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Αλ. Μαλλιάς 
«∆ύσκολη η πορεία 
για τα εθνικά θέµατα» 

Γ. Φλωρίδης 
«Από το 1821 
ο εκσυγχρονισµός 
ηττάται, αλλά ο αγώνας 
συνεχίζεται» 

σελ. 10-11
σελ.5

Τζεφ Μπέζος 
Μια δολοφονία, 

ένα διαζύγιο 
και ο µυστήριος 

ρόλος 
των χάκερ 

 

∆ιατροφή 
και γρίπη 

Πώς δεν θα 
αρρωστήσω; 

 σελ. 14

 σελ. 20-21

σελ. 27
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ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ

l  ΠΟΛΛΑ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

l ΚΡΙΣΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

σελ. 8-9, 12-13

Ευρώπη 
Ο µικρός κύκλος των γυναικών 

στην εξουσία 

ΜΑΧΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
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Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

››››››››››››››  Με το   Με το   Με το   Με το   Με το   Με το   Με το 
››  Με το 
››››  Με το 
››››  Με το 
››››  Με το 
››

BlueHDI 100
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››››››››››››››››  Τα  πάντα για την 
  Τα  πάντα για την 
  Τα  πάντα για την 
  Τα  πάντα για την 

››  Τα  πάντα για την 
››››  Τα  πάντα για την 
››

››››››
››

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πατέντες Made in USA
Πατέντες Made in USA
Πατέντες
70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 

AUTO
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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

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
SPACE STAR 
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

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 ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Ο Μητσοτάκης 
απαντά στα σενάρια Τσίπρα για εκλογές µε 
σταθερότητα και πλάνο οκταετίας
05 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΦΛΩΡΙ∆ΗΣ «Από το 
1821 ο εκσυγχρονισµός ηττάται, αλλά ο αγώνας 
συνεχίζεται»
06-07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛ. ΜΑΛΛΙΑΣ «Τα 
πράγµατα δεν θα είναι εύκολα για µας»
08-09 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Οικονοµία: 
Επιτυχίες, δυνατότητες, αλλά και προβλήµατα
10 // ΕΥΡΩΠΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ποιος θα σταµατήσει 
τον Σαλβίνι
12-13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Επιστροφή στην 
κανονικότητα και στο… Ι.Χ. µας
14 // ΚΟΣΜΟΣ Μια δολοφονία, ένα διαζύγιο 
και ο µυστήριος ρόλος των χάκερ
16 // ΚΟΣΜΟΣ Η µεγάλη σινική καραντίνα
17 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ο Ρέµος διαµορφώνει την 
παράσταση νίκης του αντικαπνιστικού νόµου
18 // TWITTER Τα «καθρεφτάκια» στους 
ιθαγενείς
19 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆Ρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Πρόωρες 
εκλογές; Ποτέ από τον Κ. Μητσοτάκη!
20-21 // ΕΥΡΩΠΗ Ο µικρός κύκλος 
των γυναικών στην εξουσία
22 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι αλλαγές σε συντάξεις 
και εισφορές

24 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ «Πάµε πόλεµο;»
25 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ένα στα τρία νοικοκυριά 
αδυνατεί να πληρώσει λογαριασµούς
26 // ΥΓΕΙΑ Σοβαρές ελλείψεις σε ογκολογικά 
φάρµακα
27 // ∆ΙΑΤΡΟΦΗ Γρίπη: Πώς δεν θα 
αρρωστήσω;

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

FREE TIME
32 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΙΟΡ∆ΑΝΟΥ «Σηµασία έχει 
το µαζί»
34 // BOOKS Γράψε, Μπορείς! // Επιλογή 
βιβλίων
35 // ΠΡΟΣΩΠΟ Κ. Βελέντζα «Η µνήµη είναι 
δύσκολα διαχειρίσιµη»
36 // COOK FILES Λαχανοντολµάδες γιαλαντζί 
µε σάλτσα πετιµέζι ροδιού και καφέ
37 // NET Celebrity Science: ∆ιάστηµα 
για αρχάριους
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη 
ζωή

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 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, Ν∆ 3565/1956 και 
4254, 1962 και κανόνες του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου.





«Έχουμε σταθερή κυβέρνηση, δεν έχουμε εκλογές για 
τα επόμενα 3,5 χρόνια, έχουμε απόλυτη πλειοψηφία, 
υλοποιούμε πραγματικές μεταρρυθμίσεις» είπε ο κ. 
Μητσοτάκης, ο οποίος δηλώνει ότι επιδιώκει επενδύσεις 
100 δισ. ευρώ στα επόμενα επτά-οκτώ χρόνια.

Σενάρια πρόωρων εκλογών ήταν 
η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην 
πλήρη κυριαρχία της ατζέντας της 
ΝΔ σε όλες τις πολιτικές διεργα-
σίες της εβδομάδας που πέρασε.

«Η ΝΔ αλλάζει τον εκλογικό νόμο στην αρχή, 
ώστε να πάτε σύντομα σε μια εκλογική αναμέ-
τρηση» είχε πει στην ομιλία του για τον νέο εκλο-
γικό νόμο στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, 
Αλέξης Τσίπρας, στον οποίο απάντησε μεν από το 
βήμα της Βουλής ο υπουργός Επικρατείας, Γιώρ-
γος Γεραπετρίτης, όμως την ουσιαστική πολιτική 
απάντηση την έδωσε ο πρωθυπουργός κ. Μη-
τσοτάκης λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ της Πέ-
μπτης, στη συνέντευξη που έδωσε στο πρακτο-
ρείο Bloomberg στο Νταβός, όπου βρισκόταν για 
το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ.
«Έχουμε σταθερή κυβέρνηση, δεν έχουμε εκλο-
γές για τα επόμενα 3,5 χρόνια, έχουμε απόλυτη 
πλειοψηφία, υλοποιούμε πραγματικές μεταρρυθ-
μίσεις» είπε ο κ. Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας 
ουσιαστικά στη διεθνή οικονομική κοινότητα το 
αφήγημα της κυβέρνησής του.

Τα πλεονεκτήματα Μητσοτάκη
Ο κ. Μητσοτάκης απαντούσε με τον αέρα που του 
δίνουν τόσο οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις, που 
δείχνουν τη διαφορά ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ να διευρύνε-
ται έξι μήνες μετά τις εκλογές, όσο και η επικρά-
τηση των πολιτικών επιλογών της ΝΔ, αλλά και η 
ενίσχυση που πολιτικά τού πρόσφεραν η Ουάσιν-
γκτον και το Βερολίνο.
Οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις, της MRB και 
της Pulse, κατέγραψαν τη διαφορά ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ 
στις 13 μονάδες, σχεδόν σταθερή στο εξάμηνο 
μετά τις εκλογές.
Όμως η επικράτηση Μητσοτάκη καταγράφεται 

κυρίως στον τρόπο με τον οποίο πέρασε η υποψη-
φιότητα Σακελλαροπούλου για την Προεδρία της 
Δημοκρατίας, καθώς στην κάλπη της, πέρα από το 
ΚΙΝΑΛ, που θεωρούνταν βέβαιο ότι θα την ψή-
φιζε, κατάφερε να σύρει και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο ο-
ποίος, λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του ονό-
ματος, επέμενε στην υποψηφιότητα Παυλόπου-
λου.
Η στροφή από τον ΣΥΡΙΖΑ συνδυάζεται και με 
τη διάψευση των προσδοκιών ότι ένα τμήμα της 
ΝΔ θα δημιουργούσε εσωκομματικό πρόβλημα 
στον κ. Μητσοτάκη, λόγω προσωπικών και πολι-
τικών δεσμών με τον κ. Παυλόπουλο, και ότι ένα 
άλλο τμήμα θα εξέφραζε δημόσια τη δυσαρέσκειά 
του για τη μη επιλογή άλλου υποψηφίου, όπως, 
για παράδειγμα, του πρώην πρωθυπουργού Α-
ντώνη Σαμαρά.
Σύμφωνα άλλωστε με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. 
Παυλόπουλος είχε διαμηνύσει στην ηγεσία του 
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι δεν 
επιθυμούσε να είναι υποψήφιος μόνο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ενώ στα στελέχη της κυβέρνησης προκαλεί 
ικανοποίηση το ότι η νέα Πρόεδρος, παρ’ ότι ά-
γνωστη στο ευρύ κοινό, καταγράφεται σε όλες τις 
δημοσκοπήσεις να έχει θετικές γνώμες πάνω από 
50%.

Το αμερικανικό ιππικό 
και τα γερμανικά πάντσερ
Το θετικό κλίμα που υπάρχει στην κυβέρνηση ε-
νίσχυσαν οι δημόσιες τοποθετήσεις της Ουάσιν-
γκτον στην επιστολή που έστειλε ο υπουργός Ε-
ξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, όπου γινό-
ταν λόγος για την «εμφάνιση της Ελλάδας, μετά 
από μία δεκαετία κρίσης, ως ενός success story οι-
κονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ι-
σχυρών δημοκρατικών θεσμών».

Τη γραπτή δήλωση του κ. Πομπέο, η οποία ερ-
μηνεύτηκε και ως μήνυμα προς τις αγορές, ενί-
σχυσε την επομένη μέρα, κατά την ομιλία της στο 
φόρουμ του Νταβός, η καγκελάριος Μέρκελ, η 
οποία είπε ότι «η Ελλάδα έχει σήμερα έναν πρω-
θυπουργό ο οποίος εφαρμόζει πραγματικά εντατι-
κές μεταρρυθμίσεις», αλλά και οι συναντήσεις του 
πρωθυπουργού με τους επικεφαλής κορυφαίων 
παγκοσμίως εταιρειών.
«Δεν μιλάμε μόνο για τον τουρισμό, για τον ήλιο 
ή τις παραλίες, αλλά για μια χώρα που βγαίνει από 
την κρίση με πολύ γοργούς ρυθμούς» είπε ο πρω-
θυπουργός στη συνέντευξή του στο Bloomberg, 
στην οποία ενέταξε στα επιχειρήματα υπέρ των ε-
πενδύσεων στην Ελλάδα και τη μεγάλη επένδυση 
που ήδη ξεκίνησε η Pfizer στη Θεσσαλονίκη.
Ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει να καθησυχάσει τους 
διεθνείς οικονομικούς παράγοντες και να διασκε-
δάσει τα σενάρια πρόωρων εκλογών, καθώς τους 
επαναλαμβάνει ότι θέτει ως στόχο την προσέλ-
κυση ξένων επενδύσεων 100 δισ. ευρώ στα επό-
μενα επτά-οκτώ χρόνια, δηλαδή ουσιαστικά στην 
ολοκλήρωση του δεύτερου εκλογικού κύκλου 
της ΝΔ.

Από το Νταβός στο ασφαλιστικό 
και στη μετανάστευση
Η πρώτη δύσκολη αναμέτρηση για την κυβέρ-
νηση αναμένεται να είναι το ασφαλιστικό νομο-
σχέδιο, καθώς παραδοσιακά όλα τα σχετικά νο-
μοσχέδια συσπειρώνουν τους εργαζόμενους, οι 
οποίοι βλέπουν με καχυποψία τις αλλαγές.
Παράλληλα, όμως, η κυβέρνηση πρέπει να δια-
χειριστεί την κρίση υπερπληθυσμού που επέφε-
ραν στα νησιά οι προσφυγικές και μεταναστευ-
τικές ροές, προκαλώντας οξείες αντιδράσεις και 
απογοήτευση. Οι αποδοκιμασίες κατά του κ. Μη-
ταράκη στη Χίο είχαν ως άμεσο αποτέλεσμα την 
επανασύσταση του υπουργείου Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής, ενώ οι συγκεντρώσεις σε Λέσβο, 
Χίο και Σάμο έφεραν αμέσως τη δέσμευση ότι τα 
ανοιχτά κέντρα υποδοχής θα έχουν πάψει να υ-
πάρχουν σε έναν χρόνο.
Στη δημοσκόπηση της Pulse οι κυβερνητικές ε-
νέργειες στο θέμα αξιολογούνται θετικά από 
έναν στους δύο πολίτες, αλλά ο πρωθυπουργός, 
σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την εικόνα ότι 
η κυβέρνηση έχει το θέμα σε υψηλή προτεραιό-
τητα, είπε ότι θα ζητήσει από την Ε.Ε. αύξηση των 
κονδυλίων για το προσφυγικό.
Ωστόσο, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, για την κυ-
βέρνηση κύριος στόχος είναι η αποσύνδεση των 
μεταναστευτικών ροών από τα τουρκικά παράλια 
από τα υπόλοιπα ελληνοτουρκικά θέματα.
«Έχουμε μια συμφωνία, ως Ε.Ε., με την Τουρ-

κία. Μπορεί να λειτουργήσει καλά, έχει λειτουρ-
γήσει καλά στο παρελθόν, πρέπει να επιμείνουμε 
σε αυτήν. Πρέπει να την επικαιροποιήσουμε και 
νομίζω πως πρέπει να αποσυνδέσουμε το μετανα-
στευτικό από τα άλλα ζητήματα που έχουμε, και 
νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό» 
είπε στο Bloomberg, σε μια επιπλέον προσπάθεια 
να καθησυχάσει τις αντιδράσεις στα νησιά, αλλά 
και στην ενδοχώρα, αν και η φόρμουλα της απο-
σύνδεσης δεν είναι σαφής μέχρι σήμερα.
Η Ελλάδα αισθάνεται ότι απειλείται από τις 
συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας και ορι-
σμού θαλάσσιων ζωνών που υπέγραψαν Τουρ-
κία και Λιβύη και ζητά την άμεση ακύρωσή τους, 
χαρακτηρίζοντάς τες παράνομες, ενώ η Τουρκία 
δηλώνει ενοχλημένη από την προσπάθεια απο-
κλεισμού της από την Ανατολική Μεσόγειο και 
τις κινήσεις της Ελλάδας με την πρόσκληση του 
στρατάρχη Χαφτάρ, ο οποίος αμφισβητεί την α-
ναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης, με την 
οποία υπέγραψε τα μνημόνια επικεφαλής του 
στρατού.
Στην Αθήνα εξελήφθη θετικά η αναφορά του κ. 
Πομπέο, ο οποίος στην επιστολή του, αν και δεν 
κατονομάζει την Τουρκία, γράφει ότι οι διαφο-
ρές πρέπει να λύνονται ειρηνικά, και ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «αποστο-
μωτική απάντηση σε αυτούς που βιάστηκαν να 
απαξιώσουν την επίσκεψη του πρωθυπουργού 
στην Ουάσινγκτον», όμως προφανώς εξετάζο-
νται κι άλλα σενάρια.
Μάλιστα, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος 
Σταϊκούρας, σε συνέντευξή του χθες, Παρα-
σκευή, είπε ότι πρόθεσή του είναι «ο όποιος 
δημοσιονομικός χώρος να πηγαίνει σε ποσο-
στό 80% σε μειώσεις φόρων και 20% σε αυξή-
σεις δαπανών, στις οποίες συμπεριέλαβε την ενί-
σχυση της άμυνας της χώρας».
Την κυβέρνηση ικανοποιεί το γεγονός ότι στην 
τελευταία δημοσκόπηση της Pulse περισσότε-
ροι από τους μισούς (55%) δηλώνουν ότι οι πρό-
σφατες ενέργειες και αποφάσεις της κυβέρνησης 
στα ελληνοτουρκικά είναι στη σωστή κατεύθυνση, 
όμως δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι έξι στους 
δέκα (62%) δηλώνουν ότι «ανησυχούν μετά τις 
πρόσφατες προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο», 
ούτε ότι στην κοινωνία επικρατεί καχυποψία απέ-
ναντι στους πιθανούς συμμάχους της χώρας.
Το 76% αξιολογεί τη στάση της Γερμανίας στα ελ-
ληνοτουρκικά θέματα «σίγουρα/μάλλον αρνη-
τικά», το 64% απαντά ότι αξιολογεί «αρνητικά / 
μάλλον αρνητικά» τη στάση της Ε.Ε. και το 55% 
«αρνητικά / μάλλον αρνητικά» τη στάση των ΗΠΑ.
Τουλάχιστον 2 στους 3 (67%) αξιολογούν θετικά 
τη στάση της Γαλλίας.

Ο ΜΗΤΣΟΤΆΚΗΣ ΆΠΆΝΤΆ  
ΣΤΆ ΣΕΝΆΡΙΆ ΤΣΙΠΡΆ ΓΙΆ 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΣΤΆΘΕΡΟΤΗΤΆ 
ΚΆΙ ΠΛΆΝΟ ΟΚΤΆΕΤΙΆΣ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Οι χώρες που έχουν σπου-
δαία πρωταθλήµατα ποδο-
σφαίρου το οφείλουν στο ότι 
όλοι οι παράγοντες, δηλαδή 
το κράτος, οι οµοσπονδίες 
και οι ιδιοκτήτες των οµά-
δων, συµφώνησαν σε κοι-
νούς και διαφανείς κανόνες 
για την προαγωγή του ποδο-
σφαίρου.

Τ
ην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί 
τον δεύτερο πόλο του πολιτικού 
συστήµατος, αλλά, προς το παρόν 
τουλάχιστον, δεν µπορεί να εκ-
φράσει τον χώρο του πολιτικού 
κέντρου, διότι η συµπεριφορά η-
γεσίας και στελεχών του απέχει 

πολύ από αυτό, εκφράζει ο πρώην βουλευτής 
και υπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Φλωρίδης.
Ο κ. Φλωρίδης δηλώνει ότι ελπίζει ότι η απλή α-
ναλογική, την οποία χαρακτηρίζει «σίγουρο δρόµο 
για την ακυβερνησία της χώρας, µε τραγικές συνέ-
πειες για την οικονοµία, την άµυνα και την εθνική 
µας ύπαρξη», θα ξεπεραστεί µε διπλές εκλο-
γές, ενώ διαφωνεί µε την εκλογή µη πολιτικού 
προσώπου στην Προεδρία της ∆ηµοκρατίας.
Απαντώντας σε ερώτηση για τη συζήτηση για 
αυξήσεις στις συντάξεις, ο πρώην υπουργός 
κάνει λόγο για «επιστροφή στις αιτίες που δη-
µιούργησαν την κρίση», ενώ χαρακτηρίζει α-
νώριµη τη χώρα για θέσπιση κανόνων για δι-
αφάνεια στο ποδόσφαιρο.

Το τελευταίο τέταρτο του αιώνα οι πρωθυ-
πουργοί επιλέγουν για την Προεδρία της ∆η-
µοκρατίας πρόσωπα χωρίς ισχυρό προσω-
πικό πολιτικό ακροατήριο. Είναι αποτέλεσµα 
της δυσαρµονίας που προκάλεσε η πολιτική 
ισχύς του Καραµανλή ως Προέδρου ή απλώς 
συνάδει µε το θεσµικό πλαίσιο των αρµοδιο-
τήτων του Προέδρου;
Έχει δηµιουργηθεί σε πολλούς η εντύπωση ότι 
η θέση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας είναι 
περίπου «διακοσµητική», χωρίς αρµοδιότητες 
και εξουσίες, και κατά συνέπεια στη θέση αυτή 
µπορεί να εκλέγεται και πρόσωπο χωρίς ιδιαί-
τερες δυνατότητες.
Έχω διαφορετική αντίληψη. Η επιλογή ενός 
προσώπου για το ανώτατο πολιτειακό αξίωµα, 
εκτός του ότι συνιστά σπουδαία τιµή, είναι ταυ-
τόχρονα και µια ευκαιρία να ενισχυθεί η εικόνα 
της χώρας προς το εξωτερικό, στον βαθµό που 
το πρόσωπο που επιλέγεται µπορεί να βοηθή-
σει µε τις δικές του δυνατότητες τη διεθνή προ-
σπάθεια της χώρας. Πολύ περισσότερο σε αυτές 
τις κρίσιµες στιγµές που περνάµε. Ήµουν και 
είµαι πάντα υπέρ της επιλογής πολιτικού προ-
σώπου, µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφω, 
για τη θέση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας.

∆ηµιουργεί πίεση στο ΚΙΝΑΛ η επιδίωξη του 
πρωθυπουργού να µετακινηθεί προς τον κε-
ντρώο χώρο ή απλώς διακινδυνεύει τη δηµι-
ουργία πολιτικής δύναµης στα δεξιά της Ν∆;
Ο χώρος του πολιτικού κέντρου είναι αυτός που 
κατά κανόνα κρίνει τις πολιτικές εξελίξεις και 
τις εκλογικές αναµετρήσεις. Ο κόσµος του κέ-
ντρου είναι απαιτητικός, εµφορείται από γνή-
σια πατριωτικά αισθήµατα, απαιτεί µεταρρυθµί-
σεις που βοηθούν την ελεύθερη ανάπτυξη της 
οικονοµίας και, συνάµα, απαιτεί εσωτερική α-
σφάλεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Η διακυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έπληξε βάναυσα αυτόν 
τον κόσµο και τις αντιλήψεις του. Γι’ αυτό και 
στράφηκε υπέρ του κ. Μητσοτάκη στις τελευ-
ταίες εκλογές. Προφανώς δεν του έδωσε λευκή 
επιταγή, αλλά του παρέχει πίστωση χρόνου για 
να τον κρίνει ψύχραιµα. Στον βαθµό που ο κ. 
Μητσοτάκης θα εκφράσει µε την κυβερνητική 
του πολιτική τον κόσµο αυτόν, σαφώς και θα 

Είναι δυνατόν η απλή αναλογική, η οποία, απ’ 
ό,τι φαίνεται, θα εφαρµοστεί τουλάχιστον µία 
φορά, να οδηγήσει σε σχηµατισµό κυβέρνη-
σης ή δεν υπάρχει τέτοια ανησυχία, διότι η 
χώρα στερείται ικανού πολιτικού προσωπι-
κού να τη διαχειριστεί;
Η απλή αναλογική είναι ο σίγουρος δρόµος για 
την ακυβερνησία της χώρας, µε τραγικές συ-
νέπειες για την οικονοµία, την άµυνα και την 
εθνική µας ύπαρξη. Ελπίζω ότι αυτό θα ξεπε-
ραστεί µε διπλές εκλογές, όποτε αυτές γίνουν.

Μπορεί η ελληνική κοινωνία, η οποία είναι 
εθισµένη στις πελατειακές διευθετήσεις, να 
οδηγηθεί σε µια «νέα κανονικότητα» χωρίς 
κοµµατικές πελατείες;
Ο αγώνας των δυνάµεων που πιστεύουν σε έναν 
γνήσιο εκσυγχρονισµό των δοµών και των θε-
σµών της χώρας, απέναντι στις δυνάµεις του 
πελατειασµού και του παρασιτισµού, ξεκίνησε 
κατά διάρκεια της Επανάστασης του 1821 και 
συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Στον αγώνα αυτόν, 
πλην ελάχιστων χρονικών περιόδων, ο εκσυγ-
χρονισµός ηττήθηκε και οι λόγοι είναι πολλοί. 

παραµείνει κυρίαρχος στον χώρο του κέντρου. 
Σε διαφορετική περίπτωση, ο κόσµος θα ανα-
ζητήσει νέα πολιτική έκφραση.

Αντίστοιχα βλέπετε τη µετακίνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ προς το κέντρο; Υπάρχει το ενδεχόµενο 
τα δύο τωρινά µεγάλα πολιτικά κόµµατα να 
γίνουν όµορα; Σε µια τέτοια περίπτωση, εσάς 
προσωπικά θα σας ήταν εύκολο να επιλέξετε 
πλευρά; ∆ιότι παλιούς συναδέλφους στην κυ-
βέρνηση έχετε και στις δύο πλευρές…
Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει στα λόγια τη διάθεση µετα-
κίνησης προς το κέντρο, αλλά οι αντιλήψεις και 
οι πολιτικές του καταβολές δεν του επιτρέπουν 
κάτι τέτοιο, τουλάχιστον προσώρας. Η συµπερι-
φορά ηγεσίας και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ πόρρω 
απέχουν από αυτό που περιγράφω ως πολιτικό 
κέντρο. Σίγουρα, όµως, πρόκειται για τον άλλον 
πόλο του πολιτικού συστήµατος. Προσωπικά, 
κινούµαι αυτόνοµα και εκφράζω τις απόψεις 
µου χωρίς να δεσµεύοµαι οργανωτικά. Και σί-
γουρα δεν είναι κριτήριο για την πορεία µου οι 
επιλογές που έχουν κάνει παλιοί µου σύντρο-
φοι, τις οποίες σέβοµαι.

Αλλά ο αγώνας συνεχίζεται.

Ακούτε µε συµπάθεια ή µε ανησυχία τη συ-
ζήτηση των τελευταίων ηµερών για αυξήσεις 
στις συντάξεις;
Η συζήτηση αυτή δείχνει ότι είµαστε εκτός τόπου 
και χρόνου. Με την Τουρκία προ των πυλών 
να αµφισβητεί ζωτικά κυριαρχικά µας δικαι-
ώµατα, εµείς δείχνουµε ότι θέλουµε να επι-
στρέψουµε στις αιτίες που οδήγησαν στη χρε-
οκοπία της χώρας. Η συζήτηση για το ασφαλι-
στικό θα είχε νόηµα µόνον αν επιχειρούσαµε 
να θεραπεύσουµε τις βαριές αδικίες εντός του 
συστήµατος. Αλλά τέτοια διάθεση δεν βλέπω 
να υπάρχει.

Ισχύει σήµερα η παλιά διαπίστωσή σας ότι η 
παραβατικότητα στο ποδόσφαιρο δεν αφορά 
βαριά αδικήµατα, αλλά είναι τόσο εκτεταµένη, 
που δηµιουργεί την εντύπωση καθεστώτος 
πλήρους ανοµίας;
Στο ποδόσφαιρο όλα δείχνουν ότι ο κόµπος έ-
φτασε ξανά στο χτένι. Το πρόβληµα συνεχί-
ζει να είναι ότι καθένας ενδιαφέρεται για τα 
δικά του συµφέροντα και όχι για την προαγωγή 
του αθλήµατος. Οι χώρες που έχουν σπουδαία 
πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου το οφείλουν στο 
ότι όλοι οι παράγοντες, δηλαδή το κράτος, οι 
οµοσπονδίες και οι ιδιοκτήτες των οµάδων, 
συµφώνησαν σε κοινούς και διαφανείς κανό-
νες για την προαγωγή του ποδοσφαίρου. Εµείς, 
δυστυχώς, µε κάθε τρόπο δείχνουµε ότι δεν εί-
µαστε ώριµοι για κάτι τέτοιο. Ελπίζω αυτό να 
αλλάξει σύντοµα.

Και όλα αυτά καλά, αλλά πόσο στέρεη είναι 
στο ορατό µέλλον η θέση της Ελλάδας στον 
διεθνή της περίγυρο;
Το µέλλον βρίσκεται πρωτίστως στα δικά µας 
χέρια. Αυτό σηµαίνει αλλαγή νοοτροπίας και 
κατεύθυνσης. Με άλλα λόγια, να αντικαταστή-
σουµε τον παρασιτισµό µε την παραγωγή. Αυτό 
θα δυναµώσει την οικονοµία µας και αυτή µε 
τη σειρά της την κοινωνική συνοχή, την αµυ-
ντική ικανότητα της χώρας και τη διεθνή θέση 
της. ∆εν είναι εύκολο, αλλά αξίζει να το προ-
σπαθήσουµε, ιδιαίτερα µετά την οδυνηρή ε-
µπειρία της χρεοκοπίας µας.
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«Από το 1821 ο εκσυγχρονισµός 
ηττάται, αλλά ο αγώνας 

συνεχίζεται»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Γιώργος 
Φλωρίδης, 
πρ. υπουργός
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Η επιστολή Πομπέο δεν αφορά εγγυήσεις 
ασφαλείας προς την Ελλάδα, αλλά αποτυπώ-
νει με επίσημο τρόπο τις δεσμεύσεις έναντι 
της Ελλάδας, οι οποίες, ειδικά τη στιγμή αυτή, 
συνδέονται με τη βούληση των ΗΠΑ η κύρω-
ση της συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας να 
έχει τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη στη Βουλή 
των Ελλήνων.

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

«Τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα 
για μας»

Ο 
πρέσβης επί τιμή Αλέξανδρος Μαλλιάς αναλύει 
τις εξελίξεις στις σχέσεις της Ελλάδας με τρεις 
χώρες στις οποίες διετέλεσε επικεφαλής της ελ-
ληνικής διπλωματικής αντιπροσωπείας: τη Λιβύη, 
όπου ήταν ο πρώτος επιτετραμμένος της χώρας 
από το 1982 έως το 1984, τα Σκόπια, όπου ήταν 

ο πρώτος επικεφαλής του Γραφείου Συνδέσμου μετά την ενδι-
άμεση συμφωνία από το 1995 έως το 1999, και τις ΗΠΑ, όπου 
ήταν πρέσβης στην Ουάσινγκτον από το 2005 έως το 2009.

Τον τελευταίο καιρό υπάρχει πολλή κινητικότητα στις ελ-
ληνοαμερικανικές σχέσεις. Επίσκεψη Μητσοτάκη, επιστολή 
Πομπέο, συμφωνία αμυντικής συνεργασίας…
Η επιστολή του κ. Πομπέο προς τον κ. πρωθυπουργό είναι θε-
τική. Όπως θα προσέξατε, δεν έχει ημερομηνία και συνδέεται 
άμεσα με τη διαδικασία κύρωσης στην Ελληνική Βουλή της 
συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας που υπέγραψαν ο κ. Δέν-

διας με τον κ. Πομπέο και με την κατάσταση που έχει δημιουρ-
γηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς όμως να κατονομάζει 
ευθέως την Τουρκία. Επαναλαμβάνει δε τη γνωστή θέση της 
Ουάσινγκτον ότι η Ελλάδα γύρισε με επιτυχία τη σελίδα της δε-
καετούς οικονομικής κρίσης και είμαστε ένας αξιόπιστος και 
ισχυρός εταίρος στην περιοχή.

Επί κυβερνήσεων Τσίπρα υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία 
με τις ΗΠΑ. Τι συνέβη το τελευταίο εξάμηνο και οι ΗΠΑ δεν 
φείδονται καλών λόγων για την Ελλάδα; Ο Πρόεδρος Τραμπ 
χρησιμοποίησε τη λέξη «extraordinary».
Η αλήθεια είναι ότι οι ΗΠΑ και επί ημερών των κυβερνήσεων 
Τσίπρα, όπως φάνηκε και από την επίσκεψή του στην Ουάσιν-
γκτον το 2017, είχαν εκφραστεί με πολύ θετικά λόγια. Προσω-
πικά, είχα δημόσια κάνει θετική αποτίμηση της επίσκεψης. Ο 
ίδιος ο κ. Πομπέο είχε χαιρετίσει την έναρξη του στρατηγικού 
διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, που ξεκίνησε τη διαπραγ-
μάτευση της αμυντικής συμφωνίας τον Δεκέμβριο του 2018, με 
πρωτοβουλία δική του και του τότε υπουργού Εξωτερικών κ. Κα-
τρούγκαλου. Είναι θετικό ότι υπάρχει μια συνέχεια στον τρόπο με τον 
οποίο πολιτεύονται οι ελληνικές κυβερνήσεις στο θέμα.
Πράγματι, η επίσκεψη του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στην Ουά-
σινγκτον έγινε σε ένα πολύ θερμό και εγκάρδιο κλίμα. Και είναι θε-
τική η υπογράμμιση του γεγονότος ότι μετά από δέκα χρόνια κρίσης 
η Ελλάδα γύρισε σελίδα και ανακάμπτει η οικονομία της. Δεν στέκο-
μαι μόνο στον γεωπολιτικό παρονομαστή της επιστολής Πομπέο αλλά 
σημειώνω ότι έχει αναμφίβολα θετική απήχηση και στα οικονομικά 
διαπιστευτήρια της Ελλάδας, γιατί η ανάκαμψη, η σταθεροποίηση της 
ελληνικής οικονομίας, η μείωση της ανεργίας, χρειάζονται επενδύσεις.

Η ελληνική οπτική στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχει πά-
ντοτε τριγωνική διάσταση…
Στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις πάντοτε υπήρχε μια τριγωνική δι-
άσταση, περισσότερο από ελληνικής πλευράς παρά από την πλευρά 
της Ουάσινγκτον και της Άγκυρας. Πάντοτε οι ελληνικές κυβερνήσεις 
από το 1974 και μετά έβλεπαν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μέσω 
Ουάσινγκτον και αξιολογούσαν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και 
μέσα από τις αμερικανοτουρκικές. Συγκρατώ δύο στοιχεία στην ε-
πιστολή Πομπέο. Πρώτον, στην τελευταία παράγραφο της επιστολής 
αναφέρεται, χωρίς να κατονομάζεται η Τουρκία, ότι στην περιοχή 
της ΝΑ Μεσογείου πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες, πράξεις και 
διακηρύξεις οι οποίες προκαλούν ένταση και, δεύτερον, ότι η λύση 
στα προβλήματα πρέπει να γίνει με βάση το άρθρο 33 της Χάρτας 
του ΟΗΕ, άρα κατά τρόπο ειρηνικό, και το αποτέλεσμα να είναι σύμ-
φωνο με το διεθνές δίκαιο. Από τη στιγμή που ακρογωνιαίος λίθος 
της πολιτικής της κυβέρνησης, όπως και όλων των μεταδικτατορι-
κών ελληνικών κυβερνήσεων, είναι το διεθνές δίκαιο, θεωρώ ότι 
αυτή η αναφορά δικαιώνει την ελληνική θέση.

Οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται για την περιοχή, όμως για τη Λιβύη ο κ. 
Πομπέο στο Βερολίνο δεν έδειξε ενθουσιασμό να συμμετάσχει 
στη διαδικασία εξεύρεσης λύσης.
Το πρώτο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι στις ΗΠΑ το 
κέντρο βάρους του ενδιαφέροντος βρίσκεται στη διαδικασία καθαί-
ρεσης του Προέδρου Τραμπ. Άλλωστε ο υπουργός Εξωτερικών κ. 
Πομπέο είναι μεταξύ των μαρτύρων που θα επιθυμούσαν οι Δημο-
κρατικοί να κληθούν να καταθέσουν στη Γερουσία. Αυτό σήμερα α-
πασχολεί όλους τους Αμερικανούς, πολίτες και αξιωματούχους. Το 
δεύτερο είναι ότι έχει ξεκινήσει από τον Πρόεδρο Ομπάμα και συνε-
χίζεται με πιο στρατηγική θεώρηση από τον Πρόεδρο Τραμπ η πολι-
τική της προσεκτικής απαγκίστρωσης του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ 
από την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Α-
νατολής προς την Κίνα, την Ινδία, τον Ειρηνικό και τη ΝΑ Ασία.

Πώς συνδυάζονται η στρατηγική αυτή και η επιστολή Πομπέο;
Η επιστολή αναμφίβολα έχει να κάνει με τη θέση της Ελλάδας στην 
περιοχή και το ενδιαφέρον των ΗΠΑ, το οποίο δεν είναι μόνο σημε-
ρινό, αλλά τώρα εκδηλώνεται με έναν σαφή τρόπο. Δεν αφορά εγ-
γυήσεις ασφαλείας προς την Ελλάδα, αλλά αποτυπώνει με επίσημο 
τρόπο τις δεσμεύσεις έναντι της Ελλάδας, οι οποίες, ειδικά τη στιγμή 

Άλέξανδρος  
Μαλλιάς,  

πρέσβης επί τιμή
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συνέντευξη

κειται για µια χώρα τρεις φορές όσο η Γαλλία, όπου επικρατεί χάος 
και έχουµε δύο συγκροτηµένες κυβερνήσεις, οι οποίες πολεµούν η 
µία την άλλη µε υπερσύγχρονα όπλα, ενώ έχει αναπτυχθεί η Αλ Κά-
ιντα και άλλες ισλαµιστικές τροµοκρατικές οργανώσεις, κυρίως στον 
Νότο και σε ορισµένα αστικά κέντρα.

Μήπως αυτή η αβεβαιότητα διευκολύνει την Ελλάδα, διότι η 
τουρκική πλευρά δεν θα έχει ασφαλή εταίρο για να εφαρµοστεί 
το µνηµόνιο;
Η Τουρκία ήταν στο Βερολίνο, άρα ήταν µεταξύ των χωρών που δι-
αµόρφωσαν το κείµενο των Συµπερασµάτων. Ο κ. Ερντογάν δεν θα 
έβαζε την υπογραφή του σε ένα κείµενο το οποίο θα θεωρούσε ότι 
δεν τον καλύπτει και δεν διασφαλίζει τα συµφέροντα της Τουρκίας 
σήµερα και αύριο. Επίσης, µόνο οι χώρες που µετείχαν της ∆ιάσκε-
ψης του Βερολίνου θα επιβλέπουν µέσω ενός συµφωνηθέντος θε-
σµού την υλοποίηση των Συµπερασµάτων. Εκτιµώ, συνεπώς, ότι, 
όπως έχουν σήµερα τα πράγµατα, η Τουρκία µέσω της παρουσίας 
της στη διαδικασία του Βερολίνου θα καταβάλει κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για την υλοποίηση και των δύο συµφωνιών µε τη σηµερινή 
και αυριανή κυβέρνηση της Τρίπολης, δηλαδή της στρατιωτικής συ-
νεργασίας και του ορισµού των θαλάσσιων ζωνών.

Άρα η Ελλάδα έχει δύσβατο δρόµο µπροστά της στην προσπάθεια 
για την ακύρωση ή µαταίωση υλοποίησης της συµφωνίας.
Έχουµε πολύ δρόµο, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι θα καταθέσουµε 
τα όπλα και θα αποδεχτούµε τα τετελεσµένα. Τα πράγµατα δεν 
θα είναι εύκολα για µας. Τα Συµπεράσµατα του Βερολίνου µε 
την επικείµενη επικύρωσή τους από το Συµβούλιο Ασφαλείας 
του ΟΗΕ, τα πέντε µόνιµα µέλη του οποίου ήταν στη διάσκεψη, 
αποτελούν πρωτογενή πηγή διεθνούς δικαίου.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

αυτή, συνδέονται µε τη βούληση των ΗΠΑ η κύρωση της συµ-
φωνίας αµυντικής συνεργασίας να έχει τη µεγαλύτερη δυνατή 
στήριξη στη Βουλή των Ελλήνων. Η βελτίωση των ελληνοαµερι-
κανικών σχέσεων επιβεβαιώθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 
κρίµα το θετικό προς την κατεύθυνση αυτή έργο της να µην το 
στηρίζει σήµερα από τα έδρανα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.

Τι ακριβώς έγινε στο Βερολίνο; Ήταν τα αποτελέσµατα κατώ-
τερα των προσδοκιών ή αυτά ήταν τα αποτελέσµατα που έ-
πρεπε να περιµένουµε από µια τέτοια διάσκεψη;
Η ∆ιάσκεψη του Βερολίνου ανταποκρίθηκε στον στόχο, ο οποίος 
δεν ήταν πολύ φιλόδοξος, ήταν όµως µετρήσιµος και µετρηµέ-
νος. ∆ηλαδή να επιτευχθεί µια κατάπαυση του πυρός µεταξύ 
των εµπολέµων, η οποία εν συνεχεία θα πιστοποιείται από µια 
διεθνή δύναµη παρατηρητών µε εντολή του Συµβουλίου Ασφα-
λείας του ΟΗΕ, η οποία θα δώσει τη διεθνή νοµιµοποίηση στις 
διάφορες χώρες και οργανισµούς να συµµετέχουν. Συγχρόνως, 
έφερε γύρω από το τραπέζι όλες εκείνες τις χώρες που οι διορ-
γανωτές θεώρησαν ότι επηρεάζουν άµεσα και ενεργά τα αντί-
παλα στρατόπεδα. Γι’ αυτό προσεκλήθη η Τουρκία και νοµίζω 
ότι ήταν παράλειψη σοβαρή το γεγονός ότι δεν προσεκλήθη η 
Ελλάδα, η οποία είναι ίσως η µόνη χώρα της περιοχής, µέλος 
της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, που άµεσα ενοχλείται και απειλείται από 
µια συµφωνία στρατιωτικής συµµαχίας και τη συµφωνία για τον 
ορισµό της ΑΟΖ που έχει υπογράψει η διεθνώς αναγνωρισµένη 
κυβέρνηση της Λιβύης µε την Τουρκία.

Θα εφαρµοστεί το κείµενο των Συµπερασµάτων;
Ορισµένα από τα 57 άρθρα των Συµπερασµάτων της διάσκεψης 
είναι παντελώς ανεφάρµοστα για µια χώρα σαν τη Λιβύη. Πρό-

Πρέπει, λοιπόν, να επαναπροσδιορίσουµε το κέντρο βάρους. 
Καλώς µέχρι στιγµής µεµφόµαστε την Τουρκία, αλλά αν θέ-
λουµε να παίξουµε στο παιχνίδι της επιρροής στη Λιβύη, πρέπει 
να υπενθυµίζουµε ότι η κυβέρνηση της Τρίπολης υπέγραψε 
µια συµφωνία η οποία θεωρούµε ότι αµφισβητεί την εδα-
φική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας.

Στα Σκόπια ο κ. Μίτσκοσκι του VMRO ζητά από τους πολί-
τες πλειοψηφία 2/3 στη Βουλή για να αλλάξει τη Συµφω-
νία των Πρεσπών. Προσπαθεί να βρει τρόπο να περάσει 
εµµέσως την αποδοχή της συµφωνίας;
Η απάντησή µου είναι µονολεκτική: Ναι!

Γιατί είστε τόσο απόλυτος;
Η θέση του VMRO και του κ. Μίτσκοσκι προσωπικά σηµαίνει 
ότι χρειάζεται 80 βουλευτές από τους 120. Αυτό αποκλείεται να 
γίνει. Και βέβαια για να κυβερνήσει θα χρειαστεί κάποια αλβα-
νικά κόµµατα. ∆εν ξέρω ποια. Αλλά όλα τα αλβανικά κόµµατα 
έχουν υπερψηφίσει τη Συµφωνία των Πρεσπών. Η δική µου 
εκτίµηση είναι ότι η κυβέρνηση του VMRO δεν θα έχει ούτε τη 
βούληση ούτε την κοινοβουλευτική δυνατότητα να ακυρώσει 
τη Συµφωνία των Πρεσπών. Αλλά η συνολική και ταυτόχρονη 
εφαρµογή της συµφωνίας θα γίνει προβληµατική. Τουλάχιστον 
στο εσωτερικό της χώρας, δεν θα χρησιµοποιούν ποτέ τον όρο 
«κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας» αλλά τον όρο «µακεδο-
νική κυβέρνηση», όπως κακώς τους επέτρεψε η συµφωνία.

Θα είναι αξιόπιστος συνοµιλητής ο κ. Μίτσκοσκι;
Η κυβέρνηση που θα εκλεγεί στη γειτονική χώρα θα κριθεί 
από τον λόγο, κυρίως όµως από τις πράξεις της.
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ανάλυση

Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και το οικονομικό επιτε-
λείο της κυβέρνησης έχουν ήδη σημαντικές επιτυχίες στο 
ενεργητικό τους.

Σημαντική βελτίωση
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Κέντρου Προγραμματισμού και Οι-
κονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) το δεύτερο εξάμηνο του 2019 είχαμε 
ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2,5%, ο οποίος ανέβηκε στο 2,7% το τέ-
ταρτο τρίμηνο του 2019. Οι καλές επιδόσεις του δεύτερου εξαμή-
νου βελτίωσαν τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης για το σύνολο του 
2019. Η προηγούμενη πρόβλεψη των ειδικών του ΚΕΠΕ ήταν για 
ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 1,7%, ο οποίος τώρα αναθεωρείται, για το 
2019, στο 2,3%.
Η πρόβλεψη για το πρώτο εξάμηνο του 2020 είναι για ετήσιο ρυθμό 
ανάπτυξης 2,6%. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, προβλέπει α-
νάπτυξη 2,8% για ολόκληρο του 2020, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
είναι πιο συγκρατημένη και προβλέπει ετήσια ανάπτυξη 2,3%.
Με βάση τις εκτιμήσεις των ειδικών του ΚΕΠΕ, η ανάπτυξη ενισχύ-
εται κυρίως από τη σημαντική άνοδο των εξαγωγών αγαθών και υ-
πηρεσιών. Η άνοδος της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης παραμέ-
νει υποτονική, ενώ η ενίσχυση των επενδύσεων εξακολουθεί να χα-
ρακτηρίζεται από έλλειψη σταθερότητας.
Φαίνεται ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξασφαλίζει με την πολιτική 
της ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης που ξεπερνάει το 2%. Η βελτίωση είναι 
ουσιαστική, αλλά η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από κάτι καλύ-
τερο και σε βάθος χρόνου. Έχει υποστεί πραγματική καθίζηση στο 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και έχασε λόγω του οικονομικού πει-
ράματος της ριζοσπαστικής Αριστεράς τη «χρυσή» για την Ευρω-
ζώνη τριετία 2015-2017.
Μπορεί στόχος μας να είναι κάτι πολύ καλύτερο, αλλά υπάρχει 
πάντα ένα στοιχείο αβεβαιότητας για την προοπτική της οικονο-
μίας, το οποίο ενισχύεται και από εξωγενείς παράγοντες, όπως η έλ-
λειψη οικονομικού δυναμισμού στη Γερμανία και στις περισσότε-

ρες χώρες της Ευρωζώνης.
Εντυπωσιακή βελτίωση έχει πετύχει η κυβέρνηση και στο κλίμα ε-
μπιστοσύνης. Σύμφωνα με την έρευνα συγκυρίας της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, ο δείκτης εμπιστο-
σύνης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έφτασε σε υψηλό δεκαετίας 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019. Ήταν 26 μονάδες, ενισχυμένος 
κατά 8 μονάδες σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019 και κατά 13 
μονάδες σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2018.
Οι αναλυτές της Εθνικής Τράπεζας επισημαίνουν ότι το ρεκόρ στον 
δείκτη εμπιστοσύνης για την προοπτική της οικονομίας αφορά και 
τις πολύ μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο κάτω των 500.000 
ευρώ. Συνολικά στην Ελλάδα έχουμε… 780.000 μικρομεσαίες και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις με συνολικό ετήσιο τζίρο 120 δισ. ευρώ.
Άλλες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που δείχνουν την αλλαγή κλί-
ματος είναι ότι 82% αυτού του είδους των επιχειρήσεων είναι πλέον 
κερδοφόρες και πως λιγότερες από το 10% αντιμετωπίζουν έντονα 
προβλήματα ρευστότητας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το πρώτο εξά-
μηνο του 2019 ήταν 19%.

Διπλή επιτυχία
Με την πολιτική της και το κλίμα που δημιουργεί, η κυβέρνηση κα-

ταγράφει δύο σημαντικές επιτυχίες.
Με την ουσιαστική μείωση του ΕΝΦΙΑ και το τριετές «πάγωμα» ε-
πιβολής του ΦΠΑ στα νεόδμητα κτίρια η κυβέρνηση πέτυχε εντυ-
πωσιακή άνοδο στις τιμές των ακινήτων. Σύμφωνα με ορισμένες ε-
κτιμήσεις, το 2019 οι τιμές πώλησης των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 
μέσο όρο 8% στην Ελλάδα, ενώ ακόμη σημαντικότερη ήταν η άνο-
δος των ενοικίων. Υπάρχουν περιοχές, όπως το κέντρο της Αθήνας 
και ο Πειραιάς, όπου η αύξηση στις τιμές πώλησης ακινήτων ήταν 
πολλαπλάσια του πανελλαδικού μέσου όρου.
Η δυναμική ανάκαμψη στην αγορά ακινήτων είναι πολύ καλά νέα 
για την οικονομία. Αυξάνει τουλάχιστον για το 75% των Ελλήνων την 
οικογενειακή περιουσία, διευκολύνει όσους έχουν κόκκινα δάνεια 
με εγγύηση ακίνητα, ενώ ενισχύει και το χαρτοφυλάκιο των τραπε-
ζών σε μια περίοδο που πρέπει να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους για 
να χρηματοδοτήσουν καλύτερα την πραγματική οικονομία. Παρα-
τηρείται επίσης εντυπωσιακή αύξηση της οικοδομικής δραστηριό-
τητας από τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα στα οποία είχε πέσει.
Το άλλο πολύ καλό νέο είναι η μεγάλη πτώση του κόστους δανει-
σμού του ελληνικού Δημοσίου. Το επιτόκιο στο δεκαετές ομόλογο 
του ελληνικού Δημοσίου κινείται πλέον σταθερά κάτω από το 1,5%, 
ενώ υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες συγκρίνεται με το επιτόκιο 
στο δεκαετές ομόλογο του ιταλικού Δημοσίου. Αν μάλιστα ενισχυ-
θεί η δυναμική υπέρ του Σαλβίνι –πολλά θα κριθούν από το αποτέ-
λεσμα των περιφερειακών εκλογών στην Εμίλια-Ρομάνα αυτή την 
Κυριακή–, είναι πιθανό να δούμε την Ιταλία να δανείζεται ακριβό-
τερα από την Ελλάδα.
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) αξιοποιεί 
την ευνοϊκή εικόνα της Ελλάδας και τη διεθνή συγκυρία για την 
άμεση έκδοση νέων ομολόγων δεκαετούς ή και δεκαπενταετούς 
διάρκειας. Οι διεθνείς οίκοι αναβαθμίζουν σταδιακά την πιστολη-
πτική ικανότητα του ελληνικού Δημοσίου και είναι πολύ πιθανό 
μέχρι τα τέλη του 2020 να αποκτήσουν τα ομόλογα του ελληνικού 
Δημοσίου επενδυτική βαθμίδα, ανοίγοντας τον δρόμο στη συμμε-
τοχή μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας.
Με την υπογραφή Μητσοτάκη και οικονομικού επιτελείου της κυ-
βέρνησης και με τη βοήθεια εξαιρετικά χαμηλών ή και αρνητικών 
διεθνών επιτοκίων έχει συμβεί κάτι το οποίο μέχρι πριν από έναν 
χρόνο ήταν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
Τα επιτόκια δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου στις αγορές είναι 
πολύ χαμηλότερα από τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. 
Αυτός κινείται κάπου μεταξύ 2% και 2,5%, ενώ τα επιτόκια δανει-
σμού είναι όλα κάτω από το 1,5%. Αν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση, 
σε βάθος χρόνου θα περάσουμε από τη βιωσιμότητα στη δραστική 
συρρίκνωση του χρέους του ελληνικού Δημοσίου ως ποσοστού επί 
του ΑΕΠ.
Ζούμε ακριβώς το αντίθετο σενάριο από αυτό στο οποίο στήριζε τις 
μελέτες βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους το ΔΝΤ. Οι αναλυτές 
του προέβλεπαν διαρκή αύξηση του χρέους του ελληνικού Δημο-
σίου ως ποσοστού επί του ΑΕΠ και τη μακροπρόθεσμη επιστροφή 
σε ένα είδος χρεοκοπίας, με τα επιτόκια δανεισμού από τις αγορές 
να είναι διπλάσια ή και τριπλάσια του ρυθμού ανάπτυξης της ελλη-
νικής οικονομίας.
Βέβαια κανείς δεν μπορεί να κάνει ασφαλή πρόβλεψη για τις εξε-
λίξεις σε βάθος χρόνου. Όπως μας αιφνιδίασε ευχάριστα η πολύ 
μεγάλη πτώση των διεθνών επιτοκίων, μπορεί, στο απώτερο μέλ-
λον, να μας εκπλήξει δυσάρεστα μια μεγάλη αύξησή τους. Προς το 
παρόν, πάντως, έχουμε επιτύχει έναν στόχο στρατηγικής σημασίας, 
που έχει αλλάξει την εικόνα και την προοπτική της ελληνικής οι-
κονομίας.

Εντυπωσιακή σταθερότητα
Επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι και η εντυπωσιακή στα-
θερότητα στην επίτευξη των στόχων για τα έσοδα του ελληνικού Δη-
μοσίου. Δεν υπάρχει ουσιαστική απόκλιση από τους στόχους που 
τίθενται. Η καλή πορεία και η σταθερότητα των εσόδων αποτελούν 
συνέχεια μιας κατάστασης που είχε δημιουργηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν θυμάμαι, εδώ και δεκαετίες, τα φορολογικά έσοδα του Δημο-
σίου να είναι σύμφωνα με τους στόχους κατά τους κρίσιμους προ-
εκλογικούς και μετεκλογικούς μήνες. Οι φόβοι για μια δημοσιονο-

Το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων παραμένει σε 
επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα.
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ανάλυση

Τεράστια επιτυχία της κυβέρνησης 
η ανάπτυξη της οικονομίας με 
ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους 
από τα επιτόκια δανεισμού του 
ελληνικού Δημοσίου.

μική «τρύπα» στα έσοδα που θα είχε σχέση με τις προεκλογικές, με-
τεκλογικές αναταράξεις διαψεύστηκαν στην πράξη.
Φαίνεται ότι η πολύ καλή δουλειά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) φέρνει καλά και σταθερά αποτελέσματα. 
Πολύ σωστή η απόφαση της κυβέρνησης να ανανεώσει την πεντα-
ετή θητεία του επικεφαλής της ΑΑΔΕ, κ. Πιτσιλή.
Οι Ευρωπαίοι εταίροι και οι εκπρόσωποι των θεσμών εκτιμούν ιδι-
αίτερα τις επιδόσεις στον τομέα των εσόδων του Δημοσίου, εφόσον 
αποτελούν τη βάση στην οποία στηρίζεται η αξιοπιστία του ελληνι-
κού Δημοσίου και δημιουργούν μια εικόνα βεβαιότητας για τη στα-
διακή αποπληρωμή των δανείων που έχουμε πάρει από τους Ευρω-
παίους εταίρους, κυρίως από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας (ESM).

Το μεγάλο αγκάθι
Το μεγάλο αγκάθι για την κυβέρνηση, την οικονομία και φυσικά 
την κοινωνία είναι οι αρνητικές εξελίξεις στον τομέα της απασχό-
λησης.
Με βάση τα στοιχεία του δεύτερου εξαμήνου του 2019, ενισχύθηκε 
η τάση υπέρ της μερικής ή εποχικής απασχόλησης στην αγορά ερ-
γασίας. Ενισχύεται έτσι η λεγόμενη «γενιά των 360 ευρώ», η οποία 
αναπτύχθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Δικαιολογημένο προβληματισμό προκαλούν και τα στοιχεία του 
Δεκεμβρίου 2019 για την ανεργία.
Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι έφτασαν τους 1.128.421 και είναι αυξημέ-
νοι κατά 129.000 ή κατά 14% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018.
Η αύξηση της ανεργίας αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο «πάγωμα» 
προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και στην καθυστέρηση στην προκήρυξη 
του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε δήμους και πε-
ριφέρειες.
Είναι φανερό πάντως ότι η ανεργία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί 
δραστικά με προγράμματα του ΟΑΕΔ και προγράμματα κοινωφε-
λούς εργασίας.
Χρειαζόμαστε μια πιο δυναμική και ποιοτική ανάπτυξη της οικονο-
μίας και το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα την επιτύχουμε.

Οι δημόσιες επενδύσεις
Το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι το χα-
μηλό επίπεδο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έφερε στη Βουλή το οικονομικό ε-
πιτελείο της κυβέρνησης, το ΠΔΕ ήταν 6,2 δισ. ευρώ το 2018, με 
τις πραγματικές δημόσιες επενδύσεις να είναι μόλις 4,9 δισ. ευρώ. 
Όπως υποστήριξε ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Σκυλακάκης, 1,3 δισ. 
ευρώ ήταν πόροι που απλώς «πάρκαρε» σε φορείς της γενικής κυ-
βέρνησης το Δημόσιο προκειμένου να «φουσκώσει» το ΠΔΕ. Δεν 
μετρούσαν όμως ως δαπάνες, με αποτέλεσμα να τροφοδοτούν το 
υπερπλεόνασμα.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία, οι δαπάνες του ΠΔΕ περιορίστη-
καν στα 5,6 δισ. το 2019, με πραγματικές επενδύσεις, λόγω της με-
θοδολογίας που αναφέραμε, στα 5 δισ. ευρώ. Ο στόχος του κρατι-
κού προϋπολογισμού του 2020 για το ΠΔΕ είναι 6,75 δισ.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσό, που δεν συμβάλλει 
στην αναπτυξιακή «απογείωση» της ελληνικής οικονομίας.
Οι εκπρόσωποι των θεσμών γνωρίζουν τις αδυναμίες στη δομή των 
δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα και δείχνουν κατανόηση στην 
τάση των ελληνικών κυβερνήσεων να κρατάνε σε πολύ χαμηλά ε-
πίπεδα το ΠΔΕ.
Πρέπει όμως να υπάρξει άμεση δραστική αύξηση για τρεις λόγους.
Πρώτον, οι συνολικές επενδύσεις στην Ελλάδα αναλογούν στο 
11% του ΑΕΠ, με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης να είναι γύρω στο 
20% του ΑΕΠ. Με τέτοια επενδυτική υστέρηση μένουμε συνεχώς 
πίσω στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό και το ελληνικό Δημόσιο κα-
λείται να δώσει το καλό παράδειγμα και να δείξει τον δρόμο.
Δεύτερον, υπάρχουν πρόσθετες πιεστικές ανάγκες, από την κα-
τάρρευση μέρους της βασικής υποδομής μέχρι ειδικά προβλήματα 
στην υγεία και στην παιδεία, και από την υποχρέωση να χρηματο-
δοτήσουμε επαρκώς την πράσινη μετάβαση έως την ψηφιοποίηση 
της οικονομίας, που επιβάλλουν άμεση αλλαγή πορείας.
Τρίτον, η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με τους θεσμούς ώστε οι 
επιστροφές από τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών από τα ελλη-

νικά ομόλογα, που πρόκειται να επιστραφούν στην Ελλάδα, να 
μην πάνε στο χρέος αλλά στη χρηματοδότηση επενδύσεων. Για 
να κάνουν όμως αυτή την κίνηση, οι Ευρωπαίοι εταίροι θα πρέπει 
πρώτα να πειστούν ότι η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στην αύ-
ξηση των δημοσίων επενδύσεων και προχωρά στη δύσκολη αλλά 
αναγκαία αλλαγή του μείγματος των δημοσίων δαπανών.

Στροφή στην πράσινη οικονομία
Για να έχουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης πρέπει να 
πρωταγωνιστήσουμε στη στρατηγική της πράσινης μετάβασης, 
που αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή αυτή την πενταετία.
Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης περιγράφει τους στόχους και 
δημιουργεί θετική δυναμική προς αυτή την κατεύθυνση, μαζί 
με τον αρμόδιο υπουργό κ. Χατζηδάκη. Ο εκτελεστικός αντι-
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Τίμερμανς, αρμόδιος 
για τα θέματα της πράσινης μετάβασης, μίλησε με ιδιαίτερα 
καλά λόγια για τον πρωθυπουργό και την κυβερνητική πολι-
τική στο Νταβός.
Πρέπει όμως να καλύψουμε την απόσταση που χωρίζει τη θε-
ωρία από την πράξη. 
Κατά την άποψή μου, τα κονδύλια του Ταμείου Δίκαιης Μετά-
βασης και του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027 δεν επαρκούν 
για την πλήρη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης της ελ-
ληνικής οικονομίας. Χρειάζονται περισσότερα κρατικά κονδύ-
λια, περισσότερα κίνητρα και καλύτερη χρηματοδότηση του ι-
διωτικού τομέα και της ΔΕΗ για τη στροφή στις ΑΠΕ και χρη-
ματοδοτικά εργαλεία νέου τύπου, όπως είναι τα πράσινα ομόλογα, 
που αξιοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα διεθνώς.
Αν κρίνουμε και απ’ όσα συμβαίνουν με την Τουρκία από τη Συρία 
και την ΑΟΖ της Κύπρου μέχρι τη Λιβύη και την ψευτοΑΟΖ Λι-
βύης-Τουρκίας, οι αγωγοί και η ενδεχόμενη εκμετάλλευση πετρε-

λαίου και φυσικού αερίου που μπορεί να βρεθούν στο πλαίσιο της 
ελληνικής ΑΟΖ περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Η Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα περιορί-
ζουν ή και καταργούν τη χρηματοδότηση της εκμετάλλευσης του 
ορυκτού πλούτου στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, ενώ οι δι-
εθνοπολιτικές επιπλοκές ανεβάζουν το άμεσο και έμμεσο κόστος 
του εγχειρήματος.
Δημιουργείται έτσι ένα πρόσθετο κίνητρο να πρωταγωνιστήσουμε 
στην πράσινη μετάβαση της οικονομίας στη βάση ενός φιλόδοξου 
και ρεαλιστικού σχεδίου.

Βιομηχανική αναγέννηση
Η αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος της ανεργίας και η 
βελτίωση των αναπτυξιακών ρυθμών, που μπορεί να ξεπεράσουν 
σε ετήσια βάση και το 3%, περνάει υποχρεωτικά από μια στρατη-
γική αναγέννησης της ελληνικής βιομηχανίας, ιδιαίτερα στην πε-
ριφέρεια.
Το εγχείρημα είναι ιδιαίτερα σύνθετο. Για παράδειγμα, η πράσινη 
μετάβαση στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, όπου εξαρ-
τώνται άμεσα ή έμμεσα 25.000 θέσεις εργασίας από τη ΔΕΗ, δεν 
είναι απλώς θέμα χρηματοδότησης. Ο περιορισμός των ρυπογό-
νων δραστηριοτήτων της ΔΕΗ πρέπει να συνδυαστεί με τη βιομη-
χανική ανάπτυξη σε νέα βάση, γιατί διαφορετικά θα έχουμε φαι-
νόμενα οικονομικής και κοινωνικής ερήμωσης.
Δεν πρέπει να συγκρίνουμε την οικονομική πολιτική της σημε-
ρινής κυβέρνησης με την πολιτική της προηγούμενης και να δη-
λώνουμε ικανοποιημένοι με την πρόοδο. Η σύγκριση πρέπει να 
γίνεται μεταξύ του τι ακριβώς προσφέρουμε εμείς και τι οι εναλ-
λακτικοί επενδυτικοί προορισμοί στην Ε.Ε.
Η σύγκριση δεν μας ευνοεί, γιατί έχουμε μείνει πολύ πίσω σε 
σχέση με το επιχειρηματικό, επενδυτικό περιβάλλον και τον 
ρόλο της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην προ-
σέλκυση παραγωγικών ξένων επενδύσεων.

Το παράδειγμα της Ιρλανδίας
Για να επιτύχουμε υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς σε 
βάθος χρόνου, πρέπει να διδαχτούμε από το παράδειγμα της Ιρ-
λανδίας, η οποία έχει δημιουργήσει μια ειδική σχέση με τους 
ψηφιακούς κολοσσούς των ΗΠΑ μέσα από εντυπωσιακές φο-
ρολογικές διευκολύνσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις φτά-
νουν σε μηδενική φορολόγηση των εντυπωσιακών κερδών τους.
Δεν πρέπει να φτάσουμε στις φορολογικές ακρότητες της Ιρλαν-
δίας, οι οποίες έχουν ήδη προκαλέσει την παρέμβαση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για κρατικές επιδοτήσεις μέσω φορολογικών 
διευκολύνσεων, πρέπει όμως να προσφέρουμε σοβαρά κίνητρα 
για την ανάπτυξη της παρουσίας των αμερικανικών ψηφιακών 
κολοσσών στην Ελλάδα. Θα πρόκειται για ουσιαστική συμβολή 
στο πέρασμα από το brain drain στο brain gain.

Το ζήτημα των τραπεζών
Το τραπεζικό σύστημα πηγαίνει πολύ καλύτερα το τελευταίο δι-
άστημα, δεν είναι βέβαιο όμως ότι ο τρόπος διαχείρισης των κόκ-
κινων δανείων των δανειοληπτών που έπεσαν θύματα της κρίσης 
και δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές συμβάλλει στην αντιμε-
τώπιση της κοινωνικής κρίσης και στη δυναμική ανάπτυξη της οι-
κονομίας.
Το σχέδιο «Ηρακλής», που ακολουθεί τις μεθόδους που εφαρμό-
στηκαν στην Ιταλία, είναι ένα σημαντικό βήμα στη σωστή κατεύ-
θυνση, αλλά δεν αρκεί. Η εφαρμογή του χρειάζεται πολύ χρόνο 
και, απ’ ό,τι φαίνεται, πολύ κοινωνικό πόνο.
Πρέπει να βρούμε λύσεις που θα συμβάλουν στη γρήγορη ενί-
σχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας και θα περιο-
ρίζουν, στο μέτρο του δυνατού, το κοινωνικό κόστος. Όσο διάστημα 
το τραπεζικό σύστημα παραμένει προβληματικό ή προσπαθεί να 
λύσει τα προβλήματά του σε βάρος της πραγματικής οικονομίας και 
της κοινωνίας, χάνεται ένα σημαντικό μέρος του αναπτυξιακού δυ-
ναμικού της χώρας.
Το πρόβλημα του δημόσιου χρέους φαίνεται να έχει τακτοποιηθεί 
με ικανοποιητικό τρόπο, αναδεικνύεται όμως σε όλες του τις διαστά-
σεις το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους.
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Την περασµένη εβδοµάδα είχαµε την επιβεβαίωση της διε-
θνοπολιτικής αδυναµίας της Ε.Ε. µε βάση όσα συνέβησαν 
στη Λιβύη.

