
tf

Γιώργος 
Παπαγεωργίου 
«Δεν πιστεύω 
στα στερεότυπα»

σελ. 37

Η καλή τηλεόραση 
και πάλι 
στο επίκεντρο

σελ. 16-17

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #524         19/01/20         www.freesunday.gr                                    freesundaygr          freesundaygr           @freesundaygr          i

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ //ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

tf i

σελ. 13

Θεσσαλονίκη 
Το δικαστήριο... καθορίζει 
τις εφημερίες και τα 
χειρουργεία  
των νοσοκομείων 

Άγγελος Συρίγος 
«Η επίσκεψη  
Χαφτάρ στην Αθήνα  
είναι εθνική επιτυχία» 

σελ. 10-11
σελ. 7

Υποψηφιότητες 
Όσκαρ 2020 

Τι πήγε λάθος 
και τι (αν πήγε 

κάτι) σωστά; 

Η (σύντομη) 
ιστορία  

μιας αφίσας 

 σελ. 22-23 σελ. 14

 σελ. 20-21

Megxit 
Από τη Γουόλις  
και την Νταϊάνα  

στη Μέγκαν 

ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ  

ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
�   Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΎΛΟΎ ΓΙΑ ΠτΔ 

ΒΑΖΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΙΟ ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
�   Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ 

ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΙΒΎΗΣ
�   Η ΚΎΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΎΓΙΚΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΎΤΙΚΟ

Γράφει ο Γιώργος Κύρτσος

σελ. 4, 6, 8-9
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ΕΚΔΌΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΌΣ  

ΚΥΡΤΣΌΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΌΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΌΣ ΚΥΡΤΣΌΣ
kyrtsos@freesunday.gr  

210-6754430

ΦΩΤΌΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΔΙΚΤΥΌΥ ΔΙΑΝΌΜΗΣ  

dianomi@freesunday.gr,  
 210-7230545

ΑΡΙΣΤΕΙΔΌΥ 6, ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ. 10559

ΤΗΛ: 210-6754430,  
FAX: 210-6729238 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS 
ΑΕΒΕ

Διανέμεται Δωρεάν
www.freesunday.gr

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Νέα πολιτική εποχή 

με υπογραφή Μητσοτάκη

06 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Με ιστιοφόρα, θαλαμηγούς και 

καρυδότσουφλα προς Ιταλία

07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΓΓ. ΣΥΡΙΓΟΣ «Η επίσκεψη 

Χαφτάρ στην Αθήνα είναι εθνική επιτυχία»

08-09 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Συρία - 

προσφυγικό - Λιβύη σε νέο στρατηγικό πλαίσιο

10 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Απλή (ανα)λογική

11 // ΕΥΡΩΠΗ Τα Σκόπια προς τις κάλπες

12 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σίριαλ η ρύθμιση των οφειλών

13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Το δικαστήριο… καθορίζει τις 

εφημερίες και τα χειρουργεία των νοσοκομείων 

της Θεσσαλονίκης

14 // ΑΠΟΨΗ ΝΤ. ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ Η (σύντομη) 

ιστορία μιας αφίσας

16 // ΑΠΟΨΗ ΑΝΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Στην ουσία, 

ο κ. Μητσοτάκης πολεμά το παλιό

18-19 // TWITTER Ναι, αλλά δεν μπορεί να πάει 

στο Άγιο Όρος

20-21 // ΚΟΣΜΟΣ Megxit: Από τη Γουόλις και την 

Νταϊάνα στη Μέγκαν

22-23 // ΚΟΣΜΟΣ Υποψηφιότητες Όσκαρ 2020: Τι 

πήγε λάθος και τι (αν πήγε κάτι) σωστά;

24 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Έρχεται τσουνάμι 

πλειστηριασμών

26 // ΥΓΕΙΑ Εγκρίθηκε στην Ευρώπη μια 

νέα σημαντική θεραπεία για τη ρευματοειδή 

αρθρίτιδα

SPORTS
30 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις από το 

Betarades.gr

FREE TIME
31 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώμενα της 

εβδομάδας

32 // CINEMA Τι θα δούμε στις κινηματογραφικές 

αίθουσες

33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΛΟΥΗΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ «Η 

σάτιρα ως θεσμός δεν έχει κανένα απολύτως 

όριο»

34 // BOOKS Επτά ημερολόγια για το 2020

35 // ΠΡΟΣΩΠΟ Ο Michael Seibel ανεβάζει το 

«Όνομα του Ρόδου» στη θεατρική Αθήνα

36 // COOK FILES Chicken Noodle Soup 

(ασιατική κοτόσουπα)

37 // FAMILY Δώστε χρώμα στα πάρτι σας με 

face painting!

38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συμβουλές για καλύτερη ζωή

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

Μ
ε την επιλογή που έκανε υπέρ της 
προέδρου του Συμβουλίου της Ε-
πικρατείας κ. Σακελλαροπούλου 
για την Προεδρία της Δημοκρα-
τίας, ο πρωθυπουργός κ. Μητσο-
τάκης κέρδισε μια μεγάλη νίκη 
σε επίπεδο τακτικής, έστειλε τα 

σωστά πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα και, κυρίως, προετοί-
μασε το πέρασμα του δημόσιου βίου σε μια νέα εποχή.
Στα χαρακτηριστικά αυτής της νέας εποχής περιλαμβάνονται η 
αξιοκρατία, η ισότητα των φύλων, η απομάκρυνση από την κομ-
ματοκρατία.
Με την πρωτοβουλία που πήρε ο Μητσοτάκης ενίσχυσε την ει-
κόνα του ηγέτη που προωθεί τις μεταρρυθμίσεις. Στο θέμα της 
εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας μπόρεσε πρώτα να απο-
συνδέσει την εκλογή από το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, 
όπως το 2015, και στη συνέχεια να βγάλει τη χώρα από την πα-
γίδα ενός αδιέξοδου κομματικού πάρε-δώσε.
Με τις κινήσεις που έκανε φαίνεται να εξασφαλίζει την πανηγυ-
ρική εκλογή της κ. Σακελλαροπούλου από την πρώτη ψηφοφο-
ρία και με περισσότερες από 250 ψήφους στη Βουλή.

Η Προεδρία Παυλόπουλου
Ο κ. Μητσοτάκης εκφράστηκε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον 
απερχόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλο. Όλοι 
γνώριζαν πως δεν επρόκειτο να παρατείνει την παραμονή του κ. 
Παυλόπουλου στο Προεδρικό Μέγαρο.
Τον θεωρεί, εδώ και χρόνια, έναν πολιτικό με αξιοπρεπή 
παρουσία στον δημόσιο βίο, ο οποίος όμως έχει ξεπε-
ραστεί από τις εξελίξεις. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ γνώ-
ριζε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να προτείνει ο Μη-
τσοτάκης δεύτερη θητεία Παυλόπουλου, γι’ αυτό 
σήκωσε τους τόνους υπέρ του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα 
προκαλούσε πολιτικό ή και εσωκομματικό πρό-
βλημα στη ΝΔ.
Αυτό που δεν κατάλαβαν στην Κουμουνδούρου 
ήταν ότι ο Μητσοτάκης ετοίμαζε, στο θέμα της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας, την υπέρβαση του 
κομματικού συστήματος. Δεν ήθελε τον Παυλό-
πουλο. Δεν θα πήγαινε σε ισχυρό πολιτικό πα-
ράγοντα του χώρου της κεντροδεξιάς, ούτε όμως 
ήθελε κάποιου είδους πάρε-δώσε με τις οργανω-
μένες δυνάμεις της κεντροαριστεράς.
Επέλεξε την κ. Σακελλαροπούλου, ανώτατη δικα-
στική λειτουργό με μόρφωση, ήθος, σημαντική επαγ-
γελματική διαδρομή και ικανότητες. Με τον τρόπο αυτόν 
δεν έθιξε κανέναν, παρέκαμψε το κομματικό σύστημα και 
έστειλε θετικά μηνύματα στην κοινωνία.

Νέα κοινωνική δυναμική
Επιλέγοντας την κ. Σακελλαροπούλου ο κ. Μητσοτάκης συμ-
βάλλει στη δημιουργία μιας νέας κοινωνικής και πολιτικής δυ-
ναμικής.
Θα έχουμε την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ε-
ξέλιξη με θετικό συμβολισμό και τεράστια σημασία. Ο πρωθυ-
πουργός διορθώνει με τον καλύτερο τρόπο και το λάθος που 
έκανε σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της κυβέρνησης, όπου μόνο το 
10% των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου είναι γυναίκες.
Σε μια εποχή που στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
βρίσκεται η Φον ντερ Λάιεν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, όπως και 
πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, εφαρμόζουν την ισότητα των 
φύλων σε ό,τι αφορά την επιλογή των στελεχών, ο Μητσοτάκης 
δείχνει έτοιμος να πρωταγωνιστήσει και σε αυτή την προσπά-
θεια.
Ταυτόχρονα, εφαρμόζει την αξιοκρατία στο ανώτατο πολιτειακό 
επίπεδο, εφόσον επιλέγει μια προσωπικότητα με σημαντική ε-
παγγελματική διαδρομή, η οποία δεν προέρχεται ούτε ανήκει 
στον πολιτικό του χώρο.
Από τη στιγμή που επιβεβαιώνονται η ισότητα των φύλων και η 

ΝΈΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΈΠΟΧΉ 
ΜΈ ΥΠΟΓΡΑΦΉ 
ΜΉΤΣΟΤΑΚΉ

  ΤΟΥ ΈΥΡΩΒΟΥΛΈΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Τι σημαίνει  
η θριαμβευτική εκλογή 
της Αικατερίνης 
Σακελλαροπούλου  
στην Προεδρία  
της Δημοκρατίας.

Τσίπρας-ΣΥΡΙΖΑ πέφτουν 
συνεχώς έξω, γιατί αναλύουν τον 
Μητσοτάκη όπως θα τον ήθελαν 
και όχι όπως είναι.

Η εκλογή Προέδρου της 
Δημοκρατίας ενίσχυσε το 
μεταρρυθμιστικό προφίλ 
Μητσοτάκη και δημιούργησε νέα 
δυναμική.

αξιοκρατία σε επίπεδο Προεδρίας της Δημοκρατίας, το καλό πα-
ράδειγμα περνάει στο σύνολο του πολιτικού, διοικητικού συστή-
ματος και στην ίδια την κοινωνία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θύμα της προπαγάνδας του
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρας και το επιτελείο του έπε-
σαν και αυτή τη φορά θύματα της προπαγάνδας τους. Αναλύουν 
τις κινήσεις του Μητσοτάκη με βάση το πώς θα τον ήθελαν και 
όχι το πώς πραγματικά είναι. Γι’ αυτό πέφτουν συνεχώς έξω στις 
εκτιμήσεις τους.
Τον ήθελαν, για τις ανάγκες της προπαγάνδας τους, έτοιμο να 
κάνει μια επιλογή από τον πολιτικό χώρο της ΝΔ, η οποία θα 
αποτελούσε αφετηρία εσωκομματικών αντιπαραθέσεων. Ο Μη-
τσοτάκης κινήθηκε σε διαφορετική κατεύθυνση και σε πλήρη 
συνεννόηση με Σαμαρά.
Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι ο Μητσοτάκης είναι ένας α-
κραίος νεοφιλελεύθερος, αιχμάλωτος ακροδεξιών δυνάμεων, και 
πως εφαρμόζει μια πολιτική που παραπέμπει στον αιμοσταγή δι-
κτάτορα της Χιλής Πινοσέτ.
Τώρα το πώς ένας πολιτικός ηγέτης με αυτά τα χαρακτηριστικά 
προτείνει την κ. Σακελλαροπούλου για την Προεδρία της Δημο-
κρατίας είναι ένα ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν 
οι αρχιπροπαγανδιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Η αξιοπιστία τους έχει κα-
ταρρεύσει, γιατί ασκούν αντιπολίτευση με βάση πρόχειρες ιδε-
ολογικές και πολιτικές κατασκευές οι οποίες δεν έχουν καμία 
σχέση με τον Μητσοτάκη και την πολιτική πραγματικότητα.

Σε μπούμερανγκ μετατράπηκε και το επιχείρημα της ηγεσίας 
του ΣΥΡΙΖΑ για υποτιθέμενα πολιτικά, κομματικά καλλι-

στεία τα οποία είχε οργανώσει ο Μητσοτάκης δήθεν για 
να ευτελίσει τον θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Τα πολιτικά καλλιστεία υπήρξαν μόνο στη φαντασία 
των αρχιπροπαγανδιστών του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μητσοτά-
κης θέλησε με την επιλογή του να σηματοδοτήσει 
το τέλος μιας πολιτικής περιόδου στην οποία πα-
ραμένει εγκλωβισμένος ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ευθύνε-
ται για τις διαστάσεις της οικονομικής κρίσης του 
2008-2009, ποιος και πώς διαχειρίστηκε τα μνη-
μόνια, ποιος μας επέβαλε το περιττό τρίτο μνημό-
νιο και άλλα ενδιαφέροντα, τα οποία όμως αφο-
ρούν το παρελθόν.
Το μέλλον μας δεν είναι προέκταση μιας εθνικής α-

ποτυχίας και της κρίσης, αλλά στηρίζεται στην αξι-
οκρατία, στην κοινωνική δυναμική, στον εκσυγχρο-

νισμό της κοινωνίας, στην αποκομματικοποίηση του 
δημόσιου βίου. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, 

ο Μητσοτάκης έκανε την πολιτική υπέρβαση εκεί που ο 
Τσίπρας επένδυε στην πολιτική αποτελμάτωση.

Τέλεια εκτέλεση
Αυτό που προκαλεί εντύπωση με την πρωτοβουλία Μητσοτάκη 
είναι ότι συνδύασε τη σωστή σύλληψη με την τέλεια εκτέλεση.
Ο πρωθυπουργός έδειξε ότι έχει ανοιχτό μυαλό και ανοιχτούς 
ορίζοντες και πως έχει φτιάξει, στο ανώτατο κυβερνητικό επί-
πεδο, ένα σύστημα εξουσίας που λειτουργεί αθόρυβα και απο-
τελεσματικά.
Παρά τον βομβαρδισμό με πολιτικά και παραπολιτικά ερεθί-
σματα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και πολλά ΜΜΕ, ο 
κ. Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του κινήθηκαν χωρίς να υπάρ-
ξει η παραμικρή διαρροή και με την ταχύτητα που εξυπηρετούσε 
τον πολιτικό σχεδιασμό τους.
Έτσι, η απόφασή του υπέρ της κ. Σακελλαροπούλου έκανε τη 
μεγαλύτερη δυνατή εντύπωση στην ευρύτερη κοινή γνώμη 
και υποχρέωσε την αιφνιδιασμένη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σε μια 
γρήγορη αναγκαστική αναδίπλωση. Από εκεί που προετοιμα-
ζόταν για έναν πόλεμο πολιτικής φθοράς κατά της κυβέρνησης, 
ο κ. Τσίπρας προσχώρησε, σε διάστημα ωρών, στην πλειοψη-
φία υπέρ της υποψηφιότητας της κ. Σακελλαροπούλου. Αμή-
χανα δήλωσε ότι «αυτός δεν θα γίνει Μητσοτάκης», ενώ και οι 
ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται ότι, και να ήθελε να 
γίνει, δεν μπορεί.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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



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 καυσόξυλών μας 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€
1,3 m3 (χύδην)

από 7€ από 20€

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΙΧΤΥ)

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΑΔΙ)

2 Σακιά φουρνισμένα  
Δρυς & Όξιά  

+ 1 σακουλα προσαναμα

Ανάμεικτα Big Bag Όξιά - Δρυς 
Προϊόντα  αποκλειστικά ελληνικής υλοτομίας

3€ 5€ 15€

120€
 Στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ!



Τα εκατοντάδες μίλια που απέχουν 
οι ελληνικές ακτές από τις ιταλικές 
και οι κίνδυνοι των ναυαγίων 
δεν πτοούν τους διακινητές, που 
μεταφέρουν μετανάστες με κάθε 
τρόπο έναντι χιλιάδων ευρώ.

Το εγκαταλελειμμένο καράβι σε μια πλαγιά περίπου 50 
μέτρα πάνω από τη θάλασσα εντυπωσίαζε τους τουρί-
στες που περνούσαν από τις ήρεμες ακτές της Αιτωλο-
ακαρνανίας.

Όμως η απάντηση που έδιναν οι ντόπιοι, όταν κάποιος τούς ρωτούσε 
τι δουλειά είχε εκεί το καράβι, ήταν αφοπλιστική, αλλά και εντυπω-
σιακή συγχρόνως.
«Το χρησιμοποιούν για να μεταφέρουν πρόσφυγες απέναντι» έλε-
γαν χαμογελώντας. Το απέναντι ήταν η Ιταλία, η οποία στα πλησιέ-
στερα σημεία της απέχει 150 με 200 μίλια.
Μια τέτοια απόπειρα μετάβασης στην Ιταλία ήταν η τελευταία, η 
οποία είχε την τραγική κατάληξη του ναυαγίου 13 μίλια από τους Α-
ντίπαξους.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι περίπου 50 μετανάστες 
οι οποίοι επέβαιναν στο πλοίο είχαν ξεκινήσει με ΚΤΕΛ από την 
Αθήνα με κατεύθυνση την Άρτα, όπου διανυκτέρευσαν, και από εκεί 
μεταφέρθηκαν νύχτα σε ακτή του νομού Πρέβεζας. Εκεί επιβιβάστη-
καν στο μοιραίο σκάφος.
Από τους επιβαίνοντες, περισυνελέγησαν 21 ζωντανοί και μετα-
φέρθηκαν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, όπου τρεις από αυτούς, 
αφγανικής καταγωγής, αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους ως 
οι διακινητές και συνελήφθησαν. Δώδεκα άνθρωποι είχαν χάσει 
τη ζωή τους, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αγνοουμέ-
νων, για τους οποίους πολύ σύντομα εξέλιπαν οι ελπίδες να βρε-
θούν ζωντανοί.
Δεν ήταν η πρώτη φορά που εντοπιζόταν παράνομη διακίνηση κοντά 
στους Αντίπαξους, όπου στις 16 Δεκεμβρίου είχε βρεθεί το υπό τουρ-
κική σημαία σκάφος «SELANIK 1» που θα έπαιρνε 33 μετανάστες 
από ακτή κοντά στην Ηγουμενίτσα. Οι δύο διακινητές συνελήφθη-
σαν, οι δύο Έλληνες συνεργοί τους που μετέφεραν τους αλλοδαπούς 
στην ακτή όχι.
Στο σύμπλεγμα των Παξών, όμως, στις 26 Μαΐου είχε συλληφθεί αλ-
λοδαπός διακινητής να μεταφέρει προς Ιταλία εννέα μετανάστες με 
το ιστιοφόρο «Katerina» με σημαία Αγγλίας. Οι αρχές, μάλιστα, πρό-
λαβαν και τον συνεργό, λίγο πριν φύγει από το «Ελ. Βενιζέλος».

Η οδός της Αδριατικής
Η μετάβαση των προσφύγων στην Ιταλία μέσω της Αδριατικής δεν 
είναι μια νέα υπόθεση.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το 1991, αμέσως μετά την κα-
τάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Αλβανία, δεκάδες 
πλοία μετέφεραν απελπισμένους Αλβανούς που επεδίωκαν να πάνε 
στην Ιταλία, η οποία απείχε από τις αλβανικές ακτές περίπου 50 
μίλια. Ήταν το ένα από τα δύο μεγάλα κύματα εξόδου της περιόδου, 
με το άλλο να είναι αυτό που έφερε δεκάδες χιλιάδες Αλβανούς στην 
Ελλάδα. Έξι χρόνια αργότερα, το 1997, όταν στην Αλβανία έγινε η «ε-
ξέγερση των πυραμίδων», που ανέτρεψε την κυβέρνηση Μπερίσα, 
ένα ακόμη κύμα εξόδου ακολούθησε. Σε εκείνο το κύμα συνέβη το 
ναυάγιο ενός αλβανικού πλοίου που μετέφερε μετανάστες, το οποίο 
συγκρούστηκε με ιταλικό πολεμικό πλοίο που προσπάθησε να το ε-

μποδίσει, με αποτέλεσμα να βυθιστεί και 83 Αλβανοί που επέβαι-
ναν σε αυτό να χάσουν τη ζωή τους.
Η «αλβανική οδός» προς Ευρώπη επανήλθε στο προσκήνιο το 
2016, όταν έκλεισε ο βαλκανικός δρόμος μέσω Σκοπίων και Σερ-
βίας. Αλλά, παρά τις προσπάθειες να λειτουργήσει, η ιταλική παρέμ-
βαση και η ενίσχυση των ναυτικών περιπολιών στην Αδριατική δεν 
ευνόησαν τη θεσμοθέτησή του.

Διακίνηση πολυτελείας
Πριν από έναν μήνα, στις 12 Δεκεμβρίου 2019, η Eurojust, η υπη-
ρεσία της Ε.Ε. για τη συνεργασία στην Ποινική Δικαιοσύνη, και η 
Europol ανακοίνωσαν με ικανοποίηση ότι, μετά από έρευνες, με τη 
συνεργασία των ελληνικών και των ιταλικών αρχών εξαρθρώθηκε 
κύκλωμα το οποίο δρούσε και στις δύο χώρες και διακινούσε πρό-
σφυγες και μετανάστες με σκάφη αναψυχής.
Το κύκλωμα, ως μέλη του οποίου συνελήφθησαν οκτώ Έλληνες, Ι-
ταλοί αλλά και υπήκοοι χωρών της Μέσης Ανατολής, είχε διακινή-
σει από τον Νοέμβριο του 2018 περίπου 140 άτομα από ακτές της 
Δυτικής Ελλάδας, μέσω των στενών μεταξύ Κέρκυρας και Αλβανίας, 
στην ιταλική ακτή ανάμεσα στο Οτράντο και στο Λέτσε.
Ανάμεσα στους 140 ήταν και ανήλικοι. Το ταξίδι κρατούσε 12 ώρες, 
μερικές φορές σε σκάφη μικρότερα των 10 μέτρων, και κάθε επιβά-
της πλήρωνε 5.500-6.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέ-
θηκαν και εννέα άτομα που ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν προς Ιτα-
λία με αυτόν τον τρόπο.
Ήταν μια σημαντική μέρα για την Eurojust, διότι συνέπεσε με την 
πρώτη ημέρα της αναβαθμισμένης λειτουργίας της ως υπηρεσίας 
πλέον της Ε.Ε.
Όπως προκύπτει από το γεγονός ότι στο πλοίο που βυθίστηκε στους 
Αντίπαξους επέβαιναν 50 άτομα, οι 140 που το κύκλωμα φέρεται να 
είχε διακινήσει σε έναν χρόνο είναι ένας εξαιρετικά μικρός αριθμός.

Απευθείας από την Τουρκία
Η μετάβαση στην Ιταλία με αναχώρηση από ακτές της Δυτικής Ελ-
λάδας δεν είναι ο μόνος διαθέσιμος δρόμος. Σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις, διακινητές χρησιμοποιούν ως επιχείρημα το ότι τα ελληνικά 
νησιά έχουν κορεστεί και πείθουν τους ενδιαφερόμενους πρόσφυ-
γες και μετανάστες να κάνουν απευθείας το ταξίδι για Ιταλία.
Στις 24 Νοεμβρίου το Λιμενικό εντόπισε ανοιχτά των Οθωνών, 
κοντά στην Κέρκυρα, μια θαλαμηγό με αμερικανική σημαία, η 
οποία, όπως αποδείχθηκε μετά τη συνεργασία με τις ιταλικές αρχές, 
λίγο πριν είχε αποβιβάσει στις ακτές του Λέτσε 43 άτομα, υπηκόους 
τρίτων χωρών, τους οποίους είχε παραλάβει απευθείας από τις τουρ-
κικές ακτές. Η θαλαμηγός είχε τριμελές πλήρωμα από αλλοδαπούς, 
που συνελήφθησαν μετά την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος.

Από τα νησιά του Ιονίου
Δύο ημέρες νωρίτερα, στη θαλάσσια περιοχή της Βασιλικής, του πιο 
τουριστικού προορισμού της Λευκάδας, είχε ναυαγήσει ιστιοφόρο 
το οποίο μετέφερε 54 αλλοδαπούς που περισυνελέγησαν σώοι, ενώ 

τρεις μήνες νωρίτερα στα ανοιχτά της Ζακύνθου είχε εντοπιστεί το 
σκάφος «ARAKBA» με σημαία Ουκρανίας, το οποίο είχε ξεκινήσει 
από την Τουρκία και μετέφερε στην Ιταλία 37 μετανάστες. Και σε 
αυτή την περίπτωση το πλήρωμα του σκάφους ήταν μόλις δύο άτομα, 
τα οποία, σύμφωνα με το Λιμενικό, ήταν Ουκρανοί πολίτες.
Η μόνη περίπτωση που ενεπλάκη κυρίως Έλληνας στη διακίνηση 
ήταν αυτή ενός 67χρονου που συνελήφθη στη Λευκάδα, με την κα-
τηγορία ότι είχε μεταφέρει με το σκάφος του 23 αλλοδαπούς στην Ι-
ταλία.

Σε κρύπτες ψυγείων
Μια άλλη μέθοδος η οποία εφαρμόζεται αφορά την προσπάθεια ε-
ξόδου προς Ιταλία από την κανονική οδό, με πλοία της γραμμής από 
την Πάτρα ή την Ηγουμενίτσα, αλλά με πλαστά έγγραφα. Οι συλλή-
ψεις σε τέτοιες περιπτώσεις αφορούν μεμονωμένα περιστατικά και 
δεν είναι ιδιαίτερα πολλές.
Πιο συνηθισμένες είναι οι περιπτώσεις οδηγών φορτηγών που μετα-
φέρουν μετανάστες σε ειδικές κρύπτες των οχημάτων τους. Η μέθο-
δος είναι παλιά και δοκιμασμένη. Συνήθως η απόπειρα αφορά μικρό 
αριθμό μεταναστών και γίνεται με οχήματα με αλλοδαπούς οδηγούς.
Την προτελευταία ημέρα του 2019, στις 30 Δεκεμβρίου, σε μια υπό-
θεση που θύμισε την τραγωδία στη Βρετανία με τους Βιετναμέζους 
μετανάστες, εντοπίστηκαν πέντε μετανάστες σε φορτηγό ψυγείο με 
οδηγό μια 28χρονη αλλοδαπή, που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε 
πλοίο για Ιταλία.
Σπανίως συμβαίνει και με μικρότερα οχήματα, όπως στις 15 Σεπτεμ-
βρίου, όταν το Λιμενικό στην Ηγουμενίτσα συνέλαβε τέσσερις αλλο-
δαπούς σε ειδική κρύπτη σε βανάκι το οποίο οδηγούσαν δύο άλλοι 
αλλοδαποί.
Συνολικά οι αριθμοί απέχουν παρασάγγας από τους αριθμούς των α-
φίξεων από την Τουρκία, όμως, αν για κάθε σκάφος που εντοπίζεται, 
ένα έχει καταφέρει να διαφύγει όπως στην Τουρκία, το τελευταίο ε-
ξάμηνο πρέπει να αποπειράθηκαν να μεταβούν ακτοπλοϊκά στην Ιτα-
λία σχεδόν 1.000 άτομα, δηλαδή πάνω από πέντε την ημέρα.

ΜΕ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ, 
ΘΑΛΑΜΗΓΟΎΣ ΚΑΙ 
ΚΑΡΎΔΟΤΣΟΎΦΛΑ 
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Η συνολική εξωτερική  
πολιτική που άσκησε  
ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε το μήνυμα 
ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα 
που υποχωρεί.

«Ε
θνική επιτυχία» 
χαρακτηρίζει ο α-
ναπληρωτής κα-
θηγητής Διεθνούς 
Δικαίου και Εξω-
τερικής Πολιτικής 
στο Πάντειο Πανεπι-

στήμιο και βουλευτής Α΄ Αθηνών με τη ΝΔ Άγγε-
λος Συρίγος την επίσκεψη Χαφτάρ στην Αθήνα, και 
μάλιστα στη διαδρομή προς το Βερολίνο.
Ο κ. Συρίγος προειδοποιεί ότι αν επιτευχθεί λύση και 
στη νέα κυβέρνηση της Λιβύης συμμετέχουν όλες οι 
αντιμαχόμενες ομάδες, θα συγκυβερνά και η ομάδα 
που υποστήριξε το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης και 
αυτό δυσκολεύει αρκετά τα πράγματα ως προς την 
άμεση καταγγελία του μνημονίου από τη νέα λιβυκή 
κυβέρνηση.
Σε ό,τι αφορά την επανίδρυση του υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Συρίγος επισημαίνει ότι 
η κυβέρνηση απέδειξε ότι σε σύντομο χρονικό διά-
στημα έχει δυνατότητα και σθένος να διορθώνει λάθη.
Ο κ. Συρίγος υπενθυμίζει ότι «άβυσσος χωρίζει τις α-
πόψεις» της Ελλάδας και της Τουρκίας και προβλέ-
πει ότι «εάν πάμε να ξανασυζητήσουμε, θα προκύ-
ψει το ίδιο αδιέξοδο».

Η αντιπολίτευση προσεγγίζει τον αποκλεισμό της Ελ-
λάδας από τη διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη 
ως «διπλωματική ήττα». Συμμερίζεστε την άποψη; 
Τι θα έπρεπε να πει η Ελλάδα, αν ήταν παρούσα;
Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τέτοια θέματα με 
ποδοσφαιρική αντίληψη του τύπου έκανα μια καλή 
ντρίμπλα ή ένα τακουνάκι. Σαφώς και δεν είναι καλή 
η μη συμμετοχή μας στη διάσκεψη του Βερολίνου. 
Πρόκειται όμως για έναν μακρύ αγώνα που θα έχει 
καλές και κακές στιγμές. Το κρίσιμο είναι στο τέλος 
της διαδρομής να έχουμε επιτύχει τις εθνικές μας ε-
πιδιώξεις. Επί παραδείγματι, η επίσκεψη Χαφτάρ στην 
Αθήνα, και μάλιστα στη διαδρομή προς το Βερολίνο, 
είναι αντιστοίχως μια εθνική επιτυχία.

