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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 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Χτύπημα 

Μητσοτάκη στον μύθο της αποτελεσματικής 

τουρκικής διπλωματίας.

06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝΔΡ. 

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ «Μπορούμε να βρούμε 

κλειδιά επικοινωνίας με την Τουρκία»

08 // ΕΥΡΩΠΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Νίκη Τζόνσον, 

θρίαμβος Brexit

10 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σε υποτονικά επίπεδα η 

κατανάλωση

12-13 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Μετ’ 

εμποδίων η ευρωπαϊκή πράσινη στροφή

14-15 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δ. ΒΑΦΕΑΣ H Μόρια 

από μέσα

16 // ΚΟΣΜΟΣ Η ηγεσία είναι γένους 

θηλυκού

18 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η επίκουρη της Λαμίας

20-21 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Τα φώτα της πόλης

22 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Δολοφονία Λουκμάν: Το 

εφετείο έκανε βαρύτερο το αδίκημα αλλά 

μικρότερη την ποινή και οι δολοφόνοι 

αποφυλακίστηκαν

23 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Ο πήχης να μείνει 

ψηλά

24 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Στα σκαριά νέα υπερ-

ρύθμιση για οφειλές

25 // ΑΠΟΨΗ Φ. ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Τραπεζική 

ένωση

26 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Θεμελιώθηκε το Ωνάσειο 

Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο

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

FREE TIME
31 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώμενα 

της εβδομάδας

32 // CINEMA Τι θα δούμε στις 

κινηματογραφικές αίθουσες

33 // ΠΡΟΣΩΠΟ Μ. ΜΑΚΡΑΚΗ «Ευελπιστώ 

στην ενίσχυση της πολιτιστικής διπλωματίας»

35 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡ. ΘΗΒΑΙΟΣ 

«Υποχωρώντας πάω μπροστά»

36 // COOK FILES Γεμιστή γαλοπούλα από 

τη Μέση Ανατολή

37 // ΠΑΙΔΙ 4 βιβλία για τους μικρούς μας 

φίλους

38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συμβουλές για καλύτερη 

ζωή

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

Η συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας για 
τη δημιουργία μιας αυθαίρε-
της αποκλειστικής οικονομικής 
ζώνης (ΑΟΖ) μετατρέπεται, με 
πρωτοβουλίες του πρωθυπουρ-

γού κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, σε διπλω-
ματικό αυτογκόλ της Άγκυρας.
Υποτίθεται ότι η τουρκική διπλωματία υπηρε-
τεί διαχρονικά με συνέπεια τη στρατηγική της 
Άγκυρας και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. 
Αν κρίνουμε πάντως από τις αντιδράσεις των 
ευρωπαϊκών θεσμών και συγκεκριμένων κρα-
τών-μελών, όπως η Ιταλία, η τουρκική διπλω-
ματία έκανε, υπό την πίεση του Ερντογάν, ένα 
άλμα στο κενό.

Βγαίνει ο λογαριασμός
Οι ηγέτες της Ε.Ε. αποφάσισαν κατά τη διάρ-
κεια της συνόδου κορυφής που πραγματοποι-
ήθηκε στις Βρυξέλλες ότι «το μνημόνιο Τουρ-
κίας-Λιβύης σχετικά με την οριοθέτηση των 
θαλάσσιων ορίων στη Μεσόγειο παραβιάζει τα 
κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών και δεν 

ΧΤΎΠΗΜΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
ΣΤΟΝ ΜΎΘΟ  

ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ 
ΤΟΎΡΚΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

  ΤΟΎ ΕΎΡΩΒΟΎΛΕΎΤΗ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΎ ΚΎΡΤΣΟΎ

Η Ε.Ε. στο πλευρό Ελλάδας  
και Κύπρου.

συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας».
Η διατύπωση στα Συμπεράσματα της συνό-
δου είναι ιδιαίτερα αυστηρή για την Τουρκία 
και έρχεται σε συνέχεια αποφάσεων των προ-
ηγούμενων συνόδων κορυφής, με τις οποίες 
καταδικάζονται οι παράνομες ενέργειες της 
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στο 
Αιγαίο και προετοιμάζεται το έδαφος για την 
επιβολή κυρώσεων σε άτομα και εταιρείες 
που εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρήσεις 
της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ.
Η Ε.Ε. επενδύει σε μια σχέση στρατηγικής 
σημασίας με την Τουρκία, αλλά αυτό δεν ση-
μαίνει ότι πρόκειται να δεχτεί συμπεριφορές 
οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τους ευ-
ρωπαϊκούς κανόνες και αρχές.
Μετά το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικό-
πημα του 2016 ο Ερντογάν παίρνει συνεχώς 
αποφάσεις που μεγαλώνουν την απόσταση Ά-
γκυρας-Βρυξελλών. Θεωρητικά, βρίσκονται 
σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για την έ-
νταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε., οι οποίες συ-
μπληρώνουν 15ετία. Στην πράξη, δεν υπάρχει 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε. και 
στους διαδρόμους των Βρυξελλών έχει επικρα-
τήσει η άποψη ότι είναι πρακτικά αδύνατο να 
ξεπεραστούν οι διαφορές και τα εμπόδια.
Το καθεστώς Ερντογάν κρατάει στη φυλακή δε-
κάδες χιλιάδες πολιτικούς αντιπάλους του, δι-
εκδικεί το παγκόσμιο ρεκόρ στις φυλακίσεις 
δημοσιογράφων, έχει καταργήσει τη διάκριση 
των εξουσιών, ελέγχει σε πολύ μεγάλο βαθμό 
τη Δικαιοσύνη και τα ΜΜΕ, καταπιέζει συστη-
ματικά την κουρδική μειονότητα και τιμωρεί 
σκληρά τους πολιτικούς και αυτοδιοικητικούς 
εκπροσώπους της.
Στην αντίληψη της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, 
στην Τουρκία έχει επιβληθεί μια σκληρή δι-
κτατορία. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεσμεύ-
ονται από την κρίση των Ευρωπαίων πολιτών.
Η Τουρκία είναι απαράδεκτη για τους Ευρω-
παίους και σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολι-
τική της. Οι πιέσεις που ασκεί στην Κύπρο, οι 
παράνομες έρευνες και οι γεωτρήσεις στην κυ-
πριακή ΑΟΖ, ο διαρκής εκβιασμός με τις ροές 
προσφύγων και μεταναστών, η εισβολή στη 
Συρία με στόχο την εξουδετέρωση Κούρδων 
«τρομοκρατών», είναι ενέργειες εκτός ευρωπα-
ϊκού πλαισίου. Η συμφωνία με την πολιορκη-
μένη κυβέρνηση της Λιβύης ήρθε να επιβεβαι-
ώσει τους χειρότερους φόβους, η Τουρκία του 
Ερντογάν είναι παράγοντας διεθνούς αποστα-
θεροποίησης.
Ο πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, ο υπουργός 
Εξωτερικών, κ. Δένδιας, και ο επικεφαλής της 
ομάδας των ευρωβουλευτών της ΝΔ, κ. Μεϊμα-
ράκης, κινήθηκαν γρήγορα και αποτελεσμα-
τικά, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη των ευ-
ρωπαϊκών θεσμών και κυβερνήσεων για τις ελ-
ληνικές θέσεις, σε βάρος της Τουρκίας.
Η αξιοπιστία του πρωθυπουργού, κ. Μητσο-
τάκη, και οι καλές σχέσεις του με τους Ευρω-
παίους ηγέτες, σε συνδυασμό με την απογο-
ήτευση των Ευρωπαίων με τις επιλογές του 
Ερντογάν, έφεραν το καλύτερο δυνατό διπλω-
ματικό αποτέλεσμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πρόβλημα παραμένει
Οι διπλωματικές επιτυχίες της ελληνικής πλευ-
ράς δεν λύνουν βέβαια το πρόβλημα, γιατί ο Ερ-
ντογάν έχει αποδείξει ότι κινείται συχνά εκτός 
διπλωματικού πλαισίου, εκτιμώντας ότι μπορεί 
να τον ευνοεί ο συσχετισμός δυνάμεων.
Τα Συμπεράσματα, όμως, των συνόδων κορυ-
φής, οι δηλώσεις κορυφαίων παραγόντων, όπως 
η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φον 
ντερ Λάιεν, τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, έχουν όλα τη σημασία τους.
Πρώτον, διευκολύνουν την ελληνική πλευρά 
στην αντιμετώπιση μεγάλων θεμάτων, όπως 
είναι το προσφυγικό-μεταναστευτικό. Οι Ευρω-
παίοι αντιλαμβάνονται την ορθότητα των ελληνι-
κών θέσεων και την ανάγκη να εκφράσουν έμπρα-
κτα την αλληλεγγύη τους. Πολλοί από αυτούς δι-
στάζουν, γιατί κάνουν πολιτικούς υπολογισμούς με 
βάση την κατάσταση στη χώρα τους, ξέρουν όμως 
ότι η Ε.Ε. μπορεί να πληρώσει έναν πολιτικό, κοι-
νωνικό λογαριασμό ανάλογο με εκείνον του 2015-
2016 αν επιτραπεί στον Ερντογάν να συνεχίσει να 
εκβιάζει με τις ροές προσφύγων και μεταναστών.
Δεύτερον, η τουρκική οικονομία περνάει μια δύ-
σκολη περίοδο και έχει μεγάλη εξάρτηση από τις 
ευρωπαϊκές επενδύσεις, τις εμπορικές συναλλαγές 

με την Ε.Ε. και τον τουρισμό. Ο Ερντογάν έχει αρ-
χίσει ήδη να πληρώνει τον λογαριασμό για τις επι-
λογές του.
Για παράδειγμα, «πάγωσε» η μεγάλη επένδυση της 
Volkswagen στην περιοχή της Σμύρνης εξαιτίας 
της εισβολής τουρκικών στρατευμάτων στη Συρία. 
Πρόκειται για μια επένδυση που ξεπερνά το 1 δισ. 
ευρώ και θα δημιουργούσε πάνω από 30.000 θέ-
σεις εργασίας.
Η Ε.Ε. αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει αλληλεξάρ-
τηση σε ό,τι αφορά την οικονομική συνεργασία, 
αυτή άλλωστε είναι και η θέση της ελληνικής κυ-
βέρνησης. Θα υπάρξει ωστόσο αναπόφευκτα ά-
σκηση οικονομικής επιρροής, σε μια προσπάθεια 
να επηρεαστεί η εξωτερική πολιτική της Τουρ-
κίας. Ο Ερντογάν εμφανίζεται να μη δέχεται τέ-
τοιου είδους επιρροές, είναι γνωστό όμως ότι 
κάνει τους σχετικούς υπολογισμούς, γιατί το βα-
σικό πολιτικό του πρόβλημα προέρχεται από τη 
στασιμότητα της τουρκικής οικονομίας και τις 
κοινωνικές συνέπειες που έχει.
Επομένως, οι πολιτικές αποφάσεις της Ε.Ε. λει-
τουργούν, σε συνδυασμό με την οικονομική της 
ισχύ, αποτρεπτικά σε ό,τι αφορά τις απαράδεκτες 
επιλογές Ερντογάν στην εξωτερική πολιτική.

Πρόσθετες δυσκολίες
Το τελευταίο διάστημα η τουρκική διπλωματία α-
ντιμετωπίζει πρόσθετες δυσκολίες. Η απευθείας 
συνεννόηση Ερντογάν-Τραμπ δεν της λύνει όλα 
τα προβλήματα, εφόσον τα νομοθετικά σώματα 
των ΗΠΑ κινούνται ανοιχτά κατά της Άγκυρας. 
Προωθούνται οι κυρώσεις για την επιλογή Ερ-
ντογάν υπέρ των ρωσικών πυραύλων S-400, ενώ 
πέρασε από τη Γερουσία και το ψήφισμα με το 
οποίο αναγνωρίζεται η Γενοκτονία των Αρμε-
νίων. Ενδιαφέρον έχουν και οι δηλώσεις του πρε-
σβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, με 
τις οποίες παίρνει σαφείς αποστάσεις από την 
τουρκική ερμηνεία του Δικαίου της Θάλασσας 
και τη νομική βάση της συμφωνίας Άγκυρας-Τρί-
πολης.
Η σχετική ευρωπαϊκή απομόνωση της Άγκυρας 
συμπληρώνει τις δυσκολίες συνεννόησης με τις 
ΗΠΑ και τα προβλήματα στις σχέσεις με Ισραήλ, 
Αίγυπτο, Συρία, ενώ προσφέρει νέες δυνατότητες 
στην ελληνική διπλωματία.
Οι διπλωματικές επιτυχίες του πρωθυπουργού και 
της κυβέρνησης ενισχύουν την εθνική αυτοπεποί-
θηση, ενισχύουν τη θέση μας έναντι της Άγκυρας 
και συμβάλλουν στην απομυθοποίηση της τουρκι-
κής διπλωματίας.

Οι πολιτικές θέσεις των 
Ευρωπαίων δημιουργούν 
δυσκολίες στην  Άγκυρα 
εξαιτίας της μεγάλης 
οικονομικής επιρροής  
της Ε.Ε.





Οτιδήποτε συμβεί θα πρέπει να 
το αντιμετωπίσουμε με στήριγμα 
τις δικές μας δυνάμεις και πα-
ράλληλα να δουλεύουμε ώστε να 
δημιουργηθούν συγκυρίες όπου 
άλλες σοβαρές δυνάμεις να αι-
σθάνονται πως το συμφέρον τους 
εξυπηρετείται περιορίζοντας την 
Τουρκία και ενισχύοντας τις δικές 
μας προοπτικές.

Τ
ην εκτίμηση ότι αν η Ελλάδα δια-
βάσει σωστά την Τουρκία, μπορεί 
να βρει κλειδιά επικοινωνίας που 
να εξυπηρετούν τα συμφέροντα και 
των δύο μας εκφράζει ο πρώην υ-
πουργός, βουλευτής και δήμαρ-

χος Πειραιά Ανδρέας Ανδριανόπουλος σε συ-
νέντευξή του στην F.S., στην οποία προειδοποιεί 
ότι μόνο αν σημαντικές χώρες της Ε.Ε. αισθαν-
θούν πως απειλούνται ζωτικά τους συμφέροντα 
από τις κινήσεις της Τουρκίας, μπορεί η Ε.Ε. να 
μη μείνει σε διακηρύξεις.
O κ. Ανδριανόπουλος αναφέρει ότι στόχος της 
Ελλάδας πρέπει να είναι η στενή σχέση με τη 
Ρωσία, ώστε η γέφυρα Μόσχας-Άγκυρας να μην 
είναι άθραυστη, ενώ προειδοποιεί ότι οι εξελί-
ξεις στη Βόρεια Αφρική μπορεί να σημάνουν το 
άνοιγμα της Δύσης σε κινδύνους από το νότιο 
μαλακό της υπογάστριο.
Ο πρώην υπουργός επαναλαμβάνει την άποψή 
του ότι πρέπει να αποθαρρυνθούν οι ελεύσεις 
με αίτημα το άσυλο.
Παράλληλα, χαρακτηρίζει τον Βαγγέλη Μαρινάκη 
«βέρο Πειραιώτη, ντόμπρο και αυθόρμητο» και 
προσδιορίζει τη σύγκρουση με τον κ. Σαββίδη 
στο ποδόσφαιρο, ενώ εκφράζει την άποψη ότι η 
ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς κλονίζεται, 
αλλά η ΝΔ έχει ακόμη μπόλικη δουλειά να κάνει.

Πόσο σοβαρό αξιολογείτε ότι είναι το μνημόνιο συ-
νεργασίας Τουρκίας-Λιβύης;
Για την Τουρκία, συνιστά σοβαρή πολιτική κί-
νηση. Άσχετα αν δεν στέκεται νομικά. Ο Ερντο-
γάν επιχειρεί να κάνει γενικά αισθητή την πα-
ρουσία του, ανεξαρτήτως λογικών ή νομικών υ-
ποβάθρων. Παίζει ρόλο μεγάλης δύναμης που 
στηρίζεται στην ισχύ και στον εκφοβισμό. Η ε-
ντύπωσή μου όμως είναι πως δεν θα φτάσει 
στα άκρα. Ιδίως έναντι κάποιου όπως η χώρα 
μας, που είναι δεμένη με τη διεθνή πολιτική αρ-
χιτεκτονική.

Γεωστρατηγικά, η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να 
διατηρήσει έναν σημαντικό περιφερειακό ρόλο από 
τη Λιβύη έως τη Συρία και το Ιράκ;
Αυτή είναι η φιλοδοξία της. Για να την υλοποι-
ήσει, όμως, χρειάζεται τη σιωπηλή συναίνεση 
της Ρωσίας και έναν τρόπο ομαλής συμβίωσης 
μ’ εμάς. Αλλιώς, οι ενδεχόμενες αναστατώσεις 
που θα αντιμετωπίσει δεν θα τις επιτρέψουν τέ-
τοιον ρόλο. Στόχος μας, λοιπόν, πρέπει να είναι 
η στενή σχέση με τη Ρωσία, ώστε η γέφυρα Μό-
σχας-Άγκυρας να μην είναι άθραυστη, και η καλ-
λιέργεια επαφών με την Άγκυρα, ώστε να είναι 
φανερή η πρόθεσή μας για ομαλή συμβίωση, 
αλλά με συγκεκριμένο κόστος.

Μπορεί η Ελλάδα μόνη της να αντιμετωπίσει την 
Τουρκία;
Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε, κυρίως στον εαυτό 
μας, πως οτιδήποτε συμβεί θα πρέπει να το α-
ντιμετωπίσουμε με στήριγμα τις δικές μας δυ-
νάμεις και παράλληλα να δουλεύουμε ώστε να 
δημιουργηθούν συγκυρίες όπου άλλες σοβαρές 
δυνάμεις να αισθάνονται πως το συμφέρον τους 
εξυπηρετείται περιορίζοντας την Τουρκία και ε-
νισχύοντας τις δικές μας προοπτικές. Κανείς δεν 
θα διακινδυνεύσει οτιδήποτε στο όνομα της δι-
καιοσύνης και μόνο. Αν διαβάσουμε σωστά την 
Τουρκία, μπορούμε, εκτιμώ, να βρούμε κλειδιά 

μαχία έχει πρόβλημα εντοπισμού του πραγματι-
κού αντιπάλου. Στην εποχή μας, αυτός δεν είναι 
άλλος από τον αναδυόμενο ισλαμοφασισμό. Κάτι 
που δεν βλέπει κυρίως η Ευρώπη – που δείχνει 
περισσότερο εγκεφαλικά νεκρή από το ΝΑΤΟ.

Η Τουρκία και η Ρωσία έδειξαν να έχουν βρει μια 
κοινότητα συμφερόντων στη Συρία. Ισχύει το ίδιο 
και στη Βόρεια Αφρική;
Γι’ αυτό ευθύνεται και η δική μας αδράνεια και 
στάση. Λόγου χάρη, οι απελάσεις Ρώσων και η 
καταβύθιση στο ναδίρ των σχέσεών μας. Μα-
κροπρόθεσμα, εκτιμώ πως ο δεσμός αυτός δεν 
θα αντέξει. Ιστορικά ποτέ η Δύση δεν άφησε μια 
τέτοια σχέση να αναπτυχθεί και να ευδοκιμήσει. 
Διότι τότε, όπως σωστά το εντοπίσατε, το επόμενο 

επικοινωνίας που να εξυπηρετούν τα συμφέρο-
ντα και των δυο μας.

Η Ε.Ε. έχει κάποιον λόγο να αντιδράσει στις τουρ-
κικές επιδιώξεις και να μη μείνει σε διακηρύξεις;
Μόνο αν σημαντικές χώρες της Ε.Ε. αισθανθούν 
πως απειλούνται ζωτικά τους συμφέροντα. Δου-
λειά δική μας είναι να κάνουμε κάτι τέτοιο φα-
νερό. Και να τους δώσουμε να το καταλάβουν. 
Στρατηγική όμως. Όχι πια πολιτική γκρίνιας και 
παραπόνων.

Ο Πρόεδρος Μακρόν χαρακτηρίζει το ΝΑΤΟ «εγκε-
φαλικά νεκρή συμμαχία». Τι σημαίνει αυτό για την 
επιχειρησιακή επάρκεια της Συμμαχίας;
Εκτιμώ πως μερικές φορές υπερβάλλει. Η Συμ-

βήμα είναι η Βόρεια Αφρική και το άνοιγμα της 
Δύσης σε κινδύνους από το νότιο μαλακό της 
υπογάστριο. Ιδού, λοιπόν, δυτικά συμφέροντα 
που εύλογα θίγονται.

Πώς μπορούν να ανασχεθούν οι μεταναστευτικές 
ροές από την Τουρκία;
Με το ξεκαθάρισμα απλώς από δικής μας πλευ-
ράς πως όσοι παραβιάζουν σύνορα δεν πρόκει-
ται να παραμένουν στο έδαφός μας και να υπο-
βάλλουν καν αίτηση ασύλου. Κανείς δεν φτάνει 
στην Ελλάδα ξεφεύγοντας άμεσα από μια κό-
λαση εμφύλιας σύρραξης. Διασχίζουν πολλές 
χώρες πριν φτάσουν εδώ. Άσυλο, λοιπόν, μόνο 
από προξενεία ή νόμιμα σημεία εισόδου και με 
νόμιμα χαρτιά. Γιατί να θαλασσοπνίγονται περ-
νώντας από την Τουρκία, όπου δεν κινδυνεύ-
ουν; Όλοι οι άλλοι περιορισμοί κάπου για επα-
ναπατρισμό. Έτσι, πιστεύω, θα κοπούν οι ροές.

Στις εκλογές του 2019 στηρίξατε την υποψηφιότητα 
Μώραλη. Είναι καλύτερος δήμαρχος από εσάς;
Έχει περάσει καιρός από την εποχή μου. Οι ε-
πιλογές μου δεν γίνονται βάσει συγκρίσεων με 
τη δική μου πορεία. Με τα οικονομικά δεδομένα 
της εποχής που εξελέγη, έκανε σημαντική δου-
λειά. Υπάρχουν προϋποθέσεις να γίνει καλός 
δήμαρχος. Όλοι εξάλλου τον Πειραιά αγαπάμε.

Η σύγκρουση Σαββίδη-Μαρινάκη αφορά μόνο το πο-
δόσφαιρο ή πρέπει να αναζητηθούν βαθύτερα αίτια;
Το ποδόσφαιρο είναι η βασική αιτία. Και η ρίζα 
της αντιπαλότητας. Από κει και πέρα, είναι δια-
φορετικοί άνθρωποι και χαρακτήρες. Ο Μαρι-
νάκης είναι βέρος Πειραιώτης, με την ντομπρο-
σύνη και τον αυθορμητισμό που χαρακτηρίζουν 
τους ανθρώπους της πόλης μου.

Είχατε πει παλαιότερα ότι αν στην Ελλάδα δεν υ-
πάρξει συνειδητή ιδεολογική αντιπαράθεση με τις 
αριστερές ιδεοληψίες, δεν πρόκειται ποτέ να προ-
ωθηθούν πολιτικές ρεαλιστικές, που θα βγάλουν 
τη χώρα από τα αδιέξοδα. Το κάνει η ΝΔ ως κυ-
βέρνηση;
Και το πιστεύω. Σιγά σιγά, κάτι γίνεται. Ήδη η ι-
δεολογική ηγεμονία της Αριστεράς κλονίζεται. 
Θέλει βέβαια ακόμη μπόλικη δουλειά. Η ΝΔ μπο-
ρεί να την κάνει.

«Μπορούμε να βρούμε 
κλειδιά επικοινωνίας  

με την Τουρκία»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
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συνέντευξη

Ανδρέας 
Ανδριανόπουλος,  

πρ. υπουργός,  
βουλευτής και  

δήμαρχος  
Πειραιά
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ευρώπη

Σ
ε αντίθεση με τις εκλογές του 2015 και του 2017, 
οι προγνώσεις και οι αναλύσεις των ειδικών στη 
βρετανική πολιτική επιβεβαιώθηκαν πλήρως.
Το Συντηρητικό Κόμμα θριάμβευσε στις εκλο-
γές της περασμένης Πέμπτης (12/12) και ο Μπό-
ρις Τζόνσον θεωρείται πλέον ο απόλυτος κυρίαρ-

χος του πολιτικού παιχνιδιού.
Με ένα ποσοστό άνω του 44% οι Βρετανοί Συντηρητικοί πέτυχαν 
μία από τις μεγαλύτερες εκλογικές νίκες τους. Ο Τζόνσον έχει άνετη 
αυτοδυναμία στη Βουλή και έχει εξουδετερώσει πλήρως τη φιλοευ-
ρωπαϊκή πτέρυγα του Συντηρητικού Κόμματος.
Αν λάβουμε υπόψη μας και τη συντριβή του βρετανικού Εργατι-
κού Κόμματος, το οποίο έχασε πάνω από 60 έδρες και με ένα πο-
σοστό της τάξης του 33% έφερε το χειρότερο εκλογικό αποτέλε-
σμα των τελευταίων 40 ετών, η επικράτηση Τζόνσον μοιάζει με 
νίκη δεκαετίας.

Οι βασικές διαφορές
Δύο ήταν οι βασικές διαφορές σε σχέση με το 2015 και το 2017 οι ο-
ποίες επέτρεψαν στους δημοσκόπους και τους αναλυτές να προβλέ-
ψουν, με αρκετά μεγάλη ακρίβεια, την άνετη επικράτηση των Συντη-
ρητικών και του Μπόρις Τζόνσον.
Η πρώτη έχει να κάνει με την κατάρρευση της δημόσιας εικόνας του 
ηγέτη των Βρετανών Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν.
Στην αρχή η βρετανική κοινή γνώμη έδειξε κάποια ανοχή στον 
εκφραστή της ριζοσπαστικής Αριστεράς του Εργατικού Κόμμα-
τος, Κόρμπιν, στη συνέχεια όμως τον έκρινε πολύ αυστηρά.
Πρώτον, φάνηκε ότι χρησιμοποίησε τον οργανωτικό έ-
λεγχο του κόμματος και την υπεροχή της αριστερής 
πτέρυγας στη βάση για να «καπελώσει» στελέχη και 
βουλευτές που διαφωνούσαν μαζί του.
Δεύτερον, δεν μπόρεσε να εξηγήσει τη θέση του 
για την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου 
στην Ε.Ε. ή το Brexit. Στην αρχή αδιαφόρησε 
πλήρως για το θέμα και στη συνέχεια υιοθέ-
τησε, με μεγάλη καθυστέρηση, θέση υπέρ μιας 
νέας διαπραγμάτευσης –την οποία πλέον η 
Ε.Ε. δεν δέχεται– και ενδεχόμενης πραγματο-
ποίησης νέου δημοψηφίσματος. Ελάχιστοι τον 
πήραν στα σοβαρά.
Τρίτον, ο Κόρμπιν πρότεινε ένα οικονομικό πρό-
γραμμα επιστροφής στη μεταπολεμική περίοδο 
των κρατικοποιήσεων που έδιωξε πολλούς μετριο-
παθείς ψηφοφόρους. Το κόστος αυτού του προγράμ-
ματος θεωρήθηκε πολλαπλάσιο ακόμη και από το κό-
στος του σκληρού Brexit το οποίο υποστήριζε κατά 
καιρούς ο Μπόρις Τζόνσον για να επαναπατρίσει τους 
«σκληρούς» του Συντηρητικού Κόμματος, οι οποίοι έδω-
σαν στις ευρωεκλογές του περασμένου Μαΐου την πρωτιά στο 
Κόμμα του Brexit του Φάρατζ.
Με το οικονομικό του πρόγραμμα ο Κόρμπιν σφράγισε την εκλο-
γική επικράτηση Συντηρητικών-Τζόνσον, παρά το γεγονός ότι ο τε-
λευταίος θεωρείται από τους Βρετανούς αμφιλεγόμενη προσωπικό-
τητα.
Η δεύτερη βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι ο 
Τζόνσον μπόρεσε να συσπειρώσει τους υποστηρικτές του Brexit, 
ενώ ο Κόρμπιν συνέβαλε στην πολυδιάσπαση και τη σύγχυση όσων 
υποστηρίζουν την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ε.Ε.
Ο Τζόνσον εξουδετέρωσε τη φιλοευρωπαϊκή πτέρυγα του Συντηρη-
τικού Κόμματος, ενώ το Κόμμα του Brexit εγκαταλείφθηκε από τους 
χρηματοδότες του, οι οποίοι ζήτησαν από τον Φάρατζ να υποκλιθεί 
στον Τζόνσον για να επικρατήσει το Brexit.
Ο Φάρατζ δεν κατέβηκε υποψήφιος, ενώ απέσυρε τους υποψηφί-
ους του κόμματός του από τις εκλογικές περιφέρειες με ισχυρούς 
Συντηρητικούς υποψηφίους. Έκανε ό,τι μπορούσε για να πέσει το 
κόμμα του από την πρωτιά στις ευρωεκλογές στο 2% και σε μηδέν 
έδρες. Επιβεβαίωσε την εικόνα που μας έδινε στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο μονοθεματικού πολιτικάντη και διεκπεραιωτή συμφερό-
ντων.
Αντίθετα, στο στρατόπεδο των υποστηρικτών της παραμονής του Η-

ΝΊΚΗ ΤΖΌΝΣΌΝ, 
ΘΡΊΑΜΒΌΣ 

BREXIT

  ΤΌΥ ΕΥΡΩΒΌΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΊΩΡΓΌΥ ΚΥΡΤΣΌΥ

Οι Βρετανοί 
Εργατικοί  
πλήρωσαν ακριβά 
το «πείραμα» 
Κόρμπιν.