Η Ε.Ε. και ειδικά η Ιταλία, της οποίας η Λιβύη ήταν µέχρι τον Β΄ Πα-
γκόσµιο Πόλεµο αποικία, δεν µπόρεσαν να διαµορφώσουν τις εξε-
λίξεις στη στρατηγικής σηµασίας πετρελαιοπαραγωγό χώρα.
Το κενό που έχει αφήσει η ευρωπαϊκή αναδίπλωση καλύπτουν 
µε επικίνδυνο τρόπο, παίρνοντας έµµεσα µέρος στον εµφύλιο στη 
Λιβύη, η Ρωσία και η Τουρκία. Στη ∆ιάσκεψη του Βερολίνου φά-
νηκε η στρατιωτικοπολιτική αδυναµία της Ε.Ε., ήρθαν στο προσκή-
νιο οι αντιθέσεις Ιταλίας-Γαλλίας, ενώ η Γερµανία προτίµησε να α-
ποκλείσει την Ελλάδα από τη διάσκεψη παρά να ενοχλήσει τον Ερ-
ντογάν.
Από το Ιράκ και τη Συρία µέχρι τη Λιβύη οι εξελίξεις δείχνουν ότι το 
διεθνοπολιτικό ειδικό βάρος της Ε.Ε. περιορίζεται συνεχώς.
Αυτή την Κυριακή θα µάθουµε εάν οι εσωτερικές πολιτικές δυσκο-
λίες της Ε.Ε. παραµένουν σε διαχειρίσιµο επίπεδο ή θα χαθεί κάθε 
έλεγχος.

Η παραίτηση Ντι Μάγιο
Η Λέγκα του Σαλβίνι έχει βάλει ένα πολιτικό στοίχηµα, να κερδί-
σει τις περιφερειακές εκλογές στην εξαιρετικά αναπτυγµένη περι-
φέρεια του Βορρά Εµίλια-Ροµάνια και στη λιγότερο αναπτυγµένη 
περιφέρεια του Νότου, την Καλαβρία.
Επιδίωξη του ηγέτη της Λέγκας, Σαλβίνι, είναι να συµπληρώσει τις 
αλλεπάλληλες επιτυχίες του στις περιφερειακές εκλογές µε µια νίκη 
η οποία θα αποσταθεροποιήσει την κυβέρνηση συνασπισµού του 
Κινήµατος Πέντε Αστέρων και του κεντροαριστερού ∆ηµοκρατικού 
Κόµµατος και θα ανοίξει τον δρόµο σε πρόωρες βουλευτικές εκλο-
γές και στην άνετη εκλογική επικράτηση του συνασπισµού δυνά-
µεων που έχει σχηµατιστεί γύρω από τη Λέγκα.
Μια πρώτη επιτυχία του Σαλβίνι είναι η παραίτηση του Λουίτζι ντι 
Μάγιο από την ηγεσία του Κινήµατος Πέντε Αστέρων. Ο Ντι Μάγιο 
παραιτήθηκε από την ηγεσία επειδή δεν µπορεί να ελέγξει τη φυγή 
γερουσιαστών και βουλευτών από το Κίνηµα Πέντε Αστέρων, τις πε-
ρισσότερες φορές στην κατεύθυνση της Λέγκας.
Το αποτέλεσµα των περιφερειακών εκλογών στην Εµίλια-Ροµάνια 

και στην Καλαβρία προβλέπεται ιδιαίτερα αρνητικό για το Κίνηµα 
Πέντε Αστέρων, το οποίο πήρε στις βουλευτικές εκλογές του 2018 
ποσοστό-ρεκόρ 33% και τώρα κινείται δηµοσκοπικά γύρω στο 16%. 
Εποµένως ο Ντι Μάγιο παραιτήθηκε την περασµένη Τετάρτη, πριν 
τον διώξουν από την ηγεσία την επόµενη ∆ευτέρα.
Εκλέχτηκε στην ηγεσία του Κινήµατος Πέντε Αστέρων το 2017, 
χωρίς να έχει αξιόλογο επαγγελµατικό παρελθόν – η µόνη δου-
λειά που έκανε ήταν ταξιθέτης στο γήπεδο της Νάπολης. Στα 33 του 
παραµένει υπουργός Εξωτερικών, αλλά είναι φανερό, και από τον 
τρόπο που χειρίστηκε την κρίση στη Λιβύη, ότι τα καθήκοντα του 
ρόλου του τον ξεπερνούν κατά πολύ.
Η παραίτηση του Ντι Μάγιο από την ηγεσία του Κινήµατος Πέντε 
Αστέρων υποχρέωσε τον πρωθυπουργό Κόντε να µαταιώσει τη συµ-
µετοχή του στο φόρουµ του Νταβός. Έτσι, πέρασε το µήνυµα ότι η 
Ιταλία βρίσκεται για µία ακόµη φορά αντιµέτωπη µε πολιτική αστά-
θεια, ενώ είναι η δεύτερη, µετά την Ελλάδα, οικονοµία της Ευρωζώ-
νης η οποία δεν έχει επιστρέψει ακόµη στα επίπεδα όπου ήταν πριν 
από την κρίση του 2008-2009.

Το οχυρό της κεντροαριστεράς
Η παραίτηση Ντι Μάγιο δηµιουργεί προβλήµατα στον κυβερνη-
τικό συνασπισµό, αλλά δεν προσδιορίζει το αποτέλεσµα της αναµέ-
τρησης στις περιφερειακές εκλογές στην Εµίλια-Ροµάνια. Πρόκει-
ται για µία εξαιρετικά αναπτυγµένη περιφέρεια της Ιταλίας, η οποία 
ελέγχεται παραδοσιακά από την κεντροαριστερά. Το ποσοστό ανερ-
γίας στην Εµίλια-Ροµάνια είναι πολύ χαµηλότερο από τον εθνικό 
µέσο όρο, ενώ διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο των κοινωνικών 
υπηρεσιών και το υψηλό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της. Ο πε-
ριφερειάρχης, Στέφανο Μπονατσίνι, προέρχεται από το κεντροαρι-
στερό ∆ηµοκρατικό Κόµµα και θεωρείται επιτυχηµένος.
Προσπαθεί να κρατήσει την αναµέτρηση στο πλαίσιο της περιφέ-
ρειας για να αξιοποιήσει το προσωπικό του πολιτικό πλεονέκτηµα, 
ενώ ο Σαλβίνι προσπαθεί να της δώσει εθνική και ευρωπαϊκή διά-
σταση. Με αυτόν τον τρόπο εκτιµά ότι θα καλύψει ορισµένες αδυνα-
µίες της υποψήφιας της Λέγκας για την περιφέρεια, Λουτσία Μπορ-
γκοντσόνι, και ότι θα δηµιουργήσει δυναµική υπέρ των πολιτικών 
δυνάµεων της κεντροδεξιάς και της άκρας ∆εξιάς. Οι δηµοσκοπή-

σεις δείχνουν ότι θα έχουµε µια αµφίρροπη αναµέτρηση, από το α-
ποτέλεσµα της οποίας θα εξαρτηθούν πολλά.
Ένας παράγοντας που µπορεί να µετρήσει υπέρ της κεντροαριστε-
ράς είναι το «Κίνηµα της Σαρδέλας», που αναπτύχθηκε από τη βάση 
και υποστηρίζει την παραµονή του Μπονατσίνι στην περιφέρεια 
χωρίς να ταυτίζεται µε το ∆ηµοκρατικό Κόµµα. Άλλωστε ο ίδιος ο 
Μπονατσίνι έχει παραλείψει από τη δική του εκλογική εκστρατεία 
το λογότυπο του κόµµατος στο οποίο ανήκει, σε µια προσπάθεια να 
διευρύνει την απήχησή του.
Σε περίπτωση που η κεντροαριστερά ηττηθεί στην Εµίλια-Ροµάνια 
και χάσει ένα παραδοσιακό προπύργιό της, θα υπάρξουν πρόσθετα 
προβλήµατα συνεννόησης µε το Κίνηµα Πέντε Αστέρων, τον κυβερ-
νητικό εταίρο που περνάει κρίση στρατηγικής και ηγεσίας και φαί-
νεται ότι έχει µπει σε φάση µεγάλης και σταθερής εκλογικής πτώ-
σης.
Ο Σαλβίνι εκτιµά ότι µια κρίση στον κυβερνητικό συνασπισµό και ο-
ρισµένες νέες διαρροές κυβερνητικών βουλευτών και γερουσιαστών 
προς το δικό του στρατόπεδο θα οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές 
και στην άνετη επικράτησή του.
Αντίθετα, σε περίπτωση που αντέξει η κεντροαριστερή περιφέρεια 
της Εµίλια-Ροµάνια στην πίεση της Λέγκας, ο κυβερνητικός συνα-
σπισµός θα κερδίσει, πιθανότατα, χρόνο, για να δει πώς ακριβώς θα 
αντιµετωπίσει την πρόκληση του Σαλβίνι.

Εικόνα στασιµότητας
Ο κυβερνητικός συνασπισµός Κινήµατος Πέντε Αστέρων - ∆ηµο-
κρατικού Κόµµατος δεν έχει βρει ακόµη τον πολιτικό του βηµατι-
σµό, γιατί αποτελείται από δυνάµεις που δυσκολεύονται να συνεν-
νοηθούν µεταξύ τους και συνεργάζονται µε βασικό στόχο να κρατή-
σουν τον Σαλβίνι και τη Λέγκα µακριά από την εξουσία. Πρόκειται 
για µια αµυντική προσπάθεια µε ελάχιστα δηµιουργικά χαρακτηρι-
στικά, που κρατάει τον Σαλβίνι και τους συµµάχους του συνεχώς στο 
προσκήνιο.
Τα προβλήµατα του κυβερνητικού συνασπισµού µεγαλώνει η απο-
χώρηση του πρώην πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι από το ∆ηµοκρα-
τικό Κόµµα για να δηµιουργήσει το δικό του κόµµα και η κρίση ηγε-
σίας που έχει ξεσπάσει στο Κίνηµα Πέντε Αστέρων µετά τη στροφή 
180 µοιρών που πραγµατοποίησε στην πολιτική του. Ξεκίνησε ως 
µια αντισυστηµική, αντιευρωπαϊκή, λαϊκίστικη δύναµη µε ηγέτη τον 
Μπέπε Γκρίλο, ο οποίος αναδείχθηκε µέσα από την πολιτική σά-
τιρα στην τηλεόραση, και µετατράπηκε σταδιακά σε µια φιλοευρω-
παϊκή δύναµη που συµπληρώνει πολιτικά το κεντροαριστερό ∆ηµο-
κρατικό Κόµµα.
Από την πλευρά του, ο Σαλβίνι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στον 
χώρο της ∆εξιάς και της άκρας ∆εξιάς. Υποστηρίζεται από το κόµµα 
Αδέλφια της Ιταλίας, που έχει ακροδεξιά χαρακτηριστικά, ενώ έχει 
εντάξει στην προσπάθειά του τον πρώην πρωθυπουργό Σίλβιο 
Μπερλουσκόνι και το κόµµα του Forza Italia, που παλαιότερα κυρι-
αρχούσαν στην πολιτική ζωή αλλά τώρα καταγράφουν ποσοστά της 
τάξης του 7%-8%.
Αργά την Κυριακή το βράδυ θα ξέρουµε αν η πολιτική κρίση στο ε-
σωτερικό της Ιταλίας και της Ε.Ε. θα πάρει µεγαλύτερες διαστάσεις 
µε την επικράτηση της Λέγκας του Σαλβίνι ή αν θα έχει κερδηθεί 
πολιτικός χρόνος για την κυβέρνηση συνασπισµού της Ιταλίας και 
την Ε.Ε. για να αντιµετωπίσουν την εθνική, ευρωπαϊκή πρόκληση 
του Σαλβίνι.

Η παραίτηση Ντι Μ άγιο 
αναδεικνύει την πολιτική, εκλογική 
κάµψη του Κινήµατος Πέντε 
Αστέρων.
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Μ
ετά τα κτηματομεσιτικά ο τομέας που κατά 
τη διάρκεια της ελληνικής οικονομικής 
κρίσης μέτρησε εξίσου βαριές απώλειες 
ήταν αυτός της πώλησης αυτοκινήτων. Η 
αγορά πάγωσε για χρόνια, με τις ελληνικές 
οικογένειες να πουλάνε όσο όσο το δεύτερο 
επιπλέον αυτοκίνητο, με το οποίο εξυπηρε-

τούνταν το δεύτερο εργαζόμενο μέλος της οικογένειας, και παράλ-
ληλα να μειώνουν τη χρήση του αυτοκινήτου για λόγους οικονομίας. 
Όπως ήταν λογικό, η ανάγκη για αξιόπιστη δημόσια συγκοινωνία 
αυξήθηκε κατακόρυφα. Μαζί και το αίτημα καλύτερης γεωγραφικής 
κάλυψης και συχνότητας δρομολογίων. Αντί όμως να ικανοποιη-
θούν όλα αυτά, το κράτος των μνημονίων ήρθε να συρρικνώσει το 
συγκοινωνιακό έργο και να αυξήσει την 1η Φεβρουαρίου 2016 την 
τιμή του εισιτηρίου από 1,20 ευρώ σε 1,40 ευρώ.
Ακόμα κι έτσι, ο πληθυσμός του Λεκανοπεδίου δεν είχε άλλη επιλο-
γή παρά να εμπιστευτεί τις αστικές συγκοινωνίες της πρωτεύουσας.
Με την επιστροφή, ωστόσο, στην «κανονικότητα» οι Αθηναίοι φαί-
νεται πως γύρισαν την πλάτη τους στη δημόσια συγκοινωνία, βγά-
ζοντας και πάλι το Ι.Χ. από το γκαράζ τους. Η Μαρία Σίτη, MSc, αγρ. 
τοπογράφος - μηχανικός - συγκοινωνιολόγος, Μονάδα Βιώσιμης 
Κινητικότητας ΕΜΠ, απαντά στο αν χρησιμοποιούν οι Αθηναίοι ικα-
νοποιητικά τις αστικές συγκοινωνίες της πρωτεύουσας. Και τι ση-
μαίνει ικανοποιητικά;
«Για να δούμε αν οι Αθηναίοι χρησιμοποιούν ικανοποιητικά τις αστι-
κές συγκοινωνίες αξίζει πρώτα να δούμε… αν χρησιμοποιούν τα 
μέσα αυτά (λεωφορείο, τραμ, μετρό, ΗΣΑΠ κ.ά.) αρκετά ή πολύ σε 
σχέση με ανάλογες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που επιχειρούν να 
παρέχουν αξιόπιστα μέσα μετακίνησης σε όλους τους πολίτες, ανε-
ξαρτήτως εισοδήματος, κοινωνικής τάξης, φύλου, εθνικότητας κ.λπ. 
Η Αθήνα είναι μια πόλη δομημένη και λειτουργικά εξαρτημένη από 
και για το αυτοκίνητο, αφού περίπου το 53% των μετακινήσεών μας 
γίνεται με το αυτοκίνητο, έναντι 29% για τη Μαδρίτη και 40% για το 
Λονδίνο.
»Τις αστικές συγκοινωνίες στην πρωτεύουσα τις χρησιμοποιούμε 
σε ποσοστό περίπου 37%, κατ’ αντιστοιχία δηλαδή με πόλεις όπως 
το Λονδίνο και η Λισαβόνα, σε καμία περίπτωση όμως δεν βασιζό-
μαστε κυρίως σε αυτές, όπως κάνουν στη Βιέννη και στη Μαδρίτη.
»Συμπερασματικά, λοιπόν, θα λέγαμε ότι ναι μεν οι αστικές συγκοι-
νωνίες χρησιμοποιούνται ικανοποιητικά στην Αθήνα (σημαντικό πο-
σοστό), αλλά αφενός όχι ισόρροπα με τα άλλα μέσα και αφετέρου 
αυτό δεν ισχύει για όλες τις περιοχές του μητροπολιτικού συγκρο-
τήματος.
»Παράλληλα, είναι σημαντικό το γεγονός ότι τα μέσα μαζικής μετα-
φοράς (ΜΜΜ) δεν χρησιμοποιούνται ικανοποιητικά (άρα σε μεγάλα 
ποσοστά) απ’ όλους τους Αθηναίους, αφού η χρήση σχετίζεται τόσο 
με το επίπεδο εξυπηρέτησης της περιοχής όπου μένουμε ή δουλεύ-
ουμε (αν έχει στάση κοντά και αν περνά το μέσο συχνά) όσο και με 
άλλες παραμέτρους, όπως το εισόδημα, το φύλο, η εθνικότητα, η 
ηλικία, το είδος της εργασίας κ.ά.».

Δυσπιστία απέναντι στα ΜΜΜ
Ο στόχος της διεξαγωγής άνω του 50% των μετακινήσεων με ΜΜΜ 
κρίνεται ουτοπικός. Και δεν είναι μόνο η ανάκαμψη της ελληνικής 
οικονομίας που οδήγησε τους Αθηναίους και πάλι στην άσφαλτο, 
αλλά η μείωση των δρομολογίων, οι ατελείωτες ουρές στις στάσεις, 
ο γηρασμένος στόλος των αστικών λεωφορείων της Αθήνας.
Ενδεικτικά της δυσπιστίας που επιδεικνύουν οι Αθηναίοι απέναντι 

στις αστικές συγκοινωνίες είναι τα στοιχεία ευρωπαϊκής έρευνας 
που τοποθετούν την Αθήνα στις χαμηλότερες θέσεις χρήσης των 
ΜΜΜ. Ειδικότερα, η Αθήνα συγκεντρώνει μόλις 163 διαδρομές ετη-
σίως (στοιχεία 2018) ανά κάτοικο με κάποιο ΜΜΜ, ακολουθούμενη 
από τη Λισαβόνα (147), τα Σκόπια (136), το Δουβλίνο (131) και τη Λι-
ουμπλιάνα (126), σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης του International 
Association of Public Transportation (UITP – Διεθνής Ένωση για τις 
Δημόσιες Συγκοινωνίες). Στην αντίπερα όχθη, πόλεις όπως η Ρώμη, 
το Βελιγράδι, η Βιέννη, η Βαρσοβία και η Βουδαπέστη επιδεικνύουν 
ενισχυμένη χρήση των συγκοινωνιών, που κυμαίνεται από 403 δι-
αδρομές ανά κάτοικο στη Ρώμη έως 1.047 διαδρομές ανά κάτοικο 
στην Πράγα.
Ας μη γελιόμαστε: όπου δυσπιστία, εννοούμε ουρές και καθυστερή-
σεις στα δρομολόγια. Πόσο αξιόπιστα είναι τα ΜΜΜ της Αττικής; Η 
κ. Σίτη εξηγεί: «Σημειώνουμε ότι τα ΜΜΜ είναι δύο κατηγορίες, τα 
μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή αυτά που κινούνται σε αποκλειστικό 
διάδρομο κίνησης, όπως το μετρό, ο ΗΣΑΠ, ο προαστιακός και το 
τραμ, και δεν τα επηρεάζει η κίνηση, και αυτά που αποτελούν μέρος 
της κίνησης, όπως τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Για τα δεύτερα, η 
αξιοπιστία τους, δηλαδή ο χρόνος άφιξης σε στάσεις και στον προ-
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 ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Ο σύγχρονος Αθηναίος αξιοπρεπές συγκοινωνιακό έργο μόνο μια περίοδο έχει 
να θυμάται ότι υπήρχε: από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι το 2008. 
Κατόπιν, τα μνημόνια έφεραν μειώσεις και πάγωμα μισθών των εργαζομένων 
στις αστικές συγκοινωνίες, ελάχιστες προσλήψεις, με αποτέλεσμα το προσωπικό 
(οδηγοί, τεχνικοί και διοικητικοί) να έχει μειωθεί δραματικά, κατά 33% (από 11.813 
το 2007 σε 7.962 το 2015), σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΣΑ, αλλά και αύξηση στην 
τιμή του εισιτηρίου από 1,20 ευρώ σε 1,40 ευρώ.

ορισμό, σε σχέση με τον επιβάτη που θέλει να εξυπηρετηθεί, είναι 
μειωμένη.
»Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν σύγχρονα δεδομένα για την αξιολό-
γηση της αξιοπιστίας στην Αθήνα, αλλά το εκπονούμενο Σχέδιο Βι-
ώσιμης Αστικής Κινητικότητας θα φέρει νέα δεδομένα μέσα από την 
αναλυτική έρευνα που θα γίνει».
Ο σύγχρονος Αθηναίος αξιοπρεπές συγκοινωνιακό έργο μόνο μια 
περίοδο έχει να θυμάται ότι υπήρχε: από την εποχή των Ολυμπια-
κών Αγώνων μέχρι το 2008. Κατόπιν, τα μνημόνια έφεραν μειώσεις 
και πάγωμα μισθών (ξεκινούν από 850 ευρώ και φτάνουν τα 1.050 
ευρώ, χωρίς δικαίωμα για 13ο και 14ο μισθό), καθώς και ελάχιστες 
προσλήψεις, με αποτέλεσμα το προσωπικό (οδηγοί, τεχνικοί και δι-
οικητικοί) να έχει μειωθεί δραματικά, κατά 33% (από 11.813 το 2007 
σε 7.962 το 2015), σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΣΑ. Το σοβαρότερο 
πρόβλημα συναντάται στα λεωφορεία της ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινω-
νίες), που διατηρούν το μεγαλύτερο δίκτυο στην πρωτεύουσα, ενώ 
εμφανίζουν και τις μεγαλύτερες ελλείψεις. Προβλήματα, ωστόσο, 
παρατηρούνται και στο «διαμάντι» των συγκοινωνιών της πρωτεύ-
ουσας, το μετρό (και στον πρώην ΗΣΑΠ), καθώς οι ελλείψεις προ-
σωπικού έχουν οδηγήσει επίσης σε καθυστερήσεις σε δρομολόγια, 
με τους εργαζόμενους στη ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες) να έρχο-
νται συνεχώς αντιμέτωποι με τα παράπονα των επιβατών.

Οικονομική κρίση: Η χαμένη ευκαιρία των δημόσιων 
συγκοινωνιών
«Γνωρίζουμε από στοιχεία ότι η κρίση επηρέασε σίγουρα την ταχύ-
τητα κίνησης των οχημάτων (τρέξαμε λιγότερο), περιόρισε άσκοπες 
μετακινήσεις με το αυτοκίνητο και υπάρχουν δεδομένα που δεί-
χνουν ότι αύξησε τη χρήση των ΜΜΜ και λίγο του ποδηλάτου. Στην 
πράξη, όμως, η κρίση αποδεικνύεται ότι περιόρισε τις μετακινήσεις 
συνολικά. Για να παραμείνει αυτή η όποια αυξητική τάση στη χρή-
ση των ΜΜΜ θα έπρεπε παράλληλα να παρθούν μέτρα ακριβώς 
εκείνη την περίοδο που θα άλλαζαν τις επιλογές στα μέσα, άρα θα 
περιόριζαν τις διατιθέμενες θέσεις στάθμευσης για Ι.Χ. και μοτοσι-
κλέτες στον δρόμο, όπως, για παράδειγμα, έκανε η Βιέννη για να 
στρέψει τον κόσμο σε άλλα μέσα, θα παρείχαν ποδηλατόδρομους ή 
καλύτερα/φαρδύτερα πεζοδρόμια και άλλες μορφές εναλλακτικής 

Επιστροφή  
στην κανονικότητα 
και στο... Ι.Χ. μας
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»Αυτό που συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι ότι σταδιακά τα 
ΜΜΜ αντικαθίστανται με ηλεκτρικά οχήματα ίδιας δυναμικής ή και 
μικρότερης (για λιγότερους επιβάτες), ενώ παράλληλα ανασχεδιά-
ζονται οι διαδρομές και ενισχύονται τα μέσα σταθερής τροχιάς και 
τα δίκτυα φόρτισης. Στη χώρα μας ο μεγαλύτερος τέτοιος στόλος 
καθαρών οχημάτων είναι τα τρόλεϊ στην Αθήνα, ενώ λίγες είναι οι 
επαρχιακές πόλεις που έχουν επιχειρήσει πιλοτικά να λειτουργή-
σουν ηλεκτρικά λεωφορεία, όπως π.χ. το Ρέθυμνο, τα Τρίκαλα, το 
Ηράκλειο, χρηματοδοτούμενα κατά κανόνα από κοινοτικά κονδύ-
λια. Ήδη από το 2016 έχουν ξεκινήσει ενέργειες σε επίπεδο κεντρι-
κής εξουσίας για αντικατάσταση του στόλου των ΜΜΜ κυρίως σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ πρόσφατα (2019) είδαμε να ξεκινά 
και η διαδικασία ανάπτυξης ενός σχεδίου για την ηλεκτροκίνηση 
που θα επηρεάσει και τα ΜΜΜ σε όλες τις ελληνικές πόλεις με μια 
σειρά μέτρων αλλά και κινήτρων για την ιδιωτική και συλλογική 
μηχανοκίνηση. Άρα γίνονται πολλές από τις απαραίτητες ενέργει-
ες… με ρυθμούς πάντα ελληνικής πραγματικότητας».

Κυβερνητικές εξαγγελίες
Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020 θα πραγματοποιηθεί η νομο-
θετική πρωτοβουλία για τις πράσινες μετακινήσεις, ανακοίνωσε ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, στη 

διάρκεια του 3ου Συνεδρίου για την Ηλεκτροκίνηση (3rd Ecomobility 
Conference), που έλαβε χώρα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναί-
ων. Το συνέδριο, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ECOFEST 
2020, συνδιοργανώνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ενεργειακής 
Οικονομίας (ΗΑΕΕ) και τον Δήμο Αθηναίων.
«Οι μεταφορές είναι υπεύθυνες για το 1/5 των αερίων του θερμοκη-
πίου» επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης και σημείωσε ότι «το Εθνικό Σχέ-
διο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) αποτυπώνει την αντίληψη 
στροφής στις εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με 
επενδύσεις στην επόμενη δεκαετία κοντά στα 44 δισ. ευρώ, που 
πρακτικά ανεβάζει το σχετικό κονδύλι στο 35%, από 17% που είναι 
σήμερα, μέχρι το 2030».
Αναφερόμενος στα ΜΜΜ, ο υπουργός Περιβάλλοντος υπο-
γράμμισε ότι ο στόλος των αστικών λεωφορείων είναι πεπαλαι-
ωμένος και ότι το καύσιμό τους θα έπρεπε να είναι το φυσικό 
αέριο. «Σήμερα θέλουμε να προωθήσουμε την αεριοκίνηση 
στις μεταφορές, τόσο στο CNG όσο και στο LNG, στα βαρέα 
οχήματα και στη ναυτιλία» είπε ο κ. Χατζηδάκης, προσθέτοντας 
ωστόσο με νόημα: «Δυστυχώς, όμως, έχουμε μόνο 15 σταθ-
μούς τέτοιων καυσίμων, όταν η Βουλγαρία έχει 100», ενώ υπο-
σχέθηκε ότι «έως το 2030 θα υπάρχουν 8 σταθμοί LNG και 55 
CNG σε όλη τη χώρα».

Ο στόχος της διεξαγωγής άνω του 50% των μετακινήσεων με ΜΜΜ κρίνεται 
ουτοπικός. Και δεν είναι μόνο η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας που 
οδήγησε τους Αθηναίους και πάλι στην άσφαλτο, αλλά και η μείωση των 
δρομολογίων, οι ατελείωτες ουρές στις στάσεις, ο γηρασμένος στόλος των 
αστικών λεωφορείων της Αθήνας.

μετακίνησης (π.χ. πατίνια), όπως κάνουν πολλές ισπανικές και πλέον 
ιταλικές πόλεις.
»Αυτά δεν έγιναν, ως εκ τούτου η κατάσταση επέστρεψε στην παλαι-
ότερη… κανονικότητα. Επιπλέον λόγοι που δεν κατάφεραν να συ-
γκρατήσουν τον κόσμο σχετίζονται με παραμέτρους όπως η κάλυψη 
των διαδρομών, η αξιοπιστία, η ανταγωνιστικότητα έναντι των άλ-
λων μέσων, η έλλειψη ρευστότητας των φορέων συγκοινωνιακού 
έργου, η άνεση, η ελευθερία και ευκολία κίνησης, και κατά πολλούς 
η κατάσταση των μέσων σε επίπεδο εμφάνισης, καθαριότητας (συ-
ντήρηση) αλλά και ανθρώπινου δυναμικού» λέει η κ. Σίτη.

Πράσινες μετακινήσεις
Γηρασμένος παραμένει, σχεδόν στο σύνολό του, ο στόλος αστικών 
λεωφορείων της Αθήνας, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων 
Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων ΣΕΑΑ. Σε μια εποχή που γίνεται μια 
παγκόσμια προσπάθεια μείωσης των ρύπων και των επιπτώσεών 
τους, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις τελευταίες θέσεις, με στόλο 
που ξεπερνάει τα 25 χρόνια ζωής και φτάνει πλέον τα 27, αναφέρει 
ο Σύνδεσμος. 
Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η διαφο-
ρά εκπομπών οξειδίων του αζώτου ανάλογα με την αντιρρυπαντική 
τεχνολογία.
Τα λεωφορεία με φυσικό αέριο εμφανίστηκαν σε μια ευρωπαϊκή 
προσπάθεια μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αν και η Αθήνα 
ωφελήθηκε σημαντικά από τη χρήση λεωφορείων φυσικού αερίου, 
σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις παρέμεινε ρυπαρή κυκλοφο-
ριακά, καθώς το 50% του στόλου (όλων των καυσίμων) είναι παλαιό-
τερης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Πέρα από τα αστικά λεωφορεία, πρέπει να σημειωθεί ότι, δυστυχώς, 
και τα σχολικά και τα τουριστικά λεωφορεία έχουν όριο ζωής τα 27 
χρόνια.
Σύμφωνα με τον ΣΕΑΑ, η πολιτεία πρέπει να προφυλάξει τους πολίτες 
της και να προχωρήσει στην προμήθεια ανανεωμένου στόλου αστι-
κών συγκοινωνιών. Όταν περίπου το 50% του πληθυσμού μετακινείται 
καθημερινά με τα αστικά μέσα, η αναβάθμιση είναι ουσιαστικής σημα-
σίας. Όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν ήδη προβεί στην αντικατάστα-
ση παλιότερων λεωφορείων τους με καινούργια, που είτε συγκατα-
λέγονται στη EURO 6 αντιρρυπαντική τεχνολογία είτε χρησιμοποιούν 
εναλλακτικά καύσιμα που αποφέρουν μηδενικούς ρύπους.
Η αυτοκινητοβιομηχανία και ο κλάδος των δημόσιων μεταφορών 
καλούν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να εντείνουν τις επενδύσεις τους στα 
καθαρά οχήματα με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές ρύπων. Τι ση-
μαίνει πρακτικά κάτι τέτοιο; Για τι είδους οχήματα στη δημόσια συγκοι-
νωνία μιλάμε; Έχουν γίνει στη χώρα μας οι απαραίτητες ενέργειες;
Ο λόγος στην κ. Σίτη: «Τα οχήματα χαμηλών εκπομπών είναι το μέλλον 
τόσο στην ιδιωτική όσο και στη συλλογική μετακίνηση και αυτό είναι 
εμφανές μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών, κυρίως σε σχέση με την 
ηλεκτροκίνηση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οι στόλοι των οχημάτων 
να αντικατασταθούν από νέου τύπου οχήματα που δεν ρυπαίνουν 
και παράλληλα θα πρέπει να δημιουργηθούν υποδομές φόρτισης 
των νέων οχημάτων, αν μιλάμε για ηλεκτρικά οχήματα, οι οποίες 
θα κατανεμηθούν κατάλληλα στο οδικό δίκτυο για τα ιδιωτικά μέσα 
και στις αφετηρίες/τερματισμούς για τα ΜΜΜ και τα οχήματα τρο-
φοδοσίας.
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κόσµος

Ο
ι αποκαλύψεις του «Guardian» την περασµένη 
εβδοµάδα περί παραβίασης του κινητού του Τζεφ 
Μπέζος, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κό-
σµο, ιδιοκτήτη της «Washington Post» και ιδρυτή της 
Amazon, έπεσαν σαν κεραυνός εν αιθρία, καθώς η εν 
λόγω υπόθεση φέρεται να συνδέεται άµεσα µε τη δο-

λοφονία του Σαουδάραβα δηµοσιογράφου Τζαµάλ Κασόγκι.

Οι άσεµνες φωτογραφίες
Το 2018 το έντυπο «National Enquirer» δηµοσίευσε µηνύµατα και 
φωτογραφίες του Τζεφ Μπέζος στις οποίες έδειχνε τα γεννητικά του 
όργανα και τις οποίες ο ίδιος έστελνε στην ερωµένη του, ενώ ήταν πα-
ντρεµένος. Οι αποκαλύψεις οδήγησαν σε ένα από τα πιο ακριβά δια-
ζύγια του κόσµου, αφού η απατηµένη σύζυγος αποφάσισε να χωρίσει 
τον Μπέζος µετά απ’ όσα είδαν το φως της δηµοσιότητας. Τα µέσα ενη-
µέρωσης ανέφεραν τότε ότι τις φωτογραφίες και τα µηνύµατα τα είχε 
παραχωρήσει ο αδελφός της ερωµένης του Μπέζος, χωρίς ωστόσο 
να αναφέρεται πώς βρήκε πρόσβαση σε αυτά.
Ο Τζεφ Μπέζος έχει εχθρούς παντού, όχι τόσο επειδή κάθε χρόνο βρί-
σκεται στην κορυφή της λίστας µε τους πλουσιότερους ανθρώπους 
στον κόσµο και ελέγχει τη συντριπτική πλειονότητα του παγκόσµιου 
ηλεκτρονικού εµπορίου µέσω της Amazon όσο γιατί είναι ιδιοκτή-
της της εφηµερίδας «Washington Post», ενός ισχυρότατου εντύπου 
σε παγκόσµιο επίπεδο. Μετά τις φωτογραφίες και τα µηνύµατα που 
έπληξαν ανεπανόρθωτα την προσωπική του ζωή, ο Μπέζος ήρθε 
αντιµέτωπος µε ένα γεγονός το οποίο έµελλε να συγκλονίσει και την 
επαγγελµατική του ζωή και του οποίου ο απόηχος εξακολουθεί να τον 
καταδιώκει. Ο λόγος για τη δολοφονία του Σαουδάραβα δηµοσιογρά-
φου της «Washington Post» Τζαµάλ Κασόγκι τον Οκτώβριο του 2018.