Συνδυάζεται ο αποκλεισμός με την εύκολη αποδοχή 
της πρότασης για λύση στο θέμα του ονόματος της 
Βόρειας Μακεδονίας και το ότι η Αθήνα δηλώνει 
προβλέψιμος σύμμαχος;
Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Παρά τις ριζικές μου 
διαφωνίες, δεν νομίζω ότι η Συμφωνία των Πρεσπών 
ήταν μια εύκολη απόφαση για την προηγούμενη κυ-
βέρνηση. Το κακό είναι ότι η συνολική εξωτερική πο-
λιτική που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε το μήνυμα ότι η 
Ελλάδα είναι μια χώρα που υποχωρεί. Με τα Σκόπια 
υποχωρούμε διότι είναι μια μικρή χώρα που κινδυ-
νεύει να διαλυθεί εάν δεν βοηθηθεί. Με την Τουρκία 
υποχωρούμε διότι είναι μεγάλη και επικίνδυνη χώρα 
και φτάνουμε να αποδεχόμαστε απόψεις περί «μο-
ναχοφάηδων», ενώ τονίζεται ότι πρέπει να λάβουμε 
υπ’ όψιν την εκτενή ακτογραμμή της στη Μεσόγειο. 
Με την Αλβανία υποχωρούμε ως προς τη συμφωνία 
θαλάσσιας οριοθετήσεως που υπογράψαμε το 2009. 
Επειδή δεν της αρέσει η συμφωνία, είμαστε διατεθει-
μένοι να συζητήσουμε για αλλαγή της, διότι πρέπει να 
λύνουμε τα προβλήματα. Είναι διαφορετικό το θέμα 
των συμμαχιών. Η Ελλάδα από πλευράς γεωπολι-
τικού μεγέθους είναι μια μικρομεσαία χώρα. Δεν έ-
χουμε το περιθώριο να πούμε ότι δεν σεβόμαστε τις 
συμμαχίες στις οποίες συμμετέχουμε.

Μπορεί να βρεθεί κοινή συνισταμένη των συμφερό-
ντων των χωρών που συμμετέχουν, ώστε να επιτευ-
χθεί λύση; Για παράδειγμα, έχουν άποψη οι ΗΠΑ;

Η οριοθέτηση των ζωνών στις οποίες ασκούμε κυ-
ριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα και 
η ΑΟΖ, είναι και ο στόχος της Ελλάδας. Συζητάμε με 
την Τουρκία για το θέμα από το 1975. Έχουν βεβαίως 
υπάρξει μεγάλα διαλείμματα διακοπής των συνομι-
λιών. Άβυσσος, όμως, χωρίζει τις απόψεις των δύο 
χωρών. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει στα νησιά υφα-
λοκρηπίδα. Οπότε, εάν πάμε να ξανασυζητήσουμε, 
θα προκύψει το ίδιο αδιέξοδο. Γι’ αυτόν τον λόγο λέμε 
ότι η λύση μπορεί να προέλθει μόνον από προσφυγή 
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Δύο πρώην πρωθυπουργοί τον τελευταίο καιρό 
έχουν αναφερθεί σε δύσκολες αποφάσεις για τα 
ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Είναι έτοιμη 
η ελληνική κοινωνία να δεχτεί τέτοιες δύσκολες 
αποφάσεις, όποιες και αν εννοούσαν;
Ασχολούμαι με θέματα εξωτερικής πολιτικής όλη 
μου τη ζωή. Δεν υπάρχουν δύσκολες ή εύκολες α-
ποφάσεις. Υπάρχουν αποφάσεις που προστατεύουν 
τα ελληνικά συμφέροντα, πάντα μέσα στο πλαίσιο του 
διεθνούς δικαίου. Εάν προσφύγουμε στη διεθνή δι-
καιοδοσία για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, προ-
φανώς και θα αποδεχτούμε την όποια απόφασή της.

Η πρωτοβουλία του Βερολίνου έχει ξεκινήσει εδώ 
και πέντε χρόνια. Το ενδιαφέρον των μεγάλων δυ-
νάμεων, περιλαμβανομένων και των ΗΠΑ, επικε-
ντρώνεται στο γεγονός ότι η Λιβύη είναι βασική πε-
τρελαιοπαραγωγός χώρα. Δεν είναι σίγουρο ότι στην 
επερχόμενη διάσκεψη θα επιλυθεί η λιβυκή κρίση. 
Εάν πάμε προς επίλυση, θα σχηματιστεί μια νέα κυ-
βέρνηση εθνικής ενότητας με ισχυρό πρόσωπο τον 
στρατάρχη Χαφτάρ. Η προσπάθεια της Τουρκίας αλλά 
και η τάση της διεθνούς κοινότητας είναι να βρίσκο-
νται μέσα στη νέα κυβέρνηση όλες οι αντιμαχόμενες 
ομάδες. Συνεπώς θα συγκυβερνά και η ομάδα που 
υποστήριξε το σημερινό παράνομο μνημόνιο Τουρ-
κίας-Λιβύης. Αυτό δυσκολεύει αρκετά τα πράγματα 
ως προς την άμεση καταγγελία του μνημονίου από 
τη νέα λιβυκή κυβέρνηση. Εάν παραταθεί η σημερινή 
κατάσταση, ο ΟΗΕ θα εξακολουθεί να αναγνωρίζει ως 
νόμιμη την κυβέρνηση της Τριπόλεως υπό τον Σαράζ.

Χθες ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας πρό-
τεινε στην Ελλάδα να υπογραφεί συμφωνία για τον 
καθορισμό της θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Θα πρέ-
πει να συζητηθεί η πρόταση ή αναιρεί τη στρατη-
γική της Χάγης;

Η κυβέρνηση έδειξε να αιφνιδιάζεται από την τε-
ράστια αύξηση των μεταναστευτικών ροών από την 
Τουρκία μετά τις εκλογές. Έχετε κάποια ερμηνεία 
τι τις προκάλεσε;
Από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 είχαμε 
υπερδιπλασιασμό των μεταναστευτικών και προ-
σφυγικών ροών εν συγκρίσει προς το πρώτο εξά-
μηνο του 2019. Οι ροές ελέγχονται απολύτως από την 
Τουρκία. Είναι προφανές ότι η τουρκική κυβέρνηση 
επιτυγχάνει «μ’ έναν σμπάρο δυο τρυγόνια». Αφενός 
ασκεί πίεση στην Ε.Ε. ενόψει της διαπραγμάτευσης 
για την οικονομική ενίσχυσή της λόγω των εκατομ-
μυρίων Σύριων που διαμένουν ως πρόσφυγες στο 
έδαφός της. Αφετέρου ασκεί πίεση σ’ εμάς, οδηγώ-
ντας την κατάσταση στα νησιά στο απροχώρητο. Α-
ποτελεί ένα άλλο είδος ασύμμετρης επιθέσεως για 
τη χώρα μας.

Προσφάτως αποκτήσαμε ξανά υπουργό Μετανα-
στευτικής Πολιτικής. Υπουργείο, με τη δομή που 
πρέπει να έχει ένα υπουργείο, πώς θα αποκτήσουμε;
Να ξεκινήσουμε από ένα ερώτημα που άκουσα τις 
τελευταίες ημέρες. Αποτελούσε λάθος η κατάργηση 
του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής; Εκ του 
αποτελέσματος, η απάντηση είναι καταφατική. Το κρί-
σιμο σημείο, όμως, δεν είναι εάν έγινε κάποιο λάθος. 
Λάθη γίνονται και θα γίνονται. Το κρίσιμο σημείο είναι 
εάν διορθώνονται τα λάθη. Η κυβέρνηση απέδειξε 
ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει δυνατότητα 
και σθένος να διορθώνει λάθη. Από κει και πέρα, ως 
προς τη δομή του νέου υπουργείου, επιτρέψτε μου 
να σχολιάσω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε ένα υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής που πάλευε να σταθεί 
στα πόδια του ανεπιτυχώς. Να επισημάνω επίσης ότι 
μεταναστευτική πολιτική δεν είναι μόνον οι παρανό-
μως εισερχόμενοι. Είναι και οι νομίμως διαμένοντες, 
που ανέρχονται σε 640.000 άτομα και βρίσκονται στη 
χώρα μας πάνω από 15-20 χρόνια. Δυστυχώς, οι τε-
λευταίοι κάπου ξεχάστηκαν μπροστά στη Μόρια και 
στα στρατόπεδα της Χίου και της Σάμου.

Είχε κατατεθεί η άποψη ότι η κατάσταση στις εξω-
τερικές σχέσεις της χώρας θα έπρεπε να οδηγή-
σει σε Πρόεδρο της Δημοκρατίας που να γνωρί-
ζει αυτά τα θέματα. Θα πρέπει ο Πρόεδρος να έχει 
τέτοιον ρόλο;
Μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος το 1986, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέκτησε μόνον συμβο-
λικό χαρακτήρα. Συμβολίζει την ενότητα του έθνους. 
Στην προκειμένη περίπτωση, συμβολίζει και την πο-
ρεία μας μετά το 1974 για ισότητα των δύο φύλων. Τα 
θέματα εξωτερικής πολιτικής τα χειρίζεται η κυβέρ-
νηση. Ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι 
μόνον επικουρικός στην ελληνική εξωτερική πολιτική.
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«Η επίσκεψη Χαφτάρ  
στην Αθήνα είναι εθνική  

επιτυχία»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Άγγελος  
Συρίγος,  

καθηγητής στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο,  
βουλευτής ΝΔ
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Σ
ε κάθε προσπάθεια που κάνουμε να διαχειρι-
στούμε διεθνοπολιτικά ζητήματα μεγάλης σημα-
σίας διαπιστώνουμε ότι το ειδικό διεθνοπολιτικό 
βάρος της Τουρκίας έχει ενισχυθεί, ενώ της Ελ-
λάδας περιορίστηκε εξαιτίας της δεκαετούς κρί-
σης και των ευρύτερων συνεπειών της.

Για παράδειγμα, το τουρκικό ΑΕΠ είναι 5 έως 6 φορές το ελληνικό, 
ενώ η Τουρκία έχει έναν νεανικό πληθυσμό που πλησιάζει τα 85 ε-
κατομμύρια κι εμείς έναν ολοένα πιο γερασμένο πληθυσμό που ε-
τοιμάζεται να πέσει κάτω από το όριο των 10 εκατομμυρίων.
Η αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων μεταξύ Τουρκίας και Ελλά-
δας συμπίπτει χρονικά με εντυπωσιακές διεθνείς ανακατατάξεις.

Παρελθόν η Συμμαχία
Στα τέλη του 2019 ο Πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν έδωσε μία συ-
νέντευξη στον «Economist» στην οποία τόνισε ότι η συμμαχία του 
ΝΑΤΟ είναι «εγκεφαλικά νεκρή».
Παρά το στοιχείο της σκόπιμης πρακτικής υπερβολής, η εκτίμηση 
Μακρόν δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα και αυτό φαίνε-
ται σε σχέση με όσα συμβαίνουν μ’ εμάς.
Οι ΗΠΑ έχουν χαράξει μια στρατηγική σταδιακής αλλά επιταχυνό-
μενης αποχώρησης από το Αφγανιστάν και το Ιράκ μέχρι τις χώρες 
του Σαχέλ (Μαυριτανία, Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρας, Τσαντ).
Εκτιμάται ότι οι ΗΠΑ δαπάνησαν πάνω από 1 τρισ. δολάρια στην ει-
σβολή στο Ιράκ, στην κατοχή και την «ανοικοδόμηση» της χώρας, με 
τα γνωστά αρνητικά αποτελέσματα.
Η στρατηγική αναδίπλωση των ΗΠΑ είχε αρχίσει επί προεδρίας Ο-
μπάμα με τη στροφή προς την Ασία, εφόσον πλέον η Κίνα θεωρείται 

βασικός στρατηγικός αντίπαλος, και επιταχύνεται με τον γνωστό α-
πότομο τρόπο επί προεδρίας Τραμπ.
Ένα πρόσθετο κίνητρο που έχουν οι Αμερικανοί για να περιορί-
σουν την παρουσία τους ή και να αποχωρήσουν από περιοχές που 
μέχρι πριν από δέκα χρόνια θεωρούσαν στρατηγικής σημασίας 
είναι οι αλλαγές στον ενεργειακό χάρτη. Οι ΗΠΑ δεν εξαρτώνται 
πλέον από το εισαγόμενο πετρέλαιο και αυτό επηρεάζει την πα-
γκόσμια στρατηγική τους.
Η στρατηγική αναδίπλωση των ΗΠΑ αναδεικνύει την πολιτική 
και στρατιωτική αδυναμία των Ευρωπαίων. Η κριτική που κάνουμε 
στην Ε.Ε. στον Τραμπ πέφτει στο κενό και δεν έχουμε να προτεί-
νουμε εναλλακτική στρατηγική, ούτε στέλνουμε το μήνυμα ότι η 
Ε.Ε. είναι πρόθυμη να αναλάβει πρόσθετες ευθύνες.
Αυτό φαίνεται και στην άρνηση των Ευρωπαίων, και ιδιαίτερα της 
Γερμανίας, να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες στο επίπεδο του 

2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Στη Γερμανία 
το ποσοστό είναι μόλις 1,2% του ΑΕΠ και η εντυπωσιακή πολιτική 
άνοδος των Πρασίνων στέκεται εμπόδιο στη σοβαρή αύξησή του.
Η πολιτικοστρατιωτική αδυναμία της Ε.Ε. μεγαλώνει εξαιτίας και 
δύο άλλων παραγόντων.
Πρώτον, το Brexit στερεί από την Ε.Ε. ένα στρατιωτικά ισχυρό 
μέλος με μεγάλη εμπειρία στην προβολή δύναμης.
Δεύτερον, οι αποτυχημένες επεμβάσεις των Ευρωπαίων σε Ιράκ, 
Συρία και Λιβύη αποκλείουν το ενδεχόμενο νέων επεμβάσεων. 
Δεν πρόκειται να τις δεχτεί η κοινή γνώμη και καμία ευρωπαϊκή 
κυβέρνηση –με εξαίρεση τη γαλλική– δεν αντέχει πολιτικά την ε-
πιστροφή δεκάδων νεκρών στρατιωτικών στην πατρίδα.
Αυτό είναι το πλαίσιο στρατηγικής στο οποίο καλείται να λειτουρ-
γήσει η Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου, είναι δύσκολο, δεν είναι 
όμως απελπιστικό. Οι δυσκολίες αντιμετωπίζονται, αρκεί να καλύ-
ψουμε τις μεγάλες ελλείψεις μας, να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά 
μας πλεονεκτήματα και να εκμεταλλευτούμε τα αδύνατα σημεία της 
Τουρκίας, που μας ασκεί πίεση σε διάφορα θέματα στρατηγικής ση-
μασίας.

Ελληνική απουσία στο Βερολίνο
Την Κυριακή πραγματοποιείται στο Βερολίνο διεθνής διάσκεψη 
στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΟΗΕ να επιτύχει κάποιου είδους 
ειρήνευση στη Λιβύη.
Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο πρωταγωνίστησαν το 2011 στην 
εξόντωση του Καντάφι, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί κατά δια-
στήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σαρκοζί κατηγορείται ότι 
χρηματοδότησε την εκλογή του στην προεδρία της Γαλλικής 
Δημοκρατίας με κονδύλια που μπορεί να προέρχονται από το 
καθεστώς Καντάφι.
Στη διάσκεψη του Βερολίνου θα πάρουν μέρος τα πέντε μέλη 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΗΠΑ, Ρωσία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Γαλλία, Κίνα), η Γερμανία, η Ιταλία, η Τουρκία, τα Η-
νωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος, η Αλγερία και η Δημο-
κρατία του Κονγκό. Θα εκπροσωπηθούν επίσης ο ΟΗΕ, η Ε.Ε., 
η Αφρικανική Ένωση, η Αραβική Λίγκα και το πιθανότερο είναι 
ότι θα πάρουν μέρος –χωρίς να συναντηθούν– οι ηγέτες των 
δύο αντίπαλων κυβερνήσεων της Λιβύης.
Η Ελλάδα ζήτησε να εκπροσωπηθεί, αλλά η καγκελάριος Μέρ-
κελ δεν ικανοποίησε το αίτημα. Χάσαμε με τον τρόπο αυτόν δι-
πλωματικούς πόντους, αλλά η συμμετοχή μας, αν κρίνουμε και 
από τη σύνθεση αυτών που θα πάρουν μέρος, δεν θα ήταν κα-
θοριστικής σημασίας.
Η κρίση στη Λιβύη κλιμακώνεται από το 2011, οπότε ανατρά-
πηκε το καθεστώς Καντάφι, και έχει επεκταθεί στις χώρες του 
Σαχέλ, στα νότια της Λιβύης.
Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη να οργανώσει συ-
νάντηση με τον στρατηγό Χαφτάρ στην Αθήνα στέλνει το μή-
νυμα στο Βερολίνο και σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η 
Ελλάδα διεκδικεί σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της κρίσης, 
ιδιαίτερα μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης της Τρίπολης με 
την Άγκυρα για την υποτιθέμενη ΑΟΖ Λιβύης-Τουρκίας. 
Η βασική θέση μας για την απαράδεκτη συμφωνία της κυβέρ-
νησης της Τρίπολης με την Τουρκία για τον προσδιορισμό ΑΟΖ 
προσυπογράφεται από την Ε.Ε. και διατυπώνεται συνεχώς απ’ 
όλους τους εκπροσώπους της.
Της διάσκεψης του Βερολίνου προηγήθηκε διπλωματική προ-
σπάθεια της Ιταλίας –της οποίας η Λιβύη ήταν αποικία– να με-
σολαβήσει μεταξύ των δύο αντίπαλων πλευρών. Η ιταλική δι-
πλωματία απέτυχε παταγωδώς, αναδεικνύοντας έτσι τη μείωση 
της επιρροής της στη Λιβύη.
Ενδεικτική της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας ήταν η συ-
νάντηση Πούτιν-Ερντογάν στη Μόσχα, στην οποία πήραν μέρος, 
χωρίς να συναντηθούν, ο πρωθυπουργός της αναγνωρισμένης από 
τον ΟΗΕ κυβέρνησης της Τρίπολης, Φαγιέζ αλ-Σαράτζ, και ο αντί-
παλός του, οι δυνάμεις του οποίου ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος 
της Λιβύης και τις πετρελαιοπηγές, στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ.
Πούτιν και Ερντογάν επαναλαμβάνουν στη Λιβύη αυτά που κάνουν 
στη Συρία. Υποστηρίζουν αντίπαλες πλευρές. Στη Συρία οι Ρώσοι 
στηρίζουν μαζί με τους Ιρανούς το καθεστώς Άσαντ, ενώ οι Τούρ-

Η αλλαγή του ενεργειακού 
χάρτη συμβάλλει στη σταδιακή 
αποχώρηση των ΗΠΑ.

ΣΥΡΊΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΊΚΟ - ΛΊΒΥΗ  
ΣΕ ΝΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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Μετά το Brexit η Ε.Ε. έχει μπει 
σε φάση πολιτικοστρατιωτικής 
αποδυνάμωσης.

κοι πρωταγωνίστησαν στην αποτυχημένη προσπάθεια αποσταθερο-
ποίησής του.
Στη Λιβύη οι Τούρκοι υποστηρίζουν μαζί με το Κατάρ την κυβέρ-
νηση της Τρίπολης, ενώ οι Ρώσοι επενδύουν, μαζί με την Αίγυπτο, 
τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στον πλήρη 
έλεγχο της χώρας από τον Χαφτάρ.
Σημασία δεν έχει τόσο ποιους ακριβώς υποστηρίζουν ο Πούτιν και 
ο Ερντογάν αλλά ότι η Μόσχα και η Άγκυρα καλύπτουν με διαφορε-
τικούς τρόπους στη Συρία και στη Λιβύη το κενό επιρροής που δημι-
ουργεί η ουσιαστική απόσυρση των Ευρωπαίων και η απουσία από 
τις εξελίξεις στις δύο αυτές χώρες των ΗΠΑ.
Έχουμε, λοιπόν, το αξιοπερίεργο θέαμα οι δύο αντίπαλοι να μοιρά-
ζουν το παιχνίδι μεταξύ τους.
Της συνάντησης Πούτιν-Ερντογάν στη Μόσχα προηγήθηκε η επί-
σκεψη Μέρκελ στη Μόσχα, χωρίς να δώσει κάτι ουσιαστικό για το 
θέμα της Λιβύης. 
Στο Βερολίνο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επιτευχθεί μια θεωρη-
τική τουλάχιστον ειρήνευση στη Λιβύη, όμως η Γερμανία και η Ε.Ε. 
θα περιοριστούν στον ρόλο του διαμεσολαβητή, εφόσον δεν έχουν 
αναπτύξει δυνάμεις στη Λιβύη, ενώ η Τουρκία και η Ρωσία έχουν ι-
σχυρή στρατιωτική παρουσία μέσω μισθοφορικών δυνάμεων και δι-
εκδικούν τον έλεγχο της εφαρμογής ενδεχόμενης εκεχειρίας.
Μια ματιά σε όσα συμβαίνουν στη Λιβύη, με βάση και την εμπειρία 
της Συρίας, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι σοβαρές επιτυχίες 
της ελληνικής διπλωματίας που οδηγούν σε θετικές για εμάς απο-
φάσεις και ψηφίσματα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και των ευρω-
παϊκών θεσμών δεν αλλάζουν το υπό διαμόρφωση νέο στρατηγικό 
πλαίσιο, ούτε φυσικά τον συσχετισμό δυνάμεων.
Η Τουρκία έχει ενισχύσει την τελευταία 15ετία την οικονομική και 
στρατηγική της θέση και αξιοποιεί την κρίση στο ΝΑΤΟ και την πο-
λιτικοστρατιωτική αδυναμία της Ε.Ε. για να κάνει, κυριολεκτικά, ό,τι 
θέλει. Αυτό ίσως είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα της νεο-οθω-
μανικής στρατηγικής του Ερντογάν. Διεκδικεί για την Τουρκία έναν 
ρόλο πολύ μεγαλύτερο από τις δυνάμεις της και στην πορεία δημι-
ουργεί νέες αντιθέσεις, έχοντας ήδη αποφασισμένους αντιπάλους. 
Αυτά που μοιάζουν με στρατιωτικές επιτυχίες της Τουρκίας μπο-
ρεί να εξελιχθούν σε τεράστιο πρόβλημα για την ίδια, εφόσον δεν 
έχει τις δυνατότητες να υποστηρίξει σε βάθος χρόνου μια τόσο φι-
λόδοξη στρατηγική, ενώ στο επίπεδο της διπλωματίας χάνει συνε-
χώς πόντους.

Προσφυγικό: Η στρατηγική διάσταση
Οι κινήσεις της Τουρκίας στη Συρία και στη Λιβύη και η διαρ-
κής πίεση που ασκεί στην Κύπρο για τον αγωγό φυσικού αερίου 
EastMed, αλλά και στην Ελλάδα από το Αιγαίο μέχρι τη… Λιβύη, 
μας επιβάλλει μια διαφορετική αντιμετώπιση στο προσφυγικό-με-
ταναστευτικό.
Υπάρχει πάντα η ανθρωπιστική διάσταση, εφόσον, σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ, οι πρόσφυγες φτάνουν, σε παγκόσμιο ε-
πίπεδο, τα 70 εκατομμύρια, ενώ οι μετανάστες –δηλαδή αυτοί που 
δουλεύουν σε άλλη χώρα από αυτήν όπου γεννήθηκαν– ανέρχο-
νται, σύμφωνα με υπολογισμούς ειδικών, σε 300-400 εκατομμύρια.
Το 1/3 των προσφύγων αναζητά καλύτερες συνθήκες σε άλλες χώρες, 
ενώ πλέον οι λεγόμενοι κλιματικοί πρόσφυγες ξεπερνούν σε αριθμό 
τους πρόσφυγες που δημιουργούν οι πόλεμοι και οι εμφύλιοι. Προ-
σφυγικές κρίσεις παρατηρούνται σε διάφορα σημεία του πλανήτη, 
από την Ινδία μέχρι το Μεξικό, και είναι λογικό να αντιμετωπίζει α-
νάλογο πρόβλημα η χώρα μας, που αποτελεί πύλη εισόδου στην Ε.Ε.
Όμως το προσφυγικό-μεταναστευτικό έχει στην Ελλάδα δύο ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι χρησιμοποιείται συστημα-
τικά από την Τουρκία για να δοκιμάζει τις ελληνικές αντοχές και να 
ασκεί διαπραγματευτική πίεση στην Ε.Ε. και ιδιαίτερα στη Γερμα-
νία, η οποία συνδυάζει την υποδοχή μεγάλου αριθμού προσφύγων 
και μεταναστών με την παρουσία σε αυτήν 3,5 εκατομμυρίων Γερμα-
νών πολιτών τουρκικής καταγωγής.
Η Ε.Ε. αδυνατεί να φτάσει σε μια ολοκληρωμένη και αποτελεσμα-
τική στρατηγική στο προσφυγικό-μεταναστευτικό. Ουσιαστικά με-
ταθέτει τη διαχείριση του προβλήματος στην Ελλάδα, εφόσον μετά 
τη σκλήρυνση της θέσης της Ιταλίας έναντι των προσφύγων και των 
μεταναστών που έρχονται στην Ε.Ε. μέσω Λιβύης, τα 2/3 των ροών 

προς την Ε.Ε. περνούν πλέον μέσα από την Ελλάδα.
Το πλαίσιο διαχείρισης του προσφυγικού-μεταναστευτικού είναι ι-
διαίτερα αρνητικό για την πατρίδα μας. Μετά την ευρωπαϊκή κρίση 
του 2015-2016, που προκλήθηκε από το πέρασμα 1 εκατομμυρίου 
προσφύγων και μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα για να 
καταλήξουν σε Αυστρία, Σουηδία και Γερμανία, επιβλήθηκαν σκλη-
ροί όροι σε βάρος μας.
Πρώτον, η σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την κάλυψη 
των αναγκών των προσφύγων και των μεταναστών δίνεται στη βάση 
του καθεστώτος ανθρωπιστικής βοήθειας για τρίτες χώρες. Έτσι, τα 
ευρωπαϊκά κονδύλια καταλήγουν σε ποσοστό 65%-70% σε διεθνείς 
οργανισμούς και ΜΚΟ. Με αυτόν τον τρόπο χάνονται πολύτιμα χρή-
ματα για το ελληνικό Δημόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση, που 
επιβαρύνονται με διάφορους τρόπους, ενώ εμπλέκονται ένα σωρό 
φορείς στον σχεδιασμό, που θα έπρεπε να είναι κεντρικός, με κυ-
βερνητικές, κρατικές υπογραφές.
Δεύτερον, η Ελλάδα μετατράπηκε σε χώρα εγκλωβισμού προσφύ-
γων και μεταναστών. Όσοι μπαίνουν μένουν σε αυτήν, για να μην ε-
παναληφθεί η εμπειρία του 2015-2016. Σύμφωνα με ορισμένες εκτι-
μήσεις, την τελευταία τριετία πέρασαν 30.000-35.000 πρόσφυγες 
και μετανάστες από την Ελλάδα σε άλλες χώρες της Ε.Ε. παράνομα, 
με τη βοήθεια κυκλωμάτων διακίνησης.
Η Αθήνα επενδύει στις προσπάθειες που θα κάνει η γερμανική προ-
εδρία στο δεύτερο εξάμηνο του 2020 για να γίνει δεκτό, σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο, το ότι όσοι περάσουν στην Ελλάδα την πρώτη φάση της 
χορήγησης ασύλου θα μπορούν να μετακινηθούν σε άλλες χώρες 
της Ε.Ε. μέχρι τη λήψη της οριστικής απόφασης. Αν συμβεί αυτό, θα 
είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Διαφορετικά μέτρα
Με αφορμή την επανασύσταση του αρμόδιου υπουργείου και την α-
νάθεσή του στον κ. Μηταράκη διατυπώνω τις ακόλουθες προτάσεις 
για μια διαφορετική αντιμετώπιση του ζητήματος, στο νέο στρατη-
γικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί.
Πρώτον, χρειάζονται περισσότερο κράτος και περιφερειακή και το-
πική αυτοδιοίκηση στη διαχείριση του θέματος, ενώ πρέπει να περι-
οριστούν δραστικά η χρηματοδότηση και ο ρόλος των ΜΚΟ και των 
διεθνών οργανισμών.
Η κυβέρνηση πρέπει να αρχίσει να κινείται σε αυτή την κατεύθυνση 

και να ασκήσει πίεση στην Ε.Ε. να προσαρμόσει την πολιτική της 
στα μέτρα των αναγκών μας.
Δεύτερον, τα στρατηγικής σημασίας νησιά του Αιγαίου που δέχο-
νται μεγάλη πίεση από το προσφυγικό-μεταναστευτικό δεν πρέ-
πει απλώς να αποσυμφορηθούν αλλά να περιορίσουν την παρουσία 
προσφύγων και μεταναστών σε λίγες χιλιάδες.
Κατά την άποψή μου, δημιουργούνται τεράστιες επιπλοκές όταν 
μπερδεύονται ανθρωπιστικά ζητήματα με προβλήματα άμυνας και ε-
θνικής κυριαρχίας. Οι Τούρκοι ξέρουν καλά να παίζουν αυτό το παι-
χνίδι και πρέπει να βάλουμε τέλος στις προσπάθειες αποσταθερο-
ποίησης περιοχών στρατηγικής σημασίας.
Τρίτον, οι δαπάνες για σίτιση και στέγαση των προσφύγων και των 
μεταναστών –ειδικά αυτών που έχουν οικογενειακό προφίλ– πρέ-
πει να αυξηθούν, για να μπορούν να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία 
ή ενοικιαζόμενα δωμάτια σε διάφορες περιοχές της χώρας σε καλές 
συνθήκες και σε όφελος της τοπικής οικονομίας.
Τέταρτον, πρέπει να υπάρξουν διάφοροι τρόποι ενίσχυσης της οικο-
νομίας και της κοινωνίας των περιοχών που δέχονται ή πρόκειται να 
δεχτούν μεγάλη πίεση από το προσφυγικό-μεταναστευτικό.
Τα μέτρα πρέπει να περιλαμβάνουν εισοδηματικές ενισχύσεις στους 
μη προνομιούχους συμπολίτες μας αυτών των περιοχών και την α-
νάθεση της κάλυψης των αναγκών των προσφύγων και των μετανα-
στών σε τοπικές επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που θα αναπτύξουν 
υποχρεωτικά σημαντικές δραστηριότητες σε αυτές τις περιοχές, δη-
μιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης.
Προβλέπεται ότι σημαντικές δημόσιες δαπάνες για το προσφυγικό-
μεταναστευτικό εξαιρούνται του υπολογισμού του πρωτογενούς δη-
μοσιονομικού πλεονάσματος.