Ο Τζόνσον συσπείρωσε τους 
οπαδούς του Brexit, ενώ ο Κόρμπιν 
έσπειρε τη σύγχυση στους οπαδούς 
του Bremain.

Ο εκλογικός θρίαμβος των 
Σκωτσέζων Εθνικιστών 
αναδεικνύει τους κινδύνους για την 
ενότητα του Ηνωμένου Βασιλείου.

νωμένου Βασιλείου στην Ε.Ε. προκλήθηκε μεγάλη σύγχυση. Οι εκ-
συγχρονιστές του βρετανικού Εργατικού Κόμματος που θα μπορού-
σαν να εκφράσουν τη φιλοευρωπαϊκή πτέρυγα της βρετανικής κοι-
νής γνώμης δέχτηκαν μεγάλη πίεση από τον Τζέρεμι Κόρμπιν και 
την αριστερόστροφη κομματική βάση.
Οι Φιλελεύθεροι, οι οποίοι φάνηκε ότι θα μπορούσαν να συσπειρώ-
σουν τους φιλοευρωπαίους ψηφοφόρους, έπεσαν θύμα του βρετανι-
κού δικομματισμού και της πόλωσης. Περιορίστηκαν σε ένα ισχνό 
12% και η ηγέτις τους δεν μπόρεσε να εκλεγεί στη Βουλή.
Το εκλογικό 2019 αναδείχθηκε εντελώς διαφορετικό από το 2017, 
οπότε οι Συντηρητικοί δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν αυτοδυνα-
μία, παρά το εντυπωσιακό πλεονέκτημα που τους έδιναν δημοσκο-
πήσεις και αναλυτές.

Πρόβλημα ενότητας
Ο Μπόρις Τζόνσον μπόρεσε να ενώσει τους υποστηρικτές του Brexit 
και να επιβάλει ξανά την απόλυτη κυριαρχία του Συντηρητικού Κόμ-
ματος σε αυτόν τον πολιτικό χώρο. Όλα δείχνουν, όμως, ότι θα έχει 
σοβαρό πρόβλημα να διατηρήσει την ενότητα του Ηνωμένου Βασι-
λείου.
Οι αριστερόστροφοι Σκωτσέζοι Εθνικιστές ήταν και αυτοί μεγά-
λοι νικητές της αναμέτρησης, εφόσον εξασφάλισαν τις 55 από τις 59 
έδρες της Σκωτίας. Τάσσονται δυναμικά υπέρ της παραμονής του Η-
νωμένου Βασίλειου στην Ε.Ε. Η επικεφαλής τους, Νίκολα Στέρτζον, 
διεκδικεί τη διενέργεια νέου δημοψηφίσματος για την απόσχιση της 
Σκωτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μόλις βεβαιώθηκε για τον εκλο-

γικό θρίαμβο του κόμματός της, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ο 
Μπόρις Τζόνσον μπορεί να έχει εντολή να βγάλει την Αγγλία 

εκτός Ε.Ε. Αλλά ξεκαθαρίζω ότι δεν έχει εντολή να πάρει τη 
Σκωτία και να τη βγάλει από την Ε.Ε. Η Σκωτία πρέπει να 

έχει δικαίωμα επιλογής για το δικό της μέλλον».
Οι Εθνικιστές της Σκωτίας θα αξιοποιήσουν το θέμα του 
Brexit στην προσπάθειά τους να πετύχουν τη δική τους 
έξοδο από το Ηνωμένο Βασίλειο, την οποία θα επιδι-
ώξουν να συνδυάσουν με την παραμονή της Σκωτίας 
στην Ε.Ε.
Μπερδεμένη είναι η εικόνα για το Λονδίνο και σε ό,τι 
αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία. Με 39 έδρες περισσότερες 
από τις εκλογές του 2017, οι Συντηρητικοί δεν χρειά-
ζονται την ψήφο των Ενωτικών, προτεσταντών της Βό-
ρειας Ιρλανδίας. Οι τελευταίοι, όμως, βγαίνουν απο-

δυναμωμένοι από την αναμέτρηση, εφόσον συνέβαλαν 
στην πτώση της Τερέζα Μέι απορρίπτοντας τη συμφωνία 

που διαπραγματεύτηκε με τις Βρυξέλλες, για να έρθει στη 
συνέχεια μια υποδεέστερη για τη Βόρεια Ιρλανδία συμφωνία 

που διαπραγματεύτηκε με την Ε.Ε. ο Μπόρις Τζόνσον.
Η εξαιρετικά δυναμική πορεία της οικονομίας της Δημοκρα-

τίας της Ιρλανδίας και τα προβλήματα στην εφαρμογή του Brexit 
σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία μπορεί σε βάθος χρόνου να οδη-
γήσουν στην αμφισβήτηση της βρετανικής κυριαρχίας στη Βόρεια 
Ιρλανδία και στην ένωση της τελευταίας με τη Δημοκρατία της Ιρ-
λανδίας.

Στην τελική ευθεία
Με το αποτέλεσμα των εκλογών το Ηνωμένο Βασίλειο μπαίνει στην 
τελική ευθεία του Brexit, εφόσον ξεπεράστηκε, στο συγκεκριμένο 
θέμα, η δυσαρμονία μεταξύ Βουλής και κυβέρνησης Τζόνσον.
Το πιθανότερο είναι ότι μέχρι τις 31 Ιανουαρίου θα επιτευχθεί συμ-
φωνία για το οργανωμένο διαζύγιο Ηνωμένου Βασιλείου - Ε.Ε.
Η μεταβατική περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας η σχέση των 
δύο μερών θα παραμείνει ίδια, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Μέχρι 
τότε, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν συμφωνή-
σει στη μελλοντική τους σχέση, η οποία θα είναι πολύ υποδεέστερη 
της πλήρους συμμετοχής στην Ε.Ε.
Αν μέχρι την 1η Ιουλίου 2020 καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι δεν 
προλαβαίνουν να προσδιορίσουν τη μελλοντική τους σχέση μέχρι τα 
τέλη του 2020, μπορεί να υπάρξει παράταση της μεταβατικής περιό-
δου για ένα ή και δύο χρόνια.
Σε κάθε περίπτωση, η νίκη του Τζόνσον είναι και θρίαμβος του 
Brexit.



Τ
ο BOX, μια νέα υπηρεσία 
online παραγγελίας φαγητού 
και καφέ, φέρνει ο Όμιλος 
ΟΤΕ, προσφέροντας στους κα-
ταναλωτές τη δυνατότητα να 
επιλέγουν μέσα από μια με-
γάλη ποικιλία σε γεύσεις και 
κουζίνες. Το BOX ξεχωρίζει, 

γιατί μέσα από το BOX app (Android, iOS) και 
το www.box.gr για πρώτη φορά οι καταναλωτές 
μπορούν να δημιουργήσουν το προσωπικό τους 
«γευστικό» προφίλ, σύμφωνα με τις προτιμή-
σεις και τις ανάγκες τους, αλλά και να προγραμ-
ματίζουν την ώρα και την τοποθεσία παράδοσης 
της παραγγελίας τους (scheduled ordering). Στα 
μοναδικά πλεονεκτήματα του BOX συγκαταλέ-
γεται και η δυνατότητα των χρηστών να κερδί-
ζουν πόντους κάθε φορά που χρησιμοποιούν 
την υπηρεσία για την παραγγελία τους, εξαρ-
γυρώνοντάς τους σε επόμενη παραγγελία σε 
εκπτώσεις, σε πακέτα ΜΒ από την COSMOTE ή 
και σε δωροεπιταγές από επώνυμες εταιρείες.
Οι πελάτες του BOX μπορούν να παραγγέλνουν 
φαγητό ή καφέ σε περισσότερα από 3.000 κατα-
στήματα πανελλαδικά. Η υπηρεσία εμπλουτίζε-
ται συνεχώς με νέα καταστήματα, καλύπτοντας 
νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, και με συνερ-
γασίες με μεγάλες αλυσίδες εστίασης.

Οι δυνατότητες του BOX 
και τα οφέλη για τους χρήστες
Μέσα από το BOX οι καταναλωτές μπορούν 
να παραγγέλνουν το αγαπημένο τους φαγητό 
ή καφέ εύκολα και γρήγορα, απολαμβάνοντας 
μοναδικά οφέλη, όπως:
• Rewards: Με κάθε παραγγελία από το BOX, 
αφήνοντας κριτική, πληρώνοντας με κάρτα και 
καλώντας φίλους να χρησιμοποιήσουν το BOX, 
ο χρήστης συγκεντρώνει πόντους, τους οποί-
ους μπορεί να εξαργυρώσει σε προσφορές, MB 
και δωροεπιταγές. Κάθε φορά που ανοίγει την 
εφαρμογή, ο καταναλωτής βλέπει πόσους πό-
ντους έχει συγκεντρώσει.
• Taste Profile: Ο χρήστης μπορεί να δημιουρ-
γήσει το «γευστικό» του προφίλ, με βάση τις προ-
τιμήσεις σε κουζίνες και γεύσεις (π.χ. καυτερά, 
vegetarian). Με αυτόν τον τρόπο ανακαλύπτει τα 
καταστήματα που έχουν φαγητά και ροφήματα 
που πραγματικά ταιριάζουν στις γεύσεις του.

BOX 
Νέα υπηρεσία online παραγγελίας 
φαγητού από τον Όμιλο ΟΤΕ

• Προγραμματισμένη ώρα παράδοσης: Ο χρήστης 
του BOX μπορεί να επιλέξει την ακριβή ώρα παράδο-
σης της παραγγελίας του.
• Κριτική πιάτου/καταστήματος: Εκτός από την αξιο-
λόγηση ενός καταστήματος, οι χρήστες έχουν τη δυ-
νατότητα να κάνουν κριτική για συγκεκριμένα πιάτα, 
αλλά και να προτείνουν πιάτα και καταστήματα μόνο 
για τους φίλους τους.

«Με φρέσκια εικόνα και εύχρηστο περιβάλλον χρή-
σης, που εστιάζουν στην προσωποποιημένη ανα-
ζήτηση του πελάτη, την ποικιλία στις επιλογές και τη 
συνεχή επιβράβευση, το BOX έρχεται να αναβαθμίσει 
την εμπειρία των καταναλωτών και να επαναπροσ-
διορίσει τις συνήθειές τους στο online food delivery. 
Στον Όμιλο ΟΤΕ, κοιτώντας μπροστά και με τη βοήθεια 

της τεχνολογίας, σχεδιάζουμε και προσφέρουμε υπη-
ρεσίες με νέες δυνατότητες και έξυπνες λύσεις, για να 
κάνουμε καλύτερη και ευκολότερη την καθημερινό-
τητα των πελατών μας» δήλωσε ο Παναγιώτης Γαβρι-
ηλίδης, Chief Marketing Officer Consumer Segment 
Ομίλου ΟΤΕ.

Στο BOX, που σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε συνερ-
γασία με την εταιρεία Desquared, οι καταναλωτές θα 
βρουν συγκεντρωμένα όλα τα διαθέσιμα εστιατόρια 
και καφέ της περιοχής τους, το μενού του καταστήμα-
τος που τους ενδιαφέρει, πληροφορίες για τον χρόνο 
παράδοσης και το κόστος της παραγγελίας τους. Η πλη-
ρωμή μπορεί να γίνει είτε με μετρητά στον διανομέα 
είτε με χρήση κάρτας (πιστωτικής/χρεωστικής) στο site 
και στο app κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.



Σ
την εορταστική περί-
οδο έχουν εναποθέ-
σει τις ελπίδες τους οι 
έμποροι για την αύ-
ξηση του τζίρου τους, 
καθώς μέχρι πρότι-
νος, παρά το θετικό οι-
κονομικό κλίμα και τη 

βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης που 
διαπιστώνεται από διάφορες έρευνες, τα ταμεία 
των καταστημάτων παρέμεναν άδεια. Κατά συ-
νέπεια, η περίοδος των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς, κατά την οποία η συντριπτική 
πλειονότητα των καταναλωτών θα τρέξει στα κα-
ταστήματα για να αγοράσει ένα δώρο –έστω και 
μικρό– για τα αγαπημένα του πρόσωπα και τους 
συγγενείς του, είναι το τελευταίο… καταφύγιο.
Χείρα βοηθείας αναμένεται να δώσει στην 
αγορά το δώρο Χριστουγέννων, που θα λάβουν, 
δυστυχώς, μόνο όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό 
τομέα, αλλά και το κοινωνικό μέρισμα των 700 
ευρώ, που θα καταβληθεί σε όσους το δικαιού-
νται πριν από το τέλος του έτους. Αν και πρό-
κειται για σχετικά μικρά ποσά δεδομένων των 
φορολογικών υποχρεώσεων, οι έμποροι ευελ-
πιστούν ότι κάποιο μέρος από αυτά τα ποσά θα 
πέσει στην αγορά, ώστε οι δείκτες αισιοδοξίας 
να μετατραπούν σε… κατανάλωση. Χαρακτηρι-
στικά είναι τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με 
τα οποία η βελτίωση του οικονομικού κλίματος 
τον Νοέμβριο προέρχεται κυρίως από τις υπη-
ρεσίες και την καταναλωτική εμπιστοσύνη, που 
είναι σε υψηλό 20ετίας(!). Όσον αφορά το οικο-
νομικό κλίμα, ο σχετικός δείκτης παρουσίασε 
τον Νοέμβριο μικρή ανάκαμψη, στις 107 μονά-
δες, από 106,7 μονάδες που ήταν τον Οκτώβριο.
Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, όμως, το 

ΙΟΒΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και προ-
ειδοποιεί ότι η παραγωγική βάση της οικονομίας 
παραμένει ασθενής, η ανεργία εξαιρετικά υψηλή 
και το επίπεδο επενδύσεων πολύ χαμηλότερο 
από αυτό που θα στηρίξει μια μεσοπρόθεσμα ι-
σχυρή ανάπτυξη της οικονομίας. Ο δημοσιονο-
μικός χώρος είναι πεπερασμένος και το δημόσιο 
χρέος παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Ως εκ τούτου, 
όχι μόνο η φορολογική ελάφρυνση αλλά και η 
γενικότερη ενδυνάμωση της θέσης νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων θα είναι εφικτή μόνο στον 
βαθμό που θα ενισχύεται συστηματικά η παρα-
γωγική βάση της οικονομίας και στον βαθμό που 
τα επιμέρους μέτρα οικονομικής πολιτικής θα 
συμβάλλουν σε αυτή την ενίσχυση.

Χαμηλή η κατανάλωση
Πάντως, την ανάγκη ενίσχυσης της ιδιωτικής κα-
τανάλωσης επισημαίνει και ο ΣΕΒ, σχολιάζοντας 
ότι παραμένει σε υποτονικά επίπεδα. Μάλιστα, 
όπως αναφέρει στο μηνιαίο δελτίο οικονομικής 
δραστηριότητας, θα χρειαστεί σημαντική ανά-
καμψη στις επενδύσεις σε πάγια και στην ιδιω-

τική κατανάλωση ώστε ο ρυθμός αύξησης του 
ΑΕΠ να διαμορφωθεί άνω του 2%, όπως προβλέ-
πεται στον προϋπολογισμό για το 2020.
Επίσης, ο ΣΕΒ σχολιάζει πως η πρόβλεψη του 
προϋπολογισμού για το 2020 σχετικά με την 
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 0,6%, 
προϋποθέτει αύξηση κατά 1,8% το τέταρτο τρί-
μηνο του 2019, που θεωρείται μάλλον ανέφικτη, 
δεδομένου ότι η αύξηση της ιδιωτικής κατανά-
λωσης ήδη διαμορφώνεται σε 0,2% στο εννεά-
μηνο του 2019.

Το εορταστικό ωράριο
Από την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου έχει αρχίσει το 
εορταστικό ωράριο των καταστημάτων, που θα 
είναι συνεχές, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για λει-
τουργία των καταστημάτων τρεις Κυριακές, στις 
15, 22 και 29 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, την Πέμπτη 
2 Ιανουαρίου 2020 τα καταστήματα θα παραμεί-
νουν κλειστά. Αναλυτικά, το προτεινόμενο ωρά-
ριο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών είναι:
Κυριακή 15/12/2019: 11:00-16:00
Δευτέρα 16/12/2019: 09:00-18:00

Τρίτη 17/12/2019: 09:00-21:00
Τετάρτη  18/12/2019: 09:00-21:00
Πέμπτη 19/12/2019: 09:00-21:00
Παρασκευή 20/12/2019: 09:00-21:00
Σάββατο 21/12/2019: 09:00-18:00
Κυριακή 22/12/2019: 11:00-18:00
Δευτέρα 23/12/2019: 09:00-21:00
Τρίτη 24/12/2019: 09:00-18:00
Τετάρτη 25/12/2019: Αργία
Πέμπτη 26/12/2019: Αργία
Παρασκευή 27/12/2019: 09:00-21:00
Σάββατο 28/12/2019: 09:00-18:00
Κυριακή 29/12/2019: 11:00-18:00
Δευτέρα 30/12/2019: 09:00-21:00
Τρίτη 31/12/2019: 09:00-18:00
Τετάρτη 1/1/2020: Αργία

Αλλαγές στο κοινωνικό μέρισμα
Όσον αφορά το κοινωνικό μέρισμα, μετά τις αλ-
λαγές της τελευταίας στιγμής στα άτομα με ειδι-
κές ανάγκες θα καταβληθεί χωρίς όριο ηλικίας.
Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρή-
στος Σταϊκούρας, συνομιλώντας με δημοσιογρά-
φους, οι αρμόδιες υπηρεσίες προέβησαν σε δι-
ασταύρωση στοιχείων, ώστε να μην υπάρξουν 
περιπτώσεις καταβολής διπλού μερίσματος σε 
δικαιούχους που μπορεί να εμπίπτουν σε παρα-
πάνω από μία κατηγορίες. Για παράδειγμα, ένα 
ΑμεΑ να δικαιούται κοινωνικό μέρισμα και ως 
πολύτεκνος και ως μακροχρόνια άνεργος.
Σκοπός της κυβέρνησης είναι το κοινωνικό μέρι-
σμα να δοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Συνολικά 
οι δικαιούχοι είναι λίγο πάνω από 250.000 άτομα.
Σημειώνεται πως η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
για την υποβολή των αιτήσεων θα ανοίξει στις 
17 Δεκεμβρίου στον διαδικτυακό τόπο www.
koinonikomerisma.gr και θα δέχεται αιτήσεις 
έως τις 26 Δεκεμβρίου.

Οι έμποροι ευελπιστούν ότι κάποιο μέρος 
από το δώρο Χριστουγέννων και το κοινωνικό 
μέρισμα των 700 ευρώ θα πέσει στην αγορά, 
ώστε οι δείκτες αισιοδοξίας να μετατραπούν σε… 
κατανάλωση.
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ανάλυση

Η 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φον 
ντερ Λάιεν, παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο την Πράσινη Συμφωνία (Green 
Deal), η οποία θα προσδιορίσει πρωτοβου-
λίες και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
κατά τη διάρκεια της επόμενης πενταετίας.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα πράσινου μετα-
σχηματισμού της ευρωπαϊκής οικονομίας, με στόχο να μετατρέψει 
την Ε.Ε. σε παγκόσμια πρωταθλήτρια στην αποτροπή της κλιματι-
κής αλλαγής.

ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΔΊΩΝ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΠΡΑΣΊΝΗ ΣΤΡΟΦΗ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ ΓΊΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Νέες δυνατότητες αλλά και μεγάλες δυσκολίες  
για την Ελλάδα.

Εκδηλώθηκαν οι πρώτες διαφωνίες 
για τον τρόπο χρηματοδότησης του 
Green Deal.

Το σχέδιο
Βασική επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η εφαρμογή 50 
συγκεκριμένων μέτρων για να μετατραπεί η Ε.Ε. σε κλιματικά ουδέ-
τερη μέχρι το 2050, έχοντας μηδενίσει την εκπομπή ατμοσφαιρι-
κών ρύπων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του φαινομένου του 
θερμοκηπίου και στην κλιματική αλλαγή. Ενδιάμεσος στόχος 
είναι η μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων κατά 50%-55% μέχρι 
το 2030, σε σχέση με το επίπεδο του 1990.
Στη διάρκεια των επόμενων μηνών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
αρχίσει να παρουσιάζει το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο θα 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

στηριχτεί η πράσινη μετάβαση της οικονομίας. Για να γίνει 
αυτό, πρέπει να ολοκληρωθεί η μελέτη για τις επιπτώσεις 
των συγκεκριμένων μέτρων που θα ληφθούν. Η βιωσιμότητα 
δεν αφορά μόνο το περιβάλλον αλλά και την οικονομία και 
την κοινωνία. Θα πρέπει να βρεθούν τρόποι προώθησης της 
πράσινης μετάβασης που συμβάλλουν στην οικονομική ανά-
πτυξη, στη δημιουργία καλών θέσεων εργασίας και στην ποι-
ότητα ζωής.
Η εφαρμογή της στρατηγικής που ανακοίνωσε η Φον ντερ Λάιεν 
περνάει υποχρεωτικά από την τελειοποίηση και την επέκταση 
της εφαρμογής του εμπορίου ρύπων. Οι ρυπαντές θα επιβαρύ-
νονται οικονομικά για τη ρύπανση και πρέπει να υπάρχει μηχα-
νισμός προσαρμογής που θα εφαρμόζεται στο διεθνές εμπόριο 
για να μην ενθαρρύνεται η εισαγωγή στην Ε.Ε. προϊόντων που 
επιβαρύνουν, εξαιτίας της μεθόδου καλλιέργειας ή παραγωγής 
τους, το περιβάλλον. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά λεπτό ζήτημα, 
γιατί ο «φόρος» που θα επιβληθεί θα πρέπει να είναι σύμφωνος 
με τους κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου. Οι κυβερ-
νήσεις τρίτων χωρών, από τη Βραζιλία μέχρι την Ινδονησία, δια-
μαρτύρονται, θεωρώντας ότι οι νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί θα 
οδηγήσουν σε έναν νέο προστατευτισμό με πρόσχημα την προ-
στασία του περιβάλλοντος.

Μεγάλες αλλαγές
Επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η προώθηση μιας 
εναλλακτικής αναπτυξιακής στρατηγικής, η οποία θα επιστρέ-
φει περισσότερα από αυτά που παίρνει. Για παράδειγμα, η ανα-
κύκλωση των πλαστικών θα επεκταθεί και θα αποκτήσει δημι-
ουργικές διαστάσεις, όπως η παραγωγή επίπλων. Μεγάλες επεν-
δύσεις, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, θα γίνουν για την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή της τεχνολογίας των μπαταριών, ώστε να ανοίξει 
ο δρόμος για τη μαζική παραγωγή, με ανταγωνιστικούς όρους, 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Μεγάλες αλλαγές προβλέπονται και 
στον αγροτικό τομέα, από την καλύτερη αξιοποίηση της ψηφι-
ακής οικονομίας μέσω δεδομένων των οποίων η χρήση θα γίνε-
ται εύκολη με τη βοήθεια δορυφόρων μέχρι και την επιστροφή 
σε παραδοσιακές, ποιοτικές καλλιέργειες, απαλλαγμένες σε με-
γάλο βαθμό από ρυπογόνα λιπάσματα και φυτοφάρμακα.
Η Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε τη μεγάλη ανατροπή, εφόσον 
η ευρωπαϊκή ενοποίηση ξεκίνησε πριν από 70 χρόνια στη βάση 
της κοινής παραγωγής χάλυβα και άνθρακα, ενώ σήμερα καλού-
μαστε να αλλάξουμε την παραγωγική διαδικασία για τον χάλυβα 

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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και να εγκαταλείψουμε τον άνθρακα.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραδέχεται ότι το κό-
στος της μετάβασης θα είναι σημαντικό, γι’ αυτό θέλει να ανα-
πτυχθεί Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης, στον οποίο θα παίξει 
πρωταγωνιστικό ρόλο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ), αποκτώντας χαρακτηριστικά πράσινης τράπεζας. Προ-
βλέπεται να πραγματοποιήσει σχετικές χρηματοδοτήσεις 100 
δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της επόμενης επταετίας.
Κατά την άποψη της Φον ντερ Λάιεν, όσο υψηλό κι αν είναι το 
κόστος της μετάβασης, το κόστος της αδράνειας είναι υψηλό-
τερο. Μόνο τα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν ετήσιο κόστος 5 
δισ. ευρώ στην Ε.Ε., με την ξηρασία που έχει σχέση με την κλι-
ματική αλλαγή να προσθέτει άλλα 10 δισ. ευρώ.

Οι πρώτες διαφωνίες
Όπως θα περίμενε κανείς, οι προτάσεις της Φον ντερ Λάιεν προ-
καλούν έναν έντονο δημόσιο διάλογο σε αναζήτηση των ανα-
γκαίων συμβιβασμών.
Οι πρώτες διαφωνίες εκδηλώθηκαν ήδη στη σύνοδο κορυφής 
της περασμένης Πέμπτης και Παρασκευής.
Η φινλανδική προεδρία «ψαλίδισε» για μία ακόμη φορά τις προ-
τάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πολυετές Δημοσιονο-
μικό Πλαίσιο, παρά το γεγονός ότι και αυτές θεωρούνται από 
πολλούς εντελώς ανεπαρκείς. Με έναν ευρωπαϊκό προϋπολογι-
σμό που θα κυμανθεί στο 1%-1,1% του ΑΕΠ των «27», είναι πολύ 
δύσκολο να υποστηριχθεί οικονομικά ο μετασχηματισμός που 
περιγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Πολωνία, η Τσεχία και άλλες πρώην ανατολικές χώρες υπο-
γραμμίζουν τη μεγάλη εξάρτησή τους από τον άνθρακα σε ό,τι 
αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και το μεγάλο κό-
στος της πράσινης μετάβασης για την οικονομία τους. Μόνο η 

Πολωνία διεκδικεί κονδύλια 500 δισ. ευρώ μέχρι το 2050 για να 
χρηματοδοτηθεί η μετάβαση της οικονομίας της.

Η περίπτωση της Ελλάδας
Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι η Ελλάδα θα πρω-
ταγωνιστήσει στον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας. 
Έχει αναλάβει τη δέσμευση να προχωρήσουμε στην απολιγνιτο-
ποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2028, ενώ 
εκτιμά ότι από το 2022 θα μπορέσουμε να καταργήσουμε και τα 
πλαστικά μιας χρήσης.
Παρά τις καλές προθέσεις του κ. Μητσοτάκη, υπάρχουν τερά-
στια ζητήματα προσαρμογής, τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο 
να αντιμετωπιστούν.
Πρώτον, η απολιγνιτοποίηση πρέπει να συνδυαστεί με εναλ-
λακτικές μορφές οικονομικής ανάπτυξης, οι οποίες ακόμη δεν 
έχουν προσδιοριστεί. Διαφορετικά, ολόκληρες περιοχές, όπως 
η Δυτική Μακεδονία, θα γνωρίσουν μια νέα οικονομική και κοι-
νωνική κρίση.
Δεύτερον, η Ελλάδα έχει ήδη παραπεμφθεί στο Ευρωδικαστή-
ριο για ελλιπή εφαρμογή των οδηγιών για το δίκτυο Natura 
2000, κατηγορείται για την καταστροφή της βιοποικιλότητας, 
ενώ, σύμφωνα με έκθεση της WWF Hellas, η χώρα μας κατα-

λαμβάνει τη δεύτερη θέση μεταξύ των «28» σε ανοιχτές υποθέ-
σεις παραβίασης του περιβαλλοντικού δικαίου της Ε.Ε., με απο-
τέλεσμα την επιβολή μεγάλων χρηματικών προστίμων.
Τρίτον, η βιομηχανία πλαστικών, η οποία καλείται να μετασχη-
ματιστεί σε χρόνο-ρεκόρ, έχει συμβολή 3 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ, 
ενώ δεν υπάρχει υποδομή για τη σωστή διαχείρισή τους. Όπως 
επισημαίνει σε σχετικό ρεπορτάζ η «Ναυτεμπορική» (12 Δεκεμ-
βρίου): «Η χώρα μας βρίσκεται στη δεύτερη χαμηλότερη θέση 
στην Ε.Ε., μετά την Κύπρο, σε όρους κατά κεφαλήν όγκου ανα-
κύκλωσης πλαστικών αποβλήτων. Τέσσερα κιλά ανά άτομο το 
2016, έναντι 16 κιλών ανά άτομο κατά μέσο όρο στην Ε.Ε. και 32 
κιλών ανά άτομο στην Αυστρία, που πρωτοπορεί στα συστήματα 
διαχείρισης πλαστικών απορριμμάτων. Επιπλέον, έχει τη χαμη-
λότερη επίδοση του ευρωπαϊκού δείκτη κυκλικότητας με μόλις 
1,3 μονάδες, έναντι 11,7 κατά μέσο όρο στην Ε.Ε.».
Τέταρτον και σημαντικότερο, παρατηρείται μια γενικότερη υ-
στέρηση σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και σχε-
τικής προσαρμογής, με ευθύνη ολόκληρων κλάδων της οικονο-
μίας, της δημόσιας διοίκησης, της αυτοδιοίκησης και των τοπι-
κών κοινωνιών. Εάν δεν αλλάξουμε νοοτροπία και μεθόδους, η 
οικονομία μας θα βρεθεί σε μια πράσινη «τρύπα» λόγω αδυνα-
μίας έγκαιρης προσαρμογής.

Η Ελλάδα ουραγός στα περισσότερα ζητήματα προστασίας του 
περιβάλλοντος, πράσινης προσαρμογής.



