως. Είναι η αναγνώ-
ριση του κόπου σου. Είναι πολύ σημαντική διάκριση, γιατί σε βάζει 
σε ένα ξεχωριστό κλαμπ. Όχι μόνο ως σεφ αλλά ως επιχείρηση. 
Είναι πολλοί εκείνοι που επιλέγουν εστιατόρια βάσει αυτής της ανα-
γνώρισης. Σε βοηθάει ως γαστρονομικό προορισμό.

Υπάρχει αυτό που λέμε εθνική κουζίνα – ελληνική, κινεζική, γαλ-
λική κ.λπ. Η ελληνική τι ακτινοβολία έχει;
Στο εξωτερικό τώρα ξεκινά μια προσπάθεια με εστιατόρια που ανοί-
γουν κι έχουν ελληνική ταυτότητα – που ξεπερνάει το σουβλάκι. 
Αυτά τα εστιατόρια στοχεύουν κυρίως στους τουρίστες που έχουν 
έρθει στην Ελλάδα, έχουν φάει καλά και αναζητούν τις ίδιες γεύσεις 
και τον χειμώνα. Ωστόσο, όλες αυτές οι προσπάθειες γίνονται χωρίς 
βοήθεια από το κράτος.

Πώς θα μπορούσε, δηλαδή, να βοηθήσει το κράτος;
Με σεμινάρια στα νησιά, σε μέρη που είναι προορισμοί όλο τον χει-
μώνα, ώστε οι άνθρωποι αυτοί, που δεν έχουν παραπάνω γνώσεις 
και βασίζονται κυρίως στην εμπειρία τους, να δουν νέα πράγματα. 
Θα μπορούσαν π.χ. δέκα αναγνωρισμένοι σεφ να αναλάβουν να 
εξηγούν πώς λειτουργεί ένα εστιατόριο, ώστε να είναι πιο σωστό και 
οργανωμένο. Έτσι, το καλοκαίρι και ο πελάτης θα βρει κάτι ιδιαίτερο, 
κάτι προσεγμένο, και όχι κάτι που είναι παγωμένο από τον χειμώνα.

Ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό;
Δεν έχω αγαπημένο φαγητό. Θέλω να είναι καλομαγειρεμένο. Έχω 

Βλέπεις πολλούς μάγειρες να ασχολούνται 
περισσότερο με το ίντερνετ παρά με την 
κουζίνα τους. Κι αυτό το καταλαβαίνεις βέβαια 
όταν πηγαίνεις να φας εκεί όπου μαγειρεύουν. 
Ενώ έχεις σχηματίσει μια ωραία εικόνα γι’ 
αυτούς και για τα πιάτα τους μέσα από το 
Instagram, τη στιγμή που τρως προσγειώνεσαι 
λίγο απότομα. Όπως σε όλα, θέλει μέτρο. 
Είναι υπερβολικό αυτό που γίνεται. Αλλά έτσι 
είναι η μόδα. Έπειτα από κάποια χρόνια θα 
ισορροπήσει κι αυτό.

μια ιδιαίτερη προτίμηση βέβαια σε ό,τι είναι μαγειρεμένο σε ξυλό-
φουρνο. Ίσως επειδή έχω μεγαλώσει με αυτές τις γεύσεις. Ή μητέ-
ρα μου και η γιαγιά μου έψηναν ψωμί, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς 
μήνες, στον ξυλόφουρνο, στον τόπο καταγωγής μας, τη Γλύφα. Το 
όνειρό μου είναι να φτιάξω ένα τέτοιο μαγαζί, όπου όλα θα είναι μα-
γειρεμένα σε ξυλόφουρνο.

Τελικά, τι είναι το φαγητό για εσάς; Πολιτισμός; Επικοινωνία;
Κατ’ αρχήν, πραγματικά είναι παιδεία και πολιτισμός. Και ένας άν-
θρωπος που εκπαιδεύει τον ουρανίσκο του να αναζητά γεύσεις εκ-
παιδεύει και το μυαλό του. Δεν έχει να κάνει με το γκουρμέ. Καλό φα-
γητό μπορείς να βρεις και στην πιο απομακρυσμένη ταβέρνα, αρκεί 
να το έχει μαγειρέψει κάποιος με το «θέλω» του.

Το καλό φαγητό είναι και υγιεινό;
Δεν συνάδουν πάντα αυτά τα δύο. Συνήθως το γευστικό φαγητό είναι 
και λίγο ανθυγιεινό. Έχει και λίγο βουτυράκι, λίγο λιπάκι παραπάνω.



Στεφάνι χριστουγεννιάτικο 
µε φρούτα του δάσους

Kορµός με κάστανο

ΥΛΙΚΑ 
Για την βάση µπισκότου: 
• 150 γρ. βούτυρο χωρίς αλάτι 
• 100 γρ. ζάχαρη 
• 7,5 γρ. άρωμα βανίλιας (Βανιλέτα) 
• 1 αυγό 
• 2 κουτ. γλυκού μπέικιν πάουντερ 
• 150 γρ. αλεύρι 
• 200 γρ. Πτι-Μπερ Παπαδοπούλου, 
τριμμένα 

Για τη διακόσµηση: 
• 230 γρ. κρέμα τυριού μαλακή 
• 100 γρ. ζάχαρη 
• 1-2 κουτ. γλυκού χυμό λεμονιού 
• 100 γρ. σπόρους ρόδι 
• 100 γρ. μύρτιλα 
• 100 γρ. βατόμουρα 
• 8-10 κλαράκια φρέσκο δυόσμο

ΥΛΙΚΑ 
Για το παντεσπάνι:
• 3 αυγά
• 85 γρ. ζάχαρη
• 85 γρ. αλεύρι
• 15 γρ. σκόνη κακάο
•  ½ κουτ. γλυκού μπέικιν 

πάουντερ

Για τη γέµιση:
•  250 γρ. γλυκό πουρέ  

κάστανου
• 1 πρέζα κανέλα
• 200 γρ. κρέμα γάλακτος
• 100 γρ. ζάχαρη
• 1 κουτ. σούπας μέλι
•  150 γρ. σπασμένα  

Πτι – Μπερ Παπαδοπούλου

Για την επικάλυψη:
• 50 γρ. βούτυρο
•  150 γρ. κουβερτούρα  

μαύρης σοκολάτας
• 200 γρ. ζάχαρη άχνη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΥΝΤΑΓΗΣ 
 
1. Βουτυρώνουμε ένα στρογγυλό ταψί. Σε ένα μπολ χτυπάμε το 
βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να γίνει αφράτο. Προσθέτουμε την 
βανίλια και το αυγό και ανακατεύουμε. 
2. Σε ξεχωριστό μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, τα Πτι-Μπερ 
και το μπέικιν πάουντερ. Σταδιακά προσθέτουμε το μείγμα με το 
βούτυρο, τη ζάχαρη, την βανίλια και το αυγό. Συνεχίζουμε να ανα-
κατεύουμε μέχρι να αναμειχθούν καλά και η ζύμη να γίνει πολύ 
σφιχτή. 
3. Τυλίγουμε την ζύμη κυλινδρικά, σε αλευρωμένη επιφάνεια. 
Την τοποθετούμε στο 
ταψί σε σχήμα στεφανιού, ενώνοντας τις δύο άκρες της. Ψήνουμε 
για 15-20’ στους 
180°C έως να είναι έτοιμο. Το αφήνουμε να κρυώσει καλά. 
4. Για την επικάλυψη, αναμειγνύουμε σε ένα μεγάλο μπολ την 
κρέμα τυριού, τη 
ζάχαρη και το χυμό λεμονιού. Απλώνουμε το μείγμα επάνω στο 
στεφάνι. Διακοσμούμε με σπόρους ροδιού, βατόμουρα, μύρτιλα, 
φρέσκο δυόσμο. Αφήνουμε να κρυώσει στο ψυγείο.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΥΝΤΑΓΗΣ 
 
 1. Για το παντεσπάνι, απλώνουμε σε ένα παραλληλόγραμμο ταψί λαδόκολλα και βου-
τυρώνουμε. 
2.Χτυπάμε τα αυγά με την ζάχαρη μέχρι να γίνουν παχύρρευστα και κρεμώδη. Κοσκινί-
ζουμε μαζί το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη σκόνη κακάο και τα 
ανακατεύουμε προσεκτικά με σπάτουλα μέσα στο μείγμα των αυγών. Ρίχνουμε το μείγ-
μα στο ταψί ισόπαχα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 8’-10’. 
3.Όταν το ψημένο παντεσπάνι είναι ακόμα ζεστό και μαλακό, το τουμπάρουμε σε μια νέα 
λαδόκολλα που έχουμε πασπαλίσει με λίγη ζάχαρη. Το τυλίγουμε μαζί με τη λαδόκολλα, 
ξεκινώντας από τη μεγάλη πλευρά. Το σκεπάζουμε με νωπή πετσέτα και το αφήνουμε 
να κρυώσει καλά. 
4. Για τη γέμιση αναμειγνύουμε τον πουρέ από κάστανο μαζί με την κανέλα και τη 
ζάχαρη. Σε ένα ξεχωριστό μπολ χτυπάμε την κρέμα γάλακτος μέχρι να δέσει. Κατόπιν 
ρίχνουμε μέσα το μέλι και το μείγμα με τον πουρέ κάστανο. 
Ξεδιπλώνουμε το παντεσπάνι, απλώνουμε τη γέμιση και τρίμματα Πτι-Μπερ. Προσε-
κτικά το ξανατυλίγουμε, χωρίς τη λαδόκολλα και το τοποθετούμε στο ψυγείο. 
5. Για την επικάλυψη, λιώνουμε σοκολάτα σε μπεν μαρί και αφήνουμε να κρυώσει. 
Χτυπάμε το βούτυρο σε ένα μπολ μέχρι να αφρατέψει. Συμπληρώνουμε σταδιακά τη 
ζάχαρη άχνη και την κρύα σοκολάτα. 
6.Κόβουμε το 1/4 του κορμού κατά μήκος υπό γωνία, ώστε να σχηματίσουμε 
ένα κλαδί. Το τοποθετούμε στο πλάι, χρησιμοποιώντας την επικάλυψη για να το κρα-
τήσουμε σταθερό. 
7.Απλώνουμε το γλάσο επάνω στον κορμό και στο κλαδί και με ένα πιρούνι 
δίνουμε το εφέ του φλοιού δέντρου. Πασπαλίζουμε επάνω ζάχαρη άχνη. Διακοσμού-
με με ξύσματα σοκολάτας, ζαχαρόπαστα σε σχήμα γκι, φρέσκα φρούτα ή οτιδήποτε 
μας αρέσει.