Φραγμός στις ροές
Έχω διατυπώσει την άποψη ότι η μετεγκατάσταση προσφύγων και 
μεταναστών από τα νησιά του Αιγαίου στην ενδοχώρα δεν ανακό-
πτει τις ροές. Αντίθετα, ενισχύει τις δυνατότητες του τουρκικού κρά-
τους και παρακράτους να τις αυξήσουν, εφόσον ολοένα περισσότεροι 
πρόσφυγες και μετανάστες θα θελήσουν να πληρώσουν τους διακι-
νητές για να περάσουν από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά και στη 
συνέχεια στην ενδοχώρα, ελπίζοντας ότι στη συνέχεια θα περάσουν 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο Β με τη μετατροπή δύο-τριών 
αραιοκατοικημένων νησιών με περιορισμένο τουριστικό ενδι-
αφέρον σε χώρους υποδοχής προσφύγων και μεταναστών. Οι 
λίγοι κάτοικοι θα αποζημιωθούν πλουσιοπάροχα από το Δη-
μόσιο, θα κατασκευαστούν σε διάστημα λίγων μηνών τα ανα-
γκαία έργα υποδομής και αν δούμε ότι η μετεγκατάσταση από 
τα νησιά στην ενδοχώρα δεν λύνει το πρόβλημα αλλά αντίθετα 
αυξάνει τις ροές, τότε θα εφαρμοστεί μετεγκατάσταση από τα 
νησιά όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση προσφύγων και 
μεταναστών σε επιλεγμένα νησιά που θα έχουν μετατραπεί σε 
χώρους υποδοχής.
Πρόκειται για μια παραλλαγή της μεθόδου που εφαρμόζει με δια-
κομματική συναίνεση η Αυστραλία και η οποία είναι βέβαιο ότι θα 
μειώσει δραστικά τις ροές.
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Πρόγραμμα δεν είχαν στην πραγματικότητα ούτε οι μονοκομματι-
κές κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης. Για την ακρίβεια, είχαν εξαγ-
γελμένα προγράμματα και σαφή πρόθεση να μην τα εφαρμόσουν. 
Κοινό χαρακτηριστικό όλων των κυβερνήσεων από το 1974 και μετά 
ήταν ότι το «βλέποντας και κάνοντας» και συχνά πυκνά «αποφεύγο-
ντας» καθόριζε υψηλό ποσοστό της δραστηριότητάς τους. Με ελάχι-
στες εξαιρέσεις και λίγα κάθε φορά θέματα, απουσίαζαν ο συνολικός 
σχεδιασμός και η μακροπρόθεσμη στόχευση και όλα κινούνταν σε 
επίπεδο τετραετίας, με κύριο μέλημα την επανεκλογή. Έτσι, ήρθε η 
χρεοκοπία και περίπου με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίστηκε.
Μ’ αυτά και μ’ εκείνα, αυτό που καθόρισε, τελικά, την πορεία 
της χώρας δεν ήταν το εκλογικό σύστημα, αλλά η νοοτροπία και 
η πρακτική όσων συμμετείχαν είτε σε αυτοδύναμη είτε σε κυ-
βέρνηση συνεργασίας. Με τις απόλυτες ευλογίες του εκλογικού 
σώματος πάντα. Και επειδή μεταξύ δέκα Ελλήνων διατυπώνο-
νται συχνά έντεκα γνώμες, έχουμε μια δυσκολία στο να καταρ-
τίσουμε συνεργατικά προγράμματα. Προτιμούμε ο καθένας την 
αυθεντία του. Γιατί να διαφέρουν τα κόμματά μας; Στην Αυστρία 
η πρόσφατη κυβέρνηση συνεργασίας κατάρτισε λεπτομερές πρό-
γραμμα 300 σελίδων. Καιρός να μάθουμε να το κάνουμε κι εμείς.
Η παρούσα κυβέρνηση είχε εξαγγείλει ένα πρόγραμμα πριν από 
τις εκλογές, στο οποίο πίστεψαν μεν αρκετοί, αλλά πολύ λιγό-
τεροι υπέθεταν (ήλπιζαν απλώς) ότι θα εφαρμοστεί. Αποτέλεσε 
μεγάλη έκπληξη ότι το προεκλογικό πρόγραμμα μετετράπη σε 
προγραμματικές δηλώσεις και περίπου εμβρόντητοι παρακο-
λουθούμε κομμάτι του να εφαρμόζεται με ταχείς ρυθμούς και 
χρονοδιάγραμμα. Η πραγματική έκπληξη είναι ότι συγκεκριμένο 
πρόγραμμα εφαρμόζει μια μονοκομματική αυτοδύναμη κυβέρ-
νηση και όχι μια κυβέρνηση συνεργασίας.
Το «μειονέκτημα» αυτού του προγράμματος είναι ότι έρχεται κι 
αυτό σε μεγάλο βαθμό ετεροκαθοριζόμενο από τις παθογένειες 
της χρεοκοπίας. Ακόμη μεγαλύτερη πρόοδος θα σημειωθεί εάν 
το επόμενο πρόγραμμα έχει περισσότερα οραματικά και μακρο-
πρόθεσμα στοιχεία και αν αξιολογήσει και αξιοποιήσει τα δεδο-
μένα της εφαρμογής του προηγούμενου. Εννοείται εάν και τα υ-
πόλοιπα κόμματα αποφασίσουν να πορευτούν με ανάλογο τρόπο 
και περιλάβουν στην αντιπαράθεση στοιχεία και μετρήσεις επί α-
ποτελεσμάτων εφαρμογής, προτάσεις για διόρθωση, απώτερους 

Τ
ην επόμενη εβδομάδα θα αποκτήσουμε 
νέο εκλογικό νόμο, δηλαδή, μέσες άκρες, 
τον παλιό! Αφού εξελέγη δύο φορές με 
σύστημα ενισχυμένης αναλογικής, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ φρόντισε φεύγοντας να μας αφήσει 
προίκα την απλή αναλογική. Ατύχησε μία 
φορά, διότι το ΠΑΣΟΚ δεν την υπερψή-

φισε κι έτσι η απλή αναλογική δεν εφαρμόστηκε στις εκλογές του 
Ιουλίου 2019. Ατύχησε δεύτερη φορά, διότι η ΝΔ του Κ. Μητσο-
τάκη πήρε αυτοδυναμία και μάλιστα με ποσοστό που δεν επιτρέπει 
σε κανέναν να ισχυριστεί ότι κυβερνά αποκλειστικά χάρη στο εκλο-
γικό σύστημα. Η τριπλή ήττα σε ευρωεκλογές, αυτοδιοικητικές και 
βουλευτικές εκλογές δεν άφησε περιθώρια τέτοιων διατυπώσεων.
Είναι δεδομένο ότι το σύστημα ενισχυμένης αναλογικής που ε-
παναφέρει η κυβέρνηση δεν θα συγκεντρώσει 200 ψήφους κι 
έτσι θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές. Γνωρίζουμε συνε-
πώς από τώρα ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα προκύψει αυτο-
δύναμη κυβέρνηση και ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να σχη-
ματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας. Με βάση τα όσα δηλώνουν σή-
μερα τα κόμματα, θα είναι περίπου αδύνατο.
Η Μεταπολίτευση χαρακτηρίστηκε από ισχυρές μονοκομματικές 
κυβερνήσεις, με εξαίρεση την περίοδο 1989-1990, όταν η χώρα 
βρέθηκε σε πολιτική κρίση και (τυχαίο;) στα πρόθυρα χρεοκο-
πίας, και φυσικά την τελευταία δεκαετία, που η χώρα χρεοκόπησε 
για τα καλά. Την περίοδο 1989-1990 διαδέχτηκε η μονοκομμα-
τική κυβέρνηση (1990-1993) της ΝΔ του Κωνσταντίνου Μητσο-
τάκη, η οποία πήρε τεράστιο ποσοστό και αντιμετώπισε στη συνέ-
χεια το φάσμα της χρεοκοπίας. Εκείνη η κυβέρνηση είχε 47% και 
151 έδρες, λόγω εκλογικού συστήματος. Το ΠΑΣΟΚ φεύγοντας 
είχε κάνει ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ με την απλή αναλογική.
Η περίοδος της χρεοκοπίας χαρακτηρίστηκε από κυβερνήσεις 
συνεργασίας, διαφόρων συνδυασμών, οι οποίες είχαν ένα κοινό 
χαρακτηριστικό: την απουσία προγράμματος συνεργασίας. Οι κυ-
βερνήσεις αυτές ετεροκαθορίστηκαν και σχηματίστηκαν είτε για 
να εφαρμόσουν μνημόνια «σώζοντας τη χώρα» είτε για να σκί-
σουν μνημόνια «σώζοντας τη χώρα». Τις κυβερνήσεις αυτές δι-
αδέχεται, πάλι, μια μονοκομματική κυβέρνηση που πήρε υψηλό 
ποσοστό.

στόχους επί εφαρμοσμένων πολιτικών, γιατί όχι και υιοθέτηση 
πτυχών προγράμματος άλλου κόμματος.
Μιλώντας για προγραμματικές συμφωνίες βέβαια, πρέπει να έ-
χουμε συμφωνήσει οριστικά στα θεμελιώδη του πολιτεύματος και 
στη θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη. Μέχρι προχθές συζη-
τούσαμε στα σοβαρά(!) αν θα βγούμε από το ευρώ και σήμερα συ-
ζητάμε (ακόμη!) αν η αστυνομία πρέπει να επιβάλλει την τάξη. Με 
αυτούς τους όρους, προγραμματική συμφωνία δεν πρόκειται να υ-
πάρξει. Και κάπως έτσι αναδεικνύεται το εκλογικό σύστημα σε ερ-
γαλείο επιβίωσης της χώρας.
Η δεκάχρονη χρεοκοπία έφερε τη χώρα σε διεθνή απομόνωση 
και, όπως αναμενόταν, επιδείνωσε τα εθνικά θέματα. Δεν έχουμε 
την πολυτέλεια των παιγνίων της απλής αναλογικής. Όχι τουλά-
χιστον όσο, πριν αναχωρήσει ο πρωθυπουργός εν μέσω κρίσης 
από την Ουάσινγκτον, η εδώ αντιπολίτευση τον χαρακτήριζε «α-
νεπαρκή». Μέχρι να μάθουμε να σιωπούμε όταν πρέπει, να συνερ-
γαζόμαστε στους κρίσιμους τομείς και να τιμούμε εντέλει τα αξιώ-
ματά μας, η απλή αναλογική είναι απλώς συνταγή καταστροφής. Ο 
δε γείτονας έχει αποδείξει ότι αναμένει τα δικά μας κυβερνητικά 
κενά για να προωθήσει τις διεκδικήσεις του.
Η χρεοκοπία δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της στη χώρα. Οι 
συνέπειές της θα σέρνονται για πολλά χρόνια ακόμη και η αντιμε-
τώπισή τους θα χρειαστεί, τουλάχιστον, σταθερές κυβερνήσεις. Δεν 
έχουμε αποδείξει ακόμη ότι μπορούμε να έχουμε σταθερές κυβερ-
νήσεις συνεργασίας. Μας λείπει η νοοτροπία και η παιδεία για κάτι 
τέτοιο. Προς το παρόν θα πορευτούμε με φωτισμένες ή «φωτισμέ-
νες» ηγεσίες. Και ενισχυμένη αναλογική.
Η διχαστική λογική της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα τελε-
σίγραφα της ελάσσονος ακόμη και στο (συμβολικό επί της ουσίας) 
θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας έρχονται σε πλήρη 
αντίθεση με τις διακηρύξεις περί συνεργασιών που απαιτεί η απλή 
αναλογική. Χωρίς να παραβλέπουμε και κάποιες απόπειρες στε-
λεχών του κυβερνητικού στρατοπέδου να προωθήσουν υποψηφι-
ότητες. Περίπου αντιφατικά, ο επικεφαλής της αυτοδύναμης κυ-
βέρνησης και οπαδός της ενισχυμένης αναλογικής έσυρε όλους 
αυτούς σε συναινετικά πεδία, κάνοντας επίδειξη πολιτικής ικανό-
τητας. Δεν έπρεπε να χρειάζεται.
Αν κάποτε αποκτήσουμε διαφορετική νοοτροπία και τρόπο σκέ-
ψης, θα μπορέσουμε εκτός από αλλαγή εκλογικού συστήματος να 
μιλήσουμε στα σοβαρά και για αλλαγή πολιτικού συστήματος. Για 
μείωση του αριθμού των βουλευτών, για θέσπιση μονοεδρικών πε-
ριφερειών, ώστε να αναγκάζονται τα κόμματα να ορίζουν ποιοτι-
κούς υποψηφίους που θα μπορούν να ψηφιστούν λόγω αυτού και 
όχι μόνο λόγω της κομματικής ένταξης, για διαφανή οικονομικά 
της πολιτικής, για χρονικό όριο στο πρωθυπουργικό αξίωμα, για 
σταθερό εκλογικό κύκλο.
Μέχρι τότε, θα αναζητούμε αναγκαστικά είτε τον «φωτισμένο» 
ηγέτη είτε το κατάλληλο εκλογικό σύστημα.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Μέχρι να μάθουμε να σιωπούμε όταν 
πρέπει, να συνεργαζόμαστε στους 
κρίσιμους τομείς και να τιμούμε εντέλει 
τα αξιώματά μας, η απλή αναλογική 
είναι απλώς συνταγή καταστροφής. Ο 
δε γείτονας έχει αποδείξει ότι αναμένει 
τα δικά μας κυβερνητικά κενά για να 
προωθήσει τις διεκδικήσεις του.

Απλή (ανα)λογική
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*



Ο αρχηγός του VMRO-DPMNE 
θέτει πλέον ως προϋπόθεση για να 
αλλάξει και όχι για να καταργήσει 
τη Συμφωνία των Πρεσπών να πάρει 
τα 2/3 των ψήφων, κάτι που δεν έχει 
πετύχει ποτέ κανένα κόμμα.

Σ
τις κάλπες κάτω από έκτακτες συνθήκες και 
με υπηρεσιακή κυβέρνηση οδεύει για δεύ-
τερη φορά μέσα σε τριάμισι χρόνια η Βό-
ρεια Μακεδονία, εντείνοντας τις ανησυχίες 
για αστάθεια, τις οποίες προκαλεί η προφα-
νής ανωριμότητα του πολιτικού συστήματος 
της χώρας που σε έναν χρόνο κλείνει τρεις 

δεκαετίες ανεξαρτησίας.
Ο εκλεγμένος σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ, μετά 
την αποτυχία του να πάρει ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων 
με την Ε.Ε., παραιτήθηκε στις 3 Ιανουαρίου και παρέδωσε σε μια κυ-
βέρνηση στην οποία συμμετέχουν όλα τα κόμματα, όπως ακριβώς είχε 
συμβεί στις 16 Ιανουαρίου του 2016 με τον κεντροδεξιό Νίκολα Γκρού-
εφσκι, ο οποίος είχε αποτύχει να διαχειριστεί τις καταγγελίες για δια-
φθορά και κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος.

Οι στόχοι του Ζάεφ
Στην προεκλογική εκστρατεία που άρχισε ήδη βασική επιδίωξη του κ. 
Ζάεφ είναι να μην αποκτήσει αυτοδυναμία ο αντίπαλός του, έτσι ώστε 
να καταστεί εφικτή η συνέχεια του κυβερνητικού συνασπισμού τον 
οποίο έφτιαξε μετά τις προηγούμενες εκλογές με κάποια από τα αλ-

βανικά κόμματα, παρά το γεγονός ότι το VMRO-DPMNE ήταν πρώτο 
κόμμα στις εκλογές.
Στην κατεύθυνση αυτή, χρησιμοποιεί τα διεθνή ερείσματα που απέ-
κτησε μέσα από τη Συμφωνία των Πρεσπών και προσπαθεί να δημι-
ουργήσει στο εκλογικό σώμα την εντύπωση ότι μόνο με αυτόν η χώρα 
θα ακολουθήσει την πορεία της ένταξης στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε.
Ο κ. Ζάεφ προσπαθεί να στείλει το μήνυμα ότι μόνο αυτός μπορεί να 
εγγυηθεί την πορεία προς την Ε.Ε., η οποία μπλόκαρε μετά το γαλλικό 
βέτο στη σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου.
Το θέμα επανέφερε η κροατική προεδρία στην Ε.Ε. και συμμερίζεται 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του αρμό-
διου για τη διεύρυνση επιτρόπου, ενώ ο Αυστριακός καγκελάριος, Σε-
μπάστιαν Κουρτς, κάλεσε δημόσια τον Πρόεδρο Μακρόν να αποσύρει 
το βέτο, κάτι που διαρρέεται ότι δεν αποκλείεται.
«Το βασικό μας κίνητρο είναι στην Ε.Ε., η οποία δεν έχει καμία εναλ-
λακτική, και οτιδήποτε εξαρτάται από εμάς θα γίνει όπως ήταν πριν» 
δήλωσε ο κ. Ζάεφ μετά τη συνάντησή του στα Σκόπια με τον επίτροπο 
για τη διεύρυνση, Όλιβερ Βάρελι.

Η Βρετανίδα πρέσβης υπέρ της διεύρυνσης της Ε.Ε.
Όμως η αγωνία του κ. Ζάεφ να εντάξει στην προεκλογική του στρατη-
γική τη στροφή της Ευρώπης είναι ορισμένες φορές παραπάνω από 
εμφανής και αγγίζει τα όρια της γραφικότητας, όπως προέκυψε από 
την ανακοίνωση που εξέδωσε ο διάδοχός του στην πρωθυπουργία και 
στενός συνεργάτης του, Όλιβερ Σπάσοφσκι, με την πρέσβη της Βρετα-
νίας στα Σκόπια, Ρέιτσελ Γκάλογουεϊ, την οποία, λίγο μετά την οριστι-
κοποίηση της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ε.Ε., κυβερνητικές 
διαρροές στα Σκόπια εμφάνισαν να δηλώνει πως «οι ανακοινώσεις ότι 
η Ε.Ε. θα υιοθετήσει πολύ σύντομα μια νέα μεθοδολογία για τη διεύ-
ρυνση είναι πολύ ενθαρρυντικές».
Σύμφωνα με τις διαρροές, η Γκάλογουεϊ είπε πως ελπίζει ότι «η Μα-
κεδονία θα αρχίσει μετά τις διαπραγματεύσεις ως μια νέα σημαντική 
φάση στον δρόμο να γίνει μέλος της Ε.Ε.».
«Τόνισα ότι η Βόρεια Μακεδονία παραμένει σε καλό δρόμο για την 
ευρωατλαντική ενσωμάτωση και όλα τα κόμματα στην κυβέρνηση 
πρέπει να συνεχίσουν τη μεταρρυθμιστική ατζέντα για να κρατήσουν 
τη χώρα στο σωστό μονοπάτι» σχολίασε η πρέσβης για τη συνάντηση 

με ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Twitter.

Οι επιδιώξεις του Μίτσκοσκι
Ο κύριος αντίπαλος του Ζάεφ, ο αρχηγός του VMRO-DPMNE, Χρί-
στιαν Μίτσκοσκι, συμμερίζεται απόλυτα τον στόχο της ένταξης στην 
Ε.Ε., την καθυστέρηση στην οποία αποδίδει στη διαφθορά και στην 
εγκληματικότητα, έννοιες που ταυτίζει με τους Σοσιαλδημοκράτες, 
όπως ακριβώς έκαναν αυτοί με τον αυτοεξόριστο στην Ουγγαρία προ-
κάτοχό του στην ηγεσία του κόμματος, Νίκολα Γκρούεφσκι.
Σύμφωνα με τον κ. Μίτσκοσκι, η κυβέρνηση απέτυχε στον τομέα των 
μεταρρυθμίσεων έτσι ώστε να φέρει τη χώρα πιο κοντά στην Ε.Ε. και το 
πρόβλημα-κλειδί είναι το έγκλημα και η διαφθορά, ενώ ισχυρίζεται ότι 
το κόμμα του «έχει σχέδιο και όραμα για fast-track πορεία της χώρας 
προς την ένταξη στην Ε.Ε.».

Η Συμφωνία των Πρεσπών
Ο Μίτσκοσκι επιδιώκει να καθησυχάσει τους διεθνείς παράγοντες, δι-
αβεβαιώνοντας ότι δεν θα αναστατώσει τις σχέσεις με τη Βουλγαρία και 
την Ελλάδα, που έχουν εξομαλυνθεί, χωρίς παράλληλα να διαψεύσει 
τις προσδοκίες των οπαδών του κόμματος για ανατροπή της Συμφω-
νίας των Πρεσπών, την ακύρωση της οποίας δείχνει να έχει αφαιρέσει 
από το λεξιλόγιό του.
«Έχουμε πει πολλές φορές ότι αν έχουμε τα 2/3 των βουλευτών, είναι 
ο μόνος τρόπος να κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω αναφορικά με τη 
Συμφωνία της Πρέσπας» απάντησε ο κ. Μίτσκοσκι όταν σε συνέ-
ντευξή του ερωτήθηκε αν η χώρα θα ήταν σε κατάσταση να αλλάξει 
τη Συμφωνία της Πρέσπας αν το VMRO-DPMNE κέρδιζε τα 2/3 της 
Βουλής.
Αυτό, υπενθυμίζουν αναλυτές στα Σκόπια, δεν συνέβη παρά μόνο μία 
φορά, και αυτή οριακά, στις εκλογές του 1994, που η αντιπολίτευση α-
πείχε από τη διαδικασία.

Τα σκάνδαλα και η οικονομία
Ο Μίτσκοσκι επιμένει να ρίχνει το βάρος στα θέματα των σκανδάλων, 
κάνοντας λόγο για πολλά άλυτα σκάνδαλα διαφθοράς.
Ανάμεσα σε αυτά, τις τελευταίες μέρες, τα φιλικά προς το VMRO-
DPMNE μέσα ενημέρωσης ανέδειξαν την ανάθεση από την υπουργό 
Άμυνας, Ραντμίλα Σεκερίνσκα, σε εταιρεία του επιχειρηματία πρώην 
αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ζάεφ, Κότσο Ανγκιούσεφ, της κάλυψης 
των αναγκών των ενόπλων δυνάμεων σε ηλεκτρισμό έναντι 1,6 εκατ. 
ευρώ.
Όμως η συγκεκριμένη εταιρεία που ανέλαβε την προμήθεια είναι η 
EDS, την οποία ο κ. Ανγκιούσεφ πούλησε στη ΔΕΗ λίγο πριν από τη 
Συμφωνία των Πρεσπών, τον Απρίλιο του 2018, έναντι 5 εκατ. ευρώ.
«Η εταιρεία στην οποία αναφέρεστε και κακοπροαίρετα βάλατε με τον 
τρόπο που θέλατε δεν ανήκει στον πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργό 
Κότσο Ανγκιούσεφ» ανέφερε η απάντηση της Σεκερίνσκα, η οποία 
όμως απέφυγε να πει ότι η εταιρεία ανήκει στη ΔΕΗ και περιορίστηκε 
να παραπέμψει στο Κεντρικό Αρχείο για την ιδιοκτησία της.
Αλλά και τα μέσα της αντιπολίτευσης, τα οποία κατέγραψαν μελοδρα-
ματικές στιγμές με στρατιώτες που ζέσταιναν τους θαλάμους τους με 
συσκευές από τα σπίτια τους, απέφυγαν να αναφερθούν στην Ελλάδα.
Ο Μίτσκοσκι αποφεύγει να εμπλακεί στη συζήτηση περί συγκεκριμέ-
νων σκανδάλων, ενώ προσπαθεί να αναγάγει σε κύριο θέμα την οικο-
νομία και δεσμεύεται ότι προτεραιότητα του κόμματός του θα είναι οι 
υψηλότεροι μισθοί και συντάξεις.
«Την πρώτη μέρα που το VMRO-DPMNE θα έρθει στην εξουσία, θα 
φέρει πίσω τη λύση που είχαμε και η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα υ-
ψηλότερες συντάξεις» είπε ο αρχηγός του κόμματος, ο οποίος διαβε-
βαίωσε ότι η δική του λύση θα ανεβάσει τις συντάξεις 1.200-1.500 ντέ-
ναρ (20-25 ευρώ), ενώ ο αντίπαλός του υπόσχεται ότι θα τις ανεβάσει 
700-900 ντέναρ (11-15 ευρώ).
Ο κ. Μίτσκοσκι κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει τρύπα στον προϋ-
πολογισμό και ότι δίνει λάθος στοιχεία για επενδύσεις, ενώ προέβλεψε 
ότι, εξαιτίας όσων έκανε, η κυβέρνηση θα χάσει τις εκλογές και οι πο-
λίτες θα την τιμωρήσουν.
Την ίδια ώρα ο κ. Ζάεφ έκλεινε την πρώτη φάση της προεκλογικής του 
εκστρατείας καταγγέλλοντας τις ελίτ. «Οι κάτοικοι των Σκοπίων δεν με 
συμπαθούν, επειδή με θεωρούν αγρότη από τη Στρούμνιτσα» είπε ο 
πρώην πρωθυπουργός, το κόμμα του οποίου έχασε τις πρόσφατες δη-
μοτικές εκλογές στην πρωτεύουσα.

www.freesunday.gr 11 19.01.2020

ευρώπη
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ΚΆΊ Ο ΖΆΕΦ ΚΆΤΆΓΓΕΛΛΕΊ ΤΊΣ ΕΛΊΤ ΤΩΝ ΣΚΟΠΊΩΝ
  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ



Σ
υνεχίζεται το σίριαλ με τη ρύθμιση των οφειλών 
στην εφορία σε 24 ή 48 δόσεις –ανάλογα με το 
είδος της οφειλής– και, όπως φαίνεται, θα γυρι-
στούν ακόμη πολλά… επεισόδια. Αν και οι νομο-
θετικές διατάξεις ορίζουν ότι η ρύθμιση θα ισχύει 
από τις αρχές του 2020, η νέα ρύθμιση δεν αναμέ-

νεται να λάβει σάρκα και οστά πριν από τον Μάρτιο με Απρίλιο.
Ο λόγος; Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δεν είναι 
ακόμη έτοιμη να την ενεργοποιήσει, καθώς έχει καθυστερήσει η έκ-
δοση της υπουργικής απόφασης με την οποία θα δίνονται οι απα-
ραίτητες οδηγίες και θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες του νέου συ-
στήματος. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η υφιστάμενη ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της πάγιας ρύθμισης είναι αδύνατο να προσαρμοστεί 
στους όρους και στις προϋποθέσεις της νέας ρύθμισης. Κατά συνέ-
πεια, δημιουργείται από το μηδέν μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή, 
που σε επόμενο στάδιο θα αποτελέσει την κοινή πλατφόρμα για 
όλες τις ρυθμίσεις των οφειλών νοικοκυριών, επιχειρήσεων και ε-
παγγελματιών.
Έτσι, οι φορολογούμενοι είναι αναγκασμένοι είτε να περιμένουν το 
πράσινο φως από την ΑΑΔΕ για τη λειτουργία της πλατφόρμας, ρι-
σκάροντας με την επιβολή δεσμεύσεων και κατασχέσεων τραπεζι-
κών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων, είτε να εντα-
χθούν στην ισχύουσα ρύθμιση των 12 δόσεων και εν συνεχεία να με-
ταπηδήσουν στην καινούργια.

Οι προϋποθέσεις
Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται με εισοδηματικά 
κριτήρια και με την προέλευση της οφειλής. Συγκεκριμένα, οι τακτι-
κές οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 24 δόσεις, χωρίς ει-
σοδηματικά κριτήρια, ενώ οι έκτακτες μπορούν να ρυθμιστούν έως 
και σε 48 δόσεις, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.
Συγκεκριμένα, λαμβάνεται υπόψη:
• Ο μέσος όρος του συνολικού εισοδήματος του οφειλέτη (ατομικό, 
φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα 
τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής στη 
ρύθμιση.
• Το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσό-
μενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολο-

γικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, 
εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.
Το συνολικό εισόδημα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευ-
τικά κλιμακωτό συντελεστή. Για εισόδημα:
• Από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή 4%.
• Από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 6%.
• Από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή 8%.
• Από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 10%.
• Από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 12%.
• Από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή 15%.
• Από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 20%.
• Πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή 25%.
Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται μέσα σε τρεις εργάσι-
μες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης, ενώ οι επόμενες 
δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Σημει-
ώνεται ότι η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι κάτω των 
30 ευρώ.
Η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης θα έχει ως συνέπεια την ε-
πιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%. Η δόση αυτή με την αναλο-
γούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.
Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλες οι αρρύθμι-
στες οφειλές ακόμη και αν αφορούν προηγούμενα οικονο-
μικά έτη, ακόμη και ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ του 

2019 που έμειναν απλήρωτοι.

Οι παγίδες
Ωστόσο, η νέα ρύθμιση για τις οφειλές στην εφορία κρύβει και κά-
ποιες… παγίδες. Συγκεκριμένα, από τη μια πλευρά προβλέπει πε-
ρισσότερες μηνιαίες δόσεις για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, ενώ από την άλλη έχει υψηλό επιτόκιο και δεν ξεμπλοκά-
ρει δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Οι οφειλέτες του Δημοσίου θα εξακολουθούν και μετά την υπαγωγή 
τους στη ρύθμιση αυτή να είναι εκτεθειμένοι σε κατασχέσεις κατα-
θέσεων, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, αλλά και σε δε-
σμεύσεις χρηματικών ποσών που προέρχονται από πωλήσεις ακι-
νήτων τους.
Επίσης, προκειμένου να καθοριστούν ο αριθμός και τα ποσά των μη-
νιαίων δόσεων που δικαιούται κάθε οφειλέτης-φυσικό πρόσωπο για 
να ρυθμίσει κάποιο έκτακτο χρέος του, θα λαμβάνεται υπόψη το συ-
νολικό πραγματικό δηλωθέν εισόδημά του. Ενδεχομένως σε αυτή 
την περίπτωση ο οφειλέτης να μη φτάνει τον μέγιστο αριθμό των μη-
νιαίων δόσεων που θα ήθελε για δική του διευκόλυνση.
Ακριβά θα το πληρώσει όποιος οφειλέτης του Δημοσίου σταματήσει 
να πληρώνει τις δόσεις για την εξόφληση του χρέους του (τακτική ή 
έκτακτη οφειλή). Σε αυτή την περίπτωση, για να μπορέσει να επα-
νενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να πληρώσει διπλή προκαταβολή, 
θα αφαιρεθούν οι δόσεις στις οποίες ήταν συνεπής, ενώ το επιτόκιο 
θα είναι προσαυξημένο κατά 1,5 μονάδες.
Τέλος, η ρύθμιση θα χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση 
καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας 
φοράς,
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης 
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός,
γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του 
φόρου προστιθέμενης αξίας καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης κα-
ταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,
δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγω-
γής στη ρύθμιση και μετά,
ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του 
χορηγηθεί η ρύθμιση.