Η δολοφονία Κασόγκι
Ο τελευταίος ως γνωστόν ήταν πολέµιος του καθεστώτος της Σαουδι-
κής Αραβίας και επέκρινε µέσω της εφηµερίδας τον πρίγκιπα-διάδο-
χο Μοχάµεντ µπιν Σαλµάν. Η Σαουδική Αραβία, φανερά ενοχληµένη 
από τα δηµοσιεύµατα της «Washington Post» και την αρθρογραφία 
του Κασόγκι, έκανε ό,τι µπορούσε για να «σωπάσει» τον δηµοσιογρά-
φο και το έντυπο. Τα κατάφερε τον Οκτώβριο του 2018, όταν ο Κασόγκι 
βρέθηκε στην πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινού-
πολη και µετά την είσοδό του στο κτίριο δεν βγήκε ποτέ. Οι έρευνες, τα 
βίντεο και τα δηµοσιεύµατα που ακολούθησαν και είχαν ως θέµα τη 
δολοφονία έφεραν στο φως στοιχεία ότι το καθεστώς της Σαουδικής 
Αραβίας ήταν υπαίτιο γι’ αυτήν. Πράκτορες εντεταλµένοι από τον ίδιο 
τον Μοχάµεντ µπιν Σαλµάν, όπως αποκάλυψαν τα µέσα ενηµέρω-
σης, δολοφόνησαν µε τον πιο φρικτό τρόπο τον Τζαµάλ Κασόγκι και η 
εφηµερίδα στην οποία εργαζόταν, η «Washington Post», ήταν πρώτη 
στη γραµµή των αποκαλύψεων, χωρίς να σταµατήσει ποτέ να τιµά τη 
µνήµη του.
Ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, αν και παραδέχτηκε την εµπλοκή 
του καθεστώτος στη δολοφονία –δεν είχε κι άλλη επιλογή–, αρνήθηκε 
ότι ο ίδιος προσωπικά διέταξε να βγει από τη µέση ο Κασόγκι. Παρ’ 
όλα αυτά, σχεδόν ενάµιση χρόνο µετά την ειδεχθή δολοφονία του Κα-
σόγκι, οι αποκαλύψεις για τον Μοχάµεντ µπιν Σαλµάν και το modus 
operandi του εκτός των συνόρων της Σαουδικής Αραβίας εξακολου-
θούν να σοκάρουν.

Η Σαουδική Αραβία χάκαρε τον Μπέζος;
Πριν από µερικές ηµέρες ο «Guardian» προέβη στην αποκάλυψη πως 
το 2018 χακαρίστηκε το κινητό του Τζεφ Μπέζος µόλις ο ίδιος έλαβε 
και άνοιξε ένα µήνυµα στην εφαρµογή WhatsApp από τον προσωπι-

κό λογαριασµό του Μοχάµεντ µπιν Σαλµάν. Το µήνυµα περιείχε ένα 
βίντεο και, σύµφωνα µε τους ερευνητές που προσέλαβε ο Μπέζος για 
να διαλευκάνουν την υπόθεση, κακόβουλο λογισµικό απέκτησε πρό-
σβαση στο κινητό του, υποκλέπτοντας και µεταφέροντας εκατοντάδες 
megabytes (αρχεία, φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) σε συσκευές τρίτων, 
χωρίς ο Μπέζος να αντιληφθεί το παραµικρό.
Σύµφωνα µε πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το χάκινγκ συνε-
χίστηκε για πολλούς µήνες µετά την πρώτη υποκλοπή, µε αποτέλεσµα 
µέχρι στιγµής να έχουν κλαπεί πάνω από 6 giga αρχείων από το κινη-
τό του Μπέζος. Έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται οι ερευνητές των Ηνω-
µένων Εθνών οι οποίοι έχουν µπει στο παιχνίδι της έρευνας, καθώς 
οι υποκλοπές από το κινητό του ιδιοκτήτη της «Washington Post», για 
τις οποίες φέρεται ως υπεύθυνος ο Μπιν Σαλµάν, έχουν προφανώς 
άµεση σχέση και µε τη δολοφονία Κασόγκι.
Η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε ευθέως ότι ευθύνεται για τις υποκλο-
πές στο κινητό του Μπέζος. Με ένα tweet την περασµένη Τρίτη επισή-
µαναν πως «τα ρεπορτάζ των µέσων ενηµέρωσης που ισχυρίζονται 
ότι το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας ευθύνεται για το χάκινγκ στο 
κινητό του Τζεφ Μπέζος είναι τουλάχιστον παράλογα. Θα κάνουµε κι 
εµείς έρευνα, ώστε να συγκεντρώσουµε όλα τα γεγονότα».
Ο Τζεφ Μπέζος απάντησε στο παραπάνω tweet δηµοσιεύοντας 
στον λογαριασµό του στο Twitter φωτογραφία του από το µνη-
µόσυνο του Τζαµάλ Κασόγκι, γράφοντας #Jamal, συνδέοντας µε 
αυτόν τον τρόπο τη δική του υπόθεση υποκλοπής µε τη δολο-
φονία του δηµοσιογράφου. Άλλωστε η «Washington Post», της 
οποίας είναι ιδιοκτήτης, είναι το έντυπο που προέβη στις αποκα-
λύψεις περί εµπλοκής του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας στη 
δολοφονία, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα και το συµπέρασµα της 
επίσηµης έρευνας της CIA ότι ο Μοχάµεντ µπιν Σαλµάν έδωσε 
εντολή ο ίδιος προσωπικά για «εκκαθάριση» του µεγαλύτερου, 
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Ο πρίγκιπας-διάδοχος της 
Σαουδικής Αραβίας Μοχάµεντ 
µπιν Σαλµάν φέρεται να υπέκλεψε 
αρχεία από το κινητό του Μπέζος µε 
µοιραία αποτελέσµατα.

εκτός συνόρων, επικριτή του, του δηµοσιογράφου Τζαµάλ Κα-
σόγκι.
Αυτή τη στιγµή στην έρευνα για την υποκλοπή περιεχοµένου από το κι-
νητό του Μπέζος συµµετέχουν CIA, FBI, ιδιώτες ερευνητές που έχουν 
προσληφθεί από τον ίδιο, ερευνητές του ΟΗΕ και ειδικοί αναλυτές για 
τις σχέσεις ΗΠΑ - Μέσης Ανατολής. Από το περιβάλλον του Μπέζος 
δεν έχουν γίνει επίσηµες δηλώσεις πέρα από αναφορές των δικηγό-
ρων του ότι συνεργάζεται µε τις αρχές. Ο Άντριου Μίλερ, αναλυτής και 
σύµβουλος του Μπαράκ Οµπάµα για τη Μέση Ανατολή, δήλωσε στον 
«Guardian» ότι ο Μπιν Σαλµάν «πιθανότατα είχε την πεποίθηση πως 
αν έβρισκε κάτι µεµπτό για τον Μπέζος θα µπορούσε να ορίζει τα ρε-
πορτάζ που αναφέρονται στη Σαουδική Αραβία από τη “Washington 
Post”. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Σαουδάραβες δεν έχουν όρια και ηθικούς 
φραγµούς, ακόµα και αν θεωρήσουν ότι χρειάζεται να σταθούν ενα-
ντίον του αφεντικού µίας από τις µεγαλύτερες εταιρείες του κόσµου».
Στην υπόθεση αναµένεται να εµπλακεί και ο Λευκός Οίκος, καθώς 
οποιαδήποτε υποκλοπή από το κινητό ενός ανθρώπου που κατέχει 
καίρια θέση, όπως ο Μπέζος, µπορεί να σηµάνει και κίνδυνο για 
την εσωτερική ασφάλεια της ίδιας της χώρας.

Μια δολοφονία, ένα διαζύγιο 
και ο µυστήριος ρόλος των χάκερ

Πώς η Σαουδική Αραβία οδήγησε τον Τζεφ Μπέζος στον χωρισµό.
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κόσµος

Έ
χει συµβεί και στο παρελθόν: στην καρδιά µιας 
µάλλον άγνωστης ασιατικής µεγαλούπολης, σε 
µια απέραντη αγορά όπου πωλείται ό,τι πετά-
ει, κολυµπάει ή περπατάει, ένας ιός βρίσκει την 
ευκαιρία να µεταπηδήσει από τα ζωντανά εµπο-
ρεύµατα στον άνθρωπο. Μετά παίρνει το αερο-
πλάνο για να τροµάξει την ανθρωπότητα, ή του-

λάχιστον το Πεκίνο, το οποίο επέβαλε πρωτοφανείς περιορισµούς 
στη µετακίνηση δεκάδων εκατοµµυρίων ανθρώπων.
Η κινεζική κυβέρνηση δείχνει να ξαναζεί αυτές τις µέρες την κρίση 
του SARS, του κοροναϊού πνευµονίας που εµφανίστηκε το 2002 
και πρόλαβε να µολύνει 8.000 άτοµα σε αρκετές χώρες, προτού 
η επιδηµία καταλαγιάσει. Αυτή τη φορά ένας ξάδελφος του SARS, 
τόσο νέος, που ακόµα δεν έχει επίσηµη ονοµασία και αποκαλείται 
προσωρινά 2019-nCoV, ξεπήδησε στην κεντρική Κίνα και σύντοµα 
εξαπλώθηκε σε γειτονικές και άλλες χώρες.
Όπως το SARS και η γρίπη των πτηνών και των χοίρων, ο 2019-
nCoV εκτιµάται ότι µεταδόθηκε από επαφή µε άρρωστα ζώα. Η 
επιδηµία πιστεύεται ότι ξεκίνησε από τη γιγάντια ψαραγορά του 
Ουχάν στην κεντρική Κίνα, όπου, σύµφωνα µε την κυβέρνηση, 
πραγµατοποιούνταν παράνοµες αγοραπωλησίες ζωντανών ζώων. 
Ζωντανές αλεπούδες, κουτάβια λύκου, γιγάντιες σαλαµάνδρες, φί-
δια, αρουραίοι, παγόνια, σκαντζόχοιροι, κρέας καµήλας και άλλων 
ζώων, είναι µερικά από τα εξωτικά είδη που πωλούνταν στην αγο-
ρά, σύµφωνα µε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τι γνωρίζουµε για τον ιό
Το είδος από το οποίο ο ιός µεταπήδησε στον άνθρωπο παραµέ-
νει άγνωστο, αν και µελέτη που δηµοσιεύτηκε την Τετάρτη στην 
«Journal of Medical Virology» υποδεικνύει ως ενόχους τα φίδια. Η 
γενετική αλληλουχία του ιού είναι κατά 70% όµοια µε το γονιδίωµα 
του SARS, το οποίο πιστεύεται ότι προήλθε από ένα είδος µοσχο-
γαλής. Όπως ο ξάδελφός του, ο νέος ιός προκαλεί αρχικά βήχα 
και δύσπνοια και τελικά πνευµονία, που σε κάποιες περιπτώσεις 
απαιτεί µηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Με βάση τα στοιχεία 
των νεκρών που παρουσίασε για πρώτη φορά την Πέµπτη η κινε-
ζική κυβέρνηση, τα θύµατα ήταν από µεσήλικες έως ηλικιωµένοι, 
οι περισσότεροι όµως ανήκαν στη δεύτερη κατηγορία και έπασχαν 
από χρόνια νοσήµατα. Σύµφωνα µε αξιωµατούχους του Παγκό-
σµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ), περίπου 25% των κρουσµάτων 
χαρακτηρίζονται σοβαρά.
Ο ιός µπορεί πράγµατι να µεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, 
καθώς ανιχνεύτηκε σε ασθενείς που δεν είχαν επισκεφτεί την ψα-
ραγορά του Ουχάν. Ακόµα όµως δεν γνωρίζουµε πόσο εύκολα 
συµβαίνει αυτό, κάτι που επηρεάζει την ταχύτητα εξάπλωσης του 
ιού.
Η νέα κρίση, η οποία εκτιµάται ότι ξεκίνησε σιωπηλά στις αρχές 
∆εκεµβρίου, προκάλεσε αυτή την εβδοµάδα κινητοποίηση στον 
ΠΟΥ, ο οποίος αποφάσισε έπειτα από διήµερη σύνοδο στη Γενεύη 
να µην κηρύξει «παγκόσµια επείγουσα κατάσταση», καθώς δεν 
έχουν συγκεντρωθεί επαρκή στοιχεία για την κλινική εικόνα και 
τη µεταδοτικότητα του ιού. Παγκόσµιος συναγερµός έχει κηρυχθεί 
µόνο σε πέντε περιπτώσεις στο παρελθόν, και σε µία από αυτές, 
την περίπτωση της γρίπης των χοίρων, ο ΠΟΥ κατηγορήθηκε ότι 
πάτησε άσκοπα το κόκκινο κουµπί.
Ο Οργανισµός αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η Κίνα αντιµετωπίζει τώρα 
πραγµατική κρίση δηµόσιας υγείας, την ώρα που εκατοµµύρια Κι-
νέζοι ετοιµάζονταν να ταξιδέψουν για την εορταστική περίοδο του 
Σεληνιακού Νέου Έτους – η οποία συχνά αποκαλείται «η µεγαλύ-
τερη µαζική µετακίνηση ανθρώπων στον κόσµο».

Αποκλεισµός
Σε µια κίνηση που µάλλον δεν έχει προηγούµενο στην ανθρώπι-
νη ιστορία, η Κίνα ανακοίνωσε στα τέλη της εβδοµάδας ότι βάζει 
σε καραντίνα το Ουχάν και τουλάχιστον δέκα γύρω πόλεις, περι-
ορίζοντας τις µετακινήσεις περισσότερων από 30 εκατοµµυρίων 
κατοίκων. Αεροπλάνα, τρένα και λεωφορεία σταµάτησαν, αυτο-
κινητόδροµοι αποκλείστηκαν και οι κάτοικοι έλαβαν οδηγίες να 
κλειστούν στα σπίτια τους. Κάθε είδους εορταστικές εκδηλώσεις 
µαταιώθηκαν και στο Πεκίνο το τουριστικό αξιοθέατο της Απαγο-
ρευµένης Πόλης µένει κλειστό.
«Απ’ ό,τι γνωρίζω, ο αποκλεισµός µιας πόλης 11 εκατοµµυρί-
ων κατοίκων είναι πρωτοφανής στην επιστήµη» σχολίασε στο 
Associated Press ο Γκάουντεν Γκάλια του ΠΟΥ, αναφερόµενος 

στην περίπτωση του Ουχάν.
Αν και το περιεχόµενο του κινεζικού διαδικτύου λογοκρίνεται και 
τα δυτικά µέσα δικτύωσης δεν είναι διαθέσιµα σε αυτή τη γιγάντια 
αγορά, κάτοικοι του Ουχάν δηµοσιεύουν τα νεότερα σε κινεζικά 
δίκτυα όπως το Weibo, αναρτώντας εικόνες µιας πόλης που πα-
ραλύει και καταλαµβάνεται από φόβο. Οι σιδηροδροµικοί σταθµοί 
φρουρούνται, τα ράφια των σουπερµάρκετ αδειάζουν και οι µά-
σκες εξαντλούνται από την αγορά.

«Προεπιλεγµένη κατάσταση συγκάλυψης»
Τα µέτρα καραντίνας σε τέτοια κλίµακα θα ήταν δύσκολο να εφαρ-
µοστούν σε οποιοδήποτε δυτικό κράτος, ενώ παραµένει αµφίβολο 
αν θα είναι αποτελεσµατικά, δεδοµένου ότι ο ιός πρόλαβε να δρα-
πετεύσει εκτός Κίνας. Ίσως το Πεκίνο επιδεικνύει τέτοια αποφασι-
στικότητα για να αποφύγει επικρίσεις σαν αυτές που δέχτηκε στην 
περίπτωση του SARS, όταν κατηγορήθηκε για συγκάλυψη στα αρ-
χικά στάδια της επιδηµίας.
Ωστόσο, διακεκριµένοι Κινέζοι επιστήµονες διαµαρτύρονται και 
πάλι για περιορισµούς και η «Washington Post» διερωτήθηκε αν 
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το Πεκίνο επέστρεψε στην «προεπιλεγµένη κατάσταση» της λογο-
κρισίας. Η Επιτροπή Υγείας του Ουχάν παραδέχτηκε την Πέµπτη ότι 
πάσχιζε να ανταποκριθεί στις ανάγκες, όµως η ανάρτηση διαγρά-
φηκε σε λιγότερο από µία ώρα. Στην κινεζική «Λαϊκή Ηµερησία», 
φερέφωνο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, άρθρο που έκανε λόγο 
για έλλειψη σε µάσκες επίσης διαγράφηκε άµεσα.
Η «Washington Post» αναπαρήγαγε δηλώσεις του Γκουάν Γι, κα-
θηγητή του Χονγκ Κονγκ που συµµετείχε στην ταυτοποίηση του 
κοροναϊού του SARS, ο οποίος δηλώνει ότι συνάντησε αντίσταση 
των αρχών στην προσπάθειά του να διερευνήσει τη νέα επιδηµία. 
«Θεωρώ τον εαυτό µου βετεράνο στις µάχες» δήλωσε σε συνέ-
ντευξή του στον κινεζικό όµιλο Caixin. «Στην περίπτωση, όµως, της 
πνευµονίας του Ουχάν, νιώθω εντελώς ανίσχυρος».
Ίσως η απροθυµία των αρχών να συνεργαστούν επηρεάζει την 
κρίση του έγκριτου επιδηµιολόγου, όµως ο δρ. Γκουάν δεν είναι 
αισιόδοξος για την εξέλιξη της νέας επιδηµίας. «Τα έχω δει όλα: 
γρίπη των πτηνών, SARS, γρίπη τύπου Α κτλ. Οι περισσότερες 
προηγούµενες επιδηµίες ήταν ελέγξιµες, τώρα όµως έχω παγώ-
σει από φόβο» είπε.
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Η µεγάλη σινική 
καραντίνα



Για πολλούς, το μεγάλο στοίχημα της 
κυβέρνησης ήταν αν θα κατάφερνε να 
επιβάλει τον αντικαπνιστικό νόμο στη 
«νύχτα», η οποία σε προηγούμενες 
απόπειρες να περάσει ο νόμος είχε 
εξαιρεθεί, αλλά το πρόβλημα είναι η 
βεβαιότητα των μικρών καταστηματαρχών 
ότι θίγονται από την εφαρμογή του.

Ό
ταν τον προηγούμενο Νοέμβριο ο Αντώνης 
Ρέμος στις 5.30 το πρωί έκλεινε το πολύωρο 
πρόγραμμά του σε νυχτερινό κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης, κανείς από τους περίπου 2.000 θα-
μώνες δεν περίμενε ότι η τελευταία του φράση 
θα ήταν να δώσει συγχαρητήρια στο κοινό που 

δεν κάπνισε μέσα στον χώρο.
Θα πρέπει να εντυπωσιάστηκε, σχολίασε ένας παλιός θαμώνας του 
μαγαζιού, γιατί για πρώτη φορά μπορούσε επιτέλους να βλέπει την 
απέναντι πλευρά του μαγαζιού.
Η παράσταση νίκης στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου είχε 
αρχίσει να σχηματίζεται όταν στην πρεμιέρα του κ. Ρέμου είχαν φω-
τογραφηθεί εκατοντάδες θαμώνες να καπνίζουν έξω από το μαγαζί.
Για πολλούς, το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης ήταν αν θα κατά-
φερνε να επιβάλει τον νόμο στη «νύχτα», η οποία σε προηγούμενες 
«αυστηρές» απόπειρες να περάσει ο νόμος είχε εξαιρεθεί με διάφο-
ρες προφάσεις και διάφορες ρυθμίσεις, που άφηναν εκτός ελέγχου 
τα «μεγάλα» μαγαζιά.
Όμως, όπως προέκυψε στη συνέχεια, το πρόβλημα δεν ήταν η από-
φαση των λίγων ιδιοκτητών των νυχτερινών καταστημάτων να συμ-
μορφωθούν με τον νόμο αλλά η βεβαιότητα των μικρών καταστημα-
ταρχών ότι θίγονται από την εφαρμογή του.

Τα μαγαζιά που κλείνουν
Η αρχή της καταγραφής της δυσαρέσκειας έγινε με δημοσίευμα 
του «Έθνους», το οποίο επικαλούνταν έρευνα, την πηγή της οποίας 
δεν κατονόμαζε, αλλά έλεγε ότι «μέσα στον χειμώνα θα κλείσουν 
3.000 με 4.000 επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος» και ότι 
«θα απολυθούν περίπου 50.000 εργαζόμενοι εξαιτίας της πτώσης 
του τζίρου».
Το δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο η πτώση του τζίρου υπο-
λογιζόταν σε 40%, αναπαρήγαγε η «Αυγή», παρά το γεγονός ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ στις 15 Οκτωβρίου στη Βουλή είχε υπερψηφίσει τις σχε-
τικές διατάξεις, όπως είχε πει ο εισηγητής και πρώην υπουργός Υ-
γείας Ανδρέας Ξανθός, ο οποίος στη διάρκεια της θητείας του στο 
υπουργείο Υγείας είχε προλάβει να συγκαταλεχθεί σε όσους έκα-
ναν την ατελέσφορη προσπάθεια για περιορισμούς στο κάπνισμα.
Οι ρυθμίσεις για την απαγόρευση του καπνίσματος είχαν ψηφι-
στεί με ευρύτατη πλειοψηφία, αφού ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και 
ΜέΡΑ25 είχαν υπερψηφίσει και μόνο η Ελληνική Λύση καταψή-
φισε, ενώ το ΚΚΕ είχε δηλώσει «παρών».

Το προφίλ του καπνιστή
To ζήτημα είναι πόσο βάσιμη είναι η πρόβλεψη για τέτοιο πλήγμα 
στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όσο κι αν ο αριθ-
μός των 3.000-4.000 καταστημάτων, αν και μεγάλος σε απόλυτα 
μεγέθη, είναι σχετικά μικρός σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς δεν 
καλύπτει ούτε τα μισά μαγαζιά ενός δήμου όπως η Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας σε δείγμα 
1.908 ενηλίκων, η οποία την ημέρα που η Βουλή ψήφιζε τις απα-
γορεύσεις παρουσιάστηκε από τον διευθυντή του Ινστιτούτου Δη-
μόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και πρόεδρο 
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τον Έλεγχο του Καπνίσμα-
τος, Παναγιώτη Μπεχράκη, και τον πρόεδρο της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρείας, Ευάγγελο Φιλόπουλο, λιγότεροι από ένας 
στους πέντε Έλληνες καπνίζουν σε καθημερινή βάση. Για την α-
κρίβεια, το συγκεκριμένο ποσοστό ανέρχεται σε 17,9% του πληθυ-
σμού, ενώ περίπου ένας στους δέκα (9,6%) δηλώνει περιστασιακός 
καπνιστής, κατηγορία στην οποία ανήκουν όσοι καπνίζουν λιγό-
τερα από επτά τσιγάρα την εβδομάδα.
Οι αριθμοί διατηρούν μεν την Ελλάδα στην κορυφή των χωρών-
μελών του ΟΟΣΑ, όπου καπνιστές δηλώνουν 18%, αλλά δείχνουν 
ότι μέσα σε μία δεκαετία το ποσοστό των καπνιστών στον πληθυ-
σμό μειώθηκε κατά το 1/3, καθώς το 2009 είχαν δηλώσει καπνι-

στές, σταθεροί ή περιστασιακοί, τέσσερις στους δέκα.
Οι αριθμοί μειώνονται δραματικά στις νεότερες ηλικίες, όπου με-
ταξύ 18 και 24 ετών συστηματικοί καπνιστές δήλωσαν μόλις 7,9%, 
ποσοστό το οποίο ανέβηκε κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες, στο 9,9%, 
στην ηλικιακή γκάμα 25-34.
Σύμφωνα με την έρευνα, τον «σκληρό πυρήνα» των καπνιστών α-
ποτελεί η ηλικία 45-50, όπου το 26,1% δηλώνει ότι καπνίζει συστη-
ματικά.

Καπνίζουν αυτοί που πληρώνουν
Αυτό ακριβώς δημιουργεί και το πρόβλημα των καταστημάτων υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος, γιατί αυτή είναι η κύρια ηλικιακή ομάδα 
των πελατών τους. «Είναι άνθρωποι που έχουν –συνήθως– δουλειά 
και αντέχουν τις εξόδους, τόσο οικονομικά όσο και από θέματα υ-
γείας» λένε.
Σύμφωνα με την έρευνα του ΟΟΣΑ, η οποία κατέγραψε και το προ-
φίλ των καπνιστών, σε ορισμένες χώρες, ανάμεσα στις οποίες και 
η Ελλάδα, τα τσιγάρα συνοδεύουν τον καφέ ή το τσάι, την κατανά-
λωση αλκοόλ και συνηθίζονται μετά το γεύμα.
Σύμφωνα με μια ιδιαίτερα διαδεδομένη στους ιδιοκτήτες καταστη-
μάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος άποψη, ο καπνιστής καταναλώ-
νει περισσότερο αλκοόλ από τον μη καπνιστή. «Πουλώντας χυμούς 
δεν βγαίνει το μαγαζί» είναι ένας ιδιαίτερα διαδεδομένος στους κύ-
κλους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αφορισμός.

Αναζητώντας νέους πελάτες
H εξέλιξη έχει πανικοβάλει μεγάλο μέρος του κλάδου, το οποίο 
δουλεύει υπό πίεση, γιατί τους τελευταίους μήνες έχει αυξηθεί ο α-
νταγωνισμός, καθώς έχουν αυξηθεί σημαντικά τα νέα καταστήματα 
αλλά και οι αιτήσεις για άδειες για νέα καταστήματα.
Η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη γι’ αυτούς γιατί αυτή τη φορά, 
σε αντίθεση με την περίοδο Αβραμόπουλου, οι πελάτες δείχνουν 
να μην προτιμούν τον νόμο της σιωπής, όπως έκαναν τότε και όσοι 
δεν κάπνιζαν, και κάνουν οι ίδιοι τις καταγγελίες, τις περισσότερες 
φορές μέσα από το μαγαζί, ενώ στους καπνιστές έχει δημιουργήσει 
φόβο και το προσωπικό πρόστιμο που προβλέπεται σε όσους κα-
πνίζουν σε κλειστό χώρο. Αυτή η απειλή δεν μπορεί να διασκεδα-
στεί από καμία διαβεβαίωση του μαγαζιού ότι δεν θα γίνει έλεγχος 
για κάπνισμα.
Η πρώτη λύση που προτάθηκε στα μαγαζιά, όταν διαπιστώθηκε ότι 
αυτή τη φορά ο νόμος δεν θα έσπαγε, ήταν η προσφυγή στα δικα-
στήρια. Κάποιοι δικηγόροι, στους οποίους απευθύνθηκαν καταστη-
ματάρχες, προεξόφλησαν την αποτυχία του εγχειρήματος, καθώς 
εξέφρασαν την άποψη ότι δεν υπάρχει «δικαίωμα στο κάπνισμα» 
αλλά «ελευθερία του καπνίσματος», στην οποία ο νομοθέτης μπο-
ρεί να βάλει περιορισμούς, όπως η πλήρης απαγόρευση στους κλει-
στούς χώρους συνάθροισης.
Κάποιοι άλλοι ανέλαβαν τις υποθέσεις και περιμένουν τη δικαίωση.
Η δεύτερη λύση στην οποία καταφεύγουν όλο και περισσότεροι ι-
διοκτήτες καταστημάτων εστίασης είναι η διατήρηση της πελατείας 
«μετά το τσιγάρο». Σε αυτή την κατεύθυνση, ενισχύουν τη διαφή-
μιση του καταστήματος, το οποίο προβάλλουν περισσότερο ως χώρο 
στον οποίο ο πελάτης θα απολαύσει κάτι ειδικό ή ξεχωριστό, χάριν 
του οποίου το τσιγάρο θα περάσει σε δεύτερη μοίρα, ενώ παράλ-
ληλα προσπαθούν να προσελκύσουν τα υπόλοιπα 3/4 της κρίσιμης 
ηλικιακής ομάδας των 45-50 που δεν καπνίζουν.
Στην ίδια κατεύθυνση, όλο και περισσότερα μαγαζιά καταφεύγουν 
στη διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων μίας φοράς, η μοναδικότητα 
των οποίων και πάλι θα βάλει σε δεύτερη μοίρα τη στέρηση του τσι-
γάρου. 
Μέχρι στιγμής, η περίοδος είναι μικρή για να εκτιμηθεί το αποτέλε-
σμα τέτοιων προωθητικών ενεργειών, η αποτίμηση των οποίων θα γίνει 
μέσα στη χειμερινή περίοδο και ίσως δώσει μια διαφορετική κατεύ-
θυνση στην επιχειρηματική διαχείριση της ψυχαγωγίας της εστίασης.
Πάντως, κάποιοι καταστηματάρχες του χώρου επισημαίνουν ότι οι 
εργαζόμενοι του κλάδου, από τους σερβιτόρους μέχρι τους μουσι-
κούς, δεν έχουν αναμειχθεί στην αντιπαράθεση.
«Γιατί να μη δώσει συγχαρητήρια ο Ρέμος στο κοινό του;» σχολίαζε 
παλιός θαμώνας νυχτερινών κέντρων. Αν 2.000 θεατές καπνίσουν 
ένα τσιγάρο, ο Ρέμος θα έχει καπνίσει 2.000…

Ο ΡΈΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΏΝΈΙ  
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΝΙΚΗΣ  

ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγµατικό εαυτό σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Μια συνάντηση που αναµενόταν µε οξυµένο ενδιαφέρον 
ήταν προγραµµατισµένη για χθες.

Τελικά, όµως, αποδείχθηκε πως ο Ερντογάν έχει τον τρόπο 
του να γοητεύει καγκελαρίους.

Και όχι µόνο ο Ερντογάν.

Στην Αθήνα, πάλι, σύντροφοι και συντρόφισσες έχουν επι-
δοθεί σε µπαράζ νυχτερινών εµπρησµών αυτοκινήτων και 
διαφόρων άλλων καπιταλιστικών συµβόλων σε διάφορες 
περιοχές.

Το χτύπηµα ήταν µεγάλο.

Γρήγορα εξαπλώθηκε η ανησυχία.

Ο γνωστός ψύχραιµος αναλυτής-βουλευτής Παπαχριστό-
πουλος, πρώην ΑΝΕΛ, νυν ΣΥΡΙΖΑ, έσπευσε να εξηγήσει το 
φαινόµενο.

Επιπλέον, η πρωτοεµφανιζόµενη οργάνωση «Σύντροφοι και 
Συντρόφισσες» ανέλαβε την ευθύνη για ένα άλλο µπαράζ 
εµπρηστικών ενεργειών σε στρατηγικούς στόχους, όπως 
µια αντιπροσωπεία ακριβών αυτοκινήτων, δύο πολύ κακά, 
ανάλγητα ΑΤΜ, τέσσερα οχήµατα του ΟΤΕ, γνωστά για την 
αντεπαναστατική δράση τους, ένα βανάκι της Ερασµείου 

Παράλληλα συνεχιζόταν η κατάθεση Ράικου στην προα-
νακριτική επιτροπή της Βουλής, προσφέροντας ορισµένες 
µεγάλες στιγµές και για τις δύο πλευρές.
Από τη µια…

Κι από την άλλη…

Για την ακρίβεια,

Το χτύπηµα ήταν µεγάλο.
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Ελληνογερµανικής Σχολής για… προφανείς λόγους, αλλά 
και ένα φορτηγό του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΥΠΕΧΩ∆Ε;). Η κορύφωση 
της δράσης τους ήρθε στην έναρξή της, καθώς, όπως µας 
ενηµερώνουν, στις 6 Ιανουαρίου «επιτεθήκαµε εµπρηστικά 
και στο Ίδρυµα Μητσοτάκη, στην οδό Ψαροµηλίγκου, στον 
Κεραµεικό». Όλα αυτά έγιναν για «αλληλεγγύη στους/στις 
καταληψίες απ’ το Κουκάκι», εντασσόµενα στο πλαίσιο της 
γενικότερης «επαναστατικής υπόθεσης» που βρίσκεται σε 
πλήρη εξέλιξη, απ’ ό,τι φαίνεται, µε στόχο «έναν κόσµο χωρίς 
καταπιεστές και καταπιεσµένους, για µια κοινωνία ισότητας, 
αλληλεγγύης και δικαιοσύνης», όπως αναφέρεται στο δελτίο 
Τύπου που εξέδωσαν.