Με την παγκοσμιοποίηση, την 
ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, 
τα γεωπολιτικά φαινόμενα που 
συγκλονίζουν (πόλεμοι, λειψυ-
δρία, φτώχεια), θα μπορούσε να 
μην έχουμε μετακινήσεις πληθυ-
σμών κατά εκατοντάδες χιλιάδες;

Η 
Μόρια μεταβλήθηκε από σύμ-
βολο ελπίδας και αλληλεγγύης 
σε ένα αρνητικό «κλισέ», δη-
λώνει στην F.S. o αναπληρω-
τής διοικητής του Κέντρου Υπο-
δοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) 
της Μόριας, Δημήτρης Βαφέας, 

στην πρώτη εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που ένα 
υπηρεσιακό στέλεχος του ΚΥΤ δίνει, περιγράφο-
ντας από μέσα την κατάσταση στην οποία βρίσκε-
ται το πλέον εμβληματικό κέντρο υποδοχής προ-
σφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη.
Ο κ. Βαφέας κάνει γνωστό ότι η Μόρια στις 9 Δε-
κεμβρίου είχε πληθυσμό 17.477 ατόμων και λει-
τουργεί συνολικά με 203 υπαλλήλους, από τους 
οποίους μόνο 24 είναι δημόσιοι υπάλληλοι, οι 49 
είναι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου και οι 130 
από το πρόγραμμα καταπολέμησης της ανεργίας 
του ΟΑΕΔ, και δηλώνει ότι «το σύστημα έχει φτά-
σει στα όριά του λόγω υπερπληθυσμού».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, από τον 
Ιούλιο έως το τέλος Νοεμβρίου αφίχθησαν στη 
Μόρια 18.426 άτομα, δηλαδή 1.500 περισσότεροι 
απ’ όσους διέμεναν εκεί στις 10 Δεκεμβρίου, και 
ο παλαιότερος είναι εκεί από τον Ιανουάριο.
Συνολικά, από τότε που λειτουργεί το Κέντρο, έχουν 
χάσει τη ζωή τους εκεί επτά άτομα και ο κ. Βαφέας 
αναφέρει ότι οι «περισσότερες μέρες κυλούν ήρεμα, 
χωρίς προβλήματα, εκτός του υπερπληθυσμού», 
ενώ διαβεβαιώνει ότι ο ίδιος προσωπικά δεν έχει 
αισθανθεί απειλή, αν και παραδέχεται ότι «αρκε-
τοί συνάδελφοι κατά καιρούς έχουν ανησυχήσει».
Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, εκ-
φράζει την πεποίθησή του ότι δεν υπάρχει ανεπα-
νόρθωτη βλάβη.

Μια πόλη με τουλάχιστον 15.000 κατοίκους θα 
πρέπει να έχει σοβαρές υπηρεσίες και υποδο-
μές για να μπορεί να είναι βιώσιμη. Η Μόρια τι 
από αυτά έχει; Πόσοι άνθρωποι δουλεύετε εκεί; 
Χρηματοδοτείται η απασχόληση όλων αυτών των 
ανθρώπων από δημόσια κονδύλια;
Το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Λέ-
σβου στη Μόρια είχε και έχει και σοβαρές υπη-
ρεσίες και υποδομές και ουδέποτε απειλήθηκε η 
βιωσιμότητά του. Απλούστατα, σήμερα, με 17.477 
πολίτες τρίτων χωρών να διαμένουν εντός (περί-
που 6.000) και εκτός (περίπου 11.000) των εγκα-
ταστάσεων του ΚΥΤ, σαφώς και το σύστημα έχει 
φτάσει στα όριά του.
Εργαζόμαστε 24 δημόσιοι υπάλληλοι, συνεπικου-
ρούμενοι από 49 συμβασιούχους ορισμένου χρό-
νου και 130 ωφελούμενους του προγράμματος κα-
ταπολέμησης της ανεργίας του ΟΑΕΔ, που, χωρίς 
να γνωρίζουν τι θα πει κόπωση, αργίες και Σαβ-
βατοκύριακα, μοχθούν για ό,τι καλύτερο.

φετινούς (δύο από φυσικά αίτια και ένα θύμα πυρ-
καγιάς), δεν θα πρέπει η κοινή γνώμη να νομί-
ζει ότι η Μόρια είναι ένα πεδίο μάχης. Είναι μια 
πόλη μεγέθους αντίστοιχου της Καστοριάς και της 
Φλώρινας, με τις περισσότερες μέρες να κυλούν 
ήσυχα και ήρεμα, χωρίς προβλήματα, παρά μόνο 
εκείνο του υπερπληθυσμού. Προσωπικά, απειλή 
δεν έχω αισθανθεί, αρκετοί συνάδελφοι, βέβαια, 
κατά καιρούς έχουν ανησυχήσει. Η παρουσία της 
ΕΛ.ΑΣ., όμως, είναι ενεργή, με πληθώρα στελε-
χών, καθώς και διμοιριών και ΟΠΚΕ, και αποτε-
λεί εγγύηση για την ασφάλεια όλων. Κατά την τε-
λευταία διετία οποιαδήποτε εξέγερση αντιμετωπί-
ζεται έγκαιρα εν τη γενέσει της.

Πόσο βάσιμη είναι η καχυποψία απέναντι στις 
ΜΚΟ που δουλεύουν στην προσφυγική κρίση;
Δικαιολογώ την καχυποψία της κοινής γνώμης, 
δεδομένου ότι και τα στελέχη των ΜΚΟ αμείβονται 

Βέβαια, εντός ΚΥΤ δραστηριοποιούνται και στελέχη 
της ΕΛ.ΑΣ., της UNHCR, του Διεθνούς Οργανισμού 
Μετανάστευσης (ΔΟΜ), της EASO, της Υπηρεσίας 
Ασύλου, της Europol, του ΕΟΔΥ, καθώς και μέλη 
17 εγκεκριμένων από το υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη ΜΚΟ, όλοι αυτοί φυσικά στα συγκε-
κριμένα πεδία των αρμοδιοτήτων τους.
Οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, τα στελέχη της 
ΕΛ.ΑΣ., του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς 
και οι εργαζόμενοι του προγράμματος κοινωφελούς 
εργασίας του ΟΑΕΔ και της Υπηρεσίας Ασύλου, 
μισθοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ένας καταυλισμός για 2.000 ανθρώπους έχει υ-
ποδομές για 2.000 ανθρώπους. Πώς αντιμετω-
πίζεται η έλλειψη επαρκών υποδομών; Συμ-
μερίζεστε την άποψη ότι, ακόμα κι αν κλείσει 
το Κέντρο, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην 
περιοχή θα είναι ανεπανόρθωτες;
Οποιαδήποτε έλλειψη ή καταπόνηση υποδομών 
αντιμετωπίζεται από το ΚΕΣΟΔΠ του υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, κατόπιν αιτήματος της Υπηρε-
σίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη. Φυσικά υπάρχουν και οι 
χορηγίες-δωρεές από τη UNHCR, τον ΔΟΜ, ευ-
ρωπαϊκά κράτη (π.χ. Ελβετία), καθώς και οι προ-
μήθειες μέσω του υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη εντός του ΚΥΤ.
Δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι, ακόμα κι αν 
κλείσει το Κέντρο, οι περιβαλλοντικές συνέπειες 
θα είναι ανεπανόρθωτες. Το αντίθετο μάλιστα. Στα 
τέλη Σεπτεμβρίου μάς παραδόθηκε επίσημα από 
το Τεχνικό (ΜΟΜΚΑ Β΄) του υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας έργο πνοής για την περιοχή, της δι-
ασύνδεσης του Αποχετευτικού του Κέντρου με 
τον βιολογικό καθαρισμό της πόλης της Μυτιλή-
νης, έργο που θα παραμείνει και θα εξυπηρετεί. 
Λοιπές εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος 
χώρου, καθαριότητας κ.λπ. είναι πολύ εύκολες 
και διόλου χρονοβόρες.

Προκύπτει από τα στοιχεία που έχετε ότι η προ-
σφυγική κρίση του 2015 από το 2018 έχει μετε-
ξελιχθεί σε μεταναστευτική κρίση;
Θα έλεγα ότι από τα στοιχεία των αφίξεων από 
τον Ιούλιο και μετά μέχρι σήμερα (Ιούλιος 2.423, 
Αύγουστος 3.830, Σεπτέμβριος 4.856, Οκτώβριος 
3.427, Νοέμβριος 4.092) ναι, προκύπτει, και εύ-
χομαι να είναι παροδική.

Υπάρχει καταγραφή των ανθρώπινων απωλειών 
σε νεκρούς και τραυματίες στη Μόρια;
Φυσικά και υπάρχει καθημερινά καταγραφή, των 
πάντων. Πέρα όμως από τους δύο θανάτους από 
αναθυμιάσεις τον χειμώνα του 2017, δύο επιπλέον 
από φυσικά αίτια το 2018, καθώς και τους τρεις 

με μισθούς πολύ ικανοποιητικούς και οι ίδιες οι 
ΜΚΟ δείχνουν οικονομικά εύρωστες. Θέλω όμως 
να διαβεβαιώσω ότι οι 17 ΜΚΟ που δραστηριο-
ποιούνται εντός του ΚΥΤ Λέσβου έχουν ελεγχθεί 
λεπτομερέστατα από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθό-
σον αφορά τις χρηματοδοτήσεις τους και καθό-
σον αφορά τα μέλη τους, για αξιόποινο παρελθόν 
κ.λπ., χωρίς να προκύψει κάτι. Οι έλεγχοι αυτοί 
είναι συνεχείς και ήδη από την προηγούμενη ε-
βδομάδα το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ε-
πανεξετάζει όλες τις ΜΚΟ σε πανελλήνιο επίπεδο.

Λειτουργεί σε όσους σκοπεύουν να έρθουν στην 
Ελλάδα ως αντικίνητρο το ενδεχόμενο φιλοξε-
νίας στη Μόρια;
Σε επίπεδο πρόσφυγα ή μετανάστη, σαφώς και 
όχι, μια που, από τις καθημερινές αφίξεις στα ελ-
ληνικά νησιά Σάμο, Χίο, Κω, Λέρο και Λέσβο, η 
Λέσβος υποδέχεται περίπου το 80% και οι ίδιοι οι 
πρόσφυγες και μετανάστες μάς δηλώνουν ότι η 
Λέσβος αποτελεί την πρώτη τους επιλογή.

Με τι ρυθμούς ανανεώνεται ο αριθμός των φι-
λοξενουμένων στη Μόρια; Πόσο καιρό είναι εκεί 
ο πιο παλιός; Τι κάνει ένας φιλοξενούμενος στο 
ΚΥΤ τη μέρα του;
Σχεδόν κάθε 10 μέρες γίνονται μετακινήσεις στην 
ενδοχώρα. Σκεφτείτε ότι από 1/1/2019 μετακινήθη-
καν περίπου 12.000, αριθμός που αντιστοιχεί πε-
ρίπου στους 1.000 ανά μήνα. Βέβαια, ο αντίστοι-
χος αριθμός αφίξεων ανέρχεται στις 24.500, κατά 
συνέπεια το ισοζύγιο είναι αρνητικό.
Ο πιο παλιός είναι περίπου στον ένατο μήνα δια-
μονής στο ΚΥΤ Λέσβου, και αυτό για λόγους γρα-
φειοκρατικούς, αναμονής αποφάσεως για αίτηση 
ασύλου κ.λπ.

H Μόρια από μέσα
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΆΤΗ
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συνέντευξη

Δημήτρης Βαφέας, 
αν. διοικητής του ΚΥΤ της Μόριας
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συνέντευξη

Είναι δεδηλωμένη η κυβερνητική 
βούληση, διά στόματος του αρμο-
δίου υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, 
ότι η Μόρια θα κλείσει. Προσδο-
κώντας σε κάτι καλύτερα οργα-
νωμένο, στελεχωμένο και πιο 
λειτουργικό, θα βοηθήσουμε όλοι 
σε αυτό.

Άξιο λόγου, και εδώ πρέπει να εστιάσουμε, είναι 
ότι η μεγάλη μάζα των προσφύγων και μετανα-
στών δεν κάνει κάτι δημιουργικό ή ιδιαίτερο. Α-
ναμονή στη γραμμή φαγητού για πρωινό, μεση-
μεριανό ή βραδινό, αναμονή για εξέταση από τις 
Υπηρεσίες Ασύλου ή τις Ιατρικές του ΕΟΔΥ και 
φυσικά βόλτες στην πόλη ή στα γύρω χωριά, μια 
που ακριβώς έξω από το ΚΥΤ βρίσκεται στάση 
του αστικού λεωφορείου, που περνάει ανά μισά-
ωρο. Ο χώρος στο ΚΥΤ για δραστηριότητες και α-
θλοπαιδιές είναι περιορισμένος και τέτοιες δρά-
σεις υπάρχουν μόνο για τα ασυνόδευτα ανήλικα 

στα. Οι διαμαρτυρίες από τους άμεσα θιγόμενους 
έχουν φυσικά βάση, οι λοιπές είναι βουβές, είναι 
μια γενικότερη δυσαρέσκεια για το φαινόμενο.
Να σημειώσουμε εδώ ότι μέσω των προέδρων 
των δύο κοινοτήτων, Μόριας και Παναγιούδας, 
γίνεται καταγραφή των όποιων υλικών καταστρο-
φών ιδιοκτησιών των κατοίκων, αυτές προωθού-
νται στον Δήμο Μυτιλήνης για έγκριση από ειδική 
επιτροπή και περίπου κάθε Μάιο καταβάλλεται 
από το πρώην υπουργείο Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής (νυν Προστασίας του Πολίτη) χρηματική 

(που είναι περίπου 1.200), είτε εντός είτε ως επί 
το πλείστον εκτός ΚΥΤ, και αποτελούνται από εκ-
μάθηση ελληνικών και αγγλικών, μουσική, υπο-
λογιστές, ποδόσφαιρο, εκδρομές κ.λπ.

Ποιες είναι οι σχέσεις με την τοπική κοινωνία;
Η τοπική κοινωνία των κοντινών χωριών Μόρια 
και Παναγιούδα έχει φτάσει στα όριά της λόγω 
του υπερπληθυσμού του ΚΥΤ και των λίγων, και 
πάντως όχι σοβαρών, παραβατικών συμπεριφο-
ρών. Επεισόδια μεταξύ ντόπιων και αλλοδαπών 
δεν υπάρχουν, έχουν καταγραφεί μόνον ελάχι-

αποζημίωση σε κάθε παθόντα.

Με αυτούς τους ρυθμούς αφίξεων, μπορεί να 
κλείσει η Μόρια;
Είναι δεδηλωμένη η κυβερνητική βούληση, διά 
στόματος του αρμοδίου υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ότι η Μόρια 
θα κλείσει. Προσδοκώντας σε κάτι καλύτερα ορ-
γανωμένο, στελεχωμένο και πιο λειτουργικό, θα 
βοηθήσουμε όλοι σε αυτό.

Θα μπορούσε η Μόρια να μην έχει εξελιχθεί σε 
αυτό που σήμερα είναι;
Θα απαντήσω με μια ερώτηση: Με την παγκοσμι-
οποίηση, την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, τα 
γεωπολιτικά φαινόμενα που συγκλονίζουν (πό-
λεμοι, λειψυδρία, φτώχεια) θα μπορούσε να μην 
έχουμε μετακινήσεις πληθυσμών κατά εκατο-
ντάδες χιλιάδες;
Η Μόρια αποτέλεσε ένα πρώτο ανάχωμα, που 
αργότερα μεταβλήθηκε από σύμβολο ελπίδας 
και αλληλεγγύης σε ένα αρνητικό «κλισέ», που 
επισκιάζει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που 
γίνονται από την ελληνική κυβέρνηση και τους 
εργαζόμενους για τη βελτίωσή της.
Είμαστε, λοιπόν, αρωγοί και θα συνδράμουμε με 
κάθε τρόπο και για την τάχιστη υλοποίηση του νέου 
νομοθετικού πλαισίου για τη μετανάστευση που θα 
ισχύσει από 1/1/2020 (Ν. 4636/ΦΕΚ Α΄/1.11.2019) 
αλλά και για την έναρξη λειτουργίας των νέων 
κέντρων υποδοχής που η ελληνική κυβέρνηση 
έχει νομοθετήσει.

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



Η 
είδηση που μονοπώλησε το διεθνές ρεπορτάζ 
ήταν αναμφίβολα η ψήφιση της 34χρονης Σάνα 
Μάριν ως πρωθυπουργού της Φινλανδίας. Μια 
νέα κοπέλα τοποθετήθηκε στο ανώτατο θεσμικό 
αξίωμα της χώρας και, σαν να μην έφτανε αυτό, 
ηγείται μιας κυβέρνησης συνασπισμού η οποία 

αποτελείται από άλλες τέσσερις γυναίκες, τρεις εκ των οποίων 
είναι κάτω των 35 ετών. Κερασάκι στην τούρτα το οικογενειακό 
περιβάλλον της Μάριν, η οποία μετά τον χωρισμό του πατέρα και 
της μητέρας της μεγάλωσε με δύο γυναίκες, τη βιολογική της μη-
τέρα και τη σύντροφο της μητέρας της. Για τον μικρόκοσμο της 
Ελλάδας όλα αυτά αποτέλεσαν τεράστια είδηση, για τη Φινλανδία 
όμως ήταν κάτι απολύτως φυσιολογικό.

Ισχύς εν τη ενώσει
Η 34χρονη Σάνα Μάριν, ηγέτιδα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, 
μαζί με την 32χρονη Λι Άντερσον, ηγέτιδα της Αριστερής Συμμαχίας, 
την 32χρονη Κάτρι Κουλμούνι, ηγέτιδα του Κόμματος του Κέντρου, 
την 34χρονη Μαρία Οχίσαλο, ηγέτιδα της Πράσινης Ένωσης, και την 
55χρονη Άνα-Μάγια Χένρικσον, ηγέτιδα του Σουηδικού Λαϊκού Κόμ-
ματος της Φινλανδίας, συγκροτούν την κυβέρνηση της Φινλανδίας, η 
οποία, σύμφωνα με τους πολιτικούς αναλυτές, διέρχεται μία από τις 
δυσκολότερες περιόδους της, με τις απεργίες των συνδικάτων να 
έχουν κοστίσει πολιτικά στον απερχόμενο πρωθυπουργό και την πό-
λωση να είναι έντονη μεταξύ των ψηφοφόρων.
Η Σάνα Μάριν γεννήθηκε το 1985 στο Ελσίνκι, αποφοίτησε από 
το Πανεπιστήμιο του Τάμπερε και έλαβε τίτλο Master of Science 
στη Διοίκηση το 2017. Η ενασχόλησή της με την πολιτική ξεκί-
νησε το 2006, οπότε έγινε μέλος της Νεολαίας του Σοσιαλδημο-
κρατικού Κόμματος, ενώ από το 2010 μέχρι το 2012 διετέλεσε 
αντιπρόεδρός της. Στα 27 της εξελέγη δημοτική σύμβουλος του 
Τάμπερε και σε ηλικία 30 ετών έγινε βουλευτής. Κατά τη δεύ-
τερη θητεία της ως βουλευτού έγινε υπουργός Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της χώρας. Σε συνέντευξή της έχει δηλώσει ότι 
μετά τον χωρισμό των γονιών της μεγάλωσε με τη μητέρα της 
και τη σύντροφο της μητέρας της. Αν και το γεγονός αυτό δεν της 
δημιούργησε πρόβλημα στην πολιτική της πορεία, η ίδια ως παιδί 
πολλές φορές δυσκολευόταν να μιλήσει για το οικογενειακό της 
περιβάλλον. Τον Ιανουάριο του 2018 απέκτησε μια κόρη με τον 
σύντροφό της Μάρκους Ράικονεν.
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κόσμος

 ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Δύο δείκτες, σύμφωνα με τα 
Ηνωμένα Έθνη, σηματοδοτούν 
την πρόοδο σε μια κοινωνία, η 
αναλογία γυναικών στα εθνικά 
κοινοβούλια και στην τοπική 
αυτοδιοίκηση και η αναλογία 
γυναικών σε θέσεις μάνατζερ 
σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 
Η Φινλανδία μάς δείχνει τον 
δρόμο.

Ενωτική για τους πολίτες
Η εκλογή της Μάριν έχει ικανοποιήσει την πλειοψηφία των Φινλαν-
δών, οι οποίοι βλέπουν μια νέα εποχή να ξεκινά στο πολιτικό γίγνεσθαι 
της χώρας. Ωστόσο, αρκετοί πολίτες παραμένουν διχασμένοι. Πολιτι-
κοί αναλυτές υπογραμμίζουν πως οι ηγέτιδες των κομμάτων της κυ-
βέρνησης συνασπισμού έχουν ίδιο φύλο και όμοια ηλικία, γεγονός 
που καθιστά την επικοινωνία τους εύκολη. Παρ’ όλα αυτά, η ενότητα 
που χαρακτηρίζει τη νέα κυβέρνηση υπό τη Μάριν προβληματίζει τους 
ψηφοφόρους, οι οποίοι σημειώνουν πως τα πέντε κόμματα παρουσι-
άζουν μια περίεργη σύγκλιση στην ατζέντα τους και στο προφίλ των 
ηγετών τους, γεγονός που θα επηρεάσει τον πλουραλισμό και τη δι-
ατήρηση της διαφορετικής ιδεολογίας. Δριμεία κριτική δέχεται ήδη η 
νέα κυβέρνηση από το Κόμμα των Φινλανδών, το οποίο τη χαρακτη-
ρίζει «ένα μοντέρνο φεμινιστικό αντι-αρσενικό κίνημα». Θα υπήρχαν 
άραγε τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί αν η κυβέρνηση αποτελούνταν 
από άντρες μέσης ηλικίας και πάνω; Μάλλον όχι.
Η ουσία, όπως αναφέρει ο «Guardian», είναι αν η Σάνα Μάριν θα 
καταφέρει να ενώσει τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας της και κατ’ 
επέκταση τους πολίτες ή αν το χάσμα μεταξύ Αριστερών, Φιλελεύθε-
ρων και Συντηρητικών θα ενισχυθεί. Οι διεθνείς αναλυτές πιστεύουν 
πως η Μάριν έχει το ιδανικό προφίλ για να αποτελέσει έναν δίαυλο 
μεταξύ των γενεών της Φινλανδίας και ταυτόχρονα να αφήσει το δικό 
της στίγμα σε μια συγκυρία που σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο 
ευνοεί τις γυναίκες, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την Κριστίν 
Λαγκάρντ να κατέχουν δύο από τις σημαντικότερες θέσεις στους ευ-
ρωπαϊκούς θεσμούς, την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κατά την πρώτη της ομιλία η Σάνα Μάριν τόνισε πως βασική της πρό-
θεση και όραμα είναι να «χτίσει μια κοινωνία όπου κάθε παιδί θα μπο-
ρεί να γίνει ό,τι θέλει και κάθε άτομο θα μπορεί να ζήσει και να γεράσει 
με αξιοπρέπεια», μια πρόταση που συνοψίζει και τον κύριο στόχο της 
πολιτικής σε μια κοινωνία. «Για μένα, προσωπικά, ο σεβασμός στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και στην ισότητα είναι η βάση της νοοτροπίας 
μου. Ασχολήθηκα με την πολιτική διότι θέλω να επηρεάσω θετικά τον 
τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει τους πολίτες της και τα 
δικαιώματά τους» κατέληξε η Μάριν.

Ισότητα των φύλων στο παγκόσμιο προσκήνιο
Η δίκαιη εκπροσώπηση των γυναικών στην παγκόσμια πολιτική σκη-
νή αποτελεί διεθνή στόχο τα τελευταία χρόνια. Τον Σεπτέμβριο του 
2015 τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν την Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανά-
πτυξη 2030, η οποία περιλαμβάνει 17 στόχους. Ένας εξ αυτών ανα-
φέρεται στην ισότητα των φύλων. Δύο δείκτες, σύμφωνα με τα Ηνω-
μένα Έθνη, σηματοδοτούν την πρόοδο σε μια κοινωνία, η αναλογία 
γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια και στην τοπική αυτοδιοίκηση και 
η αναλογία γυναικών σε θέσεις μάνατζερ σε ιδιωτικό και δημόσιο το-
μέα. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν 
μειοψηφία σε πρωθυπουργικές ή υπουργικές θέσεις. Το 2018, όπως 
αναφέρει έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τις 279 θέσεις 
αρχηγών κρατών παγκοσμίως, μόλις οι 55 ανήκαν σε γυναίκες, ενώ 
την ίδια χρονιά μόλις το 18% των υπουργών ήταν γυναίκες, οι οποίες 
κατείχαν κυρίως χαρτοφυλάκια που είχαν να κάνουν με την εκπαί-
δευση, την κοινωνία, την οικογένεια, το περιβάλλον, και όχι τα «ακρι-
βοθώρητα», όπως αυτά της οικονομίας και της ασφάλειας.
Η Φινλανδία, πάντως, μας δείχνει τον δρόμο προς την ισότητα των φύ-
λων, καθώς εξέλεξε την πρώτη της πρωθυπουργό το 2003, τη δεύτε-
ρη το 2010 και την τρίτη το 2019, ενώ πλέον το 47% των βουλευτών της 
είναι γυναίκες, μετά και τις φετινές εθνικές εκλογές. Όπως εύστοχα 
έγραψε στο προφίλ του στο Twitter ο πρώην Φινλανδός πρωθυπουρ-
γός Αλεξάντερ Στουμπ: «Το κόμμα μου δεν συμμετέχει στην κυβέρνη-
ση, ωστόσο χαίρομαι που οι ηγέτες των πέντε κομμάτων της κυβέρ-
νησης είναι γυναίκες. Αποδεικνύεται ότι η Φινλανδία είναι μια μοντέρ-
να και προοδευτική χώρα. Η πλειοψηφία της δικής μου κυβέρνησης 
ήταν επίσης γυναίκες. Κάποια μέρα το φύλο δεν θα παίζει ρόλο για τη 
συγκρότηση των κυβερνήσεων. Μέχρι τότε, θα είμαστε πρωτοπόροι».
Η Φινλανδία συνεχίζει την πολιτική της ζωή σαν να μην έχει συμβεί 
τίποτα το περίεργο, στη δική μας χώρα μια παρόμοια κυβέρνηση θα 
οδηγούσε στην επιστράτευση των τακτικών της «λάσπης» και της πο-
λιτικής εξόντωσης. Όχι μόνο από την πλευρά των ανδρών, που πα-
ραδοσιακά κατέχουν τις θέσεις εξουσίας στην Ελλάδα, αλλά κι από 
τις ίδιες τις γυναίκες, που δεν είναι συνηθισμένες σε εναλλακτικούς 
κοινωνικούς ρόλους που θέτουν στο επίκεντρο την εξουσία.

Η ηγεσία είναι γένους θηλυκού
Η Φινλανδή Σάνα Μάριν είναι η νεότερη πρωθυπουργός στον κόσμο.



Σ
άρκα και οστά έχει πάρει η συμφω-
νία Public και Media Markt για τη 
δημιουργία μιας νέας, κοινής εται-
ρείας λιανικής πώλησης, που στόχο 
έχει τη δημιουργία ενός ισχυρού 
πλέγματος διακυβέρνησης που να 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών, 
των μετόχων και της αγοράς, και να διασφαλίζει 
τη μακροπρόθεσμη οικονομική αξία, την ακεραι-
ότητα και τις μακροχρόνιες συνεργασίες και αξίες 
τις οποίες πρεσβεύουν και οι δύο μάρκες.
Η συμφωνία αυτή, συνολικά επωφελής για την 
αγορά και το καταναλωτικό κοινό, δημιουργεί τον 
μεγαλύτερο retailer ειδών τεχνολογίας, ψυχαγω-
γίας, πολιτισμού και οικιακών συσκευών στην 
Ελλάδα, μετασχηματίζοντας τον κλάδο ηλεκτρι-
κών και ηλεκτρονικών ειδών.
Η συνεργασία των δύο εταίρων διασφαλίζει και 
ενδυναμώνει την παρουσία της Media Markt 
στη χώρα, έχοντας ως αποτέλεσμα τη διατήρηση 
πολλών θέσεων εργασίας στον κλάδο της λιανι-
κής. Παράλληλα, η νέα εταιρεία που θα προκύψει 
από τη σύμπραξη του Public με τη Media Markt 
ωφελεί σημαντικά τους συνεργάτες και τους 
προμηθευτές, παρέχοντάς τους διευρυμένες ευ-
καιρίες ανάπτυξης. Προς την κατεύθυνση αυτή, η 
νέα εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση 
της παρουσίας επώνυμων brands που αναζητά ο 
καταναλωτής στα καταστήματα της Media Markt, 
με έμφαση κυρίως σε εταιρείες-κατασκευαστές 
που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, 
με δικά τους γραφεία ή μέσω διανομέων. Η επέ-
κταση της προϊοντικής γκάμας είναι στρατηγική 
προτεραιότητα που θα εφαρμοστεί και στα δύο 
brands.

