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Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Επτά θέματα 
κρίνουν τις εξελίξεις
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΚΟΛΛΙΑΣ «Οι 
επιχειρήσεις να περάσουν τη μείωση του 
λειτουργικού κόστους στον καταναλωτή και 
στους εργαζομένους τους»
08 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει αφορμές 
για να στοχοποιεί τους διαχειριστές των 
προσφυγικών ροών
10 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Το σύμβολο της 
ενότητας
11 // ΕΥΡΩΠΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ε.Ε.: Οι Βρετανοί 
φεύγουν, η τσιγκουνιά τους μένει
12-13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η διαρκής άνοδος της 
Μπέτυς Μπαζιάνα
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η… αλήθεια για την Black 
Friday
15 // ΕΥΡΩΠΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Το ασφαλιστικό 

δοκιμάζει τις αντοχές του Μακρόν
16-17 // TWITTER Το νεκρό έλατο

18 // ΒΙΒΛΙΟ Κρύβοντας τον «Μάτιε»

SPORTS
34 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις από το 

Betarades.gr

FREE TIME
36 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώμενα 
της εβδομάδας
37 // CINEMA Τι θα δούμε στις 
κινηματογραφικές αίθουσες
38 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠ. ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ «To 
εργαστήριό μου το κουβαλάω πάντα μέσα 
μου»
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.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
Πού να πάτε, τι να πάρετε, τι να βάλετε 

και τι να δείτε

 σελ. 21-31
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ανάλυση

Τ
ο 2019 πλησιάζει στο τέλος του με έναν υπο-
δειγματικό για τη ΝΔ τρόπο. Οι εκλογικές 
νίκες που πέτυχε υπό την ηγεσία του Κυριά-
κου Μητσοτάκη ξεπέρασαν τις προσδοκίες, 
ενώ η κοινή γνώμη φαίνεται να στηρίζει την κυ-
βέρνηση πέρα από την παραδοσιακή περίοδο 

χάριτος.
Όλες οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν διψήφιο προβάδισμα της ΝΔ 
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ μεγάλη υπεροχή του κ. Μητσοτάκη έ-
ναντι του κ. Τσίπρα στα πρωθυπουργικά χαρακτηριστικά και στη δη-
μοτικότητα.
Σε ζητήματα μεγάλης σημασίας η κυβέρνηση έχει το πλεονέκτημα 
έναντι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά αυτό δεν προεξοφλεί 
την επιτυχία της. Υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες, από την αντιμε-
τώπιση και τη ρύθμιση των οποίων θα εξαρτηθούν, σε μεγάλο βαθμό, 
οι εξελίξεις.

Η οικονομία
Στην οικονομία η κυβέρνηση έχει κερδίσει πολλούς πόντους, γιατί 
συνδυάζει τη βελτίωση της οικονομικής προοπτικής με τη δραστική 
μείωση της φορολογίας και την κοινωνική ευαισθησία.
Η πολιτική δέσμευση Μητσοτάκη ότι κανένας δεν θα πάει χειρό-
τερα και πως με το πέρασμα του χρόνου πολλοί θα αρχίσουν να πη-
γαίνουν καλύτερα ισχύει στο ακέραιο. Αυτό εξηγεί και τη νευρικό-
τητα της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αντιλαμβάνεται ότι η επι-
χειρηματολογία της περί νεοφιλελευθερισμού, εγκατάλειψης της 
μεσαίας τάξης και κυβερνητικής επίθεσης στα κοινωνικά δικαιώ-
ματα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όλες οι μετρή-
σεις της κοινής γνώμης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αξιοπιστία 
Μητσοτάκη, κυβέρνησης στα ζητήματα της οικονομίας είναι ε-
νισχυμένη. Άλλωστε αυτή εκφράζεται με τη θετική αντίδραση 
των αγορών και τη χωρίς μεγάλα προβλήματα συνεννόηση με 
τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Πολλά, πάντως, θα εξαρτηθούν από τη διαμόρφωση του οικο-
νομικού περιβάλλοντος σε επίπεδο Ευρωζώνης, ενώ είναι φα-
νερό ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάρει πρόσθετα μέτρα για να 
υπάρξει μεγάλη αύξηση των επενδύσεων, που θα φέρει ανά-
πτυξη, δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη χρημα-
τοδότηση των φοροαπαλλαγών και της κοινωνικής πολιτικής.

Δύσκολη η καθημερινότητα
Στα ζητήματα της καθημερινότητας του πολίτη η κυβέρνηση έχει τε-
ράστια απόσταση να καλύψει για να επιτύχει την ουσιαστική βελτί-
ωση.
Μπορεί οι πολίτες να έχουν εκπαιδευτεί διαχρονικά στον περιορι-
σμό των απαιτήσεών τους, αλλά εάν η κυβέρνηση θέλει να δημιουρ-
γήσει μια σταθερή σχέση με την εκλογική και κοινωνική βάση θα 
πρέπει να βρει τρόπους να αναβαθμίσει τις συγκοινωνίες, τη δημό-
σια υγεία, την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σε θέση, προς το παρόν, να ασκήσει μεγάλη 
πολιτική πίεση στα θέματα αυτά, γιατί επί κυβέρνησης Τσίπρα υ-
πήρξε, σε γενικές γραμμές, επιδείνωση της κατάστασης. Από την 
πλευρά τους, τα κυβερνητικά στελέχη περιγράφουν προς τα πού θέ-
λουν να κινηθούν, σε αρκετές περιπτώσεις όμως δυσκολεύονται να 
το κάνουν.

Η νέα απειλή
Ο σχεδιασμός της κυβερνητικής ηγεσίας επηρεάζεται από τη  
νεο-οθωμανική απειλή του Ερντογάν και της Τουρκίας.
Ο Ερντογάν επιχείρησε να εκμεταλλευτεί την «αραβική άνοιξη» το 
2011, για να αναβιώσει τον… αυτοκρατορικό ρόλο της Τουρκίας. Απέ-
τυχε, αλλά επανήλθε δριμύτερος μετά το αποτυχημένο στρατιωτικό 
πραξικόπημα του 2016, στη βάση μιας πολιτικής συμμαχίας με τους 
ακραίους εθνικιστές, συμπεριλαμβανομένων των «γκρίζων λύκων».
Πρόκειται για μια νέου είδους πρόκληση για την Ελλάδα, εφόσον 
ξεφεύγουμε από τις παραδοσιακές αντιθέσεις και διαφορές μεταξύ 
των δύο χωρών και περνάμε στη διαμόρφωση μιας εξαιρετικά φιλό-
δοξης και επιθετικής στρατηγικής της Άγκυρας.
Η εκτίμηση σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα είναι μόνη μπροστά 
στην τουρκική επιθετικότητα είναι λάθος, εφόσον αντιδρούν πολ-

ΕΠΤΆ ΘΕΜΆΤΆ 
ΚΡΊΝΟΥΝ  

ΤΊΣ ΕΞΕΛΊΞΕΊΣ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Μητσοτάκης, 
κυβέρνηση έχουν 
μεγάλο συγκριτικό 
πλεονέκτημα.

Ο Μητσοτάκης έχει καταφέρει 
να συνδυάσει βελτίωση της 
οικονομίας, μείωση φορολογίας και 
κοινωνική ευαισθησία.

Οι νεο-οθωμανικές φιλοδοξίες 
του Ερντογάν και της Τουρκίας 
προβληματίζουν την κοινή γνώμη 
και επηρεάζουν τον σχεδιασμό της 
κυβέρνησης.

λές χώρες, από το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τη Συρία μέχρι την Ιτα-
λία και τη Γαλλία.
Το πρόβλημα, πάντως, είναι μεγάλο και θα μείνει μαζί μας για πολύ 
καιρό. Δικαιολογημένη η ανησυχία της κοινής γνώμης, με έξι στους 
δέκα Έλληνες να είναι βαθιά προβληματισμένοι με τη νέα στρατη-
γική του Ερντογάν.
Η κυβέρνηση έχει το πλεονέκτημα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν 
θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστος στη διαχείριση εθνικών θεμάτων. Η 
σκλήρυνση της στάσης της Τουρκίας ενισχύει και τη γεωπολιτική δι-
άσταση του προσφυγικού-μεταναστευτικού, εφόσον είναι φανερό ότι 
ο Ερντογάν θα το χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατη-
γικής του. Στο θέμα αυτό η κυβέρνηση δεν δέχεται μεγάλη πολιτική 
πίεση, αφού η βασική πολιτική θέση του ΣΥΡΙΖΑ να έρθουν όσοι 
πρόσφυγες και μετανάστες επιθυμούν και να μείνουν όλοι στην Ελ-
λάδα χωρίς περιορισμό απορρίπτεται από την κοινή γνώμη. Η κοινω-
νική πίεση, όμως, που δέχεται η κυβέρνηση μεγαλώνει με το πέρασμα 
του χρόνου και θα πρέπει να βρει τρόπο να εφαρμόσει σε διάστημα 
μερικών μηνών όσα περιγράφει ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης.

Η έννομη τάξη
Η κοινή γνώμη στηρίζει τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την α-
ποκατάσταση και την προστασία της έννομης τάξης.
Από την πλευρά της, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επιμένει σε έναν επικοι-
νωνιακό, πολιτικό πόλεμο φθοράς που έχει στόχο να υποστηρίξει 
τους «αντιεξουσιαστές» και όσους προσπαθούν να ακυρώσουν στην 
πράξη την κυβερνητική πολιτική, αλλά και να δημιουργήσει την ε-
ντύπωση στο εσωτερικό και στην Ε.Ε. πως στην Ελλάδα έχουμε… α-
στυνομικό κράτος που δανείζεται πολιτικά χαρακτηριστικά από τη 
δικτατορία, τον Όρμπαν και τον Πινοσέτ.

Πρόκειται για μια μάχη που δίνει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ περισσό-
τερο για λογαριασμό του μηχανισμού και των διασυνδέσεων του 
ΣΥΡΙΖΑ του 4% και λιγότερο για λογαριασμό της εκλογικής και 
κοινωνικής βάσης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε σωστό δρόμο – το 
αποδεικνύει και η υψηλή δημοτικότητα του αρμόδιου υπουρ-
γού, κ. Χρυσοχοΐδη. Τίποτα όμως δεν έχει κριθεί και θα χρεια-
στεί σημαντική προσπάθεια σε βάθος χρόνου για να αντιμετωπι-
στούν καταστάσεις που διαμορφώθηκαν στη διάρκεια της τελευ-

ταίας δεκαετίας.

Η πράσινη μετάβαση
Νέα πρόκληση για την κυβέρνηση είναι τα θέματα που συνδέονται 
με την πράσινη μετάβαση της οικονομίας, βασική προτεραιότητα της 
Ε.Ε. κατά τη διάρκεια της πενταετίας που ξεκίνησε με την εκλογή της 
νέας Επιτροπής.
Τα προβλήματα είναι τεράστια και οφείλονται σε διαχρονικά λάθη 
και παραλείψεις. Επί κυβέρνησης Τσίπρα πήραν ακόμα μεγαλύτερες 
διαστάσεις, από το λιγνιτικό αδιέξοδο της ΔΕΗ μέχρι τα ευρωπαϊκά 
πρόστιμα για τη διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων και την παρα-
πομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την καταστροφή 
της βιοποικιλότητας.
Η «πράσινη» φλυαρία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία 
σχέση με την κυβερνητική πολιτική που ακολούθησαν ο κ. Τσίπρας 
και οι συνεργάτες του, οξύνοντας τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
Ανεξάρτητα από το κακό παρελθόν, η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να 
οργανώσει σε χρόνο-ρεκόρ την αποτελεσματική πράσινη μετάβαση 
της οικονομίας, διαφορετικά θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μεγάλη α-
πώλεια ευρωπαϊκών κονδυλίων, σημαντικά πρόστιμα και ένα σωρό 
δυσλειτουργίες.
Πολλά θα εξαρτηθούν και από τις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες δεν 
είναι πάντα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το Brexit θα κάνει πιο σύν-
θετο το ευρωπαϊκό περιβάλλον και μπορεί να δημιουργήσει ορι-
σμένα πρακτικά ζητήματα στη συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Η διαφαινόμενη επανεκλογή Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 
Νοεμβρίου 2020 θα στείλει το μήνυμα ότι η συνεργασία με την Ε.Ε. 
δεν είναι στις προτεραιότητες της Ουάσινγκτον, ενώ η ευρωπαϊκή οι-
κονομία δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ύφεσης, αλλά τεί-
νει να χάσει την αναπτυξιακή δυναμική που είχε την περίοδο 2015-
2018 και που έμεινε αναξιοποίητη, δυστυχώς, για την Ελλάδα από 
την κυβέρνηση Τσίπρα.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΊΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΊ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΊΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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Η ισχυρή βούληση του πρωθυπουργού και 
των υπολοίπων μελών της κυβέρνησης για 
εφαρμογή των προαπαιτούμενων μεταρρυθ-
μίσεων και ισχυρής ανάπτυξης μέσω ιδιωτι-
κών και όχι κρατικοδίαιτων κεφαλαίων έχει 
διαμορφώσει θετικό κλίμα στην οικονομία.

«Οι επιχειρήσεις να περάσουν τη μείωση 
του λειτουργικού κόστους στον καταναλωτή 

και στους εργαζομένους τους»

Τ
η βεβαιότητά του ότι με το σύνολο των παρεμβάσεων που πε-
ριλαμβάνει ο προϋπολογισμός δημιουργούνται οι συνθήκες 
βιώσιμης και σταθερής ανάπτυξης για την ελληνική οικονο-
μία σε μεσο-μακροπρόθεσμο επίπεδο, ενώ βραχυπρόθεσμα 
το ζητούμενο είναι η τόνωση της αγοράς, αλλά και η δημοσιο-

νομική πειθαρχία, εκφράζει ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, 
Κωνσταντίνος Κόλλιας, σε συνέντευξή του στην FS μετά τη νίκη της Δη-
μοκρατικής Κίνησης Οικονομολόγων (ΔΗΚΙΟ) στις εκλογές του Επιμελη-
τηρίου. Παράλληλα, ο κ. Κόλλιας εκφράζει την πεποίθησή του ότι η εκλο-
γική νίκη της ΝΔ τον Ιούλιο έχει διαμορφώσει ένα πολύ πιο θετικό κλίμα 
για τους υποστηρικτές της ελεύθερης οικονομίας, δεδομένων των μέτρων 
που έχουν ληφθεί για διευκόλυνση επενδύσεων.

Η Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων όχι μόνο κέρδισε ξανά τις εκλο-
γές αλλά και βελτίωσε τα αποτελέσματά της. Πού αποδίδετε την άνοδο;
Σε δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, στη δουλειά που έχει γίνει από την πα-
ράταξή μας τόσο την τελευταία εξαετία, που είμαι εγώ πρόεδρος, όσο και 
προγενέστερα. Να σας θυμίσω ότι από το 2004, για επτά συνεχείς εκλο-
γικές αναμετρήσεις, οι οικονομολόγοι αναδεικνύουν τη Δημοκρατική Κί-
νηση Οικονομολόγων (ΔΗΚΙΟ) πρώτη δύναμη. Πρόκειται για δουλειά, που 
κάνει όλο και πιο εξωστρεφές το Επιμελητήριο, με θεσμικές παρεμβάσεις, 
αλλά και λύσεις για την καθημερινότητα των μελών μας. Δεύτερον, στον 
πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα του ψηφοδελτίου μας, σε επίπεδο τόσο αντι-
προσωπευτικότητας των κλάδων που εκπροσωπεί ο φορέας όσο και κά-
λυψης του ιδεολογικού και δημοκρατικού φάσματος.

Στη δήλωσή σας μετά τις εκλογές θέσατε ως στόχο «έναν επιστημονικό 

στηρικτές της ελεύθερης οικονομίας, δεδομένων των μέτρων που έχουν 
ληφθεί για διευκόλυνση επενδύσεων, όπως ο νέος αναπτυξιακός νόμος, 
οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι αναμενόμενες αλλαγές στον τρόπο υ-
πολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες, καθώς και η μείωση στις εισφορές των μισθωτών, τόσο για τους 
εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες. Πάνω απ’ όλα, όμως, το θετικό 
αυτό κλίμα έχει διαμορφωθεί λόγω της ισχυρής βούλησης του πρωθυ-
πουργού και των υπολοίπων μελών της κυβέρνησης για εφαρμογή των 
προαπαιτούμενων μεταρρυθμίσεων και ισχυρής ανάπτυξης μέσω ιδιω-
τικών και όχι κρατικοδίαιτων κεφαλαίων.

Κάποιοι συνδυάζουν τα αποτελέσματα στο Οικονομικό Επιμελητήριο 
με τα αντίστοιχα στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Θα βλέπατε μια γενικότερη 
τάση στην κοινωνία;
Η τάση είναι δεδομένη και υπαρκτή σε όλο το φάσμα των επιστημόνων, 
για τους λόγους που σας προανέφερα.

Πώς κρίνετε τα φορολογικά μέτρα της κυβέρνησης, τόσο σε ό,τι αφορά 
τη γενική εφαρμογή τους όσο και σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στα μέλη 
σας και ειδικά τα νεότερα;
Το πακέτο φορολογικών μέτρων έχει διπλό όφελος για νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις. Πρώτον, οδηγεί σε σημαντικές ελαφρύνσεις, που θα αυξήσουν 
το εισόδημα των πολιτών τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, μέσω της μείωσης 
της φορολογίας των επιχειρήσεων, αλλά και άλλων περιφερειακών διευ-
κολύνσεων. Δεύτερον, μειώνει σημαντικά τα κίνητρα για φοροδιαφυγή, δε-
δομένου ότι περιορίζει το φορολογικό βάρος. Περιμένουμε από τις επιχει-
ρήσεις να περάσουν τη μείωση αυτού του κόστους στον καταναλωτή και 
στους εργαζομένους τους, στο μέτρο πάντα του εφικτού.

Εδώ και χρόνια γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για την ασφάλιση. Τι προ-
τάσεις κάνετε στην κυβέρνηση;
Το ασφαλιστικό είναι στη χώρα μας ένα πολύ δύσκολο θέμα, με χρόνια 
προβλήματα και παθογένειες, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί-
ται πλέγμα παρεμβάσεων, που έχουμε εδώ και χρόνια καταθέσει. Το ση-
μαντικότερο όλων αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός πως με τις αλλαγές στις 
εισφορές μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών θα ανασάνουν εργα-
ζόμενοι και επιχειρήσεις και, πάνω απ’ όλα, θα μπορούν να είναι βιώσι-
μοι, αλλά και συνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις τους, ώστε και τα ασφα-
λιστικά ταμεία να έχουν τα προσδοκώμενα έσοδα.

Είχατε δηλώσει ότι το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού του 2020 ο-
δηγεί σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Διατηρείτε την άποψή σας μετά το 
τελικό κείμενο; Βραχυπρόθεσμα, όμως, τι γίνεται;
Μετά το τελικό κείμενο η άποψή μου όχι μόνο διατηρείται αλλά ενισχύεται. 
Είναι δεδομένο ότι με το σύνολο των παρεμβάσεων που περιλαμβάνει ο 
προϋπολογισμός δημιουργούνται οι συνθήκες βιώσιμης και σταθερής α-
νάπτυξης για την ελληνική οικονομία σε μεσο-μακροπρόθεσμο επίπεδο. 
Βραχυπρόθεσμα, το ζητούμενο είναι η τόνωση της αγοράς, αλλά και η δη-
μοσιονομική πειθαρχία. Ο συνδυασμός των δύο αυτών παραγόντων θα 
βοηθήσει στη διατήρηση σε πρώτη φάση και στην ενίσχυση σε δεύτερη, 
αλλά άμεση, των ρυθμών ανάκαμψης της οικονομίας.

φορέα όλων των οικονομολόγων, ανεξαρτήτως παρατάξεων και ιδεο-
λογιών, χωρίς αποκλεισμούς, όπως ακριβώς ήταν το ψηφοδέλτιο της 
ΔΗΚΙΟ στις φετινές εκλογές». Ποια είναι τα όρια της ΔΗΚΙΟ;
Η ΔΗΚΙΟ είναι η παράταξη που εκπροσωπεί τη ΝΔ στο Οικονομικό Επι-
μελητήριο Ελλάδος. Συνεπώς, έχει κεντροδεξιές ιδεολογικές καταβολές. 
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μένουμε στο στενό κομματικό πλαίσιο, όπως 
αυτό οριζόταν με λογικές παλαιότερων δεκαετιών. Εκπροσωπούμε, πάνω 
απ’ όλα, επιστήμονες, με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες, ο-
ράματα και προβληματισμούς, πέρα και πάνω από ιδεολογίες, για το καλό 
και την πρόοδο του φορέα. Αυτό σημαίνει ότι επιδιώκουμε τη συνεργασία 
με όλους όσοι ανήκουν, είτε επίσημα είτε ανεπίσημα, στο δημοκρατικό ι-
δεολογικό τόξο.
Θέλουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά που έχει ήδη γίνει την τελευταία εξα-
ετία, να προωθήσουμε ακόμα αποτελεσματικότερα θέματα τα οποία αγγί-
ζουν τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των μελών μας και να συμβά-
λουμε ακόμα πιο ουσιαστικά στη διαμόρφωση προτάσεων, δεδομένου ότι 
το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος 
της κυβέρνησης για θέματα οικονομίας.

Συνδυάζεται η πρωτιά και η άνοδος με το ενδεχόμενο η εκλογική νίκη 
της ΝΔ τον Ιούλιο να έχει διαμορφώσει ένα πιο θετικό κλίμα για τους 
υποστηρικτές της ελεύθερης οικονομίας;
Θυμίζω ότι και πρωτιά είχαμε και ποσοστά αυξήσαμε και το 2016, που η ΝΔ 
ήταν αντιπολίτευση. Διότι οι οικονομολόγοι αναγνωρίζουν τη ΔΗΚΙΟ ως τη 
δύναμη εκείνη η οποία εκπροσωπεί καλύτερα τα συμφέροντα και τις δι-
εκδικήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, όμως, σίγουρα η εκλογική νίκη της 
ΝΔ τον Ιούλιο έχει διαμορφώσει ένα πολύ πιο θετικό κλίμα για τους υπο-
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Ο Χρυσοχοΐδης, που εκκενώνει 
τις καταλήψεις που φιλοξενούν 
πρόσφυγες, και ο Στεφανής, που 
διαχειρίζεται τη μεταφορά από τα 
νησιά στην ενδοχώρα, βρίσκονται στο 
στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώτος 
για υπερβολική αστυνομική βία και ο 
δεύτερος για πλαστό μεταπτυχιακό.

Ένας σαφής ιστός δείχνει να συνδέει τα δύο πολιτικά 
μέτωπα τα οποία έχει επιλέξει να αναδείξει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ λίγο πριν από το τέλος του 2019. Το πρώτο από 
τα δύο μέτωπα αφορά τον υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στον οποίο καταλογί-

ζεται αστυνομική βία κυρίως στις εκκενώσεις των καταλήψεων, και 
το άλλο στον υφυπουργό Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή, ο οποίος κα-
ταγγέλλεται για ψευδείς καταχωρίσεις στο βιογραφικό του.
Όμως κατά σύμπτωση τους δύο στόχους συνδέει η διαχείριση των 
προσφύγων και μεταναστών.
Ο μεν Χρυσοχοΐδης έχει εκκενώσει τους τελευταίους τέσσερις 
μήνες 15 καταλήψεις, σε πολλές από τις οποίες φιλοξενούνταν πρό-
σφυγες και μετανάστες, που μεταφέρθηκαν σε δημόσιες δομές φι-
λοξενίας, ο δε Στεφανής έχει αναλάβει να διαχειριστεί τη μεταφορά 
περίπου 20.000 αιτούντων άσυλο από τα νησιά σε δημόσιες δομές 
στην ενδοχώρα.

Οι εκκενώσεις
Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε θέσει ως τελεσίγραφο την 
5η Δεκεμβρίου για την εκκένωση όλων των καταλήψεων. Σύμφωνα με 

τα διαθέσιμα στοιχεία, πηγή των οποίων είναι ο Σύνδεσμος Ειδικών 
Φρουρών Αστυνομίας Αττικής, οι καταλήψεις, στις 21 Νοεμβρίου που 
απευθύνθηκε το τελεσίγραφο, ανέρχονταν σε 40, από τις οποίες οι 16 
στην περιοχή των Εξαρχείων, με τις μισές να εκτιμάται ότι φιλοξενούν 
πρόσφυγες και μετανάστες.
Από τις 27 Αυγούστου και μέχρι τότε είχαν εκκενωθεί 12 καταλήψεις, 
στις οποίες φιλοξενούνταν συνολικά 727 πρόσφυγες και μετανάστες, 
από τους οποίους τα 190 ήταν παιδιά.
Η ΕΛ.ΑΣ. δέχτηκε μία εξαιρετικά αυστηρή κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ 
για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τις εναντίον της επιθέσεις 
μετά την πορεία στη μνήμη του Γρηγορόπουλου.
«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει την πλήρη ευθύνη για τις εικόνες ντρο-
πής, με άντρες των ΜΑΤ να εξευτελίζουν διαδηλωτές, που εκτυλίχθη-
καν στους δρόμους της Αθήνας» έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, 
η οποία εκδόθηκε την επομένη, στις 7 Δεκεμβρίου, αναφορικά με κα-
ταγγελίες που η ΕΛ.ΑΣ. προώθησε στον Συνήγορο του Πολίτη και δι-
έταξε τη διενέργεια ΕΔΕ.
Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές κατά πόσο η επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ κα-
θυστέρησε τις επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. γα τις εκκενώσεις των καταλή-
ψεων. Όμως χρειάστηκαν 12 ημέρες για την πρώτη επιχείρηση μετά το 
τελεσίγραφο, η οποία αφορούσε την εκκένωση της Βίλας Κούβελου 
στο Μαρούσι στις 17 Δεκεμβρίου, και 13 ημέρες για τις επόμενες τρεις 
επιχειρήσεις, στις 18 Δεκεμβρίου, στο Κουκάκι, με τις οποίες ο αριθ-
μός των υπό κατάληψη κτιρίων μειώθηκε στα 36.

Από τον εξευτελισμό στην παραβίαση 
οικογενειακού ασύλου
Ο τρόπος με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ διαχειρίστηκε την υπόθεση είχε 
πολλά κοινά στοιχεία με τη διαχείριση των προσαγωγών και των συλ-
λήψεων μετά την πορεία για τον Γρηγορόπουλο.
Μετά την πορεία καταγγέλθηκε μετ’ επιτάσεως «εξευτελισμός» πολι-
τών από την αστυνομική βία, στην εκκένωση στη Ματρόζου καταγγέλ-
θηκε με τον ίδιο τρόπο «παραβίαση οικογενειακού ασύλου» σε κατοι-
κία μιας οικογένειας σε παρακείμενο της κατάληψης κτίριο.
Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «η αντισυνταγματική εισβολή στο σπίτι 
του σκηνοθέτη κ. Ινδαρέ χωρίς εισαγγελική παραγγελία, ο ξυλοδαρ-
μός του ίδιου και των παιδιών του μέσα στο σπίτι τους και οι πυροβο-
λισμοί με πλαστικές σφαίρες στο ψαχνό τελικά δεν είναι ψέματα, όπως 
ισχυρίστηκε για να εξαπατήσει με άθλιο τρόπο τον κ. Αλιβιζάτο ο κ. 