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα 
να ενταχθούν στην ισχύουσα ρύθμιση 
των 12 δόσεων και εν συνεχεία να 
μεταπηδήσουν στην καινούργια.
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ΣΊΡΊΑΛ  
Η ΡΎΘΜΙΣΗ  
ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ



Σ
τον αέρα είναι το σύστημα των 
εφημεριών στα νοσοκομεία 
της Θεσσαλονίκης με απρό-
βλεπτες ακόμη συνέπειες για 
τους ασθενείς, καθώς την επό-
μενη Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου, 

εκδικάζεται στο Διοικητικό Εφετείο η προσφυγή 
του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» εναντίον της 
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής 
Σχολής του ΑΠΘ με την οποία δύο μέλη ΔΕΠ της 
Ιατρικής που υπηρετούν στο συγκεκριμένο νοσο-
κομείο μετατίθενται στο ΑΧΕΠΑ.
Πρόκειται για μία απόφαση η οποία ελήφθη πριν 
από έναν χρόνο αλλά δεν εφαρμόστηκε, γιατί το 
νοσοκομείο κέρδισε δύο φορές αποφάσεις για 
την αναστολή της εφαρμογής της μέχρι την εκδί-
καση, η οποία αναβλήθηκε δύο φορές, μία μετά 
από αίτηση του ίδιου του νοσοκομείου και μία 
λόγω αποχής των δικηγόρων.
Το νοσοκομείο στην αίτησή του υποστηρίζει ότι 
ενδεχόμενο εφαρμογής της απόφασης θα έχει ως 
αποτέλεσμα ουσιαστικά να καταργηθεί το αγγειο-
χειρουργικό τμήμα της Β΄ Πανεπιστημιακής Χει-
ρουργικής Κλινικής που λειτουργεί εκεί και να α-
πειληθεί η συμμετοχή στις γενικές εφημερίες, 
διότι δεν θα έχει πλέον τη δομή για να μπορεί να 
ανταποκριθεί.
«Η απενεργοποίηση του αγγειοχειρουργικού 
τμήματος καθιστά αβέβαιη την ένταξή του στο 
πρόγραμμα εφημεριών» αναφέρεται στην αίτηση, 
στην οποία διευκρινίζεται ότι «το νοσοκομείο 
συμμετέχει στο πρόγραμμα εφημέρευσης της 
πόλης με τέσσερις εφημερίες μηνιαίως».
Το νοσοκομείο προσθέτει ότι, αν συμβεί αυτό, θα 
απαιτηθεί «η τροποποίηση του προγράμματος 
και ο καθορισμός των νοσοκομείων που θα επω-
μιστούν τις αντίστοιχες εφημερίες».
Όμως σε αυτά τα νοσοκομεία που «θα επωμι-
στούν τις εφημερίες» δεν συμπεριλαμβάνεται το 

ΑΧΕΠΑ, στο οποίο θα μετακινηθούν οι δύο πανε-
πιστημιακοί καθηγητές, καθώς από τον Οκτώβριο 
του 2019 η αγγειοχειρουργική κλινική του έχει 
διακόψει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα των ε-
φημεριών επειδή δεν έχει το απαραίτητο προσω-
πικό, όπως είχε προειδοποιήσει η διοίκηση του 
νοσοκομείου με έγγραφό της στα τέλη Ιουλίου, 
στο οποίο καθιστά σαφές ότι η κλινική δεν μπο-
ρεί να εφημερεύσει.
Το απαραίτητο προσωπικό στο οποίο γίνεται ανα-
φορά δεν είναι οι πανεπιστημιακοί γιατροί αλλά 
οι ειδικευόμενοι, θέσεις για τους οποίους δεν 
προβλέπονται στην κλινική του ΑΧΕΠΑ. Η πρό-
σληψη ειδικευομένων απαιτεί προκήρυξη θέ-
σεων με ΦΕΚ, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις, δεν είναι μια σύντομη διαδικασία.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει έγ-
γραφο υπογεγραμμένο από τον διευθυντή της 
κλινικής του ΑΧΕΠΑ, ο οποίος δηλώνει ότι είναι 
επικίνδυνο να εφημερεύσει χωρίς ειδικευόμε-
νους.
Την ίδια στιγμή, όμως, οι ειδικευόμενοι που δεν 
υπάρχουν στο ΑΧΕΠΑ υπάρχουν στο «Γ. Γεννη-
ματάς», και μάλιστα δύο, οι οποίοι έχουν οργανι-
κές θέσεις στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.
Και όχι μόνο αυτό αλλά η επισήμανση του 

ΑΧΕΠΑ για το πρόβλημα να ανταποκριθεί στις ε-
φημερίες είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του 
τμήματος στο «Γεννηματάς» με δύο ακόμη ειδι-
κευόμενους γιατρούς με απόσπαση.
Πρακτικά, δηλαδή, ενισχύθηκε το τμήμα το 
οποίο τελεί ουσιαστικά υπό κατάργηση, η οποία 
θα σημάνει ότι στο ένα νοσοκομείο θα υπάρχουν 
δάσκαλοι (καθηγητές της Αγγειοχειρουργικής) 
χωρίς μαθητές και στο άλλο νοσοκομείο μαθητές 
(ειδικευόμενοι) χωρίς δασκάλους.

Τα χειρουργεία και η ευθύνη
Το δεύτερο θέμα το οποίο δεν έχει αντιμετωπι-
στεί είναι τα προγραμματισμένα χειρουργεία, τα 
οποία φτάνουν για τα πιο ήπια περιστατικά τους 
4-5 μήνες και για τα δύο νοσοκομεία.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στη λίστα χειρουρ-
γείου του ΑΧΕΠΑ η αναμονή είναι διαστήμα-
τος 2-3 μηνών για βαρέα περιστατικά και περισ-
σότερο από 6 μήνες για μεσαία ή μικρής βαρύτη-
τας περιστατικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει 
χώρος για τους ασθενείς με προγραμματισμένα 
χειρουργεία στο «Γ. Γεννηματάς», οι οποίοι θα υ-
ποχρεωθούν να αναζητήσουν άλλο νοσοκομείο 
για να υποβληθούν σε επέμβαση.
Το τρίτο πρόβλημα, το οποίο επισημαίνουν με 
κοινή τους δήλωση όλοι οι πανεπιστημιακοί για-
τροί του «Γ. Γεννηματάς», είναι ότι η κατάργηση 
του αγγειοχειρουργικού τμήματος απειλεί την 
εύρυθμη λειτουργία των άλλων τμημάτων, καθώς 
στις γενικές εφημερίες είναι απαραίτητη η συνερ-
γασία όλων των τμημάτων.
Μάλιστα, ιατρικοί κύκλοι επικαλούνται πρό-
σφατη υπόθεση σε άλλο νοσοκομείο, όπου ορ-
θοπεδικοί ανέταξαν μεν το πόδι τραυματισμένου 
ασθενούς, χωρίς όμως την παρουσία αγγειοχει-
ρουργών, με αποτέλεσμα ο ασθενής να χάσει το 
πόδι του και οι γιατροί να καταδικαστούν γι’ αυτό.
Ουσιαστικά, δηλαδή, τίθεται εν αμφιβόλω η συμ-

μετοχή του συνόλου του νοσοκομείου στις εφημε-
ρίες, καθώς η μετακίνηση των δύο πανεπιστημια-
κών θα σημάνει κατάργηση του τμήματος, διότι δεν 
είναι νομικά δυνατό να λειτουργεί κανένα τμήμα ή 
κλινική χωρίς τον υπεύθυνο ειδικό γιατρό σε οργα-
νική θέση. Ιατρικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι ο ει-
δικός γιατρός δεν μπορεί να είναι της γενικής χει-
ρουργικής, αλλά αγγειοχειρουργός.
Οι δυνατότητες σε δημόσια νοσοκομεία που απο-
μένουν στους ασθενείς της Θεσσαλονίκης με απε-
νεργοποιημένη την κλινική του «Γ. Γεννηματάς» 
και με λειτουργικά προβλήματα την κλινική του 
ΑΧΕΠΑ είναι μία κλινική του ΕΣΥ στο «Παπα-
νικολάου» και δύο τμήματα στις πανεπιστημιακές 
χειρουργικές στο «Παπαγεωργίου» και στο Ιππο-
κράτειο.
Στο πρώτο υπάρχουν τρεις πανεπιστημιακοί για-
τροί και στο δεύτερο δύο, αλλά οι προτεραιότητες 
και οι αναμονές είναι στα ίδια επίπεδα με τα «Γεν-
νηματάς» και ΑΧΕΠΑ.
Το θέμα προέκυψε όταν τον Απρίλιο του 2018 ο 
διευθυντής της Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουρ-
γικής Κλινικής του ΑΧΕΠΑ, η οποία είχε σχεδι-
αστεί παλαιότερα αλλά η ίδρυσή της έγινε εφικτή 
χάρη στο ενδιαφέρον κυβερνητικών παραγόντων 
του ΣΥΡΙΖΑ το 2017, ζήτησε από την Ιατρική του 
ΑΠΘ την ενίσχυση της κλινικής με προσωπικό, 
καθώς ήταν ο μόνος πανεπιστημιακός γιατρός.
Η Ιατρική αποδέχτηκε την ανάγκη για ενίσχυση 
και επέλεξε ως λύση την πρόταση στην οποία με 
σχετική πλειοψηφία είχε καταλήξει ο χειρουργι-
κός τομέας της Ιατρικής, δηλαδή τη μετακίνηση 
στο ΑΧΕΠΑ των δύο γιατρών του «Γεννηματάς», 
απορρίπτοντας τη μετακίνηση ενός από τους τρεις 
γιατρούς του «Παπαγεωργίου».
Αργότερα ο χειρουργικός τομέας άλλαξε άποψη, 
αλλά η Γενική Συνέλευση της Ιατρικής απέρριψε 
την πρόταση.

Οι λύσεις
Ως λύσεις μέχρι στιγμής έχουν προταθεί τα εξής:
• Να μετακινηθούν οι γιατροί στο ΑΧΕΠΑ, αλλά 
να πηγαίνουν στο «Γεννηματάς» δύο ημέρες την 
εβδομάδα. Απορρίπτεται από τους γιατρούς, διότι 
δεν λύνει το θέμα της ιατρικής ευθύνης που θα 
έχουν στη διαχείριση των περιστατικών στο «Γεν-
νηματάς», με το οποίο δεν θα έχουν καμία υπηρε-
σιακή σχέση.
• Να μη μετακινηθούν οι γιατροί, αλλά να βοη-
θούν στο ΑΧΕΠΑ όποτε καλούνται και να αναλά-
βουν να αντικαθιστούν τον διευθυντή όταν λείπει. 
Είναι η πρόταση του χειρουργικού τομέα της Ια-
τρικής τον Οκτώβριο του 2019, η οποία δεν έγινε 
δεκτή από τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής.
• Να ενισχυθεί και να αναδειχθεί η αγγειοχει-
ρουργική κλινική του ΑΧΕΠΑ με ό,τι απαιτείται, 
τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλι-
σμό, με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και 
όχι με επιβολή αποφάσεων. Υποστηρίζεται από 
παλαιούς πανεπιστημιακούς γιατρούς με ειδικό 
βάρος στην ιατρική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, 
αλλά δεν έχει κατατεθεί θεσμικά.
• Να μετακινηθούν οι γιατροί στο ΑΧΕΠΑ όταν ι-
δρυθεί αγγειοχειρουργική κλινική του ΕΣΥ στο 
«Γεννηματάς». Συζητιέται ως συμβιβαστική λύση, 
αλλά δεν έχει κατατεθεί επισήμως και δεν έχουν 
υπολογιστεί ακόμη όλες οι παράμετροι.
Κοινή επιθυμία, πάντως, όλων των εμπλεκόμενων 
μερών είναι να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση 
πριν από την εκδίκαση της Πέμπτης.

Ασύμμετρες απειλές 
κληροδότησε στο ΕΣΥ 
και στα νοσοκομεία η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ... ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ  
ΤΙΣ ΕΦΉΜΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ  

ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
  ΑΝΤΏΝΉΣ ΜΑΡΚΟΥ
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Ί
σως έφταιγε η φτωχή αθλητική επικαι-
ρότητα εκείνης της ημέρας. Ίσως και όχι. 
Το πρωτοσέλιδο, πάντως, της εφημερί-
δας «Sportime» την 29η Δεκεμβρίου του 
2019 τιμούσε την «Ημέρα του Αγέννητου 
Παιδιού». Ο τίτλος της εφημερίδας ήταν 

«Αφήστε με να ζήσω» και συνοδευόταν από 
ψευδή, όπως αποδείχθηκε μετά, στατιστικά στοι-
χεία. Όπως ότι πραγματοποιούνται «πάνω από 
350.000 εκτρώσεις κάθε χρόνο στην Ελλάδα», 
την ίδια στιγμή που ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας για την Ελλάδα δίνει τον αριθμό 17.632 για 
το 2012 (πιο πρόσφατο έτος). Ακόμα και χωρίς 
τα στατιστικά, η εικόνα και μόνο ήταν αρκετή για 
να προκληθούν αντιδράσεις που ξεπερνούν τον 
κανιβαλισμό που αγαπάμε να επιδεικνύουμε στα 
social media. Ήταν αρκετή για να αναρωτηθεί 
κανείς πώς επιστρέψαμε σε θέματα που λύσαμε 
40 χρόνια πριν.
Δύο εβδομάδες αργότερα εμφανίζονται αναρτη-
μένες στους σταθμούς και στους συρμούς του 
μετρό αντίστοιχες αφίσες. Το μήνυμα υπογρά-
φεται από το κίνημα που τιτλοφορείται «Αφήστε 
με να ζήσω!» (το στηρίζουν 19 Ορθόδοξα Χρι-
στιανικά Σωματεία Αθηνών και η Ανωτάτη Συ-
νομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος) και μοιάζει 
να εντάσσεται σε μια ευρύτερη επικοινωνιακή 
εκστρατεία με αφορμή την Ημέρα Αγέννητου 
Παιδιού που όρισε και καθιέρωσε(;) το περασμέ-
νο καλοκαίρι η Ιερά Σύνοδος, λαμβάνοντας και 
επίσημα θέση κατά των εκτρώσεων, οι οποίες 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία είναι νόμι-
μες από το 1986 (ν. 1609/1986).
Αυτός ο νόμος ήταν μια προσωπική νίκη της 
Μαργαρίτας Παπανδρέου ως προέδρου της 
Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ) και συζύγου, 
φυσικά, του τότε πρωθυπουργού Ανδρέα Πα-
πανδρέου. Όπως αποκαλύπτει η ίδια στο αυτο-
βιογραφικό βιβλίο της «Έρωτας και Εξουσία», το 
1985 ζήτησε προσωπική ακρόαση από τον τότε 
αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, ο οποίος αρχικά της 

είπε: «Γνωρίζετε πως η έκτρωση αποκλείεται 
από τους θρησκευτικούς κανόνες. Ως επικε-
φαλής της Εκκλησίας δεν μπορώ να πάρω δι-
αφορετική θέση. Καταλαβαίνω, βέβαια, την αν-
θρώπινη πλευρά του θέματος. Όσο σας άκουγα, 
αναρωτιόμουν τι θα έκανα, ως χωριατόπαιδο, αν 
ερχόταν η αδελφή μου και μου έλεγε πως ήταν 
έγκυος και πως ήταν αδύνατο να παντρευτεί τον 
πατέρα του παιδιού». Όπως γράφει η Μαργαρίτα 
Παπανδρέου, στο σημείο εκείνο συνειδητοποί-
ησε πως είχε καταγάγει μια μικρή πρώτη νίκη 
και ότι υπήρχε περιθώριο συνεννόησης με την 
Εκκλησία.
Προφανώς σε αυτό το κομμάτι έκανε λάθος, κα-
θώς 36 χρόνια μετά το κατοχυρωμένο συνταγ-
ματικό δικαίωμα της γυναίκας στην αυτοδιάθεση 
του σώματός της, αυτό εξακολουθεί να αμφι-
σβητείται. Το μήνυμα με το μωρό στην αφίσα δεν 
υπερασπίζεται δικαιώματα, αμφισβητεί δικαιώ-
ματα. Στοχεύει στις τύψεις και στις ενοχές των 
γυναικών που έχουν προχωρήσει σε διακοπή 
κύησης, στη στοχοποίησή τους και, ναι, στη δαι-
μονοποίηση της σεξουαλικότητας. Όχι;
Αν πράγματι τα δικαιώματα του αγέννητου παι-
διού ήταν προτεραιότητα του όποιου κινήματος, 
στην αφίσα δεν θα βρισκόταν το υπερηχογραφη-
ματικό έμβρυο αλλά ένα προφυλακτικό. Θα βρί-
σκονταν μέθοδοι πρόληψης ανεπιθύμητων κυή-
σεων. Αλλά αυτό θα ήταν φύσει αδύνατο. Γιατί; 
Γιατί τα 19 Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία και η 
Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος 
του κινήματος «Αφήστε με να ζήσω!» είναι και 
κατά της αντισύλληψης, την ώρα που η πλειονό-
τητα των αμβλώσεων που τελούνται στη χώρα 
μας αφορά νεαρές και πολύ νεαρές γυναίκες, 16 
ετών και κάτω.
Είναι αυτά τα ψευτοχριστιανικά διλήμματα που 
διατηρούν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στη 
χώρα μας σε χαμηλό επίπεδο και τη θέτουν 
εκτός αιθουσών διδασκαλίας, ενώ έχει απο-
δειχθεί πως σε εκείνα τα εκπαιδευτικά συστή-

 ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Ο νόμος περί αμβλώσεων ήταν μια προσωπική νίκη της 
Μαργαρίτας Παπανδρέου. Όπως αποκαλύπτει η ίδια στο 
αυτοβιογραφικό βιβλίο της «Έρωτας και Εξουσία», το 1985 
ζήτησε προσωπική ακρόαση από τον τότε αρχιεπίσκοπο 
Σεραφείμ, ο οποίος αρχικά της είπε: «Γνωρίζετε πως η 
έκτρωση αποκλείεται από τους θρησκευτικούς κανόνες. 
Ως επικεφαλής της Εκκλησίας δεν μπορώ να πάρω 
διαφορετική θέση. Καταλαβαίνω, βέβαια, την ανθρώπινη 
πλευρά του θέματος. Όσο σας άκουγα, αναρωτιόμουν τι 
θα έκανα, ως χωριατόπαιδο, αν ερχόταν η αδελφή μου 
και μου έλεγε πως ήταν έγκυος και πως ήταν αδύνατο να 
παντρευτεί τον πατέρα του παιδιού».

ματα όπου είναι ενταγμένη το επίπεδο μετάδο-
σης του AIDS είναι χαμηλότερο, η εγκυμοσύνη 
στην εφηβεία σπανιότερη και η ισότητα των 
φύλων αυτονόητη και σεβαστή. Στη χώρα μας 
αυτά τα θέματα θεωρούνται ακόμη ευαίσθητα 
(ή και ανήθικα), ενώ σε άλλες χώρες η σεξου-
αλική αγωγή έχει ενταχθεί στις πρώτες βαθ-
μίδες του εκπαιδευτικού συστήματος εδώ και 
50 χρόνια.
Στη Γερμανία το μάθημα της σεξουαλικής δια-
παιδαγώγησης έχει γίνει υποχρεωτικό στα σχο-
λεία από το 1968, ενώ στη Δανία, στη Φινλανδία 
και στην Αυστρία από το 1970. Στη Γαλλία η σε-
ξουαλική αγωγή είναι υποχρεωτική στα σχολεία 
και ξεκινά από την ηλικία των 6 ετών.
Εθελοτυφλούμε όσον αφορά τη σεξουαλική 
ζωή των ανηλίκων, ακόμα κι αν δεν υπάρχουν 
καταγεγραμμένα νούμερα διακοπής κυήσεων 
στην εφηβεία. Όπως όμως προκύπτει από επι-
στημονικές μελέτες, ο μέσος όρος έναρξης της 
σεξουαλικής δραστηριότητας στη χώρα μας είναι 
τα 15 χρόνια. Ένα στα τρία παιδιά θα έχει ολοκλη-
ρωμένη σεξουαλική επαφή πριν από την ενηλι-
κίωση, ενώ το 7% των εφήβων, περίπου ένα στα 
δώδεκα παιδιά δηλαδή, θα έχει μία τουλάχιστον 

ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, η οποία κατά κανόνα 
καταλήγει σε διακοπή (ΠΗΓΗ: Καθημερινή).
Η άμβλωση, ιδεολογικά φορτισμένη, δεν είναι 
μια ανώδυνη διαδικασία. Η επιστημονική και μη 
κοινότητα έχει κληθεί επανειλημμένως να απα-
ντήσει σε ερωτήματα που ξεπερνούν τα ιατρικά 
ευρήματα και άπτονται της φιλοσοφίας. Το ερώ-
τημα δεν είναι αν έχει χτύπους η καρδιά ενός 
εμβρύου από τη 18η ημέρα, αλλά αν έχει ψυχή, 
αν υπάρχει διαμορφωμένη προσωπικότητα με 
συναισθήματα, και εδώ η απάντηση δεν έχει με-
τρήσιμους αριθμούς.
Η απόφαση μιας γυναίκας –που εξ ορισμού 
μεγαλώνει, εκπαιδεύεται και νουθετείται ώστε 
κάποια στιγμή να γίνει μάνα– να μην αποκτήσει 
τελικά παιδί, ή αυτό το παιδί, είναι τόσο σημα-
ντική, γενναία και τελικά μη εγωιστική, που θα 
έπρεπε να της γίνεται εύκολη και όχι γεμάτη 
ταμπού, τύψεις και ενοχή. Η γυναίκα που κό-
ντρα σε όλα –και κυρίως στην αγιοποίηση της 
μητρότητας– παίρνει την ευθύνη και λέει «όχι, 
εγώ δεν θα γίνω σωστή μάνα υπό αυτές τις 
συνθήκες» μπορεί να μην αξίζει μπράβο, χειρο-
κροτήματα και βραβεία, αξίζει όμως σεβασμό 
και σιωπή.

Η (σύντομη) ιστορία  
μιας αφίσας
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Έ
γκαιρα είχα εκτιμήσει ότι 
μετά την ανάληψη της ηγε-
σίας της ΝΔ από τον κ. Μη-
τσοτάκη θα άλλαζε εντε-
λώς το πολιτικό σκηνικό της 
χώρας. Μάλιστα, είχα προ-

ειδοποιήσει ότι τα υπόλοιπα κόμματα θα έ-
πρεπε να αντιληφθούν ότι δεν θα μπορούσαν 
να τον αντιμετωπίσουν με τις συνήθεις κομμα-
τικές διαχωριστικές γραμμές.
Τι είχα δει; Πρώτον, τη φοβερή μεθοδικό-
τητα και εργατικότητά του. Κανείς δεν του χά-
ρισε τη νίκη στα εσωκομματικά της ΝΔ. Δεύ-
τερον, την υπομονή του. Εισήλθε στα 35 του 
στην πολιτική για να γίνει πρωθυπουργός και 
βήμα βήμα το πέτυχε. Και, τρίτον, την απο-
φασιστικότητά του. Τίποτε από το παλιό (νο-
οτροπίες, ομαδούλες, παρασκήνιο) δεν τον 
σταματά.
Πολύ γρήγορα επιβεβαιώθηκα. Ως αντιπολί-
τευση, άλλαξε εντελώς τη λογική της στείρας 

αλλά νοοτροπίες και βολέματα δεκαετιών πο-
λιτικών και πολιτών, που θα έπρεπε να κατα-
νικήσει. Στην ουσία, ο κ. Μητσοτάκης δεν α-
νταγωνίζεται τα άλλα κόμματα, αλλά τις μόνι-
μες παθογένειες της Μεταπολίτευσης. Αυτή 
τη μάχη δίνει.
Και ερχόμαστε στην πρόταση για την Προ-
εδρία της Δημοκρατίας. Πρόκειται για μια 
ακόμη μαγική προσωπική κίνηση του κ. Μη-
τσοτάκη, για την οποία όλο το ΠΑΛΙΟ (και 
μέσα στο κόμμα του) ψελλίζει ασυναρτησίες. 
Η πρόταση για την κ. Σακελλαροπούλου 
είναι εκπληκτική, αλλά προσέξτε: Δεν έγινε 
για να τη φέρει στον αντίπαλο, όπως γινόταν 
μέχρι σήμερα, αλλά για να περάσει το μή-
νυμα της αξιοκρατίας, ανεξάρτητα από κόμ-
ματα και βολέματα ημετέρων.
Ο κ. Μητσοτάκης είναι ολοφάνερο ότι όπου 
μπορεί (γιατί ακόμη δεν μπορεί να απαλλα-
γεί από επιμέρους κομματικές νοοτροπίες) 
χτυπά το παλιό και το χτυπά αριστοτεχνικά. 

αντιπαράθεσης (όχι σε όλα), αρχίζοντας να 
ψηφίζει αυτά με τα οποία συμφωνούσε.
Στον προεκλογικό αγώνα κέρδισε χωρίς υ-
ποσχέσεις και ψεύδη. Ανέλαβε έχοντας προ 
πολλού αποφασίσει ποιοι θα γίνονταν υ-
πουργοί και ποιο θα ήταν το (ελεγχόμενο) 
έργο τους.
Και ως κυβέρνηση πετάει στα σκουπίδια 
τις ανούσιες κόντρες και ήδη έχει πρω-
τόγνωρα αποτελέσματα: Στις φυσικές κα-
ταστροφές το κράτος δουλεύει και δεν έ-
χουμε ούτε έναν νεκρό. Υπεύθυνοι για 
«στραβά» καθαιρούνται, δεν υπάρχει πια 
η γνωστή ραστώνη και ανευθυνότητα. Στη 
Βουλή δύο ψηφοφορίες ήταν σχεδόν καθο-
λικές για πρώτη φορά (ψήφος αποδήμων, 
πρόεδρος Βουλής). Το νομοθετικό έργο 
προχωρά με ασύλληπτη ταχύτητα, τίποτε 
δεν μένει για την επομένη.
Τίποτε απ’ όσα πέτυχε ο κ. Μητσοτάκης δεν 
ήταν εύκολο. Απέναντί του δεν είχε κόμματα, 

Αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν αντι-
ληφθούν την ποιότητά του, θα σέρνονται συ-
νεχώς πίσω του και δεν θα είναι χρήσιμα για 
την κοινωνία. Γιατί δεν πρότειναν αυτά μια α-
ντίστοιχη Σακελλαροπούλου;

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιο-
γράφος και συγγραφέας.

Η πρόταση για την  
κ. Σακελλαροπούλου 
είναι εκπληκτική, αλλά 
προσέξτε: Δεν έγινε 
για να τη φέρει στον 
αντίπαλο, όπως γινόταν 
μέχρι σήμερα, αλλά για 
να περάσει το μήνυμα της 
αξιοκρατίας, ανεξάρτητα 
από κόμματα και βολέματα 
ημετέρων.

ΣΤΗΝ ΟΥΣΊΑ, Ο Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ  
ΠΟΛΕΜΆ ΤΟ ΠΆΛΙΟ

 ΤΟΥ ΆΝΔΡΕΆ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

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

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

H επιλογή του πρωθυπουργού να προτείνει για ΠτΔ 
την πρόεδρο του ΣτΕ Αικ. Σακελλαροπούλου προ-
κάλεσε σύγχυση στο τουίτερ. Τουλάχιστον μέχρι να 
ενημερώσει ο πρώην πρωθυπουργός ότι θα στηρίξει 
την υποψηφιότητα. Μέχρι τότε, και ελλείψει σχετικής 
γραμμής, επικράτησε η γραμμή… Βελόπουλου. 

Έλα ντε, κανένας δεν σκέφτηκε ότι το βασικό καθήκον 
ενός ΠτΔ είναι να επισκέπτεται το Άγιο Όρος και πάνε να 
βάλουν γυναίκα; Αν είναι ποτέ δυνατόν!
Διαπιστώθηκε ειλικρινής και μεγάλη αγωνία για το 
ζήτημα που «κανένας δεν σκέφτηκε».

Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, είναι κι άλλα που 
δεν σκέφτηκαν και πήγαν και πρότειναν γυναίκα-αν-
είναι-ποτέ-δυνατόν.

Κι άλλα…

Κάπου εκεί, με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ να έχουν 
δηλώσει πως θα υπερψηφίσουν την Κ. Σακελλαρο-
πούλου, ο Γιάνης συνειδητοποίησε πως έπρεπε να 
σκαρφιστεί κάτι θεαματικό για να πάρει το μερίδιο 
της δημοσιότητας που (θεωρεί πως) δικαιωματι-
κά του ανήκει. Μάζεψε τους υπόλοιπους εκεί στο 
Μέρα 25, διέρρευσε πως το κόμμα του θα προτείνει 
άλλη γυναίκα, η οποία θα συμβολίζει τη μάχη ενά-
ντια στα μνημόνια και στον φασισμό, φώναξε τις 
κάμερες και ανακοίνωσε πως το ΜέΡΑ 25 προτεί-
νει τη Μάγδα Φύσσα για ΠτΔ.

Και επιπλέον αγαπάει και τις γάτες. Δεν είναι πράγματα 
αυτά, πώς θα μπορέσει να σταθεί επάξια δίπλα στους 
ομολόγους της;

Ή, έστω, τον Καμμένο.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει προκύψει έχει 
να κάνει με το κατά πόσο η κ. Σακελλαροπούλου θα 
καταφέρει να βαδίσει στα βαριά βήματα του Προκόπη 
Παυλόπουλου ως Προέδρου της Δημοκρατίας.