Παράλληλα, η νέα εταιρεία θα ενδυναμώσει ακό-
μη περισσότερο την κοινή, πελατοκεντρική φιλο-
σοφία των δύο μαρκών, σύμφωνα με την οποία ο 
καταναλωτής αντιμετωπίζεται πάντα με σεβασμό 
και όρους απόλυτης διαφάνειας, με ειλικρινή 
ενημέρωση ως προς τις τιμές και τις πραγματικές 
εκπτώσεις στις περιόδους εκπτώσεων/προσφο-
ρών.
Όραμα των δύο εταίρων είναι η ανάπτυξη ενός 
πρωτοποριακού μοντέλου πωλήσεων λιανικής, 
που θα διαμορφώσει τον retailer του αύριο. Σε 
αυτή τη νέα εποχή στόχος θα είναι η συνεχής 
βελτίωση της ζωής του καταναλωτή μέσα και 
έξω από το σπίτι, μέσω της προσφοράς της μεγα-
λύτερης γκάμας κορυφαίων προϊόντων και αξε-
πέραστων υπηρεσιών, αλλά και μιας μοναδικής 
πολυκαναλικής εμπειρίας.
Ο κ. Χρήστος Καλογεράκης, ο οποίος έχει αναλά-
βει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στη νέα 
εταιρεία που περιλαμβάνει και τις δύο μάρκες, 
δήλωσε: «Με τη συνεργασία των δύο πολύ ισχυ-
ρών brands, Public και Media Markt, εισάγουμε 
στην πραγματικότητα ένα νέο μοντέλο retail, το 
οποίο βασίζεται στην προσφορά της πλέον ολο-

κληρωμένης πρότασης για τους καταναλωτές 
και παράλληλα στη δημιουργία αξίας για τους 
συνεργάτες και τους εργαζομένους μας, που θα 
ωφεληθούν πολλαπλά από τις συνέργειες που 
προκύπτουν».
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συ-
νεργασία Public και Media Markt οδηγεί στη 
δημιουργία του μεγαλύτερου omnichannel 
retailer οικιακών/καταναλωτικών ηλεκτρικών, 
ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε 
Ελλάδα και Κύπρο. Η νέα εταιρεία, με συνολικό 
κύκλο εργασιών που αναμένεται να ξεπεράσει 
τα 460 εκατ. ευρώ το 2019, διαθέτει 67 φυσικά 
και 4 online καταστήματα (www.public.gr, www.
public-cyprus.com.cy, www.publicbusiness.
gr, www.mediamarkt.gr) σε Ελλάδα και Κύ-
προ, ενώ η ενοποιημένη βάση της αριθμεί 100 
εκατομμύρια επισκέπτες.
Δίνοντας έμφαση στο πολυκαναλικό εμπόριο, 
που υποστηρίζεται από το πυκνό δίκτυο των κα-
ταστημάτων της, τη διευρυμένη γκάμα προϊόντων 
και υπηρεσιών στην καλύτερη σχέση ποιότητας-
τιμής, αλλά και τη μοναδική για τα ελληνικά δε-
δομένα πλατφόρμα Public Marketplace, στόχος 

Public και Media Markt  
ενώνουν τις δυνάμεις τους
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της εταιρείας είναι να προσφέρει στο καταναλωτικό 
κοινό την καλύτερη αγοραστική εμπειρία στην καλύ-
τερη τιμή.

Μια ομάδα
Την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι της νέας εταιρείας, 
που θα φιλοξενήσει τα δύο ισχυρά brands, γίνονται 
μέρος μιας μεγάλης, πολύ ανταγωνιστικής εταιρεί-
ας, με σταθερή οικονομική βάση και με τη δύναμη 
να διαμορφώνει το retail του αύριο. Το νέο σχήμα 
επιφυλάσσει για τους εργαζόμενους μακροπρόθε-
σμα μεγάλες ευκαιρίες εξέλιξης σε επαγγελματικό 
επίπεδο.
Η διοίκηση της νέας εταιρείας δεσμεύεται ότι η δι-
αδικασία της ενοποίησης των δραστηριοτήτων των 
δύο εταίρων θα γίνει με ομαλό τρόπο και πάντα με 
απόλυτο σεβασμό προς τους καταναλωτές, τους ερ-
γαζόμενους και τους συνεργάτες του Public και της 
Media Markt.
Σημειώνεται ότι ως αποκλειστικός χρηματο-
οικονομικός σύμβουλος της Media Saturn 
Holding GmbH για τη συναλλαγή ενήργησε η 
PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. 
(PwC), ενώ ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός 
σύμβουλος της Olympia Group/Public για τη συναλ-
λαγή ενήργησε η Deloitte Greece.

Το προφίλ των εταιρειών
Όσον αφορά την εταιρεία Public, δημιουργήθηκε 
το 2005, εισάγοντας ένα μοναδικό concept στην 
αγορά. Σήμερα θεωρείται ο Νο1 omnichannel 
retailer προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγω-
γίας, με 55 καταστήματα και τρία online stores 
σε Ελλάδα και Κύπρο. Όραμα της εταιρείας εί-
ναι «να δημιουργήσει το retail του αύριο». Στο-
χεύοντας να προσφέρει ακόμη περισσότερες 
επιλογές, το 2017 δημιούργησε το πρώτο ελλη-
νικό Marketplace, αλλάζοντας τα δεδομένα στον 
χάρτη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλά-
δα. Με μια γκάμα που αριθμεί περισσότερα από 
1.156.000 προϊόντα και συνεχώς ανανεώνεται, τα 
καταστήματα Public προσφέρουν τεράστια ποικι-
λία, εύρος τιμών και άρτια εξυπηρέτηση σε συν-
δυασμό με μια μοναδική αγοραστική εμπειρία. 
Παράλληλα, στηρίζοντας έμπρακτα τον κλάδο 
του βιβλίου, το Public έχει θεσμοθετήσει τα Βρα-
βεία Βιβλίου Public.
Αντίστοιχα, η MediaMarktSaturn Retail Group 
είναι ηγέτιδα εταιρεία λιανικού εμπορίου στην 
Ευρώπη για καταναλωτικές ηλεκτρονικές συ-
σκευές και συναφείς υπηρεσίες. Εκτός από τα 
εμπορικά σήματα Media Markt και Saturn, τα 
οποία αριθμούν περισσότερα από 1.000 φυσικά 
καταστήματα, το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει 
τα εμπορικά σήματα PEAQ, KOENIC, ISY και ok. Η 
Media Markt, πλειοψηφία της οποίας ανήκει στη 
CECONOMYAG, και οι περίπου 62.000 υπάλληλοί 
της πέτυχαν για το έτος 2017/18 συνολικές πωλή-
σεις περίπου 21 δισ. ευρώ.

Η συμφωνία αυτή, συνολικά επωφελής για την αγορά 
και το καταναλωτικό κοινό, δημιουργεί τον μεγαλύτερο 
retailer ειδών τεχνολογίας, ψυχαγωγίας, πολιτισμού και 
οικιακών συσκευών στην Ελλάδα, μετασχηματίζοντας 
τον κλάδο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.



Τ
ο Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Λαμίας 
ήρθε για πρώτη φορά στο προσκήνιο όταν 
καθηγητές από τα αντίστοιχα τμήματα του 
ΕΚΠΑ και του Αριστοτελείου εξέφρασαν τη 
δυσφορία τους για το γεγονός ότι τα τμήματά 
τους γέμιζαν από σπουδαστές που είχαν πε-
ράσει στο συγκεκριμένο τμήμα και ο νόμος 

τούς έδινε τη δυνατότητα να μετεγγραφούν σε άλλα, συναφή τμήματα.
«Ήταν ένα άδειο κτίριο, μέσα στο οποίο έβλεπες λίγους φοιτητές» σχο-
λίασε, όταν ρωτήθηκε από την F.S., καθηγητής πρώτης βαθμίδας του 
χώρου, ανακαλώντας μνήμες από παλαιότερη επίσκεψή του στον χώρο.
Αυτή η κατάσταση αποτυπωνόταν και στο ποσοστό των μετεγγραφέ-
ντων φοιτητών που έφταναν στο πτυχίο, το οποίο ήταν πολύ χαμηλό 
και δεν ξεπερνούσε το 30%. Δηλαδή επτά στους δέκα φοιτητές που έ-
παιρναν μετεγγραφή δεν ολοκλήρωναν τις σπουδές τους.
Σε αυτό το τμήμα η κ. Μπέτυ Μπαζιάνα επελέγη τρεις φορές ως έκτα-
κτο διδακτικό προσωπικό.
Η πρώτη ήταν την εκπαιδευτική χρονιά 2016-2017, η δεύτερη το εα-
ρινό εξάμηνο της εκπαιδευτικής χρονιάς 2018-2019, στο οποίο μάλι-
στα παρουσιάστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στις 2 Ιανουαρίου 2019, 
και η τρίτη το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020.

Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας
Το Τμήμα της Πληροφορικής του ΤΕΙ Λαμίας εντάχθηκε στο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του κ. Γα-
βρόγλου ως υπουργού Παιδείας των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ.
«Είμαστε αρκετούς μήνες μετά τις νομοθετικές ρυθμίσεις και, σύμ-
φωνα με την ενημέρωση που έχω από την πρυτανεία, τα πράγματα 
πάνε εντυπωσιακά καλά για ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα ως προς την 
έκταση και την ουσία του. Πρόκειται για τη νέα αρχιτεκτονική των 
πανεπιστημίων με καινούργια τμήματα, συνέργειες με τα ΤΕΙ, πα-
νεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα και διετή προγράμ-
ματα σπουδών» είχε πει o κ. Γαβρόγλου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης 
στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις 11 Ιουνίου 
2019, τέσσερις εβδομάδες πριν από τις εθνικές εκλογές που έφεραν 
στην εξουσία τη ΝΔ.
Μάλιστα σ’ εκείνη την εκδήλωση ο πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, καθηγητής Ζήσης Μαμούρης, είχε διαβεβαιώσει ότι τον 
Σεπτέμβριο θα λειτουργούσαν και τα 17 τμήματα που είχε το πανεπι-

στήμιο μετά τις συνενώσεις.
«Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε περίπου 2.800 νέους φοιτητές 
στα 17 νέα τμήματα που θα αρχίσουν τη λειτουργία τους τον Σεπτέμ-
βριο. Πλέον είμαστε ένα πανεπιστήμιο που έχει να προσφέρει τα 
πάντα από γνωστικά αντικείμενα, με 35 τμήματα και 15 ερευνητικά 
ινστιτούτα, και μπορούμε να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον» 
είχε πει ο κ. Μαμούρης, ενώ ο κ. Γαβρόγλου είχε διαβεβαιώσει ότι 
«έχουμε τις πιστώσεις όχι μόνο για τους παλιούς καθηγητές αλλά για 
407 νέους που θα αναλάβουν τα μαθήματα».
Ακριβώς την επόμενη μέρα, στις 12 Ιουνίου, ο κ. Μαμούρης δημοσί-
ευσε την προκήρυξη για την πλήρωση 4 θέσεων επίκουρων καθηγη-
τών στο Τμήμα Πληροφορικής που λειτουργεί στη Λαμία και προ-
θεσμία δύο μηνών για την υποβολή των δικαιολογητικών, δηλαδή 
μέχρι τις 12 Αυγούστου.
Σύμφωνα με πανεπιστημιακούς του κλάδου, στους οποίους απευ-
θύνθηκε η F.S., η περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου στην προ-
κήρυξη θα μπορούσε να είναι πιο ευρεία, για να συγκινήσει περισ-
σότερους νέους επιστήμονες που θα ήθελαν να κάνουν ακαδημαϊκή 
καριέρα, αλλά αυτό εναπόκειται σε κάθε πανεπιστήμιο να το απο-
φασίσει.

Τα προσόντα του επίκουρου
Τα προσόντα για τη θέση του επίκουρου καθηγητή προβλέφθηκαν 
στον νόμο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής:
«Τρία (3) έτη τουλάχιστον: ή αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την α-
πόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο 
του Τομέα σε Α.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού ή αναγνωρι-
σμένου επαγγελματικού έργου ανάλογου επιπέδου σε σχετικό επι-
στημονικό πεδίο ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα 
της χώρας ή της αλλοδαπής ή συμμετοχής με αμοιβή σε οργανωμένα 
ερευνητικά προγράμματα.
»Το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών μπορεί να κατανέμεται 
συνδυαστικά στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περί-
πτωση είναι αντίστοιχες με το επιστημονικό επίπεδο και συναφείς 
με το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται».
Η κ. Μπαζιάνα καλύπτει οριακά την τριετία, καθώς είχε εργαστεί:
• Ως αποσπασμένη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Μετσό-
βιο το σχολικό έτος 2014-2015.
• Ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό στο Τμήμα Μηχανικών Πληρο-

φορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
• Στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το ακα-
δημαϊκό έτος 2016-2017.
• Ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων του Πεκίνου, Κίνα (Beijing University of Post and 
Telecommunications), από το 2017.
• Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πληροφο-
ρικής του Πανεπιστημίου Πειραιά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
• Ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό στο Τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το ακαδημαϊκό έτος 2019.
«Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρι-
σμένου κύρους, αυτοδύναμες ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές, 
ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, εξαιρουμένων των αυτοεκ-
δόσεων ή συνδυασμός των παραπάνω»: Η κ. Μπαζιάνα έχει περισσό-
τερες από 55 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέ-
δρια με κριτές και κεφάλαια βιβλίων.

Μια επιστημονική συνεργάτις με διδακτική εμπειρία
Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 22 Ιουλίου 2019, το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας προχώρησε στην προκήρυξη 33 θέσεων επιστημονικών 
συνεργατών με τη διαδικασία του νόμου 407/80, για διάφορες θέσεις, 
ανάμεσα στις οποίες και στο Τμήμα Πληροφορικής, όπου είχε γίνει 
η προκήρυξη για τους επίκουρους. Πανεπιστημιακοί στους οποίους 
απευθύνθηκε η F.S. απέδωσαν τη συμπερίληψη του συγκεκριμένου 
τμήματος στην ανάγκη για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών μέχρι 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επικούρων.
Στις 33 αυτές θέσεις, για μία από τις οποίες ήταν υποψήφια και η κ. 
Μπαζιάνα, μετρούν συγκεκριμένα προσόντα, η εκπλήρωση των ο-
ποίων δίνει ως σύνολο 100 μονάδες:
• Συνάφεια
• Σπουδές
• Δημοσιεύσεις
• Διδακτική εμπειρία
• Ερευνητικό έργο
• Επαγγελματικό έργο
• Επιστημονική/ακαδημαϊκή αναγνώριση
Το Τμήμα Πληροφορικής ήταν το μόνο απ’ όλα τα τμήματα του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας όπου συνάφεια, ερευνητικό έργο, επαγγελμα-
τικό έργο και επιστημονική αναγνώριση μετρούν σύνολο 4 μονάδες, 
με τις σπουδές να μετρούν 39, τις δημοσιεύσεις 9 και τη διδακτική ε-
μπειρία 48.
Σε κανένα άλλο τμήμα δεν υπήρξε τομέας που να αξιολογήθηκε με 1 
μονάδα και σε κανένα άλλο τμήμα δεν υπήρξε αξιολόγηση της διδα-
κτικής εμπειρίας με περισσότερες από 30 μονάδες.

Επίκουροι σε κρίση
Στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορι-
κής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφάσισε 
να προσληφθεί η κ. Μπαζιάνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
5 του Π.Δ. 407/80, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2019-2020 και συγκεκριμένα από 1/10/2019 έως 31/12/2019. Πέντε 
μέρες νωρίτερα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης, ο κ. Τσίπρας σταμάτησε για δεύτερη συνεχή χρονιά 
στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου ενημερώθηκε 
για τις δραστηριότητές του.
Στο μεταξύ, προχώρησε η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για τη 
θέση του επίκουρου και η εισηγητική επιτροπή επέλεξε να προτείνει 
την κ. Μπαζιάνα, η οποία, σύμφωνα με πανεπιστημιακούς κύκλους, 
είχε περισσότερα προσόντα από τους άλλους διεκδικητές. Οι ίδιοι κύ-
κλοι εξέφρασαν την έκπληξή τους για το γεγονός ότι δεν συγκινήθη-
καν υποψήφιοι με περισσότερα προσόντα.
Την τελική επιλογή έκανε χθες, Παρασκευή, το εκλεκτορικό σώμα, το 
οποίο συγκροτήθηκε με τη συμμετοχή καθηγητών απ’ όλα τα πανεπι-
στήμια πλην του ΑΠΘ. Μάλιστα, από το Πανεπιστήμιο Πειραιά ήταν 
δύο καθηγητές, ένας εκ των οποίων είχε συμμετάσχει και στην επι-
τροπή του 2017 για τις τηλεοπτικές άδειες.
Αλλά όλα αυτά είναι πλέον παρελθόν. Η κ. Μπαζιάνα ξεκίνησε ήδη το 
ταξίδι της στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα. Έστω από το Τμήμα 
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η ΕΠΊΚΟΥΡΗ ΤΗΣ ΛΑΜΊΑΣ
  ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ
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 ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Άναψαν τα λαμπάκια των 
χρηστών των social media για τον 
στολισμό των κεντρικών δρόμων 
της Αθήνας από 19 χορηγούς, 
για να αποδειχθεί, ξανά, πως ο 
κανιβαλιστικός διχασμός είναι το 
εθνικό μας σπορ.

Ε
ίναι Δεκέμβριος του 1995 και η Αθήνα ζει μέρες 
ευρωπαϊκής λάμψης. Για πρώτη φορά ο ερχο-
μός του νέου έτους γιορτάζεται στο Σύνταγμα, 
κάτω από το πανύψηλο, ύψους 31,5 μέτρων, 
χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ο νέος δήμαρχος της 
πόλης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, θέτει υψη-
λούς στόχους και τους πετυχαίνει, με το δέντρο 

της Αθήνας να λαμβάνει περίοπτη θέση στο βιβλίο Γκίνες, ως το 
ψηλότερο της Ευρώπης. Ευτυχώς για κείνον, στα μέσα των ’90s 
μόλις το 1% των κατοίκων είχε πρόσβαση στο internet και ο όρος 
«social media» ούτε καν συλλαβιζόταν. Αν όμως το 1995 υπήρ-
χε Facebook, είναι σίγουρο πως ο κ. Αβραμόπουλος θα ζούσε 
κάποιες δύσκολες εβδομάδες, καθώς το περίφημο δέντρο, όσο 
εντυπωσιακό κι αν ήταν σε ανάστημα, στερούνταν χάρης. Στην 
πραγματικότητα, ήταν ένας τεράστιος σιδερένιος δοκός διάσπαρ-
τος με 50.000 φωτάκια, που το πρωί ελάχιστα θύμιζε έλατο. Οι 
Αθηναίοι ποτέ δεν χώνεψαν την πρωτοπορία και η αρθρογραφία 
της εποχής δεν χαρίστηκε στον δήμαρχο Αθηναίων.

Έπικό τρολάρισμα και διχασμός
Καθώς όμως συμπληρώνεται και η δεύτερη δεκαετία του νέου 
αιώνα, οι όποιες καινοτομίες, ακόμα και οι πλέον ανώδυνες, τε-
στάρονται στη δίνη των social media, κάτι που βίωσε ο δήμαρχος 
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης από πρώτο χέρι ολόκληρη την 
προηγούμενη εβδομάδα, στην πρώτη του «μετωπική» στο νέο 
του αξίωμα.
Σίγουρα δεν είχε προβλέψει πόση αρνητική κριτική θα συγκέ-
ντρωνε ο χριστουγεννιάτικος στολισμός της οδού Βασιλίσσης 
Σοφίας από το Ίδρυμα Ωνάση, στο πλαίσιο του προγράμματος του 
Δήμου Αθηναίων «Υιοθέτησε την πόλη σου», όταν τον Οκτώβριο 
περήφανα παρουσίαζε την τολμηρή πρωτοβουλία, μιλώντας σε 
εκδήλωση στο Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο.
Ο δήμος τότε απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση για τη χριστουγεν-
νιάτικη φωταγώγηση του κέντρου και των γειτονιών της Αθήνας, 
στην οποία ανταποκρίθηκαν 19 φορείς, ιδρύματα και εταιρείες. 
Ανάμεσά τους η Coca-Cola, η Protergia, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, η NRG, η 
Aegean, τα Αττικά Αρτοποιεία κ.ά.
Στόχος του προγράμματος ήταν το κέντρο της πόλης να φωταγω-
γηθεί από τους 19 χορηγούς και τα λαμπιόνια που στόλιζαν μέχρι 
πέρυσι τις κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας να μεταφερθούν 
και να φωταγωγήσουν για πρώτη φορά γειτονιές και λεωφόρους 
στην περιφέρεια του ιστορικού κέντρου, όπως την Αγίου Μελε-
τίου, την Ευελπίδων, τη λεωφόρο Αθηνών, την Αχαρνών και τη 
Λιοσίων. Συνολικά φωτίστηκαν 43 νέοι δρόμοι και πλατείες της 
Αθήνας και εξοικονομήθηκαν πόροι 2 εκατ. ευρώ από τα δημο-
τικά ταμεία.

Όχι πια αγγελάκια
Από τους παραπάνω χορηγούς, η καλλιτεχνική ταυτότητα του 
Ιδρύματος Ωνάση μέσω της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών είναι 
προφανής. Η Στέγη, από τους «Όρνιθες» του Καραθάνου και το 
«Σώσε» του Μάικλ Φρέιν μέχρι την έκδοση ενός βιβλίου για τη 
ζωή του LGBTQI+ ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου, είναι ξεκάθαρο 
πως επενδύει σε δημιουργούς που πρωτοπορούν. Ή επιχειρούν 
την πρωτοπορία. Σε κάθε περίπτωση, ως πολιτιστικός οργανι-
σμός τολμά – αυτό δεν αμφισβητείται, αντίθετα επιβεβαιώνεται 
από τις ουρές στα ταμεία της Στέγης στη λεωφόρο Συγγρού.
Ουδείς γνωρίζει αν η γιορτινή φωταγώγηση της οδού Βασιλίσσης 
Σοφίας ήταν ένα τέτοιο πρότζεκτ πρωτοπορίας ή απλώς μια αστο-
χία. Αν αντιμετωπίστηκε ως καλλιτεχνικό έργο του διαμετρήμα-
τος των παραστάσεων που παρουσιάζονται στη Στέγη ή αν έγινε 
εκ του προχείρου. Σίγουρα οι προθέσεις από την αρχή ήταν εκεί-
νες της διαφοροποίησης. Σύμφωνα με το Ίδρυμα, ο φωτισμός 
της οδού ήταν μια φωτιστική καλλιτεχνική εγκατάσταση. «Ένα 
ζωντανό έργο τέχνης, σε μια πόλη - ζωντανό οργανισμό», όπως 
είπε ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, σύμβουλος Στρατηγικής και 
Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση.
Η σύλληψη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου έγιναν από 
τη Yard, οι φωτισμοί από τη Lighting Art (σχεδιαστής φωτισμών: 
Γιώργος Τέλλος, γνωστός από τη συμμετοχή του στον φωτιστι-
κό σχεδιασμό των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι 
το 2014, τον φωτισμό της Τεχνόπολης, του Μεγάρου του ΟΤΕ και 
σημαντικών κτιρίων στο εξωτερικό) και η κατασκευή και ο προ-
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γραμματισμός φωτιστικών σωμάτων από την Electron.
Ωστόσο, τα «βαριά» βιογραφικά και η «ζωντανή» εγκατάσταση, 
που μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου δεν λειτουργούσε ολοκληρωμέ-
να, δεν έπεισαν τους δημότες, που δεν θέλουν και πολύ για να 
στήσουν ξέφρενο πάρτι στα social media, αναγκάζοντας την 
Αφροδίτη Παναγιωτάκου, διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύ-
ματος Ωνάση, να υπερασπιστεί δημοσίως το έργο, χωρίς όμως 
το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς οι περισσότεροι δημότες αι-
σθάνθηκαν πως οι δηλώσεις της δεν είχαν ύφος επεξήγησης 
αλλά νουθεσίας.
Μεταξύ άλλων, στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά είπε: 
«Σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες πλέον οι φωτισμοί δεν είναι 
μόνο αγγελάκια και αστεράκια, επειδή είναι το οικείο. Σε πολ-
λές πόλεις έχουν φωτιστεί από σύγχρονους φωτιστές οι δρό-
μοι. Το Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει τον σύγχρονο πολιτισμό, ο 
συγκεκριμένος φωτισμός έχει προσεγγιστεί με την έννοια μιας 
καλλιτεχνικής εγκατάστασης. Υπάρχει μια μανία με ό,τι παλιό, το 
οποίο ξαφνικά εξωραΐζεται σαρωτικά, με τη λογική πως οτιδή-
ποτε παλιό, οτιδήποτε οικείο, είναι καλό. Η νοσταλγία λειτουργεί 
με έναν τρόπο κατευναστικό και παρηγορητικό, νοσταλγούμε 
και χρόνια που λέγαμε τι ωραίες ήταν οι Πρωτοχρονιές στη 
Μεγάλη Βρετανία, λες και όλοι έκαναν Πρωτοχρονιά στη Με-
γάλη Βρετανία, ή νοσταλγούμε ασπρόμαυρες φωτογραφίες της 
δεκαετίας του ’50 και λέμε τι ωραία ήταν τότε τα Χριστούγεννα, 
όμως ξεχάσαμε ότι ήταν μια εποχή που πολύς κόσμος δεν είχε 
να φάει».

Η απάντηση του Κώστα Μπακογιάννη
Οι δηλώσεις έγιναν αφορμή για νέο τρολάρισμα στο Twitter. Και, 
όπως ήταν λογικό, αφού είδαν φως, μπήκαν και οι πολιτικοί στο 
παιχνίδι, για να αναζωπυρωθούν ίντριγκες, σε μια κακή προσπά-
θεια πολιτικοποίησης ενός, στην πραγματικότητα, μη πολιτικού 

θέματος και αλλαγής της ατζέντας, για να διχαστεί και πάλι το 
ελληνικό διαδίκτυο και να αποκτήσει προεκτάσεις κανιβαλισμού 
ένα θέμα που ξεκίνησε περισσότερο σαν αστείο.
Από την πλευρά του, ο Κώστας Μπακογιάννης, πιο γήινος, 
έδωσε τις δικές του εξηγήσεις, αφού διευκρίνισε πως ο Δήμος 
Αθηναίων αγόρασε τελευταία φορά χριστουγεννιάτικα φώτα το 
2003. «Έχω ακούσει για 666, για έργο του διαβόλου, για θρη-
σκευτική ουδετερότητα, αλλά έχω γίνει και αποδέκτης πολλών 
γνήσιων και αυθεντικών παραπόνων» είπε. «Το Ίδρυμα μας 
έκανε μια πρόταση τολμηρή. Εμείς το ευχαριστούμε γι’ αυτό – 
δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα» εξήγησε ο νέος δήμαρχος, τονί-
ζοντας πως «στόχος είναι να συνδυαστεί το παραδοσιακό με το 
σύγχρονο».

Οι εξωγήινοι της Πανεπιστημίου
Κι ενώ φαινόταν πως το θέμα είχε καταλαγιάσει και ο Κώστας 
Μπακογιάννης ετοιμαζόταν για τη φωταγώγηση της πόλης σε μια 
λαμπερή εκδήλωση την οποία θα παρουσίαζε η Ζέτα Μακρυπού-
λια και στην οποία θα τραγουδούσε η Έλενα Παπαρίζου, ακολού-
θησε και δεύτερο «χτύπημα», από σωρεία περιπαικτικών σχολί-
ων που αφορούν τον στολισμό της Πανεπιστημίου. Τα κρεμαστά 
στολίδια παρομοιάστηκαν με φιγούρες από παλιά ηλεκτρονικά 
παιχνίδια με εξωγήινους ή «γυαλιά του Κύκλωπα» και «εξωγήι-
να Χερουβείμ», καθώς έχουν σχήμα που ξεκινά από ένα φωτεινό 
στρογγυλό κέντρο και καταλήγουν με μονά ή διπλά ποδαράκια 
που μοιάζουν και με φτερά.
Πολλοί νοστάλγησαν τα κλασικά χλωμά αστεράκια και αγγελάκια 
που συχνά τα καμένα φωτάκια τους τρεμόπαιζαν στις κεντρικές 
λεωφόρους, κάνοντας ξεκάθαρο στους επισκέπτες πως εδώ εί-
ναι Βαλκάνια. Οι νοσταλγοί τους, πάντως, μπορούν να τα αναζη-
τήσουν σε περιφερειακές λεωφόρους της Αθήνας, όπως η Αχαρ-
νών, που σπανίως έβλεπαν εορταστικό διάκοσμο.
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Π
ορεία αντιστρόφως ανάλογη προς την πορεία της 
Χρυσής Αυγής είχαν οι δύο άνθρωποι οι οποίοι κα-
ταδικάστηκαν για τη δολοφονία του 27χρονου Πα-
κιστανού Σαχζάτ Λουκμάν πριν από περίπου επτά 
χρόνια στα Πετράλωνα.

Ο 29χρονος Χρήστος Στεργιόπουλος και ο 25χρονος Διονύσης 
Λιακόπουλος συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη το 
2013, επί κυβερνήσεων Αντώνη Σαμαρά, όταν η ναζιστική ορ-
γάνωση βρισκόταν στο απόγειο της πολιτικής πορείας της, και 
κέρδισαν την απαλλαγή τους από τα ισόβια δεσμά τον Μάιο του 
2019, επί Τσίπρα.
Είκοσι μέρες αργότερα, στις ευρωεκλογές, το κόμμα τους βρέ-
θηκε να έχει χάσει περισσότερους από δύο στους τρεις ψηφο-
φόρους του των προηγούμενων ευρωεκλογών και δύο μήνες 
αργότερα απέτυχε να επανεκλέξει βουλευτές στην ελληνική 
Βουλή, αλλά οι ίδιοι αποφυλακίστηκαν κάνοντας χρήση των ευ-
εργετικών διατάξεων του νόμου και έχοντας εκτίσει λιγότερο από 
το 1/3 της ποινής τους.

