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AUTO

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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ο κοροναϊός απειλεί 
την παγκόσμια υγεία, την κινεζική εξουσία και τη 
διεθνή οικονομία
04 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ «Τα νησιά 
αναζητούν salvation, όχι Salvini»
06 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Υποβάθμιση της 
επιρροής των ιδιοκτητών των ΠΑΕ στην πολιτική 
επιδιώκει ο Μητσοτάκης
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Λ. ΣΚΟΡΔΑΣ «Οι ομάδες 
χρησιμοποιούνται ως μέσο πίεσης και 
εκδούλευσης προς την πολιτική εξουσία»
08-09 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Οικονομικό Forum 
Σπάρτης: Στόχος η ανάπτυξη
10 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η Ε.Ε. μετά το Brexit
12-13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Το εικοσαετές σκάνδαλο της 
Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων του Δημοσίου: 
Ξεκίνησαν να φέρουν 8,8 δισ. και μας χρέωσαν 
700 εκατ. ευρώ!
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Οι νέοι επιλέγουν επαγγέλματα 
του… χθες
15 // ΚΟΣΜΟΣ Χάρβεϊ Γουάινστιν: Η δίκη του 
αιώνα ενισχύει το κίνημα #MeToo
16 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ψήφος εμπιστοσύνης από τις 
αγορές
17 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Η χρεοκοπία δεν ήταν 
ποτέ οικονομική
18-19 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Γιάννης Τσεκλένης: 1937-
2020

23 // ΑΠΟΨΗ ΑΝΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Προσφυγικό, παιδεία και ασφάλεια θα κρίνουν 

τον πρωθυπουργό

25 // ΔΙΑΤΡΟΦΗ Εύκολοι τρόποι για να αυξήσετε 

την κατανάλωση οσπρίων

SPORTS
26 // SPORTS Κάθαρση: Μια σχεδόν αδύνατη 

υπόθεση

27 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις από το 

Betarades.gr

FREE TIME
30 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώμενα της 

εβδομάδας

31 // TV Λάκης Γαβαλάς rocks // Master Chef: 

Μαγειρεύοντας συνειδήσεις

32 // CINEMA Τι θα δούμε στις κινηματογραφικές 

αίθουσες

33 // ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΡΩ ΜΠΕΖΟΥ «Είναι ύβρις να 

υποτιμούμε τη διαύγεια της πρώτης νιότης»

34-35 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΒΕΛΙΝΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ 

«Ουδέποτε έχω αισθανθεί αδύναμο φύλο»

36 // COOK FILES Τάρτα πορτοκαλιού με 

ελβετική μαρέγκα

37 // BOOKS Τέσσερα βιβλία για τον Φεβρουάριο

38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συμβουλές για καλύτερη ζωή

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



Τ
α νέα από την εξάπλωση του κορονα-
ϊού στην Κίνα αλλά και εκτός Κίνας δεν 
είναι καλά, ούτε προβλέπεται άμεση 
και αποφασιστική αντιμετώπιση του 
προβλήματος. Οι περισσότεροι ερευ-
νητές και αναλυτές καταλήγουν στο συ-
μπέρασμα ότι θα χρειαστούμε τουλάχι-
στον έξι μήνες για να αποκτήσουμε το 

εμβόλιο, ενώ θα απαιτηθεί κι ένα πρόσθετο διάστημα για την πα-
ραγωγή του και τον μαζικό εμβολιασμό.

Μεγάλες αλλαγές
Από το 2002-2003, οπότε εμφανίστηκε στην Κίνα ο ιός της άτυπης 
πνευμονίας SARS, έχουν αλλάξει πολλά στη χώρα αυτή και στο σύ-
νολο του πλανήτη. Το 2003 η κινεζική οικονομία αντιπροσώπευε 
μόλις το 6% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ σήμερα το ανάλογο ποσο-
στό ξεπερνάει το 15%.
Αυτό σημαίνει ότι το σημερινό οικονομικό και πολιτικό σύστημα 
της Κίνας είναι πολύ πιο ισχυρό και έχει μεγαλύτερη επιρροή στις 
διεθνείς εξελίξεις απ’ ό,τι πριν από περίπου 20 χρόνια.
Οι κινεζικές αρχές ενημερώνουν πιο γρήγορα τον κόσμο για την ε-
ξέλιξη του ιού και παίρνουν γρήγορα τα μέτρα που κρίνονται ανα-
γκαία. Η εξάπλωση του ιού συνέπεσε χρονικά με τους κινεζικούς 
εορτασμούς για τη νέα χρονιά, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη οι-
κονομική και κοινωνική αναστάτωση.
Αυτές τις ημέρες οι επιβάτες που χρησιμοποιούν το ε-
κτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο έχουν μειωθεί κατά 
42%, στις αεροπορικές πτήσεις παρατηρείται επίσης 
μείωση 42%, ενώ το σύνολο των μεταφορών και 
συγκοινωνιών σε ολόκληρη τη χώρα παρουσιά-
ζει μια πτώση 29%.
Μεγάλες παραγωγικές μονάδες έχουν κλεί-
σει επ’ αόριστον, μουσεία και χώροι ψυχα-
γωγίας παραμένουν κλειστοί, οι βραδι-
νές έξοδοι έχουν δώσει τη θέση τους στο 
delivery και μάλιστα με ειδικές προφυλά-
ξεις όταν χτυπήσει το κουδούνι του σπι-
τιού.
Οι οικονομολόγοι αναφέρονται στη 
ζημιά που προκάλεσε ο ιός της άτυ-
πης πνευμονίας SARS, σε μια προ-
σπάθεια να καταλάβουν τι ακριβώς θα 
συμβεί σήμερα. Εξαιτίας του SARS ο 
ρυθμός ανάπτυξης της κινεζικής οικο-
νομίας έπεσε από 11,1% το πρώτο τρί-
μηνο του 2003 σε 9,1% το δεύτερο τρί-
μηνο του 2003.
Σήμερα, όμως, η κατάσταση είναι πολύ πιο 
σύνθετη από οικονομική άποψη.
Πρώτον, ο κοροναϊός εξαπλώνεται πολύ πιο γρή-
γορα και μαζικά από τον SARS και όλα δείχνουν ότι 
θα διαγράψει μεγαλύτερη χρονική πορεία, προτού, με το 
καλό, εξουδετερωθεί.
Δεύτερον, μπορεί η κινεζική οικονομία να έχει το παγκόσμιο 
ρεκόρ ανάπτυξης με 6%, είναι όμως το μισό από εκείνο που σημει-
ώθηκε το 2003 και το χαμηλότερο της τελευταίας τριακονταετίας.
Οι Κινέζοι παραμένουν πρωταθλητές της παγκόσμιας οικονομίας, 
αλλά εμφανίζουν σημάδια κόπωσης. Αυτό μπορεί να αποκτήσει 
μεγάλη σημασία για το κομμουνιστικό καθεστώς, το οποίο δέχε-
ται διαφόρων ειδών πιέσεις. Δεν μπόρεσε να ελέγξει τις λαϊκές δι-
αμαρτυρίες στο Χονγκ Κονγκ, ούτε να εκλέξει φιλικούς προς αυτό 
δημοτικούς συμβούλους στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Οι εκλογές 
στην Ταϊβάν με την άνετη επικράτηση εκείνων που αντιτίθενται 
στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ήταν μία ακόμη μεγάλη πολιτική 
αποτυχία της κυβερνητικής ηγεσίας. Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ε-
λίσσεται αυτό το διάστημα, για να μετατραπεί, όπως και ο Πούτιν, 
σε ισόβιο ηγέτη. Η εικόνα σταθερότητας, επιτυχίας και αποτελε-
σματικότητας που προβάλλει το καθεστώς αμφισβητείται με όσα 
συμβαίνουν με την εξάπλωση του κοροναϊού.

Ο ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ 
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ 
ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Θα χρειαστούν πάνω  
από έξι μήνες για να 
δούμε τι ακριβώς θα γίνει.

Στην Κίνα αλλάζει δραματικά η 
οικονομική και κοινωνική ζωή 
μέχρι νεωτέρας.

Το πλήγμα για την ευρωπαϊκή 
και την ελληνική οικονομία 
αναμένεται σημαντικό.

Το εκτός Κίνας κόστος
Οι πρώτοι φορείς του κοροναϊού εντοπίστηκαν ήδη σε ευρωπαϊκές 
χώρες, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασί-
λειο.
Τα οικονομικά αποτελέσματα της εξάπλωσης του κοροναϊού είναι 
ήδη μαζί μας, καθώς ακυρώνονται πτήσεις προς και από την Κίνα, 
ανακαλούνται ομάδες Ευρωπαίων ειδικών που οργάνωναν την πα-
ραγωγή σε μεγάλες μονάδες στην Κίνα, έχουν απαγορευτεί οι οργα-
νωμένες εκδρομές προς και από την Κίνα, ενώ στις αγορές των με-
ταλλευμάτων παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις αστάθεια λόγω 
του σημαντικού ρόλου της Κίνας στην παγκόσμια παραγωγική δια-
δικασία. Πολλές μετοχές συγκεκριμένων κλάδων, όπως οι αεροπο-
ρικές μεταφορές, δέχονται ισχυρά χτυπήματα και τα περισσότερα 
χρηματιστήρια έχουν την τάση να υποχωρούν από τα επίπεδα-ρε-
κόρ στα οποία είχαν φτάσει.

Ε.Ε. και Ελλάδα
Το περασμένο Σάββατο μίλησα στο επιτυχημένο Sparta Forum, 
που διοργάνωσε ο δήμαρχος Σπάρτης και γνωστός οικονομολό-
γος Πέτρος Δούκας, για τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελλη-
νικής οικονομίας. Αφού συνέβαλα στον προβληματισμό για το 
πώς θα πάμε σε αναπτυξιακούς ρυθμούς της τάξης του 4%, προ-
ειδοποίησα ότι υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες, όπως 
ο κοροναϊός.
Για την ελληνική οικονομία ο κοροναϊός μπορεί να σημάνει επι-

βράδυνση των κινεζικών επενδύσεων, δυσκολίες στη ναυτιλι-
ακή μας συνεργασία, αυστηρούς περιορισμούς στον τουρι-

σμό, που βρίσκεται σε δυναμική ανάπτυξη, με ολοένα και 
περισσότερους Κινέζους να επισκέπτονται τη χώρα μας.

Μεγαλύτερο πρόβλημα θα αποτελέσει ο κορονα-
ϊός για την Ευρωζώνη, όπου ήδη κάνει απειλη-

τική την εμφάνισή του. Η Ευρωζώνη βρίσκεται 
σε φάση πολύ χαμηλής ανάπτυξης, που τείνει 
να μετατραπεί σε στασιμότητα, ενώ οι μεγά-
λες χώρες της Ε.Ε. δυσκολεύονται να συνεν-
νοηθούν και να συντονιστούν μεταξύ τους. 
Η Γαλλία και η Γερμανία διαφωνούν μεταξύ 
τους σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας, η 
Ιταλία και η Πολωνία βρίσκονται –με δια-
φορετικό τρόπο– υπό την πολιτική επιρ-
ροή δεξιόστροφων ευρωσκεπτικιστών. Η Ι-
σπανία δοκιμάζεται από την κρίση της Κα-
ταλονίας.
Μόλις αρχίσουν να δέχονται μεγάλη πίεση από 

τον κοροναϊό τα συστήματα υγείας στις ευρωπα-
ϊκές χώρες και μόλις φανούν οι οικονομικές και 

κοινωνικές συνέπειες από την προσπάθεια αντιμε-
τώπισης του ιού, θα μετρηθεί για μία ακόμη φορά –

σε πραγματικά δύσκολες συνθήκες– η αντοχή του πο-
λιτικού συστήματος, της διοίκησης και της οικονομίας.

Ο κοροναϊός είναι ένας αστάθμητος εξωγενής παράγοντας 
ο οποίος μπορεί να αρχίσει να απειλεί τη δημόσια υγεία στην 

Ελλάδα, ενώ δημιουργεί ήδη σοβαρά προβλήματα στην οικονο-
μία.
Η σκιά της Κίνας πέφτει βαριά στις ελληνικές και ευρωπαϊκές ε-
ξελίξεις. Η παγκοσμιοποίηση μας έχει φέρει πολύ κοντά –για τα 
καλά, αλλά και για τα κακά– με έναν πραγματικό γίγαντα.
Στην Κίνα αναλογεί το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού, το 
15%-16% του Παγκόσμιου Ακαθάριστου Προϊόντος, το 28% των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα –με τις ΗΠΑ στο 16% και 
την Ε.Ε. λίγο κάτω από το 10%–, όπως και το 15% της κατανά-
λωσης υπερπολυτελών ειδών, με εκατοντάδες ειδικά καταστή-
ματα στην Κίνα ή από τους Κινέζους που επισκέπτονται το ε-
ξωτερικό για ψώνια.
Ό,τι συμβαίνει πλέον στην Κίνα μάς αφορά άμεσα. Έχουμε μπρο-
στά μας μια σειρά κακών ειδήσεων σε σχέση με τον κοροναϊό, ελ-
πίζοντας σε πολύ καλές ειδήσεις στη διάρκεια του επόμενου εξα-
μήνου. Προς το παρόν, ο κοροναϊός εξαπλώνεται με εντυπωσιακή 
ταχύτητα και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θνησιμότητα 
3%-4% μεταξύ όσων προσβληθούν.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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Οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ είχαν κακή 
επίδοση, επίδοση κάτω από τη βάση. Ο 
υπουργός Μηταράκης συμμετέχει στην τρέ-
χουσα εξεταστική περίοδο και ελπίζω να αρι-
στεύσει. Είναι καλός «φοιτητής». Έχω βάσιμες 
ελπίδες.

Τ
η θέση του ότι οι κάτοικοι των νησιών χρειάζονται 
άμεσα μέτρα και όχι άλλα «“αποτρεπτικά” πλωτά 
δίχτυα» εκφράζει ο περιφερειάρχης Βορείου Αι-
γαίου, καθηγητής Κωνσταντίνος Μουτζούρης, ο ο-
ποίος εμφανίζεται βέβαιος ότι το «υπάρχον πολι-
τικό σύστημα είναι σε θέση να τους εκφράσει και 
να επιλύσει το πρόβλημά τους, αρκεί να ασχοληθεί 

με σοβαρότητα και αγάπη», το οποίο όμως διευκρινίζει ότι «μέχρι 
τώρα δεν το έχει δει». Ο κ. Μουτζούρης διαβεβαιώνει ότι οι κά-
τοικοι των νησιών του Βορείου Αιγαίου ταυτίζονται με τις σκέψεις 
του και δηλώνει ότι έχει βάσιμες ελπίδες ότι ο υπουργός Μητα-
ράκης μπορεί να έχει αποτελέσματα, τα οποία θέλουν οι πολίτες, 
καθώς, όπως υπενθυμίζει, «πέντε έτη υπάρχει το πρόβλημα». Σε 
ό,τι αφορά τη διαδικασία ασύλου, ο κ. Μουτζούρης, ο οποίος έχει 
διατελέσει πρύτανης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, λέει ότι 
«το άσυλο του πανεπιστημίου είναι πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμο».

Την προηγούμενη εβδομάδα, αμέσως μετά τις μεγάλες συγκε-
ντρώσεις στα νησιά, βρεθήκατε στόχος πολλαπλών επικρίσεων 
για την αναφορά σας σε μελέτη του ΟΗΕ για τη μεταφορά 250 
εκατομμυρίων ανθρώπων από άλλες ηπείρους στην Ευρώπη. 
Σας ζήτησε κανείς να του δώσετε τη μελέτη;
Είναι γνωστό ότι η Ευρώπη έχει ήδη έλλειμμα σε κατοίκους, δεδο-
μένης της υπογεννητικότητάς της. Στην Ελλάδα κάθε χρόνο έχουμε 
περίπου 50.000 λιγότερες γεννήσεις από θανάτους, αριθμός στον 
οποίο προστίθεται η έξοδος νέων ανθρώπων μας στο εξωτερικό. 
Η Ευρώπη χρειάζεται κατοίκους για τις ανάγκες της και την ευστά-
θεια του ασφαλιστικού συστήματός της. Πέραν αυτών, η διαφορά 
επιπέδου ποιότητας ζωής στην Ευρώπη σε σχέση με πολλές άλλες 
χώρες οδηγεί ανθρώπους σε αναζήτηση καλύτερων συνθηκών 
στην Ευρώπη. Οι εκτιμήσεις για 230 εκατομμύρια ανθρώπους στην 
Ευρώπη στο μέσο της τρέχουσας χιλιετίας βασίζονται σε εκτιμή-
σεις ειδικών. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να βρει τα στοιχεία αυτά.

Πάντως, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η κυβέρνηση έδειξαν να συμμερί-
ζονται την καταγγελία σας ότι κάποιοι «θέλουν να μας επιβάλουν 
άλλον τρόπο ζωής, άλλη θρησκεία». Πήρε αποστάσεις και η «Α-
νοιχτή Κοινωνία», που σας είχε καλέσει ως ομιλητή. Αισθάνε-
στε ότι μείνατε μόνος πολιτικά ή αντλείτε πολιτική δύναμη από 
τις ίδιες τις συγκεντρώσεις;

Φεβρουάριο. Αναμένω, συνεπώς, να διαπιστώσω την επίδοση της 
κυβέρνησης σε εύλογο χρόνο από σήμερα. Εύχομαι και ελπίζω να 
είναι βελτιωμένη. Σημαντικά βελτιωμένη. Ο υπουργός Μηταράκης 
συμμετέχει στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο και ελπίζω να αρι-
στεύσει. Είναι καλός «φοιτητής». Έχω βάσιμες ελπίδες. Ο χρόνος 
πιέζει, οι ανάγκες πιέζουν. Οι πολίτες αναμένουν άμεσα αποτελέ-
σματα. Πέντε έτη υπάρχει το πρόβλημα!

Άλλωστε πόσο παραπάνω θα μπορούσαν να έχουν προχωρήσει 
οι δράσεις που εξαγγέλθηκαν τον Οκτώβριο;
Δράσεις εξαγγέλθηκαν από τη σημερινή κυβέρνηση ήδη από την 
προεκλογική περίοδο. Οι εξαγγελίες του Οκτωβρίου έγιναν τρεις 
μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης. Κάθε ημέρα μετρά. 
Και επί του παρόντος μετρά αρνητικά. Άμεση δράση, άμεσα μέτρα. 
Όχι άλλα «αποτρεπτικά» πλωτά δίχτυα!

Λέτε ότι παλιότερα γινόταν περισσότερη «αποτροπή». Πότε είναι 
το παλιότερα και τι γινόταν που δεν γίνεται τώρα;
Αναφέρομαι στο πρώτο ήμισυ της προηγούμενης δεκαετίας. Δεν θα 
ήθελα να γίνω αναλυτικότερος. Οι διοικούντες γνωρίζουν.