Οι αυστηρές προειδοποιήσεις, ως επί το πλείστον προς 
τον Ερντογάν (αρκεί να μην καθόταν δίπλα του στον 
καναπέ, οπότε ο δικός μας μαζευόταν και καθόταν στην 
άκρη σε στιλ «ενοχλώ; Δεν ενοχλώ»), και τα εθνεγερ-
τικά λογύδρια σε κάθε ευκαιρία αποτέλεσαν το ένα 
βασικό συστατικό της προεδρίας Παυλόπουλου. 

Το άλλο ήταν η αδιάκοπη όσο και άνιση μάχη του με τον 
Μινώταυρο του Νεοφιλελευθερισμού.

Δυστυχώς, δεν πρόλαβε, τον πρόλαβαν οι εξελίξεις.
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Η μικρή λεπτομέρεια, δε, είναι πως ο Γιάνης δεν είχε ενη-
μερώσει τη Μάγδα Φύσσα για την πρότασή του, όπως 
εξήγησε στη συνέχεια η ίδια, αρνούμενη παράλληλα την 
πρόταση Βαρουφάκη. Το ΜέΡΑ 25, βέβαια, συνέχισε 
απτόητο, κόμμα του Βαρουφάκη είναι άλλωστε.

Πέρα από την επιλογή της κ. Σακελλαροπούλου για την 
Προεδρία της Δημοκρατίας υπήρξε και δεύτερος αιφνι-
διασμός, η έλευση στην Αθήνα του στρατάρχη Χαλίφα 
Χαφτάρ αμέσως μετά την απόφαση της Γερμανίας να 
μην κληθεί η Ελλάδα στη διάσκεψη όπου θα συζητηθεί 

Ο μεγαλύτερος, ο πιο αδιανόητος αιφνιδιασμός της 
εβδομάδας, δε, ήταν άλλος.

ΜΟΛΙΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Έζησε, τελικά, ο Ματιέ;
Καταδικάστηκε έστω ένας από αυτούς που τον 
χτυπούσαν ενώ ήταν πεσμένος κατάχαμα στο 

σουπερμάρκετ; 
Είναι ληστής ή ακτιβιστής για την προστασία 
του περιβάλλοντος που έμπλεξε χωρίς να το 

καταλάβει;

Αθώος ή ένοχος;

Μ Ε Τ Α Μ Ε Σ Ο Ν Υ Κ Τ Ι Ε Σ  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

το θέμα της Λιβύης. Μια επίσκεψη που έφερε την Ελλάδα 
έτοιμη να εκστρατεύσει στη Λιβύη.

Σύντομα όλοι προσαρμόστηκαν στη νέα πραγματικότητα.

Τελικά, ο υπ.Εξ. διευκρίνισε ότι αναφερόταν σε αποστολή 
παρατηρητών, μαζί με άλλες δυνάμεις, για την τήρηση των 
συμφωνιών και ο συναγερμός έπαυσε. Όχι όμως και οι 
αιφνιδιασμοί.



Σ
αν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στις 7 Ιανουαρίου η 
ανακοίνωση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν 
Μαρκλ, μέσω του λογαριασμού τους στο Instagram, 
ότι επιθυμούν να παραιτηθούν των βασιλικών κα-
θηκόντων τους και να γίνουν οικονομικά ανεξάρ-
τητοι, μοιράζοντας τον χρόνο τους μεταξύ Βρετανίας 

και Βόρειας Αμερικής.
Η εν λόγω ανακοίνωση έγινε πρόχειρα ή μάλλον με την επιση-
μότητα της εποχής μας –μέσω Instagram δηλαδή– με μια φωτο-
γραφία τους από την επισημοποίηση του αρραβώνα τους. Έτσι, ο 
κύκλος έκλεισε με μία άκρως συμβολική εικόνα, την πρώτη τους 
κοινή εμφάνιση ως εν δυνάμει πριγκιπικό ζεύγος.
Ακολούθησαν σχόλια για δολοπλοκίες της Μαρκλ εναντίον του 
Παλατιού, για τη βασίλισσα, που ήταν σε έξαλλη κατάσταση, για τα 
μίντια, που φταίνε όπως με τον θάνατο της Νταϊάνα, για τα αδέλ-
φια Χάρι και Ουίλιαμ, που τους χώρισε η «Αμερικάνα», όπως την 
αποκαλούν, και άλλες θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες με το πέ-
ρασμα του χρόνου αποδυναμώνονται.

Το γεμάτο νόημα διάγγελμα της βασίλισσας
Οι πρώτες υποψίες για αποστασιοποίηση της Μέγκαν και του 
Χάρι εμφανίστηκαν τα Χριστούγεννα, όταν στο καθιερωμένο της 

διάγγελμα η βασίλισσα Ελισάβετ εξαφάνισε τη φωτογραφία τους 
από το γραφείο της, επιδεικνύοντας μόνο τις φωτογραφίες του 
Καρόλου και της οικογένειας του Ουίλιαμ. Πληροφορίες ήθελαν 
τη βασίλισσα να αγνοεί τις προθέσεις του εγγονού της και της 
συζύγου του να αποσυρθούν από τα καθήκοντά τους, ωστόσο 
κάποια βρετανικά μίντια ισχυρίζονται ότι η βασίλισσα είχε γνώση 
και το οικογενειακό συμβούλιο που συγκάλεσε μερικές ημέρες 
μετά την ανακοίνωση του λεγόμενου Megxit αποσκοπούσε στην 
επικοινωνιακή διαχείριση των βρετανικών μίντια. Με μια επί-
σημη και λιτή ανακοίνωση η Ελισάβετ τόνισε πως η απόφαση 
του ζεύγους είναι σεβαστή και εμμέσως πλην σαφώς επισήμανε 
πως τίποτα δεν θα χωρίσει την οικογένεια. Άλλωστε η Ελισάβετ 
ήταν σε θέση ισχύος όταν στον Οίκο των Ουίνδσορ «έσκασαν» τα 
μεγαλύτερα σκάνδαλα και τα αντιμετώπισε όλα με σύνεση, δια-
κριτικότητα και μια επιβλητική ηρεμία που έδινε την αίσθηση ότι 
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 ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

Εκατόν πέντε χιλιάδες δολάρια θα 
μπορούσαν να κερδίζουν Χάρι και 
Μέγκαν σε πρώτη φάση από ένα 
post στο Instagram.

η βρετανική μοναρχία θα είναι ασφαλής.
Από τον θείο της, που αρνήθηκε τον θρόνο της Βρετανίας για 
να ακολουθήσει την αγαπημένη του Γουόλις Σίμπσον, μέχρι την 
εξωσυζυγική σχέση του γιου της Καρόλου, τη λήξη του γάμου 
του, τον θάνατο της Νταϊάνα, τις φημολογούμενες ατασθαλίες του 
συζύγου της και τις πρόσφατες αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα 
Αντρέα, η Ελισάβετ απέκτησε τεράστια εμπειρία στη διαχείριση 
κρίσεων. Το Megxit για τη βασίλισσα είναι παιχνιδάκι.

Πιο κερδοφόροι εκτός παλατιού
Οι δυσκολίες θα είναι περισσότερες για τον πρίγκιπα Χάρι και τη 
Μέγκαν Μαρκλ. Ο μεν πρώτος έχει γεννηθεί γαλαζοαίματος και, 
όσο κι αν το επιθυμεί, δεν μπορεί να ζήσει ως κοινός θνητός. 
Αν απαρνηθεί τον τίτλο του Δούκα του Σάσεξ, θα είναι σαν να 
προδίδει την πατρίδα του και την οικογένειά του. Έτσι, θα πρέπει 
να βρει μια μέση λύση, προκειμένου να περνά κάποιον χρόνο 
στον Καναδά, όπου θα μένει με τη Μέγκαν, και κάποιον χρόνο 
στη Βρετανία. Δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να απεμπλακεί τε-
λείως από το Παλάτι.
Μια βασική δυσκολία που προκύπτει είναι το θέμα της ασφάλειάς 
του στον Καναδά. Ο Τζάστιν Τριντό, πρωθυπουργός του Κανα-
δά, ισχυρίζεται πως το ζευγάρι θα είναι απολύτως ασφαλές στη 
χώρα, ποιος όμως θα πληρώσει για την ασφάλειά τους, όταν 73% 
των Καναδών δηλώνουν αρνητικοί στο να επωμιστούν στα φο-
ρολογικά τους βάρη και την ασφάλειά του Χάρι και της Μέγκαν; 
Ξένα μέσα ενημέρωσης, πάντως, αναφέρουν ότι ο Τριντό ψάχνει 
να βρει λύση.
Η Μέγκαν, ωστόσο, θα βρει περισσότερους ανοιχτούς δρόμους 
στην πορεία της. Ως κοινή θνητή, ως πρώην δευτεροκλασάτη 
ηθοποιός και πρώην πριγκίπισσα, έχει ενσαρκώσει άπειρους ρό-
λους και η δημοτικότητά της είναι στο ζενίθ. Θα μπορέσει, λοιπόν, 
να αξιοποιήσει την επιρροή της και ταυτόχρονα να ζει μια σχετικά 
απλή καθημερινότητα. Άλλωστε μόλις ανακοινώθηκε η παραίτη-
ση του ζεύγους, η Μαρκλ έφυγε για Καναδά, όπου διέμενε τα τε-
λευταία χρόνια πριν παντρευτεί τον Χάρι, ενώ ο τελευταίος έμεινε 
Βρετανία για να τιμήσει την τελευταία του βασιλική υποχρέωση.
Όσο για την οικονομική ανεξαρτησία που το ζευγάρι δήλωσε ότι 
επιθυμεί, προκειμένου να μην επιβαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Παλατιού, φαίνεται ότι θα έρθει πολύ εύκολα, όπως εκτιμούν 
οικονομικοί αναλυτές. 
Φήμες θέλουν τη Μαρκλ να έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο με 
τον οίκο Givenchy, αλλά και να συνεργάζεται με τα στούντιο της 
Disney. Τίποτα δεν είναι επίσημο, ωστόσο σίγουρα Μέγκαν και 
Χάρι δεν θα δυσκολευτούν να δημιουργήσουν περιουσία εκτός 
Παλατιού. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Business Insider», 
υπάρχουν άπειροι τρόποι για να ρευστοποιήσουν τη φήμη τους, 
όπως, για παράδειγμα, στον τομέα της μόδας και των καλλυντι-
κών. Η Μέγκαν Μαρκλ έχει εμπειρία, καθώς πριν από τον γάμο 
της είχε δική της σειρά ρούχων τα οποία πουλούσε μέσω της 
προσωπικής της ιστοσελίδας The Tig, μέχρι που αναγκάστηκε 

Από τη Γουόλις  
και την Νταϊάνα  
στη Μέγκαν

ΒΑΡΎ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΖΎΓΟ ΤΟΎ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΧΑΡΙ.



www.freesunday.gr 21 19.01.2020

κόσμος

τον Ερνέστο Σίμπσον, πρώην αξιωματικό, ενώ το 1931 γνώρισε 
τον πρίγκιπα Εδουάρδο και πολύ γρήγορα οι δυο τους έγιναν 
εραστές. Η Γουόλις χώρισε με τον δεύτερο σύζυγό της και σε ένα 
πάρτι στο παλάτι του Μπάκιγχαμ ο Εδουάρδος τη γνώρισε στη 
μητέρα του. Οι γονείς του εξοργίστηκαν, καθώς γνώριζαν καλά 
ότι το βασιλικό πρωτόκολλο δεν επέτρεπε μέλος της βασιλικής 
οικογένειας να παντρευτεί μια κοινή θνητή και κυρίως διαζευγ-
μένη δύο φορές, όπως ήταν η Σίμπσον. Ο Εδουάρδος έγινε βασι-
λιάς της Βρετανίας και θέλησε να παντρευτεί τη Γουόλις, ωστόσο 
ο Στάνλεϊ Μπόλντουιν, τότε πρωθυπουργός της Βρετανίας, τον 
προειδοποίησε ότι η Γουόλις δεν θα γινόταν δεκτή από την αγγλι-
κή κοινωνία και ο ίδιος ως αρχηγός της Εκκλησίας της Αγγλίας 
θα ήταν τουλάχιστον ανήθικο να προχωρήσει μαζί της σε γάμο. 
Ο Εδουάρδος παραιτήθηκε από τον θρόνο στις 11 Δεκεμβρίου 
1936, προκειμένου να παντρευτεί τη Γουόλις. Ο γάμος τους έγινε 
στο Παρίσι στις 3 Ιουνίου 1937 και ο Εδουάρδος της χάρισε ένα 
δαχτυλίδι με χαραγμένες τις λέξεις «We are ours now» (Είμαστε 
δικοί μας τώρα).
Εδουάρδος και Γουόλις έζησαν μαζί στο Παρίσι μέχρι τα βαθιά 
τους γεράματα. Από το Παλάτι έπαιρναν κάποια μικροποσά, αλλά 
κέρδιζαν και δικά τους χρήματα, μέσω διαφημίσεων, ομιλιών και 
εμφανίσεων σε εκδηλώσεις και πάρτι της εποχής.

Το παράδειγμα της Νταϊάνα επηρέασε τον Χάρι
Οι πιο διαλλακτικοί θαυμαστές της βρετανικής βασιλικής οικο-
γένειας, πάντως, κατανοούν την επιθυμία του Χάρι και της Μέ-
γκαν να αποστασιοποιηθούν από το Παλάτι, ενθυμούμενοι την 
περίπτωση της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Ο Χάρι είχε συγκλονιστεί 
από τον θάνατο της μητέρας του, γεγονός που ήταν εμφανές και 
από την τραγική παρουσία του στην κηδεία της. Όταν η Μέγκαν 
Μαρκλ δεχόταν παρενόχληση από τα μίντια ως η νέα σύντροφός 

του, εξέδωσε ο ίδιος ανακοίνωση ζητώντας να αφήσουν την κο-
πέλα του ήσυχη, σε μια προσπάθεια να την προστατέψει, όπως 
δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να κάνει για τη μητέρα του.
Η Νταϊάνα δεν πέρασε όμορφα στην εχθρική αγκαλιά του Μπά-
κιγχαμ. Υπήρξε υποχρέωση και όχι επιθυμία για τον Κάρολο, ο 
οποίος γύρισε στην παλιά του αγαπημένη Καμίλα Πάρκερ όταν 
απέκτησε τα δυο του παιδιά, αφήνοντας τη νόμιμη σύζυγό του στο 
έλεος της δημοσιότητας και της κριτικής. Η Νταϊάνα προσπάθησε 
με προσωπικό κόστος να συμβιβαστεί, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο 
σύζυγός της δεν της ανήκε, τα παιδιά της δεν της ανήκαν, η ζωή 
της δεν της ανήκε. Ήταν όλοι κτήματα της «Εταιρείας», όπως η 
ίδια αποκαλούσε το Παλάτι.
Με τον Κάρολο χώρισε, χωρίς ο τελευταίος να στενοχωρηθεί ιδι-
αίτερα, και τον Δεκέμβριο του 1993 ανακοίνωσε ότι αποσύρεται 
από τη δημόσια ζωή. Τα μίντια πότε την εξύψωναν και πότε της 
ασκούσαν δριμεία κριτική. Η κατάθλιψη που βίωνε, η βουλιμία, η 
δυσκολία να δει τα παιδιά της όταν χώρισε με τον Κάρολο, ο σύ-
ζυγος που την απέρριπτε διαρκώς, παρά τα προβλήματα εκείνη 
έπρεπε να παραμένει σταθερή και συνετή για την εικόνα του Πα-
λατιού στα μέσα ενημέρωσης. Η Νταϊάνα ήταν πολύ ανθρώπινη, 
όπως και η Μέγκαν.
Στις 31 Αυγούστου 1997 σκοτώθηκε με τραγικό τρόπο σε τροχαίο 
στο Παρίσι, στην προσπάθεια του οδηγού να αποφύγει τους πα-
παράτσι. Ήταν μαζί με τον τότε αγαπημένο της Ντόντι αλ-Φαγέντ.
Ο θάνατός της στιγμάτισε τους γιους της και ίσως λίγο περισ-
σότερο τον μικρότερο, Χάρι. Η ιστορία της μητέρας του σίγουρα 
έπαιξε ρόλο στην απόφασή του να ικανοποιήσει την επιθυμία της 
συζύγου του να ξεφύγει από τον συντηρητισμό του βασιλικού 
πρωτοκόλλου και το άγρυπνο βλέμμα των βρετανικών μέσων 
ενημέρωσης. Η Μαρκλ, έχοντας ζήσει μια πιο απλή ζωή, ξέρει 
πως ένα παιδί και μια οικογένεια εξελίσσονται καλύτερα μακριά 
από περιορισμούς, συνεχή κριτική και ανασφάλεια.
Το γεγονός ότι ο Χάρι είναι έκτος στη σειρά διαδοχής, άρα δεν 
θα γίνει ποτέ βασιλιάς, τους δίνει ένα ανέλπιστο δώρο, αυτό της 
ελευθερίας. Την ευκαιρία να ζουν λιγότερο περιορισμένοι σε κά-
ποιο άλλο μέρος του κόσμου – εν προκειμένω στον Καναδά – και 
ταυτόχρονα να τιμούν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ όταν το επιθυ-
μούν. Θέτουν έτσι σε εφαρμογή το σχέδιο ζωής της πριγκίπισσας 
Νταϊάνα, η επιθυμία της οποίας αποτυπώθηκε στη φράση «θα 
ήθελα να είμαι βασίλισσα στις καρδιές των ανθρώπων αλλά δεν 
βλέπω τον εαυτό μου να γίνεται βασίλισσα αυτής της χώρας».

Το Megxit θα ευνοήσει Χάρι και 
Μέγκαν όχι μόνο οικονομικά 
αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, 
αφού κατακτούν την πολυπόθητη 
ελευθερία τους μακριά από το 
Παλάτι.

να την κλείσει, όταν επισημοποιήθηκε η σχέση της με τον Χάρι. 
Άλλωστε όλο το χρονικό διάστημα που ήταν στο πλευρό του Χάρι 
ως Δούκισσα του Σάσεξ, οτιδήποτε επέλεγε να φορέσει γινόταν 
ανάρπαστο, όπως το υπέροχο λευκό παλτό την ημέρα ανακοίνω-
σης του αρραβώνα της.
Η συγγραφέας και δημοσιογράφος Κρίστεν Μάινζερ επισημαίνει 
στο «Business Insider» πως το ζευγάρι θα μπορούσε να απο-
κομίσει τεράστια κέρδη από τη συγγραφή βιβλίων, αρθρογραφία 
και ομιλίες σε διάφορες εκδηλώσεις. Η φήμη τους είναι ανάλογη 
αυτής των Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα, οι οποίοι για τις αυτοβι-
ογραφίες τους έλαβαν 60 εκατ. δολάρια από τους εκδοτικούς οί-
κους με τους οποίους συνεργάστηκαν.

Influencers
Ακόμα ένα δυνατό σημείο του δούκα και της δούκισσας του Σά-
σεξ είναι η παρουσία τους στο Instagram. Με περισσότερους από 
10 εκατομμύρια ακολούθους, υπολογίζεται από την εταιρεία μάρ-
κετινγκ Inzpire.me ότι σε πρώτη φάση θα μπορούσαν να κερδί-
ζουν κατά μέσο όρο 105.000 δολάρια για ένα χορηγούμενο post. 
Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στο λεγόμενο engagement των χρη-
στών απέναντι στον λογαριασμό τους, ο οποίος απέκτησε 190.000 
νέους ακολούθους το πρώτο 24ωρο μετά την ανακοίνωση της 
παραίτησής τους από τα βασιλικά τους καθήκοντα. Εκατόν ενε-
νήντα χιλιάδες νέους ακολούθους κέρδιζε ο λογαριασμός τους 
σε μηνιαία βάση μέχρι πρότινος. 
Το ζευγάρι, πάντως, έχει προσωπική περιουσία που αγγίζει τα 30 
εκατ. δολάρια. Η Μέγκαν είχε καλές απολαβές ως ηθοποιός στο 
τηλεοπτικό δράμα «Suits», ενώ συμμετείχε και σε πολλές διαφη-
μιστικές καμπάνιες, με αποτέλεσμα να έχει περιουσία της τάξης 
των 5 εκατ. δολαρίων. Ο Χάρι, από την άλλη, εκτιμάται ότι έχει 
περιουσία αξίας 25 εκατ. δολαρίων από ακίνητα της μητέρας του 
τα οποία αποδίδουν, από τον μισθό που λάμβανε για τα 10 έτη που 
υπηρέτησε στη Βασιλική Αεροπορία και από χρήματα που του 
έδινε σε μηνιαία βάση ο πατέρας του, Κάρολος. Η περιουσία αυτή 
μπορεί να διπλασιαστεί με τη χρήση του Instagram και με ηχηρά 
συμβόλαια τα οποία ενδέχεται να υπογράψει η Μαρκλ.
Το «φαινόμενο Μέγκαν» (Meghan effect) είναι σαφέστατα πιο 
ισχυρό από το «φαινόμενο Χάρι» – άλλωστε η Μαρκλ πριν από 
τον γάμο της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram είχε 
πάνω από 3 εκατομμύρια ακολούθους, χωρίς να είναι ιδιαιτέρως 
διάσημη. Αν αποφασίσει να ακολουθήσει τη δική της προσωπι-
κή πορεία και να απεμπλακεί από τον καθωσπρέπει λογαριασμό 
των «Sussex Royals», όπως είναι το κοινό προφίλ του ζεύγους 
στο Instagram, το χρήμα θα ρέει άφθονο και η επιρροή της θα 
υπερδιπλασιαστεί.

Πρώτη διδάξασα η Γουόλις Σίμπσον
Δεν είναι λίγοι, πάντως, εκείνοι που συγκρίνουν τη Μέγκαν 
Μαρκλ με τη Γουόλις Σίμπσον. Η Αμερικανίδα Σίμπσον παντρεύ-
τηκε πρώτα τον αεροπόρο Ερλ Γουίνφιλντ Σπένσερ Τζ., το 1928 



Μ
ε την ανακοίνωση των πρώτων υποψηφίων 
στην κατηγορία Β΄ Γυναικείου Ρόλου και τον 
αποκλεισμό της Τζένιφερ Λόπεζ από τη λίστα 
ένας έμπειρος «οσκαρολόγος» θα καταλάβαινε 
πως αυτή θα ήταν άλλη μια χρονιά «λευκών» 

βραβείων. Τα Oscar So White & Masculine, δηλαδή τα Λευ-
κά και Αρρενωπά Όσκαρ, (ο όρος πρώτη φορά συλλαβίστηκε 
πριν από τέσσερα χρόνια και έκτοτε λίγα έχουν αλλάξει) επέ-
στρεψαν γεμάτα αδικίες και ερωτηματικά.
Στην πραγματικότητα, από την ανακοίνωση των υποψηφιοτή-
των, που παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου, τα μη-
νύματα είναι πολλά. Είμαστε αντιμέτωποι με μια βιομηχανία 
που βρίσκεται σε μετάβαση. Τα Όσκαρ συναντούν την εποχή 
του streaming –και την πλημμύρα των επιλογών που προέρ-
χονται από αυτό– χωρίς να γνωρίζουν πώς να απορροφήσουν 
όλο αυτό το περιεχόμενο.
Ωστόσο, οι –Αμερικανοί κυρίως– αρθρογράφοι δεν στάθηκαν 
σε αυτή την αλλαγή της κινηματογραφικής βιομηχανίας και 
χωρίς να φοβηθούν τις λέξεις –ποτέ δεν το έκαναν άλλωστε– 
σχεδόν ομόφωνα κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο μόνος 
λόγος που η JLo απουσιάζει από την κατηγορία είναι απλώς 
και μόνο επειδή δεν είναι αρκετά λευκή. Η Λατίνα σταρ έδω-
σε μια σαρωτική ερμηνεία στο «Hustlers», η οποία όμως δεν 
θεωρείται… οσκαρική ταινία, και ενώ σε λοιπές βραβεύσεις 
(βλ. Χρυσές Σφαίρες) ήταν υποψήφια, στις χρυσές λίστες των 

Όσκαρ δεν είχε θέση.
Δεν ήταν η μόνη αδικία. Ωστόσο, παρ’ όλες τις εκκωφαντικές 
απουσίες, δεν ήταν όλα λάθος. Αν θέλουμε να σταχυολογή-
σουμε τα των φετινών Όσκαρ, μπορούμε να καταλήξουμε σε 
αυτά τα 10+1 πράγματα που μας έκαναν εντύπωση στις υπο-
ψηφιότητες της 92ης διοργάνωσης.

1Τις περισσότερες (11) υποψηφιότητες συγκέντρωσε το 
«Joker» και ακολουθούν με 10 υποψηφιότητες τα «The 

Irishman», «Once upon a time in Hollywood» και «1917». 
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 ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Τα Oscar So White & Masculine, 
δηλαδή τα Λευκά και Αρρενωπά 
Όσκαρ, επέστρεψαν γεμάτα 
αδικίες και ερωτηματικά, την ίδια 
στιγμή που η Ακαδημία προσπαθεί 
να εντάξει την κινηματογραφική 
βιομηχανία στην εποχή του 
streaming.

Από 6 υποψηφιότητες συγκεντρώνουν τα «Little Women», 
«Marriage Story» και «Jojo Rabbit». Ωστόσο, τα «Παράσιτα» 
του Μπονγκ Τζουν-χο, παρ’ ότι ξενόγλωσση, ή «διεθνής ται-
νία», όπως ονομάζεται η κατηγορία από φέτος, είναι επίσης 
υποψήφια σε 6 κατηγορίες, μεταξύ αυτών και Καλύτερης 
Ταινίας και Σκηνοθεσίας. Είναι η πρώτη ταινία από τη Νότια 
Κορέα που συμμετέχει στα Όσκαρ. Τον «θρίαμβο» μια ξενό-
γλωσση ταινία να συμμετέχει και στην κατηγορία Καλύτερης 
Ταινίας είχε επιτύχει το 1999 το «La Vita e Bella» του Ρομπέρτο 
Μπενίνι και πέρυσι το «Roma» του Αλφόνσο Κουαρόν. Αμφό-
τεροι κέρδισαν και στις δύο κατηγορίες, Καλύτερης και Ξενό-
γλωσσης Ταινίας.

2 Και όμως, ο Ρόμπερτ ντε Νίρο δεν είναι υποψήφιος για την 
ερμηνεία του στο «Irishman», παρά τις 10 υποψηφιότητες 

της ταινίας. Κανονικά ο κινηματογραφικός κόσμος θα έπρεπε 
να κάνει μήνυση στην Ακαδημία για την παράλειψη και ο ίδιος 
ο Ντε Νίρο, όταν μια μέρα θα κληθεί να παραλάβει το τιμητι-
κό Όσκαρ που με βεβαιότητα του ανήκει, να αρνηθεί εξαιτίας 
αυτής της αδικίας. Στην κατηγορία αγνοήθηκε επίσης ο νικη-
τής Χρυσής Σφαίρας Τάρον Έτζερτον («Rocketman»), αλλά 
και ο Κρίστιαν Μπέιλ («Ford v. Ferrari»). Στα στοιχήματα γερά 
έπαιζε και το όνομα του Άνταμ Σάντλερ χάρη στην ερμηνεία 
του στο «Uncut Gems» των αδελφών Σάφντι. Δεν βρίσκεται, 
όμως, στην πεντάδα. Εκεί θα βρούμε τους Αντόνιο Μπαντέρας 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΈΣ ΟΣΚΑΡ 2020  

Τι πήγε λάθος και τι (αν πήγε κάτι) σωστά;
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Πατσίνο; Από την άλλη, ο Τομ Χανκς έχει 18 χρόνια να πάρει 
Όσκαρ.

7 H Queen Bee, Beyoncé, δεν είναι υποψήφια στην κατη-
γορία Καλύτερου Τραγουδιού με το «Spirit» από το «Lion 

King».

8 Η Γκρέτα Γκέργουιγκ, που τo 2018 ήταν στα φαβορί με το 
«Lady Bird», βλέπει αυτή τη φορά την ταινία της, «Little 

Women», υποψήφια και ως Καλύτερη Ταινία και σε πέντε 
ακόμη κατηγορίες, η ίδια όμως δεν είναι υποψήφια ως σκη-
νοθέτρια στην κατηγορία – άλλωστε δεν υπάρχει καμία γυναί-
κα υποψήφια.

9 Σοκαριστική θεωρήθηκε η απουσία του «Frozen 2» από 
την κατηγορία Καλύτερου Animation.

10 Εννέα και όχι δέκα είναι οι υποψήφιες καλύτερες ταινί-
ες. Από αυτές, μόνο το «Joker» θεωρείται blockbuster, 

έχοντας κερδίσει περισσότερα από 1 δισ. δολάρια παγκοσμί-
ως – αν και η ταινία έχει χαρακτηριστεί R-rated.

11Όπως στην περσινή τελετή απονομής, έτσι και φέτος 
δεν θα υπάρχει παρουσιαστής. Μπορεί πέρυσι να ήταν 

λύση ανάγκης, αφού τελευταία στιγμή ο Κέβιν Χαρτ, που είχε ορι-
στεί ως παρουσιαστής, έπρεπε να αποχωρήσει λόγω κάποιων 
tweets που προκάλεσαν αντιδράσεις, φέτος, όμως, είναι επιλογή. 
Πολλοί ήταν αυτοί που υποστήριξαν ότι η τελετή ήταν μια χαρά και 
μάλιστα μικρότερης διάρκειας, με γρήγορες εναλλαγές. Μάλλον τα 
θετικά που άκουσε η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου την 
έκαναν να πάρει τη μεγάλη απόφαση και να συνεχίσει και φέτος 
χωρίς κάποιον παρουσιαστή. Ωστόσο, υπόσχεται ότι θα έχει πολ-
λούς σταρ, εκπλήξεις, αλλά και μουσικά acts. Όλα αυτά γνωστοποι-
ήθηκαν από τον επίσημο λογαριασμό της Ακαδημίας στο Twitter.

Η τελετή απονομής των 92ων βραβείων Όσκαρ θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 10 Φεβρουαρίου στο Kodak Theatre στο Λος 
Άντζελες.