Το θύμα
Ο Σαχζάτ Λουκμάν ήταν ένας 27χρονος από ένα φτωχό ορεινό 
χωριό του Πακιστάν, απ’ όπου είχε φύγει πριν από χρόνια, στα 
21 του. Η οικογένειά του ζούσε και ζει ακόμη εκεί. Είχε εννέα 
αδέρφια, ένα αγόρι και οκτώ κορίτσια.
Στην Αθήνα κέρδιζε τα προς το ζην δουλεύοντας σε λαϊκές αγο-
ρές.
Γύρω στις 3 τα ξημερώματα της 17ης Ιανουαρίου 2013 είχε φύγει 
με ποδήλατο από το Περιστέρι, όπου διέμενε, για να πιάσει δου-
λειά στη λαϊκή. Στην οδό Τριών Ιεραρχών στα Πετράλωνα δύο 
άτομα που επέβαιναν σε μηχανή τον πλησίασαν και τον μαχαίρω-
σαν έξι φορές, με αποτέλεσμα να πεθάνει αμέσως.
Γείτονες που είδαν τη σκηνή ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία 
λίγο αργότερα εντόπισε στο Σύνταγμα τη μηχανή, στην οποία επέ-
βαιναν ο 29χρονος πυροσβέστης Χρήστος Στεργιόπουλος και ο 
25χρονος άνεργος Διονύσης Λιακόπουλος, με τα μαχαίρια που 
χρησιμοποίησαν στη δολοφονία ακόμη επάνω τους.
Ο αστυνομικός που τους συνέλαβε κατέθεσε ότι του είπαν «καλά 
δεν του κάναμε, αφού ήταν ξένος;».
Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του Λιακόπουλου βρέθη-
καν τρία ακόμη στιλέτα πεταλούδα, μια σιδηρογροθιά, ένας σου-
γιάς, ένα ξύλινο ρόπαλο, μια κυνηγετική σφεντόνα, φυσίγγια, 117 
προεκλογικά φυλλάδια της Χρυσής Αυγής, αυτοκόλλητα και άλλα 
υλικά της οργάνωσης, ενώ στο σπίτι του Στεργιόπουλου βρέθη-
καν ένα ξύλινο ρόπαλο, κάλυκες και μια μαύρη λεπίδα.

Τα Τμήματα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας 
της ΕΛ.ΑΣ.
Η δολοφονία Λουκμάν επέσπευσε την έναρξη λειτουργίας του 
Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Διεύθυνσης Κρα-
τικής Ασφάλειας.
Επρόκειτο για υπηρεσία τη σύσταση της οποίας είχε προαναγγεί-
λει τον Αύγουστο του 2012 στη Βουλή ο τότε υπουργός Δημόσιας 
Τάξης, Νίκος Δένδιας, αλλά η έναρξή της ανακοινώθηκε επίσημα 
τέσσερις ημέρες μετά τη δολοφονία, στις 21 Ιανουαρίου 2013.
Ενδεικτικό είναι ότι ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Νίκος Παπαγιαννό-
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 ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

Το εφετείο μείωσε την 
πρωτόδικη καταδίκη των 
ισοβίων σε κάθειρξη 21,5 ετών 
από την οποία αφαιρέθηκαν τα 
μεροκάματα εντός της φυλακής 
και τον Ιούλιο και οι δύο ένοχοι 
αποφυλακίστηκαν, έχοντας 
εκτίσει συνολική ποινή έξι ετών 
και τεσσάρων μηνών, δηλαδή 
λιγότερο από το 1/3 της ποινής.

πουλος, είπε ότι τη νέα υπηρεσία στελέχωσαν περίπου 200 αστυ-
νομικοί, διευκρινίζοντας ότι «η εξειδικευμένη εκπαίδευσή τους 
πάνω στο αντικείμενο γίνεται σταδιακά».
Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί «ορ-
γανωμένα, συστηματικά, αποφασιστικά και άμεσα», εκφράζοντας 
την ευχή να μη μακροημερεύσουν οι υπηρεσίες που δημιουρ-
γούνται σε όλη τη χώρα, καθώς το τέλος της λειτουργίας τους θα 
σημαίνει την εξάλειψη των φαινομένων ρατσιστικής βίας.

Η πρώτη δίκη
Οι δύο παραπέμφθηκαν σε δίκη με τις κατηγορίες της ανθρω-
ποκτονίας εκ προθέσεως, οπλοφορίας, οπλοχρησίας και οπλο-
κατοχής, χωρίς όμως στο κατηγορητήριο να συμπεριληφθούν τα 
ρατσιστικά κίνητρα.
Η δίκη τους σε πρώτο βαθμό ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2013 
και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2014, λίγο πριν από τις ευρω-
εκλογές, στις οποίες η Χρυσή Αυγή άγγιξε το 10%.
Οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι τους προκάλεσε το θύμα, 
αλλά δεν έπεισαν και καταδικάστηκαν και οι δύο σε ισόβια, χωρίς 
όμως το δικαστήριο να αναγνωρίσει ευθέως ρατσιστικό χαρα-
κτήρα στο έγκλημα.
«Η ανθρωποκτόνος πρόθεση των κατηγορουμένων, οι οποίοι 
από κοινού αφαίρεσαν τη ζωή του Σαχζάτ Λουκμάν γνωρίζοντας 
την πράξη στην οποία προβαίνουν με την πλήξη του θύματος 
7 φορές σε ευαίσθητα και ζωτικά σημεία του σώματός του και 
επιθυμώντας την καταστροφή της ζωής ενός αγνώστου σε αυ-
τούς ανθρώπου λόγω της διαφορετικότητας των εξωτερικών του 
χαρακτηριστικών, της εθνικής του καταγωγής και της θρησκείας 
του, επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι δεν υπήρξε εκ μέ-
ρους του θύματος οποιαδήποτε μορφή πρόκλησης, είτε λεκτική 
είτε έμπρακτη» ανέφερε στην απόφασή του το Μικτό Ορκωτό της 
Αθήνας.
Παράλληλα, όμως, οι δράστες ήταν και κατηγορούμενοι στη με-
γάλη δίκη της Χρυσής Αυγής, η οποία δεν έχει τελειώσει ακόμη.

Το εφετείο
Η δίκη σε δεύτερο βαθμό ξεκίνησε τέσσερα χρόνια αργότερα, τον 

Δολοφονία Σαχζάτ Λουκμάν:  
Το εφετείο έκανε βαρύτερο  
το αδίκημα αλλά μικρότερη την ποινή 
και οι δολοφόνοι αποφυλακίστηκαν

Απρίλιο του 2018, και διήρκεσε 13 μήνες, μέχρι τις 6 Μαΐου 2019, 
λίγες ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές, στις οποίες η Χρυσή 
Αυγή μετά βίας ξεπέρασε το 3% και εξέλεξε έναν ευρωβουλευτή.
Τα επιχειρήματα των δύο επίσης δεν ήταν πειστικά και αυτή 
τη φορά έγινε ευθεία αναφορά στον ρατσιστικό χαρακτήρα του 
εγκλήματος.
Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για μετατρο-
πή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε θανατη-
φόρα σωματική βλάβη ή σε επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς 
και τα ελαφρυντικά του πρότερου έντιμου βίου και της ειλικρι-
νούς μεταμέλειας. Όμως η αναγνώριση του ελαφρυντικού της 
καλής συμπεριφοράς μετά την τέλεση της πράξης ήταν αρκετή 
για να σπάσουν τα ισόβια και να καταδικαστούν σε 21,5 χρόνια 
φυλακή.
Δηλαδή, ενώ το πλαίσιο έγινε πιο επιβαρυντικό, η ποινή έγινε πιο 
ελαφριά.
Από τη συνολική ποινή αφαιρέθηκαν τα μεροκάματα εντός της 
φυλακής και τον Ιούλιο αποφυλακίστηκαν και οι δύο, έχοντας 
εκτίσει συνολική ποινή έξι ετών και τεσσάρων μηνών.

Κατηγορούμενοι στη μεγάλη δίκη
Όμως η εμπλοκή τους με τη Δικαιοσύνη δεν έληξε, καθώς και οι 
δύο είναι κατηγορούμενοι στη μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής ως 
μέλη εγκληματικής οργάνωσης.
Στις απολογίες τους, οι οποίες έγιναν τον Σεπτέμβριο, μετά την 
αποφυλάκισή τους, διέψευσαν ότι διετέλεσαν μέλη του κόμματος 
και επέμειναν στις εκδοχές που είχαν επικαλεστεί στη δίκη για τη 
δολοφονία του Λουκμάν.
«Δεν έχω καμία σχέση με εγκληματική οργάνωση, ούτε γνώριζα 
το θύμα, ένα περιστατικό της στιγμής ήταν, μια παρεξήγηση» κα-
τέθεσε απολογούμενος ο Στεργιόπουλος.
Παρόμοια θέση κράτησε και ο Λιακόπουλος, ο οποίος στην αρχι-
κή δίκη είχε υποστηρίξει ότι τα 117 φυλλάδια της Χρυσής Αυγής 
που κατασχέθηκαν από το σπίτι του τα είχε στην κατοχή του «για 
να σημειώνει τα αποτελέσματα στο Στοίχημα».
«Εγώ ούτε ρατσιστής είμαι, ούτε έχω σχέση με τη Χρυσή Αυγή, 
ούτε ήξερα στην αρχή ότι ήταν αλλοδαπός. Και Έλληνας να ήταν, 
το ίδιο θα έκανα» είπε ο Λιακόπουλος.
Άλλωστε και ο γενικός γραμματέας της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μι-
χαλολιάκος, στην απολογία του είχε πει ότι είχε διαβάσει για το 
θέμα της δολοφονίας Λουκμάν και είχε καταλήξει στο συμπέρα-
σμα ότι «ήθελαν να εμπλέξουν τη Χρυσή Αυγή».
«Θα ήθελα να απευθυνθώ και σε αυτούς τους δικαστές που δι-
κάζουν την ένταξη των δολοφόνων σε εγκληματική οργάνωση 
και να ζητήσω να τους καταδικάσουν, για να μην επαναληφθούν 
τέτοια εγκλήματα μίσους» δήλωσε στην «Εφ.Συν.», μετά την απο-
λογία των δύο, ο πατέρας του Σαχζάτ Λουκμάν, Χαντίμ Χουσεΐν.
H απόφαση αναμένεται με τους καταδικασμένους με αμετάκλη-
τη απόφαση ως δολοφόνους να είναι ελεύθεροι, ενώ το Τμήμα 
Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας εξακολουθεί να υφίσταται.

Ο πατέρας του δολοφονημένου νεαρού Πακιστανού εξέρχεται από 
το δικαστήριο αφού άκουσε ότι τα ισόβια των δολοφόνων του γιου 
του έσπασαν.



λαγμα ψήφων. Κακά τα ψέματα, αυτή η Ελλάδα υπάρχει ακόμη 
και έχει αντοχές, δικαιώνοντας εν μέρει και τον Κ. Σημίτη, που 
το είχε επισημάνει κυνικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εμ-
φανής η γκρίνια στο γαλάζιο στρατόπεδο για το γεγονός ότι η κυ-
βέρνηση αργεί να ξηλώσει τους προηγούμενους από τον διοικη-
τικό μηχανισμό.
Το θέμα είναι ότι ο κάθε κ. Πατέρας, διαλαλώντας ότι ανταλλάσ-
σει ψήφους με διορισμό, εκθέτει πρώτα τους ψηφοφόρους και 
ύστερα τους πολιτικούς. Ο πολιτικός για να εκλεγεί, θέλει - δεν 
θέλει, θα τάξει. Διαφορετικά, δεν θα τον ψηφίσουν ούτε οι συγ-
γενείς του. Μια ματιά στα πρόσωπα των εκλεγέντων δείχνει ότι 
ο ρυθμός ανανέωσης του πολιτικού προσωπικού παραμένει χα-
μηλός. Οι «παλαιοί», οι έχοντες όνομα, οι έχοντες πρόσβαση στα 
υψηλά κλιμάκια, προτιμήθηκαν. Το ίδιο και οι άνθρωποι του θε-
άματος. Τα βαριά βιογραφικά και οι ικανότητες συγκέντρωσαν 
πολλούς επαίνους και λίγες ψήφους. Βουλιάξαμε, αλλά δεν αλ-
λάξαμε ακόμη.
Η παρούσα κυβέρνηση σε επίπεδο προθέσεων έθεσε τον πήχη 
ψηλά. Το καλό είναι ότι τον έθεσε μόνη της και αυτό προσμετρά-
ται στα υπέρ της. Είναι λογικό ότι δεν θα καταφέρει να τον περά-
σει σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να 
τον περάσει όσο περισσότερες φορές μπορεί. Το σίγουρο είναι 
ότι δεν μπορεί να κατηγορηθεί επειδή έθεσε υψηλούς στόχους.
Γράφαμε παλιότερα ότι η απουσία εξισορροπητικών μηχανισμών 
στο πολίτευμά μας αφήνει ως τελευταία λύση για την πρόοδο την 
εκλογή «φωτισμένων» ηγεσιών, ηγεσιών που θα υπερβούν την ε-
θνική μετριότητα και θα κινηθούν αυτοπεριοριζόμενες με ήθος, 
ευπρέπεια, τεχνοκρατισμό και αποτελεσματικότητα. Περιπτώ-
σεις σαν αυτή του κ. Πατέρα μαρτυρούν τη δυσκολία του πράγμα-
τος. Ακόμη χειρότερα, η περιπέτεια του νόμου για την ψήφο των 
αποδήμων δείχνει ότι τα θεσμικά «αντίβαρα» προς την πρόοδο 
παραμένουν ισχυρά. Οι απόδημοι που είναι γραμμένοι στα δημο-
τολόγια έχουν εξ ορισμού δικαίωμα ψήφου. Με διακηρυγμένη τη 
θέση αυτής της κυβέρνησης υπέρ της απεριόριστης δυνατότητας 
εξ αποστάσεως ψήφου, η αντιπολίτευση φρόντισε να την μπλοκά-
ρει και πρακτικά να ακυρώσει τη δυνατότητα ψήφου. Ο σημερινός 
ογδοντάχρονος που μετανάστευσε το 1960 δεν θα μπει στο αερο-

Μ
ια σημαντική μερίδα της ελληνικής κοι-
νωνίας ζήτησε από την παρούσα κυβέρ-
νηση να αλλάξει τη μοίρα της χώρας, τον 
τρόπο που αυτή κυβερνάται, το ήθος με 
το οποίο πορεύεται. Μια άλλη σημα-
ντική μερίδα ζήτησε απλώς να φύγουν 

οι προηγούμενοι, οι οποίοι πέρασαν κάτω από τον πήχη, ενώ 
αυτός σχεδόν ακουμπούσε στο έδαφος. Μια τρίτη μερίδα, ίσως η 
πολυπληθέστερη, την ψήφισε με τα συνηθισμένα κριτήρια: πρό-
σβαση στην εξουσία, πρόσβαση στο κρατικό χρήμα, είτε αυτό 
είναι επιδότηση είτε επίδομα. Είναι αφελές να πιστέψει κανείς 
ότι ο Μητσοτάκης εξελέγη χωρίς να τάξει τίποτα σε κανέναν. Στις 
μικροκοινωνίες (αλλά και στις πόλεις) το ρουσφέτι παραμένει βα-
σικό κριτήριο επιλογής. Είναι επίσης αφελές να πιστέψουμε ότι 
όλοι ξαφνικά έγιναν μεταρρυθμιστές και τούτο εκφράστηκε μέσω 
της ψήφου στον Μητσοτάκη. Κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται να 
πέφτουμε από τα σύννεφα.
Το 2009 ο Κώστας Καραμανλής «αποχώρησε» από την κυβέρ-
νηση, περίπου υβριζόμενος από την ίδια του την παράταξη ότι 
«παραδίδει». Ασχέτως του τι έχουμε να του καταλογίσουμε για 
τον τρόπο που κυβέρνησε, φεύγοντας είπε ότι χρειαζόμαστε δύο 
χρόνια λιτότητας, για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Ο λαός προ-
τίμησε τον «λεφτά υπάρχουν» Γιώργο Παπανδρέου, με την πε-
ποίθηση ότι αρκεί να ψηφίσει κάποιον άλλον για να γίνουν όλα 
καλά. Ως να πρέπει να γυρίσουμε έναν διακόπτη για να γίνουμε 
πλούσιοι. Ακολούθησαν, με τη λογική του διακόπτη, τα Ζάππεια, 
το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, το «ουδείς αναμάρτητος», η «κω-
λοτούμπα», τρία μνημόνια και δέκα χρόνια χρεοκοπίας. Και μένει 
πολύς δρόμος ακόμη, και μάλιστα δύσβατος, μια και το παγκό-
σμιο περιβάλλον δεν προσφέρεται για ανεμελιά. Μην ξεχνάτε 
ποτέ πόσο πολεμήθηκαν ορισμένες μεταρρυθμίσεις του Σαμαρά 
από το ίδιο του το κόμμα.
Η παρούσα κυβέρνηση διακήρυξε την προσήλωσή της στην αρι-
στεία και στην αξιοκρατία και βρέθηκε κατηγορούμενη για τον υ-
φυπουργό Εξωτερικών Διαματάρη και νωρίτερα για τον διοικητή 
του Νοσοκομείου Καρδίτσας, τον περίφημο κ. Πατέρα – ο οποίος 
δεν δίστασε να καρφώσει δημόσια ότι ζήτησε τη θέση σε αντάλ-

πλάνο. Το ίδιο και το παιδί του, το οποίο έχει διπλή υπηκοότητα. 
Με αυτόν τον τρόπο το εκλογικό παίγνιο παρέμεινε αμετάβλητο 
ή εν πάση περιπτώσει δεν θα «ανοίξει» πολύ. Είναι προφανές ότι 
οι απόδημοι θα ψήφιζαν με εντελώς διαφορετικό και σίγουρα όχι 
τόσο ρουσφετολογικό κριτήριο.
Η ίδια η αναθεώρηση του Συντάγματος, που ολοκληρώθηκε πρό-
σφατα, έδειξε ότι το πολιτικό μας σύστημα, και η κοινωνία συνο-
λικά, έχει πολύ δρόμο μπροστά του για να γίνει προοδευτικό, ευ-
έλικτο και κοσμοπολίτικο. Θεωρήσαμε επιτυχία το ότι τα αδική-
ματα των υπουργών δεν θα παραγράφονται πλέον στη διετία. Για 
τον πολύ κόσμο, της θέμα της αναθεώρησης ήταν αδιάφορο.
Κάθε φορά που η κυβέρνηση ρίχνει τον πήχη, σηκώνεται πρώτα 
από τον δικό της χώρο ένα κύμα κριτικής, το οποίο λειτουργεί 
προωθητικά και ταυτόχρονα προειδοποιητικά. Το φαινόμενο 
μόνο θετικά μπορεί να εκληφθεί. Η αντιπολίτευση δεν έχει κα-
ταλάβει ότι η κρίσιμη μεταρρυθμιστική μειοψηφία που εξέλεξε 
την παρούσα κυβέρνηση διευρύνεται. Γι’ αυτή την κυβέρνηση 
δεν πρόκειται να δημιουργηθεί κύμα τύπου «φύγετε». Αυτή η 
κυβέρνηση θα κριθεί με βάση το τι πέτυχε απ’ όσα η ίδια υπο-
σχέθηκε. Η αντιπολίτευση, προς το παρόν, δεν έχει χώρο να κι-
νηθεί. Δύσκολα θα τον βρει, εκτός αν υπερθεματίσει ως προς τα 
θέματα που η κυβέρνηση έθεσε ως προτεραιότητα και προσθέ-
σει κι άλλα. Η θετική ατζέντα κυριαρχεί και μοναδικό ζητούμενο 
είναι η επιτυχία της.
Η σύνθεση της κυβέρνησης, ο αντικαπνιστικός, το πανεπιστημι-
ακό άσυλο, αρκετές επιλογές στελέχωσης του δημόσιου τομέα, η 
μηδενική ανοχή στη βία, έδειξαν ότι η κυβέρνηση εντάσσει ποι-
οτικά κριτήρια στη δράση της. Ότι, πέρα από την οικονομία, δίνει 
έμφαση στη νοοτροπία και στη δεοντολογία. Τέτοιο στοίχημα δεν 
έβαλε καμία προηγούμενη κυβέρνηση.
Οι εξελίξεις στο μεταναστευτικό και κυρίως στις σχέσεις με την 
Τουρκία δείχνουν ότι η επιλογή να κυβερνηθεί η χώρα συνολικά 
με χαμηλούς τόνους, προσπάθεια συγκλίσεων, τεχνοκρατισμό και 
ψυχραιμία αποτελεί σοφή επιλογή του Κ. Μητσοτάκη. Μπορεί να 
μη μας αρέσει η σοσιαλίζουσα οικονομική πολιτική, οι περιπτώ-
σεις τύπου Πατέρα, όμως, δείχνουν ότι πρέπει να μπορεί να ακο-
λουθήσει και η κοινωνία – η οποία κοινωνία μάλλον δεν νοσταλγεί 
τον Πάνο τον Καμμένο, που θα έμπαινε σε πέντε λεπτά στα Σκό-
πια, ούτε θα τον ήθελε να διακηρύττει σήμερα ότι θα μπει σε πέντε 
ώρες στην Άγκυρα. Η θετική ατζέντα της κυβέρνησης, ασχέτως α-
στοχιών, αποδεικνύεται η καλύτερη ασπίδα της χώρας και στους 
κραδασμούς που προκύπτουν στην εξωτερική πολιτική. Οι πολίτες 
πρέπει να την ακολουθήσουμε και να την υποστηρίξουμε. Τούτο 
δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι θα ψηφίσουμε το συγκεκριμένο 
κόμμα. Αρκεί να δοθούν στο μέλλον ανάλογες επιλογές.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Η θετική ατζέντα της κυβέρνησης, 
ασχέτως αστοχιών, αποδεικνύεται η 
καλύτερη ασπίδα της χώρας και στους 
κραδασμούς που προκύπτουν στην 
εξωτερική πολιτική. Οι πολίτες πρέπει 
να την ακολουθήσουμε και να την 
υποστηρίξουμε. Τούτο δεν σημαίνει 
υποχρεωτικά ότι θα ψηφίσουμε το 
συγκεκριμένο κόμμα. Αρκεί να δοθούν 
στο μέλλον ανάλογες επιλογές.

Ο πήχης να μείνει ψηλά
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Έ
να νέο σχέδιο για τα χρέη των νοικοκυριών και 
των επιχειρήσεων επεξεργάζεται το οικονο-
μικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται για 
ένα νέο πρόγραμμα τμηματικής εξόφλησης των 
ληξιπρόθεσμων χρεών απ’ οποιαδήποτε κατη-
γορία φόρου κι αν προέρχονται, που στόχο θα 

έχει την εξάλειψη της πολυδιάσπασης που δημιουργούν σήμερα 
οι διαφορετικές ρυθμίσεις χρεών που ισχύουν.
Το οικονομικό επιτελείο έχει ήδη στα σκαριά το «πακετάρισμα» 
των ισχυουσών ρυθμίσεων (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπε-
ζες, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ) με βελτιώσεις που θα τις κάνουν πιο λειτουρ-
γικές και αποτελεσματικές, με στόχο η ενιαία ρύθμιση οφειλών 
να είναι έτοιμη και να τεθεί σε εφαρμογή από το καλοκαίρι του 
2020.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα υπερ-ρύθμιση θα αφορά το σύ-
νολο των οφειλών που ενδεχομένως να έχουν νοικοκυριά και ε-
πιχειρήσεις και θα μπορεί να ρυθμίζει ενιαία τα χρέη, απ’ όπου 
κι αν αυτά προέρχονται, με στόχο τη βιώσιμη αποπληρωμή τους 
και τη μείωση του ιδιωτικού χρέους στη χώρα, που φτάνει τα 135 
δισ. ευρώ. Ουσιαστικά, πρόκειται για το πάντρεμα όλων των ισχυ-
ουσών ρυθμίσεων τμηματικής εξόφλησης οφειλών με σημαντι-
κές βελτιώσεις.
Σημειώνεται ότι το θέμα της νέας ρύθμισης σκοπεύει να το θέσει 
το οικονομικό επιτελείο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που 
θα έχει με τους δανειστές για την πέμπτη αξιολόγηση ενισχυμένης 
εποπτείας στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου του 2020.

Η πάγια ρύθμιση
Εν τω μεταξύ, από την Πρωτοχρονιά όσοι χρωστούν στην ε-
φορία και δεν είναι ενταγμένοι σε άλλη ρύθμιση καταβολής 
θα μπορούν να ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση του υπουρ-
γείου Οικονομικών. Πρόκειται για τη νέα ρύθμιση των 24 ή 
48 δόσεων, που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 
του 2020. Συγκεκριμένα, ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ και 
ο ΦΠΑ μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 δόσεις ακόμα κι αν η ο-
φειλή είναι του 2019 ή παλαιότερη, ενώ παλαιές ή σημερινές 
οφειλές που προκύπτουν από φόρο κληρονομιάς ή πρόστιμα 
μπορούν να ρυθμιστούν σε 48 δόσεις.
Με τον τρόπο αυτόν η κυβέρνηση ευελπιστεί να ενταχθούν οι 
περίπου 3,2 εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου στην πάγια 
ρύθμιση. Ταυτόχρονα, βάζει δικλίδες ασφαλείας προκειμένου 
να μην αποχωρήσουν από τις ήδη νομοθετημένες ρυθμίσεις 
(των 100 δόσεων που ίσχυσαν το 2015 ή της νέας ρύθμισης των 
120 δόσεων) οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί σε αυτές. Όπως 
τονίζεται στη σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται στο φορο-
λογικό νομοσχέδιο, «εξαιρούνται και δεν υπάγονται στις διατά-
ξεις του παρόντος οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδή-
ποτε νομοθετική ρύθμιση η οποία κατά την 1η Νοεμβρίου 2019 
ήταν σε ισχύ».
Επίσης, όσοι φορολογούμενοι είναι ενταγμένοι στην υφιστά-
μενη πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών μπορούν το 
2020 να μεταπηδήσουν στη νέα και να επωφεληθούν από τον 
μεγαλύτερο αριθμό δόσεων.

Για τον αριθμό των δόσεων θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος 
του συνολικού εισοδήματος (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλ-
λασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φο-
ρολογικά έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση ή το 
συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσό-
μενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φο-
ρολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη 
ρύθμιση, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο. Το συνολικό εισό-
δημα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό 
συντελεστή ως εξής:

Για εισόδημα:
• Από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή 4%.
• Από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 6%.
• Από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή 8%.
• Από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 10%.
• Από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 12%.
• Από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή 15%.
• Από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 20%.
• Πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή 25%.

Η νέα ρύθμιση είναι έντοκη και το επιτόκιο κυμαίνεται από 
4,95%, αν οι δόσεις δεν ξεπερνούν τις 12, έως και 5,95%, αν οι 
δόσεις φτάνουν έως τις 24, ενώ η ελάχιστη δόση διαμορφώνε-
ται στα 30 ευρώ.

Οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία
Την ίδια στιγμή, περίπου 30.000 οφειλέτες του ΕΦΚΑ και του 
ΕΤΕΑΕΠ, οι οποίοι εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 120 δόσεων 
και έπαψαν να την εξυπηρετούν, έχουν μια νέα ευκαιρία, έως τον 
Μάιο του 2020, να μη χάσουν τη ρύθμιση.
Διάταξη, που περιλαμβάνεται στο διυπουργικό νομοσχέδιο 
που κατατέθηκε στη Βουλή, δίνει τη δυνατότητα επανένταξης 
στη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι οφειλέτες θα καταβάλουν το σύνολο των 
δόσεων που έχασαν παράλληλα με τις τρέχουσες εισφορές. 
Με την ίδια διάταξη δίνεται παράταση στη διαδικασία βεβαί-
ωσης των οφειλών από τα ασφαλιστικά ταμεία, προκειμένου 
να ολοκληρωθεί η ένταξη οφειλετών, κυρίως μη μισθωτών, στη 
ρύθμιση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Κέντρου Εί-
σπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, η διάταξη του νομοσχεδίου 
αφορά συνολικά περίπου 75.000-80.000 οφειλέτες.