Η φράση «δεν πάει άλλο» ακούγεται διαρκώς εδώ και χρόνια στα 
νησιά, αλλά τελικά φαίνεται ότι πάει κι άλλο. Μήπως η υπερβολή 
υπονόμευσε αρχικά την αγανάκτηση και τώρα η αγανάκτηση υ-
πονομεύει διά της υπερβολής –όπως με την επίθεση κατά του 
κ. Μηταράκη– κάθε προσπάθεια για λύση; Ακούγεται η κριτική 
ότι οι αντιδράσεις γέρνουν πολύ δεξιά και θυμίζουν Σαλβίνι…
Όντως, κάθε υπερβολή υπομονεύει την όποια διεκδίκηση. Σε κάθε 
πτυχή της ζωής. Σας διαβεβαιώνω ότι οι νησιώτες, άνθρωποι ήρε-
μοι και υπομονετικοί, έχουν φτάσει στα όριά τους. Η αγανάκτησή 
τους ξεχειλίζει, όπως φάνηκε στις συγκεντρώσεις της 22ας Ιανου-
αρίου 2020. Η επίθεση στον κ. Μηταράκη, όπως και κάθε επίθεση 
σε οποιονδήποτε πολίτη, είναι καταδικαστέα και δεν οδηγεί που-
θενά. Την καταδίκασα ευθύς αμέσως και είμαι βέβαιος ότι δεν θα 
επαναληφθεί. Είναι όμως ενδεικτική της οριακότητας της κατάστα-
σης. Οι αντιδράσεις των πολιτών του Βορείου Αιγαίου είναι αντι-
δράσεις για τη ζωή τους. Δεν γέρνουν ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Έ-
πρεπε να βλέπατε τους συμμετέχοντες στη συγκέντρωση της 22ας 
Ιανουαρίου – προέρχονταν από πολύ μεγάλο φάσμα ιδεολογικό. 
Ήταν συμμετοχή για salvation (σωτηρία), όχι Salvini.

Από τη στιγμή που οι κάτοικοι της περιφέρειας απορρίπτουν στο 
μεταναστευτικό τη διαχείριση τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της ΝΔ, 
(ωθούνται ή τους ωθούν να) αναζητούν πολιτική έκφραση με 
κορμό τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών;
Δεν έχω στοιχεία για το Βόρειο Αιγαίο να συνηγορούν ότι αναπτύσ-
σεται αναζήτηση μιας νέας πολιτικής έκφρασης με κορμό τις μετα-
ναστευτικές ροές. Μακράν εμού οποιαδήποτε τέτοια σκέψη ή επι-
δίωξη. Οι πολίτες ενδιαφέρονται για τη ζωή τους, τις νήσους τους, 
τη χώρα τους. Το υπάρχον πολιτικό σύστημα είναι σε θέση να τους 
εκφράσει και να επιλύσει το πρόβλημά τους, αρκεί να ασχολη-
θεί με σοβαρότητα και αγάπη. Μέχρι τώρα, όμως, δεν το έχω δει.

Τελικά, ποιο άσυλο είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο; Το άσυλο στο 
πανεπιστήμιο ή το άσυλο στα νησιά;
Χαίρομαι για τον παραλληλισμό. Κι εγώ έχω διαπιστώσει ότι το 
«άσυλο» με… κυνηγά! Είμαι ένθερμος θιασώτης του ασύλου 
τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και στη ζωή, για όσους κινούνται στα 
πλαίσια της νομιμότητας και το δικαιούνται. Θα σας θυμίσω πόσο 
στήριξα το ακαδημαϊκό άσυλο στη διάρκεια της θητείας μου ως 
πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ανατρέξτε, πα-
ρακαλώ, στα δημοσιεύματα της εποχής. Όμως δεν δίστασα τον 
Φεβρουάριο του 2010 να προβώ σε άρση του ασύλου του ΕΜΠ, 
όταν διαπίστωσα ότι κινδύνευαν ζωές και δημόσια περιουσία. 
Το ίδιο και σήμερα. Τάσσομαι υπέρ της χορήγησης ασύλου σε 
όσους καταφεύγουν στην Ευρώπη και το δικαιούνται, στο πλαί-
σιο της νομιμότητας. Όμως τάσσομαι και υπέρ του δικαιώματος 
των νησιών μας να συνεχίσουν τη φιλήσυχη και δημιουργική 
ζωή τους. Πάντως, το άσυλο του πανεπιστημίου είναι πολύ πιο 
εύκολα διαχειρίσιμο!

Οι διαπιστώσεις και καταγγελίες μου βασίζονται στις επιτόπιες ε-
μπειρίες μου τους τελευταίους πέντε μήνες στην Περιφέρεια Βο-
ρείου Αιγαίου και στις συζητήσεις με τους κατοίκους της. Δεν είναι 
διαπιστώσεις θεωρητικές, γραφείου ή «καναπέ». Σας διαβεβαιώνω 
ότι ούτε η παρούσα κυβέρνηση ούτε οι οργανωτές των δύο εκδη-
λώσεων στην Αθήνα, στις 28 και 29/01/2020, που με κάλεσαν ως 
ομιλητή πήραν αποστάσεις, όπως λέτε. Αντιθέτως. Αποστάσεις μπο-
ρεί να πήραν ή να παίρνουν κάποιοι μεμονωμένοι δημοσιογράφοι 
ή ομάδες πολιτών με συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Δεν είναι απα-
ραίτητο να υπάρχει συμφωνία μαζί τους. Οι δεκάδες χιλιάδες πο-
λιτών του Βορείου Αιγαίου στις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις δια-
μαρτυρίας τους στις 22/01/2020 στη Μυτιλήνη, στη Χίο και στο Βαθύ 
Σάμου, οι οποίοι ζουν την κατάσταση, ταυτίζονται με τις σκέψεις μου.

Δηλώσατε ότι στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών έχετε 
κόψει την κυβέρνηση και στην εξεταστική του Ιουνίου (άρα τον 
ΣΥΡΙΖΑ) και στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου (δηλαδή τη ΝΔ). 
Μήπως στην εξεταστική του Ιανουαρίου είχε καλύτερα αποτε-
λέσματα; Δεν πρέπει ο κ. Μηταράκης, ως νεοεισαχθείς, να έχει 
χρόνο πριν εξεταστεί;
Όντως και οι δύο κυβερνήσεις, στις οποίες αναφέρεστε, είχαν κακή 
επίδοση, επίδοση κάτω από τη βάση στο υπ’ όψιν θέμα. Όμως η 
εξεταστική του Ιανουαρίου στα πανεπιστήμια ολοκληρώνεται τον 

«Τα νησιά 
αναζητούν salvation, 

όχι Salvini»

Κωνσταντίνος 
Μουτζούρης, 

περιφερειάρχης 
Βορείου Αιγαίου

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.kafsoxilo.gr,
εναλλακτικά μπορείτε να καλέσετε στο 210 3466996, 6951 679003, (09:00-18:00)

Η τιμή διάθεσης των καυσόξυλών μας είναι σχεδόν ίδια με τις τιμές των άλλων καυσόξυλων της 
αγοράς, με επιπλέον χαρακτηριστικά τη διπλάσια θερμαντική αξία και τη μηδενική εκπομπή ρύπων στο 

περιβάλλον μέσα και έξω από το σπίτι.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 15€

115x115x100

1,30m3 (χύδην)

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

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

από 4,5€

από 140€
1,3 m3 (χύδην)

από 7€
από 20€

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΙΧΤΥ)

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΑΔΙ)

2 Σακιά φουρνιστά  
Δρυς & Όξιά  

+ 1 σακούλα προσάναμμα

Ανάμεικτα Big Bag Όξιά - Δρυς 
Προϊόντα  αποκλειστικά ελληνικής υλοτομίας

3€ 5€ 15€

120€
 Στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ!

ΦΌΥΡΝΙΣΤΑ ΚΑΥΣΌΞΥΛΑ
* Όλα τα ξύλα αποξηραίνονται σε πιστοποιημένους φούρνους για καλύτερη ενεργειακή απόδοση



Α
ναβίωση των στρατηγικών της 
αντιπολίτευσης στην κυβέρ-
νηση Σαμαρά την περίοδο 
2012-2014 επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ 
με αφορμή τη σύγκρουση περί 
το ποδόσφαιρο.

Όπως προέκυψε τόσο από την τοποθέτηση του κ. 
Τσίπρα στη Βουλή όσο και από τον τρόπο που ο 
φιλικός προς αυτόν Τύπος προσέγγισε το ζήτημα, 
επιδίωξη του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ είναι να συ-
σπειρώσει όλους τους «πικραμένους» από την κυ-
βερνητική ρύθμιση, χωρίς να παίρνει θέση επί της 
ουσίας.
«Είναι σαν να αλλάζεις τον διαιτητή της αναμέτρη-
σης στο 90΄ και ο νέος διαιτητής να σφυρίζει πέ-
ναλτι στο 93΄, στις καθυστερήσεις. Είτε το σφυρί-
ξει είτε δεν το σφυρίξει, ξύλο θα φάει» είπε στην 
ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, 
ο οποίος από τη μια υιοθέτησε φρασεολογία κερ-
κίδας, αλλά από την άλλη απέφυγε να απαντήσει 
στην ερώτηση που του έθεσε ο πρωθυπουργός, 
αν συμφωνεί ή διαφωνεί με τη συγκεκριμένη δι-
άταξη.
Την ίδια στάση ακολούθησαν την επόμενη μέρα 
όλα τα φιλικά προς τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα, σε μια προ-
σπάθεια να αποτρέψουν την υλοποίηση της επι-
δίωξης της κυβέρνησης να βγάλει το ποδόσφαιρο 
από τα κεντρικά θέματα της πολιτικής και κοινω-
νικής ζωής, στα οποία βρέθηκε τις τελευταίες ημέ-
ρες.
«Πράγματι, ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο, 
αλλά δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα της ελλη-
νικής κοινωνίας» είπε o κ. Μητσοτάκης, τον οποίο 
η «Εφημερίδα των Συντακτών» χαρακτήρισε την 
επόμενη μέρα στο πρωτοσέλιδό της «άμπαλο», 
λέξη που στο λεξιλόγιο της κερκίδας σημαίνει «μη 
καλός ποδοσφαιριστής».
Στην κυβέρνηση δεν κρύβουν τη δυσφορία τους 
για το γεγονός ότι η διαμάχη γύρω από το ποδό-

σφαιρο έθεσε σε δεύτερη μοίρα την ιδιαίτερα ση-
μαντική στις τρέχουσες εξελίξεις επίσκεψη Μη-
τσοτάκη σε Παρίσι και Βρυξέλλες.
«Οι τελευταίες ημέρες έβγαλαν στην επιφάνεια 
μια μίζερη επικαιρότητα. Το διαπίστωσα κι εγώ 
με θλίψη επιστρέφοντας από τις συναντήσεις που 
είχα με τον Πρόεδρο Μακρόν στο Παρίσι, με τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Μισέλ 
στις Βρυξέλλες» είπε στην ομιλία του ο πρωθυ-
πουργός, ενώ κάποιοι στη ΝΔ συνδυάζουν τη νο-
μοθετική πρωτοβουλία με τον πανικό που προκά-
λεσε στο Μέγαρο Μαξίμου το ενδεχόμενο βίαιες 
αντιδράσεις μετά την απόφαση της Επιτροπής Ε-
παγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) να βγάλουν 
από τον πολιτικό χάρτη το ταξίδι στο Παρίσι.
Οι ίδιοι κύκλοι προσθέτουν ότι η συζήτηση για το 
ποδόσφαιρο ήταν διέξοδος για τον ΣΥΡΙΖΑ, ώστε 

να μη συζητηθούν τα πολύ θετικά, όπως λένε, α-
ποτελέσματα της επίσκεψης, ούτε και η απόφαση 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην υπερψη-
φίσει τη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τις 
ΗΠΑ, την οποία η ίδια, ως κυβέρνηση, είχε δια-
πραγματευτεί.

Η επόμενη μέρα με τα μάτια των ΠΑΕ
Η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση 
έχουν διαφορετική οπτική στο θέμα του προβλή-
ματος στο ποδόσφαιρο.
Ο κ. Μητσοτάκης αποδίδει το πρόβλημα σε «μια 
ποδοσφαιρική βεντέτα, μια επιχειρηματική και 
προσωπική αντιπαλότητα, η οποία, μάλιστα, αφού 
προκαλείται στα γήπεδα, τώρα απειλεί να απλωθεί 
και στην κοινωνία», ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μάτι 
σε όλες τις αντιδράσεις, καθώς, όπως είπε ο κ. Τσί-
πρας, «κι εσείς τρώτε ξύλο τώρα, και καλώς τρώτε».
Οι ίδιοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι επιχειρηματίες 
και ιδιοκτήτες των ποδοσφαιρικών εταιρειών, 
στους οποίους ο κ. Μητσοτάκης καταλόγισε ότι 
«μετατρέπουν μέσα ενημέρωσης σε φανατικά φε-
ρέφωνα, δηλητηριάζοντας την κοινή γνώμη με 
φτηνά συνθήματα», έδειξαν να αναδιπλώνονται ε-
λαφρώς σε σχέση με την προηγούμενη μέρα.
Τα φιλικά στον κ. Σαββίδη έντυπα επέμειναν στη 
στοχοποίηση του υφυπουργού Αθλητισμού και 
της ΕΕΑ, αφαιρώντας από το κάδρο τον πρωθυ-
πουργό.
«Τσίρκο η ΕΕΑ, τελειώνει τον Αυγενάκη ο πρω-
θυπουργός» έγραφε η «MetroSport», ενώ τα φι-
λικά στον κ. Μαρινάκη μέσα συμπεριέλαβαν τον 
πρωθυπουργό στην κριτική, την ίδια ώρα που ο ι-
διοκτήτης του Ολυμπιακού ανταποκρινόταν στην 
προτροπή του κ. Μητσοτάκη να μην απλωθεί στην 
κοινωνία η αντιπαλότητα.
«Όμηροι του Σαββίδη» έγραφε ο «Κόκκινος πρω-
ταθλητής», ο οποίος έκανε λόγο για «πρωτοβου-
λίες του πρωθυπουργού σε πανικό που παίζουν 

το παιχνίδι του Σαββίδη», προβάλλοντας την ίδια 
ώρα τη δήλωση του κ. Μαρινάκη «εμείς δεν εκβιά-
ζουμε, ούτε διχάζουμε τον κόσμο, ούτε ζητάμε από 
τους οπαδούς μας να απειλούν βουλευτές και να 
σπάνε γραφεία».
Η αποστροφή του κ. Μαρινάκη περιέγραφε συνο-
πτικά τις ζημιές που οπαδοί του ΠΑΟΚ προκάλε-
σαν στα γραφεία τριών βουλευτών της ΝΔ στη Θεσ-
σαλονίκη (του γ.γ. της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, 
Σταύρου Καλαφάτη, της Έλενας Ράπτη και του Δη-
μήτρη Βαρτζόπουλου), την επίσκεψη στο γραφείο 
του Δημήτρη Κούβελα και τις απειλές που κατήγ-
γειλε ότι δέχτηκε ο Στράτος Σιμόπουλος.

Μειωμένη ανταπόκριση των πολιτικών
Όμως το σαφές πολιτικό μήνυμα τόσο από τη δή-
λωση του κ. Μαρινάκη όσο και από τις πιέσεις των 
οπαδών του ΠΑΟΚ ήταν ότι η πολιτική επιρροή 
τους δεν μπορεί να απειλήσει την κυβερνητική 
σταθερότητα και ότι οι βουλευτές δεν συμπερι-
φέρονται ως οπαδοί, όταν έχουν να διαλέξουν α-
νάμεσα στο κόμμα και στην ομάδα. «Πρώτος εγώ 
τόλμησα να απομακρύνω έναν ευρωβουλευτή μας, 
ο οποίος συμπεριφέρθηκε όχι ως αντιπρόσωπος 
του λαού αλλά ως οπαδός ενός μεμονωμένου συλ-
λόγου» είπε ο κ. Μητσοτάκης, χωρίς να κατονομά-
σει τον κ. Ζαγοράκη. Ο κ. Σαββίδης περιορίστηκε 
στο να εξασφαλίσει τις φιλικές δηλώσεις του πε-
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου 
Τζιτζικώστα, και του δημάρχου Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνου Ζέρβα, ενώ, αντίθετα, δεν έκανε 
δήλωση ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.
Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι αντίστοιχες 
δηλώσεις δεν έγιναν από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, 
κάποιοι από τους οποίους διέδιδαν από χρόνια ότι 
είναι κοντά είτε στον κ. Σαββίδη είτε στον κ. Μα-
ρινάκη, ενώ ακόμη και ο εκπρόσωπος Τύπου του 
ΚΙΝΑΛ, Κυριάκος Κυριάκος, ο οποίος μέχρι πρό-
σφατα ήταν διευθυντής Επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, 
μίλησε μόνο ως εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, και μά-
λιστα πήρε αποστάσεις από τις απειλές του προέ-
δρου του ΠΑΟΚ, Μ. Γκαγκάτση, ότι αν καταδικα-
στεί ο ΠΑΟΚ θα κοπεί η Ελλάδα στα δύο. «Εγώ 
θέλω ο ΠΑΟΚ να αθωωθεί επειδή είναι αθώος και 
όχι επειδή μπορεί να κόψει την Ελλάδα στα δύο» 
έγραψε ο κ. Κυριάκος.
Αλλά το πιο σημαντικό μήνυμα που έστειλε ο 
πρωθυπουργός στους ανθρώπους του ποδοσφαί-
ρου είναι η δήλωσή του ότι «η κυβέρνηση και η 
Βουλή έχουν τρόπο να προστατέψουν την κοινω-
νία και θα απαντήσουν κατάλληλα», η οποία έχει 
πολλαπλές ερμηνείες, κάποιες από τις οποίες τη 
συνδυάζουν με τις άλλες επιχειρηματικές δραστη-
ριότητες των ιδιοκτητών των ΠΑΕ.
Το στοίχημά του, όμως, είναι αν θα καταφέρει να 
επιβάλει στο ποδόσφαιρο την τάξη, την οποία ο 
ίδιος παραδέχτηκε ότι καμία κυβέρνηση δεν κα-
τάφερε να επιβάλει την τελευταία εικοσαετία, ει-
δικά τώρα που ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, 
όπως δείχνουν οι μετρήσεις, δυσανασχετεί με τις 
ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις ΠΑΕ.
Αυτό το κομμάτι πρέπει να πειστεί ότι στη συγκε-
κριμένη ρύθμιση «η πολιτεία λειτούργησε με κρι-
τήρια κοινωνικά και όχι οπαδικά και με πυξίδα την 
ενότητα των πολιτών», όπως είπε ο κ. Μητσοτά-
κης, και όχι για να εξυπηρετήσει τον κ. Σαββίδη 
ή για να κάνει δημόσιες σχέσεις με τους οπαδούς 
του ΠΑΟΚ, η υπονόμευση από τους οποίους μάλ-
λον στέρησε τη δημαρχία της Θεσσαλονίκης από 
τον υποψήφιο που είχε ορίσει ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Μητσοτάκης προσπαθεί 
να στερήσει από τους 
ιδιοκτήτες των ΠΑΕ τον 
στρατό των οπαδών ως 
μέσο πίεσης των πολιτικών 
κομμάτων, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 
ανακαλύπτει ξανά την 
κερκίδα των «πικραμένων» 
της αντιπολίτευσης στην 
κυβέρνηση Σαμαρά.

ΥΠΟΒΆΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ  
ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΆΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΆΚΗΣ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΆΤΗΣ
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Η ενασχόληση με τον Άρη, εκτός 
από ένα ευρωπαϊκό Κύπελλο, 
ως αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Άρης 
το 2003, την αναγνώριση από ένα 
μεγάλο κομμάτι του κόσμου και 
κάποιους φίλους, μου άφησε κα-
τασχέσεις ακινήτων, λογαριασμών, 
δικαστικές εμπλοκές με ποινές 
πολυετούς φυλάκισης που αντι-
μετωπίζω, οικογενειακά και επαγ-
γελματικά προβλήματα και μια 
μεγάλη πικρία από τον σύλλογο.

Τ
ην άποψη ότι η ανυπαρξία βιωσιμό-
τητας οδηγεί στη βρόμικη χρηματο-
δότηση, στην πολυϊδιοκτησία, στις 
ομάδες-δορυφόρους, στην εισδοχή 
του στοιχηματισμού που ζει αυτού 
του τύπου τους παράγοντες, αλλά 

ταυτόχρονα διαιωνίζει την αναξιοπιστία του αθλή-
ματος, εκφράζει ο κ. Λάμπρος Σκόρδας, ο οποίος 
συμμετείχε στις περισσότερες διοικήσεις της ΠΑΕ 
και της ΚΑΕ Άρης από το 1999 μέχρι τα μέσα της 
δεκαετίας του 2010. Ο κ. Σκόρδας υπενθυμίζει τι 
του άφησε η ενασχόλησή του με τον Άρη και ε-
ξηγεί την οικονομική δομή των σύγχρονων πο-
δοσφαιρικών ανώνυμων εταιρειών, τη διαπλοκή 
των ιδιοκτητών των οποίων με την πολιτική εξου-
σία χαρακτηρίζει «αμοιβαία επωφελή».

Για ποιον λόγο μπορεί κάποιος να αναμειχθεί στη 
διοίκηση μιας ΠΑΕ; Εσείς, για παράδειγμα, γιατί ε-
μπλακήκατε; Αρκεί ως κίνητρο η σωτηρία της φα-
νέλας που αγαπήσαμε μικροί;
Οι λόγοι μπορούν να είναι από επαγγελματικοί, π.χ. 
ως στέλεχος εξειδικευμένο στη διαχείριση αθλητι-
κών εταιρειών, έως φυσικά και προσωπικοί, δηλαδή 
για να προσφέρει κάποιος στην ομάδα που αγαπά.
Εγώ προσωπικά αναμείχθηκα για πρώτη φορά το 
1999, από αγάπη για τον Άρη, και ασχολήθηκα με 
τον Ερασιτεχνικό Σύλλογο. Προέρχομαι από μια οι-
κογένεια με παράδοση αγάπης και προσφοράς στον 
σύλλογο, ήμουν αθλητής του για πολλά χρόνια, μέλος 
του Ερασιτέχνη και μέτοχος στην ΠΑΕ από την ημέρα 
που αυτή δημιουργήθηκε. Την εποχή εκείνη είχε προ-
βλήματα επιβίωσης και η ΠΑΕ, μετά τη λαίλαπα Ζα-
χουδάνη και την κατάρρευση του ΑΛΦΑ του Κοντο-
μηνά, και αμέσως μετά και το μπάσκετ, η ΚΑΕ, όπου, 
ελλείψει άλλων λύσεων, αναγκαστήκαμε οι παράγο-
ντες του Ερασιτέχνη να αναμειχθούμε και με τη διοί-
κηση του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Εκείνη την 
εποχή τα πράγματα ήταν πιο ρομαντικά από σήμερα 
και η σωτηρία της φανέλας ήταν αρκετό ως κίνητρο.

Πόσο εταιρεία είναι μια ανώνυμη ποδοσφαιρική 
εταιρεία;
Είναι εταιρεία όσον αφορά τις υποχρεώσεις απένα-
ντι στο Δημόσιο και στους τρίτους, αλλά και στο προ-
σωπικό. Από κει και πέρα, στα θέματα οργάνωσης 
υπάρχουν και ΠΑΕ με εξαιρετική οργάνωση, όπως 
π.χ. ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχει και μια 
μεγάλη πλειοψηφία ομάδων που δεν λειτουργούν ως 
ανώνυμες εταιρείες, με μεγάλο σχετικά προϋπολο-
γισμό, αλλά ως ατομικά μαγαζάκια των παραγόντων 
στους οποίους ανήκουν. Αποτέλεσμα λογικό αυτής 
της κατάστασης είναι η απουσία του ανταγωνισμού 
στο αθλητικό επίπεδο και τα φαινόμενα εξάρτησης 
και πολυϊδιοκτησίας, που είναι πλέον πολύ επίκαιρα.

Έχουμε την εντύπωση ότι στον χώρο του αθλητι-
σμού μπορούν διάφορες εξουσίες και ελεγκτικοί 
μηχανισμοί να κάνουν τα στραβά μάτια σε πολλά, 
ώστε να χαϊδέψουν τους φιλάθλους. Κάνουν τα 
στραβά μάτια για πάντα ή όσο υπάρχει δημοσιότητα;
Αυτή η εντύπωση που λέτε είναι, δυστυχώς, μια πραγ-
ματικότητα συνυφασμένη με το ελληνικό ποδόσφαιρο 
και έχει να κάνει με αυτά που προανέφερα για την 
οργάνωση των ΠΑΕ. Δυστυχώς, είναι μια συνειδητή 
επιλογή των ανθρώπων που ασχολούνται ενεργά με 
το ποδόσφαιρο να έχει αυτό το επίπεδο, για να χρη-
σιμοποιούνται οι ομάδες ως μέσο πίεσης ή και εκ-
δούλευσης προς την πολιτική εξουσία. Οι ομάδες δεν 
είναι εταιρείες με την κλασική έννοια του όρου, δη-

σμούς και αθλητικά αποτελέσματα.
Εδώ, όπως είναι διαμορφωμένο το περιβάλλον, 
με το αναξιόπιστο πρωτάθλημα, την ανυπαρξία 
φιλάθλων, άρα και πόρων που θα το καθιστού-
σαν βιώσιμο, το ποδόσφαιρο είναι θύμα αυτής της 
κατάστασης και επιρρεπές στην επώαση παρα-
γόντων που θεωρητικά το χρηματοδοτούν. Αυτό 
μπορεί να συμβαίνει σε ομάδες που έχουν ιδι-
οκτήτες που το χρειάζονται για τις άλλες επιχει-
ρηματικές τους δραστηριότητες, στις υπόλοιπες 
όμως κυριαρχούν οι παράγοντες που ζουν από 
το ποδόσφαιρο.
Δυστυχώς, η ανυπαρξία βιωσιμότητας οδηγεί στη βρό-
μικη χρηματοδότηση, στην πολυϊδιοκτησία, στις ομά-
δες-δορυφόρους, στην εισδοχή του στοιχηματισμού 
που ζει αυτού του τύπου τους παράγοντες, αλλά ταυ-
τόχρονα διαιωνίζει την αναξιοπιστία του αθλήματος.

Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισμός 
στο αθλητικό επιχειρείν σε μια μικρή αγορά όπως 
η ελληνική, όπου τα νόμιμα κέρδη είναι δύσκολα;
Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται, ίσως και λόγω 
της οικονομικής κρίσης. Το κλειδί είναι το ανταγω-
νιστικό πρωτάθλημα, η ισονομία και η τήρηση των 

λαδή να δημιουργούν κέρδη από την εκμετάλλευσή 
τους, αλλά παράπλευρη ενασχόληση κάποιων επι-
χειρηματιών που χρησιμοποιούν το κοινωνικό κεφά-
λαιο που το ποδόσφαιρο διαθέτει για να ικανοποιούν 
τρίτα επιχειρηματικά σχέδια και επιδιώξεις. Αυτή η 
διαπλοκή είναι συνεχής και αμοιβαία επωφελής και 
δεν έχει να κάνει μόνο με όσα έρχονται κατά καιρούς 
στη δημοσιότητα. Γι’ αυτόν τον λόγο και το ποδόσφαιρο 
δεν λειτουργεί με κοινούς κανόνες, αλλά με βάση την 
παρεμβατικότητα των παραγόντων. Αποτέλεσμα τε-
λικά είναι να μην υπάρχει διάθεση να έχουμε πραγ-
ματικά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Στο εξωτερικό χειροκροτούν τους προέδρους που 
φέρνουν κέρδη στις εταιρείες, στην Ελλάδα αυτούς 
που δείχνουν να βάζουν το χέρι στην τσέπη. Το βά-
ζουν; Μπορεί να επιζήσει μια εταιρεία χωρίς πλού-
σιο ή βρόμικο χρηματοδότη;
Στο εξωτερικό το ποδόσφαιρο δεν έχει αυτού του 
είδους τις σχέσεις, αλλά λειτουργεί με τους κανόνες 
της αγοράς, τη ζήτηση και προσφορά, τον ανταγωνι-
σμό, τη δημιουργία κερδών κ.λπ., με αποτέλεσμα ε-
πιτυχημένοι να είναι αυτοί που έχουν, αν όχι κερδο-
φόρους, τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογι-

κανόνων. Το ποδόσφαιρο έχει παντού διεισδυτικό-
τητα, όταν έλκει τον κόσμο. Όχι μόνο στα πολύ ισχυρά 
πρωταθλήματα αλλά και στα μικρότερα, όπως π.χ. 
της Ολλανδίας, του Βελγίου κ.λπ., τα γήπεδα είναι 
γεμάτα, με αποτέλεσμα να προσελκύονται χορηγοί, 
να υπάρχει τηλεθέαση και τελικά να εξασφαλίζεται η 
οικονομική επιβίωση των ομάδων. Το σωστό πρω-
τάθλημα σε βάθος χρόνου θα εξασφαλίσει την εισ-
ροή χρήματος, αρκεί να το επιτρέψουν οι έχοντες α-
ντίθετα συμφέροντα.

Θα μπορούσε η πολιτική εξουσία να εγκαταλείψει 
την επιρροή της στον αθλητισμό ή είναι πολύ με-
γάλο βήμα για να περιμένουμε να το κάνει;
Η πολιτική εξουσία εμπλέκεται με τον αθλητισμό γιατί 
αυτός δεν είναι ανεξάρτητος. Αυτό το δούναι και λα-
βείν θα εξοβελιστεί από τον χώρο μόλις σταματήσουν 
τα φαινόμενα που προανέφερα. Τι λόγους θα είχε μια 
κυβέρνηση να προσφέρει ή να επιζητεί την επιρροή 
αυτή σε αθλητικές εταιρείες που δεν ενδιαφέρονται, 
γιατί είναι αυτεξούσιες οικονομικά;

Τη λέξη «λαμόγιο» την ξέρατε πριν ασχοληθείτε με 
το αθλητικό management;
Δυστυχώς, δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος χώρος 
όπου συναντώνται λαμόγια στην Ελλάδα. Το ποδό-
σφαιρο είναι ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας. 
Έχουμε το ποδόσφαιρο που μας αναλογεί.

Τελικά, τι σας άφησε η ενασχόλησή σας με τον Άρη;
Εκτός από ένα ευρωπαϊκό Κύπελλο, ως αντιπρό-
εδρος της ΚΑΕ Άρης το 2003, την αναγνώριση από 
ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου και κάποιους φί-
λους, μου άφησε κατασχέσεις ακινήτων, λογαρια-
σμών, δικαστικές εμπλοκές με ποινές πολυετούς 
φυλάκισης που αντιμετωπίζω, οικογενειακά και ε-
παγγελματικά προβλήματα και μια μεγάλη πικρία 
από τον σύλλογο και τους ανθρώπους του, που θε-
ώρησαν αναλώσιμο εμένα και την οικογένειά μου, 
για να βρουν ανώδυνες για τους ίδιους λύσεις, ενώ 
εγώ, αντίθετα, κατά τη διάρκεια όλων των χρόνων 
που ασχολήθηκα προστάτεψα όχι μόνο τον σύλλογο 
αλλά και όσους είχαν εμπλακεί πριν από μένα. Ανέ-
λαβα και διέσωσα όλες τις διοικήσεις από το 1991, 
ενώ στη συνέχεια οι Aρειανοί με κατέστρεψαν οικο-
νομικά για να κάνουν το κέφι τους.
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συνέντευξη

«Οι ομάδες χρησιμοποιούνται  
ως μέσο πίεσης και εκδούλευσης 

προς την πολιτική εξουσία»
 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΑΤΉ

Λάμπρος  
Σκόρδας,  

πρώην πρόεδρος  
της ΠΑΕ  Άρης



Τ
ο περασμένο Σάββατο το ξενοδοχείο Mystras 
Grand Palace φιλοξένησε το Οικονομικό 
Forum Σπάρτης με τίτλο «Κοιτώντας μπροστά: 
Μπορούμε να ξεπεράσουμε το 4% σε ρυθμούς 
ανάπτυξης;». Το εν λόγω forum ήταν μια πρω-
τοβουλία του Δήμου Σπάρτης και του δημάρχου 

Πέτρου Δούκα, στο κάλεσμα του οποίου ανταποκρίθηκαν αξιόλογοι 
ομιλητές και προσκεκλημένοι από τον πολιτικό και επιχειρηματικό 
κόσμο της χώρας.

«Στόχος και σκοπός μας να κοιτάξουμε μπροστά»
Η έναρξη δόθηκε με την ομιλία καλωσορίσματος του δήμαρχου 
Σπάρτης Πέτρου Δούκα, που τόνισε πως η συγκεκριμένη εκδήλωση 
είναι μία από τις πρώτες στο πλαίσιο των εορτασμών των 2.500 χρό-
νων από την περίφημη και φοβερή Μάχη των Θερμοπύλων. Όπως 
χαρακτηριστικά είπε: «Συνήθως γιορτάζουμε τους θριάμβους και 
όχι τις ήττες μας, αλλά ήταν τέτοια η τιμή, η δόξα και η αιωνιότητα 
που κερδήθηκε από τον Λεωνίδα και τους Τριακόσιους, που πραγ-
ματικά είναι κάτι που αξίζει να το γιορτάσουμε».
Ο κ. Δούκας συμπλήρωσε πως «το οικονομικό forum δεν γίνε-
ται για να επιδοθούμε στο εθνικό μας σπορ, που είναι να δείξουμε 
ποιος άλλος φταίει εκτός από τον εαυτό μας, ούτε το τι έγινε και τι 
δεν έγινε. Στόχος και σκοπός μας είναι να κοιτάξουμε μπροστά. Να 
δούμε πώς αυτή η οικονομία θα μπορέσει να ορθοποδίσει και να α-
ναπτυχθεί πολύ πιο γρήγορα. Μια δυνατή οικονομία σημαίνει καλύ-
τερα εισοδήματα για όλους μας, περισσότερες θέσεις εργασίας για 
τα παιδιά μας, αλλά και μια ισχυρότερη θέση, από την οποία θα μπο-
ρούμε να αντιμετωπίζουμε τις εθνικές προκλήσεις».
Στο πάνελ της συζήτησης παρευρέθηκαν εκλεκτοί καλεσμένοι, οι ο-
ποίοι ανέλυσαν τις απόψεις τους αναφορικά με τον ρυθμό ανάπτυ-
ξης της οικονομίας και απάντησαν στο καίριο ερώτημα αν τελικά θα 
μπορέσουμε να ξεπεράσουμε σε ποσοστό το 4%. Ο υπουργός Οι-
κονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΜέΡΑ25 

και πρώην υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης, ο πρώην 
υπουργός Οικονομίας Γιώργος Αλογοσκούφης, ο καθηγητής και 
πρώην υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, ο ευρωβου-
λευτής και μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών 
Υποθέσεων Γιώργος Κύρτσος, ο πρώην πρόεδρος της Τράπεζας 
Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας, ο καθηγητής και πρόεδρος του ΚΕΠΕ 
Παναγιώτης Λιαργκόβας, ο αναπληρωτής υπουργός, αρμόδιος για 
ευρωπαϊκά θέματα, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και ο Μαρίνης Μπε-
ρέτσος, γενικός διευθυντής της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, ήταν οι ο-
μιλητές στο Οικονομικό Forum Σπάρτης.

Σε φάση εξόδου από την κρίση
Ο Χρήστος Σταϊκούρας στην ομιλία του επισήμανε ότι υπάρχουν 
ενδείξεις πως η οικονομία βρίσκεται σε φάση οριστικής εξόδου 
από την κρίση και πως έχει μπει πλέον σε τροχιά ανάκαμψης. «Η 
κυβέρνηση της ΝΔ, από τη στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση 
της χώρας, κάνει ιεραρχημένα, σταθερά και γοργά βήματα για την 
ανασυγκρότηση της χώρας και την επιστροφή στην πλήρη κανονι-
κότητα, με πολιτικές που έχουν αναπτυξιακή διάσταση και συνδυ-

άζουν, επιτυχώς, την οικονομική αποδοτικότητα με την κοινωνική 
δικαιοσύνη» ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, παραθέτοντας τα πεπραγ-
μένα των έξι πρώτων μηνών στο πεδίο της οικονομίας.
Ο υπουργός Οικονομικών, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις βασικές 
προϋποθέσεις για να πάει καλύτερα η ελληνική οικονομία.
Πρώτη προϋπόθεση, η ακόμη μεγαλύτερη μείωση των φορολογι-
κών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων φυσικών και νομικών προσώ-
πων, σε περιβάλλον υγιών και πειθαρχημένων δημόσιων οικονομι-
κών.
Δεύτερη προϋπόθεση, η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγμα-
τική οικονομία.
Τρίτη προϋπόθεση, η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώ-
νουν την επενδυτική ελκυστικότητα της οικονομίας.
Τέταρτη προϋπόθεση, η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας.
Πέμπτη προϋπόθεση, η βελτίωση της δυνατότητας αποπληρωμής 
του δημόσιου χρέους και η δημιουργία επιπλέον δημοσιονομικού 
χώρου από το 2021.

Βιώσιμη ανάπτυξη
Από τη μεριά του, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
ΜέΡΑ25 και πρώην υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης 
δήλωσε πως ο στόχος μας πρέπει να είναι μια βιώσιμη ανάπτυξη και 
όχι μια ανάπτυξη-φούσκα, όπως αυτή πριν από το 2008, που εγκλώ-
βισε τη χώρα στην οικονομική κρίση. «Πρέπει να στοχεύσουμε σε 
μια βιώσιμη ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα. Οικονομικά, οικολογικά 
και πολιτιστικά» τόνισε.