TIP: ΤΟΠΟΘΕΤHΣΤΕ ΚΟΜΜΕΝΟ ΤΟ ΡΟΔΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΠΟΛ ΜΕ ΝΕΡΟ 
KAI ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ.

TIP: ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΤΥΛΙΓΕΤΕ ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΖΕΣΤΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΑΛΑΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ.

Χριστουγεννιάτικες απολαυστικές συνταγές 
με Πτι Μπερ Παπαδοπούλου
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Τα διατροφικά do’s and don’ts  
της εορταστικής περιόδου

Έξυπνα tips για να μη σε πειράξει 
το ποτό στις γιορτές
Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, αυξάνονται οι βόλτες και οι συνα-
ντήσεις με συγγενείς και φίλους. Είναι σύνηθες σε τέτοιες περι-
όδους να αυξάνονται τόσο η συχνότητα όσο και η ποσότητα του 
αλκοόλ που καταναλώνεται. Κάποιες φορές, μάλιστα, η κατανά-
λωση είναι αρκετά μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη. Μερικά έξυ-
πνα tips τα οποία θα βοηθήσουν ώστε να μη χαθεί ο έλεγχος είναι 
τα παρακάτω:
• Η κατανάλωση φαγητού πριν ή/και κατά τη διάρκεια της πρό-
σληψης αιθυλικής αλκοόλης. Ιδιαιτέρως γεύματα πλούσια σε λί-
πος καθυστερούν την απορρόφηση του αλκοόλ. Καλές επιλογές 
αποτελούν τα τυριά (γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παρμεζάνα κ.λπ.), οι 

ελιές και το ελαιόλαδο (π.χ. παξιμάδι με ελαιόλαδο, ντομάτα και 
ελιές), καθώς και οι ξηροί καρποί.
• Η σωστή ενυδάτωση. Κατανάλωση τουλάχιστον 1 ποτηριού 
νερό για κάθε μερίδα ποτού. Μερίδα ποτού θεωρούνται τα 330 ml 
μπίρας, τα 125 ml κρασιού και τα 45 ml ποτού (περιεκτικότητα 40% 
σε αιθυλική αλκοόλη). Προσοχή στις μερίδες που σερβίρονται στο 
σπίτι, οι οποίες συνήθως είναι πολύ μεγαλύτερες!
• Καταμέτρηση μερίδων ποτού και οριοθέτησή τους. Είναι σκό-
πιμο να έχει προγραμματιστεί ο αριθμός των ποτών που θα κα-
ταναλωθούν. Αν η συνεύρεση διαρκέσει ώρες, η κατανάλωση 
ποτών μπορεί να συνδυαστεί με την κατανάλωση και άλλων, μη 
αλκοολούχων ποτών, όπως το νερό, το ανθρακούχο νερό, το τσάι, 
ο καφές κ.λπ.
• Για μεγάλες χρονικά συναντήσεις και για τους λάτρεις του αλκοόλ, 

η επιλογή ποτών τα οποία δεν αγαπούν ιδιαιτέρως ίσως αποτελεί 
μια έξυπνη τακτική για την κατανάλωση λιγότερων μερίδων ποτών.

Όλα τα ποτά έχουν τις ίδιες θερμίδες
Στα περισσότερα ποτά τις θερμίδες τις παρέχει η αιθυλική αλκοό-
λη. Ένα ml αιθυλικής αλκοόλης αποδίδει 7 kcal. Όλα τα ποτά, στις 
μερίδες που σερβίρονται, έχουν περίπου την ίδια περιεκτικότητα σε 
αιθυλική αλκοόλη. Για παράδειγμα, ένα ποτήρι κρασί (125 ml) με 
περιεκτικότητα 12% σε αλκοόλ περιέχει 15 ml αιθυλικής αλκοόλης 
και αποδίδει 105 θερμίδες. Αντίστοιχα, ένα ποτήρι ουίσκι (45 ml) με 
περιεκτικότητα 40% σε αλκοόλ περιέχει 18 ml αιθυλικής αλκοόλης 
και αποδίδει 126 θερμίδες. Ομοίως, ένα ποτήρι μπίρα (330 ml) με 
περιεκτικότητα 5% σε αλκοόλ περιέχει 16,5 ml αιθυλικής αλκοόλης 
και αποδίδει 116 θερμίδες. Συνεπώς, η θερμιδική διαφορά μετα-



29www.freesunday.gr

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΓΕΥΣΗ  
ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

08.12.2019

ξύ των μερίδων διαφόρων ποτών είναι πολύ μικρή και εξαρτάται 
κατά κύριο λόγο από την περιεκτικότητά τους σε αιθυλική αλκοό-
λη. Αυτό που αυξάνει πολύ τη θερμιδική πρόσληψη είναι τα συνο-
δευτικά των ποτών και όχι τα ίδια τα ποτά.

Πέντε tips για ισορροπημένα Χριστούγεννα
Όσοι ασχολούνται με το σωματικό τους βάρος θα έχουν συνειδη-
τοποιήσει πως για τον έλεγχο του βάρους τους είναι πιο εύκολο 
να αυξάνουν πράγματα παρά να μειώνουν. Παρακάτω θα βρείτε 
5 tips τα οποία θα σας βοηθήσουν να μη διαταράξετε την ισορρο-
πία του οργανισμού σας και του βάρους σας κατά τη διάρκεια των 
Χριστουγέννων, αυξάνοντας ή προσθέτοντας και όχι μειώνοντας 
ή αφαιρώντας.
1.  Αυξήστε τη σωματική σας δραστηριότητα! Λίγο η χαλάρωση και 

η ανάγκη για ξεκούραση κατά τη διάρκεια των εορτών, λίγο το 
κρύο του χειμώνα, λίγο οι συνευρέσεις με οικογένεια και φί-
λους, έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της σωματικής δραστη-
ριότητας. Εύκολοι τρόποι για να το αλλάξετε αυτό είναι να χρη-
σιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς αντί για το αυτοκίνητο, 
τα πόδια για μικρές αποστάσεις και τις σκάλες αντί για το ασαν-
σέρ. Επίσης, όμορφες βόλτες είναι στο κέντρο της Αθήνας, σε 
πάρκα, σε μουσεία, στην Ακρόπολη κ.λπ. Τα ομαδικά αθλήματα 
και ο χορός αποτελούν δύο ευχάριστες δραστηριότητες για τους 
περισσότερους. Ιδιαίτερα χρήσιμη θα είναι και η χρήση βημα-
τομετρητή, ο οποίος θα σας βοηθήσει να γνωρίζετε τα επίπεδα 
της σωματικής σας δραστηριότητας, καθώς και να τα αυξήσετε.

2.  Αυξήστε τα φρούτα! Η αυξημένη κατανάλωση γλυκών και τα 
μεγαλύτερα κύρια γεύματα έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορι-
σμό της κατανάλωσης φρούτων. Για να μη μειώσετε σημαντι-
κά την ποσότητα των φρούτων που θα καταναλώσετε αυτές τις 
γιορτές, προσπαθήστε να τα ενσωματώσετε στα κύρια γεύματά 
σας, όπως μέσα στις σαλάτες, ως επιδόρπιο ή ακόμη και με τη 
μορφή smoothies κατά τη διάρκεια της ημέρας.

3.  Αυξήστε τα λαχανικά! Τόσο η μεγάλη διαθεσιμότητα τροφίμων 
όσο και η διαθεσιμότητα φαγητών που δεν καταναλώνουμε συ-
χνά μέσα στο έτος έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατα-
νάλωσης λαχανικών. Κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων 
εορτών οι περισσότεροι καταναλώνουν μικρότερη ποσότητα 
σαλάτας απ’ ό,τι συνήθως και λιγότερα φαγητά τα οποία περι-
λαμβάνουν λαχανικά. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, αυξάνονται 
σημαντικά οι θερμίδες του γεύματος, συνεπώς και το σωματικό 
βάρος. Προσπαθήστε να έχετε διάφορες επιλογές λαχανικών 
στο τραπέζι (ωμά, βραστά, ψητά) ή και να προσθέτετε λαχανικά 
στα φαγητά που μαγειρεύετε (π.χ. κάποιο κρέας με λαχανικά ή 
πίτες/τάρτες με λαχανικά). Εξαιρετική εορταστική επιλογή απο-
τελούν οι σούπες (βελουτέ ή μη) λαχανικών.

4.  Μην πηγαίνετε νηστικοί στα τραπέζια! Είναι πολλοί αυτοί που 
δεν τρώνε μεσημεριανό ή τρώνε κάτι πολύ ελαφρύ όταν ξέ-
ρουν ότι θα βγουν το βράδυ για φαγητό. Η πεποίθηση είναι πως 
μειώνουν τη συνολική ενεργειακή πρόσληψη της ημέρας και 
βοηθούν στον καλύτερο έλεγχο του σωματικού τους βάρους. 
Δυστυχώς, φαίνεται πως δεν είναι μία από τις επιτυχημένες 
τακτικές. Η έντονη πείνα που αισθάνεται κάποιος πριν από το 
γεύμα έχει ως αποτέλεσμα να παραγγείλει πολύ περισσότερα 
πιάτα απ’ όσα θα ήθελε ή θα μπορούσε να φάει, και να κατα-
ναλώσει πολύ μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού από αυτήν που 
θα κατανάλωνε αν δεν πεινούσε. Επομένως, είναι καλό να μην 
παραλείπετε το προηγούμενο κύριο γεύμα και ακόμη καλύτερο 
να προσθέτετε κάποιο σνακ πριν από τα εορταστικά τραπέζια.