Από την Πρωτοχρονιά όσοι 
χρωστούν στην εφορία και 
δεν είναι ενταγμένοι σε άλλη 
ρύθμιση καταβολής θα μπορούν 
να ενταχθούν στη νέα πάγια 
ρύθμιση του υπουργείου 
Οικονομικών. Πρόκειται για 
τη νέα ρύθμιση των 24 ή 
48 δόσεων, που θα τεθεί σε 
εφαρμογή από την  
1η Ιανουαρίου του 2020.
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  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Τ
ο εγχείρημα ήταν φιλόδοξο από την αρχή, όταν 
ξεκίνησε σαν μια ένωση άνθρακα και χάλυβα 
ανάμεσα σε λίγα κράτη του Βορρά. Ουδείς θα 
προέβλεπε αυτό που θα ακολουθούσε. Χώρες 
που αποστράγγιζαν τις κραταιές αυτοκρατορίες 
τους κάθισαν στο ίδιο τραπέζι με τα φιλήσυχα 

κράτη της Σκανδιναβίας και της Μεσογείου. Παλιές δημοκρατίες 
υιοθέτησαν ένα κοινό σύστημα κανόνων με χώρες που μόλις είχαν 
αποδράσει από τη λαίλαπα του ολοκληρωτισμού. Δεκάδες γλώσ-
σες, θρησκείες, πολιτισμοί δέχτηκαν να παραδώσουν ένα κομμάτι 
της αυτοδιάθεσής τους στο ιερατείο των Βρυξελλών.
Η συνεχής πάλη ανάμεσα στις διάφορες σχολές σκέψης της Ε.Ε. ε-
πικεντρώνεται στον βαθμό εμβάθυνσης της ενοποίησης, με τις δι-
άφορες μορφές που αυτή λαμβάνει στο πολιτικό, στο οργανωτικό 
και κυρίως στο οικονομικό κομμάτι. Μια μεγάλη κριτική ξένων η-
γετών επικεντρώνεται στην αδυναμία ύπαρξης ισχυρής ένωσης 
χωρίς κοινή οικονομική πολιτική. Η τελευταία κρίση ξεσκέπασε 
την ανεπάρκεια της Ευρώπης σε αυτό το θέμα, η οποία οδήγησε 
στην κρίση χρέους, τη στιγμή που άλλες μεγάλες οικονομίες διά-
βαιναν τον δρόμο της ανάκαμψης.
Τι σημαίνει, ωστόσο, κοινή οικονομική πολιτική; Για την πλειο-
ψηφία των πολιτών αυτή συνεπάγεται ένα κοινό νόμισμα και κατ’ 
επέκταση κοινή νομισματική πολιτική. Στην Ε.Ε., όμως, κάτι τέ-
τοιο δεν είναι υποχρεωτικό, με πολλές χώρες να επιλέγουν τα δικά 
τους συστήματα. Υπάρχουν, εντούτοις, δύο βασικές πτυχές οι ο-
ποίες αναγνωρίζονται ως απαραίτητες για τη μελλοντική οικονο-
μική ενοποίηση και οι οποίες έχουν σε μεγάλο βαθμό εφαρμο-
στεί. Οι τράπεζες της Ε.Ε. υπόκεινται σε έναν κοινό εποπτικό μη-
χανισμό άμεσα ή έμμεσα ανάλογα με το ειδικό τους βάρος και με 
το επίπεδο συνεργασίας της εθνικής τους εποπτικής αρχής με την 
ΕΚΤ. Παράλληλα, την τελευταία δεκαετία έγιναν τα απαραίτητα 
βήματα για τη δημιουργία ενός κοινού μηχανισμού αναδιάρθρω-
σης των τραπεζών σε περιόδους κρίσεων.
Είναι ηλίου φαεινότερο πως σκοπός των Βρυξελλών είναι να μπο-
ρεί η Ευρώπη να αντιδρά απέναντι στις μελλοντικές προκλήσεις 
ταχύτερα και χωρίς παλιμπαιδισμούς. Στο παρελθόν οι διαφορε-
τικές πολιτικές των εκάστοτε εθνικών εποπτικών αρχών δημιουρ-
γούσαν μια αίσθηση αδυναμίας συνεννόησης και αναποτελεσματι-
κότητας. Για τη μελλοντική ολοκλήρωση, ωστόσο, της τραπεζικής 
ένωσης υπάρχει και ένας τρίτος πυλώνας, ο οποίος μέχρι σήμερα 
έχει προκαλέσει τις μεγαλύτερες αντιδράσεις και αφορά την καθι-
έρωση ενός κοινού μηχανισμού προστασίας των καταθέσεων των 
Ευρωπαίων πολιτών.

Για να πετύχει μακροπρόθεσμα η Ε.Ε. 
τον στόχο της κοινής οικονομικής και 
νομισματικής πολιτικής, η τραπεζική 
ένωση πρέπει να επιταχυνθεί, ούτως 
ώστε να εξαλειφθεί η εσωστρέφεια και η 
τάση των καταθέσεων να μετακινούνται 
στις ασφαλέστερες χώρες κάθε φορά 
που υπάρχει μια νέα κρίση.

Οι πειθαρχημένες χώρες του Βορρά ήταν ανέκαθεν ενθουσιώ-
δεις με τους δύο πρώτους πυλώνες, αφού τους αντιλαμβάνονταν 
ως μια μέθοδο ελέγχου των τραπεζών σε χώρες με πιο ασταθείς 
οικονομίες. Η προστασία των καταθέσεων, όμως, θα προϋπέθετε 
χρήματα των φορολογουμένων στη Φινλανδία και στη Γερμα-
νία να εγγυώνται τις αποταμιεύσεις των Ελλήνων και των Ιταλών 
όταν οι προβληματικές τους τράπεζες θα φαλίριζαν. Σε αυτή την 
ιδέα η γερμανική κυβέρνηση έχει επιδείξει σημαντικές επιφυ-
λάξεις μέχρι και σήμερα. Κάτι, ωστόσο, φαίνεται να αλλάζει.
Η τραπεζική κρίση της Κύπρου, στην οποία έγινε για πρώτη 
φορά ένα μεγάλης κλίμακας bail in, προκάλεσε σοκ και δέος σε 
όλο τον κόσμο. Η οδηγία 2014/59 επισημοποίησε ότι στο μέλ-
λον καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ θα αντιμετωπίζονται ου-
σιαστικά ως επένδυση των καταθετών προς την τράπεζα και θα 
υπόκεινται σε κούρεμα, όπως τα ομόλογα και τα δάνεια. Η προ-
στασία των χαμηλότερων καταθέσεων θα αφορούσε ένα κοινό 
ταμείο το οποίο θα δημιουργούνταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 
προσπάθεια αυτή δεν ευόδωσε μέχρι σήμερα, κυρίως λόγω των 
αντιρρήσεων από τη γερμανική πλευρά. Ωστόσο, ο Γερμανός υ-
πουργός Οικονομικών, Όλαφ Σολτς, φάνηκε να αποδέχεται μια 
τέτοια λύση πριν από λίγες εβδομάδες, με σημαντικές, εντούτοις, 
παραλλαγές.

Γνωρίζοντας ότι μια απλή αποδοχή της πρότασης δεν είναι πολι-
τικά εύηχη, πρότεινε ένα νέο πλαίσιο, βάσει του οποίου οι εθνικές 
εποπτικές αρχές θα χρησιμοποιούν ίδια μέσα για την εξασφάλιση 
των καταθέσεων και το κοινό ταμείο θα επεμβαίνει όταν αυτά εξα-
ντλούνται με διμερή δάνεια. Παράλληλα, συμπληρωματικά μέτρα, 
όπως ο έλεγχος του ποσοστού εθνικών ομολόγων που διακατέ-
χουν οι περιφερειακές τράπεζες, το οποίο αυξήθηκε σημαντικά 
μετά την ευρωπαϊκή κρίση χρέους, δίνουν το στίγμα των προθέ-
σεων της γερμανικής πλευράς. Μια τέτοια κίνηση θα ευνοούσε τις 
δημοσιονομικά ισχυρότερες χώρες και θα ανάγκαζε τις τράπεζες 
των πιο χρεωμένων κρατών να πουλήσουν εγχώρια εθνικά ομό-
λογα και να αγοράσουν τα ανάλογα του Βορρά.
Για να πετύχει μακροπρόθεσμα η Ε.Ε. τον στόχο της κοινής οικο-
νομικής και νομισματικής πολιτικής, η τραπεζική ένωση πρέπει 
να επιταχυνθεί, ούτως ώστε να εξαλειφθεί η εσωστρέφεια και η 
τάση των καταθέσεων να μετακινούνται στις ασφαλέστερες χώρες 
κάθε φορά που υπάρχει μια νέα κρίση. Η γερμανική πλευρά δεί-
χνει τη συνηθισμένη επιφυλακτικότητα που τη χαρακτηρίζει σε 
όλα τα θέματα σχετικά με την κοινή οικονομία. Είναι ειρωνικό 
υπό μία έννοια ότι οι γερμανικές τράπεζες, όπως η Deutsche και η 
Commerzbank, είναι σε οικτρή κατάσταση μετά από συνεχή κα-
κοδιαχείριση. Η Ευρώπη, ωστόσο, εξαρτάται περισσότερο από 
τον τραπεζικό τομέα σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Αγγλία, αφού οι 
τράπεζες αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης για τις επι-
χειρήσεις ελλείψει μιας δυναμικής αγοράς κεφαλαίων. Η επικεί-
μενη αποκόλληση του Σίτι του Λονδίνου λόγω Brexit θα καταστή-
σει την ανεπάρκεια αυτή ακόμα πιο προφανή.
Κάθε φορά που κανείς αναλύει τις προοπτικές της Ε.Ε., το μόνο 
που διακρίνει στον ορίζοντα είναι τα μαύρα σύννεφα μιας επερχό-
μενης καταιγίδας. Τα γονίδια της Ένωσης, ποτισμένα στις μνήμες 
των πολέμων, του φασισμού και της σοβιετίας, έχουν μια απαρά-
μιλλη δυνατότητα να αντέχουν στο σφυροκόπημα. Σο ζήτημα της 
οικονομικής και τραπεζικής ένωσης, όμως, απαιτείται ένα βήμα 
πίστης από τις ισχυρότερες κυρίως χώρες, για να προχωρήσει ε-
πιτέλους η ήπειρος μπροστά. Σε αντίθετη περίπτωση, ο φαύλος 
κύκλος τραπεζών-ζόμπι και χρεωμένων οικονομιών θα συνεχίσει 
να κανιβαλίζει τις προοπτικές ανάπτυξης των πραγματικά υγιών ε-
πιχειρήσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να κρατήσουν την Ευρώπη 
στο παγκόσμιο προσκήνιο.

*Ο Φάνης Βαρτζόπουλος εργάζεται ως χρηματοοικονομικός 
σύμβουλος επιχειρήσεων στο Λονδίνο. 
E-mail: fvartzopoulos@yahoo.gr

ΤΡΑΠΕΖΙΚΉ  
ΕΝΩΣΉ

 ΤΟΥ ΦΆΝΗ ΒΆΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ*



Π
αρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προ-
κόπη Παυλόπουλου, του πρωθυπουργού κ. Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, του πατριάρχη Αλεξανδρείας 
και Πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρου Β΄, του αρχιε-
πισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώ-
νυμου Β΄ και πλήθους εκπροσώπων από την πο-

λιτειακή, πολιτική και εκκλησιαστική ηγεσία και την επιστημονική 
κοινότητα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου η τελετή 
έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών του Ωνάσειου Εθνικού 
Μεταμοσχευτικού Κέντρου (ΩΕΜΕΚ).
Μετά το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ), μια νέα δω-
ρεά εθνικής εμβέλειας από το Ίδρυμα Ωνάση βρίσκει τη θέση της 
στην Αθήνα. Ένα κέντρο ευρύτερης συνεργασίας που θα ενώσει 
δυνάμεις εντός και εκτός συνόρων, ένα νοσοκομείο που θα προ-
άγει την καινοτομία και την αριστεία συναντώντας την ψηφιακή 
εποχή, ένας καταλύτης που θα ενεργοποιήσει τις δυνάμεις αλ-
τρουισμού της κοινωνίας, ένα νοσοκομείο για όλους, με μέριμνα 
και για τον ανασφάλιστο ασθενή.
Ο πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού εξήρε τη συ-
νεισφορά του Ιδρύματος Ωνάση στην κοινωφέλεια, δήλωσε: «Στη 
θεμελίωση του Ωνάσειου Μεταμοσχευτικού Κέντρου συγκλί-
νουν, σήμερα, τρία ρεύματα με πολύ βαθιές ρίζες στην ελληνική 
κοινωνία: η αλληλεγγύη και το αίσθημα ευθύνης της κοινωνίας 
των πολιτών, η προθυμία της πολιτείας να συνεργαστεί με ιδιώ-
τες και με ιδρύματα εκεί όπου οι κρατικές δομές δεν επαρκούν 
και, βέβαια, μια μακρά παράδοση εθνικής ευεργεσίας, στην 
οποία ανέκαθεν πρωταγωνιστούσαν Έλληνες που πρόκοψαν και 
μεγαλούργησαν εντός και εκτός Ελλάδας, αλλά δεν ξέχασαν ποτέ 
την πατρίδα τους. Η χώρα έχει σήμερα περισσότερο παρά ποτέ 
την ανάγκη ενός ενιαίου πλαισίου δράσης στον τομέα των μετα-
μοσχεύσεων. Δεν αρκούν μόνο τα κτίρια. Χρειάζονται και δότες, 
χρειάζεται και σύστημα, χρειάζεται και διαδικασία, και γι’ αυτό και 
εκτιμώ ως ιδιαίτερα σημαντική την εκπόνηση ενός εθνικού σχε-
δίου μεταμοσχεύσεων, υπό την εποπτεία των καθηγητών, του κ. 
Μόσιαλου και του κ. Παπαλόη. Το Μητρώο Δωρητών θα πρέπει 
να εμπλουτιστεί. Καταλαβαίνω ότι ο αριθμός σήμερα είναι ακόμα 
εξαιρετικά χαμηλός, γύρω στους 4.000. Ίσως πρέπει να το αλλά-
ξουμε αυτό με μια πρωτοβουλία που θα αναλάβουμε πρώτα απ’ 

όλα εμείς οι ίδιοι οι βουλευτές, μετά τον Πρόεδρο της Δημοκρατί-
ας, να εγγραφούμε στο Μητρώο των Δωρητών. Αλλά και με ενη-
μερωτικές καμπάνιες, για να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες. Και, 
βέβαια, κομβικό ρόλο θα αναλάβουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές, 
κυρίως αυτοί που εργάζονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, 
που βρίσκονται αντιμέτωποι και πρέπει να διαχειριστούν το δρά-
μα ενός εγκεφαλικού θανάτου, την οικογένεια, η οποία πρέπει να 
διαχειριστεί αυτή την τραγική κατάσταση, ταυτόχρονα όμως και 
την υποχρέωση και την ευθύνη που απορρέουν από ένα τέτοιο 
τραγικό γεγονός, που μέσα από τον θάνατο μπορεί να οδηγήσει 
και πάλι στη ζωή».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, κ. 
Αντώνης Παπαδημητρίου, ανέφερε: «Σήμερα ξεκινάμε ένα 
νέο Ωνάσειο. Ένα νέο νοσοκομείο. Το Ωνάσειο Εθνικό Μετα-
μοσχευτικό Κέντρο. Η μεταμόσχευση είναι ένα όραμα που μας 
περιέχει όλους. Μας περιμένει στο μέλλον, αρκεί να αναλά-
βουμε τις ευθύνες μας σήμερα. Αρκεί να δώσουμε σήμερα 
ένα κομμάτι του καλύτερού μας εαυτού. Σήμερα βρισκόμαστε 
εδώ για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του Ωνά-
σειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου, αλλά και για την 
έναρξη μιας εθνικής προσπάθειας, για την οποία δέσμευση 
όλων μας πρέπει να είναι ότι θα τη φέρουμε εις πέρας». Πα-
ράλληλα, ανακοίνωσε ένα σύνολο δράσεων για την ανάταξη 
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ρεπορτάζ

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Σηματοδοτώντας μια ιστορική 
ημέρα για τον τομέα της υγείας 
στη χώρα, η τελετή έναρξης των 
εργασιών για το εθνικής εμβέλειας 
έργο πραγματοποιήθηκε τη 
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου δίπλα 
στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό 
Κέντρο, στον χώρο όπου θα 
ανεγερθεί το νέο νοσοκομείο.

του συστήματος υγείας, με κομβικής σημασίας εκείνη της εκ-
πόνησης εθνικού σχεδίου για τις μεταμοσχεύσεις: «Εξασφα-
λίζοντας τη συναίνεση της πολιτείας, στηρίζουμε και αναθέ-
τουμε την εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου μεταμοσχεύσεων 
από ομάδα επιστημόνων του London School of Economics, 
με επικεφαλής τους διακεκριμένους καθηγητές Ηλία Μόσιαλο 
και Βασίλη Παπαλόη. Η ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για 
τη χαρτογράφηση της ελληνικής κατάστασης, τα συμπεράσμα-
τα της οποίας αναμένεται να δημοσιευτούν και να διατεθούν 
στην ελληνική πολιτεία τον Ιούνιο του 2020».
Με τη σειρά του, ο πρόεδρος του ΩΚΚ, κ. Ιωάννης Ν. Μπολέτης, 
στάθηκε στη δικτύωση και ενίσχυση των υπόλοιπων μεταμο-
σχευτικών μονάδων που θα επιτευχθεί με τη δημιουργία του ΩΕ-
ΜΕΚ: «Το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο δεν δημιουρ-
γείται για να αντικαταστήσει τις άλλες μονάδες μεταμόσχευσης, 
αλλά για να τις υποστηρίξει και να συνεργαστεί στενά μαζί τους. 
Γι’ αυτό και η λειτουργία του βασίζεται σε κάτι ασυνήθιστο για την 
Ελλάδα, αλλά συχνό στις προηγμένες υγειονομικά χώρες, που 
δεν είναι άλλο παρά η λειτουργία δικτύων για την υλοποίηση του 
κάθε μεταμοσχευτικού προγράμματος».

Το στοίχημα του μέλλοντος
Το Ίδρυμα Ωνάση στέκεται αρωγός στο έργο της πολιτείας και του 
Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και μέσα από μια 
ολιστική προσέγγιση δράσεων θα συμβάλει στην ανοικοδόμηση 
του τομέα των μεταμοσχεύσεων. Η μεταμόσχευση αναδεικνύ-
εται παγκοσμίως στην πλέον σύγχρονη θεραπευτική πρακτική 
του 21ου αιώνα, καθώς αποτελεί τη μόνη λύση για την τελικού 
σταδίου ανεπάρκεια καρδιάς, ήπατος και πνεύμονα και την απο-
τελεσματικότερη για τη νεφρική ανεπάρκεια.
Σε αυτόν τον τομέα, δυστυχώς, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευ-
ταία θέση στην Ευρώπη και ανάμεσα στις δέκα τελευταίες χώ-
ρες του δυτικού κόσμου. Τα επίσημα στοιχεία από τον ΕΟΜ είναι 
αποκαρδιωτικά. Το 2018 υπήρξαν μόλις 45 δότες οργάνων στη 
χώρα μας και έγιναν 172 μεταμοσχεύσεις, όταν σε ευρωπαϊκές 
χώρες με ανάλογο με της Ελλάδας πληθυσμό, όπως το Βέλγιο 
και η Πορτογαλία, οι αντίστοιχοι αριθμοί ήταν 344 δότες / 1.021 
μεταμοσχεύσεις και 344 δότες / 783 μεταμοσχεύσεις.

Θεμελιώθηκε  
το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο



Μ
ε στόχο την ενημέρωση των ατόμων με αιμορ-
ροφιλία, αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντός 
τους, για την καλύτερη δυνατή διαχείριση της συ-
γκεκριμένης διαταραχής, η φαρμακευτική εται-
ρεία Roche Hellas υλοποιεί εκστρατείας ενημέ-

ρωσης με τίτλο «Ο Αιμίλιος μας μαθαίνει για την αιμορροφιλία». 
Η εκστρατεία γίνεται υπό την αιγίδα του Συλλόγου Προστασίας 
Ελλήνων Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ) και την υποστήριξη του πρω-
ταθλητή Ευρώπης στην κολύμβηση Γιάννη Δρυμωνάκου ως 
πρεσβευτή.
Κεντρικός ήρωας της εκστρατείας είναι ο Αιμίλιος, ένα πρόσχα-
ρο δεκάχρονο αγόρι με αιμορροφιλία, που βοηθά τα παιδιά να 
κατανοήσουν καλύτερα την αιμορροφιλία και τις «προσαρμογές» 
που χρειάζεται να κάνουν στην καθημερινότητά τους ώστε να 
χαίρονται την παιδική τους ηλικία με ασφάλεια.
Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης η διευθύντρια 
της Μονάδας Αιμορραγικών Διαθέσεων και του Κέντρου Αιμορ-
ροφιλικών Παιδιών στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», 
Ελένη Πλατοκούκη, η αιμορροφιλία είναι μια γενετική διαταραχή 
της διαδικασίας πήξης του αίματος και οφείλεται στην έλλειψη ή 
την ανεπάρκεια συγκεκριμένων παραγόντων πήξης. Κατά συνέ-
πεια, τα άτομα με αιμορροφιλία αιμορραγούν πιο συχνά και για 
μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με τους υπόλοιπους ανθρώπους. 
Η διαταραχή προσβάλλει κυρίως τους άνδρες, καθώς μεταβι-
βάζεται γενετικά από τη μητέρα στον γιο, και η περίπτωση να 
γεννηθεί ένα κορίτσι με αιμορροφιλία είναι πολύ σπάνια.
Οι αιμορραγίες εκδηλώνονται συνήθως στους μυς και στις αρ-
θρώσεις, αλλά μπορούν να συμβούν και στα εσωτερικά όργανα. 
Εάν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα, μπορούν να προκαλέσουν μα-
κροπρόθεσμες βλάβες στους ιστούς (π.χ. παραμόρφωση ή κα-

ταστροφή της άρθρωσης), οδηγώντας με την πάροδο του χρόνου 
σε αναπηρία, ενώ οι αιμορραγίες στα εσωτερικά όργανα μπο-
ρούν να απειλήσουν ακόμη και τη ζωή του ατόμου. Γι’ αυτόν τον 
λόγο είναι εξαιρετικά σημαντικό μια αιμορραγία να αντιμετωπί-
ζεται το συντομότερο δυνατόν μετά την εκδήλωσή της, μέσω της 
ενδοφλέβιας χορήγησης του παράγοντα πήξης που βρίσκεται 
σε ανεπάρκεια. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται τόσο η αντι-
μετώπιση μιας αιμορραγίας (κατ’ επίκληση θεραπεία) όσο και η 
σημαντική μείωση της συχνότητας εκδήλωσης των αιμορραγι-
ών (προφυλακτική θεραπεία). «Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας 

νέες, βελτιωμένες επιλογές όσον αφορά την προφυλακτική θε-
ραπεία, ορισμένες από τις οποίες καλύπτουν τα άτομα που έχουν 
αναπτύξει αναστολείς, ενώ άλλες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια 
δράσης, μειώνοντας τη συχνότητα των εγχύσεων» σημείωσε η 
κ. Πλατοκούκη.
Από την πλευρά του, ο Αλέξης Περδίκης, γενικός γραμματέας 
του ΣΠΕΑ, σημείωσε: «Τα παιδιά μεταφέρουν πάντα την ελπίδα 
για ένα καλύτερο μέλλον, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ποιοτικό-
τερη ζωή για τα άτομα με αιμορροφιλία, μακριά από τα ταμπού 
που δημιουργεί η ελλιπής ενημέρωση. Ο Αιμίλιος είναι παιδί, 
αλλά ταυτόχρονα είναι και ενήλικας, επειδή βοηθά τους ενήλι-
κες αιμορροφιλικούς να καταλάβουμε τι πρέπει να προσέχουμε, 
τι κάναμε λάθος όσο ήμασταν μικροί και τι μπορούμε να διορ-
θώσουμε. Ο Αιμίλιος είναι φυσικά και οι γονείς του παιδιού με 
αιμορροφιλία, οι οποίοι ισορροπούν ανάμεσα στο “πρέπει” και 
στις επιθυμίες του παιδιού τους. Ο Αιμίλιος είναι όλοι εμείς στον 
ΣΠΕΑ!».
Αναφερόμενος στον «φίλο» του τον Αιμίλιο, ο Γιάννης Δρυμω-
νάκος επισήμανε: «Για μένα, ο πρωταθλητής δεν χαρακτηρίζεται 
από τα μετάλλια που έχει αλλά από τον τρόπο που αντιμετωπίζει 
τη ζωή. Ο Αιμίλιος αντιμετωπίζει τη ζωή με αιμορροφιλία με αι-
σιοδοξία, θάρρος και αποφασιστικότητα. Μας θυμίζει όσα έχουν 
πραγματική σημασία στη ζωή, όπως η οικογένεια και οι φίλοι. 
Τα παιδιά είναι οι αυριανοί πρωταθλητές της ζωής και πρέπει να 
είμαστε όλοι στο πλευρό τους».
Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εκστρατείας «Ο 
Αιμίλιος μας μαθαίνει για την αιμορροφιλία» στη διεύθυνση 
 www.hemilios.gr.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Κάθε παιδί με αιμορροφιλία μπορεί σήμερα  
να έχει μια «γεμάτη» ζωή
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H 
Affidea, κορυφαίος φορέας παροχής ψηφιακών 
υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και 
ιδιαίτερα διαγνωστικής απεικόνισης, βιοπαθο-
λογίας και ακτινοθεραπείας στην Ευρώπη, με 
ισχυρό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αφο-

σίωση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, 
προχώρησε στη δωρεά διαγνωστικού εξοπλισμού τελευταί-
ας τεχνολογίας, στηρίζοντας τις δράσεις του οργανισμού «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού».
Συγκεκριμένα, η Affidea πρόσφερε έναν υπερηχοτομο-
γράφο LOGIQ 7 του αμερικανικού κατασκευαστικού οί-
κου GE Healthcare για το πολυϊατρείο του οργανισμού 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο πραγματοποιεί 
προληπτική ιατρική πανελλαδικά σε όλα τα παιδιά, με 
έμφαση σε αυτά που ζουν σε απομακρυσμένες περιο-
χές, δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρικά κέντρα, βιώνουν τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και λόγω οικονομικών ή άλλων 
δυσκολιών δεν έχουν κατάλληλη ιατρική παρακολούθη-
ση και φροντίδα.
Με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό το ιατρείο του οργανισμού 

θα έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εξε-
ταζόμενων, προσφέροντας τη δυνατότητα πραγματοποίησης 
κρίσιμων εξετάσεων, διευκολύνοντας τους εθελοντές για-
τρούς στην εκτέλεση των ιατρικών καθηκόντων τους.
Ο κ. Θεόδωρος Καρούτζος, διευθύνων σύμβουλος της 
Affidea Ελλάδος, δήλωσε: «Για όλους εμάς στην Affidea είναι 
πολύ σημαντικό που καταφέρνουμε με τον τελευταίας γενιάς 
εξοπλισμό του ομίλου μας να προσφέρουμε ποιοτικές υπη-
ρεσίες υγείας αλλά και ουσιαστική βοήθεια στο σημαντικό 
έργο του οργανισμού “Το Χαμόγελο του Παιδιού”. Γνωρίζου-
με όλοι πόσο εκτεταμένες και αποτελεσματικές είναι οι ενέρ-
γειες του οργανισμού στην προστασία των παιδιών, του πιο 
ευαίσθητου μέρους του πληθυσμού όχι μόνον της Ελλάδας 
αλλά και παγκοσμίως».
Από την πλευρά του, ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος 
του Δ.Σ. του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», δήλω-
σε: «Όλοι εμείς στο “Χαμόγελο του Παιδιού” είμαστε πάντα 
χαρούμενοι όταν βρίσκουμε πολύτιμους συμμάχους στον 
καθημερινό μας αγώνα για την προστασία και τη φροντίδα 
όλων των παιδιών. Η συγκεκριμένη προσφορά της Affidea 

είναι μια σημαντική βοήθεια, καθώς θα ενισχύσει τη δράση 
της προληπτικής ιατρικής, μια δράση ουσίας και προτεραιό-
τητας που συμβάλλει στον εντοπισμό ιατρικών προβλημάτων 
και σοβαρών περιστατικών της παιδικής υγείας που χρήζουν 
άμεσης επέμβασης και περίθαλψης. Παρόμοιες ενέργειες 
μας δίνουν κουράγιο, καθώς νιώθουμε πως στον αγώνα που 
καθημερινά δίνουμε για να απαλύνουμε τον ανθρώπινο πόνο 
δεν είμαστε μόνοι».

Δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού  
στο «Χαμόγελο του Παιδιού» από την Affidea

Ο Γιάννης  
Δρυμωνάκος,  
πρωταθλητής  
Ευρώπης στην  
κολύμβηση,  
με τον «Αιμίλιο».
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Renault Total Care Winter 2019: 
Η ολοκληρωμένη προστασία 
Renault μαζί σας και αυτόν 
τον χειμώνα

Επειδή κανείς δεν φροντίζει το Renault σας καλύτερα από 
τη Renault, και αυτόν τον χειμώνα η Renault είναι πάλι 
κοντά σας, εξασφαλίζοντας σ’ εσάς και στο αγαπημένο 

σας αυτοκίνητο ξένοιαστα και ασφαλή χιλιόμετρα.
Με τη χειμερινή περίοδο προ των πυλών και τις ετοιμασίες για 
χειμερινές εξορμήσεις στο απόγειό τους, η ανάγκη για ένα καλά 
συντηρημένο αυτοκίνητο είναι επιβεβλημένη. Πόσο μάλλον καθώς 
οι δύσκολες καιρικές συνθήκες (βροχή, χιόνι, πάγος) καθιστούν 
αναγκαία την προσοχή στις μετακινήσεις.
Έτσι, με το πρόγραμμα Total Care η Renault έχει δημιουργήσει 
μια ομπρέλα προστασίας και φροντίδας για όλους τους κατόχους 
των αυτοκινήτων της, με στόχο να απολαμβάνουν σε σταθερή 
βάση άριστες υπηρεσίες μετά την πώληση.
Ειδικά για φέτος τον χειμώνα, μέσω του προγράμματος Renault 
Total Care Winter 2019, η Renault προσφέρει δωρεάν έλεγχο 
25 σημείων σε όλους τους κατόχους Renault, ώστε να ενημε-
ρωθούν έγκαιρα και υπεύθυνα για τις πιθανές ανάγκες συντή-
ρησης και επισκευής του οχήματός τους. Ιδιαίτερη έμφαση δί-
νεται στο κύκλωμα ψύξης και λίπανσης του κινητήρα, στο σύ-
στημα πέδησης, αλλά και στο σύστημα κλιματισμού, τα οποία 
θα πρέπει να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες α-
παιτήσεις που προκύπτουν από τις χαμηλές θερμοκρασίες του 
περιβάλλοντος. 
Ο δωρεάν έλεγχος 25 σημείων αφορά όλα τα οχήματα Renault, 
ανεξάρτητα από τον τύπο και την ηλικία τους, συμπληρώνεται 
από 11 διαφορετικά πακέτα συντήρησης και επισκευής σε ιδιαί-
τερα προνομιακές τιμές, ενώ ο κάτοχος του αυτοκινήτου έχει την 
ευκαιρία να γνωρίζει εξαρχής το ακριβές κόστος της επισκευής 
με προσφορές συντήρησης που ξεκινούν από τα 58 ευρώ, τιμή 
που περιλαμβάνει κόστος εργασίας, ανταλλακτικών και ΦΠΑ.
Επιπλέον, για οχήματα ηλικίας άνω των 5 ετών υπάρχει πλή-
ρης κάλυψη μέσω του προγράμματος Renault Total Care 5+.