Χρυσοχοΐδης».
Από την πλευρά του, ο κ. Ινδαρές, ο οποίος σε ηχητικό απόσπασμα 
που δημοσιοποίησε το Open κατηγορεί τους αστυνομικούς ότι φέρο-
νται «σαν τους αναρχικούς που τα σπάνε», στη δήλωση που έκανε στο 
thebest.gr μετά την αποφυλάκισή του, δείχνει πιο επιφυλακτικός στις 
διατυπώσεις του και επιφυλάσσεται να μιλήσει για «τις πραγματικές 
διαστάσεις» του όλου θέματος «όταν καταλαγιάσει».
«Έχει δημιουργηθεί μεγάλη ένταση σχετικά με το θέμα, πράγμα που 
είναι έξω από τις επιθυμίες μας. Μεγάλο μας παράπονο είναι ότι δεν 
είχαμε καμία ανάμειξη σε αυτά για τα οποία κατηγορηθήκαμε. Όταν 
καταλαγιάσει όλο αυτό, θα μπουν τα πράγματα στις πραγματικές τους 
διατάσεις, όμως το να υπάρχει μια πόλωση εξωφρενική οδηγεί στο να 
χαθεί το νόημα και πολλά άλλα πράγματα» δήλωσε, αποδοκιμάζοντας 
την πόλωση, σε μια αναφορά που περισσότερο αγγίζει τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η συμπόρευση με τον καθ. Αλιβιζάτο
Σε τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε πολύ καλή εντύπωση η δυσφορία 
του καθηγητή Αλιβιζάτου για τις ενέργειες της αστυνομίας, η οποία 
φέρνει το αξιοσέβαστο πρόσωπο της κεντροαριστεράς περίπου να συ-
μπορεύεται με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Πρόκειται για μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ταύτιση, η οποία, ενόψει 
της προεδρικής εκλογής και της επιθυμίας του ΣΥΡΙΖΑ για κοινή πο-
ρεία με το ΚΙΝΑΛ που θα στερήσει την πλειοψηφία των 180 ψήφων 
από τον κ. Μητσοτάκη, θυμίζει τον τρόπο προσεταιρισμού του πρώην 
δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, μετά την επίθεση που 
δέχτηκε σε εκδήλωση των Ποντίων.
Πάντως, το πολιτικό κέρδος του ΣΥΡΙΖΑ από την υπόθεση δεν δείχνει 
μεγάλο, διότι, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Public Issue, το 54%, 
ανάμεσα στους οποίους και ένας στους πέντε ψηφοφόρους του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, πιστεύει ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης για την ασφάλεια και 
τη νομιμότητα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Η διαπίστωση του ΣΥΡΙΖΑ στην επίσημη ανακοίνωση της 18ης Δε-
κεμβρίου, ότι για τον κ. Μητσοτάκη «η πτώση και η καταβύθιση, όπως 
αναμενόταν, ήρθε πολύ γρήγορα», δεν επιβεβαιώνεται.

Ο Στεφανής ενοχλεί τον ΣΥΡΙΖΑ
Στη δημοσκόπηση παρόμοια εικόνα υπάρχει για τον ΣΥΡΙΖΑ και σε 
ό,τι αφορά τη διαχείριση του προσφυγικού, όπου ένας στους δέκα ψη-
φοφόρους του κόμματος θεωρεί σωστές τις κυβερνητικές κινήσεις και 
ένας στους έξι (16%) δεν απαντά. Συνολικά, δηλαδή, ένας στους τέσσε-
ρις δεν συμμερίζεται την επίσημη κομματική γραμμή.
Την ίδια στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση προσπαθεί να πλήξει τον 
μοχλό μέσω του οποίου η κυβέρνηση προσπαθεί να ανακτήσει την ε-
μπιστοσύνη του 38% των ψηφοφόρων της ΝΔ που είτε διαφωνούν με 
την κυβερνητική γραμμή (31%) είτε δεν παίρνουν θέση (7%) στο θέμα.
Ο μοχλός αυτός είναι ο υφυπουργός Άμυνας και συντονιστής για τη με-
ταφορά των προσφύγων, στρατηγός ε.α. Αλκιβιάδης Στεφανής, την ανά-
θεση του ρόλου στον οποίον αποδοκίμασε ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, πριν καλά 
καλά αναλάβει, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΔΕΛΤΑ του 
Έβρου στις 2 Δεκεμβρίου: «Δηλαδή ένας υφυπουργός. Υφυπουργός να 
διαχειρίζεται το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα σήμερα που έχει να αντιμε-
τωπίσει η χώρα. Αν αυτό το θεωρείτε εσείς, ως έμπειροι και έγκριτοι δη-
μοσιογράφοι, ότι είναι μια πολιτική στοιχειώδους συνέπειας και αποτε-
λεσματικότητας, εγώ να πάω πάσο. Όμως βλέπουμε από την καθημερι-
νότητά μας ότι το πρόβλημα, αντί να αμβλύνεται, οξύνεται».
Στις 17 Δεκεμβρίου η «Εφημερίδα των Συντακτών» έγραψε, και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ υιοθέτησε πλήρως, ότι ο κ. Στεφανής στο βιογραφικό του πα-
ρουσιάζει ως Master την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου.
«Από τα έγγραφα που έδωσε ο ίδιος στη δημοσιότητα σήμερα, προκύ-
πτει τελικά πως “βάφτισε” MBA ένα απλό πιστοποιητικό παρακολού-
θησης ενός σεμιναρίου και ένα Master of Science» ανέφερε στην ανα-
κοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρόσθετε: «Μιας και ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος κάλυψε πλήρως τον κ. Στεφανή, όπως είχε κάνει άλλω-
στε και με τον κ. Διαματάρη, για να αποπεμφθεί τελικά μετά από δύο 
μέρες, ο πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει στο εξής απλό ερώτημα: 
Πόση fake αριστεία θα αντέξει στην κυβέρνησή του;».
Εμμέσως πλην σαφώς, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ συνδυάζει την περίπτωση 
Στεφανή με αυτήν του πρώην υφυπουργού Εξωτερικών, άρα θέτει 
θέμα αποπομπής του υφυπουργού Άμυνας, το οποίο δεν έχει θέσει 
για τον κ. Χρυσοχοΐδη, ούτε όταν τον κατήγγειλε ως επικίνδυνο για τη 
δημοκρατία.
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ώργιος Α. Παπανδρέου ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης είχε δηλώσει ότι δεν θα ψήφιζε οποιονδήποτε για Πρόε-
δρο, προκειμένου να προκληθούν εκλογές. Ο τότε πρωθυπουρ-
γός Κώστας Καραμανλής, επικαλούμενος και αυτή τη δήλωση, 
προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές, προκειμένου η χώρα 
να αποφύγει παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Εξελέγη το 
2009 πανηγυρικά ο Γ.Α. Παπανδρέου και το 2010, όταν ήρθε η 
ώρα, εξελέγη κανονικά Πρόεδρος για δεύτερη φορά ο Κάρολος 
Παπούλιας.
Το ευρύτερο πολιτικό κλίμα τότε και το γεγονός ότι ο κ. Πα-
πούλιας εξελέγη χωρίς νέα πρόκληση εκλογών σκέπασαν το γε-
γονός ότι η αντιπολίτευση εργαλειοποίησε την εκλογή Προέ-
δρου, ήτοι ενέταξε το σύμβολο της ενότητας του κράτους στο 
άμεσο πολιτικό παίγνιο και μετέτρεψε τον θεσμό σε πολιορκη-
τικό κριό για την τότε κυβέρνηση. Άλλωστε ο κ. Παπούλιας στην 
πρώτη θητεία του εξελέγη με 279 ψήφους και στη δεύτερη με 
266.

«Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προ-
εδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δη-
μοκρατία». Είναι πρώτη φράση του 
Ελληνικού Συντάγματος (άρθρο 1, 
παράγραφος 1). «Ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του Πολιτεύματος» αναφέρει το 
άρθρο 30 του Συντάγματος. Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι ειδικά 
από το 1986 και μετά, οπότε αναθεωρήθηκε το Σύνταγμα του 
1975, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ρυθμίζει απολύτως τί-
ποτα, μια και οι αρμοδιότητές του περιγράφονται εξαντλητικά 
και δεν έχει καμία διακριτική ευχέρεια απόφασης ή δράσης. Το 
πολίτευμά μας είναι στην πράξη πρωθυπουργοκεντρικό. Ακόμη 
και σε κυβερνήσεις συνεργασίας, η δύναμη ή έστω η επιρροή 
του πρωθυπουργού είναι αυτή που κινεί τα νήματα, ενισχυμένη 
από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και το από αυτήν στηρι-
ζόμενο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
πέραν των μετά τις εκλογές αρμοδιοτήτων του (απολύτως και ε-
ξαντλητικά προσδιορισμένων) που αφορούν τον σχηματισμό 
κυβέρνησης, στην καθημερινότητα προσυπογράφει αποφάσεις 
του Υπουργικού Συμβουλίου.
Αυτό που στην πράξη προσέδιδε αξία στον θεσμό ήταν ο τρό-
πος εκλογής. Η εκλογή του Προέδρου απαιτούσε (πριν από 
την αναθεώρηση του Συντάγματος που ολοκληρώθηκε τον πε-
ρασμένο μήνα) να ψηφιστεί αυτός από τα 2/3 της Βουλής: 200 
βουλευτές. Αν ο αριθμός αυτός δεν επιτυγχανόταν σε δύο συνε-
χόμενες ψηφοφορίες, το όριο στην τρίτη ψηφοφορία κατέβαινε 
στις 180 ψήφους και, αν και αυτό δεν επιτυγχανόταν, ακολου-
θούσαν βουλευτικές εκλογές. Μετά τις εκλογές ο Πρόεδρος ε-
κλεγόταν με 151 ψήφους.
Αυτός ο τρόπος εκλογής θεωρήθηκε ότι προσέδιδε στον Πρόε-
δρο το κύρος του ως συμβόλου της ενότητας του κράτους. Τούτο 
διότι άπαντες συμφωνούσαν πως η προσφυγή σε εκλογές ήταν 
μια «βαριά» θεσμική διαδικασία, που ανέκοπτε την ομαλή πο-
ρεία της χώρας, ενώ η ανάγκη αυξημένης πλειοψηφίας ωθούσε 
τις πολιτικές δυνάμεις σε συνεννόηση.
Σε γενικές γραμμές αυτή η θεώρηση επαληθεύτηκε σε όλες 
τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου από το 1975 και μετά. Η κακή 
αρχή έγινε με την εκλογή του 2010, όταν έναν χρόνο πριν ο Γε-

Στην αμέσως επόμενη εκλογή επαναλήφθηκε το φαινόμενο του 
θεσμικού εκβιασμού. Η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ είχε ξεκαθα-
ρίσει ότι δεν θα ψήφιζε τον οποιοδήποτε για Πρόεδρο, προκει-
μένου να φύγει η μνημονιακή κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. 
Ο πρωθυπουργός Σαμαράς επέσπευσε τη διαδικασία εκλογής 
Προέδρου, με (μοναδικό) υποψήφιο τον Σταύρο Δήμα, αντι-
πρόεδρο τότε της ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πιστός στις διακηρύξεις του, 
καταψήφισε, προκλήθηκαν εκλογές τις οποίες κέρδισε και σχη-
μάτισε κυβέρνηση μαζί με τους ΑΝΕΛ. Ο θεσμικός εκβιασμός 
είχε πετύχει. Το ίδιο και η κατάφωρη παραβίαση του πνεύμα-
τος και της λογικής του Συντάγματος. Ο ρυθμιστής του πολιτεύ-
ματος, επίσημα, είχε μετατραπεί σε όπλο κατά της απελθούσης 
κυβερνήσεως.
Η νέα κυβέρνηση πρότεινε για Πρόεδρο τον… έτερο αντιπρόε-
δρο της ΝΔ, ο οποίος, παραδόξως, αποδέχτηκε την υποψηφιό-
τητα, παρ’ ότι πρώτος και καλύτερος, εκ της ιδιότητάς του ως κα-
θηγητής Νομικής και μάλιστα στο Δημόσιο Δίκαιο, αντιλαμβα-
νόταν τι ακριβώς είχε γίνει.
Ακόμη πιο παράξενα, η ΝΔ υπερψήφισε τη συγκεκριμένη υ-
ποψηφιότητα και άφησε στην άκρη την αρχική του κ. Δήμα. 
Δεν είναι εμφανές γιατί ο ένας αντιπρόεδρος ήταν προτιμότε-
ρος από τον άλλον. Με αυτή την επιλογή η ΝΔ επικύρωσε τότε 
την εργαλειοποίηση του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας και έδωσε συχωροχάρτι στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτικά, ήταν ίσως 
αφελές να πιστεύουν ότι η συναίνεση, αλλά και το ότι ο Πρόε-
δρος ήταν «δικός» της, θα έφερνε κάποια επιρροή στα μέλλο-
ντα να πράξει η νέα (τότε) κυβέρνηση. Το σίγουρο είναι ότι τότε 
η ΝΔ εν μέρει αυτοκαταργήθηκε, δεχόμενη και ευθεία παρέμ-
βαση στα εσωτερικά της από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα αυτά ενώ ο 
κ. Σαμαράς δεν εμφανίστηκε να παραδώσει το Μαξίμου στον κ. 
Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ, τότε, ψήφισε τον κ. Αλιβιζάτο.
Παραμένει άγνωστο το πώς ένας καθηγητής Δημοσίου Δικαίου 
δέχτηκε να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος και να επικυρώσει με την υ-
ποψηφιότητά του την εργαλειοποίηση του θεσμού. Γιατί επέ-
τρεψε την ένταξη του «ρυθμιστή του πολιτεύματος» στο οξύτατο 
τότε πολιτικό παίγνιο. Θεμιτές οι ανθρώπινες φιλοδοξίες, αλλά…
Πλέον, με την αναθεώρηση του Συντάγματος, μετά την τρίτη 
ψηφοφορία ακολουθεί τέταρτη, όπου απαιτούνται 151 ψήφοι 
για την εκλογή και, αν δεν συγκεντρωθούν, διενεργείται πέμπτη 
ψηφοφορία, στην οποία απαιτείται σχετική πλειοψηφία. Βου-
λευτικές εκλογές δεν προβλέπονται πια. Εξακολουθεί, ωστόσο, 
να υπάρχει και μετά την αναθεώρηση η σκοπιμότητα συγκλί-
σεων μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων στο θέμα του Προέδρου, 
πολύ περισσότερο όταν βρίσκονται σε έξαρση και τα θέματα ε-
ξωτερικής πολιτικής.
Ας ελπίσουμε ότι όλοι βάλαμε μυαλό από το 2015 και μετά, όταν 
εκλέξαμε Πρόεδρο για να φύγουν «τα τσιράκια των δανειστών» 
και όχι για να συμβολίσουμε την ελάχιστη κοινή συνεννόηση. 
Ας θυμηθούμε ότι όλοι όσοι πρωταγωνίστησαν το 2015 πλήρω-
σαν, άλλος μεγαλύτερο και άλλος μικρότερο, προσωπικό λογα-
ριασμό. Τον ακόμη βαρύτερο τον πληρώνουμε εμείς, οι πολίτες, 
μέσω των σκισμένων μνημονίων που (δεν) μας έφερε η προε-
δρική εκλογή.
Εξακολουθούν να υπάρχουν πολιτικοί (και όχι άλλοι) που μπο-
ρούν να υποστηρίξουν με δεοντολογία, ήθος και αποτελεσματι-
κότητα τον θεσμό του Προέδρου, που μπορούν στο εξωτερικό 
να εκπροσωπήσουν τη χώρα όπως πρέπει. Πρέπει να δείξουμε, 
πολιτικοί και πολίτες, ότι το καταλάβαμε. Σίγουρα δεν προσφέ-
ρονται για τη θέση όσοι ενεπλάκησαν στο παίγνιο του 2015. Για 
να είμαστε ρεαλιστές, δεν αναμένεται από τον ΣΥΡΙΖΑ να επι-
δείξει συναίνεση, διότι εμφανώς εξακολουθεί να ποντάρει στον 
διχασμό. Το πρόσωπο γι’ αυτόν (πάλι) δεν θα έχει σημασία.
Αυτή τη φορά η προσωπικότητα που θα επιλεγεί θα πρέπει να 
μπορεί να ενισχύσει το κύρος του θεσμού. Επομένως, όταν ο 
πρωθυπουργός θα πάει στο βουνό να σκεφτεί, θα έχει την ευ-
θύνη μιας καθαρά ποιοτικής επιλογής, την απόρριψη της οποίας 
θα χρεωθεί όποιος την αποφασίσει. Η συναίνεση, ενίοτε, πρέ-
πει να επιβάλλεται διά των καθαρών επιλογών. Δεν είναι κακό.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Αυτή τη φορά η προσωπικότητα που θα 
επιλεγεί θα πρέπει να μπορεί να ενισχύσει 
το κύρος του θεσμού. Επομένως, όταν 
ο πρωθυπουργός θα πάει στο βουνό να 
σκεφτεί, θα έχει την ευθύνη μιας καθαρά 
ποιοτικής επιλογής, την απόρριψη της 
οποίας θα χρεωθεί όποιος την αποφασίσει.
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άρθρο

Το σύμβολο της ενότητας
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*



Ένας από τους λόγους για τους οποίους αναπτύχθηκε η 
δυναμική του Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η κα-
θαρή συνεισφορά της χώρας στον ευρωπαϊκό προϋπολο-
γισμό.

Έχει μείνει στην ιστορία η φράση της Μάργκαρετ Θάτσερ «θέλω 
τα λεφτά μου πίσω», με την οποία ξεκίνησε ένας διαπραγματευτι-
κός μαραθώνιος για να περιοριστεί η καθαρή συνεισφορά του Ηνω-
μένου Βασιλείου στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Παρά το «κού-
ρεμά» της, η καθαρή συνεισφορά ήταν την τελευταία περίοδο 7-8 
δισ. ετησίως, γεγονός που ενίσχυσε τη δυναμική του Brexit. Με το 
πέρασμα του χρόνου επικράτησε στο Ηνωμένο Βασίλειο η αντί-
ληψη ότι τα λεφτά που δίνονται για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 
είναι πεταμένα λεφτά σε ό,τι αφορά τους Βρετανούς φορολογούμε-
νους. Γι’ αυτό άλλωστε οι οπαδοί του Brexit ανέπτυξαν μια επιχει-
ρηματολογία σύμφωνα με την οποία τα λεφτά που θα γλίτωναν οι 
Βρετανοί φορολογούμενοι από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα 
πήγαιναν στη χρηματοδότηση του δοκιμαζόμενου εθνικού συστή-
ματος υγείας (ΕΣΥ).
Το επιχείρημα πέρασε στη βρετανική κοινή γνώμη. Σύμφωνα με τις 
δημοσκοπήσεις που προηγήθηκαν του εκλογικού θριάμβου των Συ-
ντηρητικών και του Μπόρις Τζόνσον, το θέμα του ΕΣΥ ήταν, μαζί με 
το Brexit, το σημαντικότερο στην αντίληψη των ψηφοφόρων. Οι Συ-
ντηρητικοί είχαν για πρώτη φορά το πλεονέκτημα έναντι των Εργα-
τικών σε ζητήματα δημόσιας υγείας, γιατί οι ψηφοφόροι κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι το Brexit θα διευκόλυνε τη χρηματοδότησή της.

Από το κακό στο χειρότερο
Οι διαφοροποιήσεις των Βρετανών χρησιμοποιήθηκαν σαν άλλοθι 
από πολλούς Ευρωπαίους για να καλύψουν τη δική τους απροθυμία 
να συμβάλουν στην προώθηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Με την εκλογική αναμέτρηση της 12ης Δεκεμβρίου οριστικοποιή-
θηκε η προοπτική του Brexit για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν 
δημιουργείται μια νέα δυναμική μεταξύ των «27», ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.
Η καγκελάριος Μέρκελ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα επιμείνει στις 
επιστροφές με τις οποίες περιορίστηκε η καθαρή συνεισφορά του Η-

νωμένου Βασιλείου και σε μικρότερο βαθμό της ίδιας της Γερμανίας.
Το Βερολίνο δεν θέλει να αυξηθεί η γερμανική συνεισφορά στον ευ-
ρωπαϊκό προϋπολογισμό προκειμένου να καλυφθεί το κενό που α-
φήνει η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και θεωρεί άδικη τη 
γερμανική επιβάρυνση, εφόσον είναι πολλαπλάσια της γαλλικής κα-
θαρής συνεισφοράς.
Την αυστηρή θέση της Γερμανίας συμπληρώνουν οι αντιρρήσεις της 
Ολλανδίας, της Αυστρίας, της Σουηδίας και άλλων χωρών για μια ου-
σιαστική αύξηση της χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού προϋπολογι-
σμού στη μετα-Brexit εποχή.
Η δημόσια συζήτηση γύρω από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ανα-
δεικνύει τις διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών, όλες όμως σε 
ένα πλαίσιο μεγάλων δημοσιονομικών περιορισμών.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε διεκδικώντας την αύξηση του 
ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στο 1,3% του ΑΕΠ των 27 κρατών-με-
λών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο εκφράζει τη θέση των κυ-
βερνήσεων, περιορίζει τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋ-
πολογισμού στο 1,07% του ΑΕΠ των «27». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προβάλλει μια συμβιβαστική πρόταση, στο ύψος του 1,11% του ΑΕΠ, 
στην οποία έχει ουσιαστικά προσχωρήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο.
Το πιθανότερο είναι ότι θα βρεθεί κάποιος συμβιβασμός μεταξύ της 
θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της περιόδου 2021-

2027 κατά τη διάρκεια της γερμανικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

Νέες πολιτικές χωρίς κονδύλια
Η Επιτροπή Φον ντερ Λάιεν θέτει εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους, 
χωρίς να είναι σε θέση να εξασφαλίσει την επαρκή χρηματοδότηση 
των νέων πολιτικών.
Προσπαθεί να κερδίσει κάποιους διαπραγματευτικούς πόντους έ-
ναντι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να καλυφθεί, στο μέτρο του 
δυνατού, η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης για παλαιές και νέες 
πολιτικές.
Η πράσινη μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ψηφιακή της α-
ναβάθμιση και η προώθηση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας –για να 
αναφέρουμε μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα– είναι στόχοι που 
δεν μπορούν να υπηρετηθούν από το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο.
Χαρακτηριστική η περίπτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, για 
τη χρηματοδότηση του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 13 
δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με μεγάλο συμβολισμό, εφόσον 
η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα είναι αναγκαία για την προώθηση της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης, αλλά με ελάχιστα οικονομικά μέσα. Το 
σχετικό κονδύλι είναι λιγότερο από 2 δισ. ευρώ τον χρόνο. Αν σκε-
φτούμε ότι με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ε.Ε. το 80% των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιεί-
ται εκτός Ε.Ε. και πως η Κίνα έχει αναδειχθεί σε δεύτερη, μετά τις 
ΗΠΑ, στρατιωτική υπερδύναμη δαπανώντας γι’ αυτόν τον σκοπό 
250 δισ. δολάρια τον χρόνο, αντιλαμβανόμαστε ότι το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Άμυνας έχει περισσότερο συμβολικό παρά ουσιαστικό χα-
ρακτήρα.
Αυτό δεν εμπόδισε τη φινλανδική προεδρία να προτείνει τον περιο-
ρισμό των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για την πε-
ρίοδο 2021-2027 από τα 13 δισ. στα 7 δισ. ευρώ, προτού καν ξεκινή-
σει η λειτουργία του.
Η Φινλανδία είναι μία χώρα που όταν της δίνεται η ευκαιρία μεγαλώ-
νει τους περιορισμούς στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και στην ευ-
ρωπαϊκή αλληλεγγύη. Να θυμίσουμε ότι όταν η Ευρωζώνη κάλυψε 
τις χρηματοδοτικές ανάγκες του ελληνικού Δημοσίου, η Φινλανδοί 
επινόησαν μια μέθοδο με την οποία πήραν αμέσως πίσω τα λεφτά 
που μας δάνεισαν.

Στρατηγικό αδιέξοδο
Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν εκφράζει πλέον την κοινή ευρω-
παϊκή προοπτική αλλά το στρατηγικό αδιέξοδο της Ε.Ε.
Είναι καταδικασμένος να κινείται γύρω στο 1% του ΑΕΠ, ενώ ο ο-
μοσπονδιακός προϋπολογισμός των ΗΠΑ είναι της τάξης του 20% 
του ΑΕΠ. Η διαφορά δείχνει την απόσταση που πρέπει να καλυ-
φθεί στην περίπτωση που θα θελήσουμε να κινηθούμε προς μια 
πραγματική πολιτική και κοινωνική ένωση.
Οι νέοι περιορισμοί στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό δημιουργούν 
πρόσθετα προβλήματα προσαρμογής για την ελληνική οικονομία. 
Δύο τρίτα των κονδυλίων κατευθύνονται στην κοινή αγροτική πολι-
τική και στην περιφερειακή πολιτική, που μας ενδιαφέρουν άμεσα 
σαν χώρα με τεράστια διαρθρωτικά προβλήματα και καθαρό όφελος 
από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που τις καλές χρονιές είναι της 
τάξης του 2,5% του ΑΕΠ.
Μας ενδιαφέρουν όμως και οι νέες πολιτικές, όπως η πράσινη προ-
σαρμογή της οικονομίας, η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, η φύλαξη των ε-
ξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. και η βελτίωση της πολιτικής που εφαρ-
μόζεται στο προσφυγικό-μεταναστευτικό.
Οι οικονομικά ισχυρότερες χώρες της Ε.Ε. εξασφάλισαν πλήρως τα 
πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς –για παράδειγμα, το οικονομικό 
όφελος για τη Γερμανία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 200 δισ. ευρώ 
τον χρόνο– και ενδιαφέρονται ολοένα και λιγότερο για τη χρημα-
τοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Η «βρετανική» προ-
σέγγισή τους είναι σε βάρος των λιγότερο αναπτυγμένων οικονο-
μιών και περιοχών και σε βάρος της κοινής ευρωπαϊκής στρατηγι-
κής. Χωρίς τα αναγκαία οικονομικά μέσα είναι πρακτικά αδύνατο 
να πρωταγωνιστήσει η Ε.Ε. στην πράσινη μετάβαση, να καλύψει το 
ψηφιακό χάσμα που τη χωρίζει από τις ΗΠΑ και την Κίνα ή να απο-
κτήσει αξιόπιστη κοινή άμυνα.

Λείπουν τα αναγκαία κονδύλια 
για τη χρηματοδότηση των νέων 
πολιτικών.

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ε.Ε.: ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝ,  
Η ΤΣΙΓΚΟΥΝΙΆ ΤΟΥΣ ΜΈΝΈΙ
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Ή
ταν 28 Αυγούστου του 
2013 όταν συνεδρίασε 
υπό την προεδρία του 
τότε πρωθυπουργού Α-
ντώνη Σαμαρά το Κυ-
βερνητικό Συμβούλιο 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο ανα-
κοίνωσε ότι εκείνη την ημέρα ολοκληρώθηκε 
με επιτυχία μία από τις προαπαιτούμενες δρά-
σεις, η μετακίνηση των πλεοναζόντων καθηγη-
τών από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση και σε διοικητικές θέσεις της εκ-
παίδευσης.
Όπως ανέφερε η ανακοίνωση:
«• Για 6.041 πλεονάζουσες θέσεις, προκηρύ-
χθηκαν 4.600 κενές θέσεις προς πλήρωση.
• Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμα του υπουργείου ξεπέ-
ρασαν τις 5.750.
• Οι θέσεις που επέλεξαν οι εκπαιδευτικοί με 
την υποβολή των αιτήσεων προτίμησής τους έ-
φτασαν τις 3.495, όσες και τελικά είναι οι με-
τακινήσεις της ανακατανομής των εκπαιδευτι-
κών.
• Από αυτές, οι 2.495 θα καλύψουν εκπαιδευ-
τικές θέσεις εντός της περιφερειακής διεύθυν-
σης και στην πόλη όπου ήδη βρίσκονται.
Οι ειδικότητες που μετατάσσονται είναι γυ-
μναστές, καθηγητές Πληροφορικής, Γαλλι-
κής Φιλολογίας, Θεατρικών Σπουδών, Μου-
σικής και Καλλιτεχνικών, ειδικότητες που δι-
δάσκουν τα αντικείμενα που προβλέπονται 
στο ωρολόγιο πρόγραμμα των δημοτικών σχο-
λείων».
Λίγες ημέρες αργότερα, στο με ημερομηνία 3 
Σεπτεμβρίου 2013 φύλλο 986 της Εφημερίδας 
της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε η υπουργική 
απόφαση με τα ονόματα των 3.495 εκπαιδευ-
τικών με αλφαβητική σειρά.