Χρηματοδότηση από δικούς μας πόρους
Ο καθηγητής Οικονομικών και πρώην υπουργός Οικονομίας Γιώρ-
γος Αλογοσκούφης υπογράμμισε πως για να πετύχουμε το 4% της 
ανάπτυξης και «παραμένοντας μέλη της Ευρωζώνης θα πρέπει να 
προσαρμόσουμε την πολιτική μας έτσι ώστε η ανάπτυξη από δω και 
μπρος να μη γίνει με δανεισμό από το εξωτερικό, όπως έγινε όταν 
μπήκαμε στη ζώνη του ευρώ». Και συμπλήρωσε πως «ό,τι επενδύ-
σεις κάνουμε, ό,τι βελτιώσεις κάνουμε στο εκπαιδευτικό σύστημα 
αλλά και στη λειτουργία του κράτους, όλα θα πρέπει να χρηματοδο-
τηθούν από τους δικούς μας πόρους και από τις δικές μας αποταμι-
εύσεις. Αν δεν γίνει αυτό, οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια θα οδηγή-
σει σε προβλήματα».

Ενίσχυση επενδύσεων
Τέσσερις βασικούς άξονες για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελ-
ληνικής οικονομίας παρουσίασε ο Μιχάλης Σάλλας, πρόεδρος του 
Ομίλου Lyktos και πρώην πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς.
Η μακροπρόθεσμη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της οικονο-
μίας αλλά και η επίτευξη ταχύτερων ρυθμών ανάπτυξης τα επόμενα 
χρόνια απαιτούν ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, τόνισε ο κ. Σάλλας 
στην ομιλία του, με τίτλο «Μια άλλη πρόταση για την ανάπτυξη», 

Με τίτλο «Κοιτώντας μπροστά: 
Μπορούμε να ξεπεράσουμε το 
4% σε ρυθμούς ανάπτυξης;», 
το Οικονομικό Forum Σπάρτης 
φιλοξένησε σημαντικούς ανθρώπους 
από τον πολιτικό και επιχειρηματικό 
κόσμο της χώρας, οι οποίοι 
συζήτησαν για την πολυπόθητη 
επιτυχή εξέλιξη της ελληνικής 
οικονομίας.
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ΣΤΌΧΌΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΕ ΜΕΓΆΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΆ ΠΡΆΓΜΆΤΌΠΌΙΗΘΗΚΕ ΤΌ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΌ  

FORUM ΣΠΆΡΤΗΣ ΥΠΌ ΤΗΝ ΆΙΓΙΔΆ ΤΌΥ ΔΗΜΌΥ.
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Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο  
του ευρωβουλευτή Γιώργου Κύρτσου 

“ΕΕ - Ελλάδα: 
Ορίζοντας 2024”

 Mπορείτε να το 
προμηθευτείτε δωρεάν 

από το πολιτικό του 
γραφείο,  

τηλέφωνο επικοινωνίας:   

210 7248616 

εστιάζοντας σε τέσσερις βασικούς άξονες: Στη μείωση του πλεονά-
σματος με στόχο τις δημόσιες επενδύσεις. Στη διασφάλιση και θε-
σμοθέτηση της αποδοτικής μείωσης της φορολογίας. Στη διευκό-
λυνση των επενδύσεων σε ΑΠΕ. Στην αναβάθμιση των τουριστικών 
προϊόντων, καθώς και στην ενίσχυση προϊόντων ελληνικής παραγω-
γής με Συμβολαιακή Τραπεζική.
«Και οι τέσσερις αυτές προτάσεις οδηγούν, κατά την άποψή μου, 
γρήγορα σε ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους εκείνων που υλοποι-
ούνται ή προβλέπονται για τα επόμενα χρόνια, γιατί ενισχύουν τις 
επενδύσεις σε υποδομές, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της 
χώρας. Οδηγούν σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με ό,τι 
αυτό σημαίνει. Επιταχύνουν τον εκσυγχρονισμό και την περιβαλ-
λοντική αναβάθμιση της χώρας. Βελτιώνουν το ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών, συμβάλλοντας στον επανακαθορισμό του μοντέλου α-
νάπτυξης και της παρουσίας της χώρας στο διεθνές οικονομικό πε-
ριβάλλον» σημείωσε.

Σταθερές επενδύσεις
Ο καθηγητής και πρώην υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβε-
λης υπογράμμισε πως για να επιτύχουμε το 4% στην ανάπτυξη μα-
κροπρόθεσμα, θα πρέπει να προβούμε σε κάποιες ενέργειες. Όπως, 
για παράδειγμα, να έχουμε επενδύσεις σταθερές στη χώρα, να βελτι-
ωθεί η φορολογία, αλλά και ο δημόσιος τομέας, μεταξύ άλλων προ-
τάσεων.

Άμεση λήψη αποφάσεων
Στην ομιλία του ο βουλευτής και αναπληρωτής υπουργός Εξωτερι-
κών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης αναφέρθηκε στη δεκαετία της οικο-
νομικής κρίσης και στις χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα και δήλωσε 
ότι πλέον «δεν έχουμε χρόνο» και ότι «αποφάσεις που έπρεπε να έ-

χουμε πάρει χθες πρέπει να τις πάρουμε σήμερα». «Πρέπει να τε-
λειώνουμε με τα διλήμματα» σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρ-
νηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εργάζεται καθημερινά για την προ-
ώθηση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων.

Ρεαλιστικό σενάριο το 4% για τον ρυθμό ανάπτυξης της 
οικονομίας
Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Κύρτσος θεώρησε ρεαλιστικό το 

σενάριο επιδίωξης ενός ρυθμού ανάπτυξης που μπορεί να φτάσει 
και το 4% σε ετήσια βάση, έθεσε όμως συγκεκριμένες προϋποθέ-
σεις για την επίτευξη του στόχου αυτού:
Πρώτον, τη σημαντική αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων, το οποίο εξακολουθεί να κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Δεύτερον, την περιφερειακή ανάπτυξη, με έμφαση στη μεταποίηση. 
Υπογράμμισε ότι πρώτα πρέπει να αρχίσουν οι νέες επενδύσεις και 
στη συνέχεια να πάμε στην απολιγνιτοποίηση, γιατί διαφορετικά θα 
δημιουργηθεί ένα οικονομικό και κοινωνικό κενό, ιδιαίτερα στη Δυ-
τική Μακεδονία. 
Τρίτον, τη σύγκριση της επενδυτικής μας πολιτικής όχι με το τι κά-
ναμε πριν από τρία ή δεκατρία χρόνια αλλά με το τι κάνουν οι Ευρω-
παίοι εταίροι και ανταγωνιστές, οι οποίοι έχουν φύγει πολύ μπροστά 
σε αυτά τα ζητήματα.
Τέταρτον, την επεξεργασία συγκεκριμένων κλαδικών πολιτικών με 
συμμετοχή περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς καλές 
κλαδικές πολιτικές είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσουμε επενδυτικό 
πλεονέκτημα έναντι των Ευρωπαίων εταίρων.
Πέμπτον, πρέπει να βρεθούν τρόποι για να ενθαρρυνθεί η επι-
στροφή καταθέσεων στις τράπεζες και για να γίνει η διαχείριση των 
κόκκινων δανείων γρήγορα, αποτελεσματικά και με κανόνες που δεν 
θα προκαλέσουν κοινωνικές αντιδράσεις.
Έκτον, με αφορμή το Brexit, που αφαιρεί από την Ε.Ε. το μεγαλύ-
τερο χρηματοπιστωτικό της κέντρο, πρέπει να πάρουμε σχετικές 
πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας κυρίως την παγκόσμια επιτυχία της 
ναυτιλίας μας.
Έβδομον, πρέπει να αξιοποιήσουμε στοιχεία από το μοντέλο της Ιρ-
λανδίας, ώστε να περάσουμε από το brain drain στο brain gain, στη 
βάση της προσέλκυσης επενδύσεων των αμερικανικών ψηφιακών 
κολοσσών στην Ελλάδα.

O Γιώργος Κύρτσος με τον δήμαρχο Σπάρτης Πέτρο Δούκα  
και την Αμαλία Καραγκούνη-Κύρτσου.
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ανάλυση

Ο
ι συνεδριάσεις της Ολομέ-
λειας του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου την Τετάρτη και 
την Πέμπτη 29-30 Ιανουα-
ρίου στις Βρυξέλλες είχαν χα-
ρακτηριστικά πικρού αποχαι-

ρετισμού.
Η ευρύτατη πλειοψηφία των ευρωβουλευτών που 
ήταν υπέρ της παραμονής του Ηνωμένου Βασι-
λείου στην Ε.Ε. ψήφισε υπέρ ενός οργανωμένου 
Brexit. Γνωρίζαμε πλέον ότι ήταν αδύνατη, μετά 
τον εκλογικό θρίαμβο του Μπόρις Τζόνσον και των 
Συντηρητικών, η παραμονή του Ηνωμένου Βασι-
λείου στην Ε.Ε. και απλά θελήσαμε να συμβάλουμε 
στη δημιουργία ενός καλού πλαισίου συνεργασίας 
για το μέλλον.
Ενθουσιασμένοι εμφανίστηκαν και στις τελευ-
ταίες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ο Φάρατζ και οι ευρωβουλευτές του Κόμματος του 
Brexit, θεωρώντας ότι έφτασαν στο τέλος της ιστο-
ρικής επιτυχίας τους. Η επιτυχία, πάντως, τους κό-
στισε τις έδρες τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
ενώ πολύ δύσκολα θα βρουν πολιτικό ρόλο στο Η-
νωμένο Βασίλειο, εφόσον το Συντηρητικό Κόμμα, 
σκληραίνοντας τις θέσεις του στο Brexit, κατέλαβε 
τον πολιτικό χώρο του κόμματος του Φάρατζ και 
του πήρε τους ψηφοφόρους.

Η επόμενη μέρα
Η επόμενη μέρα δεν θα είναι εύκολη για το Ηνω-
μένο Βασίλειο. Παραμένει μια χώρα με σημαντικές 

Η Ε.Ε. ΜΕΤΆ ΤΟ BREXIT

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΦΙΛΌΔΌΞΙΕΣ 
ΜΕ ΛΙΓΌΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ.

δυνατότητες, αλλά θα είναι πιο μόνη σε έναν δύ-
σκολο και ανταγωνιστικό κόσμο απ’ ό,τι θα ήταν 
ως μέλος της Ε.Ε.
Ο Τζόνσον στήριξε τον εκλογικό του θρίαμβο και 
την πλήρη επιβολή του Brexit σε σύνθετες θεω-
ρητικές κατασκευές που δεν έχουν καμία σχέση 
με τη σύγχρονη πραγματικότητα.
Τόλμησε να συγκρίνει την ηρωική μοναξιά του 
Ηνωμένου Βασιλείου μετά την κατάληψη της 
Γαλλίας από τα χιτλερικά στρατεύματα στον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο με μια ακόμη «ηρωική» ώρα 
των Εγγλέζων που οδηγεί στη νικηφόρα μάχη 
του Brexit.
Να θυμίσουμε στον κ. Τζόνσον ότι η μάχη που έ-
δωσαν οι Βρετανοί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
δεν είχε την περιορισμένη διάσταση της μάχης 
των Εγγλέζων αλλά τη διευρυμένη διάσταση της 
μάχης της Αυτοκρατορίας και των λαών της προ-
κειμένου να αποτραπεί η διάλυσή της υπό την 
πίεση των Γερμανών, των Ιταλών και των Ιαπώ-
νων.
Άσχετη με τη σύγχρονη πραγματικότητα είναι 
και η λεγόμενη ειδική σχέση με τις ΗΠΑ που 
προβάλλει ο Μπόρις Τζόνσον. Ο Πρόεδρος των 
ΗΠΑ, Τραμπ, ο οποίος πηγαίνει ολοταχώς για 
επανεκλογή, εφαρμόζει το δόγμα «πρώτα η Α-
μερική», το οποίο δεν αναγνωρίζει την ειδική 
σχέση του παρελθόντος με το Ηνωμένο Βασί-
λειο. Μόλις ανακοίνωσε το Λονδίνο ότι θα αξιο-
ποιήσει το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 5G της κι-
νεζικής Huawei, δέχτηκε πιέσεις από την Ουά-
σινγκτον να αλλάξει απόφαση, γιατί διαφορετικά 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΌΥ ΓΙΏΡΓΌΥ ΚΥΡΤΣΌΥ
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μπορεί να επιβληθούν τιμωρητικοί εμπορικοί δα-
σμοί από τις ΗΠΑ σε βρετανικά προϊόντα.
Το «πρώτα η Αμερική», όπως το εφαρμόζει ο 
Τραμπ, περιορίζει τη σημασία της παραδοσια-
κής σχέσης ΗΠΑ - Ηνωμένου Βασιλείου και κιν-
δυνεύει να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα 
στους Βρετανούς τώρα που βρίσκονται εκτός ευ-
ρωπαϊκής προστατευτικής ασπίδας σε ό,τι αφορά 
τις εμπορικές συναλλαγές τους.

Στρατηγική υποβάθμιση
Η βρετανική οικονομία θα δεχτεί κάποια πλήγ-
ματα εξαιτίας του Brexit στη διάρκεια της επόμε-
νης πενταετίας. Ορισμένοι ειδικοί τα εκτιμούν σε 
σωρευτική απώλεια ΑΕΠ της τάξης του 2%. Κατα-
νεμημένο σε μία πενταετία, το 2% δεν είναι ιδιαί-
τερα σημαντικό. Αν η βρετανική οικονομία συνε-
χίσει να αναπτύσσεται, η απώλεια θα περάσει πε-
ρίπου απαρατήρητη. Αν όμως υπάρξουν φαινόμενα 
ύφεσης στη βρετανική οικονομία, τότε η απώλεια 
του 2% του ΑΕΠ θα κάνει ακόμη πιο δύσκολη την 
κατάσταση.
Η ευρωπαϊκή οικονομία θα υποστεί μικρότερη 
ζημιά εξαιτίας του Brexit, δυστυχώς, όμως, θα γνω-
ρίσει μεγάλη αποδυνάμωση σε επίπεδο στρατηγι-
κής.
Πρώτον, με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασι-
λείου η Ε.Ε. χάνει το σημαντικότερο χρηματοπι-
στωτικό της κέντρο, το City του Λονδίνου. Το ευ-
ρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα είναι αρκετά προβλη-
ματικό και πολυδιασπασμένο και δεν μπορεί να 
καλύψει τη μεγάλη απώλεια. Ενδεικτικές οι περι-
πέτειες της Deutsche Bank, της μόνης γερμανικής 
τράπεζας που διεκδίκησε παγκόσμιο ρόλο, με απο-
τέλεσμα να περνάει πολυετή κρίση.
Δεύτερον, χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο, τη στρατι-
ωτική του ισχύ και τη διπλωματική του παράδοση, 
η δυνατότητα της Ε.Ε. να παρεμβαίνει και να δια-
μορφώνει τις εξελίξεις περιορίζονται στο ελάχιστο. 
Η εντυπωσιακή απουσία της από το Ιράκ και τη 
Συρία μέχρι τη Λιβύη αναδεικνύει νέους παίκτες, 
όπως η Ρωσία, το Ιράν και η Τουρκία, και μας απο-
μακρύνει ακόμη περισσότερο από την επεξεργα-
σία και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊ-
κής εξωτερικής πολιτικής.
Τρίτον, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
βάζει τέλος στην καθαρή συνεισφορά 7-8 δισ. ευρώ 

στον ετήσιο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και δημι-
ουργεί θέμα κάλυψης του δημοσιονομικού κενού. 
Αυτοί που έχουν τις δυνατότητες στην Ε.Ε. –όπως 
οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί και οι Αυστριακοί– θεω-
ρούν, όπως οι Βρετανοί, ότι τα χρήματα των φορο-
λογουμένων τους που καταλήγουν στον ευρωπα-
ϊκό προϋπολογισμό είναι περίπου χαμένα.
Με αυτή τη λογική είναι πρακτικά αδύνατο να 
καλυφθούν οι ανάγκες λιγότερο αναπτυγμένων 
χωρών και περιοχών και, το κυριότερο, να βρεθούν 
επιπλέον χρήματα για τις νέες ευρωπαϊκές πολιτι-
κές.
Έτσι, τίθενται φιλόδοξοι στόχοι για πράσινη μετά-
βαση, ψηφιακή οικονομία, ανάπτυξη του δικτύου 
6G, δημιουργία ευρωπαϊκού ταμείου άμυνας, 
χωρίς να διευκρινίζεται με ποιον τρόπο θα χρημα-
τοδοτηθεί η ανάπτυξή τους.
Δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο οι προϋποθέ-
σεις για μια νέα κρίση αξιοπιστίας, εφόσον οι Ευ-
ρωπαίοι πολίτες θα διαπιστώσουν σύντομα ότι οι 
φιλόδοξοι στόχοι χωρίς την αναγκαία χρηματοδό-
τηση οδηγούν σε πολύ μέτρια ή και ανύπαρκτα α-
ποτελέσματα.
Τέταρτον, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο, εφόσον 
για πρώτη φορά μια σημαντική ευρωπαϊκή χώρα 
με δυνατότητες καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα στην παγκοσμι-
οποιημένη οικονομία παρά στην Ε.Ε. με τις δυνα-
τότητες που προσφέρει, αλλά και τις υποχρεώσεις 
και τους περιορισμούς της.
Έχουν εγκαταλειφθεί οι σοβαρές συζητήσεις για 
διεύρυνση της Ε.Ε. προς την Τουρκία, με το σκε-
πτικό ότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε εκτός 
Ε.Ε. κι άλλες χώρες-μέλη, όπως, πιθανόν, η Γαλλία, 
η Ολλανδία και η Αυστρία, οι πολίτες των οποίων 
δύσκολα θα συμβιβάζονταν με την ιδέα της τουρ-
κικής συμμετοχής.
Προς το παρόν, η Ε.Ε. προσπαθεί να αντισταθμίσει 
τις αρνητικές εντυπώσεις από την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου προωθώντας τη διεύρυνση 
προς έξι εξαιρετικά προβληματικά κράτη των Δυτι-
κών Βαλκανίων. Η Γαλλία, η Ολλανδία και η Δανία 
θέτουν αυστηρές προϋποθέσεις για τη διεύρυνση 
προς τα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ ακόμη κι αυτοί που 
δηλώνουν ότι συμφωνούν μετράνε ανήσυχοι το 
πολιτικό κόστος στις εκλογικές περιφέρειές τους 
από μια ενδεχόμενη τέτοια διεύρυνση.
Το Brexit θα μπορούσε θεωρητικά να δώσει τη δυ-
νατότητα στην Ε.Ε. να αναπτύξει τις δυνάμεις της 
απαλλαγμένη από έναν δύστροπο εταίρο. Το πρό-
βλημα είναι ότι και η Ε.Ε. των «27» είναι βαθιά δι-
χασμένη. Έτσι, το Brexit δεν αποτελεί ευκαιρία για 
νέο ξεκίνημα, αλλά αναδεικνύει το στρατηγικό α-
διέξοδο, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί το συ-
ντομότερο δυνατόν, για να μη διολισθήσουμε προς 
την περιθωριοποίηση της Ε.Ε.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
πληρώσει έναν τσουχτερό 
λογαριασμό για το Brexit.
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Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας 
κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε 
τις τελευταίες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη 
χειρουργική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου Δί-
σκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική διαδι-
κασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και αναισθησία, η οποία 
πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες 
παθήσεις όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχε-
νικό σύνδρομο. 