Τουτέστιν, τη µέρα ψάχνουν δουλειά και τα βράδια βγαίνουν 
να κάψουν αυτοκίνητα οι άνεργοι – όσο περισσότεροι θα 
γίνονται, τόσο περισσότερα αυτοκίνητα θα καίγονται.



Έ
γκριτοι αρθρογράφοι 
από τον χώρο της ΝΔ ε-
κτιμούν –και το γρά-
φουν– ότι ο κ. Μητσο-
τάκης θα προσφύγει σύ-
ντομα σε εκλογές. Όπως 
εξηγούν, θα είναι μια α-

πόφαση-μονόδρομος, διότι θα έχει ολοκλη-
ρώσει το μεταρρυθμιστικό του έργο, που ήδη 
το «τρέχει», θα κερδίσει τις εκλογές έχο-
ντας μια νέα καθαρή τετραετία και, το κυρι-
ότερο, θα κάψει την απλή αναλογική, κάνο-
ντας τώρα τις διπλές εκλογές.
Η ανάλυση είναι σωστή. Οποιοσδήποτε πρω-
θυπουργός της Μεταπολίτευσης έτσι θα σκε-
φτόταν και αυτό θα έπραττε. Από τον Ανδρέα 
Παπανδρέου μέχρι τον Αλέξη Τσίπρα, που 
οδήγησε τη χώρα μόνο σε πρόωρες εκλογές 
(και τις τρεις φορές που μπόρεσε), η βασική 
σκέψη θα ήταν «πώς θα τη φέρουμε στον α-

την ψήφο των μεγάλων κομμάτων. Ή ζητά 
από τους πολίτες να αποδεχτούν την απα-
γόρευση του καπνίσματος και η συντριπτική 
πλειονότητα το τηρεί (κάτι πρωτοφανές γι’ 
αυτή τη χώρα της μαγκιάς).
Ο κ. Μητσοτάκης έχει τοποθετήσει, λοι-
πόν, απέναντί του όλες τις παθογένειες της 
αντιπολίτευσης και αυτές μάχεται. Προσπα-
θεί να επιφέρει στη χώρα μια κανονικότητα 
και μια λογική παντού. Να αλλάξει το κόμμα 
του, φέρνοντάς το στον κεντρώο χώρο. Θέλει 
να συνεφέρει το πολιτικό σύστημα, να ενερ-
γοποιήσει το ενδιαφέρον των πολιτών, να 
λειτουργούν με διαφάνεια και ταχύτητα η 
Βουλή και οι θεσμοί, να επιβληθεί παντού α-
ξιοπιστία έργων και λόγων και πολλά άλλα.
Και τι ξέρει; Πως μόνο έτσι θα ξανακερδίσει 
τις επόμενες εκλογές (του 2023 φυσικά). Γιατί, 
όπως είπαμε, δεν σκέφτεται όπως οι εκπρόσω-
ποι του παλιού. Άλλωστε αυτοί δεν είναι ακρι-

ντίπαλο;». Όμως αυτό δεν ισχύει για τον κ. 
Μητσοτάκη, ο οποίος δεν πρόκειται να κάνει 
πρόωρες εκλογές.
Ακόμα και οι κοντινοί σε αυτόν αρθρογράφοι 
και αναλυτές δεν έχουν κατανοήσει πώς σκέ-
φτεται ο νυν πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτά-
κης αδιαφορεί εντελώς να «τη φέρει στον α-
ντίπαλο». Δεν σχεδιάζει τακτικές λάσπης στο 
παρασκήνιο, ούτε μοιράζει ατάκες για κατα-
νάλωση στα τηλεπαράθυρα. Επιπλέον, θεω-
ρεί ότι μια τέτοια πρακτική θα ωφελήσει τον 
ίδιο και πολύ περισσότερο τη χώρα. Τι ακρι-
βώς κάνει, λοιπόν; Πρώτα απ’ όλα, σε αντί-
θεση με τις συνήθειες της Μεταπολίτευσης, 
ενώνει.
Προτείνει μια Πρόεδρο Δημοκρατίας που 
δεν ανήκει στη ΝΔ, αν και μπορούσε να ε-
κλέξει όποιον ήθελε με τις 158 ψήφους που 
διαθέτει. Αυτό δεν θα έκαναν οι προηγούμε-
νοι; Για τρίτη φορά, όμως, θέλει να ενώσει 

βώς πολιτικοί του αντίπαλοι. Είναι ξεπερασμέ-
νοι από την ίδια την πραγματικότητα.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιογράφος 
και συγγραφέας.

Ακόμα και οι κοντινοί 
σε αυτόν αρθρογράφοι 
και αναλυτές δεν έχουν 
κατανοήσει πώς σκέφτεται 
ο νυν πρωθυπουργός. Ο 
κ. Μητσοτάκης αδιαφορεί 
εντελώς να «τη φέρει στον 
αντίπαλο». Δεν σχεδιάζει 
τακτικές λάσπης στο 
παρασκήνιο, ούτε μοιράζει 
ατάκες για κατανάλωση 
στα τηλεπαράθυρα.

ΠΡΌΩΡΕΣ ΕΚΛΌΓΕΣ;  
ΠΟΤΈ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ!

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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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



www.freesunday.gr20 26.01.2020

ρεπορτάζ

Σ
τη 1.30 μ.μ. της 21ης Ιανουαρίου ο πρόεδρος της 
Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, με το προ-
εδρείο της Βουλής, παρουσία και του γενικού 
γραμματέα του Κοινοβουλίου, Γιώργου Μυλω-
νάκη, έφτασαν στο Αρσάκειο Μέγαρο. Εκεί, στο 
γραφείο της, τους περίμενε η Κατερίνα Σακελ-
λαροπούλου, προκειμένου να της ανακοινωθεί 
πως είναι η επόμενη Πρόεδρος της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, η πρώτη στην Ιστορία.

Η κ. Σακελλαροπούλου επέλεξε να υποδεχτεί το προεδρείο της 
Βουλής, τους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους με φόντο 
τη φωτογραφία του πατέρα της, Νικόλαου Σακελλαρόπουλου, και 
μια κούπα πάνω στο γραφείο της που χρησίμευε ως μολυβοθή-
κη με το πρόσωπο της θρυλικής Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ.
Και αυτή ήταν η είδηση της ημέρας. Η κούπα της νέας Προέδρου 
έγινε viral και το όνομα της Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ «τρέλα-
νε» το ελληνικό Google.
Η δικαστής Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ είναι μέλος του Ανω-

 ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Η κ. Σακελλαροπούλου επέλεξε 
να υποδεχτεί το προεδρείο της 
Βουλής, τους δημοσιογράφους 
και τους φωτογράφους έχοντας 
πάνω στο γραφείο της μια κούπα 
που χρησίμευε ως μολυβοθήκη 
με το πρόσωπο της θρυλικής Ρουθ 
Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ. Η κούπα 
της νέας Προέδρου έγινε viral και 
μετέδωσε ένα σαφές μήνυμα. Η 
κ. Σακελλαροπούλου πρότεινε το 
φύλο της έναντι των υπολοίπων 
χαρακτηριστικών της πριν ακόμα 
ορκιστεί στο ύπατο αξίωμα της 
χώρας.

τάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και 83 ετών. Είναι γνωστή για τους 
αγώνες που έχει δώσει για τα ατομικά δικαιώματα, ειδικά των γυ-
ναικών, η ζωή της έχει γίνει δύο φορές κινηματογραφική ταινία, 
ενώ το 2018 εξέφρασε την υποστήριξή της στο κίνημα #MeToo, 
το οποίο ενθαρρύνει τις γυναίκες να μιλούν για τις εμπειρίες τους 
από τη σεξουαλική παρενόχληση.
Η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου έδωσε ένα σαφές μήνυμα πριν 
ακόμα ορκιστεί στο ύπατο αξίωμα της χώρας. Πρότεινε το φύλο 
της έναντι των υπολοίπων χαρακτηριστικών της. Ήταν σαν να 
έλεγε «επιτέλους» σε μια χώρα όπου η θέση των γυναικών, όχι 
μόνο σε ανώτατα αξιώματα, είναι ξεκάθαρα υποβαθμισμένη.

Ποια ισότητα;
Τον Οκτώβριο του 2019 δημοσιεύτηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστι-
τούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) ο επικαιροποιημένος 
Δείκτης για την Ισότητα σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Κάθε δύο χρό-
νια το EIGE βαθμολογεί τα 28 κράτη-μέλη με βάση τις επιδόσεις 
τους όσον αφορά την ισότητα σε έξι τομείς: εργασία, χρήμα, εξου-
σία, γνώση, χρόνος και υγεία. Αποτυπώνει επίσης την κατάσταση 
που επικρατεί στην Ευρώπη των «28» σε σχέση με τη βία κατά 
των γυναικών. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στην τελευταία θέση 
της κατάταξης. Την τελευταία.
Η εκλογή της κ. Σακελλαροπούλου δεν αλλάζει αυτούς τους 
δείκτες. Χρειάζονται πολύ περισσότερα. Σε ολόκληρη την Ε.Ε. οι 
γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις θέσεις λήψης αποφάσεων, 
ιδιαίτερα στην πολιτική και στις επιχειρήσεις, ενώ στα υψηλά αξι-
ώματα όπου έχουν αναρριχηθεί γυναίκες η κριτική που δέχονται 
είναι συχνά πολύ σκληρότερη και αυστηρότερη εξαιτίας φυσικά 
του φύλου τους. Άλλωστε η Ιστορία έχει επιφυλάξει διαχρονικά 
κακομεταχείριση στις ισχυρές γυναίκες. «Παρά τη φαινομενι-
κή ισότητα, η δυσκολία στο να γίνει αποδεκτή η γυναίκα σε μια 
θέση εξουσίας που ιστορικά είναι συνδεδεμένη με τους άνδρες 
παραμένει» είχε πει στην ομιλία της για τις γυναίκες σε ηγετικές 
θέσεις πριν από έναν χρόνο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο η ίδια η κ. 
Σακελλαροπούλου.
Και η ερώτηση παραμένει: αξιολογούνται τα προσόντα ενός πο-
λιτικού προσώπου βάσει του φύλου του; Υπάρχει ορθότητα σε 
αυτό το ερώτημα;

Ισχυρή πατριαρχία
Οι δεξιότητες των γυναικών συχνά υποτιμώνται, επειδή θεωρεί-
ται ότι αντικατοπτρίζουν «γυναικεία» χαρακτηριστικά και όχι απο-
κτημένες ικανότητες. Γι’ αυτό και πολλοί ισχυρίζονται πως στις 
γυναίκες πολιτικούς τα χαρακτηριστικά του φύλου τους έχουν… 
ευνουχιστεί, δηλαδή πως συμπεριφέρονται, κινούνται και ενερ-
γούν με αντρικές προδιαγραφές. Οι αυστηρές ενδυματολογικές 
γραμμές εξαλείφουν την υποψία μπούστου και η φούστα, όταν 
κάνει την εμφάνισή της, παραμένει πεισματικά κάτω από το γό-
νατο.
Και αν για την εξωτερική τους εμφάνιση εύκολα γίνονται αντιλη-
πτές οι κοινωνικές συμβάσεις, τι συμβαίνει με τη συμπεριφορά 

Μια γυναίκα  
στο Προεδρικό Μέγαρο
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•  Η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ κυβερνά 
από το 2005 την πρώτη ευρωπαϊκή οικονο-
μική δύναμη, τη Γερμανία. Επανεξελέγη από 
τους βουλευτές τον Μάρτιο του 2018 για τέ-
ταρτη θητεία, εξασθενημένη πάντως μετά τις 
βουλευτικές εκλογές, στις οποίες η πολιτική 
οικογένειά της κατέγραψε ιστορικά χαμηλή 
επίδοση: χρειάστηκαν πέντε μήνες για να 
συγκροτηθεί μια κυβέρνηση συνασπισμού. 
Πρώτη γυναίκα που έφτασε στο αξίωμα αυτό 
στη Γερμανία, έχει χαρακτηριστεί πολλές φο-
ρές από το περιοδικό «Forbes» «η πιο ισχυ-
ρή γυναίκα του κόσμου».

•  Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Δεκέμ-
βριο του 2019, ασχολήθηκε με την πολιτική 
σε τοπικό επίπεδο στα τέλη του ’90, όταν 
εκλέχθηκε στην περιφέρεια του Ανόβερο. 
Το 2005 έγινε υπουργός Οικογενειακών 
Υποθέσεων της Γερμανίας, έπειτα υπουργός 
Εργασίας και στη συνέχεια υπουργός Άμυνας 
στην κυβέρνηση Μέρκελ. Έχει επτά παιδιά 
που γεννήθηκαν μεταξύ 1987 και 1999, είναι 
η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και η πρώτη πρόεδρος γενικά που 
καλείται να υπηρετήσει τα συμφέροντα της 
Ε.Ε. σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Από το 

Green Deal, που η ίδια προώθησε ως προτε-
ραιότητά της, μέχρι το Brexit και το προσφυ-
γικό, η Φον ντερ Λάιεν είναι δοκιμασμένη στα 
δύσκολα και θα τα καταφέρει.

•  H Κριστίν Λαγκάρντ είναι επικεφαλής της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τον 
Νοέμβριο του 2019. Διετέλεσε με επιτυχία 
πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Τα-
μείου, υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας, 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και υπουρ-
γός Εμπορίου. Η Λαγκάρντ έχει πολλές 
πρωτιές: ήταν η πρώτη γυναίκα που έγινε 
υπουργός Οικονομίας σε χώρα που ανήκει 
στους G8 και η πρώτη γυναίκα επικεφαλής 
του ΔΝΤ και της ΕΚΤ. Τον Νοέμβριο του 2009 
οι «Financial Times» την έχρισαν «την κα-
λύτερη υπουργό Οικονομίας των χωρών 
της Ευρωζώνης», ενώ το 2018 το περιοδικό 
«Forbes» την κατέταξε τρίτη στη λίστα με τις 
ισχυρότερες γυναίκες στον κόσμο.

•  Η Σοφί Βιλμές, 44 ετών, γαλλόφωνη Φιλε-
λεύθερη Βελγίδα, διορίστηκε τον Οκτώβριο 
προσωρινή πρωθυπουργός από τον βασιλιά 
Φίλιππο. Διαδέχτηκε τον Σαρλ Μισέλ και έγινε 
η πρώτη γυναίκα που αναδείχθηκε στη θέση 
αυτή στο Βέλγιο. Η κυβέρνηση της Βιλμές, 

πάντως, διαχειρίζεται απλώς τις τρέχουσες 
υποθέσεις: το βασίλειο δεν έχει κυβέρνηση με 
πλήρη καθήκοντα από τον Δεκέμβριο του 2018. 
Οι διαπραγματεύσεις για να σχηματιστεί νέος 
συνασπισμός προχωρούν με βήμα σημειωτόν 
μετά τις βουλευτικές εκλογές του περασμένου 
Μαΐου, οι οποίες προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτε-
ρο κατακερματισμό του πολιτικού τοπίου.

•  Η Συντηρητική Κολίντα Γκράμπαρ-Κιτά-
ροβιτς, 51 ετών, είναι από το 2015 Πρόε-
δρος της Κροατίας, μια θέση κυρίως τιμη-
τική. Ωστόσο, η πρώτη γυναίκα αρχηγός 
του κροατικού κράτους θα παραχωρήσει τη 
θέση της στις 18 Φεβρουαρίου στον σοσι-
αλδημοκράτη Ζόραν Μιλάνοβιτς, ο οποίος 
την κέρδισε στον δεύτερο γύρο των προ-
εδρικών εκλογών που διεξήχθη στις 5 Ια-
νουαρίου.

•  Αφού κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές, η 
επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών Μέτε 
Φρέντρικσεν, σχημάτισε την κυβέρνησή 
της τον Ιούνιο και έγινε έτσι, στα 41 χρόνια 
της, η πιο νέα πρωθυπουργός στην ιστορία 
της Δανίας.

•  Η Κέρστι Κάλιουλαϊντ, πρώην μέλος του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, έγινε τον 
Οκτώβριο του 2016 η πρώτη Πρόεδρος της 
Εσθονίας. Εξελέγη από το κοινοβούλιο και κα-
τέχει μια θέση που είναι κυρίως τιμητική.

•  Η σοσιαλδημοκράτισσα Σάνα Μαρίν στη 
Φινλανδία έγινε στις 10 Δεκεμβρίου 2019, 
στα 34 της, η νεότερη εν ενεργεία επικεφα-
λής κυβέρνησης στον πλανήτη. Εκθρονί-
σθηκε, ωστόσο, τον Ιανουάριο από τον Σε-
μπάστιαν Κουρτς, ο οποίος άρχισε σε ηλικία 
33 ετών μια δεύτερη θητεία επικεφαλής της 
αυστριακής κυβέρνησης.

•  Η Φιλελεύθερη δικηγόρος Ζουζάνα Τσα-
πούτοβα, που αγωνίζεται κατά της διαφθο-
ράς και ανέλαβε καθήκοντα στις 15 Ιουνίου, 
είναι η πρώτη γυναίκα που κατακτά την Προ-
εδρία της Σλοβακίας. Αν και αρχάρια στην 
πολιτική, τον Μάρτιο κέρδισε με διαφορά τον 
υποψήφιο του κυβερνώντος κόμματος.

•  Εκτός της Ε.Ε., γυναίκες κατέχουν υψηλά 
αξιώματα στη Νορβηγία (Έμα Σόλμπεργκ, 
πρωθυπουργός), στην Ισλανδία (Κατρίν Για-
κομπσντότιρ, πρωθυπουργός), στη Γεωργία 
(Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, Πρόεδρος) και στη 
Σερβία (Άνα Μπρνάμπιτς, πρωθυπουργός).

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΎΚΛΟΣ ΓΎΝΑΙΚΏΝ ΠΟΎ ΚΑΤΈΧΟΎΝ ΚΟΡΎΦΑΙΑ ΑΞΙΏΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Έ.Έ.

τους; Το μητρικό φίλτρο (που βέβαια σύγχρονες έρευνες αμφι-
σβητούν ως αταβιστικό χαρακτηριστικό) μπορεί να επηρεάσει τις 
πολιτικές αποφάσεις τους; Ο ψυχολόγος, διδάκτωρ του Πανεπι-
στημίου Χάρβαρντ, Στίβεν Πίνκερ στην ερώτηση «θα επικρατούσε 
περισσότερη ειρήνη στον πλανήτη μας αν διοικούσαν γυναίκες;» 
απαντά ξεκάθαρα «ναι». Στο βιβλίο του «The better angels of our 
nature» ισχυρίζεται πως οι γυναίκες στη διαδρομή της Ιστορίας 
μας ήταν και εξακολουθούν να είναι η ειρηνευτική δύναμη.

Ο Μπαράκ Ομπάμα υπέρ των γυναικών πολιτικών
«Αν οι γυναίκες κυβερνούσαν όλες τις χώρες του κόσμου, θα 
υπήρχε μια γενική βελτίωση στις συνθήκες διαβίωσης και στα 
εισοδήματα» δήλωσε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ 
Ομπάμα τον Δεκέμβριο του 2019.
Μιλώντας σε μια ιδιωτική εκδήλωση με θέμα την ηγεσία, τόνισε 

ότι, όσο βρισκόταν ο ίδιος στην εξουσία, σκεφτόταν πώς θα ήταν ο 
κόσμος αν κυβερνούσαν γυναίκες. «Γυναίκες, θέλω μόνο να ξέ-
ρετε, δεν είστε τέλειες, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι αναμ-
φισβήτητα ότι είστε καλύτερες από εμάς τους άντρες» δήλωσε 
ο Μπαράκ Ομπάμα κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Singapore 
Expo. «Είμαι απολύτως βέβαιος ότι για δύο χρόνια, εάν κάθε 
κράτος στη γη ήταν υπό τη διοίκηση γυναικών, θα βλέπατε μια 
σημαντική βελτίωση σχεδόν σε όλα» παρατήρησε ο πρώην Πρό-
εδρος, διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται σε «βιοτικό επίπεδο και 
αποτελέσματα».
Και μπορεί γυναίκες και άντρες να ισχυρίζονται πως ο πολιτικός 
κόσμος σε αυτό το υψηλό επίπεδο είναι άφυλος, ωστόσο κορυ-
φαίοι ακαδημαϊκοί, πολιτικοί και διεθνείς οργανισμοί ισχυρίζο-
νται το αντίθετο. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, «περισσότερες γυναίκες 
στην πολιτική δημιουργούν ισχυρότερες δημοκρατίες». Μάλιστα, 

οι γυναίκες τείνουν να καινοτομούν στην πολιτική, στηρίζοντας 
κοινωνικά ζητήματα που συχνά δεν λαμβάνονται υπόψη από τον 
ανδρικό πληθυσμό.
Επίσης, όταν οι γυναίκες εντάσσονται σε ειρηνευτικές διαδικασί-
ες, οι πιθανότητες να υπάρξει συμφωνία που θα διαρκέσει του-
λάχιστον 15 χρόνια εκτινάσσονται στο 35%, σύμφωνα με έκθεση 
του Διεθνούς Ινστιτούτου Ειρήνης το 2015. Ωστόσο, μεταξύ 1992 
και 2011 μόλις το 2% των κύριων μεσολαβητών σε θέματα που 
αφορούσαν την ειρήνη ήταν γυναίκες.
Και, τελικά, γιατί οι γυναίκες εν έτει 2020 δεν έχουν τόσο ισχυρή 
παρουσία στην πολιτική; Την απάντηση σίγουρα την υποψιάζεστε. 
Την επιβεβαιώνουν και οι ειδικοί, σύμφωνα με τους οποίους οι 
γυναίκες πέφτουν συχνά «θύματα» της παράδοσης, της αρσενι-
κής πολιτικής κουλτούρας και του σεξισμού, καθώς η πατριαρχία 
ακόμα καλά κρατεί.



Σ
ηµαντικές αλλαγές για τις 
συντάξεις, τις ασφαλιστι-
κές εισφορές και τους ε-
λεύθερους επαγγελµατίες 
περιλαµβάνονται στο νέο 
ασφαλιστικό νοµοσχέδιο 

που αναµένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή 
το πρώτο δεκαπενθήµερο του Φεβρουαρίου. 
Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αναδροµικές 
αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2019 σε κύ-
ριες και επικουρικές συντάξεις.
Πιο αναλυτικά, οι αυξήσεις στις κύριες συ-
ντάξεις αφορούν όσους έχουν πάνω από 30 
χρόνια ασφάλισης µε τα νέα ποσοστά ανα-
πλήρωσης, ενώ οι επικουρικές συντάξεις ε-
πιστρέφουν στα επίπεδα του 2016.
Από την πλευρά του, πάντως, ο υπουργός 
Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, διαβεβαιώνει 
ότι το ασφαλιστικό σύστηµα θα είναι βιώ-
σιµο έως το 2070, ενώ διευκρινίζει ότι δεν 
θα γίνει καµία µείωση στις συντάξεις.

Εισφορές
Μία από τις σηµαντικότερες αλλαγές που 
φέρνει το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο είναι 
οι νέες, «κουρεµένες» εισφορές για τον ερ-
γοδότη και για τον εργαζόµενο, που θα 
έχουν ως αποτέλεσµα και την αύξηση των α-
ποδοχών των απασχολούµενων.
Βάσει του σχεδιασµού του υπουργείου Ερ-
γασίας, οι εισφορές, µέχρι το 2023, θα έχουν 
µειωθεί κατά 5%.
Ωστόσο, στην παρούσα φάση έχει «κλειδώ-
σει» ότι από την 1η Ιουνίου 2020, και µόνο 
για τις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, 
οι ασφαλιστικές εισφορές των µισθωτών µει-
ώνονται κατά 0,90 µονάδες ως ακολούθως:
• Κατά 0,75 ποσοστιαίες µονάδες (π.µ.) των 
ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η µεί-
ωση επιµερίζεται κατά 0,48 π.µ. στο ασφάλι-
στρο του εργοδότη και κατά 0,27 π.µ. στο α-
σφάλιστρο του εργαζοµένου. Το συνολικό α-
σφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαµορφώνεται σε 
4,25 π.µ. και κατανέµεται κατά 2,69 π.µ. στον 

εργοδότη και κατά 1,56 π.µ. στον εργαζόµενο.
• Κατά 0,15 π.µ. των ασφαλίστρων υπέρ του 
Ενιαίου Λογαριασµού για την Εφαρµογή 
Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ). Συµπλη-
ρωµατική χρηµατοδότηση ασφαλιστικού συ-
στήµατος.

Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες
Με το νέο ασφαλιστικό διαµορφώνονται έξι 
κλίµακες για τις εισφορές κύριας ασφάλισης 
των ελεύθερων επαγγελµατιών. Οι έξι κατη-
γορίες που φέρνει το νέο ασφαλιστικό είναι 
οι εξής:
• 1η κατηγορία: 155 ευρώ
• 2η κατηγορία: 186 ευρώ
• 3η κατηγορία: 236 ευρώ
• 4η κατηγορία: 297 ευρώ
• 5η κατηγορία: 369 ευρώ
• 6η κατηγορία: 500 ευρώ
Σύµφωνα µε τις τελευταίες εκτιµήσεις, οι ε-
λεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµε-
νοι και αγρότες θα πρέπει να επιλέξουν την 
ασφαλιστική τους κλίµακα εντός του Απρι-
λίου. Όσοι δεν προβούν στην επιλογή θα ε-
νταχθούν αυτόµατα στην πρώτη κατηγορία 
των 155 ευρώ.

Τα «µπλοκάκια»
Μισθό άνω των 800 ευρώ τον µήνα, µεικτά, 
θα πρέπει να έχουν από τη µισθωτή τους α-
πασχόληση όσοι έχουν και δεύτερη δουλειά 
µε «µπλοκάκι» προκειµένου να απαλλαγούν 
πλήρως από τις δεύτερες εισφορές.
Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι να 
στηριχτεί η πλήρης απασχόληση, να απλο-
ποιηθεί το σύστηµα και να ελαφρυνθούν οι 
παράλληλα απασχολούµενοι.
Για τον λόγο αυτόν τίθενται συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις ώστε κάποιος µε παράλληλη 
απασχόληση να απαλλαγεί από τις διπλές ει-
σφορές που επέβαλε ο νόµος Κατρούγκαλου. 
Βασική, δε, είναι να συµπληρώνει από τις ει-
σφορές που καταβάλλει για τη µισθωτή εργα-
σία του το ύψος των εισφορών που αντιστοι-

χεί όχι στην πρώτη αλλά στη δεύτερη ασφα-
λιστική κατηγορία των µη µισθωτών, αυτή 
δηλαδή των 252 ευρώ τον µήνα (κύρια ασφά-
λιση και υγεία).
Παράλληλα, η σχετική διάταξη προβλέπει 
ως δικλίδα ασφαλείας, προκειµένου να µην 
υποκατασταθεί η µισθωτή εργασία από ερ-
γασία µε δελτίο παροχής υπηρεσιών, ότι εάν 
η δεύτερη απασχόληση παρέχεται προς τον 
ίδιο εργοδότη ή εταιρεία συνδεδεµένη µε 
αυτόν, ο εργαζόµενος θα ασφαλίζεται για το 
σύνολο του ποσού που αντιστοιχεί στις δύο 
αµοιβές.
Χαµηλότερες εισφορές προβλέπονται για 
πέντε χρόνια στους µισθωτούς που ανοίγουν 
για πρώτη φορά «µπλοκάκι».

Εργαζόµενοι… συνταξιούχοι
Από την άλλη, το νέο νοµοσχέδιο παρέχει τη 
δυνατότητα στους συνταξιούχους που το επι-
θυµούν να εργάζονται. Ειδικότερα, προβλέ-
πεται ότι οι συνταξιούχοι αγρότες θα µπο-
ρούν να συνεχίσουν την επαγγελµατική τους 
δραστηριότητα χωρίς καµία περικοπή της 
σύνταξής τους, λαµβάνοντας δηλαδή το 100% 
της σύνταξής τους, ενώ οι συνταξιούχοι του 
∆ηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα έχουν το 
δικαίωµα να ενταχθούν νόµιµα στην αγορά 
εργασίας λαµβάνοντας το 70% της σύνταξής 
τους και καταβάλλοντας ταυτόχρονα ασφαλι-
στικές εισφορές και φόρους.

Η κόντρα µε τον ΣΥΡΙΖΑ
Πάντως, τα προωθούµενα µέτρα έχουν προ-

καλέσει την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, 
που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι το νέο α-
σφαλιστικό επιβαρύνει τους ελεύθερους ε-
παγγελµατίες και τους χαµηλοσυνταξιού-
χους. Όπως υποστηρίζει η Κουµουνδούρου, 
«ακόµη και αυτοί που θεωρητικά αναµένουν 
αύξηση λόγω βελτίωσης κάποιων ποσοστών 
αναπλήρωσης, στην πράξη δεν θα τη δουν», 
καθώς θα είναι µόνο λογιστική.
«Την ίδια στιγµή που επιβαρύνονται οι χα-
µηλοσυνταξιούχοι, µε προκλητική ρύθµιση 
βολεύονται οι µετακλητοί των υπουργικών 
γραφείων, στους οποίους ο κ. Βρούτσης εξα-
σφαλίζει ότι θα λαµβάνουν και µισθό και σύ-
νταξη» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως 
σηµειώνουν, από τους 2.542.000 συνταξιού-
χους, πραγµατική µείωση στο ετήσιο εισό-
δηµά τους από συντάξεις θα έχει το 90% των 
συνταξιούχων, ενώ «πραγµατικές ωφέλειες 
στο ετήσιο εισόδηµά του από συντάξεις θα 
έχει µόνο το 10% των ήδη συνταξιούχων».
Σε ό,τι αφορά τις εισφορές, οι πηγές της α-
ξιωµατικής αντιπολίτευσης υπογραµµίζουν 
ότι «το 90% των ελεύθερων επαγγελµατιών 
θα έχει αύξηση 20% στις εισφορές τους». 
Όπως αναφέρουν, «επανέρχεται το άδικο 
σύστηµα των κλάσεων, που ευνοεί τα υψηλά 
εισοδήµατα σε βάρος των χαµηλών και των 
µεσαίων», ενώ ως παράδειγµα φέρνουν την 
περίπτωση ενός δικηγόρου επαρχιακής 
πόλης µε µόλις µία υπόθεση τον µήνα, ο ο-
ποίος θα πληρώνει τα ίδια µε έναν µεγαλο-
δικηγόρο στο Κολωνάκι µε υψηλότατα εισο-
δήµατα.