5.  Προσθέστε πρωινό! Πολλές φορές κατά τη διάρκεια των εορ-
τών, επειδή ορισμένοι ξυπνάνε πιο αργά το πρωί ή/και τρώνε 
μεσημεριανό πιο νωρίς, παραλείπουν το πρωινό τους. Είναι ιδι-
αίτερα σημαντικό να μην παραλείπετε το πρωινό σας, τόσο γιατί 
αποτελεί μία από τις καλύτερες μεθόδους ελέγχου της όρεξης 
και του σωματικού βάρους όσο και γιατί είναι μια ιδανική ευ-
καιρία για οικογενειακή συνεύρεση. Επίσης, όπως αναφέρθηκε 
και παραπάνω, αυτή η τακτική οδηγεί σε υπερκατανάλωση φα-
γητού στο επόμενο γεύμα.

Αν θέλετε να κάνετε γενικές εξετάσεις αίματος, 
προλαβαίνετε! Πριν από τα Χριστούγεννα!
Η βιβλιογραφία δείχνει ότι τα επίπεδα των λιπιδίων (ολικής και LDL χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων) στον γενικό 
πληθυσμό είναι ανεβασμένα αμέσως μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Συνεπώς, η διάγνωση της υπερλιπιδαιμίας δεν θα 
πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τις γιορτές και θα πρέπει να επαναξιολογείται μετά από ένα χρονικό διάστημα και οπωσδήπο-
τε πριν από τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Τρόφιμα τα οποία αυξάνουν τη χοληστερόλη είναι εκείνα που περιέχουν 
trans λιπαρά οξέα, όπως είναι τα έτοιμα και συσκευασμένα τρόφιμα (αρτοσκευάσματα τύπου κρουασάν, μπισκότα, κέικ, 
ζύμες/πίτες/σφολιάτες, πατατάκια, γαριδάκια κ.ά.), και εκείνα που περιέχουν κορεσμένα λιπαρά οξέα, όπως είναι το κόκκινο 
κρέας και το λίπος του, τα αλλαντικά (σαλάμι, λουκάνικο, μπέικον), τα φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, έλαιο καρύδας κ.λπ.), τα 
τυριά, η κρέμα γάλακτος, το βούτυρο κ.ά. Άρα, αν θέλετε να κάνετε εξετάσεις αίματος, είναι καλό να τις προγραμματίσετε πριν 
από την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Γιατί ο Άγιος Βασίλης δεν παχαίνει;
Ίσως η πρώτη και αυθόρμητη απάντηση να είναι 
«επειδή είναι ήδη χοντρούλης!». Ωστόσο, τα πε-
ρισσότερα άτομα, ανεξάρτητα από το σωματικό 
τους βάρος, κατά τη διάρκεια των εορτών εμφα-
νίζουν μια αύξηση τουλάχιστον 0,5-1 κιλό. Γεγονός 
το οποίο είναι λογικό και δεν προκαλεί ιδιαίτερη 
έκπληξη. Αυτό συμβαίνει γιατί μεταβάλλεται η 
καθημερινή ρουτίνα, αυξάνονται η ποσότητα και 
η συχνότητα των γευμάτων και των γλυκών που 
καταναλώνονται, αυξάνεται η πρόσληψη αλκοόλης 
και μειώνεται η σωματική δραστηριότητα. Ωστόσο, 
αν μετά το τέλος της εορταστικής περιόδου όλοι 
επιστρέψουν στην κανονική τους ρουτίνα, τόσο στη 
διατροφή όσο και στη σωματική δραστηριότητα, 
επιστρέφει και το βάρος στα προ εορταστικά επί-
πεδα. Συνεπώς, και ο Άγιος Βασίλης το παρακά-
νει μόνο τις εορταστικές ημέρες και τον υπόλοιπο 
χρόνο έχει σταθερές συνήθειες.
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Μαγειρεύουμε…
Τέσσερις food bloggers που ακολουθούμε πιστά στο Instagram μοιράζονται μαζί μας  

χριστουγεννιάτικα μαγειρικά μυστικά.

Let’s treat 
ourselves
Τα υλικά και οι γεύσεις μπερδεύονται 
φλερτάροντας με τον φακό στον διαδικτυ-
ακό τόπο της Ευγενίας Τρούσα.

https://www.handmadelittletreats.gr/
https://www.instagram.com/
letstreatourselves.gr/

«Τα Χριστούγεννα κάθε σπιτικό φοράει τα 
γιορτινά του, με την οικογένεια να μαζεύεται 
γύρω από το γιορτινό τραπέζι και την κουζίνα 
να μυρίζει κανέλα και μπαχαρικά. Γι’ αυτό το 
εορταστικό τραπέζι μού ζητήθηκε να επιλέξω 
ένα αγαπημένο μου υλικό και να εξηγήσω 
πώς θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε 
με τον καλύτερο τρόπο. Εκείνο που θα σας 
προτείνω είναι να προσθέσετε στα πιάτα σας 
αποξηραμένα φρούτα, σταφίδες, δαμάσκηνα, 
χουρμάδες, βερίκοκα, σύκα και κράνμπερις, 
τα οποία σε συνδυασμό με διάφορα μπαχα-
ρικά μπορούν να απογειώσουν γευστικά τις 
συνταγές σας, τόσο τις αλμυρές όσο και τις 
γλυκές. Τολμήστε, λοιπόν, να εμπλουτίσετε 
τις σαλάτες σας με σταφίδες, σύκα ή κράν-
μπερις. Συνοδεύστε το κυρίως γεύμα με ένα 
αρωματικό πιλάφι προσθέτοντας αποξηρα-
μένα βερίκοκα, σταφίδα κορινθιακή ή ακόμη 
και χουρμάδες. Γεμίστε τη γαλοπούλα σας 
με δαμάσκηνα, σταφίδες και βερίκοκα. Με-
ταμορφώστε ένα απλό κέικ σε εορταστικό 
προσθέτοντας διάφορα αποξηραμένα φρού-
τα και μπαχαρικά, όπως κανέλα, τζίντζερ και 
μοσχοκάρυδο. Όσο για το μυστικό μου; Αν 
θέλετε να “ζωντανέψουν” τα αποξηραμένα 
φρούτα, προτού τα προσθέσετε στο κέικ σας, 
μουλιάστε τα για 10-15 λεπτά σε ζεστό νερό. 
Στη συνέχεια, στραγγίστε τα καλά, πασπαλί-
στε τα με αλεύρι και προσθέστε τα στη ζύμη 
του κέικ».
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Meli and 
Cinnamon
H Μαρία Παπούλια μένει στη 
Ζυρίχη. Από κει διατηρεί το 
αγγλόφωνο blog της με δε-
κάδες συνταγές, αλλά και τις 
ταξιδιωτικές εμπειρίες της.

https://meliandcinnamon.
blogspot.com/
https://www.instagram.com/
meliandcinnamon

«Οι κουραμπιέδες είναι ένα 
γλυκό που δεν μπορεί να λεί-
πει από το γιορτινό τραπέζι. 
Μικροί και μεγάλοι λαχταρούν 
έναν βουτυράτο κουραμπιέ 
με μπόλικη ζάχαρη άχνη στην 
κορυφή. Υπάρχουν πολλά 
μυστικά για το πώς μπορού-
με να έχουμε αφράτους κου-
ραμπιέδες, αλλά λίγα για τη 
γεύση τους. Ένα μυστικό που 
έβαλα σε εφαρμογή πέρυσι τα 
Χριστούγεννα και σκοπεύω 
να χρησιμοποιήσω και φέτος 
είναι να ραντίσω τους κουρα-
μπιέδες με λικέρ μαστίχας. Ο 
τρόπος για να πετύχει; Αρχι-
κά, αραιώστε 4 κουταλιές λι-
κέρ μαστίχας σε 4 κουταλιές 
νερό σε ένα μπολ. Στη συνέ-
χεια, αφού ψηθούν οι κουρα-
μπιέδες και κρυώσουν καλά, 
ραντίστε τους με μερικές 
σταγόνες από το μείγμα που 
φτιάξατε. Ιδανικά μπορείτε να 
βάλετε το μείγμα σε ένα μικρό 
μπουκαλάκι με αντλία σπρέι 
και να στάξετε πολύ μικρή 
ποσότητα πάνω στους κουρα-
μπιέδες. Μια έξυπνη και απλή 
ιδέα που θα ενθουσιάσει εσάς 
και τους καλεσμένους σας. 
Καλά ψησίματα και καλές 
γιορτές!»