Αναγεννητική Ιατρική - Βλαστοκύτταρα 
Προσφέρουμε μη χειρουργική αντιμετώπιση ορθοπεδικών παθή-
σεων με τη βοήθεια καινοτόμων θεραπειών που βασίζονται στις κα-
τακτήσεις της Αναγεννητικής και Μοριακής Ιατρικής (βλαστοκύτ-
ταρα). Κατ’ αυτό τον τρόπο θεραπεύονται οι ασθενείς που πάσχουν 
από οστεοαρθρίτιδα γονάτων και ισχίων, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ε-
πώδυνες τενοντίτιδες (περιαρθρίτιδα ώμου, επικονδυλίτιδα, άκανθα 
πτέρνας κλπ), μυϊκές θλάσεις, κατακλίσεις.
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Το 2003 η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου παραχωρούσε 
εγγράφως 85 στρέμματα σε έναν ιδιώτη ξενοδόχο και ο 
προϊστάμενος υπουργός, Άκης Τσοχατζόπουλος, τα υποσχόταν 
δωρεάν στον τοπικό δήμο. Ο δήμος δεν άφησε τον ξενοδόχο να τα 
αξιοποιήσει, εκείνος προσέφυγε στα δικαστήρια και το 2020 κέρδισε 
αποζημίωση 626 εκατ. ευρώ.

Ή
ταν το καλοκαίρι του 
1997 όταν η τότε υ-
πουργός Ανάπτυξης 
Βάσω Παπανδρέου, 
στην ευθύνη της ο-
ποίας βρισκόταν ο του-

ρισμός, ανακοίνωσε την ίδρυση της Ανώνυ-
μης Εταιρείας Αξιοποίησης Περιουσίας του 
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που θα 
λειτουργούσε «χάριν του δημόσιου συμφέ-

ροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικο-
νομίας». Την επόμενη μέρα ο «Ριζοσπάστης» 
κατήγγειλε ότι «ξεπουλιέται η περιουσία του 
ΕΟΤ!», ενώ οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό 
απέδωσαν την ίδρυση στην πρόθεση της τότε 
κυβέρνησης Σημίτη «πιθανόν να εξυπηρε-
τούν άλλα συμφέροντα» και προανήγγειλαν 
κινητοποιήσεις για την απόσυρση του νομο-
σχεδίου.
Η εταιρεία συστάθηκε τον επόμενο χρόνο, 

το 1998, και σήμερα από μία και μόνη υπό-
θεση, την αντιδικία της με τον Όμιλο Μαντω-
νανάκη, έχει χρεώσει τους Έλληνες φορο-
λογούμενους με σχεδόν 700 εκατ. ευρώ, δη-
λαδή πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ για κάθε μήνα 
λειτουργίας της.

Κρατική εταιρεία ακινήτων 
με όραμα 8,8 δισ. ευρώ
Αμέσως μετά τη σύστασή της η εταιρεία 
πήρε πειραματικά τη διαχείριση 20 ακι-
νήτων του ΕΟΤ, και μάλλον κρίθηκε ότι τα 
πήγε καλά, διότι στις 4 Οκτωβρίου 1999 τής 
μεταβιβάστηκε η διαχείριση των 200 από τα 
300 ακίνητα του Οργανισμού, και συγκεκρι-
μένα όλων των Ξενία, των κάμπινγκ, των α-
ναψυκτηρίων, των αιγιαλών και των ιαματι-
κών πηγών που είχε υπό την εποπτεία του 
ο ΕΟΤ.
Στα υπόλοιπα 100 ακίνητα ανήκαν όλες οι ε-
πιχειρήσεις του Νομού Αττικής, δηλαδή οι 
μαρίνες, οι πλαζ και το Χιονοδρομικό του 
Παρνασσού. Ανάμεσα σε αυτές που δεν πέρα-
σαν στην καινούργια εταιρεία ήταν και το ξε-
νοδοχειακό συγκρότημα του ΕΟΤ στο Λαγο-
νήσι, για το οποίο εκείνη τη χρονιά, το 1999, 

είχε γίνει διαγωνισμός και είχε εκμισθωθεί 
στην εταιρεία «Αττικός Ήλιος», του κ. Μα-
ντωνανάκη.
Σύμφωνα με εκτίμηση του γενικού γραμ-
ματέα Τουρισμού, που δημοσιεύτηκε στα 
«Νέα», στις 5 Φεβρουαρίου 2000, δύο μήνες 
πριν από τις δεύτερες εκλογές που κέρδισε 
το ΠΑΣΟΚ υπό τον κ. Σημίτη, η περιουσία 
του ΕΟΤ, την οποία θα αξιοποιούσε η ΑΕΑΠ 
ΕΟΤ, ανερχόταν σε 3 τρισ. δραχμές, δηλαδή 
περίπου 8,8 δισ. ευρώ.
Πριν προλάβει όμως να αξιοποιήσει τα 8,8 
δισ., το 2000 η εταιρεία άλλαξε όνομα και 
από «Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Περι-
ουσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρι-
σμού» μετονομάστηκε σε «Ελληνικά Τουρι-
στικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία».

Καλύβια κατά ξενοδοχείων
Το 2003 η ΕΤΑ Α.Ε. υπέγραψε τροποποί-
ηση της σύμβασης του 1999 με την «Αττικός 
Ήλιος» και η νέα σύμβαση προέβλεπε ότι το 
Δημόσιο θα παραχωρούσε στην εταιρεία και 
την εμβαδού περίπου 85 στρεμμάτων παρα-
κείμενη στο ξενοδοχειακό συγκρότημα έ-
κταση, ώστε να μπορέσει να μεταφέρει συ-
ντελεστή δόμησης στην κύρια έκταση και να 
αναπτύξει κατοικίες και επεκτάσεις της μο-
νάδας που θα καθιστούσαν την επένδυση και 
μαζί και τον δανεισμό βιώσιμα.
Όμως την ώρα που η ΕΤΑ Α.Ε. υπέγραφε τη 
νέα σύμβαση, ο πολιτικός προϊστάμενός της, 
ο τότε υπουργός Ανάπτυξης Άκης Τσοχατζό-
πουλος, υποσχόταν στον Δήμο Καλυβίων ότι 
ο παρακείμενος χώρος θα παραχωρούνταν 
στον δήμο. Τουλάχιστον αυτό κατήγγειλε το 
2004, λίγο μετά την υπογραφή της τροπο-
ποιημένης σύμβασης, ο τότε δήμαρχος Κα-
λυβίων Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος αργό-
τερα διετέλεσε και αντιπεριφερειάρχης της 
κ. Δούρου.
Ο κ. Φιλίππου ισχυρίστηκε μάλιστα ότι πα-
ρόμοιες δεσμεύσεις απέναντι στον δήμο είχε 
αναλάβει και η κ. Παπανδρέου, αλλά τελικά 
με ιδιωτική συμφωνία που υπέγραψε ο δι-
ευθύνων σύμβουλος των ΕΤΑ, κ. Χωμενίδης, 
παραχωρήθηκαν στον Όμιλο Μαντωνανάκη 
κι άλλες ακτές του δήμου έναντι μισθώματος 
15.000 ευρώ ετησίως.
Μάλιστα, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2004, 
και αφού στο μεταξύ ο κ. Σημίτης είχε πα-
ραδώσει το κόμμα στον Γιώργο Παπανδρέου 
και η χώρα βάδιζε σε εκλογές, που κέρδισε 
η ΝΔ υπό τον Κώστα Καραμανλή, το δημο-
τικό συμβούλιο Καλυβίων έκανε εκδήλωση 
διαμαρτυρίας έξω από την είσοδο του ξενο-
δοχείου με αίτημα να ακυρωθούν οι συμβά-
σεις Μαντωνανάκη-ΕΤΑ, να ελεγχθεί η δό-
μηση και να παραμείνουν ελεύθερες οι ακτές 
για τους πολίτες.

Η τρίτη σύμβαση
Οι συμβάσεις βέβαια δεν ακυρώθηκαν, αλλά 
το 2004 η «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α-
νώνυμη Εταιρεία» μετονομάστηκε σε «Εται-
ρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Ανώνυμη 
Εταιρεία», η οποία υπέγραψε νέα σύμβαση 
με την «Αττικός Ήλιος» το 2009, όπου προ-
βλεπόταν ακριβώς και η ρήτρα της αποζημίω-
σης σε περίπτωση που δεν παραχωρούνταν η 
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από οστεοαρθρίτιδα γονάτων και ισχίων, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ε-
πώδυνες τενοντίτιδες (περιαρθρίτιδα ώμου, επικονδυλίτιδα, άκανθα 
πτέρνας κλπ), μυϊκές θλάσεις, κατακλίσεις.

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 564, Άλιμος, τηλ. 210-6993527
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παρακείμενη έκταση.
Όμως ο Δήμος Καλυβίων, ο οποίος στο με-
ταξύ είχε μετονομαστεί σε Δήμο Καλυβίων 
Θορικού, δεν επέτρεπε την αξιοποίηση της 
έκτασης, με αποτέλεσμα το 2010 η εταιρεία 
να στραφεί κατά του Δημοσίου, που δεν πα-
ρέδιδε την έκταση, αλλά και προσωπικά με 
αγωγή κατά του κ. Φιλίππου, για τον οποίο 
ανέφερε: «Ο δήμαρχος Καλυβίων Θορικού 
έχει εθιστεί πλέον στην περιφρόνηση των 
νόμων, των διαταγμάτων, των δικαστικών α-
ποφάσεων και εισαγγελικών απαγορεύσεων, 
στη βλάβη δημοσίων (τουριστικών κ.λπ.) 
συμφερόντων, στη βλάβη, στην περιφρόνηση, 
στην κατασυκοφάντηση προσώπων και Α.Ε., 
στην εκβίαση, στην παρακώλυση συγκοινω-
νιών, στη φθορά ξένης περιουσίας, στις απά-
τες σε βάρος του Δημοσίου και ιδιωτών…».

Οι αλλαγές της ΕΤΑΔ
Στο μεταξύ, οι ονοματολογικές περιπέτειες 
τόσο της εταιρείας όσο και του χαρτοφυλα-
κίου της συνεχίζονταν:
• Το 2011 η «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυ-
ξης (ΕΤΑ) Ανώνυμη Εταιρεία» απορρόφησε 
την κατά 100% θυγατρική της «Ολυμπιακά 
Ακίνητα Α.Ε.» και μετονομάστηκε ξανά σε 
«Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.».
• Την ίδια χρονιά απορρόφησε και την ανώ-
νυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κτηματική 
Εταιρεία του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» 
(ΚΕΔ Α.Ε.) και μετονομάστηκε σε «Εται-
ρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» 
(ΕΤΑΔ Α.Ε.).
• Το 2015 η ΕΤΑΔ Α.Ε. απορρόφησε την ε-
ταιρεία με την επωνυμία «Παράκτιο Αττικό 
Μέτωπο Α.Ε.».
• Το 2016 το 100% των μετοχών της ΕΤΑΔ 
πέρασε στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών 
και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), δηλαδή στο Υπερ-
ταμείο, το οποίο έχει το σύνολο των μετοχών 
των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου.

Παράλληλα αδιέξοδα
Όμως παράλληλα προχωρούσαν και οι δικα-
στικές διαδικασίες και η υπόθεση όδευε προς 
τον Άρειο Πάγο, αλλά εντείνονταν και τα οι-
κονομικά προβλήματα της «Αττικός Ήλιος».
Τον Απρίλιο του 2019 τα χρέη της στις πι-
στώτριες τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, 
Πειραιώς και PQH είχαν φτάσει τα 400 
εκατ. ευρώ και οι τράπεζες κατήγγειλαν τη 
δανειακή σύμβαση και ετοιμάζονταν για 
κατασχέσεις, καθώς τους τελευταίους 15 
μήνες η εταιρεία δεν είχε καταβάλει παρά 
ένα μικρό ποσό το καλοκαίρι του 2018, 
όταν πήρε από την ΕΤΑΔ την αποζημίωση 
μιας διαιτησίας.
Στις 14 Ιουνίου 2019, λίγες ημέρες πριν από 
τις εκλογές που κέρδισε η ΝΔ, αποπειράθηκε 
να το επαναλάβει ζητώντας δέσμευση των λο-
γαριασμών της ΕΤΑΔ, για το πόσο των 44 
εκατ. ευρώ, από άλλη διαιτησία, για το οποίο 
είχε κατατεθεί κατασχετήρια έκθεση.
Όμως η ΕΤΑΔ προσέφυγε κατά της έκθε-
σης και κέρδισε προσωρινή διαταγή αναστο-
λής. «Η απόφαση της προσωρινής διαταγής 
είναι μια μεγάλη επιτυχία για την ΕΤΑΔ Α.Ε., 
η οποία προχωράει περαιτέρω, καθώς εξετά-
ζει τώρα την προσφυγή της στην πολιτική και 

ποινική Δικαιοσύνη για την ενέργεια της Ατ-
τικός Ήλιος Α.Ε. και τη ζημιά που της προ-
κλήθηκε» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η 
ΕΤΑΔ.

Στα χέρια της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη
Λίγες ημέρες μετά τις εκλογές, στις 24 Ιου-
λίου 2019, ο βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ 
Σταύρος Καλογιάννης κατέθεσε το υπόμνημα 
της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΤΑΔ 
και διά της κοινοβουλευτικής οδού ζήτησε 
από τον νέο υπουργό Οικονομικών, Χρήστο 
Σταϊκούρα, ενημέρωση για την υπόθεση, η 
οποία, όπως είπε, επηρεάζει τη βιωσιμότητα 
της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου.
Ο κ. Σταϊκούρας ζήτησε την απάντηση από 
τον διορισμένο από την εποχή Βαρουφάκη 
διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΤΑΔ, κ. Γιώργο 
Τερζάκη, ο οποίος στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 
έγραψε ότι, σύμφωνα με λογιστές, ελεγκτι-
κές εταιρείες και νομικούς στους οποίους α-
πευθύνθηκε η ΕΤΑΔ, «οι αιτιάσεις της εται-
ρείας “Αττικός Ήλιος” ήταν από κάθε άποψη 
πλήρως αβάσιμες και οποιαδήποτε “αποζημί-
ωση” στην τελευταία αυτή εταιρεία θα ήταν 
μη νόμιμη».
Στην ίδια απάντηση, μάλιστα, κατήγγειλε 
ότι η ΕΤΑΔ «υποχρεώθηκε να συμμετάσχει 
σε συζητήσεις με το παραπάνω περιεχόμενο 
υπό την επίβλεψη πλήρως αναρμοδίων υ-
πουργών, όπως του τότε αναπληρωτή υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, κ. Δημήτριου Παπαγγελό-
πουλου».

Το τελικό χτύπημα
Όμως στις 19 Σεπτεμβρίου 2019, λίγες ημέρες 
προτού ο κ. Τερζάκης δώσει τις ενυπόγρα-
φες διαβεβαιώσεις προς τη Βουλή, είχε ήδη 
εκδοθεί η απόφαση για μία από τις οκτώ συ-
νολικά προσφυγές της «Αττικός Ήλιος» κατά 
της ΕΤΑΔ, οι οποίες ακόμη εκκρεμούσαν στη 
διαιτησία.
Η πρώτη απόφαση επιδίκαζε το ποσό των 
70 εκατ. ευρώ, αλλά όταν στις 17 Ιανουαρίου 
2020, και αφού ο κ. Τερζάκης είχε παραδώ-
σει στον κ. Στέφανο Βλαστό, εκδόθηκαν και 
οι τελευταίες εκκρεμείς αποφάσεις της διαι-
τησίας, το σύνολο των ποσών που επιδικάζο-
νταν στην «Αττικός Ήλιος» ανερχόταν σε 626 
εκατ. ευρώ.
Η «Αττικός Ήλιος» μπορεί πλέον να δια-
πραγματευτεί με τις πιστώτριες τράπεζες, 
καθώς έχει να εισπράξει ποσό πολύ μεγαλύ-
τερο από αυτό που χρωστάει, όμως η ΕΤΑΔ 
αντιμετωπίζει πλέον μείζον πρόβλημα βιωσι-
μότητας, καθώς στο ταμείο της έχει περίπου 
100 εκατ. ευρώ.
Κι έτσι, το όραμα της ισχυρής κρατικής εται-
ρείας ακινήτων, η οποία, όπως λέει η ΕΕΣΥΠ, 
θα είχε αύξηση «εσόδων και της κερδοφο-
ρίας με τη βέλτιστη εκμετάλλευση των ακι-
νήτων», έχει μετατραπεί σε έναν οικονομικό 
εφιάλτη, απ’ όλους αυτούς που παρενέβησαν 
για να προστατέψουν το δημόσιο συμφέρον.
Προς το παρόν, η κυβέρνηση λέει ότι «εξετά-
ζει όλες τις διαθέσιμες νομικές και άλλες ε-
ναλλακτικές με γνώμονα το δημόσιο συμφέ-
ρον και τη νομιμότητα», αλλά οι νομικές προ-
βλέψεις δεν είναι ευοίωνες.