H Ford θα φτιάχνει τμήματα αυτοκινήτου  
από... καφέ

Peugeot  
Open 
WeekendΣτην αναζήτηση νέων οικολογικών υλικών για την κα-

τασκευή κάποιων μερών του αυτοκινήτου (κυρίως στο 
σαλόνι) έρχεται να προστεθεί και ο καφές. Η είδηση μας 

έρχεται από την Αμερική, όπου η Ford θα συνεργαστεί με τη 
McDonald’s ώστε να παίρνει τα απορρίμματα του καφέ από 
την αλυσίδα εστιατορίων και να τα χρησιμοποιεί για την κατα-
σκευή κάποιων τμημάτων σε διάφορα σημεία του οχήματος.
Στην πράξη, μιλάμε για τις φλούδες των κόκκων του καφέ. Το 
υλικό αυτό, το οποίο μέχρι σήμερα πήγαινε στα απορρίμματα, 
πλέον θα ανακατεύεται με πλαστικό και από το μείγμα αυτό 
θα φτιάχνονται τμήματα του αυτοκινήτου.
Η Ford λέει ότι αυτό το μείγμα είναι 20% ελαφρύτερο από το αντίστοιχο πλαστικό, ενώ έχει καλύτερη 
αντίσταση στη ζέστη από τα υλικά που ήδη χρησιμοποιούνται. Αλλά και η μορφοποίησή του απαιτεί πε-
ρίπου 25% λιγότερη ενέργεια. Η πρώτη χρήση θα γίνει στα πλαστικά που περιβάλλουν τα φώτα του αυ-
τοκινήτου και σε κάποια σημεία πέριξ του κινητήρα. Στη συνέχεια θα περάσει στο σαλόνι του αυτοκινή-
του, προσθέτοντας, εκτός των άλλων, και μια μυρωδιά πολύ πιο ευχάριστη από αυτήν των πλαστικών.

Η Peugeot, με 
αφορμή το 
λανσάρισμα 

του δημοφιλούς μο-
ντέλου της, του νέου 
Peugeot 208, διορ-
γανώνει μέχρι και 
την Κυριακή 15 Δε-
κεμβρίου ένα Open Weekend σε όλο το δίκτυο των επίσημων διανομέων της ανά την Ελλάδα. Με το 
Peugeot Open Weekend το νέο σαγηνευτικό 208 θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις εκθέσεις, ώστε να έχει 
το κοινό τη δυνατότητα να το γνωρίσει και να το οδηγήσει.
Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εδώ, γιατί στις εκθέσεις της Peugeot πανελλαδικά θα βρίσκονται 
προς πώληση όλα τα μοντέλα της μάρκας σε μοναδικές προσφορές! 
Έως τις 15 Δεκεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Peugeot!

Τα πρώτα  
Nissan GT-R50  
θα αρχίσουν  
να παραδίδονται 
στα τέλη του 2020
ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ NISSAN GT-R50 ΑΠΟ ΤΗΝ ITALDESIGN ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΜΑΡΤΙΟ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΏΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΏΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2020.

Η ζήτηση για την έκδοση παραγω-
γής του αυτοκινήτου ήταν υψηλή, 
καθώς έχει ληφθεί ένας σημαντι-
κός αριθμός προκαταβολών, με 

τους εν δυνάμει ιδιοκτήτες ανά την υφή-
λιο να βρίσκονται στη διαδικασία εξατομί-
κευσης των προδιαγραφών για τα οχήματά 
τους. Αυτό θα κάνει την ήδη περιορισμένη 
έκδοση του μοντέλου, από το οποίο θα κα-
τασκευαστούν μόνο 50 αυτοκίνητα, ακόμα 
πιο ελκυστική για τους συλλέκτες. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι υπάρχουν λίγα αυτοκί-
νητα που είναι ακόμη ανοιχτά στο βιβλίο 
παραγγελιών.
Στην Ιαπωνία οι τυχεροί αγοραστές μπορούν 

τώρα να αποκτήσουν ένα GT-R50 από την 
Italdesign μέσω της SCI Co. Ltd., θυγατρι-
κής της VT Holdings, η οποία έχει οριστεί 
ως επίσημος εισαγωγέας και διανομέας γι’ 
αυτά τα αποκλειστικά αυτοκίνητα στη χώρα.
Με την πιστοποίηση και συμμόρφωση του 
μοντέλου στις αγορές όπου θα διατεθεί 
να αποτελεί μια τυπική εκκρεμότητα, οι 
ιδιοκτήτες του μοναδικού supercar ανα-
μένεται να καθίσουν πίσω από το τιμόνι 
του δικού τους, εξατομικευμένου Nissan 
GT-R50 κάποια στιγμή μεταξύ τέλους του 
2020 και τέλους του 2021. Για την κίνηση 
καθενός GT-R50 από την Italdesign φρο-
ντίζει o συναρμολογημένος στο χέρι κινη-

τήρας V638RETT V6 3.800 κυβικών, που 
για την περίσταση έχει τροποποιηθεί ει-
δικά από τη NISMO και αποδίδει 720 ίπ-
πους και 780 Nm.
Η Nissan συνεργάστηκε με την Italdesign, 
που εδρεύει στο Τορίνο, για να δημιουρ-
γήσει το μοντέλο, βασισμένο στο τελευταίο 
Nissan GT-R NISMO, μνημονεύοντας τις ε-
πετείους των 50 ετών τόσο για το GT-R όσο 
και για την Italdesign.
Όσοι ενδιαφέρονται για το GT-R50 από την 
Italdesign μπορούν να επισκεφθούν το www.
GT-R50.nissan ή να επικοινωνήσουν με 
την Italdesign απευθείας στο aporta.gtr50@
italdesign.com.



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!



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

Γεμάτο ποδοσφαιρική δράση, από τα μεγάλα ευρω-
παϊκά πρωταθλήματα, το πρόγραμμα της Κυρια-
κής, προκύπτουν στοιχηματικές επιλογές σε Πρέ-
μιερ, Μπουντεσλίγκα, Σέριε Α και Σούπερ Λιγκ. 
Εμπιστευόμαστε τις καλύτερες ομάδες και ευελπι-

στούμε να μας στείλουν στο ταμείο.

Ανεβάζει στροφές η Γιουνάιτεντ
Στις 16:00 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλοξενεί την Έβερτον, 
στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής στην Πρέμιερ Λιγκ. Οι «κόκ-
κινοι διάβολοι» προέρχονται από το σπουδαίο διπλό στο ντέρ-
μπι του Μάντσεστερ με 1-2, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα είχαν υ-
ποτάξει και την Τότεναμ του Μουρίνιο με το ίδιο σκορ! Η 
ομάδα του Σόλσκιερ βρίσκει τα πατήματά της, ο Ράσφορντ σκο-
ράρει συνεχώς και βρίσκεται στο -5 από την πρώτη τετράδα. Η 
Έβερτον άλλαξε προπονητή και επέστρεψε στις επιτυχίες με το 
εντυπωσιακό 3-1 επί της Τσέλσι, όμως μακριά από την έδρα της 
υποφέρει, αφού σε οκτώ παιχνίδια μετρά ρεκόρ 1-1-6 με τέρ-
ματα 8-17. Αποτελεί επιλογή ο άσος σε απόδοση 1.80

Εξαφανίζεται μακριά από τη Φρανκφούρτη
Στις 19:00 η Σάλκε υποδέχεται την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, 
στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής στην Μπουντεσλίγκα. Οι «βα-
σιλικοί μπλε» έτρεχαν αήττητο σερί έξι αγώνων μέχρι το περα-
σμένο Σάββατο, όταν και ηττήθηκαν στο Λεβερκούζεν από την 
Μπάγερ με 2-1. Κατατάσσονται τέταρτοι με 25 πόντους και στο 
-6 από την κορυφή. Εντός έδρας έχουν δεχτεί μόλις μία ήττα σε 
επτά παιχνίδια. Η Άιντραχτ βρίσκεται στην 11η θέση με 18 πό-
ντους, με τις υποχρεώσεις της στο Europa League να την έχουν 
καταπονήσει. Είναι η χειρότερη εκτός έδρας ομάδα στη Γερμα-
νία, αφού σε έξι αναμετρήσεις μετρά μία νίκη και πέντε ήττες! 
Ταξιδεύει κουρασμένη στο Γκελζενκίρχεν, καθώς αγωνίστηκε 
την Πέμπτη απέναντι στην Γκιμαράες. Επιλογή μας από τον 
αγώνα ο άσος, σε αξιόλογη απόδοση (2.00).

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Ποντάρισμα στην ποιότητα  

των φαβορί

Με φόρα ο Ολυμπιακός
Στις 19:30 ο Αστέρας υποδέχεται στην Τρίπολη τον Ολυμπιακό για 
την 1η αγωνιστική του β΄ γύρου της Σούπερ Λιγκ. Οι Αρκάδες στο 
ντεμπούτο του Ράσταβατς στον πάγκο έμειναν στο 1-1 εντός έδρας 
με την ΑΕΛ και έχασαν την ευκαιρία να ξεφύγουν από τους ουρα-
γούς κι άλλο και να πλησιάσουν το προπορευόμενο γκρουπ ομά-
δων. Πολύ καλύτερος στο ξεκίνημα του αγώνα, έμεινε από ιδέες 
και δυνάμεις στην επανάληψη, με αποτέλεσμα την ισοφάριση. Ο 
Ολυμπιακός, μετά το άνετο 0-3 στο Αγρίνιο, πήρε την πολύ σημα-
ντική νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα την Τετάρτη και τσέ-
καρε το εισιτήριό του για τους «32» του Europa League. Οι «ερυ-
θρόλευκοι» είναι ξεκάθαρα ανώτερη ομάδα, θα μπουν στον αγώνα 

με πολύ καλό μομέντουμ και μπορούν να «καθαρίσουν» εύκολα 
τη νίκη. Επιλογή μας το διπλό με ασιατικό χάντικαπ (-1) σε από-
δοση 2.05. Σε περίπτωση νίκης του Ολυμπιακού με ένα γκολ δια-
φορά, παίρνουμε το ποντάρισμά μας πίσω.

Βγάζουν αντίδραση οι νερατζούρι
Στις 21:45 η Ίντερ δοκιμάζεται στο «Αρτέμιο Φράνκι» της Φλω-
ρεντίας, μετά τον απογοητευτικό αποκλεισμό στο Champions 
League. Στη Σέριε A, όμως, η ομάδα του Αντόνιο Κόντε βρίσκεται 
στην κορυφή και μοιάζει έτοιμη να αμφισβητήσει την πρωτοκα-
θεδρία της Γιουβέντους. Η Φιορεντίνα δείχνει ιδανικός αντίπα-
λος για να αντιδράσουν οι νερατζούρι, καθώς οι «βιόλα» δεν είναι 
σε καλή κατάσταση, μετρούν τρεις σερί ήττες από Βερόνα, Λέτσε 
και Τόρινο και δυσκολεύονται πολύ στο γκολ εντός έδρας. Από 
την άλλη, το επιθετικό δίδυμο Λουκάκου-Λαουτάρο πετάει «φω-
τιές» και αναμένεται να οδηγήσει τους Μιλανέζους σε μία ακόμη 
νίκη. Επιλογή μας το διπλό, σε απόδοση 2.10.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr! Εσείς μην ξεχνάτε ότι 
στο κορυφαίο στοιχηματικό site στην Ελλάδα μπορείτε να βρίσκετε 
προτάσεις για live betting κάθε Σάββατο και Κυριακή, αλλά και τις 
υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, όταν υπάρχει έντονη δράση.

Σερί Tips

* Σεβίλλη - Βιγιαρεάλ (15/12, 19:30): Ρολάρει η ομάδα του coach 
Λοπετέγκι στην Primera Division, μετρά οκτώ αγώνες δίχως ήττα και 
έχει φτάσει στο -3 από τις Μπάρτσα και Ρεάλ. Από τις 6 Οκτωβρίου 
και μετά μετρά πέντε νίκες και τρεις ισοπαλίες. Η νέα ενδεχόμενη νίκη 
επί της Βιγιαρεάλ προσφέρεται στο 1.66, ενώ η ισοπαλία στο 4.00 και 
το διπλό στο 5.00.

* Βαλένθια - Ρεάλ (15/12, 22:00): Σε τρομερή φόρμα, η Ρεάλ 
μετρά 10 αγώνες δίχως ήττα, με οκτώ νίκες σε αυτό το σερί. Ισοβαθ-
μεί με την Μπαρτσελόνα στην κορυφή της Primera Division, με το 
σπουδαίο clasico να διεξάγεται την Τετάρτη. Ο άσος πληρώνει 3.80, η 
ισοπαλία 3.80 και το διπλό 1.90.

* Σεντ Ετιέν - Παρί Σεν Ζερμέν (15/12, 22:00): Οι Παριζιάνοι επι-
κράτησαν με 5-0 την Τετάρτη για το Champions League και έφτασαν 
τις έξι νίκες στα επτά τελευταία παιχνίδια. Θα επιδιώξουν να διατηρή-
σουν την απόσταση από τους διώκτες τους στο Geoffroy-Guichard. Ο 
άσος πληρώνει 8.00, η ισοπαλία 4.75 και το διπλό 1.40.

Goal Tips

* Θέλτα - Μαγιόρκα (15/12, 15:00): Οι «νησιώτες» έχουν δεχτεί γκολ 
και στα επτά τελευταία παιχνίδια τους, σε πέντε εκ των οποίων ηττήθηκαν. 
Έχουν δεχτεί γκολ και στις επτά εξόδους τους, μετρώντας ισάριθμες ήττες. 
Στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της Μαγιόρκα επιβεβαιώθηκε το G/G & 
Over. Το να εμφανιστεί και πάλι το combo πληρώνει 2.60.

* ΑΕΛ - Ατρόμητος (15/12, 15:00): Στα τρία τελευταία παιχνίδια στη 
Λάρισα για τη Σούπερ Λιγκ επιβεβαιώθηκε το Over 2.5. Το να επιτευχθούν 
και αυτή την αγωνιστική 3+ τέρματα στο AEL FC Arena παίζεται στο 2.37.

* Γιουβέντους - Ουντινέζε (15/12, 16:00): Τρομερά ποιοτική στην 
επίθεση, η Γιουβέντους έχει σκοράρει σε 18 συνεχόμενα παιχνίδια, με την 
τελευταία φορά που απέτυχε να βρει τα αντίπαλα δίχτυα να χρονολογείται 
στις 14 Σεπτέμβρη στην έδρα της Φιορεντίνα. Ακλόνητο φαβορί στην 
αναμέτρηση η πρωταθλήτρια Ιταλίας, ο άσος παίζεται στο 1.25, η ισοπαλία 
στο 6.00 και το διπλό στο 13.00

Head 2 Head

* Ελλάς Βερόνα - Τορίνο (15/12, 13:30): Οι φιλοξενούμενοι ταξιδεύουν 
στο Μπεντεγκόντι της Βερόνα, όπου έχουν πολύ καλές αναμνήσεις. Στις έξι 
τελευταίες επισκέψεις τους εκεί μετρούν τέσσερις νίκες. Το διπλό παίζεται 
στο 2.70, η ισοπαλία στο 3.20 και ο άσος στο 2.75.

* Μπολόνια - Αταλάντα (15/12, 16:00): Οι μπεργκαμάσκι, μετά το 
σπουδαίο διπλό στην Ουκρανία και την ιστορική πρόκριση στους «16» του 
Champions League, ταξιδεύουν σε μια πολύ φιλόξενη γι’ αυτούς έδρα. 
Μετρούν τρία σερί διπλά στο Renato Dall’Ara και το να πετύχουν ένα τέ-
ταρτο προσφέρεται στο 1.95. Στο 3.75 η ισοπαλία και ο άσος της Μπολόνια.

* Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ (15/12, 19:30): Ασταμάτητος, ο πρωταθλητής 
Ελλάδος τρέχει απίθανο αήττητο σερί 48 αγώνων, ενώ μετρά 10 σερί νίκες 
επί της ομάδας από το Αγρίνιο ανεξαρτήτως έδρας. Το διπλό παίζεται στο 
1.35, η ισοπαλία στο 5.00 και ο άσος στο 7.50.

15/12
16:00 Μάντσεστερ Γ. - Έβερτον   1  1.80
19:00 Σάλκε - Άιντραχτ Φρ.   1  2.00
19:30 Αστ. Τρίπολης - Ολυμπιακός   Ολυμπ. -1 (Ασ.)  2.05
21:45 Φιορεντίνα - Ίντερ   2  2.10
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ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΣΤΟ PIRAEUS 117 ACADEMY
Μποφίλιου - Καραμουρατίδης - Ευαγγελάτος. Τα 
συναρπαστικά τραγούδια της πιο δυναμικής και 
απρόβλεπτης τριάδας σε τρεις μεγάλες συναυλίες (19 
Δεκεμβρίου, 23 Ιανουαρίου και 20 Φεβρουαρίου) στο 
Piraeus 117 Academy. Μια νέα πρόταση, με την εκρη-
κτική σκηνική ενέργεια της Νατάσσας Μποφίλιου, 
που θα μεταφέρει τον παλμό των μεγάλων ανοιχτών 
συναυλιών στην καρδιά του χειμώνα.

NANA SIMOPOULOS
ΣΤΟ HALF NOTE JAZZ CLUB
Η Nana Simopoulos την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου επι-
στρέφει με το μουσικό της σύνολο από τη Νέα Υόρκη στη 
σκηνή του Half Note Jazz Club, όπου θα παρουσιάσει για 
πρώτη φορά στο κοινό κομμάτια από τη νέα της δουλειά, 
εμπνευσμένη από ένα νέο πειραματικό ομαδικό φωνητικό 
πρότζεκτ. Στην εμφάνισή της στο Half Note θα παρουσι-
άσει το δικό της νέο υλικό, που είναι εμπνευσμένο από τα 
Circle Songs, και θα προσκαλέσει το κοινό να τραγουδή-
σει, φτιάχνοντας τον δικό του κύκλο, με τους μουσικούς 
επί σκηνής.

GRANMA: TROMBONES FROM HAVANA
Ο συνιδρυτής των Rimini Protokoll, Στέφαν Κέγκι, 
γυρίζει 60 χρόνια πίσω, για να ανασυνθέσει τον μύθο 
της κουβανέζικης επανάστασης στο «Granma». Αυτή τη 
φορά η Ιστορία δεν γράφεται από τον Κάστρο και τους 
συντρόφους του, αλλά από τα εγγόνια τους. Τέσσερις από 
τους απογόνους των comrades, που έμελλε να αλλάξουν 
το τοπίο της Κούβας τη δεκαετία του 1960, ανεβαίνουν 
στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση 
από τις 19 έως τις 21 Δεκεμβρίου για να τους υποδυθούν. 
Όμως η περιπέτεια των προγόνων τους λαμβάνει μια άλλη 
διάσταση, όταν συναντά τις ελπίδες της γενιάς που γράφει 
τώρα Ιστορία.

Το Μέγαρο Μουσικής Α-
θηνών ανοίγει την αυ-
λαία των Χριστουγέννων 
με τα παγκοσμίου φήμης 

Μπαλέτα Béjart της Λωζάννης και 
το σπουδαίο έργο του Βόλφγκανγκ 
Αμαντέους Μότσαρτ «Ο Μαγικός 
Αυλός». Τα Μπαλέτα Béjart, μετά 
τις sold-out εμφανίσεις του Σεπτεμ-
βρίου στο Ηρώδειο, επιστρέφουν με 
νέα χορογραφία στην Αθήνα και πα-
ρουσιάζουν για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα την αξεπέραστη όπερα του 
Μότσαρτ «Ο Μαγικός Αυλός» με την 
αυθεντική χορογραφία του Μορίς 
Μπεζάρ. 20-30 Δεκεμβρίου.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  
ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΕ  

ΜΠΕΖΑΡ ΚΑΙ ΜΟΤΣΑΡΤ
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Πίσω από τα τείχη του Βατικανού, ο συντηρη-
τικός πάπας Βενέδικτος (Άντονι Χόπκινς) 
και ο φιλελεύθερος μελλοντικός πάπας 

Φραγκίσκος (Τζόναθαν Πράις) πρέπει να βρουν 
κοινό έδαφος για να συνεχίσουν την πορεία της 
Καθολικής Εκκλησίας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο 
Φερνάντο Μεϊρέγιες, γνωστός για τις ταινίες «Περί 
Τυφλότητας», «Ο επίμονος κηπουρός» και «Η Πόλη 
του Θεού». Μια ενδόμυχη ματιά στην ιστορική αυτή 
στιγμή για την Καθολική Εκκλησία με πρωταγωνι-

στές τους Άντονι Χόπκινς και Τζόναθαν Πράις σε ερ-
μηνείες υψηλού επιπέδου που ήδη συζητιούνται για 
τα βραβεία Όσκαρ. Μια συναρπαστική και αποκαλυ-
πτική ιστορία για μια πρωτοφανή μεταφορά ισχύος, 
βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, σε ένα από τα 
πιο σημαντικά ιδιωτικά ιδρύματα, την Καθολική 
Εκκλησία. Εστιάζοντας στις δύο διαφορετικές προ-
σωπικότητες των παπών και των κόσμων που αντι-
προσωπεύουν, η ταινία εξερευνά με ειλικρίνεια και 
χιούμορ αυτή τη σύγκρουση.

Η ταινία είναι ένας φόρος τιμής σε μια εποχή 
αθώα και ρομαντική, σε έναν έρωτα που γεν-
νήθηκε στο άσπρο-μπλε της Ελλάδας, στην 

πανέμορφη Ύδρα, και ζει αιώνια μέσα από μουσικές 
που ακούμε μέχρι σήμερα, ως έμπνευση του απόλυτου 
ρομαντικού έρωτα ανάμεσα στον νεαρό τότε τραγουδο-
ποιό Λέοναρντ Κοέν και την πανέμορφη Νορβηγίδα 
μουσικό Μαριάν Ιλέν που υπήρξε μούσα του για χρό-
νια. Η σχέση τους ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1960 στην 
Ύδρα. Μέλη και οι δύο της μποέμικης καλλιτεχνικής 

κοινότητας στο ελληνικό νησί, μιας μεγάλης, πολυσυλ-
λεκτικής παρέας που αποτελούσαν συγγραφείς, ζωγρά-
φοι, μουσικοί, αλλά και ντόπιοι. Η ταινία ακολουθεί 
βήμα προς βήμα τον δεσμό τους, από τις πρώτες μέρες 
του μεγάλου έρωτα στην Ύδρα, την εσωτερική πάλη 
του Κοέν καθώς δημιουργεί, το σεξ και τα ναρκωτικά 
ως κομμάτι της δημιουργικής διαδικασίας, τον ανοι-
χτό γάμο και την εξέλιξή του μέσα στα χρόνια, καθώς 
ο Λέοναρντ Κοέν γνωρίζει την παγκόσμια καταξίωση.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Νικ Μπρούμφιλντ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Φερνάντο Μεϊρέγιες ΣΕΝΑΡΙΟ: Άντονι Μακ Κάρτεν 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Άντονι Χόπκινς, Τζόναθαν Πράις

ΖΙΖΟΤΕΚ

Πώς μπορεί η τυχαία συνάντηση 
ενός εγκαταλελειμμένου εννιά-
χρονου αγοριού και ενός ιδιότρο-

που μεσήλικα που επικοινωνεί με νοήματα 
να τους χαρίσει αυτό που τους λείπει πε-
ρισσότερο; Ο μικρός Ιάσονας προσπαθεί 
μάταια να φροντίσει την καταθλιπτική του 
μητέρα, όταν μια μέρα εκείνη αποφασίζει 
να τον εγκαταλείψει σε ένα πανηγύρι στη 
Βόρεια Ελλάδα. Ο φοβισμένος μικρός βρί-
σκει καταφύγιο σε μια καλύβα στο δάσος, 
όπου ζει ο μοναχικός Μηνάς, ο οποίος κρύ-
βει τα δικά του σκοτεινά μυστικά, όπως το 
«Ζίζοτεκ», και μαζί θα ζήσουν το δικό τους 
παραμύθι. Μια συγκινητική ιστορία για τη 
λαχτάρα για οικογένεια και οικειότητα.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βαρδής Μαρινάκης 
ΣΕΝΑΡΙΟ: Βαρδής Μαρινάκης, Σπύρος Κρίμπαλης 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Αύγουστος Λάμπρου-Νεγρεπόντης, 
Δημήτρης Ξανθόπουλος, Πηνελόπη Τσιλίκα, Νίκος 
Γεωργάκης

ΟΙ ΔΥΟ ΠΑΠΕΣ
THE TWO POPES

MARIANNE & LEONARD: 
ΛΟΓΙΑ ΑΓΑΠΗΣ
MARIANNE & LEONARD: 
WORDS OF LOVE
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Ο διευθυντής ορχήστρας πρέπει να έχει πολλές δεξιότητες, όπως μια ευρύτερη 
γνώση του αντικειμένου, ψυχολογική ωριμότητα, εγρήγορση νου, τεχνική 
αρτιότητα και κινητική εκφραστικότητα, έμφυτη μουσικότητα ως μέσο 
έκφρασης, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, χάρισμα και αύρα.

Μαρία Μακράκη

«Ευελπιστώ στην ενίσχυση 
της πολιτιστικής διπλωματίας»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Γ
εννημένη στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Μα-
κράκη, αν και σπούδασε στο Τμήμα Φυσι-
κής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, ακολούθησε τελικά το 
πάθος και την αγάπη της για τη μουσική. Έ-

χοντας αποσπάσει πολλά πρώτα βραβεία σε διεθνείς δι-
αγωνισμούς διεύθυνσης ορχήστρας, από το 2007 είναι η 
καλλιτεχνική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Καμεράτας 
στο Βερολίνο, από το 2012 η καλλιτεχνική διευθύντρια 
του Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Regain στην Αθήνα 
και από το 2015 του νεοσύστατου Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ 
Πολιτισμού, ενώ το διάστημα 2007-2009 ανακηρύχθηκε 
διδάκτορας διεύθυνσης ορχήστρας στο Τμήμα Μουσι-
κής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας της Θεσσαλονίκης. Η Μαρία Μακράκη, μετά τη χρι-
στουγεννιάτικη συναυλία με θέμα την Ουτοπία που διηύ-
θυνε στο Μέγαρο Μουσικής, εξηγεί πώς είναι να κρατάει 
την μπαγκέτα μια γυναίκα.

Το βιογραφικό σας είναι εντυπωσιακό. Πώς, όμως, ξε-
κίνησαν όλα; Πώς αγαπήσατε τη μουσική και αποφα-
σίσατε να γίνει το επάγγελμά σας;
Ξεκίνησα τις μουσικές μου σπουδές σε ηλικία 4 ετών 
με ιδιαίτερη αγάπη για το πιάνο, όπου και είχα τα πρώτα 
οικογενειακά ερεθίσματα. Αργότερα συνειδητοποίησα 
μια εσωτερική ικανοποίηση να επικοινωνώ και να εκ-
φράζω τη μουσική μου αντίληψη μέσω της διεύθυνσης 
ορχήστρας. Αν και το πάθος μου για τη μουσική και τα 
περί φύσεως με ώθησαν να ολοκληρώσω σπουδές στο 
Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, η σύνδεση της επιστήμης με την 
τέχνη αποτέλεσε κεντρικό άξονα για την περαιτέρω εξέ-
λιξή μου, με αποτέλεσμα τη συνέχιση των σπουδών μου 
στη διεύθυνση ορχήστρας στο Πανεπιστήμιο Καλών Τε-
χνών του Βερολίνου. Νομίζω ότι ήταν μια σωστή από-
φαση που, αν γύριζα στο παρελθόν, θα την ξανάπαιρνα.

Έίστε από το 2007 καλλιτεχνική διευθύντρια της Έυρω-
παϊκής Καμεράτας στο Βερολίνο. Πόσο δύσκολο είναι 
για μια γυναίκα να αναρριχηθεί σε μια τέτοια θέση;
Είναι σίγουρα δύσκολο, αλλά με σκληρή δουλειά, με-
ράκι, αγάπη για το αντικείμενο και προσήλωση στον 
στόχο μπορεί κανείς να διαμορφώσει τις καταστάσεις με 
τέτοιον τρόπο ώστε με συνέχεια και διεισδυτικότητα να 
πραγματοποιήσει τα όνειρά του.

Έίναι απαιτητικό το επάγγελμα του διευθυντή ορχή-
στρας; Τι σας δυσκολεύει και τι σας ευχαριστεί πε-
ρισσότερο;
Ο διευθυντής ορχήστρας πρέπει να έχει πολλές δεξιό-
τητες, όπως μια ευρύτερη γνώση του αντικειμένου, ψυ-
χολογική ωριμότητα, εγρήγορση νου, τεχνική αρτιότητα 
και κινητική εκφραστικότητα, έμφυτη μουσικότητα ως 
μέσο έκφρασης, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, χάρισμα 
και αύρα. Με συναρπάζει η δημιουργική διαδικασία 
της ερμηνείας ενός ορχηστρικού έργου, που μπορεί να 
είναι μεν επίπονη, αλλά που όταν επιτευχθεί μου προ-
σφέρει έντονα συναισθήματα συγκίνησης και ανάτασης.