The veggie sisters
Δύο αδερφές από την Πάτρα, η Λένια και η Δήμητρα Πάτση, παθιασμένες με τη μαγειρική, 
τη φύση και τα ζώα, αποδεικνύουν ότι το υγιεινό μπορεί να είναι και πάρα πολύ νόστιμο.

http://theveggiesisters.gr/
https://www.instagram.com/theveggiesisters/

«Έρχονται τα Χριστούγεννα και οι κουζίνες θα πάρουν φωτιά! Το μαγικό υλικό που απογειώνει τα 
πιάτα μου είναι η διατροφική μαγιά, ένα θαυματουργό υλικό που λατρεύουν οι vegan, αλλά και όσοι 
δεν τρώνε γαλακτοκομικά, ένας εύκολος τρόπος να νοστιμίσουν τα πάντα. Πρόκειται για προϊόν φυ-
σικής ζύμωσης, το οποίο ουδεμία σχέση έχει με τη μαγιά που χρησιμοποιούμε στις ζύμες. Κυκλοφο-
ρεί σε νιφάδες και έχει τυρένια γεύση. Είναι πολύ θρεπτική, αφού περιέχει πολλές βιταμίνες, πρωτε-
ΐνες, σίδηρο και δεν έχει γλουτένη. Δίνει υπέροχη γεύση σε σούπες, σαλάτες, μαγειρευτά, ζυμαρικά, 
ρύζι. Χτυπώντας στο μπλέντερ 100 γρ. ηλιόσπορο με 50 γρ. διατροφική μαγιά, 1 κ.γλ. σκόνη σκόρδου, 
1 κ.γλ. ρίγανη και λίγο αλατοπίπερο φτιάχνετε στο λεπτό ένα πεντανόστιμο τριμμένο “τυρί”. Ακόμα και 
παμφάγοι αναγνώστες έχουν απαρνηθεί την παρμεζάνα γι’ αυτό! Σπεύστε να τη δοκιμάσετε λοιπόν! 
Θα τη βρείτε σε καταστήματα με βιολογικά, αλλά και σε ενημερωμένα σούπερ μάρκετ. Καλές γιορτές 
και καλά, νόστιμα και υγιεινά μαγειρέματα!»

Οh my deer
Το «Οh my deer» δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013 και από τότε τρεις αδερφές από τον Βόλο 
(η Χριστίνα, η Ευγενία και η Σοφία) μοιράζονται μαζί μας αγαπημένες συνταγές.

http://www.ohmydeerblog.com/
https://www.instagram.com/ohmydeerblog/

«Τα Χριστούγεννα μυρίζουν πορτοκάλι. Τα πορτοκάλια, πέρα από τα οφέλη που έχουν για την υγεία μας, 
είναι ένα προϊόν που μπορεί να αξιοποιηθεί κατά την περίοδο των Χριστουγέννων με πολλούς τρόπους. 
Σε όλα τα γλυκά ο χυμός τους, καθώς και το ξύσμα, προσδίδουν ιδιαίτερη γεύση, υγρασία και άρωμα. 
Κέικ, γιορτινή πορτοκαλόπιτα, μελομακάρονα, αλλά και διάφορα γιορτινά ποτά, μεταμορφώνονται με την 
προσθήκη πορτοκαλιού. Σε όλα τα γεμιστά κρεατικά που συνηθίζουμε να κάνουμε τις γιορτές το πορτοκάλι 
είναι απαραίτητο. Δίνει απίστευτο άρωμα σε συνδυασμό με τη μουστάρδα και το μέλι. Ας μην ξεχάσουμε 
όμως και τη λατρεμένη για εμάς συνήθεια των Χριστουγέννων. Κάπου στις αρχές Δεκεμβρίου μαζευό-
μαστε στο σπίτι, κόβουμε τα πορτοκάλια σε λεπτές φέτες και τα ψήνουμε για 1-2 ώρες στον φούρνο σε 
χαμηλή θερμοκρασία μέχρι να στεγνώσουν. Αυτές οι φέτες χρησιμεύουν ως διακοσμητικά για το σπίτι ή το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά και ως μια πολύ όμορφη λεπτομέρεια στις συσκευασίες των δώρων. Όλα 
μυρίζουν τόσο γιορτινά και πορτοκαλένια!»

FERRÓ
H ελληνική εταιρεία 
που ταξιδεύει την ελληνική γεύση 
σε ολόκληρο τον κόσμο!

Η αθηναϊκή οικογενειακή αρτοποιία FERRÓ γράφει 
ιστορία στα ελληνικά αρτοσκευάσματα για περισσότε-
ρο από έναν αιώνα! Ήταν στις αρχές του 1900 όταν ο 
παππούς Σταμάτης Ρεμούνδος έψησε τα πρώτα αρτο-
σκευάσματα σε έναν μικρό ξυλόφουρνο στην Άνδρο. 
Κάπως έτσι ξεκίνησε ένα ταξίδι στη γεύση και στην 
ποιότητα. Με εφόδιο τις αγνές, παραδοσιακές συντα-
γές, με την ψυχή γεμάτη αγάπη και μεράκι, με τόλμη 
και αποφασιστικότητα, ανοίγει ο φούρνος στην αστική 
Αθήνα του ’20, κερδίζοντας και τους πιο απαιτητικούς 
της γεύσης.
Σχεδόν έναν αιώνα μετά, οι αξίες παραμένουν ίδιες: 
εξαιρετικές πρώτες ύλες, αυθεντικές ελληνικές συ-
νταγές, πνεύμα καινοτομίας, αγάπη και μεράκι δημι-

ουργούν απίθανα αρτοσκευάσματα για σνακ, συνοδευ-
τικά γευμάτων ή επιδόρπιο, σε παραδοσιακές αλλά και 
gourmet γεύσεις.
Ποικιλία κριτσινιών, μπισκότων Digestive, Cookies, 
Γαλλικές Καρδιές, Wafer Rolls, είναι μερικά από τα 
προϊόντα που χαρίζουν γευστική απόλαυση σε Ελλάδα 
και εξωτερικό.
Η FERRÓ, η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που τυπο-
ποίησε το κριτσίνι, μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Πα-
ραμένει όμως σταθερή στην ελληνικότητά της, δια-
τηρώντας μια υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής στη 
Λαμία, προσφέροντας εργασία στην τοπική κοινωνία, 
ενώ ταξιδεύει με τις γεύσεις της σε πάνω από 30 χώ-
ρες, σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, συνεργαζόμενη, 
μεταξύ των άλλων, με σημαντικούς λιανέμπορους και 
διανομείς.
Προϊόντα της έχουν βραβευτεί στο εξωτερικό, όπως 
στη Γερμανία τα Wafer Rolls (German Agricultural 
Society) και στη Γαλλία τα κριτσίνια με χαμηλά λιπαρά 
(SIAL Paris). Οι εξαγωγές της αποτελούν πάνω από 

το 70% του συνολικού κύκλου εργασιών της, ο οποί-
ος μάλιστα παρουσίασε αύξηση της τάξης του 47% το 
2018 έναντι της προηγούμενης χρονιάς.
Κατανοώντας την ανάγκη αλλά και το δικαίωμα στο 
φαγητό εκατοντάδων συνανθρώπων μας, η εταιρεία 
FERRÓ προσφέρει σε φορείς και ιδρύματα, συμβάλ-
λοντας στην καταπολέμηση της σπατάλης του περισ-
σευούμενου φαγητού με δράσεις για την αξιοποίησή 
του για καλό σκοπό.
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Η FiveTwenty προωθεί  
τα προϊόντα των μικρών παραγωγών

ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΤΣΟΥΡΔΈΛΗΣ, 
ΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ FIVETWENTY
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Επιλέγουμε και αναδεικνύουμε, πέρα από τα δικά μας, ανάμεσα 
από πολλούς παραγωγούς με γνώμονα την ποιότητα και τη 
μοναδικότητα των χαρακτηριστικών του εκάστοτε αγαθού, με 
σκοπό να δώσουμε ώθηση και αναγνωρισιμότητα σε όποιον 
αξίζει να φέρει το λογότυπο της εταιρείας μας, με αμοιβαία 
οφέλη.
 

Α
φού τις τελευταίες δεκαετίες απολαύσαμε υπερ-
πληθώρα προϊόντων και αγροτικών αγαθών, φαί-
νεται πως, παρά την οικονομική συγκυρία, αποκτή-
σαμε νέες καταναλωτικές συνήθειες που βάζουν 
την ποιότητα, την ηθική και τον σεβασμό στο περι-
βάλλον σε μεγαλύτερη προτεραιότητα από την τιμή. 

Η FiveTwenty ασχολείται με την παραγωγή και διάθεση αγροτικών 
προϊόντων ακολουθώντας το σίγουρο μονοπάτι της παράδοσης και 
εστιάζοντας στην ποιότητα, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην καινοτομία 
στον πρωτογενή τομέα και στη διάθεση των προϊόντων της ελληνι-
κής υπαίθρου. Ο Νικόλας Ματσουρδέλης, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της 
επιχείρησης, εξηγεί πώς μπορεί να κερδηθεί αυτό το στοίχημα.

Πότε και πώς ξεκίνησαν όλα;
Εργαζόμουν ως μεσίτης ακινήτων, όταν ξεκίνησα το μεταπτυχιακό 
μου στη βιώσιμη ανάπτυξη, με σκοπό να ξεκινήσω τη FiveTwenty 
και να προωθήσω τα ξεχωριστά αγαθά της ελληνικής εύφορης γης, 
το 2014. Στην προσπάθειά μου να εξετάσω τις προοπτικές ανάπτυ-
ξης για την οικογενειακή παραγωγή, συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν 
πάρα πολλοί μικροί παραγωγοί παραδοσιακών προϊόντων που αντι-
μετωπίζουν προβλήματα και δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη όπως 
αρμόζει.

Ποια προϊόντα μπορούμε να βρούμε στη FiveTwenty;
Κατ’ αρχάς να διευκρινίσουμε ότι κάνουμε εξαγωγές και χονδρική 
πώληση στα καταστήματα ντελικατέσεν. Το κίνητρο για το ξεκίνημα 
της FiveTwenty ήταν τα κελυφωτά φιστίκια, που παράγουμε ήδη από 

το 1956 στα οικογενειακά κτήματα στην Αίγινα. Το θυμαρίσιο μέλι 
από την Κρήτη ήταν το δεύτερο προϊόν μας, ενώ το ακατέργαστο θα-
λασσινό αλάτι Αιγαίου ακολούθησε. Σήμερα έχουμε, επίσης, έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο από την Καλαμάτα, κρέμες επάλειψης και μπά-
ρες ενέργειας με ξηρούς καρπούς από την Εύβοια και υπερτροφές 
χωρίς ζάχαρη αλλά με μέλι.