Στη θέση 1786 ήταν η καθηγήτρια Πληροφο-
ρικής Περιστέρα Μπαζιάνα, η οποία συγκατα-
λεγόταν στους 2.495 εκπαιδευτικούς που θα 
υπηρετούσαν εντός της περιφερειακής διεύ-
θυνσης και στην πόλη όπου ήδη βρίσκονταν.
Στις 4 Σεπτεμβρίου 2013 επτά βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ με ερώτησή τους στη Βουλή καλού-
σαν τον τότε υπουργό Παιδείας, τον οποίο κα-
τήγγελλαν για αδιαφάνεια στις μετατάξεις, να 
απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις αναφορικά 
με τις μετατάξεις, ανάμεσα στις οποίες και αν 
«προτίθεται να γνωστοποιήσει τη διαδικασία 
(αλγόριθμο) που ακολουθήθηκε για τις μετα-
τάξεις των 3.495 εκπαιδευτικών της Β/θμιας 
στην Α/θμια εκπαίδευση».
Από εκείνους τους επτά, σήμερα βουλευτής 
είναι μόνο ο κ. Βαγγέλης Συρμαλένιος των 
Κυκλάδων. Τέσσερις είχαν αποχωρήσει στην 
κρίση του μνημονίου το καλοκαίρι του 2015, 
δύο ήταν βουλευτές έως τις εκλογές του Ιου-

λίου 2019, όπου η μία δεν ήταν ξανά υποψήφια 
και ο άλλος δεν επανεξελέγη.
Η κ. Μπαζιάνα σε επιστολή της στην εφημε-
ρίδα «Δημοκρατία» στις 2 Σεπτεμβρίου 2016 
και με αφορμή σχετικό ρεπορτάζ αποδίδει την 
απόφασή της να συμμετάσχει στις μετατάξεις 
του 2013 στον φόβο της διαθεσιμότητας, αλλά 
δεν κάνει λόγο για αδιαφάνεια.
«Από το 2002 υπηρετώ τη δημόσια εκπαί-
δευση ως καθηγήτρια Πληροφορικής, αρχικά 
τη Β/θμια και στη συνέχεια την Α/θμια εκπαί-
δευση, στην οποία μετατάχθηκα το 2013 μαζί 
με χιλιάδες εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικο-
τήτων υπό τον φόβο της διαθεσιμότητας» ανέ-
φερε.

Αποσπάσεις διά υπογραφών Αρβανιτό-
πουλου, Λοβέρδου, Κουράκη, Φίλη
Στην ίδια δήλωσή της είχε διευκρινίσει: «Από 
το σχολικό έτος 2013-2014 υπηρετώ ως εργα-
στηριακό εκπαιδευτικό προσωπικό στο ΕΜΠ, 
με υπηρεσιακή απόσπαση ενός σχολικού έτους 
κάθε φορά, με βάση το επιστημονικό βιογρα-
φικό μου».
Όταν βέβαια λέει το έτος 2013-2014, δεν εν-
νοεί από την αρχή του έτους. Διότι στους κα-
ταλόγους των προς απόσπαση εκπαιδευτικών 
που υπέγραψε ο κ. Αρβανιτόπουλος τον Σε-
πτέμβριο του 2013 δεν συμπεριλαμβάνεται το 
όνομά της. Ευλόγως. Ούτε να παρουσιαστούν 
καλά καλά οι 3.495 δεν είχαν προλάβει. Έτσι, 
στις 5 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκαν οι τοπο-
θετήσεις (http://dipe-a-athin.att.sch.gr/0509_
TOPOTHETISI_PE19_YSTERA_APO_
ENSTASEIS.xls).
Αλλά και ο κ. Τσίπρας δεν ήθελε να σηκώσει 
το θέμα, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του 
μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της ΔΟΕ, Χ. 
Κόκκινο, στις 25 Σεπτεμβρίου, όπου μόνο ο κ. 
Κόκκινος έκανε απλώς αναφορά στα «ζητήματα 
που προκύπτουν από τις μετατάξεις».
Στην Α΄ εκπαιδευτική περιφέρεια Αθηνών πα-
ρέμεινε έως τις 14 Φεβρουαρίου 2014, οπότε 
ο κ. Αρβανιτόπουλος υπέγραψε την με αριθμό 
πρωτοκόλλου απόφαση 21554/Δ1 για τις «Απο-
σπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα πανεπιστήμια 
για το σχολικό έτος 2014».
Έξι μήνες αργότερα, την ίδια απόφαση υπέ-
γραψε και ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος είχε 
διαδεχτεί τον κ. Αρβανιτόπουλο στην κυβέρ-
νηση Σαμαρά μετά τον ανασχηματισμό του Ιου-

«Ουδείς εκπαιδευτικός μπορεί να είναι σίγουρος για 
το αν θα έχει τάξη για να διδάξει. Το αναλυτικό και το 
ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών χρησιμοποιείται από το 
υπουργείο Παιδείας ως εργαλείο για την επαγγελματική 
αχρήστευση εκπαιδευτικών». ΣΥΡΙΖΑ Εκπαιδευτικών 
8/9/2013, μετά τις μετατάξεις προς την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. Από τότε η κ. Μπαζιάνα δεν μπήκε σε τάξη 
δημοτικού.

ΕΚΠΑΙΔΕΎΟΝΤΑΣ (Τ)Η ΜΠΈΤΥ
  ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ
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λίου 2014.
Ήταν η απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 
142581/Δ1 για τις «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 
Π.Ε. στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό 
έτος 2014-2015» που υπεγράφη στις 9 Σεπτεμ-
βρίου 2014.
Σύμφωνα με τον προσωπικό της ιστότοπο, στο 
ΕΜΠ δίδασκε στο χειμερινό εξάμηνο Δίκτυα 
Υπολογιστών του 7ου εξαμήνου και στο εαρινό 
εξάμηνο 2014-2015 Εξομοίωση Συστημάτων 
Επικοινωνιών του 8ου εξαμήνου και Διαμόρ-
φωση, Φώραση και Εκτίμηση Σημάτων - Ψηφι-
ακές Επικοινωνίες I του 6ου εξαμήνου.
Το σχολικό έτος 2015 η πρoκήρυξη των εκλο-
γών τον Σεπτέμβριο του 2015 επέσπευσε τις α-
ποφάσεις: Την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλ-
λου 133749/Ε1 για τις «Αποσπάσεις εκπαιδευ-
τικών Π.Ε. στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το 
σχολικό έτος 2015-2016» υπέγραψε στις 27 Αυ-
γούστου 2015 ο τότε αναπληρωτής υπουργός 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανα-
στάσιος Κουράκης.

Αυτοδύναμη διδασκαλία στη Δ. Μακε-
δονία για 254,5 ευρώ τον μήνα
Λίγες ημέρες αργότερα, η κ. Μπαζιάνα αντα-
ποκρίθηκε σε πρόσκληση ενδιαφέροντος του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου ανέ-
λαβε να διδάξει Δίκτυα Υπολογιστών στο 3ο ε-
ξάμηνο του χειμερινού εξαμήνου και στο 4ο ε-
ξάμηνο του θερινού εξαμήνου.
Από το πρόγραμμα που αναρτήθηκε στον το-
πικό Τύπο προκύπτει ότι έκανε έξι ώρες την ε-
βδομάδα, έναντι μόλις 509,80 ευρώ το δίμηνο, 
σύμφωνα με την εντολή πληρωμής της. Προφα-
νώς η μετακίνηση στην Κοζάνη κόστιζε περισ-
σότερο.
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η κ. Μπαζιάνα 
έκανε αυτοδύναμη διδασκαλία, δηλαδή αυτο-
τελή διδασκαλία ενός τουλάχιστον εξαμηνι-
αίου προπτυχιακού μαθήματος σε σχετικό α-
ντικείμενο του οικείου τομέα. Αυτό, σύμφωνα 
με τον νόμο (άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4009/2011), 
ασκείται μόνο από μέλη Διδακτικού Ερευνητι-
κού Προσωπικού (ΔΕΠ) του ιδρύματος, αλλά ο 
ίδιος νόμος στην παρ. 3Α του άρθρου 29 δίνει 
τη δυνατότητα να ανατίθεται αυτοδύναμη διδα-
σκαλία και σε μέλη του Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) εφόσον έχουν δι-
δακτορικό.
Η κ. Μπαζιάνα ήταν έκτακτο προσωπικό και 
δεν ήταν ΕΔΙΠ.

Το δύσκολο χειμερινό εξάμηνο 
2016-2017 με τα τρία πανεπιστήμια
Την επόμενη σχολική χρονιά, το έτος 2016-
2017, την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 
125865/Ε1 για τις «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 
Π.Ε. στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό 
έτος 2016-2017» υπέγραψε από τις 27 Ιουλίου 
ο τότε υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, Νίκος Φίλης, και η κ. Μπαζιάνα συ-
νέχισε να διδάσκει ό,τι και την προηγούμενη 
χρονιά.
Λίγο αργότερα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μα-
κεδονίας προκήρυξε ξανά πρόσκληση ενδια-
φέροντος για τη διδασκαλία του μαθήματος Δί-
κτυα Υπολογιστών, το οποίο ανατέθηκε και πάλι 
στην κ. Μπαζιάνα. Αυτή τη φορά με αυξημένες 
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αποδοχές, που έφτασαν τα 525 ευρώ το δίμηνο.
Στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 το Τμήμα Πληρο-
φορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανα-
κοίνωσε την απόφασή του με αριθμό πρω-
τοκόλλου 13816/16/ΓΠ/15-9-2016 για την 
πρόσληψη διδασκόντων, επιστημόνων ανα-
γνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κατό-
χων διδακτορικού διπλώματος ή εξαιρετικής 
τεχνικής εμπειρίας, με σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή 
μερική απασχόληση, υπό την αίρεση ότι θα 
διατεθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις, για τη δι-
εξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και ορ-
γανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα 
εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρό-
σληψης.
Η κ. Μπαζιάνα ανταποκρίθηκε και προσελή-
φθη με τη διαδικασία του προεδρικού διατάγ-
ματος 407/80 για να διδάξει στο χειμερινό ε-
ξάμηνο Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα του 7ου 
εξαμήνου - αυτοδύναμη διδασκαλία και στο εα-
ρινό εξάμηνο τα Οπτικά Δίκτυα του 1ου εξαμή-
νου του μεταπτυχιακού μαθήματος. Η αμοιβή 
της ήταν 1.080 ευρώ και, όπως διευκρινίζει η 
ίδια, ήταν και πάλι αυτοδύναμη διδασκαλία.
Κι έτσι βρέθηκε να διδάσκει σε τρία πανεπιστή-
μια: Μετσόβιο, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακε-
δονίας.

Δύο χρήσιμοι νόμοι
Στις 4 Δεκεμβρίου 2016 δημοσιεύτηκε στην Ε-
φημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4440/2016, 
για το ενιαίο σύστημα κινητικότητας στη δημό-
σια διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον 
οποίο υπέγραφε σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμ-
βούλιο.
Στην παρ. 3 του άρθρου 18 για τις μεταβατικές 
διατάξεις του νόμου προβλεπόταν ότι «τακτι-
κοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και 
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και ΝΠΙΔ που ανήκουν 
στη Γενική Κυβέρνηση, οι οποίοι κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος είναι αποσπασμένοι 
με γενικές ή ειδικές διατάξεις σε άλλες δημό-
σιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθ-
μού, επιτρέπεται να μεταταγούν με αίτησή τους 
στην υπηρεσία όπου είναι αποσπασμένοι, μετά 
από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβου-
λίου, εφόσον υφίσταται».
Η διατύπωση της διάταξης αφαιρούσε την προ-
ϋπόθεση να έχει προηγηθεί πενταετία από την 
προηγούμενη μετάταξη ώστε να μπορεί ο υπάλ-
ληλος να υποβάλει αίτηση για νέα μετάταξη και 
έδινε περιθώριο ενός μήνα για την υποβολή της 
αίτησης.
Η κ. Μπαζιάνα, η οποία είχε υποβάλει την αί-
τηση για μετάταξη από τη δευτεροβάθμια στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση τρία χρόνια νωρί-
τερα, το 2013, και με το προϊσχύον καθεστώς δεν 
θα μπορούσε να υποβάλει νέα αίτηση πριν από 
το 2018, έκανε χρήση της διάταξης και στις 29 
Δεκεμβρίου, εν μέσω χριστουγεννιάτικων αρ-
γιών, υπέβαλε αίτηση να μεταταγεί στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στον φορέα όπου ήταν 
αποσπασμένη ως Εργαστηριακό Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό.
Το ΕΜΠ ενέκρινε την αίτηση στις 14 Φεβρου-
αρίου 2017 και η μετάταξη δημοσιεύτηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 496, τεύχος 
Γ΄) στις 30 Μαΐου 2017.
Στο μεταξύ, το θερινό εξάμηνο του 2017 είχε α-

ποδειχθεί εξίσου δύσκολο με το προηγούμενο, 
γιατί συνέχιζε να διδάσκει στα ίδια τρία πανε-
πιστήμια.
Λιγότερο από έναν μήνα μετά, στις 27 Ιουνίου 
2017, ούσα πλέον υπάλληλος του ΕΜΠ, η κ. 
Μπαζιάνα υπέβαλε νέα αίτηση, κάνοντας χρήση 
των προβλέψεων ενός παλαιότερου νόμου των 
κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, του 4386/16, ο οποίος 
είχε δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρ-
νησης στις 11 Μαΐου 2016 με την υπογραφή του 
κ. Φίλη ως υπουργού.
Ο νόμος αυτός στην παρ. 5 του άρθρου 27 προ-
βλέπει ότι «οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων 
που υπηρετούν στα ΑΕΙ μετατρέπονται αυτο-
δίκαια σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικού Διδακτι-
κού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), εφόσον διαθέτουν τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 
τυπικά προσόντα».
Τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα είναι πτυ-
χίο πανεπιστημίου ή ΤΕΙ σχετικό με το γνω-
στικό αντικείμενο της θέσης και συναφές διδα-
κτορικό δίπλωμα.
Η κ. Μπαζιάνα είχε δίπλωμα Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πα-
νεπιστήμιο Πατρών, και διδακτορικό δίπλωμα 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υ-
πολογιστών, ΕΜΠ, άρα εντασσόταν στις προ-
βλέψεις του συγκεκριμένου νόμου.
Ο κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 
ΕΜΠ ανταποκρίθηκε στο αίτημα της κ. Μπα-
ζιάνα και στις 19 Ιουλίου 2017 όρισε τριμελή ε-
πιτροπή για την αξιολόγηση της αίτησης.

Από την Κοζάνη στη Λαμία 
και στον Πειραιά
Στις αρχές του Ιουλίου 2017 εξέδωσε προκή-
ρυξη και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ζητώ-
ντας Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό για το 
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Η κ. Μπαζιάνα 
ανταποκρίθηκε και επελέγη να κάνει διαλέξεις-
σεμινάρια στο πλαίσιο του μαθήματος Τηλεπι-
κοινωνιακές Υποδομές και Υπηρεσίες, Α΄ εξα-
μήνου, στο πλαίσιο του έργου ΠΜΣ στην Τε-
χνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών 
Συστημάτων, 2ος κύκλος, και με φορέα χρημα-
τοδότησης, όπως αναφέρεται, «Διάφοροι Πελά-
τες Εσωτερικού», έναντι 2.100 ευρώ, και πάλι 
όμως σε αυτοδύναμη διδασκαλία.
Όμως προκήρυξη εξέδωσε και το Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας, στην οποία επίσης ανταποκρί-
θηκε και επελέγη για να συνεχίσει να κάνει το 
ίδιο έργο.
Προκήρυξη εξέδωσε και το Πανεπιστήμιο Δυ-
τικής Μακεδονίας, αλλά την περίοδο 2017-2018, 
η κ. Μπαζιάνα, μετά από δύο χρόνια, δεν θα συ-
μπεριλαμβανόταν στους διδάσκοντες. Αν είχε 
συμπεριληφθεί, τα πανεπιστήμια στα οποία θα 
δούλευε θα ήταν τέσσερα…
Παράλληλα συνεχιζόταν η αξιολόγηση της αίτη-
σής της να γίνει ΕΔΙΠ στο Μετσόβιο.
Στις 7 Σεπτεμβρίου η τριμελής επιτροπή ειση-
γήθηκε θετικά.
Στις 13 Σεπτεμβρίου συναίνεσε η κοσμητεία.
Στις 19 Οκτωβρίου η σχολή ανακοίνωσε ότι η ει-
σήγηση είχε γίνει δεκτή.
Στις 22 Δεκεμβρίου ο πρύτανης υπέγραψε τη 
σχετική απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 2 Απριλίου 
2018, Μεγάλη Δευτέρα.

Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 η κ. Μπαζιάνα 
συνέχισε να διδάσκει σε τρία πανεπιστήμια. Ως 
ΕΔΙΠ στο Μετσόβιο, ως Έκτακτο Διδακτικό 
Προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και ως 
διδάσκουσα στο πλαίσιο του προεδρικού δια-
τάγματος 407 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Επίκουρη στη Λαμία
Σχεδόν με την ολοκλήρωση του έτους, στις 12 
Ιουνίου, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας δημοσίευσε προκήρυξη για την πλήρωση τεσ-
σάρων θέσεων επίκουρων καθηγητών στο Τμήμα 
Πληροφορικής που λειτουργεί στη Λαμία, το μόνο 
από τα 17 νέα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας για το οποίο ζήτησαν επίκουρους.
Η προκήρυξη έδινε προθεσμία δύο μηνών για την 
υποβολή των δικαιολογητικών, δηλαδή μέχρι τις 
12 Αυγούστου.
Τα προσόντα του επίκουρου, όπως προβλέφθηκαν 
στον νόμο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 
είναι δύο κατηγοριών:
«Α. Τρία (3) έτη τουλάχιστον: ή αυτοδύναμης δι-
δασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορι-
κού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του 
Τομέα σε Α.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξω-
τερικού, ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού 
έργου ανάλογου επιπέδου σε σχετικό επιστη-
μονικό πεδίο, ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ε-
ρευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής, ή 
συμμετοχής με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνη-
τικά προγράμματα».

Η κ. Μπαζιάνα κάλυπτε την αυτοδύναμη διδα-
σκαλία, διότι έτσι της είχαν αναθέσει τα μαθή-
ματα και τα τρία πανεπιστήμια με τα οποία είχε 
συνεργαστεί.
«Β. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, αυτοδύνα-
μες ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές, ή πρω-
τότυπη επιστημονική μονογραφία, εξαιρουμέ-
νων των αυτοεκδόσεων, ή συνδυασμός των παρα-
πάνω».
Η κ. Μπαζιάνα, όπως έχει καταγράψει η ίδια, έχει:
• 18 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περι-
οδικά, οι μισές από τις οποίες είναι πριν από το 
2010.
• 38 συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια στο εξω-
τερικό, οι μισές από τις οποίες είναι μετά το 
2015.
• Μία δημοσίευση σε κεφάλαιο βιβλίου το 2016.
Τη θέση διεκδίκησαν κι άλλοι τρεις υποψήφιοι, 
αλλά το εκλεκτορικό σώμα, που συνεδρίασε στις 
13 Δεκεμβρίου, επέλεξε ομόφωνα την κ. Μπα-
ζιάνα, όπως ήταν και η εισήγηση.
Όμως παράλληλα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
προκήρυξε για τη Λαμία θέσεις με το Π.Δ. 407, στις 
οποίες επίσης ανταποκρίθηκε η κ. Μπαζιάνα και 
επελέγη και πάλι.
Σύμφωνα όμως με την ανάρτηση του πανεπιστη-
μίου, η σύμβασή της αφορά 0,5 ώρες εβδομαδι-
αίως, δηλαδή ένα δίωρο τον μήνα, ενώ σύμβαση 
με το Πανεπιστήμιο Πειραιά δεν εμφανίζεται 
να έχει γίνει φέτος.



Η
Black Friday αποτελεί τη 
μεγάλη εμπορική ημέρα, 
που τα τελευταία χρόνια 
καθιερώθηκε και στην Ελ-
λάδα, σηματοδοτώντας 
την έναρξη της εμπορικής 

εορταστικής περιόδου.
Η εικόνα που οι περισσότεροι είχαμε γι’ αυτόν 
τον… θεσμό, πριν ακόμη φτάσει στην Ελλάδα, 
ήταν η μάχη που κυριολεκτικά έδιναν οι κατα-
ναλωτές στις ΗΠΑ για να αγοράσουν μια τηλε-
όραση σε χαμηλή τιμή και οι ατελείωτες ουρές 
στις οποίες στήνονταν από τα ξημερώματα για να 
μπορέσουν να μπουν πρώτοι στο κατάστημα και 
να προλάβουν να αγοράσουν τα προϊόντα που ε-
πιθυμούσαν.
Στις πρώτες… Black Friday οι Έλληνες κατανα-
λωτές κατέβαλαν φιλότιμες προσπάθειες –και 
σε κάποιες περιπτώσεις τα κατάφεραν– να βαδί-
σουν στα χνάρια των Αμερικανών. Φέτος, όμως, η 
κατάσταση εξομαλύνθηκε, και η Black Friday α-
ντιμετωπίστηκε από καταναλωτές και επιχειρή-
σεις σαν ακόμη μία περίοδος εκπτώσεων.
Οι επιχειρήσεις υπόσχονταν προσφορές που 
θα έφταναν έως και το 70%. Και η αλήθεια είναι 
ότι κυρίως στις αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών μπο-

ρούσε κανείς να βρει κάποια προϊόντα με μεγά-
λες εκπτώσεις. Οι καταναλωτές όμως που είναι 
πιο εξοικειωμένοι με τις online αγορές υποστή-
ριξαν ότι με μια έρευνα αγοράς τα προϊόντα αυτά 
μπορείς να τα βρεις σε εξίσου χαμηλές τιμές, α-
νεξάρτητα από την Black Friday.
Και φαίνεται ότι οι αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών 
αποτέλεσαν την εξαίρεση και έκαναν μεγάλες 
εκπτώσεις. Κι αυτό γιατί μια απλή βόλτα στα μα-
γαζιά ήταν αρκετή για να διαπιστώσει κάποιος 
την πικρή… αλήθεια. Αρκετά καταστήματα, ενώ 
απέξω διαφήμιζαν «εκπτώσεις έως 50%», στα πε-
ρισσότερα προϊόντα είχαν εκπτώσεις 20%-30% 
(όσο δηλαδή και σε μια κανονική περίοδο εκ-
πτώσεων) και ελάχιστα από αυτά δικαιολογού-
σαν την επιγραφή «50%».

Τα στατιστικά στοιχεία
Μια μελέτη στα στοιχεία των επισκέψεων και των 
αγορών μέσα από την ιστοσελίδα του Skroutz 
φανερώνει τις τάσεις και τη συμπεριφορά των 
καταναλωτών κατά τη διάρκεια του μήνα και συ-
γκεκριμένα αυτής της ιδιαίτερης περιόδου για 
την αγορά. Ειδικότερα, κατά την Black Friday 
(29 Νοεμβρίου) περίπου 1,15 εκατομμύρια χρή-
στες επισκέφτηκαν το Skroutz, μια αύξηση 65% 

συγκριτικά με μια κανονική Παρασκευή (15 Νο-
εμβρίου), πραγματοποιώντας πάνω από 1,6 ε-
κατομμύρια αναζητήσεις. Αντίστοιχα, αυξημένη 
ήταν και η συνολική επισκεψιμότητα της σελί-
δας κατά 93,5%, αφού καταγράφηκαν 1,9 εκατομ-
μύρια επισκέψεις και 16 εκατομμύρια προβολές 
σελίδων.
Πόσες, όμως, από τις ευκαιρίες της φετινής 
Black Friday ήταν πραγματικές προσφορές; Συ-
νολικά, απ’ όλα τα προϊόντα που αγοράστηκαν 
μέσω του Skroutz κατά την εβδομάδα της Black 
Friday 2019, μόνο το 8,5% αγοράστηκε φθηνό-
τερα και το 90,3% αγοράστηκε σε παρόμοια τιμή. 
Το υπόλοιπο 1,2% αγοράστηκε ακριβότερα. Μά-
λιστα, σε σχέση με το 2018, οι φετινές εκπτώσεις 
κατά την Black Friday ήταν αισθητά πιο περιορι-
σμένες στο σύνολό τους. Υπενθυμίζεται ότι πέ-
ρυσι 15% των προϊόντων αγοράστηκαν φθηνό-
τερα, δηλαδή σχεδόν τα διπλάσια σε σύγκριση 
με φέτος.
Η μελέτη των στατιστικών της πλατφόρμας απο-
καλύπτει ότι τα προϊόντα των κατηγοριών Υγεία, 
Ομορφιά και Χόμπι-Αθλητισμός είχαν τις ση-
μαντικότερες εκπτώσεις κι έτσι κατατάσσονται 
στην κορυφή της λίστας των προϊόντων που α-
γοράστηκαν φθηνότερα σε σχέση με την κανο-

νική τους τιμή. Αντίθετα, στην Τεχνολογία και 
στα Είδη Σπιτιού-Κήπου υπήρξαν οι μικρότερες 
εκπτώσεις επί της αρχικής τιμής των προϊόντων, 
άρα δεν υπήρξε σημαντικό όφελος αγοράς. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι οι χρήστες του Skroutz αγό-
ρασαν πάνω από 40.000 κινητά τηλέφωνα, από 
τα οποία μόλις 2,5% πουλήθηκαν με έκπτωση, 
ενώ τα sneakers και τα αθλητικά παπούτσια ξε-
πέρασαν τις 25.000 παραγγελίες, από τα οποία 
περίπου 18% πουλήθηκαν με αξιοσημείωτη έκ-
πτωση.