Τ
ις θέσεις εργασίας από τους νέους ανά τον 
κόσμο κλέβει η… αυτοματοποίηση. Όπως 
προκύπτει από έρευνα του Οργανισμού Οικο-
νομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 
με τίτλο «Dream Jobs», σχεδόν τα μισά επαγ-
γέλματα είναι πιθανό να αυτοματοποιηθούν τα 

επόμενα χρόνια. Μάλιστα, ακόμα πιο ανησυχητική είναι η διαπί-
στωση ότι οι νέοι και οι νέες στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ επιλέ-
γουν να σπουδάσουν και να ακολουθήσουν επαγγέλματα που… ε-
ξαφανίζονται, ως αποτέλεσμα των νέων τεχνολογιών και της 4ης 
Βιομηχανικής Επανάστασης.
Στην έκθεση αναφέρεται χαρακτηριστικά πως μερικές από τις πιο 
δημοφιλείς επιλογές καριέρας για τους νέους είναι ήδη κορεσμέ-
νες, ενώ πλέον απειλούνται και από την αυτοματοποίηση. Συνο-
λικά, 39% των θέσεων εργασίας που αναφέρθηκαν από τους συμ-
μετέχοντες σε έρευνα της PISA, την οποία επικαλείται ο ΟΟΣΑ, 
διατρέχουν τον κίνδυνο να αυτοματοποιηθούν μέσα στα επόμενα 
10-15 χρόνια. Με απλά λόγια, ο σημερινός 15χρονος θα επενδύσει 
χρόνο και κόπο για να σπουδάσει κάτι που κατά 50% δεν θα εξα-
σκήσει ως επάγγελμα. Μάλιστα, όπως προκύπτει από την έρευνα, 
οι επαγγελματικές διεκδικήσεις των 15άρηδων ανά τον κόσμο α-
φορούν μια μικρή «λίστα» παραδοσιακών σπουδών (γιατροί, δι-
κηγόροι, δάσκαλοι, διευθυντές επιχειρήσεων κ.λπ.), ενώ οι έφη-
βοι αγνοούν τελείως νέους τύπους εργασίας που αναδύονται ως 
αποτέλεσμα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και της «επανά-
στασης» των νέων τεχνολογιών.
Η έρευνα, σχετικά με τις επαγγελματικές προσδοκίες των νέων σή-
μερα, αποκαλύπτει ότι 47% των αγοριών και 53% των κοριτσιών που 
ερωτήθηκαν σε 41 χώρες αναμένουν να εργαστούν σε ένα από τα 
«παραδοσιακά» δημοφιλή επαγγέλματα μέχρι την ηλικία των 30.
Οι ερευνητές του ΟΟΣΑ αναφέρουν ότι σε χώρες με ισχυρό εκ-
παιδευτικό σύστημα στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
όπως η Γερμανία ή η Ελβετία, λιγότεροι από τέσσερις στους δέκα 
νέους εκφράζουν ενδιαφέρον για παραδοσιακά επαγγέλματα. Α-
ντιθέτως, στις χώρες αυτές αναζητούν νέες επαγγελματικές προ-
τάσεις και διεξόδους.
Η έκθεση «Dream Jobs» επισημαίνει ότι ο κίνδυνος αυτοματο-
ποίησης ποικίλλει μεταξύ των χωρών, αντανακλώντας τόσο τις δι-

αφορές στις επαγγελματικές προσδοκίες των νέων όσο και τον 
χαρακτήρα των εθνικών αγορών εργασίας. Ενώ στην Αυστραλία, 
στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο περίπου το 35% των 
θέσεων εργασίας που επιλέγονται από τους σπουδαστές διατρέ-
χει τον κίνδυνο αυτοματοποίησης, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, 
στην Ιαπωνία, στη Λιθουανία και στη Σλοβακία το αντίστοιχο πο-
σοστό φτάνει το 45%.
Βέβαια, στα Συμπεράσματα της νέας έκθεσης του ΟΟΣΑ αναφέ-
ρεται η υψηλή σημασία των συστημάτων επαγγελματικού προ-
σανατολισμού στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών-μελών 
του, καθώς και του κοινωνικού και οικογενειακού περιβάλλοντος 
στις επιλογές και τις προσδοκίες σταδιοδρομίας των νέων, όπως 
και η ανάγκη για σαφή σήματα των αναγκών της αγοράς εργα-
σίας.
Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ δεν είναι ο μόνος οργανισμός που προειδο-
ποιεί για το… αναπόφευκτο. Προ μηνών παγκόσμια έρευνα από 
την KPMG International αποκάλυψε ότι οι επιχειρήσεις που 
δεν αξιοποιούν αρκετά γρήγορα τις τεχνολογίες έξυπνης αυτο-
ματοποίησης (τεχνητή νοημοσύνη, προηγμένη ανάλυση δεδο-
μένων και ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών) πολύ απλά 

αποτυγχάνουν να πιάσουν τους στόχους που έχουν θέσει. Στον α-
ντίποδα, οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν τεχνολογίες Intelligent 
Automation σημειώνουν ισχυρές οικονομικές αποδόσεις.

Οι τομείς με… ζήτηση
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευ-
ρήματα της Διεθνούς Έρευνας Έλλειψης Ταλέντου της 
ManpowerGroup για το 2019, απ’ όπου προκύπτει ότι σχεδόν 
οκτώ στους δέκα εργοδότες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν δυσκο-
λία στην κάλυψη θέσεων εργασίας.
Η διαμόρφωση του σχετικού ποσοστού στο επίπεδο του 77% απο-
τελεί, σύμφωνα με την έρευνα, ρεκόρ ενδεκαετίας για την Ελλάδα, 
αφού πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί 
ποτέ από την έναρξη της έρευνας, το 2008, ενώ σημειώνει αύξηση 
κατά 16 μονάδες σε σύγκριση με το 2018.
Αναφορικά με τις 10 θέσεις εργασίας με τη μεγαλύτερη δυσκο-
λία κάλυψης για το 2019, σύμφωνα με την έρευνα τα πρωτεία στη 
λίστα κατέχουν οι θέσεις των «τεχνικών», που «εκθρονίζουν» τους 
«επαγγελματίες πωλητές», που βρίσκονταν στην 1η θέση από την 
έναρξη της έρευνας, το 2008. Για πρώτη φορά στην κατηγορία των 
«επαγγελματιών πωλητών» προστίθενται και ρόλοι του μάρκε-
τινγκ και μεταφέρονται στην 3η θέση.
Στη 2η θέση βρίσκονται οι «πτυχιούχοι μηχανικοί», που τοποθε-
τούνταν στην 4η θέση της κατάταξης το 2018. Αξίζει να σημειωθεί 
πως η ειδικότητα των «εργατών κατασκευαστικού κλάδου» εισέρ-
χεται για πρώτη φορά στη λίστα, ενώ εκτός κατάταξης βρίσκονται οι 
ειδικότητες των «οδηγών» και των «επαγγελματιών υγείας», που το 
2018 καταλάμβαναν την 9η θέση και τη 10η θέση αντίστοιχα.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και ανάμεσα στις ΕΜΕΑ (Ευρώπη, 
Μέση Ανατολή και Αφρική) χώρες, στην κορυφή των θέσεων τις ο-
ποίες οι εργοδότες δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν βρί-
σκονται οι «εξειδικευμένοι τεχνίτες». Επίσης παρατηρείται πως 
η ειδικότητα των «επαγγελματιών πωλητών και μάρκετινγκ» βρί-
σκεται εντός τριάδας για την Ελλάδα, τις ΕΜΕΑ χώρες αλλά και 
παγκόσμια. Στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται η 
ειδικότητα των «τεχνικών», που στην Ελλάδα βρίσκεται στην 1η 
θέση, ενώ τη 2η θέση με τη μεγαλύτερη δυσκολία κάλυψης για τις 
ΕΜΕΑ χώρες καταλαμβάνουν οι «οδηγοί».

Οι επαγγελματικές διεκδικήσεις των 
15άρηδων ανά τον κόσμο αφορούν μια 
μικρή «λίστα» παραδοσιακών σπουδών, ενώ 
οι έφηβοι αγνοούν τελείως νέους τύπους 
εργασίας που αναδύονται ως αποτέλεσμα 
της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και της 
«επανάστασης» των νέων τεχνολογιών.
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ΈΠΙΛΈΓΟΥΝ 
ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΑ 
ΤΟΥ… ΧΘΈΣ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ



 ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

Ε
δώ και περίπου τέσσερις 
εβδομάδες βρίσκεται σε εξέ-
λιξη στο Ανώτατο Δικαστήριο 
της Νέας Υόρκης η δίκη του 
διάσημου παραγωγού του 
Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν, 
ιδιοκτήτη της Miramax και της 

Weinstein Company. Ο Γουάινστιν, που έχει κα-
τηγορηθεί από περίπου 80 γυναίκες για βιασμό 
και σεξουαλική παρενόχληση, εάν καταδικαστεί 
θα εκτίσει ποινή ισόβιας κάθειρξης και αυτό για-
τί, αμέσως μετά τη δίκη στη Νέα Υόρκη, θα δικα-
στεί για παρόμοια εγκλήματα στο Λος Άντζελες.
Οι γυναίκες που μέχρι στιγμής έχουν καταθέ-
σει έχουν δώσει «πιπεράτες» λεπτομέρειες για 
τη ζωή και το modus operandi του Γουάινστιν. 
Ο ίδιος έχει δηλώσει πως όλες οι σεξουαλικές 
επαφές που είχε ήταν συναινετικές και δεν βί-
ασε καμία γυναίκα, όλα τα στοιχεία όμως είναι 
εναντίον του.

Ο ασκός του Αιόλου
Η υπόθεση Γουάινστιν ήρθε στο φως τον Οκτώ-
βριο του 2017, όταν η ερευνητική ομάδα των 
«New York Times» δημοσίευσε ένα άρθρο με 
μαρτυρίες γυναικών, κυρίως ηθοποιών του Χό-
λιγουντ οι οποίες παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά 
από τον γνωστό παραγωγό. Οι ηθοποιοί Ρόουζ 
Μακ Γκόουαν και Άσλεϊ Τζαντ είναι μέσα σε 
αυτές. Έκτοτε άνοιξε ο ασκός του Αιόλου. Εκα-
τοντάδες γυναίκες δήλωναν η μία μετά την άλλη 
πως για να επιβιώσουν επαγγελματικά ως ηθο-
ποιοί, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες ή οπουδήποτε 
αλλού στο Χόλιγουντ έπρεπε να ενδώσουν στις 
ορέξεις του.
Ο Γουάινστιν είχε τη δύναμη να καταστρέψει 
οποιαδήποτε γυναίκα τού έφερνε αντίρρηση. 
Η Άσια Αρτζέντο, η Μίρα Σορβίνο, η Γκουίνεθ 
Πάλτροου, η Αντζελίνα Τζολί, η Κέιτ Γουίνσλετ, 
η Κάρα Ντελεβίν, η Λένα Χέντεϊ (από το «Game 

of Thrones»), η Ούμα Θέρμαν, η Ντάριλ Χάνα, 
η Αναμπέλα Σιόρα είναι οι πιο γνωστές από τις 
εκατοντάδες γυναίκες που τον έχουν επίσημα 
κατηγορήσει. Πολλές έχουν καταθέσει επώνυ-
μα ή ανώνυμα ότι έπεσαν θύματα βιασμού, όχι 
μόνο σεξουαλικής παρενόχλησης.
Το FBI ανέλαβε την έρευνα και βάσει στοιχείων 
ο Γουάινστιν κρίθηκε προφυλακιστέος με εγγύ-
ηση που ορίστηκε στο 1 εκατ. δολάρια. Αφού 
την πλήρωσε, κέρδισε την ελευθερία του μέχρι 
τον Ιανουάριο του 2020, οπότε και ξεκίνησε η 
πολύκροτη δίκη.

Ο πρώτος βιασμός
Μέχρι στιγμής, κατάθεση-κλειδί στη δίκη του 
Γουάινστιν είναι αυτή της ηθοποιού Αναμπέλα 
Σιόρα, γνωστής κυρίως από τον ρόλο της στη 
σειρά «The Sopranos». Η ηθοποιός, σε μια 
άκρως συναισθηματική κατάθεση, κατηγόρη-
σε τον παραγωγό για βιασμό. Στα τέλη του ’93, 
όπως είπε, και ενώ έπαιζε σε μία από τις ταινίες 
του, ο ίδιος την έβγαλε έξω για δείπνο. Όταν τε-
λείωσαν, τη συνόδευσε μέχρι το σπίτι της κι εκεί 
τη βίασε. Η Σιόρα τόνισε ότι έκτοτε αισθανόταν 
μεγάλη ντροπή, ενώ οι απειλές του την απέτρε-
ψαν από το να καταγγείλει το γεγονός. «Από το 
’93 και μετά άρχισα να πίνω πολύ αλκοόλ και να 
χαράζω τα χέρια μου με ξυραφάκια» επισήμα-
νε από το βήμα του δικαστηρίου, προσθέτοντας 
πως πάλεψε πολύ με την κατάθλιψη και πως οι 
αποκαλύψεις για τον παραγωγό ήταν λυτρωτι-
κές γι’ αυτήν.
Οι συνήγοροι των θυμάτων προσπαθούν να 
αποδείξουν ότι ο Γουάινστιν είχε μια συγκε-
κριμένη μέθοδο λειτουργίας αναφορικά με τις 
νέες, ανερχόμενες σταρ του Χόλιγουντ, που θε-
ωρούσαν ευχής έργο να συμμετάσχουν σε κά-
ποια από τις ταινίες του. Ο Γουάινστιν χρησιμο-
ποιούσε τη θέση εξουσίας του για να προωθεί 
όσες γυναίκες πειθαρχούσαν στις απαιτήσεις 

του, ενώ φρόντιζε να περιθωριοποιούνται 
όσες ήταν «ανυπάκουες». Μία από τις ανυπά-
κουες ήταν η Άσλεϊ Τζαντ, η οποία, έπειτα από 
σεξουαλική παρενόχληση, είχε απειλήσει ευ-
θέως τον Γουάινστιν ότι θα τον κατήγγελλε κι 
έτσι είδε την καριέρα της να πέφτει στο ναδίρ.

Ετυμηγορία για το #MeToo
Η υπόθεση Γουάινστιν έδωσε το έναυσμα 
ώστε να δημιουργηθεί ένα από τα πιο δυ-
ναμικά κινήματα της εποχής. Ο λόγος για το 
#MeToo, όπου γυναίκες απ’ όλο τον κόσμο 
και από διάφορους κλάδους, από τον πολιτι-
κό μέχρι τον επιχειρηματικό, εκθέτουν δημό-
σια τις εμπειρίες σεξουαλικής παρενόχλησής 
τους από άντρες σε θέσεις εξουσίας. Εδώ 
και τέσσερις εβδομάδες που διαρκεί η δίκη 
του Γουάινστιν εκπρόσωποι του #MeToo δι-
αδηλώνουν έξω από το δικαστήριο της Νέας 
Υόρκης απαιτώντας δικαίωση. Απαιτώντας 
μια απόφαση η οποία θα πλήξει καίρια τη ζωή 
του παραγωγού ταινιών, στερώντας του την 
ελευθερία του, ενώ ταυτόχρονα θα περιορίσει 
τους εκάστοτε ισχυρούς, ώστε να μην εκμε-
ταλλεύονται τις θέσεις ισχύος τους κατά των 
γυναικών.
Ο δικαστής στη δίκη του Γουάινστιν προσπά-
θησε εξαρχής να αποδεσμεύσει τη νομική δι-
αδικασία από το #MeToo, που αποκτά όλο και 
περισσότερες φανατικές οπαδούς. Συγκεκρι-
μένα, τόνισε στους ενόρκους ότι η όποια ετυ-
μηγορία προκύψει δεν θα αποτελέσει απόφα-

ση υπέρ ή κατά του κινήματος, προσπαθώντας 
με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσει τη διαφάνεια 
της διαδικασίας και την αμεροληψία τους. «Η εν 
λόγω δίκη δεν είναι ένα δημοψήφισμα για το κί-
νημα #MeToo, δεν είναι ένα δημοψήφισμα που 
αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση ή τα δικαι-
ώματα των γυναικών» τόνισε και πρόσθεσε πως 
οι ένορκοι πρέπει να αποφασίσουν αν ο Γουάιν-
στιν διέπραξε τα συγκεκριμένα εγκλήματα βάσει 
των στοιχείων και των καταθέσεων των μαρτύ-
ρων χωρίς την επιρροή του #MeToo.
Όλες οι αναφορές στα μέσα ενημέρωσης, πά-
ντως, συνδέουν άρρηκτα το κίνημα #MeToo με 
τη δίκη του Γουάινστιν. Χαρακτήρισαν μάλιστα 
την αρχή της δίκης ως τη «μεγαλύτερη στιγμή 
για το κίνημα», που θα προκαλέσει τριγμούς 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Αρκεί να θυμηθούμε 
ότι μετά τις κατηγορίες εναντίον του Γουάινστιν 
το #MeToo πέρασε σαν τυφώνας στη Σίλικον 
Βάλεϊ, στην πολιτική, στη δημοσιογραφία, στον 
τομέα του αθλητισμού, στον στρατό και σε πολ-
λούς ακόμη ανδροκρατούμενους χώρους όπου 
οι γυναίκες είχαν βιώσει με τον έναν ή τον άλλον 
τρόπο σεξουαλική παρενόχληση, σεξισμό ή συ-
ναισθηματική κακοποίηση υπό την απειλή ότι θα 
χάσουν τη δουλειά τους ή θα υποβιβαστούν στο 
οργανόγραμμα της εταιρείας.
Η δίκη του Χάρβεϊ Γουάινστιν έχει ακόμη πολύ 
δρόμο μπροστά της, όπως πολύ δρόμο έχουμε 
και όλοι εμείς προκειμένου να αλλάξει η νοο-
τροπία και το status quo σε πολλούς εργασια-
κούς τομείς.

Χάρβεϊ Γουάινστιν: 
Η δίκη του αιώνα ενισχύει  το κίνημα #MeToo

Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη βρίσκεται ο γνω-
στός παραγωγός του Χόλιγουντ, που κατηγορείται ότι 
βίασε κατ’ εξακολούθηση πολλές γυναίκες.“
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Ως ένα ισχυρό σινιάλο προς την 
επενδυτική κοινότητα για την 
επιστροφή της Ελλάδας στην 
κανονικότητα και το τέλος της 
κρίσης ερμηνεύεται η επιτυ-

χής έκδοση του 15ετούς ελληνικού ομολόγου, 
το πρώτο μετά το 2009. Οι προσφορές έφτασαν 
μια ανάσα από τα 19 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας 
κάθε προσδοκία, ενώ ήταν γνωστό ότι το Δη-
μόσιο ήθελε να αντλήσει από την έκδοση το 
πολύ 2,5 δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια, η έκδοση 
είχε υπερκάλυψη 6,52 φορές!
Αποδεικνύεται, συνεπώς, ότι οι επενδυτές απο-
δέχτηκαν πως το ελληνικό Δημόσιο θα είναι σε 
θέση να εξυπηρετεί τις δανειακές του υποχρεώ-
σεις έως και το 2033, που αποτελεί το ανώτατο 
όριο βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους.
«Η μεγάλη διάρκεια του ομολόγου, η υψηλή 
ζήτηση, το χαμηλό κόστος δανεισμού και η ε-
ξαιρετική ποιότητα της έκδοσης βελτιώνουν 
την εκδοτική καμπύλη του χρέους, χτίζουν μα-
κροπρόθεσμο επενδυτικό προφίλ –πέραν της 
περιόδου που εκπνέουν τα μέτρα διευθέτησης 
που συμφωνήθηκαν με τους δανειστές– και ε-
νισχύουν τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέ-
ους. Η συγκεκριμένη έκδοση συνιστά ψήφο ε-
μπιστοσύνης των διεθνών αγορών στην ασκού-
μενη οικονομική πολιτική και στις προοπτικές 
της χώρας» δήλωσε σχετικά ο υπουργός Οικο-
νομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.
Πάντως, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου 
Χρέους (ΟΔΔΗΧ) έχει ανακοινώσει ότι σκο-
πεύει να δανειστεί από τις αγορές φέτος από 
4 έως 8 δισ. ευρώ. Ο σχεδιασμός που έχει εκ-
πονηθεί στηρίζεται σε δύο βασικά σενάρια: 

Το πρώτο συνδέεται με τη μείωση του αποθέ-
ματος των εντόκων γραμματίων των 12,6 δισ. 
ευρώ και τη μερική αντικατάστασή τους με πιο 
μακροπρόθεσμους τίτλους του ελληνικού Δη-
μοσίου. Το δεύτερο σενάριο λαμβάνει υπόψη 
πιθανές πρόωρες αποπληρωμές του χρέους 
του Δημοσίου, κυρίως προς το ΔΝΤ.