Ποιο είναι το κριτήριο για να φιλοξενήσετε κάποιο προϊόν στην 
εταιρεία σας;
Επιλέγουμε και αναδεικνύουμε, πέρα από τα δικά μας, ανάμεσα από 
πολλούς παραγωγούς με γνώμονα την ποιότητα και τη μοναδικότητα 
των χαρακτηριστικών του εκάστοτε αγαθού, με σκοπό να δώσουμε 
ώθηση και αναγνωρισιμότητα σε όποιον αξίζει να φέρει το λογότυπο 
της εταιρείας μας, με αμοιβαία οφέλη.

Γιατί προτιμάτε τους μικρούς παραγωγούς;
Εμείς ως παραγωγοί αποφεύγουμε τη χρήση χημικών φυτοφαρμά-
κων, σκευασμάτων και μεθόδων που στοχεύουν μονόπλευρα στην 
αύξηση της παραγωγικότητας. Εστιάζουμε στην ποιότητα και έχουμε 
υγιεινά τρόφιμα με υψηλή διατροφική αξία. Επιδιώκουμε να συνδυ-
άσουμε τις παραδοσιακές μεθόδους με τη σύγχρονη γνώση και να 
μπορούμε να δίνουμε στην οικογένεια και στα παιδιά μας προϊόντα 
με υψηλή διατροφική αξία και ποιότητα. Θέλουμε, λοιπόν, όλοι οι πα-
ραγωγοί να έχουν την ίδια φιλοσοφία και μεράκι. Είμαστε από τους 
ελάχιστους υπό ένταξη για πιστοποίηση βιολογικής καλλιέργειας πα-
ραγωγούς στην Αίγινα, ως προς τα φιστίκια, και αυτό αποτελεί ένα 
από τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που κάνουν ξεχωριστό τον 

συγκεκριμένο καρπό. Θέτοντας τον πήχη με τη δική μας σοδειά, τους 
προτιμάμε για τη γεύση, τη μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητά τους.

Ποιος επιμελείται τη συσκευασία σας;
Είχα την τύχη να γνωρίζω από τα παιδικά μου χρόνια πολλούς και 
δημιουργικούς ανθρώπους που με βοήθησαν και με βοηθάνε για να 
καταφέρουμε να περάσουμε την ιδέα και τη φιλοσοφία της FiveTwenty 
στη συσκευασία μας. Ευχαριστώ πολύ την Τατού Ράμμου, που με βοή-
θησε στην αρχή, και την πολύ δυνατή ομάδα των Silk Bastards, που με 
στηρίζουν και έχουμε μια καταπληκτική συνεργασία.

Τι ρόλο παίζει η αισθητική στα προϊόντα σας;
Θέλουμε να αναγνωριστούν τα ελληνικά προϊόντα ως τα καλύτερα στον 
κόσμο και η εικόνα στις μέρες μας είναι πολύ σημαντική. Στόχος μας 
είναι η διεθνής αναγνώριση και θέλουμε η FiveTwenty, πέρα από την 
άριστη πρώτη ύλη, να έχει και την αντίστοιχη αισθητική. Παράλληλα, 
προσπαθούμε να ισορροπήσουμε τις απαιτήσεις μας και να έχουμε μια 
σύγχρονη αισθητική χωρίς η συσκευασία να υπερτερεί τελικά έναντι 
του προϊόντος.

Όλοι στις μέρες μας μιλάνε για βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλετε να μας 
εξηγήσετε πώς την εννοείτε εσείς;
Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί τον πυρήνα της FiveTwenty. 
Καθώς ο αγροτικός τομέας μπορεί να συνεισφέρει στην επίτευξη των 
στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης (που ενέκρινε στη Συμφωνία του 
Παρισιού το 2015 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών) μέσω μιας ολο-
κληρωμένης στρατηγικής, ιδανικά θα θέλαμε να αναδείξουμε την 
εμπορική ταυτότητα και δραστηριοποίηση συλλογικών σχημάτων, να 
συνδυάσουμε επιστημονική υποστήριξη, ψηφιακή υποδομή και ανά-
δειξη των τεχνολογιών αιχμής στην Ελλάδα, τον αγροτουρισμό και τα 
αποδεδειγμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα των αγροδιατροφικών εδε-
σμάτων μας. Σήμερα πρακτικά προσαρμόζοντας τις επιλογές μας στα 
δεδομένα, ακολουθώντας τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περι-
βαλλοντική διαχείριση και προσεγγίζοντας τη γεωργική εκμετάλλευση 
ολιστικά με μακροπρόθεσμους στόχους, προσπαθούμε όπως όλοι και 
προσβλέπουμε στην οικονομική σταθερότητα και επίτευξη των στό-
χων, λαμβάνοντας υπόψη μας τα μηνύματα της αγοράς. Ενώ συγχρό-
νως επιθυμούμε να συμβάλουμε στη διατήρηση ή στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής της αγροτικής οικογένειας αλλά και των καταναλωτών.

Μιλήστε μας για τους συνεργάτες σας…
Έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο ανθρώπων όπου ο καθένας με τον τρόπο 
του αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας την αποστολή του για να εδραιώ-
σουμε τα ελληνικά προϊόντα στην κορυφή των μεσογειακών εδεσμά-
των. Για τους παραγωγούς, τους μεταφορείς, τους τυποποιητές, τους 
τυπογράφους, τους τεχνίτες, τους γραφίστες, τους προγραμματιστές, 
τον λογιστή, τον υπεύθυνο αποθήκης-παραγγελιών-marketing-πωλή-
σεων, τα καταστήματα, αλλά και τους καταναλωτές που μας εμπιστεύ-
ονται, φροντίζουμε σταθερά και μελετημένα, για να προσεγγίζουμε όλο 
και περισσότερους με μεράκι, ώστε να στηριχτούμε σε έναν από τους 
πιο βασικούς πυλώνες της οικονομίας μας για ένα καλύτερο μέλλον.

Παρακολουθείτε όλα τα στάδια της παραγωγής. Μπορείτε να μας 
πείτε περισσότερα;
Δίνουμε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στις περιβαλλοντικές παραμέτρους, 
στη διατήρηση της σύστασης και της ποιότητας του εδάφους, στην τή-
ρηση και εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων προστασίας της καλλιέρ-
γειας, και προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε τη φροντίδα μας για την 
ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων, του αγρότη και συνάμα των 
καταναλωτών. Έχουμε πολλά να κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση και 
μαθαίνουμε όλο και περισσότερα.

Τι σημαίνει FiveTwenty;
Για μια εργασία στο μεταπτυχιακό παρατήρησα ότι το barcode των ελ-
ληνικών προϊόντων ξεκινούσε με αυτά τα τρία ψηφία. Έτσι, ξεκίνησα να 
σχεδιάζω τα πρώτα βήματα και το λογότυπο της επιχείρησης.

INFO
https://www.fivetwenty.gr/



ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
•  Βάζουμε το φινόκιο, το πιπέρι, το ξύσμα από πορτοκάλι και το ούζο στο μούλτι και χτυπάμε καλά. Ρίχνουμε αλάτι 

και ζάχαρη και ανακατεύουμε. Μετά, σε ένα ταψί στρώνουμε ένα μεγάλο χαρτί ψησίματος που να μπορεί να τυλίξει 
όλο τον σολομό. Στρώνουμε στο χαρτί το μισό μας μείγμα και ακουμπάμε από πάνω το φιλέτο από τη μεριά του 
δέρματος. Απλώνουμε το υπόλοιπο μείγμα στο πάνω μέρος του φιλέτου, έτσι ώστε όλο το φιλέτο να είναι καλυμ-
μένο με το μείγμα. Τυλίγουμε καλά με το χαρτί και μετά τυλίγουμε ακόμα πιο σφιχτά με μεμβράνη (δεν θέλουμε 
καθόλου αέρα μέσα στο κρέας). Βάζουμε κάτι βαρύ από πάνω και τοποθετούμε στο ψυγείο για 48 ώρες. Ανά 12 
ώρες το γυρνάμε, πάντα με το πρόσθετο βάρος πάνω του.

•  Μετά τις 48 ώρες ανοίγουμε το χαρτί και ξεπλένουμε το κρέας από το μείγμα. Ψιλοκόβουμε τον άνηθο, τον μάραθο 
και το σχοινόπρασο και στρώνουμε πάλι χαρτί ψησίματος στο ταψί. Τοποθετούμε το μισό μείγμα κάτω και ακουμπάμε 
το φιλέτο από τη μεριά του δέρματος και το υπόλοιπο μείγμα στην άλλη μεριά του φιλέτου. Τυλίγουμε όπως πριν, 
βάζουμε βάρος από πάνω και αφήνουμε στο ψυγείο για 24 ώρες.

•  Μετά τις 24 ώρες βγάζουμε τον σολομό. Αφαιρούμε τη μεμβράνη και το χαρτί ψησίματος. Ακουμπάμε σε ένα ξύλο 
κοπής με το δέρμα κάτω, κόβουμε λεπτές φέτες χωρίς δέρμα και σερβίρουμε με τα συνοδευτικά.

•  Για τα συνοδευτικά: ανακατεύουμε την ξινή κρέμα και τη μουστάρδα και βάζουμε το μείγμα σε ένα μπολ. Ανακα-
τεύουμε το φινόκιο, το μήλο και το αγγούρι μαζί με το ξίδι και αλάτι και σερβίρουμε σε ένα μπολ. Σερβίρουμε όλα τα 
συνοδευτικά μαζί με το ψωμί και το βούτυρο με τον σολομό.

Σολομός 
Gravlax  
με άρωμα  
Ελλάδας
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΓΕΥΣΗ  

ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
08.12.2019

Τι σημαίνει Gravlax ή 
Gravadlax; Είναι τo φιλέτο 
του σολομού που έχει γίνει 
παστό με ζάχαρη, αλάτι 
και φρέσκο άνηθο. Γιατί 
οι γιορτές θέλουν και το 
γκουρμέ τους.