Η σύγκριση με πέρυσι
Συγκρίνοντας τα στοιχεία της εβδομάδας της 
Black Friday 2019 (από 25/11 έως 1/12) με την 
περσινή χρονιά (από 19/11 έως 25/11) και εξετά-
ζοντας τη συμπεριφορά των καταναλωτών στην 
πλατφόρμα του Skroutz, προκύπτουν τα εξής 
συμπεράσματα:
• Τα κλικ που έκαναν οι χρήστες στη σελίδα πα-
ρουσιάζουν μια μείωση 0,7% σε ετήσια βάση, 
από τα 7,25 εκατομμύρια στα 7 εκατομμύρια.
• Ο όγκος των παραγγελιών σε σχέση με το 2018 
παρουσιάζει μεγάλη αύξηση, κατά 44,7%, αγγί-
ζοντας τις 370.000 παραγγελίες.
• Η σημαντική αύξηση των παραγγελιών δημι-
ούργησε κατ’ επέκταση μια εντυπωσιακή αύ-
ξηση, 56,9%, σε ετήσια βάση στον παραγόμενο 
τζίρο (GMV) προς τα καταστήματα, ο οποίος ε-
κτιμάται ότι έφτασε τα 26,5 εκατ. ευρώ.
Πρωταγωνιστής είναι ο κλάδος της Τεχνολογίας 
με 57% περισσότερες παραγγελίες και 74% αύ-
ξηση στον παραγόμενο τζίρο, φτάνοντας τα 13,9 
εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην Τεχνο-
λογία, τα κινητά τηλέφωνα μόνο δημιούργησαν 
τζίρο ύψους 5,9 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά τις πωλήσεις σε όγκο, ρεκόρ ση-
μείωσαν οι κατηγορίες Κινητά Τηλέφωνα, 
Sneakers, Θήκες Κινητών Τηλεφώνων και Κρέ-
μες Προσώπου. Σημαντικές πωλήσεις, επιπλέον, 
είχαν τα αθλητικά παπούτσια, τα ειδικά συμπλη-
ρώματα, τα bluetooth handsfree, οι βιταμίνες και 
τα είδη προστασίας οθόνης κινητών. Τα κινητά 
τηλέφωνα συνεισέφεραν με αύξηση-ρεκόρ στον 
παραγόμενο τζίρο, με 5,91 εκατ. ευρώ, ενώ τα 
laptops και οι τηλεοράσεις δημιούργησαν τζίρο 
ύψους 1,33 εκατ. ευρώ και 1,26 εκατ. ευρώ αντί-
στοιχα.

Συνολικά, απ’ όλα τα προϊόντα 
που αγοράστηκαν μέσω του 
Skroutz κατά την εβδομάδα 
της Black Friday 2019, μόνο το 
8,5% αγοράστηκε φθηνότερα 
και το 90,3% αγοράστηκε σε 
παρόμοια τιμή. Το υπόλοιπο 
1,2% αγοράστηκε ακριβότερα.

Η... ΑΛΗΘΕΙΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ BLACK FRIDAY

  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στη Γαλλία συμπλη-
ρώνουν δύο εβδομάδες, χωρίς να διαφαίνεται η 
οργανωμένη αποκλιμάκωσή τους. Ακόμη και το 
πνεύμα των Χριστουγέννων είναι αμφίβολο ότι θα 
επηρεάσει τις δύο πλευρές, με τις συνδικαλιστι-

κές οργανώσεις, ιδιαίτερα την αριστερόστροφη CGT, να επιχειρούν 
να δημιουργήσουν παλλαϊκό μέτωπο κατά της κυβέρνησης και τον 
Πρόεδρο και τον πρωθυπουργό να επιχειρούν να εμφανιστούν ως α-
ποφασισμένοι και αποτελεσματικοί μεταρρυθμιστές.

Όλα πήγαν στραβά
Προς το παρόν ο Πρόεδρος Μακρόν και ο πρωθυπουργός Φιλίπ με-
τράνε απώλειες. Μόνο ένας στους τρεις Γάλλους είναι ικανοποιημέ-
νος με τις επιδόσεις τους και δύο στους τρεις έχουν αρνητική άποψη 
γι’ αυτούς και την πολιτική τους.
Οι απεργιακές κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό 
ξεκίνησαν έναν χρόνο μετά το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων», το 
οποίο έχασε τη δυναμική του εξαιτίας της βίαιης συμπεριφοράς 
πολλών μελών του.
Για μία ακόμη φορά ο Πρόεδρος Μακρόν και οι συνεργάτες του βρί-
σκονται αντιμέτωποι με την κοινωνική διαμαρτυρία, η οποία όμως 
στην περίπτωση του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού είναι καλά ορ-
γανωμένη και στηρίζεται κυρίως στον ευρύτερο δημόσιο τομέα της 
οικονομίας.
Η μεταρρύθμιση που προωθούν ο Πρόεδρος και η κυβέρνηση θεω-
ρείται από τους περισσότερους ειδικούς κατώτερη των περιστάσεων, 
ενώ απορρίπτεται από τους περισσότερους Γάλλους.
Επιδίωξη του Μακρόν και του Φιλίπ είναι να περιορίσουν το κόστος 
του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού, το οποίο απορροφά το 15% του 
ΑΕΠ της Γαλλίας. Πρόκειται για το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην 
Ε.Ε., μετά την Ελλάδα και την Ιταλία, και εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τα 
δημοσιονομικά προβλήματα της Γαλλίας και την υστέρηση, σε πολ-
λές περιπτώσεις, της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 
της.
Επιδίωξη των κυβερνώντων είναι να ομογενοποιήσουν τα 42 δια-
φορετικά ασφαλιστικά καθεστώτα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί με 
συντεχνιακή λογική. Οι αντιδράσεις είναι πολλές και ξεκινάνε από 

τους σιδηροδρομικούς και τους αστυνομικούς για να φτάσουν μέχρι 
τους δικηγόρους και διάφορες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελμα-
τιών.
Στις προτάσεις της κυβέρνησης περιλαμβάνεται η αύξηση του βασι-
κού ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 χρόνια για 
όσους ασφαλισμένους έχουν γεννηθεί μετά το 1975. Θα διατηρηθεί 
το δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 62, αλλά θα υπάρξει κάποια μεί-
ωση των συντάξεων για όσους δεν προσαρμοστούν στο μέλλον στο 
νέο ηλικιακό όριο.
Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση που προωθούν ο Μακρόν και ο Φιλίπ 
δεν λύνει το οικονομικό πρόβλημα του ασφαλιστικού-συνταξιοδο-
τικού. Παρ’ όλα αυτά, θεωρείται ριζοσπαστική από τους θιγόμενους, 
με αποτέλεσμα να ενώσει τις δυνάμεις της με τους απεργούς η κε-
ντροαριστερή συνδικαλιστική συνομοσπονδία CFDT, η οποία με 
601.000 μέλη είναι η μεγαλύτερη της Γαλλίας.
Η CFDT δεν είναι, επί της αρχής, κατά της ασφαλιστικής μεταρρύθ-
μισης, αλλά θεωρεί αιτία πολέμου την αύξηση του ηλικιακού ορίου 
συνταξιοδότησης.

Σκληρό παιχνίδι
Όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, αναπτύσσεται 
ένα σκληρό πολιτικό παιχνίδι γύρω από το ασφαλιστικό-συνταξιο-
δοτικό.
Ο Μακρόν θέλει να προχωρήσει η μεταρρύθμιση, για να ενισχύσει 
το προφίλ του μεταρρυθμιστή ηγέτη, να συσπειρώσει τη βάση της 
προεδρικής παράταξης και να περάσει το μήνυμα στην Ε.Ε. ότι ελέγ-
χει τις εξελίξεις στη Γαλλία και μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο.
Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο πλήρωσε ακριβά την πολιτική 
άνοδο του Μακρόν, και η πολυδιασπασμένη Αριστερά βρίσκουν στο 
ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό μια μεγάλη πολιτική ευκαιρία να ανα-
συντάξουν τις δυνάμεις τους.
Οι Ρεπουμπλικάνοι, βασικοί εκφραστές της κεντροδεξιάς, η οποία ε-
πίσης αποδυναμώθηκε εξαιτίας της πολιτικής ανόδου του Μακρόν, 
προσπαθούν να αξιοποιήσουν το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό για 
να σταματήσει η πολιτική τους πτώση.
Η κατάσταση ευνοεί και τα σχέδια της Λεπέν, η οποία ηγείται του 

Εθνικού Συναγερμού, μετεξέλιξη του Εθνικού Μετώπου, το οποίο 
ίδρυσε ο ακροδεξιός πατέρας της, Ζαν-Μαρί Λεπέν. Οι περισσότε-
ροι πολιτικοί αναλυτές προεξοφλούν ότι οι προεδρικές εκλογές του 
2022 θα είναι μια «μονομαχία» Μακρόν-Λεπέν και γι’ αυτό η τελευ-
ταία κάνει ό,τι μπορεί για να μεγαλώσει την προεδρική και κυβερνη-
τική φθορά μέσω της διαμάχης για το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό.
Την κατάσταση περιπλέκει η στάση της γαλλικής κοινής γνώμης. 
Πάνω από το 50% των πολιτών αντιμετωπίζει με συμπάθεια τις α-
περγιακές κινητοποιήσεις, παρά τη μεγάλη ταλαιπωρία που προκα-
λούν κατά τη διάρκεια της περιόδου πριν από τα Χριστούγεννα και 
το μεγάλο κόστος που μπορεί να έχουν για την οικονομία, η οποία 
αναπτύσσεται με ολοένα βραδύτερο ρυθμό.
Πλήγμα για την κυβέρνηση ήταν και ο εξαναγκασμός σε παραίτηση 
του υπεύθυνου που είχε ορίσει για την προώθηση της μεταρρύθμι-
σης του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού. Δεν είχε δηλώσει πλήρως 
τα οικονομικά του συμφέροντα και τις επαγγελματικές του συνεργα-
σίες, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η εικόνα μια εξουσίας «προνομι-
ούχων», η οποία κάνει τεχνοκρατικές αναλύσεις και περιορίζει με τις 
επιλογές της τα κοινωνικά δικαιώματα των μη προνομιούχων.

Η βασική διαφορά
Είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια επανάληψη της πολιτικής κρίσης 
του 1995, οπότε η προσπάθεια του τότε Φιλελεύθερου πρωθυπουρ-
γού Ζιπέ να προωθήσει την αναγκαία ασφαλιστική μεταρρύθμιση 
κατέληξε σε αποτυχία και έφερε την πολιτική του πτώση.
Στη Γαλλία συμπληρώνεται 25ετία αποτυχημένων προσπαθειών α-
σφαλιστικής μεταρρύθμισης, με την κατάσταση να χειροτερεύει με 
το πέρασμα του χρόνου. Όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός Φιλίπ, 
κάτι πρέπει να γίνει, γιατί οι δημογραφικές εξελίξεις μεγαλώνουν το 
ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό πρόβλημα. Όπως τόνισε, τη δεκαετία 
του ’50 αναλογούσαν πάνω από τέσσερις εργαζόμενοι για κάθε συ-
νταξιούχο, ενώ σήμερα αναλογούν λιγότεροι από δύο εργαζόμενοι 
για κάθε συνταξιούχο.
Οι Γερμανοί έχουν πιο υπεύθυνη και αποτελεσματική προσέγγιση 
σε αυτά τα ζητήματα και αυτό εξηγεί τη μεγάλη οικονομική υπε-
ροχή τους έναντι της Γαλλίας στην Ε.Ε. Στη Γερμανία την ασφα-
λιστική μεταρρύθμιση προώθησε, σε δύσκολες οικονομικές συν-
θήκες, η κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη Σρέντερ το 2003. Για 
να ενισχύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της γερμανικής οικο-
νομίας σε συνθήκες ΟΝΕ, υιοθέτησε το πρόγραμμα Agenda 2010, 
το οποίο περιλάμβανε τη μείωση συντάξεων και κοινωνικών παρο-
χών. Οι Σοσιαλδημοκράτες έχασαν τις εκλογές του 2004 από τους 
Χριστιανοδημοκράτες της Μέρκελ και εξακολουθούν να πληρώ-
νουν σήμερα τις επιλογές του Σρέντερ. Δεν υπάρχει όμως αμφι-
βολία ότι αυτές συνέβαλαν στη σημερινή οικονομική υπεροχή της 
Γερμανίας στην Ε.Ε.
Με τέτοιες κοινωνικές εκκρεμότητες, η Γαλλία είναι πρακτικά αδύ-
νατο να πρωταγωνιστήσει στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Οι ενδιαφέρου-
σες και σε περιπτώσεις πρωτοποριακές προτάσεις του Μακρόν για 
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση υπονομεύονται από την κοινωνική α-
ναταραχή στη Γαλλία, από την πολιτική φθορά που υφίσταται ο ίδιος 
και από την αδυναμία του να προωθήσει μία εξαιρετικά σημαντική 
μεταρρύθμιση, από την οποία εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, η διε-
θνής ανταγωνιστικότητα της γαλλικής οικονομίας.

Οι Γάλλοι συμπληρώνουν 25ετία 
αποτυχημένων προσπαθειών 
μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού-
συνταξιοδοτικού.

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ  
ΤΙΣ ΑΝΤΟΧΈΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΝ

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΤΉΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΉΣ ΡΟΛΟ.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγματικό εαυτό σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Περιμένοντας ακόμα να μάθουμε ποια από τις 
δύο εκδοχές ισχύει για τα περιστατικά κατά την 
αστυνομική επιχείρηση για τη λήξη της κατάληψης 
στην οδό Ματρόζου στο Κουκάκι –της ΕΛ.ΑΣ. ή της 
οικογένειας Ινδαρέ και πολλών φίλων της αλλά 
και αυτοπτών μαρτύρων–, το βασικό συμπέρασμα 
είναι ένα:

Όπως μία φαίνεται να είναι και η λύση στο πρόβλημα.

H αντίδραση του αναρχικού/αντιεξουσιαστικού χώρου στη 
διάλυση της «κοινότητας καταλήψεων» στο Κουκάκι και 
στο Μαρούσι ήταν άμεση: μαζεύτηκαν καμιά 30αριά με 
ρόπαλα και ξέσπασαν σε μαγαζιά, φέρνοντας σε απόγνω-
ση άσχετους με το ζήτημα καταστηματάρχες, και ATM στο 
κέντρο της Αθήνας, στη Μητροπόλεως, άλλοι τόσοι έκαναν 
το ίδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και οι εκδηλώσεις κο-
ρυφώθηκαν με το κάψιμο του χριστουγεννιάτικου δέντρου 
που έστησε ο δήμος Αθηναίων στην πλατεία Εξαρχείων.

Καταγράφονται βέβαια και διαφορετικές ερμηνείες για 
το κάψιμο του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία 
Εξαρχείων.

Όπως και να ’χει, ο δήμος την επομένη αντικατέστησε 
το δέντρο και η κατάσταση εξελίσσεται «σε δουλειά να 
βρισκόμαστε».

Προφανώς, είχε έναν ρόλο να επιτελέσει. Όχι σαν το άλλο, 
το μεγάλο, που πήγε άκλαυτο επειδή το μητσοτομπακο-
γιαννέικο διψούσε για αίμα ελάτου.

Όχι μόνο το έφαγαν άδικα το παλικάρι έλατο, δεν έδει-
ξαν και κανέναν σεβασμό στο νεκρό πλέον σώμα του.

Η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη.

Λύσεις υπάρχουν, όμως, ώστε να κατευναστούν οι 
αντιδράσεις και το αδίκως δολοφονηθέν έλατο να βρει 
τη δικαίωσή του μετά θάνατον, καθώς θα αποδειχθεί ότι 
έπεσε υπέρ ενός ευγενούς σκοπού.

Η άλλη μεγάλη είδηση της εβδομάδας ήταν πως στον 
Δήμο Σαλαμίνας θα χαριστούν 2,5 εκατ. ευρώ χρέη 
προς την ΕΥΔΑΠ λόγω του επικείμενου εορτασμού των 
2.500 ετών από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας.
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Όπως εξήγησε ο αρμόδιος υπουργός, Τ. Θεοδωρι-
κάκος, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο Δήμος Σαλα-
μίνας πρόκειται να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα, 
ύψους 40 εκατ. ευρώ, «στήριξης του ελληνικού 
κράτους προς έναν αριθμό δήμων οι οποίοι εδώ 
και πάρα πολλά χρόνια έχουν διάφορες υποχρε-
ώσεις, είναι καταχρεωμένοι και δεν μπορούν να 
λειτουργούν, και ενόψει αυτού του εορτασμού 
είπα ότι δεν είναι δυνατόν να συμπεριφερόμαστε 
υποκριτικά, να λέμε ότι η Σαλαμίνα γιορτάζει 
μια τόσο σημαντική επέτειο, θα γίνει επίκεντρο 
μεγάλων εκδηλώσεων, και να είναι ένας δήμος ο 
οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει».
Το θέμα, όμως, έχει προεκτάσεις και ίσως τα 40 
εκατ. να μη φτάσουν. 

Το ψάξιμο, προφανώς, έχει ξεκινήσει ήδη. Και επεκτείνεται…

Και επεκτείνεται…

Σε άλλα νέα, ο Τέρενς Κουίκ, που, όπως όλα δείχνουν, έχει 
επιστρέψει πλέον από το εξωτερικό, πήρε θέση στη δημό-
σια συζήτηση που άνοιξε το άρθρο του Κώστα Σημίτη για τα 
ελληνοτουρκικά, προσδίδοντάς του θεϊκές ιδιότητες, αφού 
πήρε τη μία δραχμή και την έκανε 340 δραχμές.

Αν η Χρυσή Αυγή αθωωθεί γι’ αυτή 
τη χονδροειδή φασιστική βία κατά 
ανύποπτων συνανθρώπων μας, τότε 
ολόκληρη η Δικαιοσύνη και μαζί της 
ολόκληρο το πολιτικό σύστημα θα 
έχουν ηττηθεί.

Η άποψη της εισαγγελέως στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής ότι το εν λόγω κόμμα δεν είναι 
εγκληματική οργάνωση είναι εξοργιστική. 
Το κόμμα της βίας οργάνωσε μεθοδικά 
πάνω από 1.000 επιθέσεις κυρίως σε αλλο-

δαπούς. Τα μέλη της είτε πραγματοποιούσαν στοχευμένες επι-
θέσεις, καταστρέφοντας μαγαζιά μεταναστών, είτε με βραδινές 
περιπολίες σε δρόμους με δίκυκλα έδερναν με ρόπαλα, τυχαία, 
όποιον αλλοδαπό ή αριστερό συναντούσαν.
Αυτή ακριβώς η καθημερινή δραστηριότητα βίας αποδεικνύει 
το αυτονόητο: στηριζόταν σε μια στρατιωτική διαβάθμιση του 
κόμματος-συμμορίας, με ρόλους των στελεχών του που ακο-
λουθούσαν κεντρική καθοδήγηση σε όλα αυτά τα περιστατικά. 
Αυτά δεν είναι υποθέσεις, έχουν αποδειχθεί.
Ακριβώς επειδή υπήρχε αυτή η ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ οργα-
νωμένη εγκληματική δράση, ήταν θέμα χρόνου να φτάσουμε 

και σε νεκρούς. Η τυφλή βία μίσους κάποιες φορές δεν μπορεί 
να ελεγχθεί.
Είναι πλέον σαφές ότι η Δικαιοσύνη οφείλει να συντρίψει την ει-
σαγγελική άποψη που προσβάλλει και την κοινή νοημοσύνη και 
το δημοκρατικό ήθος της ελληνικής κοινωνίας. Αν η Χρυσή Αυγή 
αθωωθεί γι’ αυτή τη χονδροειδή φασιστική βία κατά ανύποπτων 
συνανθρώπων μας, τότε ολόκληρη η Δικαιοσύνη και μαζί της ο-
λόκληρο το πολιτικό σύστημα θα έχουν ηττηθεί.
Η περιφρόνηση της αλήθειας με τόσα περιστατικά βίας και η πα-
ραγραφή εγκλημάτων που ΟΛΟΙ έχουμε δει και πολλοί έχουν βι-
ώσει θα είναι ένα ηχηρό χτύπημα στην ίδια τη Δικαιοσύνη. Θα 
αποδειχθεί εντελώς ανίκανη να προστατέψει την αλήθεια, το δί-
καιο, τη δημοκρατία. Στο τέλος, να προστατεύει καθέναν από εμάς.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιογράφος και συγγρα-
φέας.

ΚΑΙ ΤΑ 1.000 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  

ΒΊΑΣ ΠΟΊΟΣ  
ΤΑ ΈΚΑΝΈ;

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*



 Ή
ταν το πρώτο απόγευμα στη νέα γειτονιά μου. 
Είχα μόλις νοικιάσει το πρώτο μου σπίτι στα 
Εξάρχεια και είχα κατέβει στο σούπερ μάρκετ 
της Καλλιδρομίου για τα βασικά. Δεν πέρασαν 
τρία λεπτά από τη στιγμή που μπήκα στο κατά-
στημα και τότε εισέβαλαν δύο άντρες με μαύ-

ρα ρούχα, μάσκες και όπλα, φωνάζοντας τα κλασικά. Στις ταμίες 
να ανοίξουν άμεσα τα συρτάρια τους και στους πελάτες να μείνουν 
ακίνητοι. Δεν πέρασαν άλλα τρία λεπτά προτού οι δύο μασκοφόροι 
εξαφανιστούν με τη λεία τους και οι πελάτες συνεχίσουν να κάνουν 
τα ψώνια τους. Κάποιοι μουρμουρίζοντας για την ελλειπή αστυνό-
μευση και την ασυδοσία των νέων δήθεν επαναστατών. Οι περισσό-
τεροι, όμως, σιωπηλοί. «Η κανονικότητα των Εξαρχείων» σχολίασε 
μια γνωστή από τα βόρεια προάστια όταν της περιέγραψα, την επό-
μενη μέρα, το περιστατικό. Θυμάμαι ότι εκείνη την ημέρα με ενόχλη-
σε αυτό το στερεοτυπικό καλούπωμα του δημόσιου χώρου.
Όμως τρία χρόνια μετά, με αφορμή τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου 
του Ζακ Κωστόπουλου στην είσοδο ενός κοσμηματοπωλείου στη 
διπλανή των Εξαρχείων γειτονιά, στην πλατεία Ομονοίας, διαπίστω-
να ότι ο δημόσιος σχολιασμός είχε προχωρήσει στο στερεοτυπικό 
καλούπωμα ενός ανθρώπου. Για τους περισσότερους, το θύμα 
ήταν ένας παραβατικός ομοφυλόφιλος με αποκλίνουσα συμπεριφο-
ρά, στοιχεία που περίπου δικαιολογούσαν τον ξυλοδαρμό του. Τις 
ημέρες εκείνες συνειδητοποίησα την ένταση της επιθυμίας μου να 
σπάσω αυτά τα καλούπια των στερεοτύπων για τους ανθρώπους 
και τον χώρο. Και ο δημόσιος λόγος μου απέκτησε ένα πιο σταθερό 
περιεχόμενο: μειονότητες, μετανάστες, βία, Εξάρχεια.
Ώσπου διάβασα τον «Ματιέ» της Αγγελικής Σπανού. Και αναρωτή-
θηκα αν υπάρχει κάτι άλλο που θέλω πλέον να πω. Αν υπάρχει κάτι 
άλλο που θα μπορούσε να ραγίσει τα στερεοτυπικά καλούπια. Νο-
μίζω πως όχι. Η Αγγελική Σπανού περιγράφει στις 127 σελίδες του 
βιβλίου της όλες τις μικρές παραλλαγές του κυρίαρχου στερεοτύ-
που για έναν άνθρωπο που βρέθηκε στο περιθώριο της οικογένειάς 
του, του χωριού του, της κοινωνίας ολόκληρης, αλλά ακόμα και της 
ίδιας της οργάνωσης στην οποία μετείχε, και τελικά έμελλε να γίνει 
το επίκεντρο της προσοχής όλων αυτών με τον παραλίγο(;) θάνατό 
του. Ο Ματιέ είναι το θήραμα σε ένα προκρούστειο κυνήγι της «αν-
θρώπινης τελειότητας», ορισμένης αυθαίρετα από τον όχλο. Γονείς, 
αδέρφια, σύντροφοι, όσοι τον αντίκρισαν και όσοι απλώς άκουσαν γι’ 
αυτόν, αλλά και φυσικά οι πρώτοι σε ταχύτητα αναπαραγωγής στε-
ρεοτύπων προς ίδιον όφελος –πολιτικοί και δημοσιογράφοι–, σπεύ-
δουν να «ξεράσουν τη μαυρίλα που έχουν μέσα τους βρίσκοντας ένα 
βολικό θύμα» (σ. 121 του βιβλίου). Ο «Ματιέ» είναι ένα μυθιστόρημα 
για όλα όσα θα ήθελα ο δημόσιος λόγος μου να συμβάλει να αλλά-
ξουν στην πραγματική ζωή. Και ένα μυθιστόρημα αυτόν τον στόχο 
τον πετυχαίνει πάντα καλύτερα.
Όμως ο «Ματιέ» δεν είναι ένα πολιτικό μανιφέστο υπέρ των παραβα-
τικών ή έστω μια άλλη ματιά στον στερεοτυπικό κόσμο μας. Αυτό το 
αποδεικνύει –σε ένα αντιχολιγουντιανό φινάλε– το τέλος του βιβλίου, 
αφήνοντας να αιωρείται η σκέψη περί αναστροφής των ρόλων θύτη 
και θύματος. Ο «Ματιέ» είναι ένα βιβλίο που προκαλεί τη σκέψη μας 
και την αφήνει με την πρόκληση στα χέρια. Είναι ένα βιβλίο που πυ-
ροβολεί με ερωτήματα και σχεδόν αποφεύγει να δώσει απαντήσεις. 
Ίσως καλύτερα, γιατί θα ντρεπόμασταν να τις δούμε γραμμένες. Ο 
«Ματιέ» είναι ένα βιβλίο που μόλις διαβάσουμε θα θέλησουμε να 
κρύψουμε, αλλά πάντα θα θέλουμε να ξέρουμε την κρυψώνα.

www.freesunday.gr18 22.12.2019

βιβλίο

 ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΙΔΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κρύβοντας τον «Ματιέ»





Τ
ο «Πολυκέντρο Ανακύ-
κλωσης» για την ανταπο-
δοτική ανακύκλωση που 
τοποθετήθηκε στην Καλ-
λιθέα εγκαινίασε ο υπουρ-
γός Εσωτερικών, Τάκης 

Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο του πιλοτικού 
προγράμματος «Νέα Γενιά Ανακύκλωσης» 
που έχει ξεκινήσει το υπουργείο Εσωτερι-
κών σε συνεργασία με τους δήμους Καλλι-
θέας, Νέας Σμύρνης, Ιωαννιτών, Ναυπλίου 
και Άνδρου.
Τα εγκαίνια έγιναν παρουσία του δημάρχου 
Καλλιθέας, Δημήτρη Κάρναβου, ενώ παρευ-
ρίσκονταν μαθητές από το 2ο και το 5ο Δη-
μοτικό Σχολείο Καλλιθέας. Επρόκειτο για 
το πρώτο από τα δέκα «σπιτάκια ανακύκλω-

σης» που τοποθετούνται στην Καλλιθέα.
Μιλώντας προς τους μαθητές, ο κ. Θεοδωρι-
κάκος τούς κάλεσε να πάρουν επάνω τους την 
υπόθεση της ανακύκλωσης, ώστε και οι ίδιοι 
και οι οικογένειές τους, αλλά και ο δήμος 
τους και η χώρα μας, να ωφεληθούν. Όπως ε-
ξήγησε στα παιδιά, με την ανταποδοτική α-
νακύκλωση κερδίζουν όλοι. Ωφελούνται οι 
ίδιοι, αφού για κάθε 33 συσκευασίες κερδί-
ζουν 1 ευρώ. Κερδίζει ο δήμος, αφού μειώνε-
ται ο όγκος των απορριμμάτων στα οποία πρέ-
πει να γίνει αποκομιδή και να μεταφερθούν 
στη Φυλή, κι έτσι, μέσω της εξοικονόμησης 
χρημάτων, θα υπάρχει δυνατότητα να προ-
σφέρονται φθηνότερες και καλύτερες υπη-
ρεσίες. Κερδίζει και η χώρα, καθώς θα είναι 
συνεπής στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει 

και, από τις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης, 
θα γίνει πρωτοπόρα στην ανακύκλωση.
«Με την ανταποδοτική ανακύκλωση προσ-
δοκούμε να υπάρξουν πολύ πιο ισχυρά απο-
τελέσματα. Να αλλάξει η ζωή μας. Να περά-
σουμε στο κλαμπ των πρωτοπόρων κρατών 
της Ευρώπης και αυτό θα είναι επ’ ωφελεία 
των πολιτών, οι οποίοι θα έχουν φθηνότερες 
και καλύτερες υπηρεσίες από τους δήμους 
τους» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικά-
κος.
Σημειώνεται ότι τα 45 «σπιτάκια ανακύκλω-
σης» που τοποθετούνται στους πέντε δήμους 
που μετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα του 
υπουργείου Εσωτερικών «Νέα Γενιά Ανα-
κύκλωσης» είναι προσφορά του συστήματος 
«Ανταποδοτική Ανακύκλωση» και δεν έχουν 
κοστίσει ούτε 1 ευρώ στο υπουργείο ή στους 
δήμους.
Όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, «φιλοδοξία 
μας είναι μέσα στο 2020, ένα έτος που ονο-
μάζουμε “χρονιά της Νέας Γενιάς Ανακύκλω-
σης”, αυτό να γίνει σε όλη την Ελλάδα. Ήδη 
έχουμε συζητήσει με τον περιφερειάρχη κ. 
Πατούλη και πιστεύω ότι μέσα στο δίμηνο 
της νέας χρονιάς αυτό το μήνυμα θα μεταλα-
μπαδευτεί σε ολόκληρη την περιφέρεια Ατ-
τικής. Και από εδώ θα μεταβιβαστεί σε ολό-
κληρη τη χώρα».
Ο δήμαρχος Καλλιθέας, κ. Κάρναβος, προ-
σφωνώντας τον υπουργό Εσωτερικών, είπε 

ότι είναι τιμή του που το πιλοτικό πρόγραμμα 
«Νέα Γενιά Ανακύκλωσης» ξεκινά από την 
Καλλιθέα και επισήμανε ότι η ανακύκλωση 
«εκφράζει μια νέα αντίληψη σεβασμού της 
φύσης και της ορθολογικής διαχείρισης των 
πόρων».
Και πρόσθεσε: «Η ανακύκλωση όφειλε και 
οφείλει να είναι μια μεγάλη εθνική προτε-
ραιότητα. Κατ’ αρχήν, για λόγους καθαρά 
οικονομικούς. Κάθε μέρα ένας τεράστιος 
πλούτος πετιέται κυριολεκτικά στα σκου-
πίδια. Μια στοιχειώδης ανακύκλωση θα έ-
φερνε απευθείας εισοδήματα στις τοπικές 
μας οικονομίες, αλλά και στην εθνική οι-
κονομία. Υπολογίζεται ότι η οικονομία της 
ανακύκλωσης στην Ε.Ε. προσθέτει εισό-
δημα στην ευρωπαϊκή οικονομία πάνω από 
150 δισ. ετησίως και πάνω από 4 εκατομμύ-
ρια θέσεις εργασίας. Η υστέρηση της χώρας 
στην ανακύκλωση στερεί τη χώρα από εισό-
δημα, αλλά και από πολύτιμες θέσεις εργα-
σίας».
Αναφερόμενος στα οφέλη του δήμου όσον 
αφορά την καθαριότητα, ο κ. Κάρναβος είπε: 
«Μια καθολική ανακύκλωση θα έκανε πολύ 
πιο καθαρούς τους δρόμους, τα πεζοδρόμιά 
μας, τους δημόσιους χώρους, και αυτό θα συ-
νέβαλλε καθοριστικά στην ενίσχυση της του-
ριστικής μας εικόνας. Ιδιαίτερα τώρα για την 
Αττική, που ξαναμπαίνει στον διεθνή τουρι-
στικό χάρτη».
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οικονομία

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ 
ΤΟ ΠΡΏΤΟ  

«ΣΠΙΤΆΚΙ ΆΝΤΆΠΟΔΟΤΙΚΉΣ 
ΆΝΆΚΎΚΛΩΣΉΣ»

  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Όλα σου τα δώρα 
στον IANO!