Όπλο στη φαρέτρα της κυβέρνησης
Ωστόσο, η επιτυχία του 15ετούς ομολόγου 
προσφέρει και ένα ισχυρό διαπραγματευτικό 
χαρτί στην ελληνική κυβέρνηση στις συζητή-
σεις με τους δανειστές για τη μείωση των στό-
χων για τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 
2021.
Όσο το κόστος δανεισμού υποχωρεί σε επί-
πεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά στα οποία βα-
σίστηκε η ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους, 
τόσο αυξάνονται τα περιθώρια για μικρότερα 
πρωτογενή πλεονάσματα, χωρίς να επηρεάζε-
ται η βιωσιμότητα του χρέους. Παράλληλα, θε-
ωρείται βέβαιη η συμφωνία για τη δεύτερη α-
ποπληρωμή των ακριβών δανείων του ΔΝΤ, 
καθώς το επιτόκιο του 15ετούς, σε συνδυασμό 
με τις προσεχείς «εξόδους», θα βελτιώσει το 
μέσο κόστος δανεισμού της Ελλάδας.

Έρχονται αναβαθμίσεις
Πάντως, της επιτυχούς έκδοσης του ομολό-
γου είχε προηγηθεί η αναβάθμιση της ελλη-
νικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης 
Fitch, με τους ξένους αναλυτές να αναμένουν 
κι άλλες αναβαθμίσεις στο μέλλον.
Όπως σχολιάζει η Citigroup, η νέα φορολο-
γική πολιτική και το ευρύτερο πολιτικό περι-

βάλλον υποστηρίζουν τώρα πλέον περισσό-
τερο την ανάπτυξη, γεγονός που θα συμβάλει 
στη βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους και 
της πιστοληπτικής ικανότητας. Στο ίδιο μήκος 
κύματος κινήθηκε και η Morgan Stanley, που 
επισήμανε ότι βλέπει περαιτέρω αναβαθμίσεις 
της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.
Η HSBC σε έκθεσή της υποστηρίζει ότι το μα-
κροοικονομικό «story» στη χώρα μας έχει βελ-
τιωθεί σημαντικά με μια μεταρρυθμιστική κυ-
βέρνηση στο τιμόνι. Ειδικότεροι παράγοντες, 
δε, όπως οι μετοχές, οι αποτιμήσεις, τα κέρδη 
και η ρευστότητα, λειτουργούν προσθετικά.

Οι αντιδράσεις
Θετική ήταν και η αντίδραση των διεθνών 
ΜΜΕ, που φαίνεται πως… ξέχασαν τα επικρι-
τικά σχόλια που επιφύλασσαν τα προηγού-
μενα χρόνια για την Ελλάδα.
«Για πρώτη φορά μετά το τέλος της οικο-
νομικής κρίσης η Ελλάδα θέτει στις αγο-
ρές με επιτυχία 15ετές ομόλογο» γράφει η 
«Handelsblatt», παρατηρώντας σε άλλο ση-
μείο ότι «με το ομόλογο η Ελλάδα κάνει ένα 
ακόμη βήμα προς τη σταθεροποίηση της εξό-
δου της στις αγορές, την οποία απώλεσε την ά-
νοιξη του 2010, όταν ξέσπασε η κρίση χρέους».
Όπως παρατηρεί η γερμανική εφημερίδα, 
«η ιδιαιτερότητα του νέου ομολόγου είναι η 

μακρά διάρκειά του. Με λήξη τον Φεβρουά-
ριο του 2035, εκτείνεται πολύ πιο μακριά από 
το έτος-κλειδί 2032 – τότε θα λήξουν οι πα-
ρασχεθείσες ελαφρύνσεις χρέους από τους δη-
μόσιους πιστωτές. Το 2034 η Ελλάδα θα πρέ-
πει εξάλλου να ξεκινήσει την εξόφληση των 
δανείων αρωγής από τον Ευρωπαϊκό Μηχανι-
σμό Σταθερότητας (ESM). Το γεγονός ότι οι ε-
πενδυτές δείχνουν τώρα τόσο μεγάλο ενδια-
φέρον για ένα ομόλογο με τόσο μακροπρόθε-
σμη λήξη είναι μια ένδειξη εμπιστοσύνης προς 
τη χώρα».
«Με τη νέα έκδοση η ελληνική κυβέρνηση 
θέλει να στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι οι επεν-
δυτές εμπιστεύονται τη βιωσιμότητα του μα-
κροπρόθεσμου χρέους της Ελλάδας» επιση-
μαίνεται σε δημοσίευμα του Bloomberg.
Παράλληλα τονίζεται ότι «η επιτυχής έκδοση 
του ομολόγου που λήγει το 2035 θα σηματο-
δοτήσει ότι οι επενδυτές δεν φοβούνται ότι η 
Ελλάδα δεν θα αποπληρώσει μόλις λήξει το 
δίχτυ προστασίας της Ευρώπης. Επίσης, θα 
βοηθήσει τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσο-
τάκη, να υποστηρίξει ότι το ελληνικό χρέος 
είναι βιώσιμο, ώστε να μπορέσει να ζητήσει 
από τους Ευρωπαίους εταίρους μεγαλύτερο 
δημοσιονομικό περιθώριο, μειώνοντας τον 
στόχο για τα πρωτογενή πλεονάσματα για το 
2021 και μετά».

Η επιτυχία του 15ετούς ομολόγου προσφέρει και ένα ισχυρό 
διαπραγματευτικό χαρτί στην ελληνική κυβέρνηση στις συζητήσεις 
με τους δανειστές για τη μείωση των στόχων για τα πρωτογενή 
πλεονάσματα μετά το 2021.

ΨΉΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΎΝΉΣ 
ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΓΌΡΈΣ

  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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θούν ιστορίες για γονείς που αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν πρό-
βλημα του παιδιού όταν κλήθηκαν και τους εκτέθηκε, για γονείς 
που απείλησαν με θεμιτό και αθέμιτο τρόπο όταν επισημάνθηκε 
κακή συμπεριφορά των παιδιών τους, για γονείς που αρκέστη-
καν να χαρακτηρίσουν τις υποδείξεις «υπερβολές». Ακόμη χει-
ρότερα, για παιδιά κατεστραμμένων οικογενειών ή για παιδιά 
οικογενειών που οι γονείς απλώς «κάνουν τη ζωή τους». Ειδικά 
στα ΕΠΑΛ, όπου παιδιά παρκάρονται, απλώς και μόνο για να μη 
βγουν στην ανεργία ή στο μεροκάματο. Όπου τα ίδια παιδιά επι-
στρέφουν ως ενήλικες, για να καλύψουν είτε τις βλακείες της νιό-
της είτε τις πληγές που άφησε η προβληματική τους οικογένεια 
όταν ήταν έφηβοι, για να αποκτήσουν την ύστατη ώρα ένα επαγ-
γελματικό εφόδιο.
Το θέμα είναι ότι το σχολείο δεν έχει πια τη δύναμη να επιβάλει 
τις απόψεις του. Ακόμη χειρότερα, το σχολείο δεν έχει άποψη. 
Καλώς ή κακώς, κάποτε το σχολείο επέβαλλε την κρατούσα αντί-
ληψη περί αγωγής και πειθαρχίας. Σήμερα δεν υπάρχει τέτοια α-
ντίληψη. Κάποτε απαγορευόταν η κυκλοφορία μετά τις 7 το από-
γευμα χωρίς συνοδεία γονέα, ακόμη και για να πάει ο «μικρός» 
στο μπακάλικο. Το μέτρο αυτό, όπως και πολλά άλλα «αναχρονι-
στικά», όπως η ποδιά και οι εξετάσεις (!), καταργήθηκε χωρίς να 
αντικατασταθεί απ’ οτιδήποτε. Καταλήξαμε να μαζεύουμε ανηλί-
κους από τα μπαράκια, μοντέρνους και ημίγυμνους.
Αν κανείς εντυπωσιάστηκε (όσο εντυπωσιάστηκε) από την ακρό-
τητα της συμπεριφοράς του νεαρού στο βίντεο, αλλά και από το 
γεγονός ότι ο μαθητής (μάθαμε) βρίσκεται ακόμη στο σχολείο, θα 
πρέπει να τρόμαξε από το γεγονός ότι, μετά τη δημοσιότητα που 
δόθηκε στο βίντεο, οι συμμαθητές του έκαναν κατάληψη συμπα-
ράστασης. Με απλά λόγια, η όποια κατακραυγή δεν πτόησε τους 
ενδιαφερομένους.
Η επιβεβαίωση των καταληψιών ήρθε, κατά άλλη μια ειρωνική 
σύμπτωση, από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Προέκυψε το ζή-
τημα του υποβιβασμού του ΠΑΟΚ και αμέσως κινητοποιήθηκαν 

Ό
ταν ο Μητσοτάκης μίλησε προεκλογικά για 
καλά αμειβόμενη απασχόληση τεχνικών ε-
παγγελμάτων για «παιδιά από το Περιστέρι», 
η δημόσια συζήτηση περιορίστηκε στο να 
τον ονομάσει ρατσιστή και ταξικό εχθρό. Κα-
τανοητό μέχρι ενός σημείου, παραμονή ε-

κλογών ήταν. Το θέμα της τεχνικής εκπαίδευσης, ωστόσο, δεν α-
ναλύθηκε ιδιαίτερα. Ελάχιστοι ασχολήθηκαν με την ουσία των 
εξαγγελιών, πολύ λιγότεροι με την αποτύπωση της κατάστασης 
στην τεχνική, αλλά και στην υπόλοιπη εκπαίδευση. Η δημόσια 
συζήτηση, πρακτικά, δεν έγινε. Δεν αναλύθηκε το τι υπάρχει, το 
τι πρέπει να γίνει, αν και ποιοι στόχοι πρέπει να τεθούν. Μείναμε 
στη συνήθη ανούσια αντιπαράθεση και αφήσαμε την ουσία.
Με χρονοκαθυστέρηση, ένα βίντεο στο διαδίκτυο έδειξε έναν μα-
θητή ΕΠΑΛ να καθυβρίζει την καθηγήτριά του για να του σβήσει 
μια απουσία. Έδειξε και μια ολόκληρη τάξη να χάσκει και να βι-
ντεοσκοπεί το περιστατικό. Ειρωνικά, το βίντεο είναι περσινό, δη-
λαδή το περιστατικό συνέβη λίγο πριν ο Μητσοτάκης μιλήσει για 
τον τεχνικό από το Περιστέρι. Είχε προηγηθεί η είδηση ότι παι-
δάκια έβαλαν, στο πλαίσιο παιχνιδιού, συμμαθητή τους να γλείψει 
μια τουαλέτα. Και λίγο μετά ήρθε η είδηση ότι ανήλικοι συμμετεί-
χαν στη σύληση τάφων.
Το τι ακριβώς γίνεται στα σχολεία ήρθε στη δημόσια συζήτηση 
με τους ίδιους όρους που μπαίνει στη δημόσια συζήτηση η ατάκα 
ενός πολιτικού ή το γκολ μιας ομάδας. Όλοι γνωρίζουμε τι γίνε-
ται στα σχολεία και δεν ασχολούμαστε, παρά με όρους επικαιρό-
τητας. Για την ακρίβεια, αυτό που γίνεται στα σχολεία το έχουμε 
διαμορφώσει εμείς οι ίδιοι.
Πολλή κουβέντα γίνεται για τον σχολικό εκφοβισμό, αλλά καθό-
λου για τον εκφοβισμό των γονέων προς τους εκπαιδευτικούς – 
οι οποίοι απαιτούν τα παιδιά τους να μην τιμωρούνται, να τους 
δικαιολογούνται οι απουσίες, να τους γίνονται τα χατίρια, να 
μπαίνουν καλοί βαθμοί. Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν να διηγη-

οι συνήθεις μηχανισμοί: διαδήλωση έξω από τα γραφεία του κυ-
βερνώντος κόμματος, όργιο πληροφόρησης ή παραπληροφόρη-
σης, υβρεολόγιο χωρίς όρια σε όλα τα δημόσια μέσα, και όχι μόνο 
αυτά της κοινωνικής δικτύωσης, και ευθεία διατύπωση απειλής ε-
θνικού διχασμού.
Εδώ και χρόνια αυτό που ονομάζουμε επαγγελματικό ποδόσφαιρο 
είναι πλήρως αναξιόπιστο, πλην όμως εκλέγει βουλευτές και δη-
μάρχους. Και διακινεί όχι λίγα λεφτά. Πρόκειται για μια καθαρά 
ζημιογόνο επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία μαγεύει τις 
μάζες. Οι οποίες είναι πρόθυμες να πιστέψουν οποιαδήποτε τερα-
τολογία ειπωθεί. Για τις οποίες αξιολογικό κριτήριο είναι η κατά-
κτηση του «τίτλου» με κάθε τρόπο και μέσο ως μαγκιά απέναντι 
στον αντίπαλο. Όπου όλοι δηλώνουν αδικημένοι και όλοι κατηγο-
ρούν τους άλλους ως εγκληματίες. Και όλο αυτό θεωρείται ιδέα.
Όταν οι οπαδοί μιας ομάδας θεωρούν αυτονόητο ότι η ποδοσφαι-
ρική «αδικία» δημιουργεί «εθνικό διχασμό», τότε δικαίως και ο μα-
θητής του ΕΠΑΛ καθυβρίζει την καθηγήτριά του, διότι έχει απο-
δειχθεί πως ο θρασύτερος κερδίζει.
Όταν η κυβέρνηση έρχεται και δικαιώνει τον όχλο, αλλάζοντας τη 
νομοθεσία, δίνει και το επιχείρημα στον νεαρό μαθητή να συμπε-
ριφερθεί με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε. Ανεβάζει τον βαθμό 
δυσπιστίας απέναντί της και επιβεβαιώνει τους απαισιόδοξους που 
θεωρούν ότι αυτός ο τόπος δεν σώζεται με τίποτα. Πήγαν περίπατο 
και τα επιτελικά κράτη και οι κανόνες καλής νομοθέτησης και το 
σπάσιμο της διαπλοκής και όλα τα βαρύγδουπα.
Οι ίδιοι που σήκωσαν τον κόσμο για το Μακεδονικό απειλούν 
τώρα με εθνικό διχασμό για χάρη μιας ομάδας. Πόσο περισσότερο 
υποκριτές και ψεύτικοι μπορεί να γίνουμε άραγε; Ο νεκρός της ο-
παδικής βίας στη Θεσσαλονίκη είναι πρόσφατος. Ωστόσο, όλοι οι 
τοπικοί παράγοντες θεώρησαν σκόπιμο να δηλώσουν συμπαρά-
σταση στους επαναστατημένους οπαδούς, χωρίς όρους.
Στο μεταξύ, οι σχέσεις μας με την Τουρκία χειροτερεύουν και ανα-
μένεται να χειροτερέψουν κι άλλο. Αντί να μιλούμε για εθνικό δι-
χασμό με αφορμή το ποδόσφαιρο και κατάληψη συμπαράστασης 
στον υβριστή μαθητή, θα έπρεπε, λογικά, να συζητάμε πώς θα στή-
σουμε τη χώρα όρθια και πώς θα αντιμετωπίσουμε τον γείτονα, ο 
οποίος μας χτύπησε την πόρτα.
Αφελείς και ανέμελοι, αναλωνόμαστε σε απαξιωτικές και ντροπια-
στικές δραστηριότητες, δεν διστάζουμε να βρίσουμε ο ένας τον 
άλλον και, όταν έρθει η ώρα, θα αποδειχθεί ότι δεν έχουμε τη δυ-
νατότητα να υπερασπιστούμε τη χώρα μας. Γιατί δεν μάθαμε να την 
τιμούμε στην καθημερινότητά μας, δεν αξιολογούμε, δεν αυτοπε-
ριοριζόμαστε και θεωρούμε προσόν το να γίνουμε χειρότεροι από 
τον διπλανό μας.
Το μέλλον είναι σκοτεινό και τούτο δεν έχει να κάνει με το αν ο 
(κάθε) ΠΑΟΚ έχει δίκιο, αλλά με το τι αξιολογούμε ως σημαντικό 
στη ζωή μας.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Αφελείς και ανέμελοι, αναλωνόμαστε 
σε απαξιωτικές και ντροπιαστικές 
δραστηριότητες, δεν διστάζουμε να 
βρίσουμε ο ένας τον άλλον και, όταν έρθει 
η ώρα, θα αποδειχθεί ότι δεν έχουμε τη 
δυνατότητα να υπερασπιστούμε τη χώρα 
μας.

Η χρεοκοπία δεν ήταν ποτέ 
οικονομική

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Η 
μετεμφυλιακή Ελλάδα το ’60, τη δεκαετία 
που όλα άλλαξαν, εξακολουθεί να γλείφει 
τις πληγές της. Ακόμα κι έτσι, ακολουθεί το 
τρένο της εξέλιξης. Μεταφορές, αρχιτεκτο-
νική, τεχνολογία, μουσική, ατομικά δικαιώ-
ματα, βρίσκονται σε οργιαστική έξαρση. Τα 
πιο ατίθασα πνεύματα φαίνεται να ασφυκτι-

ούν στο πολιτικά ασταθές περιβάλλον της χώρας. Ο Γιάννης 
Τσεκλένης είναι γόνος εύπορης οικογένειας εμπορίας υφα-
σμάτων. «Δεν γεννήθηκα στα δυτικά, γεννήθηκα στα βόρεια 
προάστια. Ο πατέρας μου μπόρεσε να με στείλει στο κολέγιο, 
κάτι που δεν εκτίμησα κι έτσι με έδιωξαν κακήν κακώς. Είχα 
προλάβει όμως να πάρω πολλά. Πήγα στου Μωραΐτη και, ενώ 
δεν ήμουν σπουδαίος μαθητής, ήμουν αστέρι στη διοργάνωση 
μαθητικών συμβουλίων, σχεδίαζα τα περιοδικά του σχολείου. 
Ήμουν αναμεμειγμένος με την τέχνη και τη ζωή. Είχα και από 
μικρός μια καλή κοινωνική ζωή» έχει πει. Από τα 15 του εργά-
ζεται στην οικογενειακή επιχείρηση. Το μυαλό του, όμως, είναι 
στη ζωγραφική και στο σχέδιο.
«Φυσικά ασχολήθηκα με το κατάστημα, αλλά δεν με χωρού-
σε. Ήμουν σαν μια βόμβα. Πού να με χωρέσουν τα 50 τετρα-
γωνικά ή οι κυρίες… Κι έτσι σκέφτηκα να κάνω μια πρώτη 
σειρά από σχέδια για υφάσματα για το μαγαζί. Τα έδειξα και 

σε διάφορους άλλους, χωρίς ανταπόκριση. Μόνο ο Ντίμης ο 
Κρίτσας “τσίμπησε” και μου πρότεινε να μπούμε στο Φεστιβάλ 
του Λαμπράκη για το περιοδικό “Μόδα”. Ήταν καλοκαίρι του 
’65. Πρώτα Θεσσαλονίκη, μετά Βηρυτό, Αλεξάνδρεια, Βενετία. 
Τότε ερωτεύομαι την Έφη Μελά, σούπερ μοντέλο, θρύλο της 
εποχής. Κι εκείνη εμένα. Γυρίζουμε πίσω ερωτευμένοι. Η 
Έφη ήταν για μένα ο καταλύτης όταν μπήκα για τα καλά στη 
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 ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Ο Γιάννης Τσεκλένης ήταν ο 
άνθρωπος που οδήγησε την 
ελληνική μόδα έξω από τα 
σύνορα της χώρας. Δημιουργίες 
του πωλήθηκαν παγκοσμίως 
από κορυφαία καταστήματα, σε 
περισσότερες από 30 χώρες, το 
διάστημα 1965-1991.