(«Pain and Glory»), Λεονάρντο ντι Κάπριο («Once upon a time 
in Hollywood»), Άνταμ Ντράιβερ («Marriage Story»), Χοακίν 
Φίνιξ («Joker») και Τζόναθαν Πράις («The two Popes»). 

3 Γιατί Oscar So White; Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους: 
19 στους 20 υποψήφιους ηθοποιούς είναι λευκοί φέτος. 

Μοναδική εξαίρεση η Σίνθια Ερίβο («Harriet») στην κατηγορία 
Α΄ Γυναικείου Ρόλου. Στις υποψηφιότητες θέση δεν είχε ο Έντι 
Μέρφι για το «Dolemite is my name» ή ο Τζέιμι Φοξ για το 
«Just Mercy». Ούτε η νικήτρια Χρυσής Σφαίρας Awkwafina 
(«The Farewell»), αλλά ούτε και η βραβευμένη με Όσκαρ Λου-
πίτα Νιόνγκο για το «Εμείς». Το Χόλιγουντ συνεχίζει να ψηφίζει 
68% άντρες και 84% λευκούς.

4 Η Σκάρλετ Γιοχάνσον είναι υποψήφια σε δύο κατηγορίες, 
τόσο για Α΄ όσο και για Β΄ Γυναικείο Ρόλο, για τα «Marriage 

Story» και «Jojo Rabbit» αντίστοιχα. Κάτι τέτοιο έχει να συμβεί 
από το 2007 και την Κέιτ Μπλάνσετ, όταν βρέθηκε υποψήφια 
με τις ερμηνείες της στις ταινίες «Elizabeth» και «Ι am not 
there». Δεν κέρδισε σε καμία. Συνολικά (μαζί με τη Γιοχάν-
σον) 12 ηθοποιοί έχουν πετύχει κάτι τέτοιο. Από την άλλη, αν 
ο Χοακίν Φίνιξ κερδίσει το Όσκαρ Ερμηνείας για το «Joker», 
θα είναι ο δεύτερος ηθοποιός που θα έχει βραβευτεί με 
Όσκαρ για τον ίδιο ρόλο. Ο πρώτος ήταν ο αείμνηστος Χιθ 
Λέτζερ.

5 To «Honeyland», το ντοκιμαντέρ από τη Βόρεια Μακεδονία 
που συνάρπασε κριτικούς και κοινό, είναι υποψήφιο σε 

δύο κατηγορίες: Διεθνούς Ταινίας και Ντοκιμαντέρ. Αν ανα-
ρωτιέστε πώς αποκαλούν τη χώρα προέλευσης τα ξένα μίντια, 
να σας βοηθήσουμε: Μακεδονία. Σκέτο.

6 Η μεγάλη μάχη, όμως, θα δοθεί στο Όσκαρ Β΄ Αντρικού 
Ρόλου, εκεί όπου βρίσκονται αντιμέτωπα τα μεγαλύτερα 

ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, χωρίς κανένα 
αουτσάιντερ. Θα είναι ο Μπραντ Πιτ αυτός στον οποίο θα πάει 
το βραβείο ή η βιομηχανία θα αποφασίσει να τιμήσει ένα από 
τα ιερά της τέρατα, τον Άντονι Χόπκινς, τον Τζο Πέσι και τον Αλ 



Σ
ε καυτή πατάτα εξελίσσεται 
για την κυβέρνηση η υπόθεση 
των πλειστηριασμών. Από τον 
Μάιο αναμένεται να αρχίσουν 
οι πλειστηριασμοί πρώτων κα-
τοικιών, καθώς τον Απρίλιο θα 

καταργηθεί το ευνοϊκό καθεστώς για την προ-
στασία τους. Και όσο κι αν το θέμα παρουσιάζε-
ται κυρίως οικονομικό και ειδικότερα τραπεζικό, 
είναι ένα θέμα με κοινωνικές προεκτάσεις, πόσο 
μάλλον στην περίπτωση που στο στόχαστρο μπει 
για ακόμα μία φορά η μεσαία τάξη.
Τις σημερινές πολυεπίπεδες δικλίδες προστα-
σίας (εξωδικαστικός, νόμος Κατσέλη, νέο πλαί-
σιο προστασίας της πρώτης κατοικίας σε συνδυ-
ασμό με τις πρόσφατες ρυθμίσεις για χρέη σε ε-
φορία και ασφαλιστικά ταμεία) θα διαδεχτεί από 
την 1η Μαΐου ένα νέο ενιαίο πλαίσιο αφερεγγυ-
ότητας, το οποίο αναμένεται πως θα στοχεύει κυ-
ρίως στην πρόληψη παρά στη «θεραπεία» εστιών 
αφερεγγυότητας στον ιδιωτικό τομέα.
Και σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί και η α-
ναμενόμενη κυριαρχία των funds. Ήδη οι πλει-
στηριασμοί ακινήτων δεν είναι αποκλειστική υ-
πόθεση τραπεζών ή άλλων εγχώριων πιστωτών, 
αλλά funds στα οποία έχουν πουληθεί κόκκινα 
δάνεια και αναλαμβάνουν τον ρόλο του επισπεύ-
δοντα. Η πρακτική ενεργοποίηση του «Ηρακλή» 
(το σχέδιο της κυβέρνησης για τη μείωση των 
κόκκινων δανείων που βαραίνουν τις ελληνικές 
τράπεζες) αναμένεται να πολλαπλασιάσει τους 
πλειστηριασμούς και δη των πρώτων κατοικιών.

Κύμα πλειστηριασμών
Από τις πρώτες κιόλας μέρες του 2020 άρχισαν οι 

πλειστηριασμοί, που τους επόμενους μήνες ανα-
μένεται να πολλαπλασιαστούν.
Μόνο μέσα στον Ιανουάριο έχουν προγραμμα-
τιστεί να γίνουν 1.487 ηλεκτρονικοί πλειστηρια-
σμοί, με εκποιούμενα 1.573 ακίνητα – διαμερί-
σματα, γραφεία, οικόπεδα και μηχανοστάσια. Οι 
περισσότεροι, όμως, θα αναβληθούν λόγω της α-
ποχής που κήρυξαν οι συμβολαιογράφοι μέχρι 
τις 26 του μηνός, ενώ κάποιοι άλλοι θα αναβλη-
θούν λόγω ενστάσεων και προσφυγών, ή θα απο-
βούν άγονοι λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από 
υποψήφιους αγοραστές. Θα ακολουθήσει, ω-
στόσο, νέο, μεγαλύτερο κύμα τον Φεβρουάριο-
Μάρτιο και κυρίως τον Μάιο, οπότε και λήγει η 
προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώ-
της κατοικίας.
Ενδεικτικά για το τι μέλλει γενέσθαι είναι τα 
στοιχεία της AXIA Research, σύμφωνα με τα 
οποία για το 2020 έχουν προγραμματιστεί μέχρι 
τώρα 4.238 πλειστηριασμοί, αριθμός που ωστόσο 
αναμένεται να αυξηθεί, καθώς στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα eauction εγγράφονται συνεχώς νέα 
προγράμματα πλειστηριασμών ακινήτων, είτε 
από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης κόκκινων 
δανείων είτε από ιδιώτες. Να σημειωθεί άλλω-
στε ότι οι 4.238 πλειστηριασμοί είναι αυτοί που 
έχουν ανακοινωθεί ότι θα γίνουν έως και τα τέλη 
Ιουλίου και δεν αφορούν το σύνολο του έτους.

Ρεκόρ για το 2019
Σε επίπεδα ρεκόρ κινήθηκαν το 2019 οι ηλε-
κτρονικοί πλειστηριασμοί που διενεργήθηκαν 
αλλά και καταχωρίστηκαν το δ΄ τρίμηνο του 2019, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της AXIA Research.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική έκθεση, οι συ-
νολικοί ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί που διε-
νεργήθηκαν τον Δεκέμβριο έφτασαν τους 2.165, 
μειωμένοι κατά 4% σε σχέση με τον Νοέμβριο 
και κατά 21% σε ετήσια βάση. Κατά τη διάρκεια 
του τελευταίου τριμήνου, ωστόσο, οι πλειστηρι-
ασμοί που διενεργήθηκαν σημείωσαν αύξηση 
της τάξης του 81% σε τριμηνιαία βάση (-11% σε 
ετήσια) και ανήλθαν στους 6.422, ενώ για το σύ-
νολο του έτους έφτασαν τους 18.421, με αύξηση 
της τάξης του 7%, ενώ οι πλειστηριασμοί που 
ήταν προγραμματισμένοι έφτασαν τους 29.107, 
με άνοδο της τάξης του 30% σε σχέση με τα περ-
σινά αντίστοιχα επίπεδα.
Συνολικά, οι πλειστηριασμοί που διενεργήθη-
καν το 2019 κινήθηκαν στο 63% αυτών που είχαν 
προγραμματιστεί, ενώ 37% ακυρώθηκαν ή ανε-
στάλησαν. Όπως σημειώνει η AXIA, σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις, οι e-auctions αναμενόταν να 
φτάσουν τους 25.000 το 2019 και τους 35.000 
το 2020. Υπενθυμίζεται πως τον Μάιο του 2020 
λήγει η προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Η προοπτική κατάργησης στα τέλη Απριλίου 
του ευνοϊκού καθεστώτος για την προστασία 
της πρώτης κατοικίας, που επιτρέπει τη ρύθ-
μιση της οφειλής με επιδότηση από το Δημό-

σιο των ευάλωτων νοικοκυριών, σε συνδυα-
σμό με τις βελτιώσεις στη διαδικασία στις ο-
ποίες προχώρησε πρόσφατα το υπουργείο 
Οικονομικών, έχει αυξήσει το ενδιαφέρον για 
τη ρύθμιση της οφειλής μέσω της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας που λειτουργεί στην Ειδική 
Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, έως τις 10 
Ιανουαρίου είχαν εισέλθει στην πλατφόρμα 
59.802 ενδιαφερόμενοι οφειλέτες και 39.689 
εξ αυτών είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοι-
μασίας της αίτησης, συναινώντας στην άρση 
του φορολογικού και τραπεζικού τους απορ-
ρήτου. Ο αριθμός των αιτήσεων για ρύθμιση 
της οφειλής που έχει διαβιβαστεί στις τράπε-
ζες αυξήθηκε στις 1.548 από 1.316 αιτήσεις που 
ήταν στα τέλη του χρόνου, καταγράφοντας την 
τελευταία εβδομάδα αύξηση 17,6%.
Αυξημένες στις 491 ήταν και οι προτάσεις για 
ρύθμιση της οφειλής που έχουν γίνει από τις 
τράπεζες, από τις οποίες οι 172 έχουν γίνει απο-
δεκτές από τους δανειολήπτες και εκκρεμεί η α-
ποδοχή των υπολοίπων. Τέλος, έχει ήδη εγκρι-
θεί η κρατική επιδότηση σε 88 πολίτες, ενώ έχει 
ήδη ξεκινήσει από την πλευρά του Δημοσίου η 
πληρωμή της επιδότησης σε τέσσερις δανειολή-
πτες.

Από τον Μάιο αναμένεται να αρχίσουν οι πλειστηριασμοί πρώτων 
κατοικιών, καθώς τον Απρίλιο θα καταργηθεί το ευνοϊκό καθεστώς 
για την προστασία τους. Και όσο κι αν το θέμα παρουσιάζεται κυρίως 
οικονομικό και ειδικότερα τραπεζικό, είναι ένα θέμα με κοινωνικές 
προεκτάσεις.

ΈΡΧΈΤΑΙ ΤΣΟΥΝΑΜΙ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ

  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ
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 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

Η 
διαταραχή ελλειμματικής προ-
σοχής ή/και υπερκινητικότητας 
(ΔΕΠΥ) είναι μία από τις συχνό-
τερα εμφανιζόμενες συμπεριφο-
ρικές διαταραχές και η συχνότε-

ρη νευροαναπτυξιακή διαταραχή της παιδικής 
και εφηβικής ηλικίας, που χαρακτηρίζεται από 
ακατάλληλη για την ηλικία και το αναπτυξιακό 
επίπεδο του παιδιού απροσεξία, υπερκινητικό-
τητα και παρορμητικότητα. Η ΔΕΠΥ εκδηλώνε-
ται στο 5%-7% των παιδιών και απαντάται σε 
όλες τις εθνότητες, φυλετικές ομάδες και κοι-
νωνικές τάξεις, ενώ ως διαταραχή δεν σχετί-
ζεται με χαμηλό νοητικό δυναμικό.
Τα άτομα με ΔΕΠΥ χωρίζονται σε τρεις διακριτές 
κατηγορίες (τύπους) με διαφορετικά χαρακτηρι-
στικά η καθεμία, όπως φαίνεται και στη συνέχεια.

Τύπος 1: Απρόσεκτος
Παρουσιάζει αρκετά από τα συμπτώματα της 
απροσεξίας που ακολουθούν για τουλάχιστον έξι 
μήνες (δεν εκδηλώνει συμπτώματα υπερκινητι-
κότητας/παρορμητικότητας):
•  Συχνά αποτυγχάνει να δώσει ιδιαίτερη προσο-

χή στις λεπτομέρειες και κάνει λάθη απροσε-
ξίας στις σχολικές εργασίες, στην εργασία του/
της ή σε άλλες δραστηριότητες.

•  Συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσο-
χή του/της σε δραστηριότητες ή παιχνίδια.

•  Συχνά φαίνεται ότι δεν ακούει όταν του/της 
απευθύνονται.

•  Συχνά αδυνατεί να ακολουθήσει οδηγίες και 
δεν ολοκληρώνει τις σχολικές του/της εργα-
σίες ή άλλες υποχρεώσεις ή καθήκοντα στον 
χώρο εργασίας του/της.

•  Συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει σχολικές 
εργασίες και δραστηριότητες.

•  Συχνά αποφεύγει, αντιπαθεί ή είναι διστακτι-

κός/-ή να εμπλακεί σε εργασίες που απαι-
τούν πνευματική κόπωση για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

•  Συχνά χάνει τα πράγματα που είναι απαραίτη-
τα για εργασίες ή δραστηριότητες.

•  Συχνά διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερε-
θίσματα.

•  Συχνά ξεχνά πράγματα στις καθημερινές του/
της δραστηριότητες

Τύπος 2: Υπερκινητικός/Παρορμητικός
Παρουσιάζει αρκετά από τα συμπτώματα της 
υπερκινητικότητας/παρορμητικότητας που ακο-
λουθούν για τουλάχιστον έξι μήνες (δεν εκδη-
λώνει συμπτώματα απροσεξίας):
•  Συχνά κινεί νευρικά τα χέρια του/της ή τα πό-

δια του/της ή στριφογυρίζει.
•  Συχνά εγκαταλείπει τη θέση του/της σε πε-

ριπτώσεις που απαιτούν παραμονή σε αυτήν 
(όπως το θρανίο, το γραφείο εργασίας κ.λπ.).

•  Συχνά τρέχει ή σκαρφαλώνει σε καταστάσεις 
όπου δεν αρμόζει (σε εφήβους ή ενήλικες 
μπορεί να περιορίζεται σε αίσθημα ανησυχίας).

•  Συχνά αδυνατεί να παίξει ή να συμμετάσχει 
σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες ήσυχα.

•  Συχνά φαίνεται να είναι κουρδισμένος/-η.
• Συχνά μιλά υπερβολικά.
•  Συχνά απαντά χωρίς να περιμένει την ερώ-

τηση.
•  Συχνά δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά 

του/της.
• Συχνά διακόπτει τους άλλους.

Τύπος 3: Συνδυασμένος
Παρουσιάζει συμπτώματα απροσεξίας και υπερ-
κινητικότητας/παρορμητικότητας για τουλάχιστον 
έξι μήνες. Δηλαδή παρουσιάζει συμπτώματα και 
χαρακτηριστικά από τους άλλους δύο τύπους.

Κρίνεται σκόπιμο να υπογραμμιστεί πως σχε-
δόν όλα τα παιδιά σε κάποια φάση της αναπτυ-
ξιακής τους πορείας μπορεί να εκδηλώσουν 
κάποια συμπτώματα απροσεξίας, υπερκινητι-
κότητας ή παρορμητικότητας. Τα συμπτώματα 

γίνονται ανησυχητικά μόλις η διάρκεια εκδήλω-
σής τους ξεπεράσει τους έξι μήνες και συνοδεύ-
ονται με ακραίες συμπεριφορές και προκαλούν 
σημαντική δυσκολία στην ακαδημαϊκή απόδοση 
και στην κοινωνική τους συναναστροφή.

Οι τρεις τύποι  
της ΔΕΠΥ  

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

Η ΔΕΠΥ εκδηλώνεται στο 5%-7% των παιδιών και 
απαντάται σε όλες τις εθνότητες, φυλετικές ομάδες 
και κοινωνικές τάξεις, ενώ ως διαταραχή δεν σχετί-
ζεται με χαμηλό νοητικό δυναμικό.“



Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για την κυκλοφορία του στην Ευρώπη 
έλαβε πριν από μερικές ημέρες το φάρ-
μακο upadacitinib, που αφορά θεραπεία 

ενήλικων ασθενών με μέτρια έως σοβαρή ενερ-
γή ρευματοειδή αρθρίτιδα. Η νέα θεραπεία ενδεί-
κνυται για τα άτομα που νοσούν αλλά δεν έχουν 
ανταποκριθεί επαρκώς ή παρουσιάζουν δυσα-
νεξία σε ένα ή περισσότερα τροποποιητικά αντιρ-
ρευματικά φάρμακα. Το upadacitinib είναι ένα 
χάπι το οποίο μπορεί να χορηγείται μόνο του ή σε 
συνδυασμό με την πιο διαδεδομένη θεραπεία για 
τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, τη μεθοτρεξάτη.
Η έγκριση του upadacitinib από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στηρίχτηκε σε δεδομένα από το πα-
γκόσμιο πρόγραμμα Φάσης 3 SELECT στη ρευ-
ματοειδή αρθρίτιδα, το οποίο αξιολόγησε σχεδόν 
4.400 ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ενεργή 
ρευματοειδή αρθρίτιδα στο πλαίσιο πέντε πιλοτι-
κών μελετών: SELECT-NEXT, SELECT-BEYOND, 
SELECT-MONOTHERAPY, SELECT-COMPARE 
και SELECT-EARLY. Οι μελέτες περιλαμβάνουν 
αξιολογήσεις αποτελεσματικότητας, ασφάλειας 
και ανεκτικότητας σε διαφορετικούς ασθενείς, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απέτυχαν 
ή παρουσίασαν δυσανεξία σε θεραπεία με βιο-
λογικά τροποποιητικά της νόσου αντιρρευματικά 
φάρμακα και οι οποίοι δεν είχαν λάβει προηγου-
μένως ή ανταποκρίνονταν ανεπαρκώς σε θερα-

πεία με μεθοτρεξάτη.
«Σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη 
ζουν με ρευματοειδή αρθρίτιδα, η πλειονότητα 
των οποίων δεν επιτυγχάνει ύφεση και ενδέ-
χεται να υποφέρει από πόνο, κόπωση, πρωινή 
δυσκαμψία στις αρθρώσεις και εξάρσεις» δήλω-
σε ο καθηγητής Ronald van Vollenhoven, M.D., 
Ph.D., Κέντρο Ρευματολογίας και Ανοσολογίας 
του Άμστερνταμ στις Κάτω Χώρες, και συνέχισε: 
«Όπως διαπιστώνεται στο μεγάλο αυτό πρόγραμ-

μα κλινικών μελετών Φάσης 3 στη ρευματοειδή 
αρθρίτιδα, το upadacitinib έχει τη δυνατότητα να 
βελτιώσει σημαντικά τα σημεία και τα συμπτώ-
ματα της νόσου και να βοηθήσει περισσότερους 
ασθενείς να πετύχουν ύφεση ή χαμηλή ενεργό-
τητα της νόσου».
Στις μελέτες Φάσης 3 SELECT το upadacitinib 
πέτυχε όλα τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα κα-
ταληκτικά σημεία. Συνολικά, τα ποσοστά χαμηλής 
ενεργότητας της νόσου και της κλινικής ύφεσης 

ήταν συνεπή στους πληθυσμούς ασθενών, με ή 
χωρίς μεθοτρεξάτη.
Σημαντικά στοιχεία είναι τα εξής: Στη μελέτη 
SELECT-COMPARE, το upadacitinib σε συνδυα-
σμό με μεθοτρεξάτη κατέδειξε σημαντικά υψηλό-
τερα ποσοστά ύφεσης της νόσου έναντι του εικο-
νικού φαρμάκου σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη 
(29% έναντι 6% τη 12η εβδομάδα με έλεγχο) και 
έναντι μιας άλλης θεραπείας, του adalimumab σε 
συνδυασμό με μεθοτρεξάτη (29% έναντι 18% τη 
12η εβδομάδα).
Περισσότεροι ασθενείς που έλαβαν μονοθερα-
πεία με upadacitinib πέτυχαν ύφεση σε σύγκρι-
ση με εκείνους που έλαβαν θεραπεία με μεθο-
τρεξάτη στις μελέτες SELECT-MONOTHERAPY 
(28% έναντι 8% τη 14η εβδομάδα) και SELECT-
EARLY (48% έναντι 18% την 24η εβδομάδα). Το 
upadacitinib κατέδειξε επίσης σημαντικά μεγαλύ-
τερη αναστολή της εξέλιξης της δομικής βλάβης 
των αρθρώσεων σε σύγκριση με θεραπεία μόνο 
με μεθοτρεξάτη και σε συνδυασμό με μεθοτρεξά-
τη σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο σε συνδυα-
σμό με μεθοτρεξάτη.
Τέλος, οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες ήταν λοιμώξεις του ανώτερου 
αναπνευστικού (13,5%), ναυτία (3,5%), αυξημένα 
επίπεδα κρεατινικής φωσφοκινάσης στο αίμα 
(2,5%) και βήχας (2%). Οι πιο συχνές σοβαρές ανε-
πιθύμητες ενέργειες ήταν σοβαρές λοιμώξεις.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Εγκρίθηκε στην Ευρώπη μια νέα σημαντική θεραπεία 
για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα

Το νέο φάρμακο αποτελεί 
σημαντική λύση για σχεδόν 
3 εκατομμύρια ανθρώπους 
στην Ευρώπη που ζουν με 
ρευματοειδή αρθρίτιδα, η 
πλειονότητα των οποίων δεν 
επιτυγχάνει ύφεση.

Μια νέα τεχνική, βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύ-
νη, για οφθαλμολογικές επεμβάσεις είναι πλέον 
διαθέσιμη στη χώρα μας, αντιμετωπίζοντας ακό-

μη και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις διόρθωσης μυωπίας. 
Οι επεμβάσεις εκτελούνται με ακρίβεια και προσφέρεται 
δυνατότητα πλήρους εξατομίκευσης σε κάθε περιστατικό.
H επιστημονική ομάδα με επικεφαλής τον δρα Αναστάσιο 
Κανελλόπουλο, χειρουργό-οφθαλμίατρο, MD, καθηγητή 
του Πανεπιστημίου NYU της Νέας Υόρκης, εφαρμόζει ήδη 
την πρωτοποριακή τεχνική.
Όπως εξηγεί ο ίδιος: «Η επιμονή μας στην τοπογραφικά 
εξατομικευμένη σμίλευση μυωπιών απέκτησε παγκόσμια 
αποδοχή και εφαρμογή. Αυτό οδήγησε στον σχεδιασμό 
ενός πολύπλοκου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για 
να βοηθήσει τον κάθε χειρουργό-οφθαλμίατρο να φτάσει 
στον βέλτιστο διαθλαστικό στόχο μέσα σε λίγα δευτερόλε-
πτα. Δηλαδή να μπορεί να κάνει αυτόματα τις απεικονίσεις, 
τις αναγωγές και τους υπολογισμούς ωρών, συσχετίζο-
ντάς τες με τις υποκειμενικές επιλογές που κάνει ο κάθε 
υποψήφιος ή υποψήφια για διόρθωση μυωπίας με laser».
Πιο συγκεκριμένα, συνδυάζει αυτό που μέχρι τώρα γινό-
ταν από τρεις διαφορετικές αυτόνομες διαγνωστικές μονά-
δες: 1) μετράει το αξονικό μήκος του οφθαλμού με laser, 
2) μετράει τις υψηλές οπτικές αποκλίσεις (wavefront) του 
οφθαλμού και 3) μετράει τομογραφικά τον κερατοειδή και 
τον πρόσθιο θάλαμο με απόλυτη λεπτομέρεια.

Η τεχνολογία αυτή (απόρροια ερευνών δεκαετίας), συνδυ-
άζοντας τα αντικειμενικά στοιχεία που συλλέγονται από τις 
μετρήσεις, έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί μαθηματικά 
μοντέλα της διάθλασης των ακτίνων φωτός μέσα στον φυ-
σιολογικό ανθρώπινο οφθαλμό (ray-tracing), καθώς και 
να προβλέπει τις τεκτονικές αλλαγές στον κερατοειδή και 
τη συνήθη αναμενόμενη επιθηλιακή ανάπλαση που λαμ-

βάνει χώρα μετά από μια επέμβαση laser.
Τα παραπάνω συνυπολογίζονται από την τεχνητή νοημο-
σύνη, ώστε να δώσει στον χειρουργό ένα χειροπιαστό, 
καθοδηγητικό, τελικό «νούμερο»: α) για τη διόρθωση μυ-
ωπίας και αστιγματισμού, β) για τη διόρθωση των υψηλών 
οπτικών αποκλίσεων wavefront και τομογραφίας και γ) για 
την πιθανή απόκλιση που μπορεί να έχει ο φυσικός φακός 
του ματιού από το να είναι παράλληλος με τον κερατοειδή 
(tilt).
Πρακτικά, οι εμπειρικοί υπολογισμοί ωρών που πραγμα-
τοποιούσε η επεμβατική ομάδα με σταδιακή καταχώριση 
και αξιολόγηση όλων αυτών των στοιχείων και διαγνωστι-
κών εξετάσεων για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα 
δεν ήταν ποτέ απόλυτα επαναλήψιμοι. Τώρα, αυτοί οι υπο-
λογισμοί πραγματοποιούνται από την τεχνητή νοημοσύνη 
του συστήματος μέσα σε μόλις 10 δευτερόλεπτα, ουσια-
στικά εκμηδενίζοντας ταυτόχρονα το πιθανό ανθρώπινο 
σφάλμα.
Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο Πανελλήνιο Συ-
νέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας στις 14 
Δεκεμβρίου 2019 στην Αθήνα.
«Είναι γνωστό ότι η ελληνική οφθαλμολογία πρωταγωνι-
στεί παγκόσμια, ειδικά σε επεμβάσεις με laser μυωπίας. 
Είναι μεγάλη μας τιμή που η επιστημονική μας ομάδα συμ-
μετέχει τόσο ενεργά και αδιάκοπα, με συνέπεια και σθέ-
νος, τα τελευταία 20 έτη» καταλήγει ο δρ. Κανελλόπουλος.

Τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για επεμβάσεις μυωπίας

www.freesunday.gr 2719.01.2020

υγεία



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

www.freesunday.gr 2909.06.2019
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Peugeot: Από €19.900  
το νέο 2008, από €29.900  
το ηλεκτρικό e-208

Η ελληνική αντιπροσωπεία της Peugeot ανακοίνωσε τις τιμές πώ-
λησης για τα δύο της επερχόμενα μοντέλα. Το νέο 2008 είναι δια-
θέσιμο στην ελληνική αγορά σε τρεις εκδόσεις κινητήρων. To η-

λεκτρικό e-208 (των 136 ίππων με αυτονομία 340 χλμ. στον κύκλο WLTP) 
θα είναι διαθέσιμο από την άνοιξη και μετά σε πέντε εκδόσεις.

Έκδοση κινητήρα Τιμή πώλησης

Peugeot 2008 1.2 PureTech (100 hp) €19.900

Peugeot 2008 1.2 PureTech (130 hp) €21.400

Peugeot 2008 1.5 BlueHDi (100 hp) €21.400

Έκδοση μοντέλου Τιμή πώλησης

Peugeot e-208 Active €29.900

Peugeot e-208 Active Plus €32.700

Peugeot e-208 Allure €34.900

Peugeot e-208 GT Line €37.900

Peugeot e-208 GT €40.900

Διαθέσιμα τα Skoda Scala  
& Kamiq που «καίνε» φυσικό αέριο

Όλα τα Jeep με εγγύηση 4 ετών ή 160.000 χλμ.

Για όσους θέλουν να απολαμβάνουν μετακινήσεις με τον αποδο-
τικότερο τρόπο υπάρχουν οι νέες εκδόσεις G-TEC. Οι εκ-

δόσεις G-TEC των Skoda Scala και Kamiq έχουν κάτω 
από το καπό τους έναν τρικύλινδρο 1.000άρη TSI που 
με τις ειδικές μετατροπές καταναλώνει φυσικό 
αέριο CNG. Η ισχύς είναι στους 90 ίππους 
και η ροπή στα 160 Nm με εκπομπή CO2 
στα 99 γρ./χλμ. για το Scala και στα 100 
γρ./χλμ. για το Kamiq.
Υπάρχουν τρεις δεξαμενές χωρητικό-
τητας 13,8 κιλών για αεριοκίνηση 410 
χιλιομέτρων συν τα 9 λίτρα αμόλυβδης 
που προσφέρουν συνολικά 640 χιλιόμε-
τρα εργοστασιακής αυτονομίας. Ο χώρος απο-
σκευών στο Scala είναι στα 339 λίτρα (από τα 432 της κανονικής έκδοσης).

Έκδοση μοντέλου Ambition Style

Scala 1.0 G-TEC €17.430 €18.900

Kamiq 1.0 G-TEC €19.500 €20.500

Το νέο πρόγραμμα συνο-
δεύει την αγορά κάθε νέου 

Jeep Renegade (από €18.900), 
Compass (από €24.900), 
Cherokee (από €55.400) και 
Wrangler (από €69.900), χωρίς 
καμία επιπλέον επιβάρυνση για 
τον αγοραστή. Επειδή οι δια-
δρομές και τα ταξίδια με ένα 
Jeep είναι μια όμορφη εμπει-
ρία, μέσω ενός νέου προγράμ-
ματος όλα τα μοντέλα της μάρ-
κας καλύπτονται από πλήρη 
εργοστασιακή εγγύηση για 4 
χρόνια ή 160.000 χλμ., προσφέ-
ροντας έναν μέσο όρο κάλυψης 
40.000 χλμ. ανά έτος!
Σχεδιασμένα για μέγιστη α-
ντοχή και κάλυψη μεγάλων 
αποστάσεων, εντός και εκτός 
δρόμου, με άνεση και ασφάλεια, τα μοντέλα της Jeep αποτελούν πρότυπο στιβαρότητας και αξιοπιστίας. 
Οι υψηλές δυνατότητες των Renegade, Compass, Cherokee και Wrangler αποτελούν πρόκληση για 
κάθε οδηγό να καλύψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες αποστάσεις με το αγαπημένο του Jeep.