Βιβλία, ημερολόγια, παιχνίδια, κάρτες, 
λευκώματα, αντικείμενα τέχνης.

Christmas
at IANOS

AΘHNA ΣΤΑΔΊΟΥ 24, 105 64, Τ 210 32 17 917 | IANOS MUSICSHOP | IANOS CAFÉ | 
IANOS DELI | IANOS ARTSHOP GOLDEN HALL | IANOS BAZAAR ΑΊΟΛΟΥ 67

I A N O S . G R



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Δώρα για όλους
...και για κάθε budget

�  Επιτραπέζιο Mysterium, Public 
Κατάλληλο για παιδιά 10+ ετών. Αριθμός παικτών: 2-7.

�   Τρισδιάστατα διακοσμητικά τάματα
Δημιουργία των Bob studio εμπνευσμένη από χρυσά αφιερώματα (τάματα) με παραστάσεις ανθρώπινων μορφών (τέλη 19ου αι.) από τη συλλογή 
του Μουσείου Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού. Σετ από δύο χάρτινα διακοσμητικά. Τιμή: €10.

�   Φόρεμα Η&Μ, €39,99

�  Ημερήσιο ημερολόγιο Coolbee, Public

�   «Υιοθέτησε» ένα άλογο του φιλοζωικού 
σωματείου «Rancheros». Ένα συμβολι-
κό δώρο στο πνεύμα των γιορτών. Κάντε 
τη δωρεά σας στο www.rancheros.gr.
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�   Μεταξωτές γραβάτες
Το μοτίβο αναπαράγει λεπτομέρεια από ένα μεταξωτό 
κέντημα από την Προύσα του 17ου αιώνα, συνυφα-
σμένο με χρυσό και ασήμι. Μουσείο Μπενάκη Ελλη-
νικού Πολιτισμού. Προσαρμογή σχεδίου και εκτέλεση: 
Thalassa Collection. 100% μετάξι. Τιμή: €75.

�   Χειροποίητα κεραμικά σετ για τσάι. Σχεδιασμός: Kika Hinari. Μουσείο Κυ-
κλαδικής Τέχνης. Τιμή: €460.

�  Activity Tracker Xiaomi Mi Band 3  
Μαύρο, Public

Με OLED καταγράφει τα βήματά σου, τις θερμί-
δες, την ποιότητα του ύπνου σου και τους παλ-
μούς της καρδιάς σου με ακρίβεια, και έπειτα σε 
παροτρύνει να… βγεις στους δρόμους εάν η ακι-
νησία σου διαρκέσει πολύ! Συγχρονισμένο με την 
εφαρμογή Mi Fit, σου δίνει τις πληροφορίες που 
χρειάζεσαι σε πραγματικό χρόνο και κρατάει αρ-
χείο των επιδόσεών σου. Με άμεσο ξεκλείδωμα, 
ειδοποιήσεις για κλήσεις και SMS, αλλά και αδιά-
βροχη προστασία έως 5 ΑΤΜ, είναι σχεδιασμένο 
για να βρίσκεται συνεχώς στον καρπό σου και να 
σε ωθήσει να γίνεις αποδοτικότερος!

�   Παιδικό παιχνίδι ξύλινο αυτοκίνητο με ξύλινα 
τούβλα με μαγνήτη που σχηματίζουν ένα αυ-
τοκίνητο. 
Τιμή: €47. Διαθέσιμο σε όλα τα πωλητήρια του 
Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού.

�  Lunchboxes
Σχεδιασμός: Alessi. Τιμή: €49. Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

�  Ασημένια επίχρυσα με ψήγματα λάβας  
σκουλαρίκια

Δημιουργία του Crispy Kaos. Τιμή: €43. Διαθέσιμα στο 
πωλητήριο του Μουσείου Μπενάκη της Πειραιώς 138.

�  Φούστα Η&Μ, €39,99 �  Trust GXT 1180RW Gaming 
Bundle 4-in-1, Public

Προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι 
για να ανεβάσεις επίπεδο στην 
gaming εμπειρία σου, σε ένα 
ολοκληρωμένο πακέτο που πε-
ριλαμβάνει πληκτρολόγιο, πο-
ντίκι, ακουστικά και mousepad.

� Stephen Krensky, 
Πώς βρήκε τη δουλειά του
ο Αϊ-Βασίλης, εκδ. Παπαδόπουλος
Μια διαφορετική ιστορία για την «ιστορία» του Αϊ-
Βασίλη. Τιμή: €10,99.

�  Πουλόβερ Η&Μ, €19,99



Tips για το μακιγιάζ 
του ρεβεγιόν
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�   Καθαρίστε καλά το πρόσωπό σας και ενυδατώστε το. Αν έχετε χρόνο, κάντε πριν μια μά-
σκα προσώπου που έχετε ξανακάνει (δεν είναι κατάλληλη η μέρα για δοκιμές) και μια 
μάσκα στα μάτια. Αν δεν έχετε, αρκούν δύο κουτάλια ή δύο φακελάκια τσάι, που θα έχετε 
βάλει από πριν στην κατάψυξη, για 5 λεπτά στα μάτια.

�   Αν έχετε σκοπό να «τα δώσετε όλα», προτιμήστε αδιάβροχα προϊόντα, ώστε να μην αλ-
λοιωθούν όταν ιδρώσετε. Αν έχετε λιπαρή επιδερμίδα, τα αδιάβροχα προϊόντα είναι μο-
νόδρομος.

�    Η υγρή γυαλάδα είναι καλύτερη, γιατί την αφομοιώνει πιο σωστά το δέρμα.

�   Το trend για τις γιορτές είναι έντονα σκούρα μάτια σε γήινες αποχρώσεις και nude χείλη. 
Κάντε blending στα μάτια με eyeliner και όχι με σκιά. Για να πετύχει, πρέπει να κάνετε τη 
γραμμή και να τη σβήσετε αμέσως, ώστε να μη στεγνώσει.

�   Χρησιμοποιήστε ψεύτικες βλεφαρίδες. Προσοχή στην επιλογή του μεγέθους! Ενώστε τις δικές σας 
με τις ψεύτικες με την πιο απλή μάσκαρα που έχετε, δεν θέλουμε όγκο και μήκος στη μάσκαρα.

�    Κάντε το περίγραμμα των φρυδιών σας με ένα μαλακό μολύβι και σβήστε το εσωτερικά 
με σκιά.

�    Σημαντικό το περίγραμμα στα χείλη. Δεν πρέπει να ξεχωρίζει, πρέπει όμως να οριοθετεί.

Ό,τι και να φορέσετε, τελικά όλες οι εντυπώσεις κρίνονται στο πρόσωπο. Φροντίστε, λοιπόν,  
να λάμπετε, ώστε να τραβήξετε τα βλέμματα.



  ΤΩΝ ΧΡΉΣΤΟΥ ΒΈΡΓΑΔΟΥ, PASTRY CHEF, ΚΑΙ ΜΈΛΙΝΑΣ Σ. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ, MSc, ΚΛΙΝΙΚΉΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥ

Τ
α μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες είναι τα γλυκά που έχουν 
την τιμητική τους τον Δεκέμβριο. Η εμφάνισή τους στις βιτρίνες 
των ζαχαροπλαστείων και των φούρνων συνοδεύεται από σχόλια 
στα μέσα επικοινωνίας και συζητήσεις στις παρέες για τη σύγκρι-
ση μεταξύ τους, ποιο είναι πιο «υγιεινό».

Στην πράξη, όμως, το ερώτημα αυτό δεν θα έπρεπε να σας απασχολεί ιδιαιτέ-
ρως. Διότι από διατροφικής άποψης, και ανεξάρτητα από τη συνταγή που θα 
ακολουθήσετε, ένα μελομακάρονο και ένας κουραμπιές έχουν σχεδόν τις ίδιες 
θερμίδες (περίπου 200 θερμίδες ανά τεμάχιο), αν αναφερόμαστε στο ίδιο περί-
που μέγεθος. Επίσης, και τα δύο γλυκίσματα έχουν αυξημένη συγκέντρωση 
λίπους και σακχάρων (απλών υδατανθράκων), όπως άλλωστε τα περισσότερα 

γλυκίσματα, και όντως, αναλόγως με τις πρώτες ύλες, άλλα γλυκά μπορούν να 
γίνουν «πιο υγιεινά» και άλλα λιγότερο. Ωστόσο, αν εστιάσουμε στην ποσότητα, 
ακολουθώντας τη σύσταση της μεσογειακής δίαιτας για την κατανάλωση περί-
που 2 μικρών γλυκών την εβδομάδα, δεν υπάρχει κανένα λόγος να αισθάνεστε 
τύψεις και ενοχές για το ποιο γλυκό θα καταναλώσετε τελικά. Μάλλον η μόνη 
διαφορά τους είναι πως για άλλους το αγαπημένο γλυκό των Χριστουγέννων 
είναι το μελομακάρονο και για άλλους ο κουραμπιές.
Μια και για μένα τα μελομακάρονα είναι τα αγαπημένα μου και για τον Χρήστο 
οι κουραμπιέδες, σας προτείνουμε παρακάτω δύο πεντανόστιμες συνταγές 
του αγαπημένου μας pastry chef Χρήστου Βέργαδου και για τα δύο γλυκί-
σματα.

Μελομακάρονο vs Κουραμπιές: 
Ισοπαλία!

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ
ΥΛΙΚΑ

• 500 ml ηλιέλαιο
• 120 γρ. ζάχαρη
• 1 κιλό αλεύρι
• 100 ml χλιαρό νερό
• 70 ml κονιάκ
• 100 ml χυμός πορτοκάλι
• ξύσμα από 1 πορτοκάλι
• 1/2 κουταλιά αμμωνία
• 1/2 κουταλιά μπέικιν πάουντερ
• 1/2 κουταλιά κανέλα
• 1/2 κουταλιά γαρίφαλο

Για το σιρόπι:
• 1 κιλό ζάχαρη
• 700 ml νερό
• 300 γρ. μέλι

Για το γαρνίρισμα:
• τριμμένο καρύδι

ΈΚΤΈΛΈΣΉ
Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε το 
ηλιέλαιο, προσθέτουμε όλα τα 
υλικά (εκτός του αλευριού) και 
έχοντας διαλύσει την αμμωνία 
στον χυμό πορτοκάλι. Ανακα-
τεύουμε καλά με σύρμα χειρός 
μέχρι να ομογενοποιηθούν τα 
υλικά. Στη συνέχεια ρίχνουμε 
περίπου τα 900 γρ. από το αλεύρι 
και ζυμώνουμε με το χέρι μέ-
χρι να γίνει μαλακή ζύμη που 
δεν θα κολλάει στα δάχτυλα (αν 
χρειαστεί, προσθέτουμε κι άλλο 
από το αλεύρι). Πλάθουμε σε 
ό,τι σχήμα θέλουμε και ψήνου-
με στους 170οC για περίπου 25 
λεπτά.
Σιρόπιασμα: Σε μια κατσαρόλα 
βάζουμε τη ζάχαρη με το νερό 
μέχρι να βράσουν. Κατεβάζου-
με από τη φωτιά, προσθέτουμε 
το μέλι και ανακατεύουμε μέχρι 
να λιώσει. Σιροπιάζουμε κρύα τα 
μελομακάρονα, με καυτό το σι-
ρόπι. Πασπαλίζουμε με τριμμένο 
καρύδι και σερβίρουμε.

ΥΛΙΚΑ
• 1.100 γρ. αλεύρι
• 750 γρ. βούτυρο
•  200 γρ. αμύγδαλο  

χοντροκομμένο
• 200 γρ. ζάχαρη άχνη
• 1 κουταλάκι βανίλια

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ
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ΈΚΤΈΛΈΣΉ
Χτυπάμε το βούτυρο με την άχνη μέχρι να αφρατέψουν και να ασπρίσει το μείγμα. Σταματάμε το χτύπημα, βγάζουμε 
το σύρμα και βάζουμε το φτερό. Προθέτουμε το αλεύρι και το αμύγδαλο και ανακατεύουμε. Πλάθουμε σε ό,τι σχήμα 
θέλουμε και ψήνουμε στους 170οC για περίπου 20 λεπτά. Αφού τους βγάλουμε, τους ραντίζουμε με ανθόνερο. Μόλις 
κρυώσουν, τους πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη.
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Οι γιορτές πλησιάζουν, τα σχολεία θα κλείσουν και για λίγες μέρες 
θα έχετε την ευκαιρία να περάσετε ακόμη περισσότερο χρόνο με τα 
παιδιά. Εκμεταλλευτείτε το, επιλέγοντας από τις πιο ενδιαφέρουσες 
δράσεις που «φιλοξενούνται» στην Αθήνα μέχρι το τέλος του χρόνου.

Χριστούγεννα  
με τα παιδιά

� Εκπαιδευτικά προγράμματα στον «Ελληνικό Κόσμο»
Η ομάδα μουσειοπαιδαγωγών του «Ελληνικού Κόσμου» εμπνεύστηκε από την αγαπημένη γιορτή των παιδιών και 
σχεδίασε εκπαιδευτικά προγράμματα που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Αυτόν τον Δεκέμβριο, λοιπόν, 
φτιάχνουμε γλυκά σοκολατένια και όχι μόνο, βοηθάμε τα ξωτικά του Αϊ-Βασίλη, κατασκευάζουμε μοσχομυριστά σαπού-
νια και γούρια για το 2020 και ζούμε τη μαγεία των Χριστουγέννων στον «Ελληνικό Κόσμο». Για παιδιά 3-5 ετών έως Γ΄ 
Δημοτικού. Είναι απαραίτητη η έγκαιρη τηλεφωνική κράτηση στο 212 2540000. Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης.

� O Μάρκος Σεφερλής είναι ο Κεραμιδοτρέχαλος της Άλκης Ζέη
O Μάρκος Σεφερλής, που εδώ και χρόνια έχει κερδίσει την αγάπη των παιδιών, παρουσιάζει στην Παιδική Σκηνή του 
ιστορικού και ανακαινισμένου θεάτρου Περοκέ ένα από τα καλύτερα και ωραιότερα έργα της Άλκης Ζέη, τον «Κερα-
μιδοτρέχαλο». Ένα υπέροχο έργο, βαθιά ανθρώπινο, τρυφερό και άμεσο, με σαφέστατες αναφορές στη μοναξιά και 
στην καταπίεση, μιλώντας παράλληλα για τον ρόλο της οικογένειας, τη δύναμη της φιλίας και της συνεργασίας. Και 
ταυτόχρονα ένα έργο με ξεκάθαρα οικολογικά μηνύματα, με παιδαγωγικό και βεβαίως ψυχαγωγικό χαρακτήρα, που 
προσφέρεται τόσο για μικρούς όσο και για μεγάλους. Κάθε Κυριακή από 22 Δεκεμβρίου στις 11:00.

� «Η Μάσα και ο Αρκούδος» στο Christmas Theater
Η μεγάλη θεατρική παραγωγή «Η Μάσα και ο Αρκούδος», με τους ήρωες από τη γνωστή ρωσική σειρά κινουμένων 
σχεδίων, έρχεται επιτέλους και στην Αθήνα, στο Christmas Theater, σε μια χριστουγεννιάτικη παράσταση μεταγλωτ-
τισμένη στα ελληνικά, με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, αλλά και μαγικές βιντεοπροβολές. Τα παιδιά θα έχουν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις απίθανες περιπέτειες της Μάσα, μιας μικρής ανοιχτόκαρδης αλλά άτακτης Ρω-
σίδας, και του καλύτερού της φίλου, ενός καλόκαρδου αρκούδου που δούλευε σε τσίρκο, και να διασκεδάσουν με την 
ψυχή τους. Τρίτη 24 Δεκεμβρίου στις 15:00 και 19:00. 

� Η «Ιστορία του Καρυοθραύστη» στο ΚΠΙΣΝ
Φέτος τις γιορτές οι «Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες» επιστρέφουν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
(ΚΠΙΣΝ). Για δέκα μόνο απογεύματα, από τις 22 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου, στις 18:00, ο Φάρος του ΚΠΙΣΝ μετα-
τρέπεται σε ένα παραμυθένιο τοπίο με την «Ιστορία του Καρυοθραύστη», σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου. Ο «Καρυ-
οθραύστης», το κατεξοχήν χριστουγεννιάτικο παραμύθι, που έχει σαγηνεύσει παιδιά και μεγάλους σε όλο τον κόσμο, δεν 
ήταν πάντα το μουσικό έργο για μπαλέτο του Τσαϊκόφσκι που όλοι ξέρουμε. Το 1816 ο Ερνστ Τέοντορ Αμαντέους Χόφμαν 
εκδίδει ένα μυστηριώδες, συναρπαστικό αφήγημα με ήρωες παιχνίδια που ζωντανεύουν, πολεμούν και ερωτεύονται. 
Το αρχικό κείμενο του «Καρυοθραύστη» παραμένει σήμερα σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό. Γι’ αυτό και τα φετινά 
Χριστούγεννα, τρεις (και ένας) παράξενοι παραμυθάδες, τρία (και ένα) πλάσματα με την περίεργη συνήθεια να γλιστρούν 
χορευτικά από την αφήγηση και τη μουσική στο θέατρο και τη μυθοπλασία και να μπερδεύουν γλυκά το φανταστικό με το 
πραγματικό, ανέλαβαν να ζωντανέψουν την παλιά αυτή ιστορία σε μια πρωτότυπη παράσταση-αφήγηση με πολλή μουσι-
κή, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Θωμά Μοσχόπουλου. Εισιτήρια: €5. Προτείνεται για παιδιά από 4 ετών και άνω.

� Ο πλανήτης Γη στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
Στο μεγάλο Αίθριο του Κέντρου ΓΑΙΑ η Ομάδα Τέχνης Πάροδος παρουσιάζει τη μοναδική θεατρική παράσταση «Χριστού-
γεννα στον πλανήτη Γη», με παιχνίδι, χορό, τραγούδι, ζωντανή μουσική και… ιδιαίτερα κουστούμια! Στο Αμφιθέατρο «Άγγε-
λος Γουλανδρής» παρουσιάζεται θέατρο σκιών από τον σπουδαίο ερμηνευτή Γιάννη Νταγιάκο, με την παράσταση «Χριστού-
γεννα στην Παράγκα του Καραγκιόζη». Στο εργαστήρι «Χριστούγεννα στο Διάστημα» τα παιδιά θα ταξιδέψουν στον χώρο της 
ζωγραφικής και των χειροτεχνιών και θα δημιουργήσουν κατασκευές που θα πάρουν μαζί τους. Και βέβαια μπορείτε να 
επισκεφτείτε τις μόνιμες «Έκθεση Φυσικής Ιστορίας» και «Έκθεση Κέντρου ΓΑΙΑ», την περιοδική ψηφιακή έκθεση «Σεισμός 
στο Μουσείο», καθώς και την έκθεση ζωγραφικής «Το μυστήριο της Φύσης», της γνωστής εικαστικού Φιόνας Μουζακίτη, 
στο χώρο του Café Αμμωνίτες. Στο Café Αμμωνίτες θα βρείτε γιορτινές λιχουδιές, ενώ στο Museum Café-Restaurant ο 
executive chef Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοιμάζει για σας πεντανόστιμες γευστικές απολαύσεις.
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� «Annie» στο Τάε Κβο Ντο
Η «Annie», το συγκινητικό μιούζικαλ, παρουσιάζεται έως τις 29 Δεκεμβρίου στο Τάε Κβο Ντο με τη 
σκηνοθετική υπογραφή της Θέμιδας Μαρσέλλου και πρωταγωνιστές τους Μίρκα Παπακωνσταντίνου, 
Αλέξανδρο Μπουρδούμη, Νάντια Μπουλέ, Αργύρη Αγγέλου / Άρη Πλασκασοβίτη και Κατερίνα Στικούδη. 
Τη μικρή ηρωίδα εμπνεύστηκε ο Χάρολντ Γκρέι (το 1924) φτιάχνοντας το κόμικ «Little Orphan Annie». Η 
μεταφορά του σε μιούζικαλ στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, αφού απέσπασε 7 βραβεία Tony και 6 βραβεία 
κριτικών (Drama Desk Award), εκ των οποίων και το Tony Award for Best Musical. Δεν είναι τυχαίο πως 
δύο από τα τραγούδια του μιούζικαλ, το «Tomorrow» και το «Hard-Knock Life», θεωρούνται από τα δημο-
φιλέστερα τραγούδια μιούζικαλ όλων των εποχών.

�  The Christmas Factory και η Επέλαση των Ξωτικών  
στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

Γι’ ακόμη μια χρονιά ο Αϊ-Βασίλης, η κυρα-Βασίλαινα και τα πονηρά Ξωτικά υποδέχονται τα μι-
κρά παιδιά με παιχνίδια, λιχουδιές, παιδότοπους, δραστηριότητες, αλλά και μια αγορά ιδανική για 
τα δώρα των Χριστουγέννων, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Φέτος, όμως, τα Ξωτικά, 
εφοδιασμένα με χριστουγεννιάτικα λαμπάκια και πολύχρωμες γιρλάντες, γλυκά και ζαχαρωτά, 
στολίζουν το Αρχηγείο του Αϊ-Βασίλη, το σπίτι της κυρα-Βασίλαινας, καθώς και τα τρία χριστου-
γεννιάτικα Εργοστάσια, και γεμίζουν τα τέσσερα θεματικά κτίρια με νέες, μοναδικές δράσεις και 
φωτεινά καταστήματα. Με τις οδηγίες του Αϊ-Βασίλη δημιουργούν εννέα διαφορετικά διαδραστικά 
εργαστήρια, ενώ η μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη αγορά και το πιο πλούσιο food market της πόλης 
μάς περιμένουν με ζεστό κρασί, λιχουδιές και απρόσμενες γεύσεις. Τα παιχνίδια λούνα παρκ, ο 
δωρεάν παιδότοπος και το imagination playground με παιχνίδια της Play Can Do για τους μικρούς 
επισκέπτες, το ολοκαίνουριο laser arena, τα live cooking workshops, αλλά και το Εργοστάσιο Παι-
χνιδιών, όπου θα βρείτε όλα τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει κανείς, ανοίγουν τις πόρτες τους 
για τους μικρούς φίλους του Αϊ-Βασίλη, που τους περιμένει για να διασκεδάσουν με τους δικούς 
τους σε περισσότερες από 250 εκδηλώσεις, όπως θεατρικές παραστάσεις, χορωδίες, θέατρα σκι-
ών, σόου με μάγους και ξυλοπόδαρους, μουσικά σχήματα και πολλά, πολλά άλλα.  
https://www.thechristmasfactory.gr/

� Χριστούγεννα με τον Σκρουτζ
Η θεατρική επιτυχία «Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» του Καρόλου Ντίκενς, σε θεατρική μεταφορά και 
σκηνοθεσία της δημοφιλούς δημιουργού Γιούλης Ηλιοπούλου, που το κοινό την ψήφισε και την έφερε, 
επί δύο χρονιές, στην 1η θέση στις πιο δημοφιλείς παραστάσεις και σημείωσε sold-out επιτυχία και τις 
τρεις χρονιές, επιστρέφει έως τις 6 Ιανουαρίου 2020 και φέρνει τη μαγεία των Χριστουγέννων στο θέατρο 
Λαμπέτη κάθε Κυριακή στις 11:30 και τις αργίες των εορτών για το κοινό, καθώς και τις καθημερινές για 
τα σχολεία.