Υπάρχει κάποιος μαέστρος που σας εμπνέει και τον 
θαυμάζετε ιδιαίτερα; Και ποιο μουσικό έργο θα θέ-
λατε να παρουσιάσετε;
Ναι, αναμφίβολα υπήρξαν πρότυπα στην καλλιτεχνική 
μου πορεία που με επηρέασαν και με διαμόρφωσαν, ι-
διαίτερα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο Βερο-
λίνο, όπως ο Claudio Abbado, γενικότερα η σχολή του 
Herbert von Karajan και ο Carlos Kleiber. Είναι πολλά 
τα έργα και οι κύκλοι που θα ήθελα να παρουσιάσω 
μελλοντικά, με στόχο οι τέχνες να συνδυάζονται με τη 
μουσική σε μια ευρύτερη οπτική. Το κύριο θέμα της ε-
πόμενης καλλιτεχνικής χρονιάς με την Ευρωπαϊκή Κα-
μεράτα θα είναι η «Οδύσσεια», όπου θα ερμηνεύο-
νται έργα που αναδεικνύουν ποικιλότροπα το θεματικό 
υλικό.

Έδρα σας είναι το Βερολίνο. Τι από τον τρόπο που λει-
τουργούν οι θεσμοί στο εξωτερικό πρέπει να «εισά-
γουμε» στην Έλλάδα;
Η Ευρωπαϊκή Καμεράτα, με έδρες στη Γερμανία, στην 
Αυστρία και στην Ελλάδα, υποστηρίζει την ανάπτυξη πα-
ραμέτρων που συμβάλλουν στην εμψύχωση, στη βιω-
σιμότητα, στην κινητικότητα των πολιτιστικών παραγό-
ντων, στη διασυνοριακή διάδοση καλλιτεχνικών έργων 
και στην καλλιέργεια διαπολιτισμικού διαλόγου – σε συ-
νάφεια με τα θεμελιώδη ζητήματα της ατζέντας της Ε.Ε. 
για τον πολιτισμό.
Θα ευχόμουν για την Ελλάδα να καλλιεργούσαμε την ο-
μαδική εργασία για την επίτευξη συγκεκριμένων στό-
χων, την οργάνωση, την πειθαρχία, την αξιοκρατία, την 
κοινωνική ευθύνη και τη διαχρονικότητα στις δομές. 
Πρέπει να υπάρχει περισσότερη ευαισθησία για το καλό 

του συνόλου και όχι μόνο για το ατομικό όφελος.

Από το 2012 είστε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φε-
στιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Regain στην Αθήνα. Έχετε 
αποσπάσει πολλά βραβεία και διεθνείς διακρίσεις στη 
διεύθυνση ορχήστρας. Ως χώρα, νομίζετε, διαχειριζό-
μαστε σωστά τον πολιτισμό μας; Θα μπορούσε μαζί με 
τον τουρισμό να είναι η βαριά μας βιομηχανία; Τι χρει-
άζεται για να γίνει κάτι τέτοιο;
Ευελπιστώ στην περαιτέρω ενίσχυση της πολιτιστικής δι-
πλωματίας, που θέλει μέριμνα σε κεντρικό επίπεδο πολι-
τικής στρατηγικής, μια και είναι ένα ισχυρό εργαλείο που 
θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε εις το έπακρον. Χρειάζε-
ται εξωστρέφεια, αλλά και ενδοσκόπηση της ταυτότητας 
και των αξιών μας, για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χα-
ρακτηριστικών μας.

Στο σπίτι σας ή στο αυτοκίνητο, στον ελεύθερο χρόνο 
σας, τι μουσική ακούτε; Βρίσκεται στα ακούσματά σας 
το ελληνικό λαϊκό τραγούδι;
Ακούω συχνά κλασική μουσική, τζαζ, έθνικ, μέχρι και ελ-
ληνική σύγχρονη μουσική, ανάλογα με τη διάθεση και τις 
συνθήκες. Όμως και στη σιωπή, με ενδοακρόαση, παρέα 
με τις παρτιτούρες, βρίσκω την αρμονία, το βάθος και την 
έμπνευση…
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Αναλογιζόμενος όλα αυτά τα χρόνια της τραγουδοποιίας του Χάρη Κατσιμίχα και 
γενικότερα του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, προσπαθώ να βγάλω το εγώ μου 
και να προχωρήσω ως άνθρωπος και ως ερμηνευτής, αλλά και ως μαθητευόμενος 
τραγουδοποιός, και θεωρώ ότι δρασκελίζω αυτή τη στιγμή της ζωής μου ένα από τα 
μεγαλύτερα εμπόδια που μπορεί να έχει μπροστά του ένας άνθρωπος.

Ο 
Χρήστος Θηβαίος παρουσιάζει από το Σάββατο 
14 Δεκεμβρίου και κάθε Σάββατο μέχρι τέλος Ι-
ανουαρίου στη μουσική σκηνή Σφίγγα τις καλύ-
τερες στιγμές του, από τους «Συνήθεις Υπόπτους» 
και τον «Άμλετ της Σελήνης» έως το «Σιδερέ-
νιο Νησί» και την καινούργια συνεργασία του με 

τον Χάρη Κατσιμίχα, ο οποίος, μετά από 10 ολόκληρα χρόνια α-
πουσίας, μελοποίησε σπουδαίους ποιητές και εμπιστεύτηκε τον 
Χρήστο Θηβαίο να ερμηνεύσει αυτά τα νέα τραγούδια του, σε 
ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει σύντομα με τον τίτλο «Από 
τους κήπους των ψιθύρων».

Ας ξεκινήσουμε με τη νέα σας συνεργασία με τον Χάρη Κατσι-
μίχα στα καινούργια του τραγούδια. Μοιάζει σαν το πιο φυσικό 
πράγμα, παρ’ όλα αυτά άργησε να συμβεί. Τι αντιπροσωπεύει για 
σας αυτή η συνεργασία;
Υποχωρώντας πάω μπροστά, που σημαίνει ότι αναλογιζόμενος 
όλα αυτά τα χρόνια της τραγουδοποιίας του Χάρη Κατσιμίχα και 
γενικότερα του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, προσπαθώ να 
βγάλω το εγώ μου και να προχωρήσω ως άνθρωπος και ως 
ερμηνευτής, αλλά και ως μαθητευόμενος τραγουδοποιός, και 
θεωρώ ότι δρασκελίζω αυτή τη στιγμή της ζωής μου ένα από 
τα μεγαλύτερα εμπόδια που μπορεί να έχει μπροστά του ένας 
άνθρωπος. Να προχωρήσω δηλαδή από την αυταρέσκεια στην 
ευγνωμοσύνη και στη δημιουργικότητα.

Και κάπως έτσι ενώνεται το Μπραχάμι των αδελφών Κατσιμίχα 
με τα Εξάρχεια, όπου μεγαλώσατε και εξακολουθείτε να κατοι-
κείτε, και γίνεται παράσταση στη Σφίγγα. Τι περιλαμβάνει, λοι-
πόν, αυτή η διαδρομή;
Περιλαμβάνει από τα παιδικά-φοιτητικά μου χρόνια μέχρι την 
τραγουδοποιητική μου ωριμότητα. Την ευλάβειά μου ως ερμη-
νευτή στους συνθέτες που αγαπάω και θαυμάζω και το προ-
σκύνημά μου στους ποιητές.

Υπάρχουν μέρη με ιδιαίτερο μύθο στην Αθήνα, όπως τα Εξάρ-
χεια. Στη ζωή σας ποια μέρη έπαιξαν σημαντικό ρόλο;
Θα σας πω τη διαδρομή. Μπορεί και να ’ναι μια επόμενη παρά-
σταση! Είναι: Μεταξουργείο - Εξάρχεια - Μπολόνια - Εξάρχεια - 
Μεταξουργείο - Εξάρχεια - Μπραχάμι.

Αρκετοί σημαντικοί καλλιτέχνες που ήταν κοντά σας έχουν 
φύγει, όπως η Αρλέτα και ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας. Τι σημαί-
νει για σας ο χρόνος που περνά; Σας φοβίζει ή σας κινητοποιεί;
Ίσως, σε παρελθόντα χρόνο, και τα δύο. Σε παρόντα και μέλλο-
ντα χρόνο, επειδή για να είμαστε άνθρωποι βασική προϋπόθεση 
είναι να είμαστε θνητοί, θα πω το εξής: καλύτερα που είπαμε 
αντίο παρά να μην είχαμε συναντηθεί ποτέ.

Αν έπρεπε να σας συστήσουν σε κάποιον που δεν σας γνωρίζει, 
με ποια τραγούδια ή δουλειές σας θα θέλατε να σας συστήσουν;
«Ημερολόγιο», «Μικρή Πατρίδα», «Αγάπη (Πόσο πολύ σ’ αγά-
πησα)», «Γυναίκα», «Άμλετ της Σελήνης», «Δεν είμαι άλλος», 
«Παλιός Στρατιώτης», «Σιδερένιο Νησί», «Ένας Άγγελος», «Γο-
ητευμένοι απ’ το βυθό».

INFO

Από το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου
και κάθε Σάββατο μέχρι τέλος Ιανουαρίου
Μουσική σκηνή Σφίγγα
Ακαδημίας & Ζωοδόχου Πηγής
(είσοδος στον πεζόδρομο Κιάφας 13)

Τηλ. κρατήσεων: 211 4096149, 
6987 844845
sfigamusic@gmail.com
Ώρα έναρξης: 22:30
Είσοδος: €13 με μπίρα/κρασί

Χρήστος Θηβαίος, «Εξάρχεια - Μπραχάμι»
Συνοδοιπόροι: String Demons

Χρήστος Θηβαίος

«Υποχωρώντας 
πάω μπροστά»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

• Από την προηγουμένη ετοιμάζουμε την άλμη: Σε μια 
κατσαρόλα βράζουμε 2 λίτρα νερό με το αλάτι και τη 
ζάχαρη, καλά διαλυμένα. Απομακρύνουμε από τη φω-
τιά και προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά εκτός από 
το υπόλοιπο νερό. Τα αφήνουμε στην άκρη να φτάσουν 
σε θερμοκρασία δωματίου και να πάρει το νερό τα 
αρώματα από τα βότανα και τα μπαχαρικά. Όταν φτάσει 
σε θερμοκρασία δωματίου, προσθέτουμε το υπόλοι-
πο νερό και αφήνουμε στο ψυγείο μέχρι να παγώνει 
καλά η άλμη. Κατόπιν βάζουμε την άλμη σε σκεύος (όχι 
μεταλλικό) που να χωράει τη γαλοπούλα – πρέπει να 
σκεπαστεί όλη η γαλοπούλα με την άλμη. Αν χρειαστεί, 
τοποθετούμε ένα βάρος πάνω στη γαλοπούλα και τη 
βάζουμε στο ψυγείο από 12 μέχρι 24 ώρες. Την επόμε-
νη μέρα βγάζουμε τη γαλοπούλα από την άλμη, ξεπλέ-
νουμε καλά με νερό, στεγνώνουμε με χαρτί κουζίνας 
καλά, μέσα-έξω, και αφήνουμε έξω μέχρι να φτάσει σε 
θερμοκρασία δωματίου.

• Όσο περιμένουμε τη γαλοπούλα, ανακατεύουμε 
καλά μαζί όλα τα υλικά για το ψήσιμό της (αρωματικό 
βούτυρο) και τα αφήνουμε στην άκρη προκειμένου να 
ετοιμάσουμε τη γέμιση: Πλένουμε πολύ καλά τη φρέ-
εκε και την αφήνουμε σε σουρωτήρι να στραγγίσει. 
Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το λάδι και το βούτυρο και 
σοτάρουμε καλά τη φρέεκε. Προσθέτουμε τον ζωμό 
και τα μπαχαρικά μας και αφήνουμε σε μέτρια φωτιά 
για 10-15 λεπτά, μέχρι να φύγει το πολύ υγρό. Απομα-
κρύνουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε μέσα όλους τους 
ξηρούς καρπούς και ανακατεύουμε καλά. Αφήνουμε 
στην άκρη μέχρι να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου 
(δεν βάζουμε ποτέ καυτό σε ωμό κρέας).

• Σε ένα ταψί βάζουμε όλα τα υλικά της σάλτσας και 
από πάνω σε μια σχάρα τη γαλοπούλα, την οποία 

έχουμε αλείψει σε όλα τα σημεία με το αρωματικό 
βούτυρο και έχουμε βάλει τη γέμιση από την πλευρά 
του λαιμού (αφήνουμε την πλευρά της κοιλιάς ελεύ-
θερη, να γυρνάει ο αέρας και να ψηθεί παντού η γα-
λοπούλα). Δεν παραγεμίζουμε. Κλείνουμε τον λαιμό 
με το δέρμα και δένουμε τα πόδια της γαλοπούλας με 
σπάγκο (μπορούμε να βάλουμε και θερμόμετρο στο 
πιο παχύ μέρος του πτηνού, για να είμαστε σίγουροι 
ότι ψήθηκε όταν φτάσει η θερμοκρασία στους 165°C). 
Τυλίγουμε τη γαλοπούλα με αλουμινόχαρτο και τη βά-
ζουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C. Μετά 
από 1 ώρα και 30 λεπτά βγάζουμε τη γαλοπούλα από 
τον φούρνο και την περιχύνουμε με τον ζωμό από το 
ταψί παντού. Επανατοποθετούμε το αλουμινόχαρτο 
και ξαναβάζουμε στον φούρνο για άλλη 1 ώρα. Τέλος, 
αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για άλλα 30 
λεπτά ή μέχρι να πάρει χρυσό καφέ χρώμα. Βγάζουμε 
από τον φούρνο και την αφήνουμε στην άκρη σκεπα-
σμένη με αλουμινόχαρτο για τουλάχιστον 30 λεπτά να 
ξεκουραστεί.

• Όσο περιμένουμε τη γαλοπούλα, κάνουμε τη σάλτσα: 
Βγάζουμε τη σχάρα από το ταψί, βγάζουμε το λίπος 
από την επιφάνεια και βάζουμε το ταψί πάνω σε μέτρια 
φωτιά ανακατεύοντας συνεχώς τα υλικά μέσα, μέχρι 
να εξατμιστούν περίπου όλα τα υγρά. Προσθέτουμε 
το κρασί Πόρτο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Μετά 
βάζουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε καλά. Έπειτα ρί-
χνουμε μέσα τον ζωμό και αφήνουμε να βράζει σε μέ-
τρια προς χαμηλή φωτιά για 20 λεπτά. Σουρώνουμε τα 
υλικά του ταψιού σε μια κατσαρόλα και προσθέτουμε 
ό,τι υγρό έχει βγάλει η γαλοπούλα. Βάζουμε σε μέτρια 
προς χαμηλή φωτιά και ανακατεύουμε συνεχώς για 
άλλα 10 λεπτά ή μέχρι να φτάσει στην πυκνότητα που 
θέλουμε.

Γεμιστή γαλοπούλα  
από τη Μέση Ανατολή

Υλικά
•   5-5,5 κιλά γαλοπούλα

Για την άλμη:
•  7,6 λίτρα νερό
•  570 γρ. αλάτι
•  2 φλιτζάνια ζάχαρη
•   20-24 φρέσκα φύλλα 

εστραγκόν ή 1/2 φλιτζάνι 
αποξηραμένο

•   2 κ.γλ. ολόκληρο μαύρο πιπέρι
•  4 φύλλα δάφνης

Για το ψήσιμο της γαλοπούλας:
•   125 γρ. βούτυρο σε 

θερμοκρασία δωματίου
•  1 κ.σ. φρέσκο θυμάρι
•  1 κ.γλ. κάρδαμο σε σκόνη
•  1 κ.σ. ξύσμα πορτοκαλιού
•  1 κ.σ. μέλι

Για τη γέμιση:
•   2 φλιτζάνια φρέεκε 

(λιβανέζικο καπνιστό σιτάρι 
– βρίσκεται σε μαγαζιά που 
πουλάνε αραβικά προϊόντα)

•  3 φλιτζάνια ζωμός βοδινού

•  1/2 κ.γλ. κανέλα σε σκόνη
•  1/2 κ.γλ. μπαχάρι σε σκόνη
•  2 κ.σ ηλιέλαιο
•  1 κ.σ βούτυρο
•   1/4 φλιτζάνι καβουρδισμένα 

αμύγδαλα
•   1/4 φλιτζάνι καβουρδισμένα 

κουκουνάρια
•   1/4 φλιτζάνι καβουρδισμένα 

φιστίκια Αιγίνης
•   1/4 φλιτζάνι καβουρδισμένα 

κάσιους

Για τη σάλτσα:
•   3-4 κρεμμύδια κομμένα στα 

τέσσερα με τη φλούδα
•   4 μέτρια καρότα με τη 

φλούδα
•  4 κοτσάνια σέλερι
•  2 κλωνάρια θυμάρι
•  2 φύλλα δάφνης
•  2 κλωνάρια δεντρολίβανο
•  ο λαιμός από τη γαλοπούλα
•  3 φλιτζάνια ζωμός βοδινού
•  1/2 φλιτζάνι Πόρτο (κρασί)
•  3 κ.σ. αλεύρι

TIP
Δεν προσθέτουμε αλάτι 

πουθενά, καθώς  

η γαλοπούλα έχει μείνει 

στην άλμη 24 ώρες  

και είναι αρκετά  

αλμυρή.
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Εκτέλεση
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Μερίδες: 10-12
Χρόνος προετοιμασίας:  24 ώρες

Χρόνος μαγειρέματος: 3 ώρεςΒαθμός δυσκολίας: δύσκολο 



 

Ο Τσάρλι γίνεται  
κοτόπουλο,  
Σαμ Κόουπλαντ,  
εικονογράφηση: Sarah 
Horne, εκδ. Ψυχογιός

Ο Τσάρλι ΜακΓκάφιν προσπαθεί να 
είναι αισιόδοξος, αλλά στην πραγ-
ματικότητα αγχώνεται για το καθε-
τί. Να κάποια από τα πράγματα για 
τα οποία ανησυχεί: για τον αδερφό 
του, που είναι στο νοσοκομείο, για 
τους πανικόβλητους γονείς τους, 
για την ανεπιθύμητη προσοχή που 
του δείχνει ο νταής του σχολείου, 
για το γεγονός ότι έχει αρχίσει να 
μεταμορφώνεται σε διάφορα ζώα! 
Παρόλο που όλα τα παιδιά θα ήθε-
λαν να έχουν μια σούπερ δύναμη, 
στον Τσάρλι δεν πολυαρέσει η ιδέα 
να μεταμορφώνεται σε περιστέρι 
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 
Ναι, αλλά, αν συμβεί, τι θα κάνει; 
Θα τον παραδώσουν στα χέρια των επιστημόνων; Θα καταρρεύσουν οι γονείς του από το 
στρες; Με τη βοήθεια των τριών κολλητών του, ο Τσάρλι πρέπει να βρει έναν τρόπο να 
αντιμετωπίσει τη θεότρελη καινούργια δύναμή του – και γρήγορα.

Η Ρένια και ο διαβήτης  
που δεν έκανε κύκλους,  
Κάρμεν Ρουγγέρη,  
εικονογράφηση: Ναταλία 
Καπατσούλια, εκδ. Κλειδάριθμος

Με τον μοναδικό και ιδιαίτερα θεατρικό τρόπο της 
Κάρμεν Ρουγγέρη, η γλυκιά ιστορία ενός παιδιού 
με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 μεταμορφώ-
νεται σε μια μαγική ιστορία με παραμυθένιους 
ήρωες. Μια φορά κι έναν καιρό, η Ρένια, ένα 
δεκάχρονο κορίτσι, έμαθε ότι πάσχει από 
διαβήτη τύπου 1. Και τότε η Ρένια ξεκίνησε ένα 
μαγευτικό ταξίδι. Συνάντησε τον κύριο Διαβήτη, 
τη δεσποινίδα Ινσουλίνη, τους κατοίκους της 
Διαφορετικούπολης. Όλοι τους βοήθησαν τη 
Ρένια να καταλάβει τι συμβαίνει μέσα στο σώμα της και, κυρίως, ότι ο διαβήτης δεν πρόκειται να 
σταθεί εμπόδιο στη ζωή της. Η ιστορία της Ρένιας γίνεται σύμμαχος και συνοδοιπόρος όλων των 
νεοδιαγνωσμένων παιδιών, αλλά και των οικογενειών τους, στο ταξίδι που ξεκινούν παρέα με τον 
διαβήτη. Το βιβλίο βασίζεται στην ομώνυμη θεατρική παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη. Περιέχει CD 
και QR code με την αφήγηση της ιστορίας από την Κάρμεν Ρουγγέρη.

βιβλία για τους  
μικρούς μας φίλους4

Μικρά αγόρια με ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΙΔΕΕΣ - Ντέιβιντ Μπόουι, 
Maria Isabel Sanchez 
Vegara, εικονογράφηση: 
Ana Albero,  
μτφρ.: Κλεοπάτρα 
Ελαιοτριβιάρη,  
εκδ. Παπαδόπουλος

Η σειρά «Μικρά κορίτσια με 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ» απέκτησε αδερ-
φάκι! Οι εκδόσεις Παπαδόπουλος 
παρουσιάζουν τη σειρά «Μικρά 
αγόρια με ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ» που 
μας συστήνει αγόρια που κατά-
φεραν να κάνουν τα όνειρά τους 
πραγματικότητα. Τα βιβλία των δύο 
σειρών έχουν πουλήσει περισσότερα 
από 1.500.000 αντίτυπα και έχουν 
μεταφραστεί σε 17 γλώσσες σε όλο 
τον κόσμο. Περιλαμβάνουν σύντομες 
εικονογραφημένες βιογραφίες 
σημαντικών αντρών και γυναικών, όπως η Κοκό Σανέλ, ο Στίβεν Χόκινγκ, η Σιμόν ντε 
Μποβουάρ, η Άννα Φρανκ κ.ά. Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει τη ζωή του μοναδικού 
μουσικού και περφόρμερ Ντέιβιντ Μπόουι. Θα ακολουθήσουμε τον μικρό Ντέιβιντ από 
τα παιδικά του χρόνια μέχρι το απόγειο της καριέρας του, για να διαπιστώσουμε τελικά 
πώς ένας μεγάλος καλλιτέχνης χαράσσει την πορεία του από μικρός, καταφέρνοντας να 
φωτίσει με τη μουσική αλλά και τη στάση ζωής του τον κόσμο γύρω του. Ένα ιδανικό 
βιβλίο για γονείς και εκπαιδευτικούς που αγάπησαν τη μουσική και τα τραγούδια του 
Μπόουι και θέλουν να τον συστήσουν στους μικρούς αναγνώστες, μα πάνω απ’ όλα μια 
μοναδική ιστορία για τη διαφορετικότητα και για όσους αγωνίζονται να πραγματοποιή-
σουν τα όνειρά τους.

Αμάλια,  
Αντώνης Παπαθεοδούλου, 
εικονογράφηση: Ντανιέλα 
Σταματιάδη, εκδ. Ίκαρος

Η μικρή ηρωίδα τρυπώνει στην πολύ-
βουη λαϊκή αγορά, εκεί όπου η φωνή 
ενός μικρού παιδιού είναι πιθανό να μην 
ακουστεί καθόλου. Ωστόσο, θα συμβεί 
κάτι τελείως διαφορετικό. Καμιά φορά 
αρκεί να πιστέψεις στην ομορφιά που 
κρύβουν όλα αυτά που εσύ έχεις να πεις. 
Και τότε η φωνή σου, με έναν τρόπο μα-
γικό, όχι μόνο θα ακουστεί αλλά, χωρίς 
κανείς να το καταλάβει, θα παρασύρει κι 
άλλους να κάνουν ένα μικρό βήμα προς 
κάτι δικό τους πιο όμορφο.

ΠΑΙΔΙ
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Βάζετε συχνά λάδι για τις παρωνυχίδες
Αρκετές φορές μέσα στην εβδομάδα, ανά 2-3 ημέρες είναι 
το ιδανικό, εφαρμόστε μια στρώση από ειδικό λάδι νυχιών 
που τα δυναμώνει και κρατάει τις παρωνυχίδες μακριά. 
Τα νύχια δεν σπάνε εύκολα και το μανό δεν φεύγει. Ακόμα 
και το σκέτο ελαιόλαδο κάνει την επιθυμητή δουλειά.

Λευκό ξίδι πριν από το μανό
Πριν απ’ οτιδήποτε άλλο, απλώστε στα νύχια με 
μια μπατονέτα λευκό ξίδι. Με τον τρόπο αυτόν θα 
απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα από προηγούμενα μανό 
και θα λειάνετε τα νύχια, δημιουργώντας την τέλεια βάση 
για το χρώμα που θα περάσετε πάνω της.

Επιλέξτε το στρογγυλό σχήμα
Το κλασικό τετράγωνο σχέδιο ή το οβάλ είναι τα σχήματα 
που χαλάνε γρηγορότερα, αφού οι γωνίες και οι άκρες 
τους «ξεφτίζουν» πολύ πιο εύκολα. Με μια λίμα, λοιπόν, 
στρογγυλέψτε το σχήμα των νυχιών σας για να κρατήσουν 
περισσότερο.

Γκλίτερ για στιλ αλλά και διάρκεια
Αν σας αρέσει το γκλίτερ, έχετε διπλό λόγο να το 
χρησιμοποιείτε: εκτός του ότι μπορεί να κάνει ένα 
απλό μονόχρωμο μανό ξεχωριστό, δημιουργεί ένα 
προστατευτικό στρώμα πάνω από τα νύχια και φεύγει 
πολύ πιο δύσκολα, ακόμη κι αν πλένετε τα πιάτα στο χέρι 
για ώρες.

Εφαρμόστε το top coat όσο το μανό είναι 
ακόμη υγρό
Το μυστικό για να κρατήσει το top coat περισσότερο είναι 
να το εφαρμόσετε ενώ το μανό είναι ακόμη λίγο υγρό. 
Έτσι, «ποτίζει» και θρέφει το χρώμα, παρατείνοντας τον 
χρόνο ζωής του. Ένα ακόμη τρικ είναι να περάσετε το top 
coat και από τις άκρες των νυχιών, αφού είναι το πρώτο 
σημείο που φθείρεται.

Μετατρέψτε το απλό μανικιούρ  
σε γαλλικό
Το κόλπο για να μη χρειαστεί να ξεβάψετε και να 
ξαναβάψετε τα νύχια σας από την αρχή, είναι να 
προσθέσετε στις ξεφτισμένες άκρες τους μια λωρίδα 
μανό σε άλλο χρώμα ή γκλίτερ και να το μετατρέψετε σε 
γαλλικό στο άψε-σβήσε.

Αποφύγετε το ζεστό νερό
Η θερμότητα του ζεστού νερού εισχωρεί στο μανό και το 
κάνει να «σπάει». Προτιμήστε το κρύο νερό για να πλένετε 
τα χέρια σας και, εφόσον αυτό είναι εφικτό, φροντίστε 
να μην έρθετε σε επαφή με ζεστό νερό για 12 ώρες – 
περίπου τόσο χρειάζεται το μανό για να «δέσει».

Extra tip: Μην πλύνετε τα χέρια σας και μην τα 
μουλιάσετε σε κρύο νερό πριν βάψετε τα νύχια σας, γιατί 
θα διατηρήσουν για ώρα την υγρασία από το νερό και όταν 
αφυδατωθούν το μανό θα… κατέβει.

www.freesunday.gr
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Σε όλες τις 
γυναίκες αρέσει 
να έχουν πάντα 

περιποιημένα 
νύχια. 

Εχθρός του 
αψεγάδιαστου 

μανικιούρ, 
όμως, είναι 
οι δουλειές 

του σπιτιού, η 
απροσεξία. Για 

να βοηθήσετε το 
μανικιούρ σας 
να διαρκέσει 
περισσότερο 

αρκεί να 
ακολουθήσετε 

τα εξής:

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Πώς να 
διατηρήσετε  
το μανό σας



Τρεις τρόποι να γυμναστείς 
χωρίς να κάνεις γυμναστική!

Της Χριστίνας Μαυρίδου
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Είσαι τύπος που γενικά δεν του αρέσει η γυμναστική, αλλά για κά-
ποιους λόγους πρέπει να γυμναστείς; Δες τη λύση παρακάτω!

1.  Καθάρισε το αυτοκίνητό σου, εσωτερικά και εξωτερικά! Αν δεν έχεις αυτοκίνητο, μπορείς να 

καθαρίσεις το σπίτι σου, κάνοντας σκούπα και σφουγγάρισμα. Το μυστικό είναι να σφίγγεις 

πάντα πολύ καλά όλο σου το σώμα, αλλά κυρίως τους κοιλιακούς σου, ούτως ώστε να μη σε 

πονέσει η μέση σου.

2.  Ασχολήσου με την κηπουρική! Καθάρισε το χώμα, τα φυτά, φύτεψε καινούργια, μεταφύτεψε 

άλλα, πότισέ τα όλα, σκάψε. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα στον κήπο που θα σε κάνουν να ιδρώσεις. Ασχολήσου 30 λεπτά και θα δεις διαφορά τόσο στο σώμα 

σου όσο και στην ψυχολογία σου!

3.  Χόρεψε! Βάλε μουσική και ξεκίνα να χορεύεις έντονα, ούτως ώστε να ιδρώσεις! Θα νιώσεις πολύ καλύτερα και σωματικά αλλά και ψυχολογικά.

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

• Instagram: christymav  
• Facebook Page: Christy Μαυρίδου
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