Τα Fiat Panda & 500 αποκτούν νέες mild 
hybrid εκδόσεις

ΣΤΑ ΠΛΑΝΑ ΤΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΚΑΜΑΣ ΤΗΣ Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΚΥΛΙΝΔΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.

Οι νέες mild hybrid εκδόσεις 
βασίζονται στον τρικύλινδρο 
1.000άρη κινητήρα βενζίνης 

FireFly, ο οποίος αντικατέστησε τον 
τετρακύλινδρο των 1,2 λίτρων. Ο κι-
νητήρας αυτός έκανε το ντεμπούτο 
του το φθινόπωρο του 2018 και πλέον έχει αποκτήσει ένα 
12βολτο υβριδικό σύστημα ιμάντα/γεννήτριας με μπαταρία 
λιθίου-ιόντων χωρητικότητας 11 Ah (0,132 kWh).
Η απόδοση της mild hybrid έκδοσης 1.0 FireFly είναι στους 
70 ίππους και η ροπή στα 92 Nm και ανάλογα με την έκ-
δοση η μείωση της εκπομπής CO2 φτάνει το 30%. H Fiat 
λέει πως το mild hybrid σύστημα επιτρέπει στον κινητήρα 
να απενεργοποιηθεί εντελώς σε ταχύτητες κάτω από τα 30 
χλμ./ώρα, όπως και σε συνθήκες ρολαρίσματος (cruising). 
Εννοείται πως υπάρχει ανάκτηση ενέργειας κατά την ε-

πιβράδυνση.
Μέσω σχετικής ένδειξης στον πί-
νακα οργάνων το σύστημα ενημε-
ρώνει τον οδηγό, ενώ όσο το αυ-
τοκίνητο κινείται με απενεργοποι-
ημένο τον κινητήρα η μπαταρία 

λιθίου αναλαμβάνει να τροφοδοτεί όλα τα υποσυστήματα 
του αυτοκινήτου, εξασφαλίζοντας τα επίπεδα άνεσης και 
ασφάλειας με μηδενική κατανάλωση καυσίμου.
Οι νέες εκδόσεις ονομάζονται Fiat 500 Hybrid και Fiat 
Panda Hybrid και συνδυάζονται με χειροκίνητο κιβώτιο 
έξι σχέσεων. Το λανσάρισμα του πρώτου ξεκινά τον Φε-
βρουάριο και του δεύτερου τον Μάρτιο. Μέσα στο 2020 
θα δούμε και το νέο Fiat 500 Electric που θα είναι εντε-
λώς ηλεκτρικό και θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της 
μάρκας στο Τορίνο.





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

Για μία ακόμη φορά το Betarades.gr και η FS σάς προ-
σφέρουν τα προγνωστικά τους για τα παιχνίδια της ε-
βδομάδας. Στη χώρα μας, και τη Superleague, η Ξάνθη 
υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και αυτό είναι το ματς 
που μας απασχολεί στοιχηματικά. Από κει και πέρα, οι 

διοργανώσεις σε Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία προσφέρουν ση-
μεία. Πάμε, λοιπόν, στις αναλύσεις των προγνωστικών μας.
Οι προτάσεις στοιχήματος ξεκινάνε από την ελληνική Superleague. 
Για τη 19η αγωνιστική της διοργάνωσης η Ξάνθη φιλοξενεί τον Πα-
ναθηναϊκό στις 15:00. Το παιχνίδι έχει μεγάλη σημασία βαθμολο-
γικά. Οι δύο ομάδες παλεύουν για την εξάδα και αυτή τη στιγμή 
είναι αμφότερες εντός αυτής. Η Ξάνθη προηγείται έναν πόντο, 
όντας στους 26. Στο πρωτάθλημα οι ακρίτες πήραν μεγάλη νίκη στον 
Βόλο, με 1-3. Αυτό το αποτέλεσμα τους έκανε να ανέβουν ψυχολο-
γικά και να πάρουν βαθιά βαθμολογική ανάσα. Μπήκαν, λοιπόν, και 
πάλι πολύ δυνατά στο κυνήγι των πλέι-οφ. Ο Παναθηναϊκός, από την 
άλλη, ξόδεψε ενέργεια στο Κύπελλο για να κάνει την ανατροπή επί 
του ΠΑΣ Γιάννινα. Επιπλέον, έχει πολλές και σημαντικές απουσίες. 
Οι «πράσινοι» δεν αποκλείεται να εμφανίσουν σημάδια κόπωσης. 
Τα Πηγάδια δεν είναι εύκολη έδρα και το «διπλό» δεν είναι εύκολη 
υπόθεση. Η Ξάνθη έχει τα φόντα να εκμεταλλευτεί τις απουσίες του 
Παναθηναϊκού και την έδρα της και να πάρει κάτι από το ματς. Πάμε 
με το 1Χ σε απόδοση 1.75.

Κερδίζει η Μπολόνια
Στο ιταλικό πρωτάθλημα η Μπολόνια παίζει εντός έδρας με τη Βε-
ρόνα. Το ματς θα γίνει στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Serie 
A. Η Βερόνα έχει αγώνα λιγότερο, αλλά κατάφερε να μαζέψει δύο 
πόντους περισσότερους από τους γηπεδούχους. Μάλιστα, είναι 
κοντά και στην εξάδα και κάνει όνειρα για ευρωπαϊκή έξοδο. Παρ’ 
όλα αυτά, υπάρχουν σαφώς ανώτερες ομάδες και πολύ δύσκολα θα 
μπορέσουν οι φιλοξενούμενοι να πάρουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Από 
την άλλη, η Μπολόνια δεν κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό, αλλά 
δεν έχει ξεμπερδέψει με αυτόν ολοκληρωτικά. Είναι στο +9 από την 
επικίνδυνη ζώνη, όμως το πρωτάθλημα είναι αμφίρροπο και οφεί-
λει να τελειώνει με τα δυσάρεστα σενάρια όσο το δυνατόν πιο νωρίς. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Αντέχει η Ξάνθη κόντρα  

στον Παναθηναϊκό!

Στην έδρα της αποκτά άλλη δυναμική και μπορεί να κατακτήσει τους 
τρεις βαθμούς απόψε. Δεν έχει μεγάλες διαφορές με τη Βερόνα και 
έχει τη δυνατότητα να την ξεπεράσει στην κατάταξη, έστω και προσω-
ρινά. Στηρίζουμε τους γηπεδούχους και επιλέγουμε «άσο» στο 2.00.

Αντέχει η Θέλτα
Μεταφερόμαστε στην Ισπανία και στη La Liga. Για την 20ή αγωνι-
στική κι εδώ, η Αθλέτικ Μπιλμπάο υποδέχεται τη Θέλτα. Πρόκειται 
για ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ανάμεσα σε δύο ποιοτικές ομάδες. 
Η βαθμολογική θέση της Θέλτα δεν πρέπει να μας ξεγελάει. Οι φι-
λοξενούμενοι διαθέτουν ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και προσπαθούν 
να ανέβουν θέσεις. Κατάφεραν να βγουν από τη ζώνη του υποβιβα-
σμού και επιθυμούν να ξεφύγουν ακόμα περισσότερο από αυτήν. Ε-
πιθετικά τα πάνε αρκετά καλά και τώρα βελτιώνονται και στα μετόπι-
σθεν. Προέρχονται από το εύκολο 1-4 επί της Μέριδα για το Κύπελλο, 

δείχνοντας ότι είναι σε καλή κατάσταση. Η Αθλέτικ, απεναντίας, είναι 
λίγο… ντεφορμέ. Δεν χάνει εύκολα, αλλά δεν κερδίζει κιόλας. Αγνοεί 
τη νίκη εδώ και τέσσερα ματς στο πρωτάθλημα. Σε αυτό το μομέντουμ 
δεν αποτελεί φόβητρο για τους φιλοξενούμενους. Η Θέλτα «καίγεται» 
και πιστεύουμε ότι θα πάρει αποτέλεσμα. Καταλήγουμε στο Χ2 σε α-
πόδοση 2.00.
Η τελευταία βασική μας πρόταση είναι από την Πορτογαλία. Εδώ το 
πρωτάθλημα έχει μπει στη 17η στροφή του. Σήμερα, λοιπόν, η Ρίο Άβε 
φιλοξενεί την Μποαβίστα. Οι γηπεδούχοι αποτελούν μία από τις ευ-
χάριστες εκπλήξεις της διοργάνωσης. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην 
έβδομη θέση της βαθμολογίας και στο -7 από την τετράδα. Είναι δύ-
σκολος ο στόχος της τέταρτης θέσης, αλλά όχι και ακατόρθωτος. Στην 
έδρα της η Ρίο Άβε είναι ακόμα πιο ισχυρή. Μπορεί να έχασε τα δύο 
τελευταία παιχνίδια της εντός έδρας, αλλά γενικά έχει πάρει σημα-
ντικά αποτελέσματα. Απέναντί της έρχεται σήμερα η Μποαβίστα. Οι 
φιλοξενούμενοι δεν κερδίζουν εδώ και τέσσερα παιχνίδια. Δέχονται 
με χαρακτηριστική ευκολία γκολ και μπροστά… δυσκολεύονται. Δεν 
είναι σε καλή φόρμα και δύσκολα θα διεκδικήσουν κάτι στο παιχνίδι. 
Η Ρίο Άβε πάει για τη νίκη απόψε και θεωρούμε ότι θα την πάρει. 
Πάμε με τον «άσο» σε απόδοση 1.75.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για μία ακόμη εβδομάδα. 
Εσείς μην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενημερωτικό site για το στοίχημα 
μπορείτε να βρίσκετε επιλογές για live betting σε όλη τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες, όταν υπάρχει έ-
ντονη στοιχηματική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Μίλαν - Ουντινέζε (19/01, 13:30): Η Μίλαν είναι αήττητη στα 
τρία τελευταία παιχνίδια της, στα οποία δεν έχει δεχτεί ούτε γκολ. 
Οι Ροσονέρι βελτιώνονται και θέλουν οπωσδήποτε να κερδίσουν 
απόψε. Θεωρούμε ότι θα επικρατήσουν και απόψε, με το ματς να μην 
ξεφεύγει. Το combo 1 & Under 3.5 έχει αξία.

* Μπέτις - Σοσιεδάδ (19/01, 15:00): Αμφότερες οι ομάδες έχουν 
έφεση στο σκοράρισμα. Τα δυνατά τους σημεία είναι κυρίως στην 
επίθεση και όχι στην άμυνα. Η Σοσιεδάδ μετράει πέντε σερί ματς με 
τρία και περισσότερα τέρματα. Και οι γηπεδούχοι μάς έχουν συνηθί-
σει σε θεαματικά παιχνίδια. Επιλέγουμε το Over 3.5 σε απόδοση 2.62.

* Λέτσε - Ίντερ (19/01, 16:00): Η Ίντερ έχει βρει ρυθμό στην 
επίθεση και Λουκάκου-Λαουτάρο… κεντάνε. Δεν χάνει στα πέντε 
τελευταία παιχνίδια της και είναι ανώτερη από τη Λέτσε. Θεωρούμε 
ότι θα κερδίσει εύκολα ή δύσκολα σήμερα. Καταλήγουμε  στο 2 & 
Under 2.5 σε απόδοση 1.72.

Goal Tips

* Ατρόμητος - Βόλος ΝΠΣ (19/01, 17:15): Οι γηπεδούχοι ανεβαίνουν και 
βρίσκουν δίχτυα. Οι φιλοξενούμενοι δεν τα πάνε καλά αμυντικά τελευταία και 
αναμένεται να δυσκολευτούν και απόψε. Παρ’ όλα αυτά, το παιχνίδι το περιμέ-
νουμε ανταγωνιστικό, με σκορ και θέαμα. Ο Βόλος είναι ομάδα του Over στα 
πιο πρόσφατα ματς. Συνεχίζουμε στο ίδιο τέμπο με το Over 2.5 σε απόδοση 2.00.

* Τζένοα - Ρόμα (19/01, 19:00): Σε αυτό το παιχνίδι θα πάμε με την… 
έκπληξη, όσον αφορά τα γκολ. Η Ρόμα έχει απουσίες και πρέπει να παίξει 
πολύ προσεκτικά για να πάρει αποτέλεσμα. Όμως για τους βαθμούς καίγο-
νται και οι γηπεδούχοι. Δεν βλέπουμε ρίσκα στο ματς και θα στηρίξουμε το 
No Goal σε απόδοση 2.05.

* Ολυμπιακός - Άρης (19/01, 19:30): Σημαντικό παιχνίδι στο «Γ. Καρα-
ϊσκάκης», ανάμεσα σε δύο φορμαρισμένες ομάδες. Ο Άρης έχει απουσίες, 
αλλά, και πάλι, διαθέτει ποιότητα. Μπορεί να βρει γκολ στον Πειραιά, έτσι 
περιμένουμε ένα ανοιχτό ματς. Γι’ αυτό θα ποντάρουμε στο G/G & Over 2.5 
σε απόδοση 3.95.

Head 2 Head

* Μπέρνλι - Λέστερ (19/01, 16:00): Η Λέστερ παραμένει αήττητη στα 
τρία τελευταία ματς με αντίπαλο την Μπέρνλι. Οι «αλεπούδες» έχουν 
ανάγκη τη νίκη και έχουν τα φόντα να την πάρουν. Θεωρούμε ότι οι 
φιλοξενούμενοι θα βρουν αυτό που ψάχνουν και επιλέγουμε το «διπλό» 
σε απόδοση 1.83.

* ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης (19/01, 18:00): Ο ΠΑΟΚ είναι το αφεντικό 
στις τελευταίες αναμετρήσεις με τον Αστέρα. Δεν έχει χάσει από τους 
Αρκάδες στα πέντε τελευταία μεταξύ τους μαρς. Και σήμερα οι γηπεδούχοι 
έχουν το πάνω χέρι για τη νίκη. Θεωρούμε ότι θα την πάρουν, ενώ θα γίνει 
ωραίο ματς. Πάμε με το 1 & Over 2.5 σε απόδοση 1.78.

* Λίβερπουλ - Μάν. Γιουνάιτεντ (19/01, 18:30): Η Λίβερπουλ δεν έχει 
χάσει στα τέσσερα πιο πρόσφατα παιχνίδια με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. 
Οι γηπεδούχοι είναι σε εξαιρετική κατάσταση και οι φιλοξενούμενοι θα 
έχουν κάποιες απουσίες. Μπορεί να πάρει τη νίκη η ομάδα του Κλοπ, και 
με σχετική ευκολία. Ποντάρουμε στο Λίβερπουλ -1 σε απόδοση 2.05.

19/01
15:00 Ξάνθη - Παναθηναϊκός   1Χ  1.75
16:00  Μπολόνια - Βερόνα   1  2.00
19:30  Μπιλμπάο - Θέλτα   X2  2.00
22:00  Ρίο Άβε - Μποαβίστα   1  1.75
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ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ - ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ  
- ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΤΟ PIRAEUS 117 ACADEMY
Στο dark rock περιβάλλον του Academy η πιο επι-
δραστική τριάδα της ελληνικής μουσικής επιστρέφει 
με τα πιο αγαπημένα τραγούδια της δεκαπενταετούς 
πια πορείας της, σε μια καθαρόαιμη συναυλία-γιορτή. 
Στις 23/1 και στις 20/2.

«ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ» 
ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ
Το αριστούργημα του Καρόλου Ντίκενς «Μεγάλες 
Προσδοκίες», η πιο σκοτεινή ερωτική ιστορία όλων των 
εποχών, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από τις 
24/1, στο Σύγχρονο Θέατρο, σε μια φιλόδοξη παραγωγή 
σε σκηνοθεσία Λίλλυς Μελεμέ και διασκευή Μαριλέ-
νας Παναγιωτοπούλου. Παίζουν οι ηθοποιοί Φιλαρέτη 
Κομνηνού, Αλέκος Συσσοβίτης, Γιώργος Χριστοδούλου, 
Νατάσα Εξηνταβελώνη, Κωνσταντίνος Γεωργαλής και 
Λήδα Κουτσοδασκάλου.

«SHIRLEY VALENTINE» ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ
Γύρω από το όνειρο μια τυπικής Αγγλίδας νοικοκυράς, 
συζύγου και μητέρας να περάσει τις διακοπές της σε ένα 
ελληνικό νησί, ξεφεύγοντας από την απόλυτα… βρετανική 
καθημερινότητά της, ξετυλίγεται η θεατρική παράσταση 
«Shirley Valentine» που ανεβαίνει στο θέατρο Έναστρον 
από τους σπουδαστές της Δραματικής Σχολής Μαίρης 
Βογιατζή Τράγκα, σε σκηνοθεσία Μυρτώς Πισπινή. Οι πα-
ραστάσεις ανεβαίνουν τα τριήμερα 18, 19, 20 και 25, 26, 27 
Ιανουαρίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. Τηλ. επικοινωνίας: 210 8231790.

Η παράσταση αποτελεί 
ταυτόχρονα θεατρικό 
και μουσικό γεγονός. 
Οι ηθοποιοί αντλούν 

πληροφορίες από τη ρυθμικότητα 
του κειμένου και μεταβολίζουν, με 
το σώμα και τη φωνή τους, σε θεα-
τρική δράση τον ήχο και τον ρυθμό 
του ποιητικού λόγου. Με όχημα τη 
μουσική, δημιουργούν μια δυναμική 
πλατφόρμα αναπαράστασης και ανα-
δεικνύουν το συγκινησιακό πεδίο 
της αρχαίας τραγωδίας. Χορωδιακά 
μέρη, μελωδίες και δυναμικοί ρυθ-
μοί δημιουργούν ένα παλλόμενο και 
ζωντανό ηχητικό περιβάλλον, μέσα 
από το οποίο αναδεικνύονται τα 
πρόσωπα μιας παλιάς μα πάντα επί-
καιρης ιστορίας. Από 23/1 στο Θέα-
τρο Τέχνης Καρόλου Κουν της Φρυ-
νίχου 14.

«ΗΛΕΚΤΡΑ»  
ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ  

ΣΕ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ 
ΑΡΗ ΜΠΙΝΙΑΡΗ
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Ο Ισλανδός εικαστικός, σεναριογράφος και 
σκηνοθέτης Χλίνουρ Πάλμασον («Winter 
Brothers») επιστρέφει με μια ιστορία απώλει-

ας, εκδίκησης, μα πάνω απ’ όλα αδιαπραγμάτευτης και 
ανιδιοτελούς αγάπης, με τον εμβληματικό Ίνγκβαρ 
Σίγκουρντσον να αποσπά το Βραβείο Ερμηνείας στην 
Εβδομάδα Κριτικής του 72ου Φεστιβάλ των Καννών. 
Σε μια απομονωμένη πόλη της Ισλανδίας ένας εν 

αποστρατεία αστυνομικός πενθεί για την απώλεια 
της γυναίκας του, την οποία έχασε λίγο καιρό πριν σε 
ένα τραγικό δυστύχημα. Όταν υποψιάζεται πως ένας 
άντρας διατηρούσε ερωτική σχέση μαζί της, αποφασί-
ζει να μάθει την αλήθεια με κάθε κόστος. Οι υποψίες 
του, όμως, εξελίσσονται σε ψύχωση που κορυφώνεται 
ραγδαία, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και 
τους αγαπημένους του.

Ο τέσσερις φορές βραβευμένος με Όσκαρ 
Κλιντ Ίστγουντ εμπνέεται από τη βομβι-
στική επίθεση στους Ολυμπιακούς Αγώνες 

της Ατλάντα και επιστρέφει με μια ακόμα αληθινή 
ιστορία ηρωισμού, καθώς ξεδιπλώνει τα συνταρα-
κτικά γεγονότα γύρω από τον Ρίτσαρντ Τζούελ, 
που, ενώ έσωσε ανθρώπινες ζωές, βρέθηκε στο στό-
χαστρο του FBI και του Τύπου και είδε τη ζωή του 
να διαλύεται για πάντα. Ο σπουδαίος δημιουργός 
αφηγείται την τραγική πορεία της διαστρέβλωσης 

της κοινής γνώμης. Ο κόσμος γνώρισε τον Ρίτσαρντ 
Τζούελ ως τον φύλακα που ανακάλυψε έναν βομ-
βιστικό μηχανισμό και ενημέρωσε άμεσα τις αρ-
χές κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της 
Ατλάντα, το 1996. Χάρη στην ακαριαία δράση του 
μετατράπηκε σε ήρωα. Μέσα σε λίγες μέρες, όμως, 
έγινε ο υπ’ αριθμόν ένα ύποπτος του FBI και κατη-
γορήθηκε από τον Τύπο και το κοινό, χωρίς βάσι-
μες αποδείξεις. Από τότε η ζωή του άλλαξε δραμα-
τικά και αμετάκλητα.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κλιντ Ίστγουντ ΣΕΝΑΡΙΟ (βασισμένο στο άρθρο της Μαρί Μπρένερ για το «Vanity Fair» με τίτλο 
«American Nightmare – The Ballad of Richard Jewell): Μπίλι Ρέι
ΠΑΙΖΟΥΝ: Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Σαμ Ρόκγουελ, Κάθι Μπέιτς, Τζον Χαμ, Ολίβια Γουάιλντ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Χλίνουρ Πάλμασον
ΠΑΙΖΟΥΝ:  Ίνγκβαρ Σίγκουρντσον, Ίντα Μεκίν Χλινσντότιρ, Χίλμιρ Σνάερ Γκούντνασον

BAD BOYS FOR 
LIFE

Το αχτύπητο δίδυμο των Γουίλ 
Σμιθ και Μάρτιν Λόρενς επιστρέ-
φει στους αγαπημένους ρόλους 

των ντετέκτιβ Μάικ Λάουερι και Μάρκους 
Μπέρνετ με μια καταιγιστική περιπέτεια 
που ανανεώνει τη δημοφιλή σειρά των 
«Κακών Παιδιών» της αστυνομίας του 
Μαϊάμι. Πάνω που ο ντετέκτιβ Μάρκους 
(Μάρτιν Λόρενς) αρχίζει να αποσύρεται 
από την ενεργό δράση και να αφιερώνει 
περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του, 
εμφανίζεται μια θανάσιμη απειλή στη ζωή 
του συναδέλφου του Μάικ (Γουίλ Σμιθ). Ο 
Μάρκους πρέπει να βοηθήσει, άλλωστε και 
ο Μάικ οικογένεια είναι. Η άκρως επικίν-
δυνη καινούργια αποστολή είναι υπόθεση 
και των δύο. 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αντίλ Ελ Αρμπί, Μπιλάλ Φαλάχ
ΣΕΝΑΡΙΟ: Κρις Μπρέμνερ, Πίτερ Κρεγκ, Τζο Κάρ-
ναχαν
ΠΑΙΖΟΥΝ: Γουίλ Σμιθ, Μάρτιν Λόρενς, Βανέσα 
Χάντζενς, Αλεξάντερ Λούντβιχ

ΜΙΑ ΛΕΥΚΗ,  
ΛΕΥΚΗ ΜΕΡΑ
A WHITE, WHITE DAY

Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ  
ΤΟΥ ΡΙΤΣΑΡΝΤ  
ΤΖΟΥΕΛ
RICHARD JEWELL
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Με εκνευρίζει 
όταν ακούω από 
κάποιους να 
λένε «σιγά τη 
δουλειά, κρατά 
ένα μικρόφωνο 
και λέει ανέκδοτα 
στον κόσμο!». Δεν 
λέμε ανέκδοτα 
στον κόσμο και 
δεν είναι το πιο 
εύκολο πράγμα 
για δύο και τρεις 
ώρες να κρατάς το 
ενδιαφέρον και να 
κάνεις 300 άτομα 
να γελούν και να 
περνούν καλά.

Ο 
Λούης Πατσαλίδης, ο διασημότερος 
κωμικός της Κύπρου που έχει κερ-
δίσει το κοινό μέσω του τηλεοπτικού 
«Λούης Night Show», οργανώνει την 
πρώτη του περιοδεία στην Ελλάδα, 
ξεκινώντας από την Αθήνα και το θέ-

ατρο Χυτήριο στις 8 Φεβρουαρίου.

Πρώτη φόρα στην Ελλάδα! Ενώ ξέρουμε ότι την αγα-
πάς, πώς και άργησες τόσο να μας έρθεις;
Λατρεύω την Ελλάδα, δυο-τρεις φορές τον χρόνο 
είμαι Ελλάδα, έχω φίλους, συγγενείς, και την έχω 
γυρίσει από πάνω μέχρι κάτω. Είναι η πρώτη μου 
φορά με ολοκληρωμένη σόλο παράσταση, έχω 
κάνει άλλες δύο φορές, η πρώτη ήταν πέρυσι με τον 
φίλο μου και κορυφαίο στο είδος Γιώργο Χατζηπαύ-
λου, που κάναμε από κοινού μια παράσταση στην 
Αθήνα, και η δεύτερη ήταν τον περασμένο Μάιο στη 
Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κωμωδίας. 
Ήθελα πρώτα να δοκιμάσω, να δω τι «δουλεύει» και 
τι όχι και μετά να κάνω τις δικές μου σόλο παρα-
στάσεις.

Υπάρχει όριο στο χιούμορ; Ποια θέματα δεν «αγγί-
ζεις»;
Η σάτιρα ως θεσμός δεν έχει κανένα απολύτως όριο, 
μπορείς να σατιρίσεις τους πάντες και τα πάντα. Όρια 
μπαίνουν από αυτόν που κάνει τη σάτιρα. Ως άνθρω-
πος έχω όρια, το ίδιο και η σάτιρά μου, δεν θα μπο-
ρούσα ποτέ να σατιρίσω την αναπηρία, για παρά-
δειγμα.

Με ποιον Έλληνα και με ποιον ξένο κωμικό θέλεις 
να συνεργαστείς;
Έχω ήδη συνεργαστεί, όπως σας είπα, με τον 
Γιώργο Χατζηπαύλου, έχω συνεργαστεί με την Ήρα 
Κατσούδα και αρχές Απριλίου θα κάνω και μια συ-

νεργασία με τον Αντρέα Πασπάτη. Μακάρι να μπο-
ρούσα να συνεργαστώ με τον αγαπημένο μου κω-
μικό, τον Αμερικανό Μπιλ Ένγκβαλ!

Τι μπορεί να σε κάνει να νιώσεις αμηχανία στη 
σκηνή; Έχεις κάποιο περιστατικό να μοιραστείς μαζί 
μας;
Έχω κάνει περισσότερες από 600 παραστάσεις στην 
Κύπρο από το 2006, που ξεκίνησα. Ευτυχώς, μέχρι 
σήμερα δεν έχω νιώσει αμηχανία στη σκηνή. Είμαι 
τυχερός σε αυτό το κομμάτι, ίσως γιατί δουλεύω 
πάρα πολύ ένα κείμενο πριν το παρουσιάσω.

Πώς καταφέρνεις να ξεπερνάς τις προσωπικές σου 
δυσκολίες (όταν υπάρχουν) και να ανεβαίνεις στη 
σκηνή;
Ως σύζυγος και πατέρας δύο μικρών τεράτων, υ-
πάρχουν στιγμές που μπορεί να πάω σε παρά-
σταση και να είμαι θυμωμένος, στενοχωρημένος, 
κουρασμένος κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ., αλλά όταν ανεβαί-
νεις στη σκηνή, με κάποιον μαγικό τρόπο όλα μπαί-
νουν στην άκρη, είσαι στον δικό σου μαγικό κόσμο, 
είσαι εσύ και το κοινό και το μόνο που σκέφτεσαι 
εκείνη την ώρα είναι το πώς θα κάνεις τον κόσμο 
να περάσει καλά – δεν τον αφορά το δικό μου πρό-
βλημα, άσε που πολλές φορές διακωμωδώ κάτι 
που νιώθω ή έχω εκείνη την ώρα στη σκηνή κι έτσι 
το ξεπερνώ πιο εύκολα. Έτυχε σε πρόσφατη παρά-
σταση να έχω τσακωθεί με τη γυναίκα μου και να 
είναι με παρέα στο κοινό, και να βγω και να πω 
«λοιπόν, ακούστε τι έγινε…» και να περιγράψω τη 
σκηνή, και ο κόσμος να έχει λυθεί στα γέλια, το ίδιο 
και η γυναίκα μου βέβαια. Δεν ρώτησα ποτέ όμως 
αν πραγματικά γέλασε γιατί της άρεσε, το άφησα να 
περάσει.

Παρουσιάζεις και μια πολύ πετυχημένη εκπομπή 

στην Κύπρο. Έχεις ενσωματώσει και το stand-up σε 
αυτήν;
Ναι, όταν μου ζήτησαν να παρουσιάσω μια ψυχα-
γωγική εκπομπή στην τηλεόραση, είχα βάλει ως 
όρο ότι η βάση της θα ήταν το stand-up, εξάλλου 
είμαι stand-up comedian, δεν είμαι ούτε παρουσι-
αστής ούτε δημοσιογράφος, οπότε έπρεπε να βάλω 
τον Λούη μέσα, και ο μόνος τρόπος ήταν αυτός. Στην 
αρχή ήταν λίγο περίεργο, γιατί και ο κόσμος δεν ήταν 
εξοικειωμένος με το άθλημα.

Εκτός από τις πολύ καλές κριτικές που έχεις δεχτεί, 
θα υπάρχουν και κάποιες αρνητικές. Πώς τις αντι-
μετωπίζεις;
Ειδικά στην αρχή, μόνο κακές! Τίποτα, οι κριτικές 
είναι καλοδεχούμενες, κρατώ την ουσία και με προ-
βληματίζουν και δεν σου κρύβω ότι μέσα από μια 
κακή κριτική μπορείς να βελτιώσεις τον εαυτό σου 
και τη δουλειά σου. Νοουμένου βέβαια ότι η κακή 
κριτική δεν γίνεται επί σκοπού, γιατί υπήρξαν και τέ-
τοιες.