� «Όλιβερ Τουίστ» στο «Θέατρον» του «Ελληνικού Κόσμου»
Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσιάζει τον «Όλιβερ Τουίστ» του Καρόλου Ντίκενς σε απόδοση, 
θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, με έναν 20μελή θίασο εξαιρετικών ηθο-
ποιών, στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Το κλασικό και διαχρονικό έργο του 
Ντίκενς, που έχει εμπνεύσει άπειρες κινηματογραφικές και θεατρικές παραγωγές, ανεβαίνει στο θεατρικό 
σανίδι σε μια υπερπαραγωγή για μικρούς και μεγάλους με την οξυδερκή και φρέσκια σκηνοθετική ματιά 
της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, πλούσια κοστούμια και σκηνικά από τη Μαρία Φιλίππου, πρωτότυπη μουσι-
κή του Γιάννη Οικονόμου και χορογραφίες από τη Χριστίνα Φωτεινάκη.
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10 βιβλια
για τισ γιορτεσ

Βασίλης Παπαδόπουλος,  
Διπλωματία και Ποίηση - Η περίπτωση του Γιώργου  
Σεφέρη, εκδ. Ίκαρος
Ο πρέσβης και συγγραφέας Βασίλης Παπαδόπου-
λος παρουσιάζει στο δοκίμιο αυτό τον Γιώργο Σε-
φέρη από μια πρωτότυπη σκοπιά, δίνοντας έμφαση 
στον διπλωμάτη Σεφέρη και στον τρόπο που η κα-
ριέρα του επηρέασε τη λογοτεχνική του δημιουργία. 
Αρχικά αναφέρεται με απλό τρόπο στην ποίησή του, 
ενώ στη συνέχεια στην υπηρεσιακή του πλευρά, 
στη δύσκολη σχέση του με το υπουργείο Εξωτερι-
κών και τους πολιτικούς. Κατόπιν εξετάζει με ποιον 
τρόπο το επάγγελμά του τον βοήθησε στην ποιητική 
δημιουργία και κάνει αναφορά και σε άλλους δι-
πλωματικούς-λογοτέχνες, επτά από τους οποίους 
έχουν τιμηθεί με Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως ο 
Pablo Neruda (Χιλή) και ο Saint-John Perse (Γαλ-
λία). Ανιχνεύει επίσης στα ποιήματα του Σεφέρη 
την επίδραση της διπλωματικής του καριέρας, στις 
δύσκολες εποχές που έζησε. Τέλος, αναλύει την 
υπηρεσιακή γλώσσα του Σεφέρη σε σχέση με την 
ποιητική του γλώσσα και παραθέτει αποχαρακτηρι-
σμένα έγγραφα και τηλεγραφήματά του, απ’ όλες τις θέσεις που υπηρέτησε ως διπλωμάτης.

Κωνσταντίνος Φίλης,  
Τουρκία, Ισλάμ, Ερντογάν, εκδ. Παπαδόπουλος
Οι εκδόσεις Παπαδόπουλος κυκλοφορούν στη 
σειρά «Μικρές Εισαγωγές» την τρίτη, επικαιρο-
ποιημένη έκδοση του βιβλίου του διεθνολόγου 
Κωνσταντίνου Φίλη. Το διάστημα που μεσο-
λάβησε από τη δεύτερη έκδοση ήταν πυκνό 
σε γεγονότα, με αποτέλεσμα η τρίτη έκδοση 
να διαφοροποιείται αρκετά σε σχέση με την 
προηγούμενη. Οι πρόωρες προεδρικές εκλο-
γές, οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαρτίου 
2019 και οι επαναληπτικές που ακολούθησαν 
στην Κωνσταντινούπολη διαμόρφωσαν ένα νέο 
πολιτικό σκηνικό στο εσωτερικό της Τουρκίας. 
Εξίσου, η συνεχιζόμενη κλίση της Άγκυρας 
προς την Ανατολή και η συστηματική απόκλισή 
της από τη Δύση δημιουργούν νέα δεδομέ-
να. Παράλληλα, το αίσθημα πολιορκίας με 
την κατασκευή ξένων εχθρών κατέστησε την 
Τουρκία ακόμη πιο επιθετική στην εξωτερική 
της πολιτική.

Adam Grant,  
Δώσε και θα πάρεις, μτφρ.: Γιώργος Μαραγκός,  
εκδ. Key Books
Ένα επαναστατικό βιβλίο που δείχνει πως το 
κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στις σχέσεις 
που έχουμε με τους άλλους ανθρώπους και 
στη γενναιοδωρία μας. Στον κόσμο του χθες, 
τα χαρακτηριστικά που οδηγούσαν κάποιον 
στην επιτυχία ήταν το πάθος, η σκληρή δου-
λειά, το ταλέντο και η τύχη. Στον κόσμο του 
σήμερα, όμως, η επιτυχία εξαρτάται πολύ 
περισσότερο από την αλληλεπίδραση που 
έχουμε με τους ανθρώπους γύρω μας. Ο 
βραβευμένος ερευνητής και καθηγητής του 
Oυόρτον Adam Grant στο «Δώσε και θα πά-
ρεις» εξετάζει τις κρυφές δυνάμεις που καθο-
ρίζουν γιατί κάποιοι ανεβαίνουν τη σκάλα της 
επιτυχίας, ενώ άλλοι βρίσκονται καθηλωμένοι 
χαμηλά. Μέσα από πραγματικές ιστορίες ο 
Grant αποκωδικοποιεί το μεγάλο μυστικό: 
όσοι δίνουν χωρίς να περιμένουν τίποτα σε 
αντάλλαγμα καταφέρνουν να κατακτούν τη μια 
κορυφή μετά την άλλη.

Ραφαήλ Μωυσής,  
Θα γίνει της... Δεής, εκδ. Καπόν
Η ΔΕΗ από το ξεκίνημά της αναδείχθηκε σε 
μια άρτια επιχείρηση που υπήρξε καθοριστι-
κός συντελεστής στο μεταπολεμικό «οικονο-
μικό θαύμα» της Ελλάδας. Πώς όμως αυτή η 
πρότυπη ΔΕΚΟ αποδιοργανώθηκε, διαμελί-
στηκε και έφτασε να χαρακτηρίζεται ως «συ-
στημική βόμβα» στα θεμέλια της ελληνικής 
οικονομίας; Γιατί είναι ακριβό το ρεύμα στην 
Ελλάδα; Πώς έφτασε η πάλαι ποτέ κραταιά 
ΔΕΗ, πάνω στην οποία στηρίχτηκε η οικονο-
μική ανάπτυξη της μεταπολεμικής Ελλάδας, 
να βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας; 
Στο βιβλίο αυτό ο Ραφαήλ Μωυσής, που 
πέρασε όλη του τη σταδιοδρομία σε θέσεις 
που είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με την 
ενέργεια, περιγράφει τα στάδια αυτής της 
κατακόρυφης πτώσης της ΔΕΗ και επιχειρεί 
να προσδιορίσει τους υπεύθυνους, εντός και 
εκτός Ελλάδας.



Λουκία Δέρβη,  
Θέα Ακρόπολη,  
εκδ. Μεταίχμιο
Καλοκαίρι του 1992. Πίσω από την επιβλητική 
πρόσοψη του ξενοδοχείου Athens Excelsior στην 
πλατεία Συντάγματος μια αόρατη κυψέλη εργα-
ζομένων ζει και δρα μακριά από τα βλέμματα 
της πελατείας, στα γραφεία, στα υπόγεια, στους 
διαδρόμους και στα δωμάτια των ορόφων. Ανά-
μεσά τους, ένας υποδειγματικός ρεσεψιονίστ, μια 
ιδιόρρυθμη καμαριέρα, ένας πρώην σεκιουριτάς 
και μια νεαρή διοικητική υπάλληλος αποκα-
λύπτουν τα οικογενειακά τους δράματα, τους 
δυνατούς έρωτες και τους προσωπικούς τους 
δαίμονες. Παράλληλα, ένα πλήθος επώνυμων και 
μη πελατών ζωντανεύουν το κλίμα της εποχής 
και την ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου. Μυστικά 
του επαγγέλματος και απόκρυφα της γοητευτικής 
παράστασης που δίνουν οι ένστολοι υπάλληλοι 
χρωματίζουν τους χαρακτήρες τους, ενώ όταν 
ο ρόλος του καθενός έχει τελειώσει, σαν ηθοποιοί αλλάζουν ρούχα και επιστρέφουν σε μια πολύ 
διαφορετική καθημερινότητα.
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Έριχ Μαρία Ρεμάρκ,  
Ο μαύρος οβελίσκος,  
μτφρ.: Γιάννης Καλιφατίδης, 
εκδ. Κέδρος
1923. Η χρονιά του μεγάλου πληθωρισμού. Η εποχή των 
κερδοσκόπων και των κομπιναδόρων, των δημόσιων 
υπαλλήλων και των μεγάλων εμπόρων, των φτωχών 
συνταξιούχων και των αναπήρων πολέμου – μιας 
κοινωνίας σε αποσύνθεση. Μια ολόκληρη γενιά έμαθε 
με τον πιο πικρό τρόπο να επιβιώνει χωρίς μέλλον και 
όραμα. Όπως τόσοι άλλοι, ο Λούντβιχ έχασε τα νιάτα 
του στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν ξέρει πια πού 
ανήκει. Αναζητώντας τον έρωτα και προσπαθώντας να 
βρει τη θέση του στη ζωή, συναντάει στον δρόμο του την 
όμορφη αλλά σχιζοφρενή Ιζαμπέλ…

Τζάιλς Μίλτον, 
D-Day – Απόβαση  
στη Νορμανδία,  
μτφρ.: Χρήστος Καψάλης,  
εκδ. Μίνωας
6 Ιουνίου 1944. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα το BBC 
διακόπτει το πρόγραμμά του και μεταδίδει τους 
στίχους από ένα ποίημα του Πολ Βερλέν: «Οι 
μακροί στεναγμοί των βιολιών του φθινοπώ-
ρου λαβώνουν την καρδιά μου μ’ έναν λήθαρ-
γο μονότονο». Εβδομήντα πέντε χρόνια μετά 
την απόβαση στη Νορμανδία, ή D-Day όπως 
έμεινε στην ιστορία, καταγράφονται για πρώτη 
φορά σε βιβλίο οι αυθεντικές αφηγήσεις όσων 
βρέθηκαν παγιδευμένοι στην πρώτη γραμμή 
της μεγαλύτερης θαλάσσιας στρατιωτικής από-
βασης. Στο νέο ιστορικό έργο του Τζάιλς Μίλτον, του συγγραφέα του best seller «Χαμένος 
Παράδεισος», περιγράφονται απ’ όλες τις πλευρές όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα μέσα 
από ιστορίες των επιζώντων: του έφηβου Αμερικανού κληρωτού, του επίλεκτου Γερμανού 
αμυνόμενου, του Γάλλου αντιστασιακού.

Αντώνης Αμπαρτζίδης,  
Σκάλα, εκδ. Θερμαϊκός 
Με την πρώτη ποιητική συλλογή του ο Αντώνης 
Αμπαρτζίδης στήνει μεθοδικά με τους στίχους των 
ποιημάτων του μια ιδεατή σκάλα και μας συμπα-
ρασύρει σε μια ανάβαση-σκοπό ζωής, πέρα από 
τις αντιξοότητες του σύγχρονου κόσμου που μας 
περιβάλλει. Συνοδοιπόροι μας, σύμβολα διαχρονικά 
μυθολογίας και ορθοδοξίας, τα οποία, υπερνικώ-
ντας τους δαίμονες που ταλανίζουν τον ποιητή, μας 
καθοδηγούν σκαλί σκαλί έως την κορυφή, όπου θα 
συναντήσουμε την πραγμάτωση του ονείρου.

Σπύρος Ι. Καπράλος, Συγκρούσεις και πολιτική  
επικοινωνία (Ανατομία ενός War Room), εκδ. Παπαζήση
Η σωστή και αποτελεσματική επικοινωνία είναι 
μία ιδιαίτερα σύνθετη υπόθεση. Αυτή η ερευνητική 
εργασία επιδιώκει σε τέσσερα κεφάλαια να εξετά-
σει μεθοδικά και διεξοδικά τους τρόπους με τους 
οποίους θα μπορούσε να διασφαλιστεί η σωστή λει-
τουργία ενός πολυχώρου επικοινωνίας, η εισαγωγή 
καινοτόμων εργαλείων, η αξιοποίηση των ώριμων 
νέων τεχνολογιών, η ποιότητα στη διαμόρφωση του 
τελικού αποτελέσματος και η ενίσχυση (ή η αποκατά-
σταση) μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Η 
δημιουργία ενός War Room έρχεται να ενισχύσει την 
ανθεκτική προσαρμοστικότητα (resilience) ενός πολι-
τικού οργανισμού (ή ενός φορέα ή μιας επιχείρησης) 
καθιστώντας τον βιώσιμο (sustainable)! Σε αντίθεση 
με ό,τι έχει δημοσιοποιηθεί και αξιοποιηθεί μέχρι 
σήμερα στην πολιτική διαμάχη, το υπόδειγμα που 
αναπτύσσει ο Σπύρος Καπράλος εντάσσεται σε μια 
λογική ολιστικής προσέγγισης, που εμπεριέχει τόσο 
τις κλασικές αρχές της πολιτικής επικοινωνίας, όσο 
και τους δρόμους που ανοίγονται με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Νταβίντ Γκρόσμαν,  
Ένα άλογο μπαίνει σ’ ένα μπαρ,  
μτφρ.: Λουίζα Μιζάν,  
εκδ. Ψυχογιός
Σε ένα καταγώγιο σε μια μικρή πόλη στο Ισραήλ δι-
οργανώνεται μια βραδιά σταντ-απ κωμωδίας, με τον 
Ντόβαλε Γκρίνσταϊν, έναν μεσήλικο κωμικό. Ανάμε-
σα στους θεατές βρίσκεται ο δικαστής Αβισάι Λαζάρ, 
πρώην συμμαθητής του, καθώς και κάποιοι άλλοι 
που θυμούνται τον Ντοβ ως ένα περίεργο, λιπόσαρκο 
παιδί. Σταδιακά, καθώς κινείται μεταξύ ιλαρότητας 
και υστερίας, ο μονόλογος του Ντοβ παίρνει τη μορφή 
απομνημονευμάτων και μας μεταφέρει πίσω σε ό,τι 
τον τρομοκρατούσε στην παιδική του ηλικία. Συνα-
ντούμε τη μητέρα του, που επέζησε του Ολοκαυτώ-
ματος και χρειάζεται συνεχή επιτήρηση, και τον τιμω-
ρητικό πατέρα του, έναν άνθρωπο του μόχθου που αδυνατεί να καταλάβει τον δημιουργικό γιο του. 
Ο Ντοβ ανακαλεί στη μνήμη του την εβδομάδα που πέρασε σε μια στρατιωτική κατασκήνωση για 
νέους, όπου ο Λαζάρ ήταν μάρτυρας ενός γεγονότος που σημάδεψε τον κωμικό για πάντα. Και ενώ 
ο Ντοβ διηγείται το ανεκδιήγητο, ο Λαζάρ έρχεται αντιμέτωπος με τον δικό του ρόλο σε αυτή την 
ιστορία απώλειας και επιβίωσης. Ένας σαρωτικός μονόλογος από τον βραβευμένο με Man Booker 
International Prize Νταβίντ Γκρόσμαν, ένα αξεπέραστο λογοτεχνικό επίτευγμα.
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Από αστυνομικά μέχρι δράματα, θρίλερ και βιογραφίες, και η νέα χρονιά θα είναι πλούσια τηλεοπτικά 
για τους fans των ξένων σειρών και κυρίως για τους συνδρομητές του Netflix, που έχει ετοιμάσει 

πολλά σίριαλ, τα οποία θα καλύψουν τα γούστα όλων των τηλεθεατών. Η «Free Sunday» ετοίμασε 
έναν οδηγό για να είστε τηλεοπτικά προετοιμασμένοι.

Οι ξένες σειρές που έρχονται  
με τη νέα χρονιά

  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Lincoln Rhyme: 
Hunt for 
the Bone Collector
Η νέα αστυνομική σειρά-θρίλερ του 
NBC είναι μία από τις πολυαναμε-
νόμενες πρεμιέρες του χειμώνα. 
Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του 
Τζέφρι Ντίβερ, που έγινε και ταινία 
με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον και την 
Αντζελίνα Τζολί, η εν λόγω σειρά 
αρχίζει στις 10 Ιανουαρίου και θέτει 
στο επίκεντρο τον Λίνκολν Ράιμ, έναν 
εγκληματολόγο ο οποίος έχει παρα-
λύσει εξαιτίας ενός τραγικού ατυχή-
ματος που είχε στη δουλειά, καθώς 
και τη νέα προστατευόμενή του, την 
Αμέλια Σακς, με την οποία συνερ-
γάζονται για την επίλυση ειδεχθών 
εγκλημάτων.

Locke & Key
Το επικείμενο δράμα θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 7 Φεβρουαρίου. Είναι βασισμένο στο ομό-
τιτλο κόμικ του Τζο Χιλ και αφορά τρία αδέλφια τα οποία μετά τον φόνο του πατέρα τους επιστρέφουν 
στο πατρικό τους σπίτι στη Μασαχουσέτη για να τακτοποιήσουν διάφορες εκκρεμότητες. Στο σπίτι 
τους θα ανακαλύψουν την ύπαρξη μαγικών κλειδιών τα οποία τους ενισχύουν με υπερδυνάμεις. Το 
μυστικό, όμως, το γνωρίζουν κι άλλοι, που δεν θα σταματήσουν να τους ενοχλούν μέχρι να πάρουν 
στην κατοχή τους τα κλειδιά.

For Life
Πρόκειται για ένα 
πολλά υποσχό-
μενο δικαστικό 
δράμα. Το «For 
Life» εξετάζει 
την πορεία του 
Άαρον, ενός 
περιθωριακού ο 
οποίος καταλήγει 
να εκτίει ισόβια 
ποινή για ένα 
έγκλημα που 
διέπραξε. Μέσα 
στη φυλακή υψί-
στης ασφαλείας ο Άαρον βρίσκει το κουράγιο να σπουδάσει νομική και γίνεται ένας από τους καλύτε-
ρους δικηγόρους. Η συμβολή του είναι καθοριστική σε πολλές σημαντικές υποθέσεις, για τις οποίες 
μεγαλοδικηγόροι και δικαστικοί ζητούν τη βοήθειά του. Τι γίνεται, όμως, με τη δική του ποινή; Τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο κρατά ο Νίκολας Πίνοκ, γνωστός από τη σειρά «Fortitude», και κάνει πρεμιέρα 
στις 11 Φεβρουαρίου στο ABC.

Star Trek: 
Picard
Στις 23 Ιανουαρίου ξεκινά η 
νέα σεζόν του «Star Trek», 
με τίτλο «Picard», στην ιντερ-
νετική πλατφόρμα του CBS. 
Ο κλασικός Πάτρικ Στιούαρτ 
θα έχει τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο, ενώ η σειρά επιστη-
μονικής φαντασίας με τους 
σταθερούς θαυμαστές θα 
αποτελείται από 10 επεισό-
δια.
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Deputy
Το «Deputy» είναι μια σειρά που κινείται 
μεταξύ περιπέτειας και γουέστερν. Κά-
νει πρεμιέρα στις 2 Ιανουαρίου στο Fox 
και ασχολείται με τις περιπέτειες ενός 
αστυνομικού που έχει τον δικό του, ιδι-
αίτερο τρόπο να κυνηγάει τους κακούς. 
Ηγέτης μιας άξιας ομάδας ανθρώπων 
του νόμου, ο Μπιλ Χόλιστερ έχει τις 
προδιαγραφές να γίνει ο αγαπημένος 
πρωταγωνιστής του τηλεοπτικού κοινού 
που διψάει για δράση.

Dracula
Πολυδιαφημισμένο, το νέο σίριαλ του 
Netflix κάνει πρεμιέρα την 1η Ιανουαρίου, 
μαζί με το «Messiah», και εξιστορεί τη 
ζωή του Κόμη Δράκουλα από τη γέννησή 
του και την πορεία του στην Ανατολική 
Ευρώπη μέχρι τις μάχες του με τους απο-
γόνους του Βαν Χέλσινγκ. Η περιγραφή 
του Netflix σημειώνει πως ο θρυλικός 
Δράκουλας μεταμορφώνεται σε ανθρώπι-
νο ον με συναισθήματα και αδυναμίες στο 
επικείμενο σίριαλ.

High Fidelity
Προγραμματισμένη να προβληθεί στις 
14 Φεβρουαρίου από το Hulu, η τηλε-
οπτική σειρά αποτελεί διασκευή του 
ομώνυμου βιβλίου του Νικ Χόρνμπι – 
στο παρελθόν είχε γίνει ταινία με πρω-
ταγωνιστή τον Τζον Κιούζακ. Στο σίριαλ 
η Ζόι Κράβιτς είναι ιδιοκτήτρια ενός 
μικρού καταστήματος μουσικών δίσκων 
η οποία αναζητά τον έρωτα υπό τους 
ήχους της ποπ και ροκ μουσικής που 
κατακλύζουν την καθημερινότητά της 
λόγω επαγγέλματος.

Nine perfect strangers
Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Λιάν 
Μοριάρτι, η σειρά με πρωταγωνίστρια τη 
Νικόλ Κίντμαν θα προβληθεί από το Hulu 
μέσα στο 2020. Εννέα άνθρωποι άγνωστοι 
μεταξύ τους συναντιούνται σε ένα θέρετρο 
υγείας. Κάποιοι είναι εκεί για να χάσουν 
βάρος, άλλοι για να κάνουν ψυχοθεραπεία 
και άλλοι έχουν κρυμμένα μυστικά. Οι 
πρώτες 10 ημέρες θα είναι ιδιαίτερα απαι-
τητικές για όλους τους. Η Νικόλ Κίντμαν, 
πιστή τελευταία σε τέτοιους είδους σειρές 
–είχε πρωταγωνιστήσει και στο «Big little 
lies» της ίδιας συγγραφέως–, αποτελεί 
εγγύηση για την επιτυχία.

House of the Dragon
Πρόκειται για το prequel του «Game of Thrones», 
που θα προβληθεί κάποια στιγμή στα μέσα της 
νέας χρονιάς από το HBO. Η επική σειρά εστιάζει 
στους προγόνους της Ντανέρις Ταργκέριεν, θα μας 
ταξιδέψει 300 χρόνια πριν από τον Πόλεμο των 
Επτά Βασιλείων, στην αρχή της δημιουργίας της 
μεγάλης δυναστείας των Δράκων, οι οποίοι κυρι-
άρχησαν στο Κινγκς Λάντινγκ και όχι μόνο. Το καστ 
δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, ούτε υπάρχουν πλη-
ροφορίες αν θα πρωταγωνιστήσει κάποιος ηθο-
ποιός από το πολυαγαπημένο «Game of Thrones».

Belgravia
Εμπνευσμένο από το «Downton Abbey», το σίριαλ εποχής 
«Belgravia» θα αρχίσει να προβάλλεται στα μέσα του 2020. 
Βασισμένο στο μυθιστόρημα του διάσημου Βρετανού Τζού-
λιαν Φέλοους, το σίριαλ ξεκινά με τον χορό του Ρίτσμοντ 
που έλαβε χώρα τη νύχτα της 15ης Ιουνίου 1815 στις Βρυ-
ξέλλες προς τιμήν του δούκα του Ουέλινγκτον. Όλη η καλή 
κοινωνία και οι ηγέτες της Ευρώπης ήταν εκεί, δύο ημέρες 
πριν από τη μάχη του Βατερλό. Δύο πλούσιες οικογένειες 
της Αγγλίας έρχονται κοντά στον χορό του Ρίτσμοντ και η 
σειρά μάς μεταφέρει 25 χρόνια μετά, όταν τα γεγονότα που 
συνέβησαν τον Ιούνιο του 1815 επιστρέφουν για να «στοι-
χειώσουν» τους πρωταγωνιστές. Ο διάσημος Τομ Ουίλκιν-
σον είναι μεταξύ των αξιόλογων ηθοποιών που παίζουν 
στο «Belgravia».

Messiah
Το βαρύ πυροβολικό του Netflix κάνει πρεμιέρα την 1η 
Ιανουαρίου και η υπόθεσή του κινείται μεταξύ θρίλερ, 
περιπέτειας και δράματος. Ένας άντρας εμφανίζεται σε 
μια πόλη της Μέσης Ανατολής ισχυριζόμενος ότι είναι ο 
διάδοχος του Ιησού. Ένας νέος Μεσσίας που εκπληρώνει 
τις γραφές της Αποκάλυψης. Όλοι τον θεωρούν περιθω-
ριακό, μέχρι που αρχίζει και πραγματοποιεί θαύματα. Οι 
πράξεις του κάνουν τον γύρο του κόσμου και η αμφιλεγό-
μενη προσωπικότητά του τραβάει πάνω του την προσοχή 
των μυστικών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ηθο-
ποιός Μισέλ Μόναχαν ενσαρκώνει τον ρόλο μιας δυνατής 
πράκτορος της CIA που καλείται να διερευνήσει ποιος 
πραγματικά είναι ο αυτοαποκαλούμενος Μεσσίας.

Selena: The Series
Η νέα σειρά του Netflix αποτυπώνει την πορεία της νεα-
ρής Τεξανής τραγουδίστριας Σελίνα Κιντανίγια. Από την 
ημέρα της γέννησής της από Μεξικανούς γονείς μέχρι 
την ημέρα της αναίτιας δολοφονίας της σε ηλικία μόλις 23 
ετών, η Σελίνα ήταν μία από τις πιο αγαπητές Αμερικα-
νίδες ερμηνεύτριες. Είχε κερδίσει βραβεία Grammy και 
ζούσε ευτυχισμένη με τον σύζυγό της, ωστόσο το νήμα 
της ζωής της κόπηκε νωρίς. Στην ομώνυμη ταινία τη Σε-
λίνα είχε υποδυθεί με μεγάλη επιτυχία η Τζένιφερ Λόπεζ, 
στην επικείμενη σειρά την υποδύεται η ηθοποιός Κρίστιαν 
Σεράτος, γνωστή από το σίριαλ «The Walking Dead».



Ε
ίναι γνωστό ότι το πέρασμα των 
χρόνων δημιουργεί διαφορετικές 
ανάγκες στον οργανισμό, με απο-
τέλεσμα να απαιτείται αλλαγή των 
διατροφικών συνηθειών. Πολλές 

φορές αυτή επιβάλλεται, καθώς κατά την τρίτη 
ηλικία εμφανίζονται οι περισσότερες χρόνιες 
παθήσεις, οι οποίες, πέρα από τη φαρμακευτι-
κή αγωγή, απαιτούν τον συνδυασμό τροφίμων 
που εξασφαλίζουν την τόνωση του οργανισμού 
και την ενέργεια που απαιτεί το σώμα, χωρίς 
όμως αυτά να συνδυάζονται με βλαβερές ου-
σίες.
Η ενίσχυση του οργανισμού με πρωτεΐνες 
θεωρείται καίριας σημασίας, γι’ αυτό πολλές 
φορές απαιτείται η λήψη κάποιων συμπληρω-
μάτων διατροφής. Οι υψηλής ποιότητας πρω-
τεΐνες που περιλαμβάνονται σε αξιόπιστα συ-
μπληρώματα συμβάλλουν στη διατήρηση της 
μυϊκής μάζας. Οι διατροφολόγοι επισημαίνουν 
ότι είναι καλό να εμπλουτίζουμε τη διατροφή 
μας με συμπληρώματα. Καθώς μεγαλώνουμε, 
ο μεταβολισμός μας αλλάζει, επομένως είναι 
σημαντικό να λαμβάνουμε θρεπτικά συστατικά, 
όπως οι υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες.
Βεβαίως, σε καμία περίπτωση δεν αντικα-

θιστούμε κάποιο γεύμα με συμπληρώματα. 
Αυτά θα πρέπει να καταναλώνονται στο πλαί-
σιο μιας ολοκληρωμένης και ισορροπημένης 
διατροφής και να συμπληρώνουν τα γεύματα, 
όχι να τα υποκαθιστούν. Ο ρόλος τους είναι να 
προσθέσουν στο καθημερινό διαιτολόγιο πρω-
τεΐνες, βιταμίνες και ανόργανα συστατικά που 
δεν εξασφαλίζονται μέσω της φυσιολογικής 

καθημερινής διατροφής.
Η δοσολογία των συμπληρωμάτων εξαρτά-
ται από τον κάθε ενήλικα. Φυσικά, είναι ορθό 
να υπάρξει συζήτηση με τον γιατρό, ώστε να 
δώσει την απαραίτητη κατεύθυνση για την πο-
σότητα και τη συχνότητα λήψης. Συνήθως τα 
συμπληρώματα λαμβάνονται δύο φορές την 
ημέρα.