Το νέο ασφαλιστικό δίνει το δικαίωµα στους 
συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται.
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άρθρο

Μεγάλη Ίμια στις 31 Ιανουαρίου 1996 και το ελληνικό ελικό-
πτερο που εστάλη για έλεγχο έπεσε και σκοτώθηκαν οι τρεις α-
ξιωματικοί του πληρώματος. Με αμερικανική παρέμβαση εκτο-
νώθηκε η κρίση και αποσύρθηκαν πλοία και σημαίες. Έκτοτε 
ισχύει το δόγμα «όχι στρατεύματα, όχι σημαίες». Η ελληνική 
πλευρά επέλεξε να μην πυροβολήσει. Το «ευχαριστώ τους Α-
μερικανούς» του Κωνσταντίνου Σημίτη επιβραβεύτηκε από τον 
ελληνικό λαό στις επόμενες εκλογές. Το περιστατικό στην τε-
λική του φάση πυροδοτήθηκε από ενέργειες ιδιωτών. Η τότε 
κυβέρνηση Σημίτη δεν είχε ακόμη προλάβει να αναλάβει καθή-
κοντα. Είχε προηγηθεί το μακρόχρονο κενό εξουσίας λόγω της 
ασθένειας του Ανδρέα Παπανδρέου. Οι συμφωνίες της Μαδρί-
της το 1997 και του Ελσίνκι το 1999, που ακολούθησαν, θεωρού-
νται από πολλούς ότι ενίσχυσαν τις τουρκικές επιδιώξεις στο Αι-
γαίο, ή έστω δεν τις ανέκοψαν.
Στο μεταξύ, το 1998 εκτυλίχθηκε η ιστορία με πρωταγωνιστή 
τον τότε ηγέτη των Κούρδων Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Αφού πολέ-
μησε τους Τούρκους επί οκταετία, επιχείρησε να συνεννοηθεί 
μαζί τους. Αυτοί τον επικήρυξαν, αφού τον χαρακτήρισαν τρο-
μοκράτη, και τον καταδίωξαν. Ενώ καμία χώρα δεν τον δεχόταν 
και περιπλανιόταν ανά την Ευρώπη, ένας Έλληνας απόστρατος 
του Πολεμικού Ναυτικού τον έφερε κρυφά από την κυβέρνηση 
στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, στις 2 Φεβρουαρίου 1999, βρέθηκε 
στην ελληνική πρεσβεία στην Κένυα, συνοδευόμενος από Έλ-
ληνα πράκτορα (και σημερινό σχολιαστή στα ΜΜΕ) της ΕΥΠ. 
Χωρίς ποτέ να εξακριβωθεί τι έγινε, στις 16 του ίδιου μήνα ο Ο-
τσαλάν βρέθηκε στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι έκτοτε τον 
κρατούν φυλακισμένο. Έντονη είναι η αίσθηση ότι η Ελλάδα 
τον παρέδωσε κι έτσι απέφυγε μια δυσάρεστη αντιπαράθεση με 
τους γείτονες.
Το 2003 πρωθυπουργός της Τουρκίας έγινε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν, ήδη Πρόεδρος, η πολιτική του οποίου απογείωσε οικο-
νομικά την Τουρκία, ενίσχυσε τον εθνικισμό της και, φυσικά, 
συνέχισε αναλλοίωτη την ίδια συμπεριφορά έναντι της χώρας 
μας. Ήδη έχουμε περάσει στη φάση της έμπρακτης διεκδίκησης 

Α
πό τη λήξη του ελληνικού εμφυλίου το 1949, 
ο οποίος ήρθε αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, πέρασαν 70 χρόνια. Από τότε η χώρα 
δεν ενεπλάκη σε πόλεμο. Εκείνη η γενιά έχει 
φύγει και όσοι επιζούν ήταν παιδιά τότε. Η 
σημερινή Ελλάδα, πρακτικά, δεν έχει πολε-

μήσει ποτέ. Σχεδόν δεν θυμάται πια.
Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο έγινε το 1974, πριν από 46 χρό-
νια. Αν ο άνθρωπος γύρω στα 15 του αποκτά μια στοιχειώδη α-
ντίληψη του γίγνεσθαι, ο σημερινός 60χρονος Έλληνας ζει με 
τη διχοτομημένη Κύπρο ως δεδομένο της ζωής του. Ίσως να μη 
θυμάται ότι της εισβολής προηγήθηκε πραξικόπημα, παρακινη-
μένο από την τότε ελληνική δικτατορία και στόχο την ένωση με 
την Ελλάδα. Έκτοτε δημιουργήθηκε ένα τετελεσμένο, το οποίο 
δεν πρόκειται ποτέ να ανατραπεί, όποια λύση και αν δοθεί στο 
λεγόμενο Κυπριακό.
Το 1976 προέκυψε η κρίση του «Χόρα», τουρκικού ερευνητι-
κού σκάφους που επρόκειτο να κάνει έρευνες στην ελληνική υ-
φαλοκρηπίδα, και το 1987 προέκυψε η κρίση του «Σισμίκ» (του 
ίδιου ερευνητικού σκάφους, που μετονομάστηκε) για τον ίδιο 
λόγο, οπότε οι δύο χώρες βρέθηκαν κοντά σε πολεμικό επεισό-
διο. Ακολούθησε η Συμφωνία του Νταβός για διαπραγματεύ-
σεις και αποφυγή πολέμου, για την οποία αργότερα ο Ανδρέας 
Παπανδρέου διατύπωσε το «mea culpa» (λάθος μου).
Το 1995 η Ελλάδα κύρωσε το Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο 
της επιτρέπει να αυξήσει τα χωρικά της ύδατα από τα έξι στα δώ-
δεκα ναυτικά μίλια. Η Τουρκία, ωστόσο, έχει διατυπώσει, και έ-
κτοτε επαναλαμβάνει, ότι αυτό θα είναι αιτία πολέμου.
Τέτοιες μέρες το 1996 έλαβε χώρα το επεισόδιο των Ιμίων. Με 
αφορμή μια προσάραξη πλοίου στη Μικρή Ίμια, οι Τούρκοι δι-
εκδίκησαν δικαιώματα διάσωσης και στη συνέχεια διατύπωσαν 
εδαφικές διεκδικήσεις. Ο δήμαρχος και ο αστυνομικός διευθυ-
ντής της Κω ύψωσαν ελληνική σημαία στη Μικρή Ίμια, Τούρ-
κοι δημοσιογράφοι την κατέβασαν, το Ελληνικό Πολεμικό 
Ναυτικό την ανέβασε. Τούρκοι κομάντος αποβιβάστηκαν στη 

με διπλωματικά και στρατιωτικά μέσα. Η Τουρκία έχει ήδη πα-
ραβιάσει την κυριαρχία της Κύπρου, μέσω γεωτρήσεων στην Α-
ποκλειστική Οικονομική Ζώνη, στην Ελλάδα απειλεί ευθέως να 
κάνει το ίδιο, έχοντας συνάψει και την πρόσφατη συμφωνία με 
τη Λιβύη.
Είναι φανερό ότι η απειλή πολέμου εκ μέρους της Τουρκίας κα-
θόρισε σε υψηλό βαθμό τη συμπεριφορά μας. Μπορεί πολλοί 
εδώ στην Ελλάδα να κατηγορούν τους πολιτικούς μας για ενδο-
τισμό, ωστόσο αποτελεί γεγονός ότι όλοι εκλέχθηκαν και επα-
νεκλέχθηκαν άνετα, χωρίς ποτέ τα εθνικά θέματα να βρίσκονται 
ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη γραμμή ενδιαφέροντος. Σή-
μερα, που η Τουρκία απειλεί ευθέως, ο μέσος Έλληνας ασχολεί-
ται περισσότερο με το αν θα δώσει αναδρομικά στις συντάξεις το 
Συμβούλιο της Επικρατείας. Τρία εκατομμύρια συνταξιούχοι σε 
αυτή τη χώρα σίγουρα δεν πρόκειται να πάνε να πολεμήσουν αν 
χρειαστεί.
Εδώ και δεκαετίες η Τουρκία κινείται με συνέπεια στην κατεύ-
θυνση της έμπρακτης και ένοπλης κατοχύρωσης συμφερόντων 
της στο Αιγαίο και τώρα, που εμείς είμαστε χρεοκοπημένοι και 
αυτή πάνοπλη, παίζει και το τελικό χαρτί.
Εμείς οφείλουμε να αποφασίσουμε, χαμηλά, στην κοινωνία, όχι 
σε επίπεδο πολιτικών, αν θέλουμε να απαντήσουμε με τον ίδιο 
τρόπο ή, κυρίως, αν πρέπει να απαντήσουμε ΚΑΙ με τον ίδιο 
τρόπο. Κανένας πολιτικός δεν θα μας σύρει σε πόλεμο αν εμείς 
δεν θέλουμε. Αντίστοιχα, κανένας πολιτικός δεν θα πάρει την ευ-
θύνη του συμβιβασμού αν η κοινωνία δεν ακολουθεί.
Αν «η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει», πρέπει να απαιτήσουμε αύ-
ξηση στρατιωτικής θητείας, περισσότερες δαπάνες για την άμυνα 
και ενεργή παρουσία στο διεθνές γίγνεσθαι, ακόμη και με στρατό. 
Και φυσικά με μικρότερες συντάξεις!
Αν δεν θέλουμε να πολεμήσουμε, ας στείλουμε τις αντιπροσω-
πείες μας για διαπραγμάτευση και ό,τι βγει.
Πολύ χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα αν περιοριστούμε σε μι-
σόλογα και εσωτερικές κατηγορίες για κακή διπλωματία.
Υπήρχε από παλιά και ο μύθος του πλούτου των πετρελαίων που 
αδικαιολόγητα αφήναμε αναξιοποίητο (12% είχε ο Καμμένος κά-
ποτε). Ήταν αυτονόητο ότι θα έπρεπε να πολεμήσουμε για να 
τον διεκδικήσουμε. Ο γείτονας μας το (ξανα)θύμισε εμφαντικά. 
Μένει να αποφασίσουμε εμείς. Καθένας από εμάς και όχι «οι πο-
λιτικοί». Αυτοί θα κάνουν ό,τι τους ζητήσουμε. 
Προς το παρόν, η ελληνική κοινωνία αρκείται να πιστεύει ότι σε 
ένα θερμό επεισόδιο θα σπεύσουν οι τρίτοι να μας σώσουν. Το 
ίδιο πίστευαν και για τη χρεοκοπία. Και, πράγματι, έσπευσαν οι 
τρίτοι και μας έσωσαν. Δεν τη βγάλαμε καθαρή όμως.
Προτού, λοιπόν, ονομάσουμε υποκριτικά για άλλη μια φορά τους 
πολιτικούς μας «προδότες», ας αποφασίσει καθένας από εμάς αν 
θέλει να ενισχυθεί ο ελληνικός στρατός και τι πρέπει να γίνει στη 
συνέχεια. Αν πρέπει να διαπραγματευτούμε με ή χωρίς αυτόν.
Να σχηματίσουμε, σε κάθε περίπτωση, εθνικό μέτωπο. Και να α-
φήσουμε την κυβέρνηση να δουλέψει. Δεν νομίζω ότι έχουμε ε-
πιλογή πλέον.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Αν «η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει», πρέπει 
να απαιτήσουμε αύξηση στρατιωτικής 
θητείας, περισσότερες δαπάνες για την 
άμυνα και ενεργή παρουσία στο διεθνές 
γίγνεσθαι, ακόμη και με στρατό. Και 
φυσικά με μικρότερες συντάξεις!

«Πάμε πόλεμο;»
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*



Ι
διαίτερα δύσκολη συνεχίζει να είναι 
η καθημερινότητα για τα ελληνικά 
νοικοκυριά, με σχεδόν ένα στα τρία 
να μην μπορεί να πληρώσει εγκαίρως 
τους λογαριασμούς του (ηλεκτρικό 
ρεύμα, νερό, θέρμανση).

Οι πιέσεις που δέχονται τα ελληνικά νοικοκυ-
ριά αποτυπώνονται σε όλες τις σχετικές έρευνες 
της Eurostat και ειδικά στα στοιχεία που αποκα-
λύπτουν ότι το ποσοστό των Ελλήνων σε κίνδυνο 
φτώχειας και αποκλεισμού είναι το τρίτο υψηλό-
τερο στην Ε.Ε. των 28 κρατών-μελών (πάνω από 
34%), μετά από εκείνο σε Βουλγαρία και Ρουμανία.
Επιπλέον, η Ελλάδα πετυχαίνει και μια αρνη-
τική πρωτιά άκρως ενδεικτική για την καθημε-
ρινή πάλη μεγάλης μερίδας των πολιτών να αντε-
πεξέλθουν στα πάγια έξοδα. Συγκεκριμένα, η έ-
ρευνα της Eurostat έδειξε ότι το 2018 το 35,6% 
των ελληνικών νοικοκυριών δεν είχε τη δυνατό-
τητα να πληρώσει τον λογαριασμό των επιχειρή-
σεων κοινής ωφελείας. Πρόκειται για το υψηλό-
τερο ποσοστό που παρατηρείται μεταξύ των 28 
κρατών-μελών της Ε.Ε., ενώ την ίδια στιγμή είναι 
πολύ υψηλότερο και από το μέσο κοινοτικό πο-
σοστό, που είναι 6,6%.
Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη 
μέχρι την αποκατάσταση –σε μεγάλο βαθμό, αν 

όχι πλήρη– του διαθέσιμου εισοδήματος των 
νοικοκυριών στα προ κρίσης επίπεδα.
Μάλιστα, το ποσοστό αδυναμίας εμπρόθεσμης ε-
ξόφλησης σειράς λογαριασμών για βασικές υπη-
ρεσίες εκτινάσσεται στο 48% για τις μονογονε-
ϊκές οικογένειες, λόγω και του γεγονότος ότι η 
συγκεκριμένη μορφή νοικοκυριού στην Ελλάδα 
τυγχάνει πολύ χαμηλής προστασίας. Σημειώνε-
ται ότι το αντίστοιχο ποσοστό της Ε.Ε. διαμορ-
φώνεται στο 13,8%.
Στην περίπτωση των νοικοκυριών με τρία παιδιά 
και άνω, το ποσοστό διαμορφώθηκε το 2018 σε 
46,5% (11,1% στην Ε.Ε.), ενώ στην περίπτωση της 
τετραμελούς οικογένειας (ζευγάρι με δύο παι-
διά) το αντίστοιχο ποσοστό ήταν το 2018 35,7% 
στην Ελλάδα και την ίδια ώρα στην Ε.Ε. μόλις 
6,3%.
Στην περίπτωση των νοικοκυριών με ένα μέλος 
ηλικίας 65 ετών και άνω, το ποσοστό αδυναμίας 
εμπρόθεσμης πληρωμής των λογαριασμών ήταν 
το 2018 23,7% (έναντι μόλις 3,3% στην Ε.Ε.), ενώ 
στην κατηγορία των νοικοκυριών με δύο μέλη η-
λικίας άνω των 65 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 
22,7% (έναντι 2,6% στην Ε.Ε.).
Για την ιστορία επισημαίνεται ότι προ κρίσης το α-
ντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο των νοικοκυριών 
στην Ελλάδα ήταν πολύ χαμηλότερο, κατά περίπου 
20 ποσοστιαίες μονάδες, και είχε διαμορφωθεί το 

2008 σε 15,9%. Στο υψηλότερο σημείο έφτασε το 
2016, όταν το ποσοστό των νοικοκυριών που αδυ-
νατούσαν να πληρώσουν εγκαίρως τους λογαρια-
σμούς είχε εκτοξευτεί στο 42,2%.

Καλύτερη η Βουλγαρία
Εντύπωση, επίσης, προκαλεί το γεγονός ότι 
το 35,6% που παρουσιάζει η Ελλάδα είναι υ-
ψηλότερο σε σχέση με χώρες όπως η Βουλγα-
ρία (30,1%), η Κροατία (17,5%) και η Ρουμανία 
(14,4%). Απέχει δε και από τις άλλες «μνημονια-
κές» χώρες, όπως η Κύπρος (12,2%), η Ιρλανδία 
(8,6%) και η Πορτογαλία (4,5%).
Στον αντίποδα, οι χώρες στις οποίες παρατηρή-
θηκαν τα χαμηλότερα ποσοστά επί του συνό-
λου των νοικοκυριών αδυναμίας έγκαιρης αντα-
πόκρισης στις υποχρεώσεις πληρωμής των λο-
γαριασμών ήταν η Ολλανδία (1,5%), η Τσεχία 
(2,1%) και η Σουηδία (2,2%).

Στα τέλη Φεβρουαρίου 
η ρύθμιση για χρέη
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται δεδομένο 
ότι η νέα ρύθμιση για την εξόφληση οφειλών 
προς την εφορία σε 24-48 δόσεις θα προσελκύ-
σει το ενδιαφέρον των πολιτών.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η νέα 
ρύθμιση θα ενεργοποιηθεί στις 26 Φεβρουα-

ρίου, όταν και προβλέπεται να τεθεί σε λειτουρ-
γία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή 
των αιτήσεων ένταξης από τους οφειλέτες.
Στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να μεταφερθούν 
και όσοι έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 
12 δόσεων μετά την 1η Νοεμβρίου 2019.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον νόμο που ψηφί-
στηκε πρόσφατα από τη Βουλή για τη νέα πάγια 
ρύθμιση, οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα 
να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε έως 24 μηνι-
αίες δόσεις όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος, 
τον ΕΝΦΙΑ, τον ΦΠΑ και άλλους φόρους, όπως 
και τέλη στην εφορία ή στα τελωνεία που βεβαι-
ώθηκαν εντός του 2019 αλλά κατά την 1η Νοεμ-
βρίου 2019 δεν είχαν ενταχθεί στην πάγια ρύθ-
μιση των 12 δόσεων.
Οι φορολογούμενοι αυτοί θα μπορούν να ρυθμί-
σουν τις συγκεκριμένες οφειλές χωρίς να λαμβά-
νονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.
Επίσης, στη νέα ρύθμιση μπορούν να μπουν όλα 
τα παλαιά χρέη προς την εφορία που έχουν μεί-
νει αρρύθμιστα. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα 
μπορούν να καταβάλουν τα χρέη τους έως και σε 
24 μηνιαίες δόσεις, εάν αυτά προέρχονται από 
φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ ή άλλους 
φόρους, ή έως και σε 48 μηνιαίες δόσεις, εάν 
τα εν λόγω χρέη προέρχονται από φόρους κλη-
ρονομιάς ή από φορολογικά ή τελωνειακά πρό-
στιμα.
Ο αριθμός των δόσεων για τις έκτακτες οφειλές 
που ρυθμίζονται σε έως και 48 δόσεις καθορίζε-
ται με βάση εισοδηματικά κριτήρια.
Ωστόσο, η ρύθμιση θα χάνεται αν:
• Ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα δύο 
από τις δόσεις της ρύθμισης.
• Καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας 
δόσης παραπάνω από έναν μήνα.
• Δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας ει-
σοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας 
καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής 
των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους.
• Δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την η-
μερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά.
• Έχει υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήμα-
τος, αλλά με ελλιπή ή αναληθή στοιχεία, προκει-
μένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Το ποσοστό αδυναμίας 
εμπρόθεσμης εξόφλησης σειράς 
λογαριασμών για βασικές 
υπηρεσίες εκτινάσσεται στο 
48% για τις μονογονεϊκές 
οικογένειες, λόγω και του 
γεγονότος ότι η συγκεκριμένη 
μορφή νοικοκυριού στην 
Ελλάδα τυγχάνει πολύ 
χαμηλής προστασίας.

ΈΝΑ ΣΤΑ ΤΡΊΑ ΝΟΊΚΟΚΥΡΊΑ  
ΑΔΥΝΑΤΕΊ ΝΑ ΠΛΗΡΏΣΕΊ ΛΟΓΑΡΊΑΣΜΟΥΣ

  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Η 
Ελληνική Οµοσπονδία Καρκίνου 
(ΕΛΛΟΚ) το τελευταίο διάστηµα έχει 
γίνει µάρτυρας σωρείας καταγγελι-
ών για ελλείψεις βασικών αντινεο-
πλασµατικών φαρµάκων, οι οποίες 

έχουν ως αποτέλεσµα τη µεγάλη καθυστέρηση 
και σε πολλές περιπτώσεις ακύρωση προγραµ-
µατισµένων χηµειοθεραπειών σε πολλά νοσο-
κοµεία της χώρας. Επίσης, ασθενείς και γιατροί 
βρίσκονται σε απόγνωση λόγω ελλείψεων φαρ-
µάκων που είναι απαραίτητα και τα οποία προµη-
θεύονται από τα φαρµακεία.
Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας 
(ΠΟΥ), ως «βασικά φάρµακα» ορίζονται τα φάρ-
µακα τα οποία «ικανοποιούν κατά προτεραιότητα 
τις ανάγκες υγειονοµικής περίθαλψης του πλη-
θυσµού». Πρόκειται για φάρµακα τα οποία πρέ-
πει να είναι πάντα διαθέσιµα σε ικανοποιητικές 
ποσότητες και σε τιµές στις οποίες µπορούν να τα 
προµηθευτούν οι ασθενείς.
∆εδοµένου ότι πολλά από τα φάρµακα αυτά χρη-
σιµοποιούνται σε θεραπείες περισσότερων της 
µίας µορφών καρκίνου, καθίσταται αδύνατη η 
εκτέλεση προγραµµατισµένων χηµειοθεραπει-
ών, ακόµη κι αν υπάρχουν στο φαρµακείο του 
νοσοκοµείου τα άλλα αντινεοπλασµατικά φάρµα-
κα σχηµάτων χηµειοθεραπείας. Αυτός είναι και ο 
λόγος που ο αρµόδιος φορέας, το Ινστιτούτο Φαρ-
µακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), σε 
συνεργασία µε τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων 
(ΕΟΦ), φροντίζει για την προµήθεια και ύπαρξη 
επάρκειας των φαρµάκων αυτών, αλλά και για τη 
δηµιουργία αποθέµατος ασφαλείας για τις περι-
πτώσεις ανωµαλιών στην παραγωγή ή στη συ-

νεργασία µε τον προµηθευτή.
Η ΕΛΛΟΚ ήδη από τα τέλη Αυγούστου έχει απο-
στείλει προς τον νέο υπουργό Υγείας (και από τότε 
έχει επανέλθει αρκετές φορές) επιστολή µε την 
οποία τον ενηµερώνει για το πρόβληµα και κρούει 
τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανή ένταση του 
φαινοµένου διεύρυνσης των ελλείψεων φθηνών 
βασικών φαρµάκων. Παράλληλα, υπήρξαν επα-
νειληµµένες επαφές µε το ΙΦΕΤ, προκειµένου να 
ληφθούν απαντήσεις σχετικά µε την αντιµετώπι-
ση του προβλήµατος µε συγκεκριµένα βασικά 
φάρµακα που βρίσκονται σε έλλειψη για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µήνα.
Οι διαβεβαιώσεις που κάθε φορά δίνονται από 
τους υπευθύνους δεν φαίνεται να είναι ικανές 
να οµαλοποιήσουν την κατάσταση, καθώς νέες 
καταγγελίες προκύπτουν συνεχώς από διάφορα 
µέρη της χώρας, όπως τη Θεσσαλονίκη την περα-
σµένη εβδοµάδα, όπου δεν µπορούν να πραγµα-
τοποιηθούν αυτόλογες µεταµοσχεύσεις λόγω έλ-
λειψης φθηνού βασικού φαρµάκου, ή την Κρήτη, 
όπου στο Βενιζέλειο Νοσοκοµείο του Ηρακλείου 
οι γιατροί αντιµετωπίζουν ανυπέρβλητα εµπόδια 
στη χορήγηση των προβλεπόµενων θεραπειών.
Επιπλέον, προβλήµατα υπάρχουν και στην προ-
µήθεια φαρµάκων που συνταγογραφούνται και 
που προµηθεύονται οι ασθενείς από τα φαρµα-
κεία. «Όλοι µας υποστηρίξαµε µε θέρµη και επι-
κροτήσαµε την απόφαση του υπουργού Υγείας 
σχετικά µε τη µη αύξηση των τιµών των φαρµά-
κων και τη µείωση πολλών από αυτά για το 2020, 
ωστόσο είναι εξίσου σηµαντικό να διασφαλιστεί η 
επάρκεια σκευασµάτων στα φαρµακεία της χώ-
ρας» σηµειώνει η ανακοίνωση της ΕΛΛΟΚ.

∆υστυχώς, όµως, και σε αυτόν τον τοµέα το τε-
λευταίο διάστηµα παρουσιάζονται φαινόµενα 
δυσλειτουργίας. Οι µειωµένες εισαγωγές, πιθα-
νόν λόγω clawback, σε συνδυασµό µε τις διαπι-
στωµένες ελλείψεις φαρµάκων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο λόγω προβληµάτων παραγωγής και τις 
παράλληλες εξαγωγές σε χώρες όπου πωλού-
νται σε υψηλότερη τιµή τα «ελλείποντα» φάρµα-
κα, δηµιουργούν µια κρίσιµη κατάσταση ελλείψε-
ων φαρµάκων που είναι απαραίτητα στις αγωγές 
που πρέπει να λάβουν οι ασθενείς.
Πρέπει να τονίσουµε ότι το πρόβληµα των ελ-
λείψεων φθηνών βασικών φαρµάκων αλλά 

και άλλων, φθηνών, µη συνταγογραφούµενων, 
ευρείας κατανάλωσης φαρµάκων απολύτως 
απαραίτητων για τη δηµόσια υγεία, δεν είναι νέο, 
αλλά εµφανίζεται περιοδικά και αφορά συνήθως 
τα ίδια φάρµακα, γεγονός που εκθέτει ακόµη πε-
ρισσότερο τις αρµόδιες υπηρεσίες, οι οποίες θα 
έπρεπε να έχουν µεριµνήσει έγκαιρα.
Η ΕΛΛΟΚ παρακολουθεί το θέµα και καλεί το 
υπουργείο Υγείας να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες προκειµένου να επέλθει η οµαλοποίη-
ση της διάθεσης των φαρµάκων, ενώ τονίζει ότι 
θα πρέπει να ληφθούν τα µέτρα εκείνα που θα 
εξασφαλίσουν την αποτροπή της εµφάνισης του 
ίδιου φαινοµένου στο µέλλον.

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Σοβαρές ελλείψεις 
σε ογκολογικά φάρ�ακα

Ασθενείς και γιατροί βρίσκονται σε απόγνωση, ενώ 
ακυρώνονται σηµαντικές θεραπείες για τους πρώτους.

Αντίβαρο στην παραπληροφόρηση γύρω από τη 
θρόµβωση εκτιµάται ότι θα καταστεί το νέο πρό-
γραµµα συµβουλευτικής ενηµέρωσης «Gate of 
Thrombs Live» της LEO Pharma Hellas. Πρόκειται 

για µια ειδική τηλεφωνική γραµµή (210 2240000), η οποία θα 
αρχίσει τη λειτουργία της στις 3 Φεβρουαρίου και η οποία θα 
προσφέρει πληροφόρηση και συµβουλές γύρω από την ασθέ-
νεια.
Το πρόγραµµα έχει στελεχωθεί µε εξειδικευµένο νοσηλευτικό 
και ιατρικό προσωπικό, ενώ έχει δηµιουργηθεί αλγόριθµος ο 
οποίος συµβάλλει στην παροχή των κατάλληλων πληροφορι-
ών.
Η τηλεφωνική γραµµή απευθύνεται τόσο σε ασθενείς όσο και 
σε φροντιστές, αλλά και σε όποιον επιθυµεί να λάβει πληροφό-
ρηση σχετικά µε τη θρόµβωση. Όπως εξήγησε σε συνέντευξη 
Τύπου ο Xavier Bertin, επικεφαλής του Τµήµατος Θρόµβωσης 
της LEO Pharma διεθνώς, το «Gate of Thrombs Live» αποτελεί 
ελληνική πρωτοβουλία, η οποία διαθέτει πιλοτικό χαρακτήρα. 
Η απόδοσή του στην Ελλάδα θα καθορίσει και την επέκταση 
του εγχειρήµατος σε άλλες χώρες.

«Η θρόµβωση προκαλεί περισσότερους θανάτους από το 
AIDS, τον καρκίνο και τα τροχαία ατυχήµατα µαζί. Πρόκειται για 
µία ασθένεια µε ποσοστό θνησιµότητας πέντε φορές µεγαλύ-
τερο από τις νοσοκοµειακές λοιµώξεις και αποτελεί τόσο την 
κύρια αιτία µητρικής θνησιµότητας στον δυτικό κόσµο όσο και 
τη δεύτερη αιτία θανάτου στους ογκολογικούς ασθενείς µετά 

την κύρια νόσο τους» σηµείωσε ο κ. Bertin.
Για την προστασία τόσο των ασθενών όσο και των επιστηµό-
νων υγείας θα ζητείται από τον καλούντα να παραµένει ανώ-
νυµος, η κλήση θα ηχογραφείται, ενώ οι υπηρεσίες θα είναι 
καθαρά συµβουλευτικού χαρακτήρα και δεν θα αντικαθιστούν 
την απόφαση του θεράποντος ιατρού για την πορεία του ασθε-
νούς. Κάθε ασθενής θα παραπέµπεται στον θεράποντα ιατρό 
του για την εξατοµικευµένη προσέγγιση της θεραπείας. Τα 
απαραίτητα πρωτόκολλα και τεχνικές προδιαγραφές έχουν 
προβλεφθεί από την εταιρεία που επελέγη να «τρέξει» το πρό-
γραµµα.
Η γραµµή θα λειτουργεί από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, µε 
ωράριο λειτουργίας 10:00-20:00, ξεκινώντας από τη ∆ευτέρα 
3 Φεβρουαρίου 2020.
Το πρόγραµµα «Gate of Thrombs Live» τελεί υπό την αιγίδα 
των παρακάτω επιστηµονικών εταιρειών: Εταιρεία Ογκολόγων 
Παθολόγων Ελλάδος, Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική 
Εταιρεία, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, Ινστιτούτο Μελέ-
της και Εκπαίδευσης στη Θρόµβωση και την Αντιθροµβωτική 
Αγωγή, Ίδρυµα Ελληνικής Αιµατολογικής Εταιρείας.

Τηλεφωνική γραµµή αρωγός στην ενηµέρωση για τη θρόµβωση
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Δ
ιανύουμε την εποχή που κινδυνεύουμε πε-
ρισσότερο να αρρωστήσουμε. Όσο πέφτουν 
οι θερμοκρασίες, τόσο πιο πολύ κλεινόμαστε 
σε εσωτερικούς χώρους, με αποτέλεσμα να 
αυξάνεται ο κίνδυνος να κολλήσουμε κάποιον 
από τους πολλούς ιούς της γρίπης. Ο μόνος 
σύμμαχός μας σε αυτή τη μάχη είναι το ανο-

σοποιητικό μας σύστημα. Παρακάτω περιγράφονται ορισμένοι 
τρόποι με τους οποίους μπορούμε να το ενισχύσουμε και να απο-
φύγουμε την πιθανότητα να βρεθούμε κλεισμένοι στο σπίτι μας 
αγκαζέ με ένα θερμόμετρο, αγκαλιά με μια θερμοφόρα, παρέα με 
χαμομήλια και καταναλώνοντας διάφορα φάρμακα.
Κατ’ αρχάς, η επαρκής και ισορροπημένη διατροφή αποτελεί τον 
κυριότερο σύμμαχο στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστή-
ματος. Ο υποσιτισμός, δηλαδή η μη επαρκής πρόσληψη όχι μόνο 
θερμίδων αλλά και θρεπτικών συστατικών, έχει ως αποτέλεσμα 
την καταπόνηση του ανοσοποιητικού μας. Συνεπώς, μια ισορρο-
πημένη διατροφή με καθημερινή πρόσληψη φρούτων, λαχανι-
κών, δημητριακών ολικής άλεσης, γαλακτοκομικών και εβδο-
μαδιαίο προγραμματισμό για κατανάλωση ψαριών, οσπρίων, 
λαδερών και κρέατος μπορεί να αποτελέσει τη βασική ασπίδα 
του οργανισμού μας.
Σε επίπεδο θρεπτικών συστατικών, το δημοφιλέστερο μικρο-
θρεπτικό συστατικό που έρχεται στο μυαλό μας είναι η βιταμίνη C. 
Ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό. Όλες οι βιταμίνες και τα ανόργανα 
στοιχεία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σχετίζονται με τη θωράκι-
ση του οργανισμού μας απέναντι στους ιούς και τα μικρόβια. Τα 
πιο δημοφιλή τρόφιμα τα οποία είναι πλούσια σε αυτά τα συστατι-
κά είναι τα φρούτα και τα λαχανικά. Με ποιον τρόπο, όμως, μπο-
ρούμε να είμαστε σίγουροι πως θα καλύψουμε τις ανάγκες μας 
σε όλα τα θρεπτικά συστατικά; Η απάντηση είναι: βάζοντας πολλά 
χρώματα στο γεύμα μας. Τα φρούτα και τα λαχανικά, ανάλογα 
με το χρώμα και την ένταση του χρώματός τους, είναι πλούσια 
σε διαφορετικά θρεπτικά συστατικά. Υπάρχουν πέντε κατηγορίες 
φρούτων και λαχανικών, ανάλογα με τα χρώματά τους:

Η πράσινη κατηγορία
Περιλαμβάνει όλα τα πράσινα φρούτα και λαχανικά, όπως το πρά-
σινο μήλο, το αχλάδι, το ακτινίδιο, το μπρόκολο, το κολοκύθι, η 
πράσινη πιπεριά, το μαρούλι, το σπανάκι, το αγγούρι, το πράσινο 
φασολάκι, ο μαϊντανός, ο άνηθος, το σέλινο κ.ά. Τα τρόφιμα αυτής 
της κατηγορίας είναι πλούσια σε βιταμίνη C, φλαβονοειδή, καροτε-
νοειδή, φυλλικό οξύ, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και βιταμίνη Κ.

Η κόκκινη κατηγορία
Περιλαμβάνει όλα τα κόκκινα φρούτα και λαχανικά, όπως το 
κόκκινο μήλο, το ρόδι, τα μούρα, η κόκκινη πιπεριά, η ντομάτα, 
το κοκκινογούλι, το κόκκινο λάχανο κ.ά. Τα τρόφιμα αυτής της 
κατηγορίας είναι πλούσια σε βιταμίνη C, ανθοκυάνες, λυκοπένιο 
και κάλιο.

Η μοβ/μπλε κατηγορία
Φρούτα και λαχανικά που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι 
το μπλε και μαύρο μούρο, το δαμάσκηνο, η βανίλια, το μαύρο 
σταφύλι, το μοβ λάχανο, η μελιτζάνα, το παντζάρι, το σπαράγγι, το 
μοβ κουνουπίδι κ.ά. Αυτά τα τρόφιμα είναι πλούσια σε ανθοκυά-
νες και πολυφαινόλες.

Η πορτοκαλί-κίτρινη κατηγορία
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν όλα εκείνα τα φρούτα και λαχα-
νικά που έχουν κίτρινο ή/και πορτοκαλί χρώμα, όπως το γκρέ-

ιπφρουτ, το πορτοκάλι, το μανταρίνι, ο ανανάς, το βερίκοκο, το 
ροδάκινο, το καλαμπόκι, το καρότο, η κίτρινη και η πορτοκαλί 
πιπεριά κ.ά. Τα τρόφιμα αυτά αποτελούν πολύ καλές πηγές βιτα-
μίνης C, φλαβονοειδών, καροτενοειδών, φυλλικού οξέος, ασβε-
στίου και καλίου.