ΥΛΙΚΆ

ΓΙΆ ΤΙΣ ΠΡΏΤΕΣ 48 ΏΡΕΣ:
•  ένα ολόκληρο κομμάτι σολομού με το 

δέρμα του, καθαρισμένο από τα κόκαλα, 
γύρω στα 1,2 κιλά

• 200 γρ. φρέσκο φινόκιο
• ξύσμα από 1 πορτοκάλι
• 1 κ.σ. κόκκοι μαύρο πιπέρι
• 50 ml ούζο
• 6 κ.σ. χοντρό αλάτι
• 2 κ.σ. μαύρη ζάχαρη

ΓΙΆ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΆΙΕΣ 24 ΏΡΕΣ:
• 1/2 φλιτζάνι άνηθος
• 1/2 φλιτζάνι μάραθος
• 1/2 φλιτζάνι σχοινόπρασο

ΓΙΆ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΆ:
• 1 φλιτζάνι ξινή κρέμα
• 1 κ.σ. μουστάρδα Dijon
•  1 φλιτζάνι φρέσκο φινόκιο κομμένο σε 

φέτες
• 1 φλιτζάνι ξινό μήλο κομμένο σε φέτες
• 1 φλιτζάνι αγγούρι κομμένο σε φέτες
• 1 κ.σ. μηλόξιδο
• αλάτι
• διάφορες φέτες ψωμί (μπαγκέτα, rye)
• βούτυρο

•  ΜΕΡΙΔΕΣ: 8-10
•  ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΆΣΙΆΣ: 30 ΛΕΠΤΑ
•  ΧΡΟΝΟΣ ΆΝΆΜΟΝΗΣ: 2-3 ΜΕΡΕΣ
•  ΒΆΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΆΣ: ΜΕΤΡΙΟ

Της Abir Wazzan*

*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

TIP:

Ο σολομός πρέπει να είναι  

πολύ φρέσκος. Αν δεν είμαστε 

σίγουροι για τη φρεσκάδα του,  

καλύτερα να πάρουμε  

κατεψυγμένο.



Η 
ανάγκη να εξαλειφθεί το στίγμα από 
τον ιό HIV και τους ανθρώπους που 
ζουν με αυτόν ήταν για μία ακόμη 
φορά το κύριο μήνυμα της Παγκό-
σμιας Ημέρας AIDS (1 Δεκεμβρίου). 

Η επιστημονική κοινότητα, η ελληνική πολιτεία και 
οι εκπρόσωποι των ανθρώπων με HIV τονίζουν 
την αρνητική συμβολή του στίγματος στην προ-
σπάθεια αναχαίτισης της εξάπλωσης της νόσου, 
για τον περιορισμό της οποίας διαθέτουμε πλέον 
ισχυρά όπλα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τελετή έναρξης του 
31ου Πανελλήνιου Συνεδρίου AIDS της Ελληνικής 
Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS 
(ΕΕΜΑΑ) συμμετείχε ο Γιώργος Καπουτζίδης, που 
με το χιούμορ αλλά και τις αναφορές του ένωσε 
και τη δική του φωνή στην προσπάθεια αποδόμη-
σης του στίγματος στην ελληνική κοινωνία. Όπως 
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο ιός είναι ο άγνωστος 
x που δεν ξέρουμε πώς προήλθε. Και αυτόν τον 
άγνωστο τον έχουμε νικήσει. Ενώ το στίγμα, που 
το έχουμε δημιουργήσει εμείς, δεν μπορούμε να 
το νικήσουμε ακόμα. Έχουμε καταφέρει το δύσκο-
λο, το άγνωστο, τον εχθρό που μας ήρθε ουρανο-
κατέβατος. Και τον έχουμε κουμαντάρει, τον δα-

μάσαμε, τον κερδίζουμε χρόνο με τον χρόνο, μέρα 
με τη μέρα, και το στίγμα, που το έχουμε φτιάξει 
μόνοι μας, με δική μας ευρεσιτεχνία, δεν έχουμε 
καταφέρει να το κερδίσουμε. Η επιστήμη προχω-
ρά, όμως το στίγμα παραμένει. Εμείς, λοιπόν, που 
είμαστε εδώ και που για να είμαστε εδώ μάλλον 
το έχουμε κερδίσει, πρέπει να φωνάξουμε πιο δυ-
νατά. Πρέπει να το πούμε: ότι εμείς το νικήσαμε το 
στίγμα. Όπου μπορεί ο καθένας. Στην τηλεόραση, 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις παρέες. Ας 
το πούμε αυτό το πράγμα».
Κατά τις εργασίες του συνεδρίου αναφέρθηκαν οι 
πολλαπλές δυσκολίες που έχουν εμφανιστεί και 
εντείνονται τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τη δι-
αχείριση από το ΕΣΥ των ανθρώπων που ζουν με 
HIV, με σημαντικότερη τις ελλείψεις σε απαραίτητα 
υλικά για την εξέταση των ατόμων αυτών.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΕΜΑΑ, πα-
θολόγος-λοιμωξιολόγος Μάριος Λαζανάς, επί 
σχεδόν πέντε χρόνια η εξέταση για ιικό φορτίο 
δεν διενεργείται ή διενεργείται με μεγάλη καθυ-
στέρηση και συγχρόνως σπανίζουν οι απαντή-
σεις γονοτυπικής αντοχής, με αποτέλεσμα την 
πλημμελή εργαστηριακή παρακολούθηση των 
ατόμων με HIV λοίμωξη.

Συγχρόνως, πολλές μονάδες λοιμώξεων, λόγω 
τραγικών ελλείψεων, υπολειτουργούν και προτί-
θενται να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Επίσης, 
σε αναμονή είναι η χορήγηση της Prep (προφυλα-
κτικής αγωγής), η οποία διεθνώς έχει μειώσει ση-
μαντικά τις μολύνσεις μεταξύ ανδρών που κάνουν 
σεξ με άνδρες.
Σύμφωνα με τον Δημήτρη Παρασκευή, αναπλη-
ρωτή καθηγητή Επιδημιολογίας και Προληπτικής 
Ιατρικής στο Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας 
και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, 
όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 
το 2018 ζούσαν με τον HIV περίπου 37,9 εκατομμύ-
ρια άτομα. Το 2018 διαγνώσθηκαν 1,7 εκατομμύ-
ρια νέες μολύνσεις, αριθμός που απέχει σημαντικά 
από τους στόχους που έχουν τεθεί για τον έλεγχο 
της πανδημίας του AIDS μέχρι το 2030. Εντούτοις, 
η μεγάλη αύξηση της πρόσβασης των ατόμων 
στην αντιρετροϊκή θεραπεία κατά τα τελευταία έτη 
είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των θα-
νάτων παγκοσμίως και τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των ατόμων που ζουν με τον HIV.
Στην Ελλάδα, μετά από μια σταθεροποιητική τάση 
την τελευταία τριετία, παρατηρήθηκε, μετά από μία 
δεκαετία (4,8-9,2 άτομα ανά 100.000 πληθυσμού), 
ο μικρότερος αριθμός νέων διαγνώσεων της HIV 
λοίμωξης (4,4 άτομα ανά 100.000 πληθυσμού). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση είναι ακόμα με-
γαλύτερη (266 σε σχέση με 378-749 νέες διαγνώ-

σεις την τελευταία δεκαετία), αν λάβουμε υπόψη 
μόνο τα άτομα ελληνικής προέλευσης.
Επίσης, όπως ανέφερε η Βησσαρία Σακκά, παθο-
λόγος-λοιμωξιολόγος, επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, ΓΝΑ 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ», έχουν υποβλη-
θεί αξιόλογες επιστημονικές εργασίες οι οποίες 
συνεισφέρουν στη βαθύτερη κατανόηση και ανά-
δειξη των σημαντικών παραμέτρων της νόσου. 
Όσον αφορά τον «καταρράκτη φροντίδας υγείας» 
(Continuum of Care – CoC) για τον HIV, ανακοι-
νώνονται τα αποτελέσματα από 11 χώρες της Ε.Ε., 
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, για το 2016 
συνολικά, σύμφωνα με τα οποία είχε διαγνωστεί 
το 87% των ατόμων που ζουν με HIV, το 92% των 
διαγνωσμένων είχε λάβει αντιρετροϊκή θεραπεία, 
ενώ το 91% των ασθενών που είχαν ξεκινήσει θε-
ραπεία είχε επιτύχει ιική καταστολή, πλησιάζοντας 
ουσιαστικά πολύ προς την επίτευξη των στόχων 
του UNAIDS 90-90-90.
Η κ. Σακκά σημείωσε ακόμη ότι το 2019 έλαβαν 
έγκριση στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη καινούργια 
αντιρετροϊκά σκευάσματα, τα οποία αναμένεται να 
κυκλοφορήσουν και στη χώρα μας στο εγγύς μέλ-
λον. Νέες θεραπευτικές στρατηγικές και συνδυ-
ασμοί αντιρετροϊκών παρατεταμένης δράσης σε 
ενέσιμη μορφή αποτελούν ελκυστική προοπτική 
για το μέλλον της αντιρετροϊκής θεραπείας.