Δέκα συμβουλές για καλύτερη ζωή 
και ενέργεια
• Ξεκινήστε την ημέρα σας με ένα πλήρες 
πρωινό.
• Ενισχύστε τη διατροφή σας με τροφές πλού-
σιες σε φυτικές ίνες.
• Εντάξτε τη σωματική δραστηριότητα στην κα-
θημερινότητά σας και κρατηθείτε σε φόρμα.
• Ώρα να πάρετε πρωτεΐνες! Απορροφώνται 
πολύ καλύτερα μετά από σωματική άσκηση.
• Απολαύστε τον ήλιο για παραγωγή βιταμίνης 
D, η οποία συμβάλλει στη φυσιολογική απορ-
ρόφηση του ασβεστίου.
• Πίνετε 1 έως 2 λίτρα νερό την ημέρα.
• Μην ξεχνάτε να τρώτε 3 γεύματα την ημέρα. 
H σωστή διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στη 
διατήρηση της υγείας σας.
• Οργανώστε το γεύμα της επόμενης ημέρας, 
ώστε να αποφεύγετε τον αυτοσχεδιασμό και να 
συνεχίσετε να ακολουθείτε μια καλή διατροφή.
• Αφιερώστε χρόνο για τις αγαπημένες σας 
δραστηριότητες, όπως να διαβάσετε ένα βιβλίο, 
να πάτε βόλτα τον σκύλο σας κ.λπ.
• Κοιμηθείτε 8 ώρες την ημέρα και επαναφορ-
τίστε τις μπαταρίες σας.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Η αξία της τόνωσης του οργανισμού στην τρίτη ηλικία
Δέκα συμβουλές για καλύτερη ζωή που αντιστέκεται στο πέρασμα του χρόνου.
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υγεία

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τα επίπεδα 
γνώσης και πρόθεσης συμμετοχής του κοινού σε 
κλινικές μελέτες προέκυψαν από έρευνα που πραγ-

ματοποίησε η ομοσπονδία ΡευΜΑζήν κατά τη διάρκεια της 
84ης ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η έρευνα, στην οποία 
συμμετείχαν συνολικά 1.226 ερωτηθέντες, στηρίχτηκε σε 
έξι απλές ερωτήσεις γύρω από δύο θεματικές ενότητες: 
αφενός τις γνώσεις τους σχετικά με τις κλινικές μελέτες και 
αφετέρου την πρόθεση αλλά και τις προϋποθέσεις συμμε-
τοχής τους σε αυτές.
Οι κλινικές μελέτες αποτελούν το σημαντικότερο μέρος για 
την ανάπτυξη ενός νέου φαρμάκου, καθώς στις τελικές φά-
σεις αυτών συμμετέχουν ασθενείς, ώστε να αποδειχθεί η 
θεραπευτική αξία των φαρμάκων. Κατά το παρελθόν είχε 
διαπιστωθεί έλλειψη γνώσης για τις μελέτες, ενώ είχαν πα-
ρεξηγηθεί, με τη δικαιολογία ότι μετατρέπουν τους ανθρώ-
πους σε πειραματόζωα.
Με βάση, λοιπόν, την έρευνα της ΡευΜΑζήν, το 72,6% των 
ερωτηθέντων δήλωσε πως γνωρίζει τι είναι οι κλινικές με-
λέτες, ενώ περισσότεροι από 8 στους 10 έδειξαν με τις απα-
ντήσεις τους πως γνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους 
πραγματοποιούνται οι μελέτες αυτές. Ως προς την πρόθεση 
συμμετοχής, 55,9% ήταν θετικοί, ενώ ως κύριες προϋποθέ-
σεις έθεσαν την πλήρη εξασφάλιση της υγείας τους (45,1%) 
και την επαρκή πληροφόρηση/ενημέρωση (30,2%). Αξιοση-
μείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι συμμετέ-
χοντες στην έρευνα (93%) συμφώνησαν ότι είναι σημαντική 
η συμμετοχή των ασθενών από το στάδιο του σχεδιασμού 

των κλινικών μελετών, ώστε να καλύπτονται πραγματικά οι 
ανάγκες τους.
«Τα ευρήματα αυτά είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς 
γενικά θεωρείται ότι υπάρχει ένα κενό ενημέρωσης σχε-
τικά με την αξία των κλινικών μελετών, όπως και μια δυ-
σπιστία ως προς τη συμμετοχή τους σε αυτές» δήλωσε 
η Κατερίνα Κουτσογιάννη, πρόεδρος της ΡευΜΑζήν και 
πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, συμπληρώνο-
ντας: «Έχοντας και αυτό κατά νου, πραγματοποιήσαμε την 

έρευνα θέλοντας να έχουμε μια αφετηρία για να καθορί-
σουμε ένα πλάνο σφαιρικής ενημέρωσης του κοινού και 
των ασθενών σε συνεργασία με την επιστημονική κοινό-
τητα. Στο πλαίσιο αυτό, η ομοσπονδία προγραμματίζει το 
επόμενο διάστημα τη διεξαγωγή αντίστοιχης έρευνας σε 
ασθενείς και μια ενημερωτική ημερίδα για τις κλινικές με-
λέτες στα παιδιά».
Η Ελλάδα κατέχει μία από τις χαμηλότερες θέσεις ανάμεσα 
στις χώρες της Ευρώπης αναφορικά με τον αριθμό κλινι-
κών μελετών που πραγματοποιούνται. Οι κλινικές μελέτες, 
πέρα από το σημαντικό οικονομικό όφελος που επιφέρουν 
στο κράτος και την απασχόληση νέων επιστημόνων και 
ερευνητών, προσφέρουν και νέες καινοτόμες θεραπείες 
στους ασθενείς, και μάλιστα χωρίς κόστος.
Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο δρ. Δημήτρης Μπούμπας, 
καθηγητής Παθολογίας Ρευματολογίας Ιατρικής Σχολής 
ΕΚΠΑ, διευθυντής Δ΄ Παθολογικής Κλινικής «Αττικόν», 
ερευνητής ΙΙΒΕΑΑ, που αναφέρθηκε στις «Κλινικές μελέ-
τες στη ρευματολογία σήμερα». Επίσης, παρευρέθηκε ο κ. 
Νίκος Δέδες, πρόεδρος της Θετικής Φωνής, γραμματέας 
της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, που μίλησε για την «Ενεργή 
συμμετοχή των ασθενών στις κλινικές μελέτες» αναφέρο-
ντας: «Η συμμετοχή των οργανώσεων ασθενών στις κλινι-
κές μελέτες έχει πολλαπλά οφέλη. Καλύτερο και φιλικότερο 
για τους συμμετέχοντες σχεδιασμό, υψηλότερη αποδοχή, 
εύρεση ασθενών για συμμετοχή σε μια μελέτη, παραμονή 
σε αυτήν και φυσικά ανάδειξη και μέτρηση των αποτελε-
σμάτων που ενδιαφέρουν τους ίδιους ασθενείς».

Οι 7 στους 10  Έλληνες γνωρίζουν τι είναι οι κλινικές μελέτες

Από αριστερά: Δρ. Δημήτρης Μπούμπας, Κατερίνα Κου-
τσογιάννη και Νίκος Δέδες.



 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

Η ικανότητα γραφής του παιδιού εμφανί-
ζεται ήδη από τους πρώτους μήνες της 
ζωής του και σταθεροποιείται όσο αυτό 
μεγαλώνει. Τα παιδιά κατακτούν την ικα-

νότητά τους αυτή σε μια εξελικτική πορεία, περνώ-
ντας από συγκεκριμένα στάδια. Τα στάδια εξέλιξης 
της γραφής είναι τα εξής:
• Το στάδιο μουτζουρώματος (2-3 ετών): Στο στάδιο 
αυτό το παιδί δημιουργεί τυχαία σημάδια, μουτζού-
ρες, πάνω στο χαρτί. Όπως τα παιδιά φλυαρούν, 
πριν μάθουν να χρησιμοποιούν ορθά τις λέξεις, έτσι 
χρησιμοποιούν και τα εργαλεία γραφής στην πρώ-
τη επαφή μαζί τους. Πρόκειται για σημάδια μεταξύ 
γραφής και ζωγραφικής, που στην ουσία εισάγουν 
το παιδί στον γραπτό λόγο.
• Το γραμμικό επαναλαμβανόμενο στάδιο (3-4 

ετών): Το παιδί σε αυτό το στάδιο αρχίζει να ανα-
καλύπτει πως η γραφή είναι κυρίως οριζόντια 
και πως τα γράμματα τοποθετούνται σε μια σειρά 
κατά μήκος της σελίδας. Θεωρούν, επίσης, πως 
μια λέξη που αναφέρεται σε κάτι μεγάλο έχει τη 
μορφή μιας μακρύτερης γραμμής και το αντίθε-
το. Το παιδί ψάχνει για συγκεκριμένες συνδέσεις 
μεταξύ των λέξεων και των εννοιολογικών τους 
περιεχομένων.
• Το στάδιο αντιγραφής τυχαίων γραμμάτων (4-5 
ετών): Το παιδί κατανοεί σταδιακά ποιοι τύποι είναι 
αποδεκτοί ως γράμματα και τα χρησιμοποιεί με τυ-
χαία σειρά για να αναφερθεί σε λέξεις ή προτάσεις. 
Σε αυτό το στάδιο το παιδί συνήθως φτιάχνει σειρές 
γραμμάτων που δεν αντιστοιχούν στους ήχους των 
λέξεων στις οποίες υποτίθεται ότι αναφέρονται.

• Το στάδιο φωνητικής γραφής (5-6 ετών): Στο 
στάδιο αυτό το παιδί αρχίζει να συνειδητοποιεί τη 
σχέση μεταξύ γραμμάτων και ήχων. Είναι το στά-
διο, λοιπόν, που το παιδί αρχίζει να κατακτά τη φω-
νολογική ενημερότητα. Η αρχή αυτού του σταδίου 
συχνά περιγράφεται ως γραφή γράμματος-ονόμα-
τος, γιατί μπορούν να αντιστοιχίζουν το γράφημα με 
το φώνημα.
• Το στάδιο μεταβατικής ορθογραφίας (6-7 ετών): 
Όσο το παιδί αντιλαμβάνεται το σύστημα του γρα-
πτού λόγου, αρχίζει να κατακτά και τους κανόνες 
του. Αν και η ορθογραφία του μέχρι αυτό το σημείο 
είναι φωνητική, το παιδί αρχίζει να γράφει κάποιες 
λέξεις με τη συμβατική ορθογραφία. Η γραφή του 
παιδιού πλέον γίνεται ευανάγνωστη. Το στάδιο 
αυτό ονομάζεται μεταβατικό για το γεγονός ότι το 
παιδί περνά από τη φωνητική στην καθορισμένη 

και στη συμβατική ορθογραφία.
• Το στάδιο της συμβατικής ορθογραφίας (Α΄ Δημο-
τικού και μετά): Στο στάδιο αυτό το παιδί επιτυγχάνει 
το μέγιστο αποτέλεσμα στο πλαίσιο της συμβατικής 
ορθογραφίας. Το παιδί, δηλαδή, έχει καταφέρει να 
αποκωδικοποιήσει τον γραπτό λόγο και μπορεί 
πλέον να ακολουθεί τα συμβατικά πρότυπα για τη 
γραφή.
Είναι σημαντικό γονείς και εκπαιδευτικοί να θυμού-
νται ότι το κάθε παιδί είναι μοναδικό και έχει τον δικό 
του ρυθμό ανάπτυξης της ικανότητας της γραφής. 
Ωστόσο, η μεγάλη καθυστέρηση κατάκτησης κά-
ποιου σταδίου ίσως να κρύβει κάποια δυσκολία του 
παιδιού που χρειάζεται αξιολόγηση και παρέμβαση. 
Η υποστήριξη και η εξάσκηση είναι τα κλειδιά για 
την ομαλή κατάκτηση των σταδίων της ανάπτυξης 
της γραφής.

Πώς τα παιδιά κατακτούν  
τη γραφή; Τι πρέπει  

να προσέξουν γονείς  
και εκπαιδευτικοί;

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

Είναι σημαντικό γονείς και εκπαιδευτικοί να θυμού-
νται ότι το κάθε παιδί είναι μοναδικό και έχει τον δικό 
του ρυθμό ανάπτυξης της ικανότητας της γραφής.“
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άρθρο

Μ
ε μεγάλη χαρά ο Dimello άνοιξε χθες 
για πρώτη φορά τις πόρτες του εργο-
στασίου του σε επιλεγμένους δημο-
σιογράφους. Σε μια όμορφη εκδή-

λωση, αφιερωμένη στις αξίες και τη φιλοσοφία του 
Dimello, οι καλεσμένοι είχαν τη δυνατότητα να ξε-
ναγηθούν σε όλους τους χώρους της παραγωγής 
καθώς και να παρακολουθήσουν μια ιδιαίτερα εν-

διαφέρουσα παρουσίαση. Η εκδήλωση ολοκληρώ-
θηκε με γεύμα το οποίο είχε σχεδιάσει ο chef Δη-
μήτρης Σκαρμούτσος. 
Μια ιστορία επιτυχιών και ανοίγματος καινούριων 
δρόμων. Αυτή είναι και η ιστορία της Kafea Terra 
που συμπίπτει με την εμφάνιση και την επικράτηση 
του espresso στην Ελλάδα.
Όλα ξεκίνησαν το 1988 με την εισαγωγή του Illy. Η 

Kafea Terra αναπτύχθηκε με ταχύτατους ρυθμούς 
και έφτασε να γίνει ο μεγαλύτερος εισαγωγέας Illy 
στην Ευρώπη και ο δεύτερος μεγαλύτερος παγκο-
σμίως, αμέσως μετά από τις ΗΠΑ. Και για να πούμε 
και τις πιο “πικάντικες” λεπτομέρειες: H Kafea Terra 
εξέλιξε τον espresso και τον cappuccino για τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Έτσι ξεκίνησε ο πιο αγαπημέ-
νος καφές: Ο freddo.
Όμως η πορεία δεν σταμάτησε εκεί. Το 2002 η 
Kafea Terra έπαιξε το μεγαλύτερο στοίχημα στην 
αγορά του καφέ. Τη δημιουργία του ελληνικού 
espresso. Σε πείσμα του φαινομενικά “παράλογου” 
και σε μια αγορά που αναγνώριζε άνευ όρων την ι-
ταλικότητα του espresso γεννήθηκε ο Dimello.
Και μαζί του δημιουργήθηκε και μια πρότυπη βι-
ομηχανική μονάδα, σίγουρα η κορυφαία στην Ελ-
λάδα και μία από τις πιο εξελιγμένες της Ευρώ-
πης. Κι ακόμα, ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό 
σύστημα πάνω στον καφέ που αναπτύσσεται συ-
νεχώς με μοναδικό στόχο: να κρατιέται η ποιότητα 
ψηλά. Από την παραγωγή μέχρι το σερβίρισμα στο 
φλιτζάνι.
Ο Dimello κέρδισε γρήγορα τους επαγγελμα-
τίες και πριν από λίγα χρόνια πήρε τη μεγάλη από-
φαση: Μετά την αγορά HORECA μπήκε σε όλες τις 
μορφές του και στα super market: Σαν αλεσμένος 
espresso, σαν καφές φίλτρου και πρόσφατα σαν 
κάψουλες. 
Και φυσικά έχει ήδη ξεκινήσει να κατακτά τις αγο-
ρές και στο εξωτερικό.
Η επιτυχία και τα θαύματα είναι στην καθημερινή α-
τζέντα της Kafea Terra. 
Και το μυστικό τους είναι απλούστατο: 
Δεν εφησυχάζουν ποτέ.

Dimello από την Kafea Terra
Ένα μικρό ελληνικό θαύμα... μεγάλου μεγέθους.



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

Για μία ακόμη φορά το Betarades.gr και η FS σάς προσφέ-
ρουν τα προγνωστικά τους για τα παιχνίδια της εβδομά-
δας. Το κουπόνι Πάμε Στοίχημα είναι πλούσιο σε αγώ-
νες, όπως άλλωστε αναμενόταν. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα, και η ελληνική Superleague, παίζουν 

«μπάλα», με το πρόγραμμα να είναι γεμάτο. Ένα από τα ματς που ξε-
χωρίζουν στο κουπόνι είναι το ντέρμπι του Λονδίνου, ανάμεσα στην 
Τότεναμ και την Τσέλσι. Ο Ζοζέ Μουρίνιο θα τεθεί αντιμέτωπος με 
την παλιά του ομάδα. Ντέρμπι έχουμε όμως και στην Ελλάδα, με τον 
Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Άρη στο ΟΑΚΑ. Και αυτό το παιχνίδι 
βγάζει στοιχηματική επιλογή. Από κει και πέρα, ασχολούμαστε με τα 
πρωταθλήματα Ιταλίας και Γερμανίας. Στη Serie A η προσοχή μας 
στρέφεται στο Αταλάντα - Μίλαν. Στην Bundesliga η Ουνιόν Βερολί-
νου δοκιμάζεται στην έδρα της Φορτούνα Ντίσελντορφ. Το Betarades.
gr, λοιπόν, «διάβασε» προσεκτικά το κουπόνι και κράτησε τις επιλογές 
που θα δούμε παρακάτω.
Τα προγνωστικά μας αρχίζουν από την Premier League. Εκεί, η Τό-
τεναμ φιλοξενεί την Τσέλσι. Πρόκειται για ένα τοπικό ντέρμπι, αφού 
αμφότερες οι ομάδες εδρεύουν στο Λονδίνο. Τη δεδομένη χρονική 
περίοδο οι γηπεδούχοι φαίνεται να βρίσκονται σε καλύτερη αγωνι-
στική κατάσταση. Την περασμένη αγωνιστική πήραν μεγάλη νίκη 
στην έδρα της Γουλβς, με 1-2. Ο Μουρίνιο έχει δώσει πνοή στους 
Spurs, που ανεβαίνουν βαθμολογικά και χτυπάνε την πόρτα της τε-
τράδας. Βρίσκονται στην πέμπτη θέση και στο -3 από τη σημερινή 
τους αντίπαλο, που είναι τέταρτη! Η Τσέλσι είχε ένα άσχημο αποτέ-
λεσμα την προηγούμενη εβδομάδα. Φιλοξένησε την Μπόρνμουθ και 
ηττήθηκε με 0-1. Ήταν μια γκέλα ολκής για τους «μπλε», που οφεί-
λουν να βρουν ξανά τα πατήματά τους. Το παιχνίδι είναι αμφίρροπο, 
αλλά έστω και οριακά φαβορί είναι η Τότεναμ. Παίζει στο γήπεδό της 
και είναι σε καλύτερη φόρμα. Έτσι, θα επιλέξουμε τον «άσο» σε από-
δοση 2.37.

Κερδίζει ο Παναθηναϊκός
Στην Ελλάδα, και τη Superleague, ο Παναθηναϊκός παίζει με τον 
Άρη. Το ματς θα γίνει στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» στάθηκαν όρθιοι 
στο Ηράκλειο, απέναντι στον ΟΦΗ. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν 
πίσω στο σκορ, και έμειναν με δέκα παίκτες, δεν τα παράτησαν. Βρή-
καν, λοιπόν, το γκολ της ισοφάρισης με τον Μακέντα, λίγο πριν από 
το τέλος του αγώνα. Το «τριφύλλι» δείχνει να ανεβαίνει αγωνιστικά 
και έχει μπει στην πρώτη εξάδα. Εκεί θέλει να παραμείνει μέχρι το 
τέλος του πρωταθλήματος, ώστε να συμμετάσχει στα πλέι-οφ. Επι-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με την Τότεναμ  

στο λονδρέζικο ντέρμπι!

πλέον, σήμερα οι γηπεδούχοι θα ψάξουν και… εκδίκηση για το βαρύ 
4-0 του πρώτου γύρου από τον Άρη. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν μια 
σημαντική αδυναμία, και αυτή είναι τα εκτός έδρας παιχνίδια. Επίσης, 
έχουν μία ημέρα ξεκούρασης λιγότερη από τον Παναθηναϊκό. Μακριά 
από τη Θεσσαλονίκη, δυσκολεύονται να πάρουν αποτελέσματα. Οι α-
ποδόσεις στον «άσο» είναι ιδιαίτερα ελκυστικές και θα τον προτιμή-
σουμε, στο 2.10.

Αντέχει η Μίλαν
Η Serie A έφτασε στη 17η αγωνιστική της. Ένα άκρως ενδιαφέρον 
ματς, σε αυτό το πλαίσιο, θα διεξαχθεί στο Μπέργκαμο. Η Αταλάντα 
υποδέχεται τη Μίλαν και η αγωνία ανεβαίνει κατακόρυφα. Οι φιλοξε-
νούμενοι έχουν βελτιώσει την απόδοσή τους και έχουν πάρει κάποιες 
σημαντικές νίκες. Αυτή τη στιγμή είναι στο -7 από την εξάδα, που ε-
ξασφαλίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θέλουν, λοιπόν, να κάνουν τη δική 
τους αντεπίθεση, για να μπουν στις προνομιούχες θέσεις. Η Αταλά-

ντα είναι φυσικά μια καλή ομάδα, αλλά έχει πολλά σκαμπανεβάσματα 
στην απόδοσή της. Μετά την πρόκριση στους «16» του Champions 
League υπέστη ήττα με 2-1 από την Μπολόνια. Γενικά, στο πρωτά-
θλημα έχει κάνει πολλά σφάλματα και αυτό το πληρώνει βαθμολο-
γικά. Συν τοις άλλοις, η Μίλαν παραμένει αήττητη στα τρία τελευταία 
παιχνίδια που έχει δώσει με την Αταλάντα. Η εικόνα των δύο ομάδων 
δεν δικαιολογεί το σετ των αποδόσεων. Το Χ2 εντοπίζεται στο 2.02 και 
θα ποντάρουμε σε αυτό.
Το τελευταίο βασικό προγνωστικό μας προέρχεται από την Bundesliga. 
Κι αυτή η διοργάνωση μπήκε στη 17η αγωνιστική της. Ένα κρίσιμο παι-
χνίδι για τη βαθμολογία είναι το Φορτούνα Ντίσελντορφ - Ουνιόν Βε-
ρολίνου. Η Φορτούνα είναι εντός της ζώνης του υποβιβασμού και ψά-
χνει εναγωνίως νίκες. Ειδικά σε ματς όπως το σημερινό στην έδρα της. 
Μετράει τρεις σερί ήττες, με μία πεντάρα και δύο τριάρες! Αμυντικά οι 
γηπεδούχοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και δέχονται γκολ με 
κάθε τρόπο. Απόψε πρέπει να βγουν μπροστά, για να πετύχουν κι αυτοί 
τέρματα και να πάρουν τη νίκη. Η Ουνιόν είναι σκληρή ομάδα, αλλά δεν 
αποκλείεται να χαλαρώσει τώρα που απομακρύνθηκε λίγο από την επι-
κίνδυνη ζώνη. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της ηττήθηκε 0-2 από τη Χό-
φενχαϊμ. Να σημειωθεί ότι 4/5 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια έληξαν 
με Over 2.5. Ένα ανοιχτό ματς βλέπουμε και σήμερα και καταλήγουμε 
στο Over 2.5, σε απόδοση 2.00.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για μία ακόμη εβδομάδα. 
Εσείς μην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενημερωτικό site για το στοίχημα 
μπορείτε να βρίσκετε επιλογές για live betting σε όλη τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες, όταν υπάρχει έντονη 
στοιχηματική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Λεγκανές - Εσπανιόλ (22/12, 13:00): Η Λεγκανές κερδίζει εδώ 
και τρία σερί ματς, ενώ η Εσπανιόλ δεν έχει γευτεί τη χαρά της νίκης 
στα επτά τελευταία παιχνίδια. Οι συνθήκες ευνοούν τους γηπεδού-
χους, που έχουν και τη δύναμη της έδρας. Για όλα τα παραπάνω, θα 
ρισκάρουμε στον «άσο», σε απόδοση 2.05.

* Γιουβέντους - Λάτσιο (22/12, 18:45): Η Γιουβέντους μετράει 
τρεις συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι σε καλή φόρ-
μα και αντιμετωπίζει τη Λάτσιο, που είναι μεν καλή, αλλά κατώτερη 
στις λεπτομέρειες. Πιστεύουμε ότι η «Μεγάλη Κυρία» θα σηκώσει την 
κούπα και στηρίζουμε τον «άσο», σε απόδοση 2.00.

* Ρεάλ Μαδρίτης - Αθλέτικ Μπιλμπάο (22/12, 22:00): Η Ρεάλ αρ-
νείται να χάσει εδώ και 12 συνεχόμενα ματς, ανεξαρτήτως έδρας και 
διοργάνωσης. Βγήκε αλώβητη από το Clasico, ενώ μπορούσε και να 
κερδίσει. Απόψε έχει το πάνω χέρι για τη νίκη, για να διευρύνει και το 
αήττητο σερί της. Επιλέγουμε το combo 1 & Over 1.5 σε απόδοση 1.70.

Goal Tips

* Οσασούνα - Ρεάλ Σοσιεδάδ (22/12, 15:00): Οι δύο ομάδες, για 
διαφορετικούς λόγους, χρειάζονται τη νίκη. Θα είναι, λοιπόν, πολύ προσε-
κτικές. Το ματς δεν προβλέπεται να ανοίξει ιδιαίτερα, όπως άλλωστε ούτε 
τα τελευταία ανάμεσα σε Οσασούνα και Σοσιεδάδ. Επιλογή μας αποτελεί το 
Under 2.5, σε απόδοση 1.80!

* Λεβάντε - Θέλτα (22/12, 19:30): Οι φιλοξενούμενοι αναζητούν τη νίκη 
πάση θυσία, καθώς είναι στη ζώνη του υποβιβασμού. Είναι υποχρεωμένοι 
να βρουν γκολ και θα ανοιχτούν. Από την άλλη, δέχονται εύκολα τέρματα. 
Καταλήγουμε, έτσι, στο Goal/Goal & Over 2.5, σε απόδοση 2.00.

* Σασουόλο - Νάπολι (22/12, 21:45): Η Νάπολι προέρχεται από κακή 
ήττα, με 1-2 από την Πάρμα. Θα προσπαθήσει να ανασυνταχθεί και να 
κερδίσει σήμερα, με μια εμφατική εμφάνιση. Θεωρούμε ότι οι «Παρ-
τενοπέι» έχουν τον τρόπο επιθετικά να διασπάσουν αρκετές φορές την 
άμυνα της Σασουόλο. Για τον λόγο αυτόν πάμε με το Νάπολι Over 1.5, σε 
απόδοση 1.90.

Head 2 Head

* Γουότφορντ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22/12, 16:00): Η Γιουνάιτεντ 
τρέχει ένα καλό αήττητο σερί. Επιπλέον, έχει κερδίσει τη Γουότφορντ στα 
πέντε τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Μπορεί να το κάνει και σήμερα και 
να βγάλει το «διπλό» σε απόδοση 1.75.

* Μπέτις - Ατλέτικο Μαδρίτης (22/12, 17:00): Τα έξι πιο πρόσφατα 
ματς μεταξύ των δύο ομάδων είχαν λιγότερα από τρία τέρματα. Κλειστό 
παιχνίδι προβλέπεται και σήμερα – και, γιατί όχι, πολύ κλειστό. Αμφότερες 
χρειάζονται τους πόντους και δεν θα ρισκάρουν. Πάμε με το 0-1 γκολ σε 
απόδοση 2.10.