Πηγαίνεις σε παραστάσεις άλλων κωμικών;
Εννοείται, ειδικά στην Ελλάδα! Ακόμα και Αγγλία 
έχω ταξιδέψει για να δω παραστάσεις! 

Τι είναι αυτό που αγαπάς και τι αυτό που σε εκνευρί-
ζει στη δουλειά σου;
Αγαπώ πάρα πολύ την αγάπη που εισπράττω από 
τον κόσμο, είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για 
μένα αυτό το πράγμα και δεν θα το άλλαζα με τίποτα. 
Με εκνευρίζει όταν ακούω από κάποιους να λένε 
«σιγά τη δουλειά, κρατά ένα μικρόφωνο και λέει 
ανέκδοτα στον κόσμο!». Δεν λέμε ανέκδοτα στον 
κόσμο και δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα για δύο 
και τρεις ώρες να κρατάς το ενδιαφέρον και να κά-
νεις 300 άτομα να γελούν και να περνούν καλά.

Λούης Πατσαλίδης

«Η σάτιρα  
ως θεσμός  
δεν έχει  
κανένα 
απολύτως  
όριο»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Ημερολόγιο 2020, Κάθε μέρα καλύτεροι...  
με τα παιδιά μας,  
Αλεξάνδρα Καππάτου, εκδ. Μίνωας

Με τις γνώσεις, την εγκυρότητα και την πολυετή της εμπει-
ρία από χιλιάδες οικογένειες που την εμπιστεύτηκαν από το 
1986 έως σήμερα, πιστή στην ετήσια συνάντηση μαζί σας, 
ετοίμασε για το 2020 ένα διαφορετικό ημερολόγιο, το οποίο 
αφιερώνει σε όλη την οικογένεια, αλλά κυρίως στους 
μικρούς ή μεγάλους πρωταγωνιστές της ζωής μας, στα 
παιδιά μας, τα οποία αξίζουν τον σεβασμό, την προσοχή 
και την αγάπη μας. Στις σελίδες αυτού του ημερολογίου θα 
βρείτε συμβουλές για διάφορα θέματα που σας απασχο-
λούν στην καθημερινότητα: η σχέση με τον σύντροφό σας, 
ο ύπνος των παιδιών, η διατροφή, το σχολείο, οι φιλίες, ο 
εκφοβισμός, τρόποι για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, η 
σεξουαλικότητα. Επειδή αναμφίβολα γονιός δεν γεννιέσαι 
αλλά γίνεσαι.

Κάθε μέρα ο έρωτας - Ημερολόγιο,  
εκδ. Καστανιώτη

Δεν υπάρχει καλλιτέχνης, φιλόσοφος ή στοχαστής που να 
μην εμπνεύστηκε από τον έρωτα, αν όχι στο σύνολο του 
έργου του, τουλάχιστον σε κάποιες ιδιαίτερες στιγμές του. 
Σε κάθε γραπτό μνημείο μπορούμε να ανακαλύψουμε 
ψήγματα σοφίας, άλλοτε σκωπτικά και άλλοτε κυνικά, 
από τις ρήσεις του Σοφοκλή και του Πλάτωνα έως τις 
αποφάνσεις και τους αφορισμούς του Όσκαρ Ουάιλντ ή του 
Νόρμαν Μέιλερ. Αυτές οι φράσεις συγκεντρώνονται στο 
«Κάθε μέρα ο έρωτας», ώστε να θυμίζουν κάθε πρωί την 
οικουμενική διάσταση του πιο παράφορου συναισθήματος 
και να επιτρέπουν κάθε νύχτα στη φλόγα του να σιγοκαίει.

7
Ημερολόγιο 2020  
- Jo Nesbo,  
εκδ. Μεταίχμιο

Το ημερολόγιο αυτό σχεδιάστηκε 
σαν ένας οδηγός στη διαδρομή 
του ροκ σταρ της σύγχρονης 
αστυνομικής λογοτεχνίας, του Jo 
Nesbo, καθώς και στην εξέλιξη 
του ήρωά του, του αγαπημένου 
Χάρι Χόλε.

Ημερολόγιο 2020 -
366 ημέρες ευτυχίας, 
εκδ. Ωκεανός

Στο χρηστικό αυτό ημερολόγιο 
θα βρείτε ρήσεις και σκέψεις με-
γάλων προσωπικοτήτων, όπως 
ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, 
ο Επίκτητος, o Βενιαμίν 
Φραγκλίνος, ο Πασκάλ κ.ά.

Ημερολόγιο  
για επαναστάτριες 2020
Έλενα Φαβίλι, 
Φραντσέσκα Καβάλο, 
εκδ. Ψυχογιός

Ετήσιο ημερολόγιο του 2020 σε 
πολυτελή σκληρόδετη έκδοση 
για κάθε φαν των επαναστατρι-
ών. Περιλαμβάνει εικόνες από 
τις «Ιστορίες της καληνύχτας για 
επαναστάτριες», ρήσεις, πρω-
τότυπα κειμενάκια και κόμικς, 
καθώς και έξτρα περιεχόμενο 
που θα εμπνεύσει κάθε κορίτσι 
και γυναίκα να γίνουν νέες 
επαναστάτριες.

Ημερολόγιο γένους θηλυκού 2020, 
Αναστασία Καμβύση, εικονογράφος: 
Ντανιέλα Σταματιάδη, εκδ. Παπαδόπουλος

Ότι ο φεμινισμός είναι γένους αρσενικού. Ότι ο χρόνος 
είναι σχετικός (μπορεί να σου πάρει 45 λεπτά για να 
δώσεις αντιβίωση σε μια γάτα, αλλά μόλις μία στιγμή 
για να χάσεις σχεδόν όλες τις αναμνήσεις σου, αν 
κάποιος σου κλέψει το κινητό). Ότι υπάρχει ένας άντρας 
που μπορεί να κάνει το πιο απίθανο πράγμα εκεί που 
δεν το περιμένεις, κι ένας άλλος που θα σε ακολουθήσει 
ως την άκρη του κόσμου, αν αποφασίσεις ξαφνικά να 
φύγεις για εκεί. Ότι τα περισσότερα εγκλήματα μόδας 
γίνονται τον Ιούλιο και οι μεγαλύτεροι καβγάδες τον 
Αύγουστο. Ότι υπάρχουν τουλάχιστον 20 πράγματα που 
πρέπει να κάνεις το 2020 αλλά, κι αν δεν καταφέρεις 
ούτε ένα από αυτά, δεν υπάρχει πρόβλημα: Στην αιωνι-
ότητα όλα μόλις αρχίζουν.

Ημερολόγιο 2020 -
Μέρες Χαράς,  
Σμαρούλα Παντελή, εκδ. Πατάκη

Μια ευκαιρία για μια χρονιά γεμάτη από Μέρες Χαράς. Στις 
σελίδες αυτού του ημερολογίου θα βρει κανείς ιδέες για 
να ανοίξει την πόρτα της καρδιάς του στη χαρά, που είναι 
από τα πιο παρεξηγημένα συναισθήματα. Ένα ταξίδι μέσα 
στις ώρες, στις μέρες και στους μήνες αυτού του χρόνου 
ακολουθώντας τα ίχνη της χαράς, για να φωτιστεί η καθη-
μερινότητα και να δοθεί αξία στην κάθε στιγμή.

ημερολόγια  
για το 2020
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Τ
ο «Όνομα του Ρόδου» του Ουμπέρτο Έκο ε-
ξακολουθεί να σαγηνεύει το κοινό 40 χρόνια 
μετά την έκδοσή του. Ενδεικτική η επιτυχία 
που γνώρισε η πρώτη θεατρική μεταφορά 
του, το 2016, οπότε ανέβηκε στο ιστορικό 

Piccolo Teatro του Μιλάνου, με την υπογραφή του 
Stefano Massini. Τον Ιανουάριο του 2020 το αριστούρ-
γημα του Ουμπέρτο Έκο κάνει πρεμιέρα στο Altera Pars. 
Για πρώτη φορά στα ελληνικά, σε θεατρική μεταφορά 
του βραβευμένου θεατρικού συγγραφέα, σκηνοθέτη και 
δημοσιογράφου Stefano Massini. Ο σκηνοθέτης της φι-
λόδοξης παραγωγής, Michael Seibel, μας μιλάει.

Σκηνοθετείτε ένα έργο που θεωρείται από τα κορυφαία 
του είδους του. Ποια ήταν η πρώτη σας αντίδραση όταν 
το αναλάβατε;
Η αρχική μου σκέψη ήταν πόσο δύσκολο είναι να κατα-
ταχθεί το συγκεκριμένο έργο σε ένα λογοτεχνικό είδος. 
Θα μπορούσε να διαβαστεί ως μεσαιωνικό χρονικό, ι-
στορικό μυθιστόρημα, αστυνομικό μυθιστόρημα, ιδε-
ολογικό, φιλοσοφικό αφήγημα ή και αλληγορία. Μας 
θυμίζει την πολυειδία, την ανάμειξη των λογοτεχνικών 
ειδών (contaminatio generum) των ποιητικών έργων 
της ελληνιστικής περιόδου της αρχαίας ελληνικής λο-
γοτεχνίας. Καταλήγοντας θα έλεγα ότι μάλλον έχουμε 
να κάνουμε με ένα φιλοσοφικό ανάγνωσμα και ότι η θε-
ατρική μεταφορά θα πρέπει να φέρει τη φιλοσοφία επί 
σκηνής.

Πώς προσεγγίσατε το έργο, δεδομένου ότι πλέον καλεί-
στε να επικοινωνήσετε το κείμενο όχι στον αναγνώστη 
αλλά στον θεατή και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο;

Όλοι γνωρίζουμε ότι το «Όνομα του Ρόδου» εκτός από 
δημοφιλές ανάγνωσμα σηματοδότησε κατά την τελευ-
ταία εικοσαετία του περασμένου αιώνα τη συγγραφή 
πολυσέλιδων μυθιστορημάτων που χαρακτηρίστηκαν 
από την επάνοδο του επικού στοιχείου και των δραμα-
τικών χαρακτήρων. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι 
αυτά που με ώθησαν αρχικά να ασχοληθώ σκηνοθετικά 
με την επί σκηνής μεταφορά του μυθιστορήματος αυτού.
Η σκηνοθεσία θα καταδείξει τον φανατισμό και τους κιν-
δύνους που εγκυμονεί, προβληματίζοντας και παράλ-
ληλα διδάσκοντας τον θεατή. Ευελπιστώ ότι μέσα από 
αυτή την παράσταση ο θεατής θα σκύψει περισσότερο 
μέσα του, θα αναγνωρίσει τον δικό του προσωπικό φα-
νατισμό και θα κατανοήσει πόσο αυτός δυσχεραίνει την 
ατομική και κοινωνική του ζωή. Θα συνειδητοποιήσει ότι 
η βιαιότητα και η άκαμπτη μισαλλοδοξία, απόρροια του 
φανατισμού, αδρανοποιούν τις δημιουργικές του δυ-
νάμεις και παρουσιάζονται ως τροχοπέδη στην εξέλιξή 
του. Το έργο αυτό δίνει έμφαση στη σημασία της ορθής, 
ανθρωπιστικής παιδείας, που προσφέρει στους ανθρώ-
πους αφενός την ικανότητα να κρίνουν με αντικειμενικό-
τητα τα δεδομένα της κοινωνικής πραγματικότητας και 
αφετέρου τους εξοπλίζει με βαθύ και αδιαπραγμάτευτο 
σεβασμό για την αξία της ανθρώπινης ζωής. Και όλα 
αυτά τα επιτυγχάνει η ανθρωπιστική παιδεία με την α-
νάδειξη της σημασίας του διαλόγου στην αναζήτηση της 
αλήθειας, της ανεκτικότητας στις διαφορετικές απόψεις 
και αντιλήψεις, της κατανόησης πως η αλήθεια δεν είναι 
μονοσήμαντη ή μονόπλευρη, αλλά και της αξίας της αμ-
φισβήτησης ως μέσου για τη διαρκή βελτίωση των κοι-
νωνικών και πολιτικών συνθηκών. Η ελευθερία έκ-
φρασης και σκέψης, η διαλλακτικότητα και η μετριοπά-

θεια συνιστούν βασικές ποιότητες για τους πολίτες μιας 
υγιούς κοινωνίας.

Να περιμένουμε και νεωτεριστικά στοιχεία ή έχετε μεί-
νει πιστός στην ατμόσφαιρα που αποπνέει το βιβλίο;
Η παράσταση θα μείνει πιστή στην ατμόσφαιρα που πε-
ριγράφει το βιβλίο του Ουμπέρτο Έκο σε όλα τα επίπεδα 
μιας θεατρικής μεταφοράς επί σκηνής. Η επικαιρό-
τητα εδώ δεν βρίσκεται στη μεταφορά σε μια σύγχρονη 
εποχή αλλά στην επεξεργασία των βασικών θεμάτων 
του έργου, όπως ο φανατισμός και η ανάγκη για μόρ-
φωση, θέματα τα οποία απασχολούν κάθε εποχή εκ 
νέου.

Ποιος θα λέγατε ότι είναι ο πυρήνας του βιβλίου;
Η πολυεπίπεδη ανάγνωση αυτού του κειμένου αποτέ-
λεσε για μένα πρόκληση ενασχόλησης. Το «Όνομα του 
Ρόδου» είναι ένα ρεαλιστικό έργο, το οποίο μπορεί να 
αναγνωστεί σε διάφορα επίπεδα. Αποτελεί κατ’ αρχάς 
μια αστυνομική ιστορία, στην οποία ο αναγνώστης περι-
μένει να αποκαλυφθεί ο δολοφόνος. Ο πρωταγωνιστής 
της ιστορίας παραπέμπει σε έναν «μεσαιωνικό Σέρλοκ 
Χολμς». Το δεύτερο επίπεδο είναι καθαρά ιστορικό. Η ι-
στορία εκτυλίσσεται στον ύστερο Μεσαίωνα, δίνοντας 
στον αναγνώστη πολλές πληροφορίες για μια εποχή που 
οδεύει αργά και βασανιστικά στην Αναγέννηση. Το τρίτο 
επίπεδο είναι φιλοσοφικό και θεολογικό. Οι αιρέσεις, οι 
θεολογικές διαφωνίες των λογίων της Εκκλησίας την 
εποχή εκείνη, η σύγκρουση του καλού με το κακό, όπως 
διαφαίνεται μέσα από την αντιπαράθεση των δύο μερών 
της «Ποιητικής» του Αριστοτέλη: το πρώτο αναφέρεται 
στην τραγωδία, δηλαδή στο καλό, στο ιερό. Το δεύτερο 
στην κωμωδία και εκπροσωπεί το κακό και το βέβηλο. 
Το βασικότερο επίπεδο κατά τη γνώμη μου είναι καθαρά 
ποιητολογικής υφής: η αγάπη για τα βιβλία και την ανά-
γνωση. Ένας από τους κεντρικούς ήρωες είναι ένας φα-
νατικός βιβλιοφάγος και όλη η υπόθεση έχει να κάνει με 
ένα βιβλίο, για το οποίο θύτης και θύματα είναι σε θέση 
να κάνουν τα πάντα. Ο δράστης των δολοφονιών, ο τυ-
φλός βιβλιοθηκάριος Χόρχε ντε Μπούργκος, παραπέ-
μπει στον συγγραφέα Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ο οποίος 
ήταν επίσης τυφλός και βιβλιοθηκάριος. Μάλιστα η βι-
βλιοθήκη της μονής μοιάζει μ’ εκείνη που ο Μπόρχες 
περιγράφει στο διήγημά του «Η Βιβλιοθήκη της Βαβέλ». 
Αυτά τα επίπεδα ανάγνωσης καλούμαι να τα μεταφέρω 
επί σκηνής μέσα σε ένα απόλυτα ρεαλιστικό πλαίσιο.

*Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη 
στο www.freesunday.gr.

INFO
Το Όνομα του Ρόδου
Συγγραφέας: Umberto Eco
Θεατρική διασκευή: Stefano Massini
Μετάφραση: Ντίνα Μπόγρη
Σκηνοθεσία: Michael Seibel
Παίζουν (με σειρά εμφάνισης): Δημήτρης Μπικηρόπουλος, Μίλτος Δημουλής, Αντώνιος 
Αντωνιάδης, Δημήτρης Νικολόπουλος, Ιωάννης Πολυτάκης, Κωνσταντίνος Συράκης, 
Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, Αντώνης Αντωνάκος, Μαρίνος Ορφανός, Σάκης Τσινάρης, 
Αλέξανδρος Ζαχαρέας, Πασχάλης Μερμιγκάκης, Μανώλης Δεστούνης, Νατάσα 
Κορομβόκη, Νίκος Πανόπουλος
Altera Pars
Μεγάλου Αλεξάνδρου 123
Τηλ.: 210 3410011
Από 27 Ιανουαρίου και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00

Ο Michael Seibel ανεβάζει  
το «Όνομα του Ρόδου»  

στη θεατρική Αθήνα
  ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ



Μερίδες: 4
Χρόνος μαγειρέματος:  40 λεπτά

Βαθμός δυσκολίας: εύκολο

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και μεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

στην Κύπρο. Σπούδασε 
Πολιτικές Επιστήμες 
και Ψυχολογία και 
ασχολήθηκε με τη 

μαγειρική στα 25 της, 
ενώ μέχρι τότε δεν 

είχε μαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε μέχρι σήμερα 

ανακατεύει κουζίνες του 
κόσμου και παρουσιάζει 
δικές της συνταγές και 
μενού. Το 2017 ήταν 

στους 50 του «Master 
Chef».  

Instagram: abirwazzan,  
Facebook: AbirWazzan

Υλικά

  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε το συ-
κώτι, το νερό, το τζίντζερ, το σκόρδο, το 
lemongrass, το κρεμμύδι και το μαύρο πι-
πέρι. Ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι 
να αρχίσει να βράζει. Τότε ρίχνουμε και το 
κοτόπουλο. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και βρά-
ζουμε χωρίς καπάκι μέχρι να μαγειρευτεί το 
κοτόπουλο. Βγάζουμε το κοτόπουλο από τον 
ζωμό, το ψιλοκόβουμε και το αφήνουμε στην 
άκρη. Συνεχίζουμε να βράζουμε τον ζωμό 
χωρίς καπάκι για άλλα 30 λεπτά σε χαμηλή 
φωτιά ή μέχρι να μας μείνουν περίπου 1,5 λί-
τρα. Στραγγίζουμε τον ζωμό και τον βάζουμε 
σε καθαρή κατσαρόλα.

• Παράλληλα βάζουμε τα μανιτάρια σε βραστό 
νερό για 20 λεπτά, μετά τα στραγγίζουμε και 
κρατάμε 1/3 φλιτζάνι από το νερό τους. Βγά-
ζουμε τα κοτσάνια από τα μανιτάρια, κόβουμε 
τα καπάκια σε λεπτές φέτες, βάζουμε το νερό 
από τα μανιτάρια που έχουμε κρατήσει, το fish 
sauce και τα noodles μέσα στην κατσαρόλα με 
τον ζωμό και βράζουμε χωρίς καπάκι για λίγα 
λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν τα noodles.

• Μοιράζουμε σε 4 μπολ τα κομμάτια κοτόπου-
λου και τις φύτρες, μετά τον ζεστό ζωμό, πα-
σπαλίζουμε με τα φρέσκα κρεμμυδάκια και το 
κόλιαντρο και σερβίρουμε.

Chicken Noodle Soup 
(ασιατική κοτόσουπα):  

Η απόλυτη detox συνταγή μετά τις γιορτές

•  2 φιλέτα κοτόπουλο κομμένα σε λεπτές 
φέτες (340 γρ.)

•  30 γρ. συκώτι κοτόπουλου κομμένο σε φέτες
• 2 λίτρα νερό
• 1 κ.γλ. τριμμένο φρέσκο τζίντζερ
• 3 σκελίδες σκόρδο
• 2x12 cm φρέσκο lemongrass
•  1 μέτριο κρεμμύδι (150 γρ.) κομμένο σε 

χοντρές φέτες
•  1/4 κ.γλ. φρέσκο τριμμένο μαύρο πιπέρι
•  8 αποξηραμένα μανιτάρια Shiitake
•  2 κ.σ. fish sauce (βρίσκεται σε ασιατικά 

παντοπωλεία)
•  50 γρ. bean thread noodles (βρίσκεται σε 

ασιατικά παντοπωλεία)
• 3 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
•  1/4 φλιτζάνι χοντροκομμένο φρέσκο 

κόλιαντρο
• 160 γρ. φύτρες φασολιού 
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Ποια είναι η Rainbow Mama;
Η Rainbow Mama αρχικά είναι μια μαμά που τη διασκεδάζει 
το να φτιάχνει rainbow παιδιά. Χρωματιστά. Χαρούμενα, 
χωρίς το γκρι της καθημερινότητας, γεμάτα από τα χρώματα 
της φαντασίας. Της παιδικής φαντασίας και του ονείρου. 
Ξέρετε, τα χρώματα είναι άπειρα, όπως αυτά της ίριδας. 
Και αλλάζουν συνεχώς, ανάλογα με το κέφι τους. Το 
θαυμάζω αυτό στα παιδιά. Το ότι μεταμορφώνονται και 
μεταμορφώνουν τα πάντα γύρω τους με τρόπο απλό, χωρίς 
προσπάθεια. Κλαίνε και μαυρίζει ο κόσμος σου, γελούν 
δυνατά και σε πλημμυρίζει το φως του λευκού, λείπουν από 
το σπίτι και το μέσα σου γίνεται κίτρινο ώχρα. Αποφάσισα, 
λοιπόν, στον ελεύθερο χρόνο μου να βάφω παιδάκια και 
να τα μεταμορφώνω, έστω για λίγο, γιατί κάθε παιδί αξίζει 
να είναι «χρωματιστό», όπως είναι και οι παιδικές, γεμάτες 
φαντασία ψυχές.

Πώς ξεκίνησαν όλα;
Από τότε που συμμετείχα στον σύλλογο γονέων και 
κηδεμόνων του σχολείου της μεγάλης μου κόρης, όποτε 
έμπαινα σε πάρτι, σχολική γιορτή, εκδήλωση, τα παιδιά 
έπεφταν πάνω μου. «Η χρωματιστή μαμά» με έλεγαν, γιατί 
είμαι κι εγώ γεμάτη χρώματα.
– Θα μου κάνετε ένα τατουάζ; – Όχι. – Σας παρακαλώωω… 
– Εντάξει, θα ρωτήσουμε τη μαμά και θα κάνουμε ένα μαγικό 
τατουάζ που φεύγει στο χεράκι.
Σιγά σιγά, πριν πάω σε πάρτι, αγόραζα τα δικά μου 
χρώματα, τα σωστά, υποαλλεργικά, για να μην έχουμε 
ατυχήματα με τα παιδικά χεράκια. Και σιγά σιγά τα χεράκια 

έγιναν προσωπάκια, τα παιδιά έγιναν πιο τολμηρά κι εγώ 
ανεξάντλητη.

Γιατί αρέσει στα παιδιά να 
μεταμορφώνονται;
Κάθε παιδί για μένα είναι μοναδικό, κάθε παιδί μια άλλη 
περιπέτεια φαντασίας. Μονόκεροι, τέρατα, σούπερ ήρωες, 
πριγκίπισσες, ζωάκια,το καθένα έχει πάντα κάτι ξεχωριστό να 
ζητήσει.

Πού μπορεί κάποιος να σας βρει;
Στο Instagram μου: facepainting_rainbowmama και στο 
email μου: nasialamp@gmail.com.

Είναι ακριβό το face painting;
Καθόλου. Αντίθετα, είναι από τις πιο οικονομικές έξτρα 
παροχές που μπορεί να εξασφαλίσει ένας γονιός για το πάρτι 
του παιδιού του ή μια παιδική εκδήλωση. Δίνει πάντα πολύ 
μεγάλη χαρά στα παιδιά και αλλάζει όλη την ατμόσφαιρα 
ενός πάρτι ή μιας γιορτής, βλέποντας όλα τα παιδάκια να 
κυκλοφορούν βαμμένα σαν να ξεπήδησαν από παραμύθι.

Αφορά μόνο τα παιδικά πάρτι;
Όχι βέβαια! Αφορά εκδηλώσεις κάθε είδους που περιμένουν 
να υποδεχτούν οικογένειες με όλων των ηλικιών παιδιά και 
βρέφη. Αφορά σχολικές γιορτές, εορταστικές εκδηλώσεις 
και φυσικά θεματικά πάρτι ενηλίκων, που είναι και πολύ της 
μόδας τελευταία!
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Η Νάσια 
Λαμπροπούλου 

είναι η Rainbow 
Mama και είναι 
ό,τι χρειάζεστε 

για ένα παιδικό 
(και μη) πάρτι 

με face painting.

Δώστε χρώμα  
στα πάρτι σας

με face 
painting!



ΕΥ
ΕΞ
ΙΑ

Ό
σο ευγνώμονες κι αν είμαστε για το αδιάβροχο μακιγιάζ που μας 
εξασφαλίζει μια επιμελημένη εικόνα όλη την ημέρα, όταν έρχεται 
η ώρα να το αφαιρέσουμε ταλαιπωρούμε βλεφαρίδες και χείλη, 
ενώ συχνά βρίσκουμε υπολείμματά του το επόμενο πρωινό. Κι 
όμως, μπορεί η αφαίρεσή του να γίνει εύκολα και με τρόπο φιλικό 

προς το πρόσωπό μας.
•  Χρησιμοποιήστε λάδι καρύδας ή ελαιόλαδο. Και τα δύο προϊόντα είναι 

ιδανικά για να αφαιρέσετε το επίμονο, βαρύ ή αδιάβροχο μακιγιάζ. Στην 
ευαίσθητη περιοχή των ματιών απλώστε λίγες σταγόνες, κάντε μασάζ, 
αφαιρέστε τα υπολείμματα με ένα βαμβάκι και ξεπλύντε. Αν χρειαστεί, 
επαναλάβετε τη διαδικασία.

•  Χρησιμοποιήστε έλαιο jojoba. Φτιάξτε το δικό σας καθαριστικό με έλαιο 
jojoba (σε ένα δοχείο ενώστε ίσα μέρη ελαίου jojoba και νερού και 

ανακινήστε το δοχείο), απλώστε το μείγμα σε βαμβάκι ή pad και περάστε το 
πρόσωπο και τα μάτια.

•  Χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό. Προτού απλώσετε το καθαριστικό σας, 
ταμπονάρετε το πρόσωπο και τα μάτια με μια πετσέτα ή βαμβάκι βρεγμένο 
με χλιαρό νερό.

Μακράς διαρκείας κραγιόν
Για να αφαιρέσετε ένα σταθερό, μακράς διαρκείας κραγιόν θα χρειαστείτε 
προϊόν καθαρισμού σε μορφή ελαίου, το οποίο θα σας βοηθήσει να 
διατηρήσετε τα χείλη σας λεία και απαλά. Εναλλακτικά, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε μερικές σταγόνες ελαιόλαδο, αμυγδαλέλαιο ή λάδι καρύδας. 
Εκτός του ότι τα χείλη σας δεν θα έχουν ίχνος μακιγιάζ, θα είναι σούπερ 
ενυδατωμένα χάρη στο έλαιο που χρησιμοποιήσατε.
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Πώς να αφαιρέσετε 
το αδιάβροχο 

μακιγιάζ



Τρία tips για να χάσεις  
τα κιλά των γιορτών

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

Mavridou 
• Instagram: christymav  
•  Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου
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Έ
φαγες και ήπιες λίγο παραπάνω τις γιορτές και «τσίμπησες» λίγα 
κιλά; Μην πανικοβάλλεσαι! Τα κιλά των γιορτών είναι προσωρινά, 
δεν έχουν αφομοιωθεί από το σώμα σου και μπορείς εύκολα και 
γρήγορα να απαλλαγείς από αυτά. Στατιστικά, ο μέσος Έλληνας παίρ-
νει δύο με τρία κιλά μέσα στις γιορτές. Εφάρμοσε τα παρακάτω tips 

και θα δεις αμέσως διαφορά στο σώμα σου και στην ψυχολογία σου!

1Ενυδατώσου! Πιες πολλά ροφήματα, ώστε να μειώσεις τις κατακρατήσεις που 
δημιουργεί η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ και τροφίμων πλούσιων σε λι-

παρά και αλάτι. Απόφυγε τους πολλούς χυμούς, καθώς κρύβουν αρκετή ζάχαρη. 
Προτίμησε να τρως 3-4 φρούτα την ημέρα, αντί για χυμούς, και πολλά λαχανικά, τα 
οποία περιέχουν αρκετή ποσότητα νερού.

2 Άλλαξε συνήθειες μετά τη δουλειά! Μετά τη δουλειά συνήθως βγαίνεις 
με τους συναδέλφους σου για ένα κρασί – συνοδευόμενο τις περισσό-

τερες φορές από κάτι λιπαρό ή τηγανητό; Πρότεινέ τους να αλλάξετε «στέ-
κι» και να αρχίσετε να περπατάτε ή να τρέχετε σε κάποιο κοντινό πάρκο ή 
να πηγαίνετε παρέα στο γυμναστήριο, ούτως ώστε να κάνετε γυμναστική 
πιο ευχάριστα!

3Μην πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ όταν πεινάς και ειδικά στον διάδρο-
μο με τα σνακ! Έχει αποδειχθεί ότι όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρ-

κετ πεινασμένοι, αγοράζουμε σχεδόν τη διπλάσια ποσότητα τροφίμων, και 
μάλιστα παχυντικών. Δεν υπάρχει λόγος να έχεις πατατάκια, μπισκότα ή 
σοκολάτες στο σπίτι. Εάν έχεις λιγούρα για ένα τέτοιο σνακ αλλά χρειάζεται 
να πας μέχρι το περίπτερο για να το αγοράσεις, είναι πιο πιθανό να δείξεις 
αυτοπειθαρχία. Καθάρισε όλα τα ντουλάπια και το ψυγείο και αντικατάστη-
σε τις θερμιδικές «βόμβες» που συνήθως μασουλάς με σνακ με λιγότερες 
θερμίδες, όπως ωμούς και ανάλατους ξηρούς καρπούς ή δημητριακά ή 
αποξηραμένα φρούτα.

Της Χριστίνας Μαυρίδου
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