Η λευκή-καφέ κατηγορία
Φρούτα και λαχανικά αυτής της κατηγορίας είναι η μπανάνα, το 
πεπόνι, η πατάτα, το κουνουπίδι, το μανιτάρι, το ραπάνι, το φινό-
κιο κ.ά. Αποτελούν πολύ καλές πηγές βιταμίνης C, φαινολικών 
και θειούχων ενώσεων.

Αν καταφέρνετε να καταναλώνετε καθημερινά φρούτα και λαχα-
νικά και από τις πέντε κατηγορίες, είναι πιθανό να επιτύχετε την 
πρόσληψη όλων των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών για να 
ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να θωρακίσετε 
τον οργανισμό σας κατά της γρίπης. Είναι σημαντικό να κατανα-
λώνετε δύο πλούσιες πολύχρωμες σαλάτες από ωμά ή μαγειρε-
μένα λαχανικά και δύο-τρία φρούτα ημερησίως.

 ΜΕΛΊΝΑ Σ. ΚΑΡΊΠΊΔΟΥ, MSc, κλινική διαιτολόγος - διατροφολόγος, επιστημονική συνεργάτιδα Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Μια ισορροπημένη διατροφή με 
καθημερινή πρόσληψη φρούτων, 
λαχανικών, δημητριακών ολικής άλεσης, 
γαλακτοκομικών και εβδομαδιαίο 
προγραμματισμό για κατανάλωση 
ψαριών, οσπρίων, λαδερών και κρέατος 
μπορεί να αποτελέσει τη βασική ασπίδα 
του οργανισμού μας.

Παρακάτω περιγράφονται ορισμένοι εποχικοί συνδυασμοί λαχα-
νικών και φρούτων που μπορούν να σας βοηθήσουν να καλύψε-
τε τις καθημερινές ανάγκες σας σε βιταμίνες και μέταλλα:
• Σαλάτα με μαρούλι, λάχανο άσπρο και μοβ, καρότο, πολύχρω-
μες πιπεριές, ρόδι και καρύδια.
• Σαλάτα με ανάμεικτα βραστά λαχανικά: μπρόκολο πράσινο και 
μόβ, κουνουπίδι, χόρτα, καρότο, κολοκύθι και πατάτα.
• Smoothie με μπανάνα, πορτοκάλι, αχλάδι, μανταρίνι, μήλο 
πράσινο και κόκκινο, ακτινίδιο, ρόδι.
Άλλες παράμετροι που βοηθούν στην ενίσχυση του ανοσοποιητι-
κού συστήματός μας είναι:
• Η καλή ενυδάτωση. Προσπαθήστε να καταναλώνετε 8-10 ποτή-
ρια υγρών (2-2,5 λίτρα) ημερησίως. Από αυτά, φροντίστε τουλάχι-
στον τα 6-8 ποτήρια να είναι νερό.
• Η αποφυγή κατάχρησης αλκοόλ. Η αυξημένη κατανάλωση αι-
θυλικής αλκοόλης φαίνεται ότι καταβάλει το ανοσοποιητικό σύ-
στημα.
• Ο επαρκής ύπνος. Αν κοιμάστε καθημερινά 7-9 ώρες, κρατάτε 
δυνατό το ανοσοποιητικό σας σύστημα.

Διατροφή και γρίπη: 
Πώς δεν θα αρρωστήσω;



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 F.S. σάς προσφέ-
ρουν τα προγνωστικά τους για τα παιχνίδια της εβδοµά-
δας. Οι βασικές µας προτάσεις γι’ αυτή την Κυριακή είναι 
τέσσερις. Τα πρωταθλήµατα που µαγνητίζουν την προ-

σοχή µας είναι της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γερµανίας και της Πορ-
τογαλίας. Ας δούµε αναλυτικά τις προβλέψεις µας. 
Οι προτάσεις Στοιχήµατος ξεκινάνε από τη Serie A της Ιταλίας. Στις 
21:45, την Κυριακή, η Νάπολι υποδέχεται τη Γιουβέντους. Τα τε-
λευταία χρόνια αυτό ήταν συνήθως το ντέρµπι κορυφής στη χώρα. 
Φέτος, όµως, τα πράγµατα έχουν αλλάξει δραµατικά. Η Γιουβέ-
ντους παραµένει στην πρώτη θέση, αλλά η Νάπολι… βουλιάζει. Οι 
«Παρτενοπέι» εντοπίζονται στο Νο14 του βαθµολογικού πίνακα, 
µόλις εννέα πόντους πάνω από τη ζώνη του υποβιβασµού. Φυσικά 
η Νάπολι δεν αναµένεται να κινδυνέψει, αλλά η θέση της αποτελεί 
δείγµα της κατάστασής της. Το κλίµα είναι τεταµένο στην οµάδα, 
που δεν λέει να σηκώσει κεφάλι. Μπορεί να ήρθε η πρόκριση επί 
της Λάτσιο, αλλά αυτό δεν αρκεί. Η Γιούβε έχει βρει ρυθµό και ο 
Κριστιάνο Ρονάλντο είναι καυτός το 2020. Οι φιλοξενούµενοι ξέ-
ρουν ότι αυτά τα «διπλά» δίνουν τίτλους, και έχουν τα φόντα για να 
αποδράσουν από το San Paolo. Υπάρχει διαφορά δυναµικότητας α-
νάµεσα στις δύο οµάδες φέτος. Θα πάµε µε την πιο ποιοτική Γιου-
βέντους, ποντάροντας στο «διπλό» του 2.05.

Σε φόρµα η Μπέτις
Στο ισπανικό πρωτάθληµα η Χετάφε υποδέχεται την Μπέτις για την 
21η αγωνιστική. Το µατς έχει βαθµολογική σηµασία, µε τις δύο οµά-
δες να παλεύουν για το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η Χετάφε, µάλιστα, 
εντοπίζεται στην πέµπτη θέση µε 33 βαθµούς. Η Μπέτις είναι πιο 
χαµηλά, µε 27, και κάνει µεγάλη προσπάθεια για να καλύψει το χα-
µένο έδαφος. Και τελευταία τα πάει πολύ καλά. Οι φιλοξενούµενοι 
προέρχονται από δύο συνεχόµενες νίκες, σε πρωτάθληµα και Κύ-
πελλο. Και µε… τριάρες, κρατώντας ανέπαφη την εστία τους. Την πε-
ρασµένη αγωνιστική υποδέχτηκαν µια δυνατή οµάδα, τη Σοσιεδάδ, 
και επικράτησαν µε 3-0. Παραµένουν αήττητοι στα τρία πιο πρό-
σφατα παιχνίδια τους, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Εκτός 
έδρας, η Μπέτις τα πάει πολύ καλά. ∆εν… µασάει από τέτοια και 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Για το µεγάλο «διπλό» 

η Γιουβέντους!
παίρνει τα αποτελέσµατα που θέλει. Η Χετάφε πέρασε ένα κακό δι-
άστηµα και θέλει τώρα να επανέλθει. Αµυντικά έχει προβλήµατα το 
τελευταίο διάστηµα και αυτό της στοιχίζει. Στηρίζουµε την Μπέτις, 
που έχει και πολύ καλό ρόστερ. Επιλέγουµε το Χ2 σε απόδοση 1.85.

Πολλά γκολ στη Γερµανία
Στην Bundesliga τώρα, για τη 19η αγωνιστική, η Μπάγερ Λεβερκού-
ζεν φιλοξενεί τη Φορτούνα Ντίσελντορφ. Η διαφορά ποιότητας των 
δύο οµάδων είναι δεδοµένη. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται ψηλά στην 
κατάταξη, και στο -2 από την τετράδα. Αντίθετα, οι φιλοξενούµενοι ε-
ντοπίζονται εντός της ζώνης του υποβιβασµού, µε µόλις 15 πόντους. 
Η αµυντική αστάθεια είναι τεράστιο πρόβληµα για τη Φορτούνα, και 
δεν φαίνεται να λύνεται. ∆έχεται γκολ µε κάθε τρόπο και δεν µπο-
ρεί να εκµεταλλευτεί τις καλές της µέρες στην επίθεση. Γιατί, παρά 
την αµυντική της αδυναµία, βρίσκει τρόπους να σκοράρει. Η Λεβερ-

κούζεν, µε τη σειρά της, διαθέτει ικανούς ποδοσφαιριστές και παίζει 
ωραίο ποδόσφαιρο. Κι αυτή έχει κενά στα µετόπισθεν, αλλά µπροστά 
πετάει… φωτιές. Γενικά, το µατς αναµένεται θεαµατικό µε πολλά τέρ-
µατα, σύµφωνα µε το στιλ των αντιπάλων. Καταλήγουµε στο Over 3 
(Ασιατικό) (το ποντάρισµα επιστρέφεται αν µπουν ακριβώς 3 γκολ) 
σε απόδοση 1.80.
Η τελευταία βασική µας πρόταση προέρχεται από την Πορτογαλία. 
Στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής, η Τοντέλα παίζει στην έδρα της µε 
τη Βιτόρια Σετούµπαλ. Οι δύο οµάδες έχουν διαφορά µόλις δύο πό-
ντων, µε τους φιλοξενούµενους να προηγούνται. ∆ύσκολα θα µπορέ-
σει κάποια από τις δύο να διεκδικήσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Από 
την άλλη, εξίσου δύσκολα θα κινδυνέψουν µε υποβιβασµό. Οι γηπε-
δούχοι αγνοούν τη νίκη εδώ και τέσσερις αγώνες, δεχόµενοι τουλάχι-
στον ένα γκολ στους επτά τελευταίους. Η Σετούµπαλ επέστρεψε στις 
νίκες απέναντι στην Μπελενένσες και επιθυµεί να συνεχίσει θετικά. 
Ξέρει βέβαια ότι δεν έχει εύκολη αποστολή. Η Τοντέλα θα αναζητή-
σει την επιστροφή στα θετικά αποτελέσµατα και είναι υποχρεωµένη 
να σκοράρει. Παρ’ όλα αυτά, και η Σετούµπαλ έχει τα φόντα να αξιο-
ποιήσει τα κενά που λογικά θα αφήσουν οι γηπεδούχοι. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, το παιχνίδι προβλέπεται ανταγωνιστικό και µε γκολ εκατέ-
ρωθεν. Πάµε µε το Goal/Goal στο 2.00.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη εβδοµάδα. 
Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερωτικό site για το Στοίχηµα 
µπορείτε να βρίσκετε επιλογές για live betting σε όλη τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υπάρχει έ-
ντονη στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Βερόνα - Λέτσε (26/01, 16:00): Χωρίς ήττα είναι στα τέσσερα 
τελευταία παιχνίδια της η Βερόνα, ανεξαρτήτως έδρας και διοργά-
νωσης. Από την άλλη, η Λέτσε δεν κερδίζει εδώ και επτά µατς. Οι 
γηπεδούχοι κυνηγάνε το θαύµα της Ευρώπης και θα τα δώσουν όλα 
για τη νίκη. Τους εµπιστευόµαστε και πάµε µε τον «άσο» του 1.65.

* Βαγιαδολίδ - Ρεάλ Μαδρίτης (26/01, 22:00): Η Ρεάλ θέλει να 
παραµείνει στην κορυφή και τέτοια µατς πρέπει να τα καθαρίζει. Είναι 
σε φόρµα, µε τέσσερις συνεχόµενες νίκες, και µπορεί να βάλει τέλος 
στο αήττητο σερί των γηπεδούχων. Επίσης, δεν αναµένουµε το µατς 
να έχει πάρα πολλά τέρµατα. Το 2 & Under 3.5 εντοπίζεται στο 2.30 και 
αποτελεί την επιλογή µας.

* Λιλ - Παρί Σεν Ζερµέν (26/01, 22:00): ∆εν έχει αντίπαλο η Παρί 
στη Γαλλία, µε τους φιλοξενούµενους να είναι αήττητοι στα 15 πιο 
πρόσφατα παιχνίδια τους. Η Λιλ είναι καλή οµάδα, αλλά δύσκολα θα 
προβάλει αντίσταση στους Παριζιάνους. Το 2 Ηµ./2 Τελ. παίζεται σε 
απόδοση 2.00 και έχει στοιχηµατική αξία.

Goal Tips

* Ξάνθη - ΟΦΗ (26/01, 15:00): Η Ξάνθη πρέπει να πάρει βαθµούς 
στην έδρα της, αν θέλει να διεκδικήσει µέχρι τέλους την εξάδα. Αλλά 
και ο ΟΦΗ είναι ικανή οµάδα και έχει τα φόντα να βρει δίχτυα στα 
Πηγάδια. Το Goal/Goal εντοπίζεται σε απόδοση 1.83 και µας… αρέσει 
ιδιαίτερα.

* Βέρντερ Βρέµης - Χόφενχαϊµ (26/01, 16:30): Σηµαντικό παιχνίδι στη 
Γερµανία. Οι οµάδες δίνουν βάση κυρίως στην επίθεση, αλλά η ανάγκη 
για βαθµούς θα τις κάνει πιο συντηρητικές. Και πάλι, θεωρούµε ότι θα 
έχουµε γκολ, αλλά δεν βλέπουµε το σκορ να ξεφεύγει. Η επιλογή µας είναι 
το 2-3 γκολ σε απόδοση 2.10.

* Παναιτωλικός - Άρης (26/01, 17:15): Ο Άρης µε την απουσία του 
Ιντέγε είναι υποχρεωµένος να προσέξει την άµυνά του, καθώς χάνει 
πράγµατα επιθετικά. Ο Παναιτωλικός, από την άλλη, οφείλει να βρει βαθ-
µούς και επίσης θα έχει τον νου του στα µετόπισθεν. Γενικά, προβλέπεται 
ένα κλειστό µατς και το Under 2.5 στο 1.70 έχει αξία.

Head 2 Head

* Ατλέτικο Μαδρίτης - Λεγκανές (26/01, 13:00): Η Ατλέτικο έχει 
το πάνω χέρι για τη νίκη ούτως ή άλλως. Επιπλέον, είναι αήττητη στα 
επτά τελευταία µατς µε τη Λεγκανές. Για να ανεβάσουµε την απόδοση, 
θα επιλέξουµε ένα συνδυαστικό στοίχηµα. Οι γηπεδούχοι ανεβαίνουν 
και µπορούν να βγάλουν τον 1 & Over 1.5 σε απόδοση 1.87.

* Ρόµα - Λάτσιο (26/01, 19:00): Τα τελευταία ντέρµπι ανάµεσα 
στις δύο οµάδες της Ρώµης έχουν πολλά τέρµατα. Αυτό βλέπουµε και 
σήµερα, αφού πρόκειται για δύο επιθετικά σύνολα. Το µατς προµηνύ-
εται εντυπωσιακό και επιλογή µας είναι το combo Goal/Goal & Over 
2.5 σε απόδοση 1.72.

* ΑΕΚ - Ολυµπιακός (26/01, 19:30): Ο Ολυµπιακός έχει πάρει τον 
αέρα της ΑΕΚ, παραµένοντας αήττητος στα τρία πιο πρόσφατα ντέρµπι, 
ανεξαρτήτως έδρας. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι και γενικά φορµαρισµένοι. 
Θεωρούµε ότι µπορούν να αποδράσουν από το ΟΑΚΑ και ποντάρουµε στο 
«διπλό» του 2.17.

26/01
17:00  Τοντέλα - Σετούµπαλ   Goal/Goal  2.00
17:00  Χετάφε - Μπέτις   X2  1.85
19:00  Λεβερκούζεν - Φορτoύνα Ντ.   Over 3 (Ασ.)  1.80
21:45  Νάπολι - Γιουβέντους   2  2.05
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Η Volvo ανανέωσε τα V40 και 
V40 Cross Country, τόσο εντός 
όσο και εκτός, προκειμένου να 

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Peugeot: Από ρεκόρ σε ρεκόρ 
πωλήσεων στην Ελλάδα

Ακατάπαυστα ανοδική είναι η πορεία της Peugeot στην ελληνική 
αγορά, µε τα µοντέλα της να κερδίζουν όλο και περισσότερους ο-
δηγούς µε τον συναισθηµατικό σχεδιασµό τους, την τεχνολογία αιχ-

µής, την ασφάλεια και την οικονοµία τους.
Το 2019 η γαλλική εταιρεία έκανε νέο ρεκόρ δεκαετίας, κατακτώντας τη 
δεύτερη θέση στις πωλήσεις πανελλαδικά µε 9.829 ταξινοµήσεις, µια ε-
ντυπωσιακή αύξηση 17,4% σε σχέση µε το 2018, σύµφωνα µε τα επίσηµα 
στοιχεία του Συνδέσµου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ).
Ακόµα πιο σηµαντικό, η αύξηση των πωλήσεων της Peugeot ήταν σχε-
δόν διπλάσια από αυτήν της ελληνικής αγοράς, που το 2019 βελτίωσε τη 
θέση της κατά 10,4%. Για την Peugeot στην Ελλάδα, η περσινή επίδοση 
στις πωλήσεις αποτελεί µεγάλη επιβράβευση από τους οδηγούς, αλλά και 
ένα ακόµη βήµα προς την κορυφή.
Με συνεχείς επενδύσεις ακόµα και κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρί-
σης, η Peugeot στην Ελλάδα κατάφερε να ανανεώσει πλήρως το δίκτυό 
της, δηµιουργώντας ένα σύγχρονο, δυναµικό αλλά και φιλικό περιβάλ-
λον για τους πελάτες της, στο οποίο απολαµβάνουν εξυπηρέτηση υψη-
λού επιπέδου αλλά και πλήρη υποστήριξη πριν και µετά την αγορά του 
αυτοκινήτου τους.
Με την ισχύ που προσφέρουν στην Peugeot τα πολυβραβευµένα αυτοκί-
νητά της και µε αιχµή του δόρατος τα ολοκαίνουρια Peugeot 208 και 2008 
και το εξολοκλήρου ηλεκτρικό Peugeot e-208, η γαλλική µάρκα ξεκινά το 
2020 µε τις καλύτερες προϋποθέσεις για να φτάσει στην κορυφή.

Έκτη συνεχής χρονιά-ρεκόρ για τη Volvo 
µε αιχµή τα SUV της

Η Ελληνική Αστυνοµία ενίσχυσε 
τον στόλο των περιπολικών 
της µε Nissan QashqaiΟ ∆εκέµβριος του 2019 ήταν ο καλύτερος µήνας σε πωλή-

σεις στην 93ετή ιστορία της Volvo, επισφραγίζοντας µε τον 
πιο εντυπωσιακό τρόπο ακόµη µια χρονιά-ρεκόρ για την 

εταιρεία, την έκτη κατά σειρά. Οι συ-
νολικές πωλήσεις της Volvo Cars σε 
παγκόσµιο επίπεδο για το 2019 ανήλ-
θαν σε 705.452 αυτοκίνητα, σηµειώνο-
ντας αύξηση 9,8% σε σχέση µε το 2018.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το νέο ρεκόρ 
πωλήσεων της Volvo τροφοδοτήθηκε 
από τη σταθερά ισχυρή ζήτηση που 
καταγράφεται σε όλον τον κόσµο για 
τα SUV της σουηδικής εταιρείας. Επι-
πλέον, συνεχίζεται η ισχυρότατη ζήτηση 
για τα plug-in υβριδικά Volvo, µε τις 
συνολικές πωλήσεις τους να κλείνουν στα 45.933 οχήµατα για 
το 2019, αριθµός αυξηµένος κατά 22,9% σε σχέση µε το 2018 
και πάνω από διπλάσιος σε σχέση µε τον αντίστοιχο του 2017.
Η άνοδος της σουηδικής µάρκας στην ελληνική αγορά ήταν ε-
ξίσου ισχυρή. Η Volvo έκλεισε το 2019 µε αύξηση πωλήσεων 
κατά 9,2% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, µε τις συνολικές 

πωλήσεις της στην Ελλάδα να φτάνουν τα 1.858 αυτοκίνητα. Α-
ξίζει να σηµειώσουµε πως το XC60 διατήρησε την πρώτη θέση 
στην κατηγορία των premium µεσαίων SUV µε µερίδιο αγοράς 

35,2%, ενώ το XC90 παρέµεινε πρώτο 
στα premium µεγάλα SUV µε µερίδιο 
αγοράς 31,1%. Τα XC60 και XC90 βρί-
σκονται στην κορυφή και των εταιρι-
κών πωλήσεων στις κατηγορίες τους, 
κερδίζοντας την εµπιστοσύνη 4 στους 
10 και 3 στους 10 εταιρικών πελατών 
αντίστοιχα.
«Είµαστε πολύ περήφανοι που τα αποτε-
λέσµατα της Volvo στην Ελλάδα συνδυ-
άζονται µε σηµαντική αύξηση των δει-
κτών εξυπηρέτησης των πελατών µας, 

καθώς και µε την ολοκλήρωση, εντός του 2020, της πιστοποίη-
σης των εκθέσεων και των συνεργείων µας µε βάση τα πλέον 
πρόσφατα πρότυπα της Volvo Cars. Το 2020 προβλέπεται µία 
ακόµη χρονιά ανόδου, µε ιδιαίτερη έµφαση στα plug-in υβρι-
δικά µοντέλα µας» δήλωσε ο Νίκος Γιαννουσάς, πρόεδρος και 
διευθύνων σύµβουλος της Volvo Car Ελλάς.

Στην άµεση ενίσχυση 
της Ελληνικής Αστυ-
νοµίας µε 120 περι-

πολικά οχήµατα του κο-
ρυφαίου Nissan Qashqai 
προχώρησε το υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, υ-
πογράφοντας προ µηνών 
σχετική σύµβαση µε την α-
νάδοχο εταιρεία, Nissan – 
Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. Η 
προµήθεια προέκυψε µετά 
από δηµόσιο διαγωνισµό ανοιχτής διαδικασίας και διεθνούς συµµετοχής. 
Η αγορά των περιπολικών Qashqai συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ε.Ε. 
και εθνικούς πόρους.
Τα συγκεκριµένα οχήµατα είναι 4x4 και εφοδιάζονται µε τον κινητήρα 1.7 
diesel, ισχύος 150 ίππων. Επιπλέον, έχουν διαµορφωθεί κατάλληλα από 
τη Nissan – Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε., προκειµένου να εξυπηρετήσουν το 
δύσκολο και απαιτητικό επιχειρησιακό έργο της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Ποια είναι τα κορυφαία από πλευράς 
ασφάλειας νέα µοντέλα κατά EuroNCAP;

Τα καινούργια αυτοκίνητα είναι ιδιαίτερα ασφαλή 
και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσµατα του ει-
δικού οργανισµού EuroNCAP, καθώς από τα 55 
µοντέλα που δοκίµασε το 2019 τα 45 αξιολογήθη-

καν µε 5 αστέρια.
Φυσικά κάποια πέτυχαν κορυφαίες βαθµολογίες και θεω-
ρούνται τα πλέον ασφαλή. Στη µικρή κατηγορία αυτά είναι 
το Audi A1 και το Renault Clio, ενώ στην επόµενη κατηγο-

ρία διακρίθηκε η Mercedes CLA.
Η πρωτιά στα µεσαία SUV πήγε στο Subaru Forester, 
ενώ στα πιο µεγάλα και φυσικά και πιο πολυτελή SUV 
η πρώτη θέση πήγε στο Model X της Tesla. Στα υβρι-
δικά και ηλεκτρικά κορυφαίο ήταν το Tesla Model 3, που 
µαζί µε τη νέα σειρά 3 της BMW κατέλαβε την πρώτη 
θέση στη µεσαία κατηγορία, αφήνοντας στη δεύτερη 
τη Skoda Octavia.
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∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Οι «∆ιάλογοι» του ΙΣΝ την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου, 
στις 18:30, στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 
στην Κηφισιά θίγουν το θέµα της κλιµατικής αλλαγής 
ως προς τις επιπτώσεις που επιφέρει στον πλανήτη, 
αλλά και τις ενέργειες που πρέπει να δροµολογηθούν 
για την προσαρµογή του σε αυτήν. Στη συζήτηση 
συµµετέχουν οι Ελένη Ανδρεάδη, συγγραφέ-
ας, σύµβουλος Αειφορίας και ιδρύτρια της ΜΚΟ 
Πράκτορες του Πλανήτη, Βαγγέλης Γερασόπουλος, 
διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών και Ιωσήφ Μποτετζάγιας, αν. καθηγητής στο 
Τµήµα Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
Πραγµατοποιήστε ηλεκτρονική εγγραφή για την 
εκδήλωση στο https://www.eventora.com/el/Events/
snf-dialogues-2020-01/.

ΤΟ «MUTE» ΤΟΥ Γ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΖ. ΚΑΡΕΖΗ
Το στοίχηµα του Γιώργου Χρυσοστόµου πέτυχε και η 
χειροποίητη, µε πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία παρά-
στασή τ ου ολοκληρώνει τον κύκλο της στην Κεντρική 
Σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσµου και µεταφέρεται 
στη µεγαλύτερη και πιο κεντρική σκηνή του Θεάτρου 
Τζένη Καρέζη κάθε ∆ευτέρα και Τρίτη από τις 27 Ιανουα-
ρίου. Υπόθεση: Ένας άνθρωπος που κυνηγά το µυαλό του, 
ένας άνθρωπος που αρνείται τις λέξεις. Μια πολυκατοικία. 
Ένας µαέστρος, ένας ηλικιωµένος, ένας φοβητσιάρης, 
ένας γυµναστής, ένας σεξοµανής, ένας γκαντέµης… Τι 
τους συνδέει; Είναι ένας ή περισσότεροι; Κάποτε όλα 
διαλύονται, οι λέξεις έρχονται απρόσµενα.

ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Κ. ΒΗΤΑ ΣΕ ΣΤΙΧΟΥΣ ΡΙΤΣΟΥ
Ο Κωνσταντίνος Βήτα, ένας από τους σηµαντικότερους 
εκπροσώπους της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής, 
«συνοµιλεί» µε το ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου στην 
παράσταση «Ο κόσµος είναι ένας», σε πρώτη παρουσίαση 
στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής 
στο ΚΠΙΣΝ για τέσσερις παραστάσεις (30, 31 Ιανουαρίου 
και 1, 2 Φεβρουαρίου 2020), µε βίντεο του Νίκου Πατρε-
λάκη. Τα ποιήµατα απαγγέλλουν ο Κωνσταντίνος Βήτα 
και η Όλια Λαζαρίδου.

Η Εταιρεία Θεάτρου Θέση πα-
ρουσιάζει για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα το θεατρικό 
έργο «Το σύστηµα του Πό-

ντζι» του Νταβίντ Λεσκό, σε σκηνοθε-
σία Μιχάλη Σιώνα, στο Θέατρο 104, από 
τις 25 Ιανουαρίου. Γραµµένο το 2012, το 
«Σύστηµα του Πόντζι» αφηγείται την α-
ληθινή ιστορία του Τσαρλς Πόντζι, ο ο-
ποίος έδωσε το όνοµά του σε ένα από 
τα πιο γνωστά, µη βιώσιµα επενδυτικά 
συστήµατα, το «Σχήµα Πόντζι », που α-
ναφερόταν σε οποιαδήποτε χρηµατική 
απάτη στηριζόταν σε «πυραµίδα» επεν-
δυτών. Με όχηµα το σωµατικό θέατρο, 
το χιούµορ, τη χορικότητα και τον διά-
λογο µουσικής και λόγου, τέσσερις η-
θοποιοί ενσαρκώνουν 60 ρόλους σε µια 
µουσική κωµικοτραγική παράσταση για 
την πρώτη οικονοµική φούσκα όλων των 
εποχών, στα συντρίµµια της οποίας στη-
ρίχτηκε η σύγχρονη παγκόσµια οικονο-
µία. Παίζουν: Τρυφωνία Αγγελίδου, ∆ια-
µαντής Αδαµαντίδης, Γιάννης Σαµψαλά-
κης, Μαρία Χάνου.

«ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΠΟΝΤΖΙ» 

ΤΟΥ ΝΤ. ΛΕΣΚΟ
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Είναι η 
παράσταση που με 
αντιπροσωπεύει 
απόλυτα. Αυτή η 
παράσταση είναι 
εγώ, είναι εσύ, 
είναι η δική μας 
ματιά, τα δικά μας 
«πιστεύω». Κάθε 
φράση της είναι 
εγώ. Ο Φραντς 
Κάφκα είναι από 
τους συγγραφείς 
που με έχουν 
συγκινήσει όσο 
λίγοι.

Η 
Σοφία Καζαντζιάν, έχοντας παρου-
σιάσει με μεγάλη επιτυχία δουλειά 
της για τον Φραντς Κάφκα τον πε-
ρασμένο Ιανουάριο στη γενέτειρά 
του, την Πράγα, δημιουργεί την πιο 
«καφκική» κωμωδία που έγινε ποτέ, 

την παράσταση «Στο μυαλό του Φραντς Κάφκα», η 
οποία έρχεται, από τις 8 Φεβρουαρίου, στο θέατρο 
Altera Pars. Στο θεατρικό σανίδι συναντά τον σύ-
ζυγό της Μάριο Ιορδάνου και λίγο πριν από την πρε-

μιέρα τους προσθέτει έναν ακόμη ρόλο στο βιογρα-
φικό της, εκείνον της δημοσιογράφου, παίρνοντάς 
του συνέντευξη για λογαριασμό της F.S.

Πώς είναι να συνδυάζεται ο έρωτας με τη δημιουρ-
γία;
Ο έρωτας είναι δημιουργία και η δημιουργία έρω-
τας. Όταν ο συνδημιουργός σου είναι και ο άνθρω-
πος της ζωής σου, ο συνδυασμός οδηγεί σε κάτι μο-
ναδικό.

Πόσο σημαντικό είναι ο σύντροφός μας να μας ωθεί 
να είμαστε δημιουργικοί;
Ο άνθρωπος που επιλέγεις να γίνει ο συνταξιδιώτης 
σου στη ζωή είναι εκείνος με τον οποίο μπορείτε να 
επινοήσετε μαζί τον τρόπο που θέλετε να υπάρχετε 
σε αυτόν τον κόσμο. Είναι ο άνθρωπος που σε ε-
μπνέει να δημιουργήσεις, να ονειρευτείς και να τολ-
μήσεις.

Τελικά, η καθημερινή τριβή στην ίδια δουλειά επη-
ρεάζει μια σχέση;
Εξαρτάται τη σχέση και εξαρτάται τη δουλειά. Για μένα, 
το θέατρο δεν είναι δουλειά. Είναι ο τρόπος που αντι-
λαμβάνομαι τον κόσμο. Οι παραστάσεις μας ξεκινούν 
από το μηδέν και δημιουργούνται μέσα από εμάς. Είναι 
ένας επιπλέον τρόπος επικοινωνίας. Ένας δικός μας, 
μοναδικός κώδικας. Είναι ο τρόπος που βλέπουμε ή ο-
ραματιζόμαστε τον κόσμο και ως εκ τούτου αναπόσπα-
στο κομμάτι της σχέσης και της ζωής μας.

Τι αγαπάς στην παράστασή μας για τον Φραντς 
Κάφκα;
Είναι η παράσταση που με αντιπροσωπεύει από-
λυτα. Αυτή η παράσταση είναι εγώ, είναι εσύ, είναι η 
δική μας ματιά, τα δικά μας «πιστεύω». Κάθε φράση 
της είναι εγώ. Ο Φραντς Κάφκα είναι από τους συγ-
γραφείς που με έχουν συγκινήσει όσο λίγοι.

Τι θες να πεις μέσα από το θέατρο; Πιστεύεις όντως 
ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο;
Πιστεύω ότι κάθε σκηνοθέτης και ηθοποιός πρέπει 
να απαντήσει αρχικά αν του αρέσει αυτός ο κόσμος. 
Υπάρχουν εκείνοι που τους αρέσει η πραγματικό-
τητα και μέσα από το θέατρο αποφασίζουν να την α-
πεικονίσουν. Αν δεν σου αρέσει όμως, μέσα από το 
έργο σου οφείλεις να προσπαθείς να τον αλλάξεις, 
και αν δεν μπορείς, τουλάχιστον ξέρεις πως έχεις 
αλλάξει τη θέση σου μέσα σε αυτόν. Το θέατρο είναι 
ένα μέσο που μπορεί να σου δώσει το ερέθισμα να 
αυτοπροσδιοριστείς.

Πολλοί καλλιτέχνες λένε συχνά ότι έχουν θυσιάσει 
πολλά για την τέχνη τους. Εσύ ένιωσες ποτέ έτσι;
Πιστεύω στην επιλογή και όχι στις θυσίες. Πιστεύω 
στους αποχωρισμούς από πράγματα που δεν σε εκ-
φράζουν και πιστεύω πως ό,τι κάνει κανείς σε αυτό 
το μικρό πέρασμα που του αντιστοιχεί πρέπει να το 
κάνει με όλη του την ψυχή.

Είναι σημαντικό, τελικά, που ασχολούμαστε και οι 
δύο με το θέατρο; Θα ήταν το ίδιο αν έκανα μια άλλη 
δουλειά;
Είναι σημαντικό που είμαστε μαζί απέναντι στον 
κόσμο ή παράλληλα με τον κόσμο ή μέσα από το θέ-
ατρο και ένα με τον κόσμο. Ο τρόπος δεν έχει σημα-
σία. Σημασία έχει το μαζί.