* Βόλος ΝΠΣ - Ολυμπιακός (22/12, 17:15): Ο Ολυμπιακός είναι ανώτε-
ρος και εκτός απροόπτου θα επικρατήσει του Βόλου. Οι «ερυθρόλευκοι» 
ήταν οι νικητές και στα τρία τελευταία ματς απέναντι στον Βόλο. Θα πάμε, 
λοιπόν, με τη νίκη του Ολυμπιακού σε συνδυασμό με Over 2.5 τέρματα, σε 
απόδοση 1.80.

22/12
13:30  Αταλάντα - Μίλαν   X2  2.02
16:30  Φορτoύνα Ντ. - Ουνιόν Βερ.   Οver 2.5  2.00
18:30  Τότεναμ - Τσέλσι   1  2.37
19:30  Παναθηναϊκός - Άρης   1  2.10

www.freesunday.gr34 22.12.2019

sports



www.freesunday.gr 3112.05.2019

autowww.freesunday.gr 3114.04.2019

autowww.freesunday.gr 2916.12.2018

auto www.freesunday.gr32 21.10.2018

auto www.freesunday.gr30 07.10.2018

auto www.freesunday.gr32 18.03.2018

auto www.freesunday.gr26 04.02.2018

auto www.freesunday.gr32 10.09.2017

auto www.freesunday.gr40 09.07.2017

autowww.freesunday.gr 3118.06.2017

auto www.freesunday.gr32 04.06.2017

autowww.freesunday.gr 2907.05.2017

auto www.freesunday.gr32 05.02.2017
www.free-sunday.gr32 10.07.2016

auto

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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Καθ’ οδόν για τα Χριστούγεννα  
με το Nissan LEAF

Προκειμένου να γιορτάσει το πνεύμα των Χριστουγέννων, αλλά και 
την ανάκτηση ενέργειας, η Nissan μετέτρεψε με ειδική κατασκευή 
ένα μοναδικό Nissan LEAF σε χριστουγεννιάτικο δέντρο! Προσφέ-

ροντας ένα εκπληκτικό φωτεινό θέαμα, το συγκεκριμένο όχημα, που για 
την περίσταση ονομάστηκε «Nissan TREE», παρουσιάζει τον τρόπο με 
τον οποίο το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ανακτά ενέργεια κατά την πέδηση ή 
την επιβράδυνση.
Υπάρχουν δύο λειτουργίες οδήγησης που παρέχουν ανάκτηση ενέργειας 
στο Nissan LEAF. Με το πρωτοποριακό e-Pedal, που φέρνει μια νέα δι-
άσταση στην οδήγηση, ενθουσιάζοντας τους οδηγούς και προσφέροντάς 
τους τη δυνατότητα να επιταχύνουν και να επιβραδύνουν χρησιμοποιώ-
ντας μόνο ένα πεντάλ. Το e-Pedal βοηθά επίσης το αυτοκίνητο να ανα-
κτήσει ενέργεια μέσω της πέδησης. Η συγκεκριμένη λειτουργία έγκειται 
στην ανακύκλωση της ενέργειας από την κίνηση του αυτοκινήτου, κατά 
την πέδηση ή την επιβράδυνση, η οποία στη συνέχεια πηγαίνει κατευθείαν 
πίσω στις μπαταρίες, όπου χρησιμοποιείται για την επαναφόρτισή τους. 
Παράλληλα, το B mode είναι μια λειτουργία οδήγησης που ανακτά την ε-
νέργεια κατά την πέδηση, όταν ο οδηγός χρησιμοποιεί το πεντάλ φρένου 
με τον παραδοσιακό τρόπο.
Ο μέσος οδηγός ενός Nissan LEAF ανακτά 744 kWh καθαρής ενέργειας, 
εφόσον διανύει 18.000 χλμ. Αυτή η εξοικονόμηση ενέργειας ισοδυναμεί 
με το 20% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενός μέσου 
ευρωπαϊκού νοικοκυριού.
Οι οδηγοί των Nissan LEAF θα παραγάγουν αρκετή ενέργεια για να τροφο-
δοτήσουν 266 χριστουγεννιάτικα δέντρα με 700 λαμπτήρες πυρακτώσεως 
για μία ώρα λειτουργίας, 297 φούρνους που ψήνουν για μία ώρα την πα-
ραδοσιακή γαλοπούλα, 744 τηλεοράσεις που λειτουργούν για πέντε ώρες 
για να παρακολουθήσετε τις αγαπημένες σας ταινίες τα Χριστούγεννα και 
10.783 κατοικίες με 1.000 χριστουγεννιάτικα φώτα LED για πέντε ώρες.

Το plug-in υβριδικό Volvo XC40  
ξεκινά από €51.504

SEAT: Νέο ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων με 542.800 
αυτοκίνητα στο πρώτο 10μηνο της χρονιάς

H ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τη διάθεση 
της plug-in υβριδικής έκδοσης του XC40 Τ5 Twin 
Engine που συνδυάζει τον γνωστό τρικύλινδρο 

κινητήρα βενζίνης 1.500 κ.εκ. (180 ίππων) με έναν ηλε-
κτροκινητήρα (82 ίππων) κοντά στο αυτόματο κιβώτιο 
διπλού συμπλέκτη με 7 σχέσεις. Η συνολική ισχύς δια-
μορφώνεται στους 262 ίππους και η ροπή στα 565 Nm.
Χάρη σε μια μπαταρία 10,7 kWh η ηλεκτρική αυτονομία 
είναι στα 42-46 χιλιόμετρα με την επιλογή κίνησης Pure, 
ενώ υπάρχει η Hybrid και ακόμα τρία οδηγικά προφίλ 
(Power, Off-Road, Individual).
H διαδικασία των 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 
7,3 δευτερόλεπτα με τελική στα 205 χλμ./ώρα. Η μέση 
θεωρητική κατανάλωση είναι στα 2-2,5 λίτρα / 100 χλμ. 
(συνυπολογίζοντας την ηλεκτροκίνηση) με εκπομπή στα 
46-56 γρ. CO2/χλμ.
Οι τιμές του Volvo XC40 T5 Twin Engine με το επίπεδο 
εξοπλισμού Momentum ξεκινούν από €51.504. Το 
Momentum Pro κοστίζει από €53.314, το R-Design από 
€56.933 και το Volvo XC40 T5 Twin Engine Inscription 
από €56.515.

Η SEAT έσπασε ήδη το ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων 
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Από τον Ιανουάριο 
μέχρι τον Νοέμβριο του 2019 η ισπανική αυτοκινη-

τοβιομηχανία πούλησε 542.800 αυτοκίνητα, 10,3% περισσό-
τερα από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Το ρεκόρ πωλήσεων που επιτεύχθηκε στηρίχτηκε σε με-
γάλο βαθμό από χώρες όπου η SEAT έχει ήδη ξεπεράσει τα 
καλύτερα αποτελέσματά της στη διάρκεια του έτους, όπως 
η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία, η Ελβετία, 
το Ισραήλ και η Δανία. Στη Γερμανία, την κύρια αγορά της 
SEAT, η εταιρεία σημείωσε αύξηση 16,3%, με συνολικά 
125.700 πωληθέντα οχήματα, ακολουθούμενη από αύξηση 
8,4% στο Ηνωμένο Βασίλειο (65.100 οχήματα), 6,1% στην 
Αυστρία (19.200), 20,5% στην Ελβετία (12.000), 2,2% στο Ισ-
ραήλ (9.100) και 47,7% στη Δανία (6.800).
Επιπλέον, η SEAT διατήρησε τις πωλήσεις της στην Ισπανία 
(103.300 αυτοκίνητα) και επέκτεινε την ηγετική της θέση σε 
μια αγορά που σημείωσε πτώση σχεδόν κατά 6%. Οι πα-
γκόσμιες πωλήσεις αυξήθηκαν επίσης σε βασικές αγορές, 
όπως η Γαλλία και η Ιταλία, όπου η SEAT αυξήθηκε περισσότερο από 20% (34.500, +20,4%) και σχε-
δόν 30% (24.500, +8,4%) αντίστοιχα.

Το Peugeot 208 είναι  
το «Αυτοκίνητο του 2020» για την Ελλάδα

Οι δημοσιογράφοι-μέλη του ανεξάρτητου δημοσι-
ογραφικού θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για 
την Ελλάδα» επέλεξαν το Peugeot 208 ως «Αυτο-
κίνητο του 2020». Η επιλογή έγινε με ανοιχτή ψη-

φοφορία, 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 με τη διαδι-
κασία προεπιλογής (η οποία επίσης πραγματοποιείται με ψηφο-
φορία) από 29 νέα μοντέλα τα οποία είχαν παρουσιαστεί κατά το 
προηγούμενο 12μηνο στην ελληνική αγορά. Τα αυτοκίνητα της 
τελικής φάσης ήταν (με αλφαβητική σειρά) τα Audi A1, Citroën 
C5 Aircross, DS 3 Crossback, Kia XCeed, Mazda 3, Peugeot 

208, Renault Clio, Skoda Scala, Suzuki Jimny, VW T-Cross.
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων νικητής και «Αυτοκίνητο 
του 2020» αναδείχθηκε το Peugeot 208 με 412 βαθμούς.
Οι δημοσιογράφοι-μέλη του θεσμού επιλέγουν κάθε χρόνο 
το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» ανάμεσα στα 
καινούργια αυτοκίνητα που έχουν εμφανιστεί στην ελληνική 
αγορά το προηγούμενο 12μηνο και τα οποία έχουν οδηγή-
σει στους ελληνικούς δρόμους, με κριτήρια που αφορούν 
την τεχνολογία, την ασφάλεια, την ποιότητα, την πληρότητα 
της γκάμας, το κόστος αγοράς και χρήσης, αλλά και κάθε 
άλλο χαρακτηριστικό που συμβάλλει ώστε ένα αυτοκίνητο 
να ταιριάζει στην ελληνική πραγματικότητα και στην αντί-
ληψη της αυτοκίνησης από τους Έλληνες καταναλωτές.
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EDITH PIAF «THE SHOW»
Η «φωνή» της Edith Piaf, Jil Aigrot, επιστρέφει στην 
Αθήνα μόνο για δύο παραστάσεις, το Σάββατο 21 και 
την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου, στην κεντρική σκηνή 
του Gazarte. Δύο βραδιές αφιερωμένες στα ερωτικά 
τραγούδια της πιο σημαντικής φωνής του γαλλικού 
τραγουδιού, της Edith Piaf, που θα μας εντάξουν 
με τον πιο ξεχωριστό τρόπο στο μαγικό πνεύμα των 
Χριστουγέννων. Η Jil Aigrot, η «φωνή» της Edith 
Piaf, αναλαμβάνει να μας θυμίσει τραγούδια που 
έχουν μείνει ανεξίτηλα στον χρόνο. Κάθε παράστασή 
της αποτελεί μια συναυλιακή αλλά και συναισθημα-
τική εμπειρία, με το κοινό να αιχμαλωτίζεται από το 
αξιοσημείωτο ταλέντο της, τη δύναμη της φωνής της 
και την ακρίβεια της ερμηνείας της.

ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ & BIG BAND
Το Μέγαρο Μουσικής υποδέχεται την Παρασκευή 27 
και το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου στις 20:30 τον Μάριο 
Φραγκούλη στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης με το 
«Christmas in Athens», ένα πρόγραμμα με αγαπημένα 
τραγούδια που ο διεθνώς αναγνωρισμένος τενόρος ετοί-
μασε ειδικά για τη χριστουγεννιάτικη Αθήνα. Και τις δύο 
βραδιές ο Μάριος Φραγκούλης ξανασυναντά στη σκηνή, 
ύστερα από σχεδόν 20 χρόνια από την τελευταία τους 
κοινή εμφάνιση, τη γοητευτική σοπράνο Deborah Myers. 
Τους δύο καλλιτέχνες πλαισιώνουν οι εξαίρετοι μουσικοί 
της Big Band υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ  
ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ PLUS
Ο Μιχάλης Ρακιντζής επιστρέφει στο Plus του Σταυρού 
του Νότου, μετά τις επιτυχημένες sold-out εμφανίσεις της 
προηγούμενης σεζόν. Φέτος, τα Σάββατα του Δεκεμβρίου 
(21 & 28) και του Ιανουαρίου (4, 11 & 18), αλλά και την 
παραμονή των Χριστουγέννων, θα θυμηθούμε αγαπημέ-
νες επιτυχίες, τραγούδια που μας καθόρισαν και αγαπάμε, 
τραγούδια που σιγοτραγουδάμε, «ξυπνούν» την εφηβεία 
μας και μας γεμίζουν ενέργεια.

Μετά την τεράστια ε-
πιτυχία που σημεί-
ωσε την περσινή σεζόν 
με δέκα sold-out πα-

ραστάσεις και μετά τις τρεις sold-
out παραστάσεις στο Μέγαρο Μου-
σικής Θεσσαλονίκης, η «Λίμνη των 
Κύκνων» από το Μπαλέτο της Εθνι-
κής Λυρικής Σκηνής σε χορογραφία 
Κωνσταντίνου Ρήγου επιστρέφει για 
έξι παραστάσεις τον Δεκέμβριο (22, 
24, 26, 27, 29, 31/12) στην Αίθουσα 
Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ.

H «ΛΙΜΝΗ  
ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ»  
ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΛΕΤΟ  

ΤΗΣ ΕΛΣ ΣΕ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ  
Κ. ΡΗΓΟΥ
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Η Lucasfilm και ο Τζ. Τζ. Έιμπραμς, που επι-
στρέφει στη σκηνοθεσία, ενώνουν για μία 
ακόμη φορά τις δυνάμεις τους για ένα επικό 

ταξίδι σε έναν γαλαξία πολύ πολύ μακριά. Οι εναπομεί-

νασες δυνάμεις της Αντίστασης ανασυντάσσονται για να 
αντιμετωπίσουν το Πρώτο Τάγμα, ενώ η Ρέι προετοιμά-
ζεται για την τελική σύγκρουσή της με τον Κάιλο Ρεν. Η 
ιστορία μιας ολόκληρης γενιάς φτάνει στο τέλος της.

Στα περίχωρα της ερειπωμένης αρχαίας πόλης 
της Καλκούτας βρίσκεται ένα ορφανοτροφείο. 
Η Ίζαμπελ έχει δουλέψει σκληρά για να φρο-

ντίζει τα παιδιά που ζουν εκεί. Όντας σε απελπιστική 
οικονομική ανάγκη, για να κρατήσει το ορφανοτρο-
φείο σε λειτουργία, έχει φαινομενικά βρει τον τέλειο 
ευεργέτη και πρέπει να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για 

να συναντήσει τη γυναίκα που προθυμοποιήθηκε να 
τη βοηθήσει. Η ταινία ήδη από την αρχή δείχνει την 
αντιπαράθεση των δύο κοινωνιών: την τεράστια φτώ-
χεια της Καλκούτας και τον υπερβολικό πλούτο της 
Νέας Υόρκης. Ριμέικ της ομώνυμης δανέζικης ταινίας 
(Efter Brylluppet) της Σούζαν Μπίερ, η οποία το 2007 
είχε διεκδικήσει το Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Μπαρτ Φρέντλιχ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζούλιαν Μουρ, Όσκαρ Μισέλ Ουίλιαμς, Μπίλι Κράνταπ, Έιμπι Κουίν

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζ. Τζ. Έιμπραμς ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζ. Τζ. Έιμπραμς, Κρις Τέριο 
 ΠΑΙΖΟΥΝ: Κάρι Φίσερ, Μαρκ Χάμιλ, Άνταμ Ντράιβερ, Ντέιζι Ρίντλεϊ, Τζον Μπογιέγκα, Όσκαρ Άιζακ

ΕΥΤΥΧΙΑ

Βασισμένη στον ταραχώδη βίο και 
στο σπουδαίο έργο που κληρονό-
μησε η ελληνική μουσική από τη 

μεγαλειώδη πένα της στιχουργού Ευτυχίας 
Παπαγιαννοπούλου, η ταινία αντλεί 
έμπνευση από τα πάθη και τις αδυναμίες 
αυτής της πληθωρικής, αντισυμβατικής και 
πρωτοπόρου γυναίκας, που άφησε ανεξίτη-
λο το σημάδι της στο λαϊκό τραγούδι. Η μο-
ναδική της προσωπικότητα αποτυπώθηκε 
στους στίχους της, που έγιναν κάποιες από 
τις μεγαλύτερες και διαχρονικότερες επι-
τυχίες, όπως οι «Περασμένες μου αγάπες», 
«Όνειρο Απατηλό», «Είμαι αϊτός χωρίς φτε-
ρά», «Ηλιοβασιλέματα», «Η Φαντασία», 
«Είσαι η ζωή μου», «Μαντουμπάλα», «Στ’ 
Αποστόλη το κουτούκι», «Πετραδάκι, 
Πετραδάκι», «Μου σπάσανε τον μπαγλα-
μά», «Δυο πόρτες έχει η ζωή» («Το τελευ-
ταίο βράδυ μου»), «Ρίχτε στο γυαλί φαρ-
μάκι». Ο ιδιοσυγκρασιακός σκηνοθέτης 
συναντά την ασυμβίβαστη Ευτυχία στο 
πρόσωπο της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη 
και της Κάτιας Γκουλιώνη, που υποδύονται 
τη στιχουργό σε δύο διαφορετικές ηλικίες.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Άγγελος Φραντζής 
ΣΕΝΑΡΙΟ: Κατερίνα Μπέη 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Κάτια Γκου-
λιώνη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Θάνος Τοκάκης, 
Ντίνα Μιχαηλίδου, Παύλος Ορκόπουλος, Ευαγγελία 
Συριοπούλου, Λίλα Μπακλέση, Ανδρέας Κωνσταντί-
νου, Ευγενία Σαμαρά, Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης 
Λουδάρος, Κρατερός Κατσούλης, Ματθίλδη Μαγγίρα, 
Χρύσα Ρώπα, Φοίβος Δεληβοριάς, Χάρης Μαυρουδής, 
Λεωνίδας Κακούρης, Κατερίνα Διδασκάλου

STAR WARS: SKYWALKER Η ΑΝΟΔΟΣ
STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER

ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΜΟ
AFTER THE WEDDING
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W Με τον Μιχάλη Σαράντη ήμασταν 
από παιδιά φίλοι και ήταν αυτός που 
εμπνεύστηκε την παράσταση. Μια 
μέρα μού διάβαζε αποσπάσματα 
της μετάφρασης του Νίκου 
Παναγιωτόπουλου στο ατελιέ μου 
κι εγώ άρχισα να κάνω σχέδια. Τότε 
γεννήθηκε η ιδέα. Με ανέβασε στη 
σκηνή και μου είπε ότι είμαστε μαζί 
σε αυτό.

Ο 
Γιώργος Νανούρης, στην πρώτη του 
επαφή με το αρχαίο δράμα, σκηνο-
θετεί τον βραβευμένο με Βραβείο 
Χορν Μιχάλη Σαράντη και τον ζω-
γράφο Απόστολο Χαντζαρά. Η παρά-
σταση αφηγείται την ιστορία του Αί-
αντα, με τον ηθοποιό να ερμηνεύει 

όλους τους ρόλους και τον ζωγράφο να συνομιλεί 
μαζί του δημιουργώντας ζωντανά εικόνες και μνήμες 
του έργου, ενώ οι θεατές βρίσκονται μαζί τους επάνω 
στη σκηνή του θεάτρου. O Απόστολος Χαντζαράς μάς 
περιγράφει την αίσθηση ενός ζωγράφου πάνω στη 
θεατρική σκηνή.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο ζωγράφος τοποθε-
τείται πάνω στη σκηνή, ζωγραφίζοντας πρόσωπα και 

σκηνές της θεατρικής παράστασης. Ποια είναι τα συ-
ναισθήματά σας πάνω στη σκηνή όταν ζωγραφίζετε; 
Είναι διαφορετικά απ’ όταν ζωγραφίζετε μόνος στο α-
τελιέ σας;
Παλαιότερα οι ζωγράφοι ζωγράφιζαν σε εκκλησίες, 
στη φύση, στους δρόμους. Εδώ, όμως, τα πράγματα 
διαφέρουν. Ξαφνικά, από το να είσαι μόνος σου στον 
δικό σου χώρο, καλείσαι να ζωγραφίσεις μπροστά 
στους θεατές, σε χρόνους που απαιτεί το θέατρο. Και 
όλα αυτά σε συντονισμό με τον ηθοποιό Μιχάλη Σα-
ράντη και με τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Γιώρ-
γου Νανούρη.

Υπάρχει κάποιο πρόσωπο που αναφέρεται στο έργο 
και νιώθετε μια ιδιαίτερη σύνδεση μαζί του; Και, αν 
ναι, γιατί;
Συνδέομαι ιδιαίτερα με την Αθηνά, γιατί είναι το πρώτο 
έργο της παράστασης, γιατί είναι η θεά της πόλης μας, 
γιατί αυτή ανοίγει όλη την πλοκή του έργου, γιατί είναι 
η δυνατή, η σοφή.

Είναι εύκολο για σας να «σταθείτε» μπροστά σε τόσο 
κόσμο; Ή προτιμάτε τη μοναχικότητα του ατελιέ σας;
Άλλοτε είναι εύκολο, άλλοτε δύσκολο. Έχει διαμορ-
φωθεί, όμως, πλέον μια συνθήκη εργαστηρίου-σκη-
νής, μια στενή σχέση ηθοποιού και ζωγράφου, με 
την ευρηματική σκηνοθεσία του σκηνοθέτη μας και 
την πολύτιμη στήριξη του παραγωγού μας, Μάριου 
Τάγαρη, που δεν με φοβίζει η έκθεση στον κόσμο. 
Πάντα, βέβαια, ο καλλιτέχνης αποζητά και τη μοναχι-

κότητα του ατελιέ του. Το εργαστήριό μου το κουβα-
λάω πάντα μέσα μου.

Φαντάζομαι πως είναι η πρώτη φορά που κάνετε κάτι 
τέτοιο στο θέατρο ως ζωγράφος. Παρακολουθείτε θέ-
ατρο ο ίδιος;
Ναι, είναι η πρώτη φορά που ζωγραφίζω στο θέατρο 
και δεν είχε περάσει ποτέ από τον νου μου κάτι τέ-
τοιο. Παρακολουθώ θέατρο, όσο μου το επιτρέπει ο 
χρόνος μου.

Πώς είναι η συνεργασία σας με τον πρωταγωνιστή της 
παράστασης, Μιχάλη Σαράντη;
Με τον Μιχάλη Σαράντη ήμασταν από παιδιά φίλοι 
και ήταν αυτός που εμπνεύστηκε την παράσταση. Μια 
μέρα μού διάβαζε αποσπάσματα της μετάφρασης του 
Νίκου Παναγιωτόπουλου στο ατελιέ μου κι εγώ άρ-
χισα να κάνω σχέδια. Τότε γεννήθηκε η ιδέα. Με ανέ-
βασε στη σκηνή και μου είπε ότι είμαστε μαζί σε αυτό.

Ήταν εύκολο να σας σκηνοθετήσει ο Γιώργος Νανού-
ρης, μια και δεν είστε ηθοποιός;
Καθόλου! Απόδειξη ότι έπεσα δύο φορές από τη 
σκηνή. Ρωτήστε τον! Ο Γιώργος Νανούρης, όμως, 
είναι κορυφαίος σκηνοθέτης, επαγγελματίας, κι έτσι 
όλα κύλησαν πολύ ομαλά. Είναι πρωτόγνωρη εμπει-
ρία για μένα.

Πότε πρωτοασχοληθήκατε με τη ζωγραφική; Ποιο 
ήταν το ερέθισμα;
Ο πατέρας μου αγιογραφούσε εκκλησίες, έτσι από 
πολύ μικρός ήμουν μέσα σε ένα εργαστήριο. Εκεί 
ξεφύλλιζα βιβλία ζωγραφικής και μου άρεσαν τόσο 
πολύ οι ζωγραφιές, που ήθελα κι εγώ να κάνω κάτι 
δικό μου.

Πού μπορεί να βρει κανείς έργα σας; Σε ποιες εκθέ-
σεις συμμετέχετε αυτόν τον καιρό;
Έργα μου εκτίθενται στη Νέα Υόρκη, στον χώρο 
1stdibs, με την Gallery Decorazon, στην Artion γκα-
λερί, στην γκαλερί Lefakis. Επίσης, συμμετέχω σε Αrt 
Fair την ερχόμενη άνοιξη στη Νέα Υόρκη.

Τέλος, ποια είναι η αγαπημένη σας μορφή τέχνης, 
εκτός της ζωγραφικής;
Κάθε μορφή τέχνης μού αρέσει, από αυτόν που σκα-
λίζει μια πέτρα μέχρι τον σχεδιασμό των σύγχρονων 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

INFO
«Αίας» του Σοφοκλή

Μετάφραση: Νίκος Παναγιωτόπουλος
Σκηνοθεσία: Γιώργος Νανούρης
Ερμηνεία: Μιχάλης Σαράντης
Ζωγραφική: Απόστολος Χαντζαράς
Θέατρο Βεάκη, Στουρνάρη 32
Τηλ.: 210 5223522
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Απόστολος Χαντζαράς

«To εργαστήριό μου  
το κουβαλάω πάντα μέσα μου»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

www.freesunday.gr
22.12.201938 FREETIME



Μπορείς να γυμναστείς  
όταν είσαι άρρωστος/-η;

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

Mavridou 
• Instagram: christymav  
•  Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

www.freesunday.gr 3922.12.2019 FREETIME
ΕΥΕΞΙΑ

Α
ρχικά θα πρέπει να τονίσουμε ότι η γυμναστική ενισχύει το ανο-
σοποιητικό μας σύστημα, οπότε καλό θα ήταν να γυμναζόμαστε 
προτού αρρωστήσουμε.
Σε περίπτωση πυρετού, είτε χαμηλού είτε υψηλού, θα πρέπει κυ-
ρίως να ξεκουραστούμε, ούτως ώστε να ανακάμψει το σώμα. Η 
πλήρης ακινησία, όμως, δεν βοηθάει στην ανάκαμψη, οπότε θα 

πρέπει να κάνουμε ελάχιστη κίνηση μέσα στο σπίτι, όπως μερικά βήματα, με ξεκού-
ραση ενδιάμεσα, χωρίς να κουράζουμε και να εξαντλούμε τον οργανισμό μας.
Σε περίπτωση κρυολογήματος, συμφόρησης και βήχα, θα βοηθούσε ένα χαλα-
ρό περπάτημα ή ελλειπτικό, ούτως ώστε να επιτύχουμε την απομάκρυνση των 
φλεγμάτων από τους βρόγχους, σε συνδυασμό πάντα με την κατανάλωση πολλών 

υγρών, κυρίως ζεστών ροφημάτων και όχι καφέ, καθώς είναι διουρητικός και 
«στεγνώνει» το σώμα σας από υγρά, ενώ εμείς θέλουμε ενυδάτωση στην πα-
ρούσα φάση. Εξίσου καλό θα ήταν να κάνουμε και ενδυνάμωση μέτριας έντασης, 
όπως πιλάτες, γιόγκα ή trx, χωρίς να λαχανιάσουμε και, κυρίως, χωρίς να ιδρώ-
σουμε.
Τέλος, σε διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας, λόγω κακής στάσης σώμα-
τος, θα πρέπει να κάνουμε ειδικές ασκήσεις του πάνω μέρους του κορμού για να 
επιτύχουμε μια σωστή στάση σώματος, διότι οι παραμορφώσεις της σπονδυλικής 
στήλης (κύφωση, σκολίωση κ.λπ.) εμποδίζουν την καλή πνευμονική λειτουργία 
λόγω κακής κατανομής του αέρα στους πνεύμονες, με επακόλουθο την αναπνευ-
στική ανεπάρκεια.

Της Χριστίνας Μαυρίδου

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



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!
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