HIV: Θεαματικές  
οι επιστημονικές εξελίξεις, 
όμως παραμένουν το στίγμα  
και οι δυσκολίες

 

Με στόχο την ενδυνάμωση της θέσης τους απέ-
ναντι στην ελληνική πολιτεία, σύλλογοι ασθε-
νών απ’ όλη τη χώρα προχώρησαν στη δημι-
ουργία της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. Η ιδρυ-

τική γενική συνέλευση ανέδειξε και το πρώτο διοικητικό 
συμβούλιο, όπου πρόεδρος αναλαμβάνει η Κατερίνα Κου-
τσογιάννη, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ρευμαζήν. Στις 
θέσεις των τριών αντιπροέδρων αναδείχθηκαν ο Δημήτρης 
Κοντοπίδης, επίτιμος πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου 
για την Κυστική Ίνωση, η Βασιλική Μαράκα, πρόεδρος του 
Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, και ο Γιώρ-
γος Καλαμίτσης, πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος 
Ελλάδας «Προμηθέας». Στη θέση του γραμματέα εκλέχθηκε 
ο Νίκος Δέδες, πρόεδρος του Συλλόγου Οροθετικών Ελλά-
δας «Θετική Φωνή», με αναπληρώτρια την Εύη Ορφανού, 
πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Σπανίων Παθή-

σεων Νομού Έβρου «Μαζί για ζωή», και στη θέση της ταμία 
η Μαίρη Χήναρη, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι., με 
αναπληρώτρια τη Θεοφανία Τσαχαλίνα, πρόεδρο της Ένω-
σης Γονέων, Παιδιών και Νέων με Διαβήτη.
Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας βρίσκεται ήδη σε διαδικασία 
επεξεργασίας και υποβολής τεκμηριωμένων θέσεων και 
προτάσεων για όλους τους πυλώνες της υγείας, όπως η 
πρωτοβάθμια φροντίδα, το νοσοκομειακό περιβάλλον, το 
φάρμακο, η δημόσια υγεία και η άρση των ανισοτήτων. Η 
θεσμοθέτηση της ισότιμης συμμετοχής των ασθενών στις 
διαδικασίες διαλόγου για τις πολιτικές υγείας αποτελεί την 
αιχμή των διεκδικήσεών της. Στις προτεραιότητές της περι-
λαμβάνονται η υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης του 
κοινού, η ενδυνάμωση των ασθενών και η ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων των συλλόγων τους, καθώς και η συμβολή στην 
έρευνα και την τεκμηρίωση.

Εκλέχθηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο 
της  Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

Παραμένουν οι δυσκολίες που έχουν εμφανιστεί και 
εντείνονται τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τη διαχείριση των 
ανθρώπων που ζουν με HIV, με σημαντικότερη τις ελλείψεις 
σε απαραίτητα υλικά για την εξέταση των ατόμων αυτών.
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Ο Γιώργος Καπουτζί-
δης κατά την τελετή 
έναρξης του 31ου Πα-
νελλήνιου Συνεδρίου 
AIDS της Ελληνικής 
Εταιρείας Μελέτης και 
Αντιμετώπισης του 
AIDS.

Η πρόεδρος της  Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Κατερίνα Κουτσο-
γιάννη, με τον Βασίλη Κικίλια.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
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JOHANN STRAUSS ENSEMBLE
Ο χαρισματικός μαέστρος Russell McGregor και οι 
ξεχωριστοί σολίστ της ορχήστρας Johann Strauss 
Ensemble, με το μουσικό τους μπρίο, τη δεξιοτεχνία 
και τις αυθεντικές ερμηνείες τους στα βαλς και στις 
πόλκες των συνθετών της οικογένειας Στράους, θα 
ενθουσιάσουν για άλλη μια φορά το αθηναϊκό κοινό 
που κάθε χρόνο αποθεώνει τις μοναδικές συναυλίες 
τους. Το φετινό εορταστικό πρόγραμμα, γεμάτο μου-
σικές εκπλήξεις, πλαισιώνεται από τους εξαιρετικούς 
τραγουδιστές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Βασιλική 
Καραγιάννη (σοπράνο) και Γιάννη Χριστόπου-
λο(τενόρος), καθώς και από τη Musica, Χορωδία των 
Φίλων της Μουσικής. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 
Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 
ώρα 20:30, Κυριακή 8 Δεκεμβρίου ώρα 19:00.

«33 ΣΤΡΟΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΛΙΝΑ»
Η Λίνα Νικολακοπούλου επιλέγει και φέτος το κέντρο 
της πόλης και την ιστορική αίθουσα του «Παρνασσού» 
για να παρουσιάσει στις 13, 20 και 27 του Δεκέμβρη 
τρεις ξεχωριστές μουσικές παραστάσεις που σχεδί-
ασε και επιμελήθηκε καλλιτεχνικά με τον τίτλο «33 
στροφές με τη Λίνα». Θα ακουστούν τραγούδια που η 
ίδια διάλεξε, κάτι σαν προσωπική ανθολογία αγαπη-
μένων τραγουδιών μέσα από τα 39 χρόνια της γόνιμης 
πορείας της στην ελληνική δισκογραφία, και τα οποία 
θα αποδοθούν με τις υπέροχες φωνές των Θοδωρή 
Βουτσικάκη, Γιώργου Περρή, Δήμητρας Σελεμίδου 
και Μυρτώς Βασιλείου. Επί σκηνής τους ερμηνευτές 
θα συνοδεύσουν πέντε σπουδαίοι σολίστες.

«ANNIE» ΣΤΟ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ
Η «Annie», το συγκινητικότερο μιούζικαλ όλων των 
εποχών, έρχεται από 13 έως 29 Δεκεμβρίου στο Τάε Κβο 
Ντο με τη σκηνοθετική υπογραφή της Θέμιδας Μαρ-
σέλλου και τους Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Αλέξανδρο 
Μπουρδούμη, Νάντια Μπουλέ, Αργύρη Αγγέλου / Άρη 
Πλασκασοβίτη και Κατερίνα Στικούδη. Με έναν 55μελή 
θίασο, που περιλαμβάνει 27 ηθοποιούς-χορευτές, 20μελή 
ορχήστρα, 8 παιδιά και έναν σκύλο, η «Annie» είναι η 
χριστουγεννιάτικη εμπειρία για όλη την οικογένεια!

Ο διάσημος συνθέτης Goran 
Bregovic έρχεται στην 
Αθήνα και γιορτάζει μαζί 
μας τη δύναμη της μου-

σικής, μια πανανθρώπινη γλώσσα 
που ενώνει αντί να χωρίζει και κατα-
φέρνει να χτίζει γέφυρες από τη μια 
καρδιά στην άλλη. Η γιορτή που θα 
παρουσιάσει στο Christmas Theater 
περιλαμβάνει τις πιο διάσημες 
στιγμές του, από το παραδοσιακό 
«Ederlezi» και τον «Καιρό των Τσιγ-
γάνων» μέχρι το «Mesecina» και το 
«Kalasnjikov», αλλά και το υπέροχο 
«Ausencia» από το «Undergound», 
και φυσικά μελωδίες που ντύθηκαν 
με ελληνικούς στίχους και έγιναν α-
γαπημένα τραγούδια, όπως το «Βεν-
ζινάδικο» ή το «Θεός αν είναι» και 
το «Παραδέχτηκα». Τρίτη 10 και Τε-
τάρτη 11 Δεκεμβρίου.

GORAN BREGOVIC  
Η ΜΟΥΣΙΚΗ  

ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ



για να καις 
περισσότερες 
θερμίδες κατά 
την προπόνηση

Της Χριστίνας Μαυρίδου

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

• Instagram: christymav  
• Facebook Page: Christy Μαυρίδου
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ΕΥΕΞΙΑ

1.  Γύμνασε πρώτα τις μικρές μυϊκές ομάδες. Όταν γυμνάζουμε πρώτα τις 

μικρές μυϊκές ομάδες, παράγουμε λιγότερο γαλακτικό οξύ, το οποίο σε με-

γάλες ποσότητες οδηγεί σε κόπωση, αναφέρουν ερευνητές του Πανεπιστη-

μίου Έλον. Έτσι, μπορείς να εκτελέσεις περισσότερες επαναλήψεις και να 

αδυνατίσεις γρηγορότερα. Κάνε, λοιπόν, εκτάσεις τρικεφάλων ή ανυψώσεις 

γαμπών και τελείωσε με άλλες, για το στήθος, την πλάτη και τα πόδια.

2.  Οργάνωσε τη διαδρομή σου από πριν. Όταν γνωρίζεις εκ των προτέρων 

πόσο έχεις να διανύσεις, προσπαθείς περισσότερο και κινείσαι γρηγορότε-

ρα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «British Journal of Sports 

Medicine».

3.  Συνδύασε αερόβια με τα πόδια και ενδυνάμωση με τα χέρια. Σύμφωνα 

με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «Medicine and Science in Sports and 

Exercise», όσοι γυμνάζονται με στατικό ποδήλατο και ταυτόχρονα ασκούν 

τα χέρια τους καίνε περισσότερες θερμίδες χωρίς να αισθάνονται ότι κου-

ράζονται περισσότερο. Έτσι, όταν τρέχεις ή περπατάς ή κάνεις ελλειπτικό ή 

τραμπολίνο, κράτα δύο βαράκια του μισού κιλού. Επίσης, μπορείς να κάνεις 

kangoo jumps σε συνδυασμό με λάστιχα στα χέρια ή βαράκια για πιο γρή-

γορα και εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Μπες στο κανάλι στο YouTube «Christy Mavridou» για να πάρεις ιδέες για το 

workout σου.
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Αλέκος Συσσοβίτης

«Το μεγάλο όπλο της γυναίκας 
είναι η ομορφιά της»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΌΥΡΈΛΛΌΥ

www.freesunday.gr
08.12.201938 FREETIME
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Lulu
του Φρανκ Βέντεκιντ

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς
Παίζουν: Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιώργος 
Μπινιάρης, Άλκηστις Πουλοπούλου, Άκης Σακελλαρίου, Αλέκος Συσσοβίτης, Χάρης 
Φραγκούλης, Νίκος Χατζόπουλος
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
www.mcf.gr

O 
Γιάννης Χουβαρδάς διασκευ-
άζει και σκηνοθετεί το αρι-
στούργημα του Φρανκ Βέ-
ντεκιντ «Lulu» στο Θέατρο του 
Ιδρύματος Μιχάλης Κακο-
γιάννης. Ο Γερμανός συγγρα-
φέας απελευθέρωσε τα σκο-

τεινά ένστικτα της αστικής τάξης και τα έργα του, 
χαρακτηρισμένα ως άσεμνα και πορνογραφικά, 
ανέβαιναν στη σκηνή μόνο λογοκριμένα. Σή-
μερα, γιατί εξακολουθεί να ενοχλεί η γυναικεία 
σεξουαλικότητα; Ο Αλέκος Συσσοβίτης, μέλος 
του θιάσου, έχει την απάντηση.