INFO
Στο μυαλό του Φραντς Κάφκα

Συγγραφέας: Σοφία Καζαντζιάν
Σκηνοθεσία: Σοφία Καζαντζιάν
Παίζουν: Μάριος Ιορδάνου, Σοφία Καζαντζιάν, Πάνος 
Βουτσινάς, Βαλεντίνο Βαλάσης, Ακριβή Μαλισσόβα, 
Στυλιάνα Περατικού
Altera Pars
Μ. Αλεξάνδρου 123, Κεραμεικός
Τηλ.: 210 3410011

Μάριος Ιορδάνου

«Σημασία έχει το μαζί»
ΣΤΗ ΣΟΦΊΑ ΚΑΖΑΝΤΖΊΑΝ  

  ΕΠΊΜΕΛΕΊΑ: ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Νίκος Πλουµπίδης, 
επιστηµονική επιµέλεια: 
Ηλίας Νικολακόπουλος, 
Εκδόσεις του Ιδρύµατος της Βουλής

Αντλώντας υλικό από την επιστηµονική ηµερίδα που 
διοργάνωσε το Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων τον 
Οκτώβριο του 2018, ο τόµος παρουσιάζει µια σύνθετη εικόνα 
του Νίκου Πλουµπίδη µέσα από την πολιτική του δράση 
και τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Ο Χάρης Αθανασιάδης 
αναφέρεται στη συνδικαλιστική δραστηριότητα που ανέπτυξε 
ο Πλουµπίδης, ενώ ο Γιώργος Μαργαρίτης στη δράση του 
στα χρόνια της Κατοχής. Η Ιωάννα Παπαθανασίου περιγράφει 
τις συνθήκες που επικρατούσαν στην καθηµερινότητα των 
παράνοµων κοµµατικών οργανώσεων του ΚΚΕ. Ο Βαγγέλης 
Καραµανωλάκης επικεντρώνεται στην κρυφή αλληλογρα-
φία του Πλουµπίδη µέσα από τη φυλακή µε τον ∆ηµοσθένη 
Παπαχρίστου, καθώς και στο φάσµα των συναισθηµάτων και 
σκέψεών του λίγες µέρες πριν από την εκτέλεσή του, ενώ η 
Άλκη Ζέη σκιαγραφεί τη φυσιογνωµία του «σαν ήρωα του 
Σταντάλ» µέσα από προσωπικά βιώµατα και στιγµιότυπα. 
Τέλος, ο Ηλίας Νικολακόπουλος περιγράφει τη συµβολή του 
Πλουµπίδη στην επάνοδο της Αριστεράς στη νοµιµότητα και 
την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και στη συνέχεια στη 
δηµιουργία της Ενιαίας ∆ηµοκρατικής Αριστεράς (Ε∆Α) και 
τη συµµετοχή της στις εκλογές της 9ης Σεπτεµβρίου 1951. Η 
έκδοση περιλαµβάνει χρονολόγιο, τεκµήρια και εικονογρα-
φικό υλικό.

Με τα µάτια των Αρχαίων Ελλήνων – 
Η αρχαία σοφία στην υπηρεσία των σύγχρονων 
καιρών, Mauro Bonazzi, εκδ. Κέδρος

Με όποιο θέµα καταπιάστηκαν οι Αρχαίοι Έλληνες –από 
την ευτυχία µέχρι την αγάπη και τον θάνατο, από τη 
δικαιοσύνη µέχρι τη δύναµη, τη φιλία και τη νοσταλ-
γία– το έκαναν µε τέτοια ευρύτητα πνεύµατος που 
ακόµη και σήµερα προκαλεί τον θαυµασµό µας. Χωρίς 
να φοβάται να αναµείξει σπουδαία και ταπεινά θέµατα 
(ποια είναι τάχα τα µεν και ποια τα δε;), αποφασισµένος 
να µην υποπέσει στη µανιέρα του κλασικισµού, ο Mauro 
Bonazzi δείχνει ότι αν στρέψουµε το βλέµµα µας σε 
εκείνη τη µακρινή εποχή θα µπορέσουµε να αποκτή-
σουµε µια αξιόπιστη πυξίδα, ικανή να µας βοηθήσει να 
βρούµε µια διέξοδο στα πολύπλοκα προβλήµατα της 
εποχής µας. Μια σειρά ευφυή δοκίµια τα οποία, συν-
δυάζοντας βάθος και ανάλαφρο ύφος, µας συνοδεύουν 
στην πιο δύσκολη και πιο καίρια από τις ασχολίες µας: 
τη ζωή.

Γράψε, Μπορείς!
(είναι ευκολότερο και κοστίζει λιγότερο απ’ όσο νοµίζεις)

Σ
τον ταξιδιώτη που θέλει να θυµάται τα ταξίδια του, στον καλλιτέχνη που θέλει να καταλογογρα-
φήσει τη συλλογή των έργων του, στον επιχειρηµατία που επιθυµεί να διηγηθεί την ιστορία της 
επιχείρησής του, στους κατοίκους µιας περιοχής που θέλουν να καταγράψουν την ιστορία του 
τόπου τους, στην καταπληκτική µαγείρισσα που θέλει να κάνει τις συνταγές της βιβλίο, αλλά και 
στην εγγονή που θέλει να καταγράψει τις συνταγές της γιαγιάς της, στη µαµά που θέλει να χαρίσει 

στους παππούδες το «βιβλίο» µε τις ζωγραφιές των εγγονιών τους, αλλά και στην ίδια που θέλει να γράψει 
για τη δική της ζωή, όταν ήταν µικρή, για τα παιδιά και τους φίλους της. Στον διπλωµάτη που θέλει να µοι-
ραστεί τις εµπειρίες του, στον ταξιτζή που έχει µαζέψει ολόκληρο θησαυρό από αυτά που του λένε οι πελάτες 
του, στον καπετάνιο που δεν θέλει να ξεχάσει τα ταξίδια της ζωής του, στον συνταξιούχο που έχει ζήσει την 
περιπέτεια της ζωής και επιτέλους έχει χρόνο να την περιγράψει, για την οικογένεια και τους φίλους του. Ο 
«Ελευθερουδάκης», µε εξειδικευµένους συγγραφείς, µεταφραστές, επιµελητές και γραφίστες, µπορεί να 
σας βοηθήσει να κάνετε το δικό σας βιβλίο πραγµατικότητα.
Η Γ.Κ. Ελευθερουδάκης Α.Ε., µε έτος ίδρυσης το 1898, είναι συνυφασµένη για πάνω από 100 χρόνια µε 
το βιβλίο και τις εκδόσεις στην Ελλάδα. Η οικονοµική κρίση επηρέασε την εταιρεία και τις ιδιοκτήτριες, 
Μαρίνα και Σοφίκα Ελευθερουδάκη, οι οποίες, αποφασισµένες να µην το βάλουν κάτω, συνεχίζουν την 
οικογενειακή παράδοση µε νέες, καινοτόµες και δηµιουργικές ενέργειες. Όπως χαρακτηριστικά είπε η 
Σοφίκα Ελευθερουδάκη: «Ο βιβλιοπώλης είναι µια γεννηµένη προξενήτρα. Φέρνει κοντά τους ανθρώπους 
µε τα βιβλία. Στόχος µας σήµερα µε το “Γράψε, Μπορείς!” είναι να φέρουµε τους ανθρώπους που θέλουν να 
γράψουν πιο κοντά στο να πραγµατοποιήσουν το όνειρό τους και να προτρέψουµε όλους να καταγράψουν 
τις αναµνήσεις τους».
Τηλ. επικοινωνίας 210 3317600, -601, -603
Email: internet@books.gr, eleftheroudakipublications@gmail.com
www.books.gr

Η πρωτοβουλία «Γράψε, Μπορείς!» των βιβλιοπωλείων «Ελευθερουδάκης» ξυπνά τον συγγραφέα µέσα µας 
και απευθύνεται σε όλους εκείνους που γράφουν ή θέλουν να γράψουν και να εκδώσουν τα γραπτά τους.
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Θεωρώ το φαγητό 
τελετουργία. 
Απολαµβάνεις, 
επεξεργάζεσαι, 
θρέφεσαι από 
τα χρήσιµα και 
αποβάλλεις τα 
περιττά. Κάπως 
έτσι γίνεται σχεδόν 
µε όλα στη ζωή, µε 
την πρόσληψη της 
τέχνης, ας πούµε, 
ή µε τα µαθήµατα 
ζωής που 
παίρνουµε ή µε τα 
συναισθήµατά µας 
ή µε τις σχέσεις 
µας. 

Η Καλλιρρόη Βελέντζα σκηνοθετεί το «Μαµ» 
του Σάκη Σερέφα, µια ιστορία ενηλικίωσης. 
Ένα αφήγηµα κωµικό και ταυτόχρονα συγκι-
νητικό, µε άφθονες δόσεις αγάπης και περί-

εργους γευστικούς συνδυασµούς.

Ποιος ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που σας οδή-
γησε να ανεβάσετε το «Μαµ»;
Το ίδιο το κείµενο. Εκτιµώ πολύ τη γραφή του κ. Σε-
ρέφα, µάλιστα είναι η δεύτερη φορά που ανεβάζω έργο 
του. Η πρώτη ήταν το 2017, που δουλέψαµε στην Καλα-
µάτα, στο θέατρο Νηπιαγωγείο, το «Λιωµένο Βούτυρο». 
Το «Μαµ» είναι κατά τη γνώµη µου ένα έργο ιδιοφυές 
και πολυεπίπεδο. Μιλάει για όλα τα σηµαντικά ανθρώ-
πινα βιώµατα µε έναν τρόπο άµεσο και µε πολύ χιού-
µορ. Είναι δύσκολο να µην ταυτιστεί κανείς ερχόµενος 
σε επαφή µε αυτό το έργο.

Συστήστε µας µε λίγα λόγια τους δύο χαρακτήρες του 
έργου.
Ένας µοναχικός µαθητής, ο Ζοζέφ, και ένας µοναχικός 
οδηγός λεωφορείου, ο Μεγάλος, αναπτύσσουν µια ιδιό-
τυπη φιλία. Ο Μεγάλος είναι ένας χαρακτήρας πληθωρι-
κός, ο οποίος αντιµετωπίζει τη ζωή στον υπερθετικό της 
βαθµό, την έχει γευτεί στο έπακρο και είναι έτοιµος τώρα 
να µοιραστεί τα συµπεράσµατά του µε τον νεαρό Ζοζέφ. 
Ο Ζοζέφ, από την πλευρά του, είναι ένα επίσης ιδιαίτερο 
παιδί, που ψάχνει τον δρόµο του προσπαθώντας να δι-
αχειριστεί όλα αυτά τα µεγάλα γεγονότα της ζωής που 
του συµβαίνουν για πρώτη φορά. Είναι σηµαντικό ότι 
τους δύο χαρακτήρες τούς συναντάµε µέσα από µια α-
ναπόληση του ενήλικα πλέον Ζοζέφ, µε την απόσταση 
και την ωραιοποίηση που επιβάλλει η νοσταλγία. Στην 

παράστασή µας η αναπόληση αυτή ξεκινά µε την παρα-
κίνηση της συντρόφου του Ζοζέφ, η οποία εγκυµονεί… 
κινδύνους. Ο Ζοζέφ καλείται να θυµηθεί τα χρόνια της 
άνδρωσής του, για να µπορέσει να υπάρξει «µεγάλος» 
για κάποιον άλλον.

Ποια είναι τα κυριότερα θέµατα που θίγει και πώς τα 
προσεγγίσατε εσείς σκηνοθετικά;
Το έργο µιλάει για τα σηµαντικότερα ανθρώπινα βιώ-
µατα, όπως η επιλογή στάσης ζωής, η απώλεια, ο έρω-
τας, η πλήξη, η δηµιουργία, η ευτυχία και η νοσταλγία, 
και µάλιστα την πρώτη φορά που συµβαίνουν στη ζωή 
ενός παιδιού. Σκηνοθετικά επέλεξα να εστιάσω στο στοι-
χείο της ανάµνησης. Η έγκυος σύντροφος του Ζοζέφ, 
µε τη βοήθεια ενός σερβιτόρου, στήνει ένα (φαινοµε-
νικά) αυτοσχέδιο θέατρο εν θεάτρω µε συνεχείς αναφο-
ρές στην παιδική ηλικία, προκειµένου να ανασύρει στον 
Ζοζέφ τις αναµνήσεις της άνδρωσής του. Ό,τι συµβαί-
νει στη σφαίρα της ανάµνησης είναι ακραίο, φορµαλι-
στικό και καρτουνίστικο, ενώ ό,τι συµβαίνει σε πραγµα-
τικό χρόνο είναι ρεαλιστικό. Επιδιώκουµε την αίσθηση 
ότι κάποια πράγµατα γίνονται τυχαία ή δηµιουργούνται 
εκείνη τη στιγµή.

Αν το «Μαµ» είναι ένα γευστικό µάθηµα ζωής, τι γεύση 
έχουν τα κυριότερα κεφάλαιά του;
Όλα τα κεφάλαιά του έχουν γεύσεις µε δύο πόλους. 
Είναι γλυκόπικρα, γλυκόξινα, αλµυρόξινα, γλυκοαλ-
µυρά, πικρόξινα κ.ο.κ. Όπως και η ζωή άλλωστε. Γιατί το 
κάθε βίωµα που πραγµατεύεται το εκάστοτε κεφάλαιο 
έχει πάντα δύο όψεις, την ευχάριστη και τη δυσάρεστη, 
το γέλιο και το κλάµα, έτσι και το κείµενο έχει το βάθος 
και το χιούµορ του.

INFO
Μαµ
του Σάκη Σερέφα

Σκηνοθεσία: Καλλιρρόη Βελέντζα
Παίζουν: Έκτορας Γασπαράτος, Κωνσταντίνος Πασσάς, Καλλιρρόη Βελέντζα
Θέατρο Άβατον
Ευπατριδών 3, Γκάζι
Κάθε ∆ευτέρα και Τρίτη στις 21:15

Καλλιρρόη Βελέντζα

«Η µνήµη είναι δύσκολα 
διαχειρίσιµη»

  ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Το φαγητό λειτουργεί υπόγεια και ταυτόχρονα ως πρω-
ταγωνιστής στην εξέλιξη της πλοκής. Εσείς τι σχέση 
έχετε µε το φαγητό; Σας αρέσει να µαγειρεύετε;
∆εν µου αρέσει να µαγειρεύω, µου αρέσει να απολαµ-
βάνω το φαγητό. Θεωρώ το φαγητό τελετουργία. Απο-
λαµβάνεις, επεξεργάζεσαι, θρέφεσαι από τα χρήσιµα 
και αποβάλλεις τα περιττά. Κάπως έτσι γίνεται σχεδόν µε 
όλα στη ζωή, µε την πρόσληψη της τέχνης, ας πούµε, ή 
µε τα µαθήµατα ζωής που παίρνουµε ή µε τα συναισθή-
µατά µας ή µε τις σχέσεις µας. Νοµίζω ότι είναι η πιο ε-
παναλαµβανόµενη τελετουργία της ανθρώπινης ύπαρ-
ξης αυτή η διαδικασία.

Αν µπορούσατε να συµπυκνώσετε τη µέχρι τώρα πορεία 
σας σε ένα… πιάτο, ποιο θα ήταν αυτό;
Από τις επτά συνταγές που προτείνει ο Σερέφας στο 
«Μαµ», θα έλεγα ότι βρίσκοµαι στο στάδιο 3, αστακός µε 
λεµονάκι. Γιατί ο αστακός έχει ένα πολύ σκληρό κέλυ-
φος, το οποίο δεν το διαπερνά τίποτα. Όµως την άνοιξη, 
όταν αλλάζει όστρακο, είναι ευάλωτος και µαλακός σαν 
βούτυρο. Προκειµένου, λοιπόν, να δυναµώσει και να 
φτιάξει γρήγορα το νέο του όστρακο, τρώει το παλιό του, 
που έχει πολύ ασβέστιο.

Τελικά, είµαστε αυτό που τρώµε; Πόσο µπορεί να µας ε-
πηρεάσει η γευστική µνήµη;
Πιστεύω πως ναι, είµαστε αυτό που τρώµε. Όσο για τη 
γευστική µνήµη, εγώ προσωπικά νιώθω ότι η γεύση και 
η όσφρηση είναι δύο αισθήσεις που ανασύρουν πιο έ-
ντονα αναµνήσεις απ’ οποιαδήποτε άλλη αίσθηση. Είναι 
εντυπωσιακό πόσο συνδέεται η εγκεφαλική λειτουργία 
µε το φαγητό.

Τελικά, γιατί τα αγκάθια των αναµνήσεων είναι ίδια µε τα 
αγκάθια του ψητού σολοµού;
Η µνήµη είναι δύσκολα διαχειρίσιµη. Έχει κι αυτή τα 
καλά της, έχει και τα κακά της. Κάποιες αναµνήσεις είναι 
επώδυνες, αλλά ταυτόχρονα διδακτικές. Κάποιες άλλες 
ευχάριστες, αλλά εξωραϊσµένες από την εκφυλιστική 
λειτουργία της νοσταλγίας. Και ο σολοµός έχει τα αγκά-
θια του, έχει και τα ω3 του όµως. Έτσι είναι, µε κάθε δί-
δαγµα, µε κάθε ανάµνηση και κάθε εµπειρία, κάτι κερ-
δίζεις και κάτι χάνεις. That’s life!
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*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
• Ξεκινάµε καθαρίζοντας το λάχανο και αφαιρώ-
ντας µε µαχαίρι το κοτσάνι. Σε µια µεγάλη κατσα-
ρόλα, που να χωράει και να σκεπάζει ολόκληρο το 
λάχανο, το βυθίζουµε (µε την τρύπα που άφησε το 
κοτσάνι προς τα κάτω) σε νερό που βράζει και 1 κ.σ. 
αλάτι χοντρό. Το βράζουµε για 5 λεπτά να µαλακώ-
σει ελαφρά και το αφήνουµε σε πιατέλα να κρυώσει 
(ελέγχουµε το λάχανο όσο βράζει, ώστε να µαλα-
κώσει σωστά, όχι πολύ και σκίζεται, ούτε λίγο και 
δεν τυλίγονται οι ντολµάδες).

• Σε ένα µπολ βάζουµε το ρύζι και το σκεπάζουµε 
µε χλιαρό νερό και 1/2 κ.γλ. αλάτι ψιλό και αφήνου-
µε για 15 λεπτά.

• Σε ένα µεγάλο µπολ βάζουµε το κρεµµύδι, την 
ντοµάτα, τον µαϊντανό και τον δυόσµο και ανα-
κατεύουµε καλά. Έπειτα παίρνουµε το ρύζι που 
έχουµε σουρώσει από το νερό και προσθέτουµε 1 
κ.σ. πετιµέζι ροδιού, τον καφέ, τη ζάχαρη, τον χυµό 
λεµονιού, 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο και αλάτι. Ανακα-
τεύουµε καλά.

• Βγάζουµε ένα ένα τα λαχανόφυλλα και αφαιρού-

µε τα χοντρά νεύρα. Βάζουµε µέσα µια κουταλιά της 
σούπας γέµιση και τυλίγουµε τον ντολµά.

• Στρώνουµε στη βάση µιας πλασοτέ κατσαρόλας 
λαχανόφυλλα. Τοποθετούµε επάνω τους λαχανο-
ντολµάδες στη σειρά, τον έναν κοντά στον άλλον, 
και τους σκεπάζουµε µε πιάτο για να µην ξετυλι-
χτούν.

• Περιχύνουµε τους λαχανοντολµάδες µε νερό, 
ίσα που να τους σκεπάζει, και προσθέτουµε το 
1/4 φλιτζάνι ελαιόλαδο, 1 κ.σ. πετιµέζι ροδιού και 
αλάτι.

• Αν έχουµε κοτσάνια δυόσµου και µαϊντανού, τα 
δένουµε µε σπάγκο και τα ρίχνουµε κι αυτά στην 
κατσαρόλα, για να αρωµατίσουµε τους λαχανοντολ-
µάδες.

• Βάζουµε το καπάκι και σιγοβράζουµε για 40-45 
λεπτά.  ∆οκιµάζουµε έναν όταν µας φαίνεται ότι το 
φαγητό είναι έτοιµο, βγάζουµε από τη φωτιά και 
σερβίρουµε.

Λαχανοντολµάδες γιαλαντζί 
µε σάλτσα πετιµέζι ροδιού και καφέ 

•  1 λάχανο άσπρο αφράτο και ελαφρύ, 
περίπου 1 1/2 κιλά

•  1 φλιτζάνι ρύζι Καρολίνα
•  3 κρεµµύδια µέτρια ψιλοκοµµένα
•  3 ντοµάτες µεγάλες ψιλοκοµµένες
•  3 µέτρια µατσάκια µαϊντανός 

ψιλοκοµµένος
•  1/2 φλιτζάνι δυόσµος ψιλοκοµµένος
•  2 κ.σ. πετιµέζι ροδιού (σε µαγαζιά πού 

πουλάνε αραβικά προϊόντα)
•  χυµός από 2 λεµόνια
•  1 κ.γλ. ζάχαρη
•  3/4 φλιτζάνι ελαιόλαδο
•  1 κ.γλ. ελληνικός καφές σκούρος
•  αλάτι ψιλό
•  αλάτι χοντρό
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Celebrity Science: 
∆ιάστηµα για αρχάριους

Π
οια είναι η ηλικία της Γης; Τι είναι το Big Bang; Πόσα αστέρια έχει 
ο γαλαξίας µας; Αν γνωρίζετε όλες τις απαντήσεις, το «Celebrity 
Science» δεν είναι µια εκποµπή για εσάς. Αν όµως οτιδήποτε 
σχετίζεται µε την επιστήµη και την τεχνολογία σάς δηµιουργεί 
αποστροφή ή σας τροµάζει, έφτασε η ώρα να αναθεωρήσετε. 

Το «Celebrity Science», το νέο project του οργανισµού SciCo (Science 
Communication, https://scico.gr/), κάνει την επιστήµη προσιτή σε εκείνους που 
δεν την αγαπάνε ή τη φοβούνται. Πώς; Μέσα από µια σειρά διασκεδαστικών 
επεισοδίων στο YouTube.

Τι είναι το Celebrity Science
Πρόκειται για εκποµπή στο YouTube, η οποία προσεγγίζει την επιστηµονική 
γνώση µε τρόπο ελκυστικό, κατανοητό και, εντέλει, απολαυστικό. Καλεσµένοι, 
καταξιωµένοι επιστήµονες και celebrities –πρόσωπα γνωστά από την 
τηλεόραση, το διαδίκτυο και τον καλλιτεχνικό χώρο–, οι οποίοι συνοµιλούν για 
επιστηµονικά θέµατα και παίζουν ενδιαφέροντα παιχνίδια.
Σε κάθε επεισόδιο, το οποίο διαρκεί 15-20 λεπτά, κάθε καλεσµένος celebrity 
δοκιµάζει τις γνώσεις του, µερικές φορές και την τύχη του, σε µια επιστήµη, 
παίζοντας παιχνίδια εµπνευσµένα από αυτήν. Ως συνοµιλητή έχει απέναντί του 
έναν καταξιωµένο εκπρόσωπο του συγκεκριµένου επιστηµονικού κλάδου. Τα 
παιχνίδια περιλαµβάνουν ερωτήσεις γνώσεων ή κρίσης. Το αποτέλεσµα; Μια 
κουβέντα µε πολύ χιούµορ, η οποία καταλήγει να κάνει πιο προσιτές έννοιες 
πολύπλοκες, χωρίς καν να το πάρουµε χαµπάρι.
Σκηνοθέτης και υπεύθυνος για το περιεχόµενο είναι ο Γιάννης Σαρακατσάνης, 
ενώ εµπνευστής και συντονιστής ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος.
Ο τελευταίος, µε σπουδές στη Βιολογία (µεταπτυχιακό στη Βιολογία και 
διδακτορικό στη Γενετική από το King’s College London), πρόεδρος 
και συνιδρυτής της Κοινωνικής Επιχείρησης SciCo, µας εξηγεί πώς 
ξεκίνησαν όλα: «Τα τελευταία 11 χρόνια δραστηριοποιούµαστε στον 
τοµέα της επικοινωνίας της επιστήµης και της µετάδοσης σύνθετων 
επιστηµονικών εννοιών µε απλό και κατανοητό τρόπο µέσω του 
οργανισµού µας SciCo. Κατά τη διάρκεια των ετών αυτών αναπτύξαµε 
ποικίλες µεθόδους και πλατφόρµες επικοινωνίας της επιστήµης, όπως 

µια σειρά από φεστιβάλ (Athens, Patras, Thessaly και τώρα Ioannina 
Science Festivals), προγράµµατα εκπαίδευσης, όπως το Generation 
Next, δράσεις στο µετρό, όπως το Mind the Lab, κ.ά. Εντούτοις, 
αξιολογώντας τις δράσεις µας κατανοήσαµε την ανάγκη δηµιουργίας 
και ψηφιακών µεθόδων µε τρόπο διασκεδαστικό αλλά και ελκυστικό. 
Σκεφτήκαµε ότι εάν συνεργαζόµασταν µε δηµοφιλή άτοµα (celebrities) 
θα προσελκύαµε το ενδιαφέρον του ευρύτατου κοινού. Και έτσι κάναµε. 
Οι “celebrities” εκφράζουν τη µέση γνώση του ευρέος κοινού σε 
θέµατα επιστήµης. Καλούνται, λοιπόν, και παίζουν παιχνίδια γνώσης 
πάνω σε κάποιο συγκεκριµένο επιστηµονικό θέµα. Η όλη εκποµπή 
είναι πολύ διασκεδαστική. Οι δε σωστές απαντήσεις δίνονται από 
προσκεκληµένους επιστήµονες. Έως τώρα έχουν έρθει καλεσµένοι 
στην εκποµπή µας ο Mikeius, ο Ζήσης Ρούµπος, ο Λάµπρος Φισφής, ο 
Γιώργος Χατζηπαύλου, η Μαίρη Συνατσάκ η, η Τζένη Μελιτά, το Astronio 
και πολλοί άλλοι. Περισσότερα στο https://www.youtube.com/channel/
UCAnxV5F8Atf7UUcaHkXq-dg».
Στόχος της εκποµπής είναι η µετάδοση της γνώσης στο ευρύ κοινό και 
κυρίως στους νέους, ανεξαρτήτως φύλου, εκπαίδευσης, κοινωνικού 
πλαισίου, συµβάλλοντας έτσι στην καταπολέµηση του επιστηµονικού 
αναλφαβητισµού.
Το «Celebrity Science» ξεκίνησε πιλοτικά στο Athens Science Festival 2018 
µέσα από κάποιους απρόσµενους διαλόγους µεταξύ επιστηµόνων και 
γνωστών προσώπων από την τηλεόραση, το θέατρο κ.λπ. Πλέον, περίπου 
ανά δύο εβδοµάδες ανεβαίνει και ένα νέο επεισόδιο στο οµώνυµο κανάλι στο 
YouTube.
Ωστόσο, το µεγάλο ερώτηµα παραµένει: µε ποιους τρόπους µπορούν τα παιδιά 
να αγαπήσουν την επιστήµη; Ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος έχει τις λύσεις.
Τα παιδιά µπορούν να αγαπήσουν την επιστήµη εάν:
• τη µάθουν µε διαδραστικό και ψυχαγωγικό τρόπο,
• δουλέψουν οµαδικά µε φίλους τους σε κοινά projects,
•  τη συνδέσουν µε την καθηµερινή τους ζωή, π.χ. να καταλάβουν πώς 

συνδέεται η έννοια της ταλάντωσης µε µια γέφυρα που διασχίζουν,
• εµπνευστούν από τους εκπαιδευτικούς τους ή κάποιους άλλους µέντορες.
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Τ
ο ζήτηµα της  περιποίησης των χεριών µας είναι πολύπλοκο. Τον 
χειµώνα, το κρύο µπορεί να επηρεάσει την υγεία και την όψη τους 
αν δεν τα περιποιηθούµε σωστά. Και ενώ το δέρµα που καλύπτει το 
εσωτερικό της παλάµης είναι ανθεκτικό, το πάνω µέρος είναι λεπτό 
και ευαίσθητο, µε αποτέλεσµα οι χαµηλές θερµοκρασίες να το 

αφυδατώνουν και να το κάνουν τραχύ και σκληρό. Ωστόσο, λύσεις υπάρχουν:
•  Μην αφήνετε τα χέρια σας χωρίς γάντια όταν βρίσκεστε έξω και το κρύο 

είναι τσουχτερό. Θα καταπονηθούν και υπάρχει περίπτωση να εµφανίσουν 
χιονίστρες εάν αµέσως µετά µπείτε σε πολύ ζεστό χώρο.

•  Προσπαθήστε όσο µπορείτε να µην έρχεστε σε επαφή µε σαπούνια, υγρά 
πιάτων και απορρυπαντικά και χρησιµοποιείτε γάντια για τις δουλειές του 
σπιτιού. Αν µπορείτε, βρείτε σαπούνια χωρίς αλκαλικά στοιχεία και µε 
ουδέτερο pH.

•  Αφού πλύνετε τα χέρια σας, σκουπίστε τα πολύ καλά µε µια πετσέτα, γιατί η 
πλεονάζουσα υγρασία µπορεί τελικά να λειτουργήσει αντίστροφα και να τα 
αφυδατώσει.

•  Στην αγορά κυκλοφορούν πολλές κρέµες που ενυδατώνουν τα χέρια – 
µάλιστα προορίζονται και για συγκεκριµένους τύπους δέρµατος. Βρείτε 
την κατάλληλη και έχετέ την στην τσάντα ή στο γραφείο σας, για να τη 
χρησιµοποιείτε τακτικά. Είναι πολύ σηµαντικό να ενυδατώσετε τα χέρια σας 

τη στιγµή που νιώθετε ότι το χρειάζονται.
•  Για να βρείτε την κατάλληλη κρέµα, διαλέξτε µία που να ταιριάζει στον τύπο 

του δέρµατός σας και δοκιµάστε την. Αν αισθάνεστε ότι «τραβάει» ή βαραίνει 
τα χέρια σας, δεν κάνει για σας. Παράλληλα, πέρα από την ενυδάτωση, 
πολλές κρέµες προσφέρουν και την κατάλληλη αντιγηραντική φροντίδα, 
που είναι απαραίτητη, καθώς τα χέρια είναι από τα πρώτα σηµεία του 
σώµατος που προδίδουν την ηλικία µας. Μια ολοκληρωµένη περιποίηση θα 
πρέπει να περιλαµβάνει και λευκαντική φροντίδα, είτε αντιµετώπισης είτε 
πρόληψης.

•  ∆οκιµάστε µια πολύ αποτελεσµατική «σπιτική» κρέµα που µπορείτε 
να φτιάξετε µόνες σας: Βράζετε 2 κ.σ. ελαιόλαδο, 3 κ.σ. κερί µέλισσας 
(στα φαρµακεία και σε καταστήµατα µε βιολογικά είδη) και µια χούφτα 
δεντρολίβανο σε πολύ χαµηλή φωτιά για 30 λεπτά. Σουρώνετε ενώ είναι 
ζεστό το µείγµα και προσθέτετε 8 κ.σ. ροδόνερο. Εναλλακτικά, µπορείτε 
να ζεστάνετε (είτε στον φούρνο µικροκυµάτων είτε σε µπρίκι) για 30 
δευτερόλεπτα ένα ποτήρι γάλα παστεριωµένο, να το αδειάσετε σε ένα µπολ 
και να αφήσετε τα χέρια σας µέσα για λίγα λεπτά. Για έξτρα ενυδάτωση, 
µπορείτε να απλώσετε στα χέρια σας το µείγµα µίας κ.σ. µέλι και µίας κ.σ. 
ελαιόλαδο, να φορέσετε πλαστικά γάντια κουζίνας και να το αφήσετε να 
απορροφηθεί για 30 λεπτά.
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Για όµορφα 
χέρια



Πότε πρέπει να γυμναστείς  
για να κάψεις περισσότερο λίπος;

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

Mavridou 
• Instagram: christymav  
•  Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου
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Έχεις παραπάνω κιλά και δεν ξέρεις ποια ώρα να γυμναστείς για 
να τα χάσεις πιο γρήγορα και αποτελεσματικά; Σου έχω τη λύση! Η 
καλή μέρα απ’ το πρωί φαίνεται!

Νέα βρετανική μελέτη υποστηρίζει ότι η ιδανική ώρα για να κάνει κάποιος 
γυμναστική ώστε να χάσει βάρος είναι πριν από το πρωινό. Οι ερευνητές 
διαπίστωσαν ότι όσοι αθλούνται πριν φάνε πρωινό καίνε περισσότερο σω-

ματικό λίπος, έως και κατά 20%, συγκριτικά με εκείνους που αθλούνται 
άλλες ώρες της ημέρας.
Ξύπνα, λοιπόν, το πρωί, πιες τον καφέ σου, χωρίς ζάχαρη, ή το τσάι σου 
και ξεκίνα τη γυμναστική! Η πρωινή άσκηση με άδειο στομάχι έχει κάποια 
οφέλη και δύο από αυτά είναι η απώλεια βάρους και η καλύτερη διάθεση 
κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Της Χριστίνας Μαυρίδου
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