Μιλήστε μας για την παράσταση…
H «Lulu» είναι ένα έργο που σχολιάζει καυ-
στικά μια φαλλοκρατική κοινωνία και αποτελεί 
ένα από τα πρωτόλεια έργα που αναδεικνύουν 
έναν επερχόμενο φεμινισμό. Γίνεται διαχρονικό 
λόγω του θέματος που πραγματεύεται. Οι δυα-
δικές σχέσεις των δύο φύλων σίγουρα αποτε-
λούν διαχρονικό θέμα συζήτησης. Ποτέ δεν ε-
ξαντλείται. Πρόκειται, λοιπόν, για μια παράσταση 
που πραγματεύεται σε ουμανιστικό και υπαρξι-
ακό επίπεδο όλες τις ανθρώπινες ανησυχίες και 
τα ερωτήματα που κατατίθενται στο έργο. Μιλάμε 
για τη μεγάλη πάλη της χαμηλής τάξης απέναντι 
στην άρχουσα τάξη, απέναντι σε μια μπουρζου-
αζία η οποία κυριαρχεί και ελέγχει τις μάζες, άρα 
για μένα είναι και ένα βαθιά πολιτικό έργο. Δεν 
είναι τυχαίο που ο Γιάννης ο Χουβαρδάς ασχο-
λείται τρίτη φορά με το συγκεκριμένο έργο και 
διαθέτει μαζί έναν μεγάλο και σημαντικό θίασο.

Ποιος ο δικός σας ρόλος;
Εγώ παίζω έναν σαλτιμπάγκο του τσίρκου με 
ζωώδη ένστικτα και χωρίς πολλή λογική. Είναι 
ένας ρόλος που απαιτεί σωματικές ικανότη-
τες και μια λαϊκότητα, η οποία βοηθάει μερικές 
φορές «ρόλους χαμηλής αστικής τάξης» και τους 
δίνει κάτι πιο αυθεντικό και πηγαίο.

Η Λούλου γιατί σκοτώνει;
Η Λούλου κατ’ αρχάς σκοτώνει από άμυνα. Όταν 
κάνει τον έναν φόνο που κάνει η ίδια με πιστόλι, 
αμύνεται, γιατί απειλείται η ζωή της. Από κει και 
πέρα, όποιος μπλέκει μαζί της μπορεί να φτάνει 
στην αυτοκτονία, γιατί δεν του αρέσουν οι πρά-
ξεις της. Αλλά δεν είναι ο δολοφόνος ο οποίος ε-
κτελεί εξ αποφάσεως, συμβαίνουν τα πράγματα 
και οι παθόντες φτάνουν στον θάνατο. Δεν την α-
πενοχοποιώ, αλλά δεν θα τη θεωρήσουμε και ε-
γκληματία.

Ήταν ο Φρανκ Βέντεκιντ φεμινιστής προτού ο 
όρος αποκτήσει ορμητικότητα;
Ο ίδιος ο συγγραφέας, εφόσον δίνει δικαίωμα, 
χώρο και ασχολείται με ένα έργο όπου πραγμα-
τικά η γυναικεία υπόσταση έχει ισότιμη σχέση α-
πέναντι σε μια φαλλοκρατική κοινωνία, σχολιά-
ζει σαφέστατα πολιτικά την εξουσία, τους άρχο-
ντες, την άρχουσα τάξη και αγαπάει τη γυναίκα, 
πιστεύω ότι την αγαπάει, γι’ αυτό καταγράφει και 
έναν άγγελο εξολοθρευτή, ένα μόχθειο πλάσμα 
το οποίο μπορεί να έχει όλα τα καλά και όλα τα 
κακά του κόσμου πάνω του, δηλαδή μια ανθρώ-
πινη και αληθινή ύπαρξη, η οποία όμως έχει 
το σθένος να αντισταθεί, άρα εκεί βρίσκεται για 
μένα ακόμα και η ρομαντικότητα. Ρομαντικός θε-
ωρείται κάποιος ο οποίος ενδίδει στα πάθη του, 

άρα ένας πολύ ζωτικός άνθρωπος ο οποίος πά-
σχει από αυτό δεν μπορεί να πει «όχι» σε μια ε-
σώτερη φωνή και εκεί νομίζω ότι ο Βέντεκιντ 
σωστά γίνεται και ρομαντικός και φεμινιστής και 
σχολιαστής απέναντι σε συμπλεγματικούς ά-
ντρες οι οποίοι νομίζουν ότι πρέπει να επιβάλουν 
με το ζόρι το «θέλω» τους.

Τι είναι αυτό που κάνει τη γυναικεία σεξου-
αλικότητα τόσο σκανδαλώδες θέμα, όχι μόνο 
στην καθημερινότητα αλλά και στην τέχνη, σε 
κάποιες κοινωνίες ακόμα και σήμερα;
Φαίνεται ότι η πλάση έδωσε το χάρισμα της ο-
μορφιάς στη γυναίκα περισσότερο απ’ ό,τι στον 
άντρα. Αυτό είναι το μεγάλο της όπλο και, όπως 
έλεγε ο Αριστοτέλης, η ομορφιά είναι η καλύ-
τερη συστατική επιστολή για να μπορέσει ισά-
ξια να σταθεί απέναντι σε έναν άντρα, ο οποίος 
έχει άλλα ατού, έχει μια άλλη δυναμική, έναν 
άλλο τρόπο σκέψης, για να τον τιθασεύει, να τον 
προσελκύσει, να τον τραβήξει, να μπορέσει να 
συνεχιστεί αυτή η γενετική αλυσίδα και να κά-
νουμε παιδιά, πρέπει να ερωτευτούν ο ένας τον 
άλλον και σαν αποτέλεσμα να μπορέσει να διαι-
ωνιστεί το είδος. Οπότε το μεγάλο όπλο της γυ-
ναίκας είναι η ομορφιά της, χωρίς να αμφισβη-
τεί κανείς το πνεύμα της, γιατί οι γυναίκες πολ-
λές φορές είναι πολύ οξυδερκείς και πολύ πιο 
έξυπνες από τους άντρες. Αλλά το μεγάλο τους 
χάρισμα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό η εξωτε-
ρική εμφάνιση. Φυσικά, παράλληλα με την εξω-
τερική εμφάνιση, η σεξουαλικότητα έχει να κάνει 
με κάτι πολύ πηγαίο και εσωτερικό. Επομένως, 
αυτό το δισυπόστατο, αγγελικό, αλλά δαιμόνιο 
παράλληλα πλάσμα, το οποίο κατοικεί μέσα σε 
πολλές γυναίκες, ακουμπάει σε πολύ αρχετυ-
πικά πρότυπα και πραγματικά φαίνεται ότι είναι 
αναγκαίο, έτσι θα πρέπει να είναι για να μην μπο-
ρεί ο άντρας να έχει καθ’ όλα τον έλεγχο και διότι 
τα ετερώνυμα έλκονται, άρα χρειάζεται κάτι δια-
φορετικό απέναντί του.

Πώς είναι η συνύπαρξη με την Κ. Καραμπέτη;
Με την Καρυοφυλλιά πρώτη φορά παίζουμε 
μαζί στο θέατρο. Είχαμε παίξει το ’94-’95, όταν 
εγώ πρωτοξεκινούσα, στον κινηματογράφο, 
στην «Ελεύθερη Κατάδυση» του Γιώργου Πα-
νουσόπουλου, αλλά στο θέατρο δεν είχαμε παί-
ξει παρέα. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί 
γνωριζόμαστε και πάρα πολλά χρόνια, και το α-
πολαμβάνουμε. Λόγω και της φιλίας και της ε-
παφής που έχουμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, 
ότι ήρθε η στιγμή να συμπαίξουμε, έστω σε αυ-
τούς τους μικρούς για τον όγκο του έργου ρό-
λους, αλλά καταλυτικούς.

Είστε ευχαριστημένος με την εξέλιξη του 
Faust – Bar-Theatre-Arts, του πνευματικού 
σας παιδιού;
Ναι. Το ότι είμαστε στην ένατη χρονιά λειτουρ-
γίας, σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πλαίσιο όπως 
είναι τα μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
εστιατόρια, μπαρ, μουσικές σκηνές κ.λπ., είναι 
πραγματικά μεγάλη επιτυχία. Και σε καλλιτε-
χνικό επίπεδο, παρουσιάζοντας πάνω από 1.300 
live στον ισόγειο χώρο και 180-200 μέρες θέα-
τρο πάνω στο θέατρο, που αυτή τη στιγμή συνε-
χίζει επιτυχώς μέσα από νέες ομάδες, νέα σχή-
ματα, νέες προτάσεις που έρχονται και βρίσκουν 
μια έδρα για να εκφραστούν.

Φαίνεται ότι η πλάση έδωσε το χάρισμα της ομορφιάς 
στη γυναίκα περισσότερο απ’ ό,τι στον άντρα. 
Αυτό είναι το μεγάλο της όπλο και, όπως έλεγε ο 
Αριστοτέλης, η ομορφιά είναι η καλύτερη συστατική 
επιστολή για να μπορέσει ισάξια να σταθεί απέναντι 
σε έναν άντρα, ο οποίος έχει άλλα ατού, έχει μια 
άλλη δυναμική, έναν άλλον τρόπο σκέψης, για να 
τον τιθασεύει, να τον προσελκύσει, να τον τραβήξει.
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