μόδα. Για μία δεκαετία ήταν σύμβουλος και κριτής».

Η Elizabeth Arden και η Αμερική
Στην έξοδό του από την Ελλάδα, έκανε ένα πολύ έξυπνο βήμα. 
Αντί να συναγωνιστεί τους ήδη αναγνωρισμένους Γάλλους και 
Ιταλούς, πήγε στη Νέα Υόρκη, σε μια αγορά παρθένα ακόμη. 
Η επιτυχία της πρώτης συλλογής στην Αμερική, που έκανε σε 
συνεργασία με τον Ντίμη Κρίτσα, μετά την ενθουσιώδη προ-
βολή που τους έκανε η ίδια η Elizabeth Arden, τους έφερε ένα 
πολύ σημαντικό συμβόλαιο με έναν αμερικανικό κολοσσό, με 
το αστρονομικό ποσό τότε των 200 εκατ. δολαρίων τον χρόνο. 
Το 1966 οι «New York Times» έγραψαν ότι «πολλά από τα 
ρούχα του Γιάννη Τσεκλένη ξεχώρισαν, από τα σχέδια με τις 
αναφορές που είχαν σε αρχαίες πηγές, όπως ένα μινωικό χτα-
πόδι και ένα κορινθιακό αγγείο». Αυτό ήταν που τον ώθησε 
να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση για ενδύματα μόδας. 
Το 1967 είχε ήδη μια αλυσίδα καταστημάτων πώλησης των 
δημιουργιών του (Boutique TSEKLENIS) στην Ελλάδα, το 1968 
μια μικρή επιχείρηση κατασκευής ενδυμάτων στην Αθήνα και 
το 1969 έγινε ο πρώτος Έλληνας σχεδιαστής μόδας που δη-
μιούργησε μια συλλογή από ανδρικά ενδύματα στην Ελλάδα, 
κυρίως για να πωλούνται στις μπουτίκ του.
Οι δημιουργίες του από το 1965 έως το 1991 πωλήθηκαν πα-
γκοσμίως, από κορυφαία καταστήματα, σε περισσότερες από 
30 χώρες. Το 1971 άνοιξε Βoutique TSEKLENIS στη Βηρυτό, 
στο Κουβέιτ και στο Ριάντ, καθώς και showrooms στην Οσά-
κα. Αργότερα την ίδια χρονιά τού ανατέθηκε από τον Αριστοτέ-
λη Ωνάση να σχεδιάσει τις στολές για τα πληρώματα της Ολυ-
μπιακής Αεροπορίας.

Η Ολυμπιακή Αεροπορία του Ωνάση
Επηρεασμένος από την ελληνική παράδοση, ο Τσεκλένης πρό-
σφερε αρχικά στις αεροσυνοδούς της πρώτης θέσης 30 μάξι 
φορέματα με σήμα τους πλεγμένους ολυμπιακούς κύκλους.
Έπειτα, καινοτόμησε δημιουργώντας μια ολόκληρη σειρά με 
ρούχα και αξεσουάρ για τις αεροσυνοδούς, και μάλιστα σε 
διάφορα χρώματα και όχι μόνο στο τυπικό μπλε. Μέχρι και 
ομπρέλες δημιούργησε γι’ αυτές, αλλά και λευκές ελαστικές 
μπότες –εντελώς hot εκείνη την εποχή– οι οποίες, σε συνδυα-
σμό με τα μίνι φορέματά του, έδειχναν σούπερ σέξι. «Πρότεινα 
στον Ωνάση να του δωρίσω 50 στολές με τους ολυμπιακούς 
κύκλους για να τις φοράνε σαν ποδιά-ρόμπα σερβιρίσματος, 
από βαμβάκι, οι αεροσυνοδοί της πρώτης θέσης. Την άλλη 
μέρα το πρωί, μόλις του το είπαν, είπε “και γιατί να μη μου 
σχεδιάσει όλες τις στολές;”. Αυτό προκάλεσε την πολύ πρόω-
ρη διακοπή των στολών του Pierre Cardin» ανέφερε χαρακτη-
ριστικά σε συνέντευξή του ο ίδιος ο Γιάννης Τσεκλένης.
«Ο Ωνάσης είπε στην Ελένη Σπερώνη, που έκανε τότε τις δη-
μόσιες σχέσεις του, να μας αναθέσει τον σχεδιασμό των στο-
λών. “Μα έχουμε τον Cardin!” του λέει αυτή κι εκείνος της 
απαντά: “Όχι, θέλω τον Έλληνα”. Και έφτιαξα μια ολόκληρη 
γκαρνταρόμπα για να καταφέρω να ξεπεράσω το μεγαλείο του 
Pierre Cardin» πρόσθεσε ο σχεδιαστής.
Παράλληλα, ξεκίνησε να σχεδιάζει την πρώτη του συλλογή 
υφασμάτων επίπλωσης, που την προώθησε στην Αθήνα, στο 
Παρίσι και στο Λονδίνο. Μέχρι το 1973 ο Γιάννης Τσεκλένης 
είχε μόνιμους χώρους επίδειξης των συλλογών του στο Λον-
δίνο και στη Νέα Υόρκη, ενώ μέχρι το 1976 υπήρχαν εννέα 
Boutique TSEKLENIS στην Ελλάδα, που λειτουργούσαν στην 
Αθήνα, στη Μύκονο, στην Ύδρα και στην Κρήτη. Αντίστοιχες 
υπήρχαν στα κρουαζιερόπλοια και στο ξενοδοχείο Caravel 
στην Αθήνα, ενώ το 1979 η εταιρεία αυτοκινήτων Fiat τού ανέ-
θεσε να σχεδιάσει τους εσωτερικούς χώρους και την ανακαί-
νιση του επιβατικού αυτοκινήτου της Fiat 126.
Πηγή έμπνευσής του, τα αρχαία ελληνικά αγγεία, τα βυζαντινά 
χειρόγραφα, τα ελληνικά παραδοσιακά ξυλόγλυπτα και έργα 
ζωγραφικής, οι ταπισερί και οι πίνακες κυρίως των Δομήνι-
κου Θεοτοκόπουλου και Γιάννη Γαΐτη.

Η μάχη με τον καρκίνο
Το 1977 ήταν το σημείο καμπής για τον Γιάννη Τσεκλένη, τόσο 
επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Διαγνώστηκε ότι έπασχε 
από επιθετική μορφή μελανώματος και εισήχθη στο νοσο-
κομείο Memorial της Νέας Υόρκης, όπου οι γιατροί αναγκά-
στηκαν να του ακρωτηριάσουν το αριστερό του χέρι, για να 

Γιάννης Τσεκλένης: 1937-2020
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αρρώστια μου. Τα έκλεισα όλα αυτά κι έφυγα. Θα είχα πάει 
φυλακή. Στην απουσία μου έφαγα 170 μήνες φυλάκιση από το 
ΙΚΑ μόνο. Πήγα στη Νέα Υόρκη. Πριν πάω, ρώτησα τον γιατρό 
μου τι ποσοστά ζωής έχω. Για τον πρώτο χρόνο, μου είπε, 
είναι σαν μια ζαριά στο τάβλι, ένα ποσοστό γύρω στο 5%».

Επιστροφή στην Ελλάδα
Εν τω μεταξύ, η απουσία της εταιρείας Tseklenis από την Ελλάδα 
προκάλεσε κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα για τη χώρα. Έτσι, η 
κυβέρνηση του πρόσφερε ευνοϊκούς όρους για να επιστρέψει τις 
δραστηριότητές του στην Ελλάδα, κάτι το οποίο και έκανε. Δημι-
ούργησε, έτσι, σε συνεργασία με το πολυκατάστημα ΜΙΝΙΟΝ, την 

αποτρέψουν την εξάπλωση της νόσου. Παρ’ ότι αυτό το τραυ-
ματικό γεγονός τού άλλαξε τη ζωή, αποφάσισε να συνεχίσει 
κανονικά τη δουλειά του κι έτσι μετακόμισε από την Αθήνα 
στη Νέα Υόρκη, μαζί με το σύνολο των δραστηριοτήτων του.
«Ο άνθρωπος αντέχει πάρα πολλά. Δεν ξέρει πόσα αντέχει. Ο 
Θεός δεν μου έδωσε ό,τι δεν μπόρεσα να αντέξω. Μου έδωσε 
όσα μπόρεσα. Είχα ένα μεγάλο θείο δώρο. Με το που ξεκίνησε 
όλη αυτή η διαδικασία, βγήκα από τον εαυτό μου. Αποστασι-
οποιήθηκα. Αφού πέρασα και τον ακρωτηριασμό, έπρεπε να 
πάρω κάποιες αποφάσεις. Στην Αθήνα είχα 200 ανθρώπους, 
showrooms, σχεδιαστές, εργάτριες στο Μαρκόπουλο και ένα 
εργοστάσιο που χρώσταγε. Οι τράπεζες έμαθαν και για την 

Tseklenis International Fashion Enterprises, με έδρα την Αθήνα. 
Αντικείμενό της ήταν η κατασκευή γυναικείων, ανδρικών, αθλη-
τικών ενδυμάτων, αξεσουάρ και λευκών ειδών. Επτά μπουτίκ 
άνοιξαν στο ΜΙΝΙΟΝ, με σκοπό να εξαπλωθούν σε όλη τη χώρα 
μέσω των καταστημάτων franchise. Δυστυχώς, αυτά τα σχέδια 
εγκαταλείφθηκαν το επόμενο έτος, αφού η ναυαρχίδα του ομίλου, 
το ΜΙΝΙΟΝ, στη γωνία των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και 
Δώρου, καταστράφηκε από εμπρησμό.
Επιστρέφει χρόνια αργότερα, όταν του ζητήθηκε να ηγηθεί 
ενός ελληνικού κέντρου σχεδιασμού μέσα στους κόλπους του 
ΕΟΜΜΕΧ, διδάσκοντας πολλούς Έλληνες σχεδιαστές αλλά και 
βιομηχάνους τι μπορούν να κάνουν με θεματολογία στη μόδα, 
όχι μόνο για υφάσματα αλλά για ολοκληρωμένες συλλογές.

Τα τελευταία χρόνια
Τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε αποκλειστικά με τον σχεδι-
ασμό και την ανακαίνιση ξενοδοχείων, πολυτελών κατοικιών 
και μέσων μαζικής μεταφοράς.
Για τη σημαντική καλλιτεχνική συνεισφορά του στην Ελλάδα 
έχει λάβει τον Αργυρό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος, το 
Χρυσό Μετάλλιο της Μόδας από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μό-
δας, την Κόρη των Κυκλάδων από το Ελληνικό Κέντρο Μόδας 
και το Βραβείο Δίολκος της Ελληνικής Ακαδημίας Marketing.

Παρακαταθήκη
Ο Γιάννης Τσεκλένης είχε δωρίσει το σύνολο των συλλογών 
του στο Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Β. Παπαντω-
νίου». Το ίδρυμα, με αφορμή την απώλειά του, έγραψε: «Δη-
μιούργησε μια “γέφυρα” ανάμεσα στην παράδοση και στον 
σύγχρονο τρόπο ζωής που επέβαλε νέα οπτική. Άντλησε τα 
θέματα για τα σχέδια των υφασμάτων του από τον ελληνικό 
πολιτισμό και τα προσάρμοσε στον σύγχρονο κόσμο».



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΣ 
ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ.

Η 
επιδίωξη της τέλειας μπριζόλας μοιάζει συχνά μά-
ταιος κόπος – κάτι μόνο για τους εξαιρετικά κα-
ταρτισμένους επαγγελματίες. Ευτυχώς, η αλή-
θεια είναι πολύ πιο απλή. Με λίγες γνώσεις και τον 
σωστό εξοπλισμό, το ψήσιμο της τέλειας μπριζόλας 
είναι εντυπωσιακά εύκολο. Ακολουθήστε αυτές τις 

γρήγορες οδηγίες και θα έχετε ένα γεύμα αντάξιο ενός πεντάστε-
ρου εστιατορίου.
Πρώτα, επιλέξτε το κομμάτι του κρέατος. Τα λεπτότερα κομμάτια ψή-
νονται γρήγορα, αφήνοντας μικρό περιθώριο μεταξύ του λίγο ψημέ-
νου και του καλά ψημένου. Αναζητήστε κομμάτια κρέατος με πάχος 
τουλάχιστον 2,5 εκ. Στη συνέχεια, δώστε προσοχή στην εμφάνιση του 
κρέατος. Όταν μαγειρευτεί, ένα κομμάτι κρέατος χωρίς πολύ λίπος θα 
είναι σκληρό και κάπως άγευστο. Αντίθετα, ψάξτε για τις νευρώσεις –
τις λευκές γραμμές λίπους– που χαρίζουν πιο τρυφερές και πιο ζου-
μερές μπουκιές. Σ’ εμάς αρέσει ιδιαίτερα το T-bone, ένας γευστικός 
συνδυασμός φιλέτου και strip steak. Άλλα κομμάτια επιλογής περι-
λαμβάνουν το ribeye, το φιλέ μινιόν και την μπριζόλα από διάφραγμα. 
Αν δεν ξέρετε τι πρέπει να αγοράσετε, ρωτήστε τον κρεοπώλη σας.
Καρυκεύματα, ναι ή όχι; Υπάρχουν πολλά μείγματα μπαχαρικών 
που παρασκευάζονται εύκολα και θα προσθέσουν έξτρα γεύσεις 
στην μπριζόλα σας. Οι μαρινάδες –μείγματα λαδιού, οξέων (όπως 
εσπεριδοειδή ή ξίδι) και υλικών όπως μυρωδικά ή ζάχαρη– είναι 

ιδανικές για να μαλακώσουν το κρέας, το οποίο όμως πρέπει να 
παραμείνει στη μαρινάδα για τουλάχιστον μία ώρα. Αν βιάζεστε, 
απλώς αλατοπιπερώστε γενναιόδωρα και τις δύο πλευρές της 
μπριζόλας και είστε έτοιμοι!
Μόλις το κρέας ετοιμαστεί, είναι ώρα να ανάψετε το μπάρμπεκιου. 
Εδώ, η Σχάρα για Searing Gourmet BBQ System της Weber, από 
χυτοσίδηρο, θα συγκρατήσει τη θερμότητα, διασφαλίζοντας το ομοι-
όμορφο ψήσιμο της μπριζόλας. Πρώτα, τοποθετήστε την μπριζόλα 
απευθείας σε άμεση θερμότητα, που θα κάψει έντονα το εξωτερικό 
και θα κλειδώσει την υγρασία στο εσωτερικό. Μαγειρέψτε για 1-2 
λεπτά ή μέχρι η μπριζόλα να μην κολλάει πλέον στη σχάρα, γυρί-
ζοντάς τη μία μόνο φορά, και μετά μετακινήστε το κρέας σε έμμεση 
θερμότητα. Με αυτόν τον τρόπο το κρέας θα συνεχίσει να μαγειρεύ-
εται και θα φτάσει την επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία χωρίς 
να καεί στο εξωτερικό του. Μόλις το κρέας μαγειρευτεί πλήρως, 
βγάλτε το από το μπάρμπεκιου και αφήστε το να ξεκουραστεί για 
αρκετά λεπτά πριν το σερβίρετε.
Πώς ακριβώς θα ξέρετε ότι η μπριζόλα σας είναι έτοιμη; Χρησιμο-
ποιήστε το Weber iGrill. Αυτός ο ανθεκτικός στη θερμότητα αισθη-
τήρας κρέατος παρακολουθεί τη θερμοκρασία πυρήνα της μπριζό-
λας, κι έτσι εσείς δεν χρειάζεται να μαντεύετε. Σε μερικούς αρέσει 
μια μπριζόλα έντονα ψημένη απ’ έξω με σκούρο κόκκινο χρώμα 
στο εσωτερικό, ενώ άλλοι προτιμούν ομοιόμορφο ψήσιμο παντού, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι η ιδανική μπριζόλα είναι ζήτημα προτί-
μησης. Ωστόσο, είτε προτιμάτε την μπριζόλα σας πολύ λίγο ψημένη, 
είτε καλοψημένη, είτε κάτι ενδιάμεσα, το iGrill θα σας βοηθήσει να 
πετύχετε την τέλεια μπριζόλα κάθε φορά.

ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΡΩΤΗΣΤΕ ΕΝΑΝ ΚΡΕΟΠΩΛΗ!
Το 1905 η οικογένεια Godfrey μετέφερε το κρεοπωλείο της από την 
Ανατολική Αγγλία στο Βόρειο Λονδίνο. Έναν αιώνα μετά, ο Chris 
Godfrey ηγείται μια ομάδας που περιλαμβάνει μέλη της επόμενης 
γενιάς. Με μια ματιά στην ιστοσελίδα, όμως, θα δείτε ότι δεν πρόκει-
ται για κάποια παλιομοδίτικη επιχείρηση και ότι είναι απόλυτα λο-
γικό που έχει κερδίσει τον τίτλο του καλύτερου διαδικτυακού κρεο-
πωλείου της Βρετανίας. Ο Chris είναι επιδέξιος ψήστης και παθια-
σμένος με το ψήσιμο στη φωτιά.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΥΠΟΤΙΜΗΜΕΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ;
Ο Chris έχει αδυναμία στο κοτόπουλο, αλλά παρατήρησε ότι ένας 
αυξανόμενος αριθμός των πελατών του είναι επιφυλακτικός με το 
μαγείρεμα των πουλερικών, επειδή είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
διασφαλιστεί το σωστό ψήσιμο ολόκληρου του πουλερικού.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΧΑΣΑΠΗ»;
Πιθανώς το καλύτερο μέρος του ζώου, το κομμάτι που ο χασάπης 
παίρνει σπίτι του. Θα βρείτε τη «χοντρή μπριζόλα» δίπλα στο μοσχα-
ρίσιο διάφραγμα, αλλά ενώ το διάφραγμα πρέπει να υποβληθεί σε 
υγρή ωρίμανση, εσείς μπορείτε να υποβάλετε τη χοντρή μπριζόλα 
σε ξηρή ωρίμανση. Ένα νοστιμότατο κομμάτι κρέατος.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΕΞΩΤΙΚΟ ΚΡΕΑΣ 
ΠΟΥ ΨΗΣΑΤΕ ΠΟΤΕ ΣΤΟ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ;
Ο Chris κατονομάζει ένα Waygu sirloin. Πρόκειται για κομμάτι με 
πολύ λίπος στο κέντρο του κρέατος. Αυτό το καθιστά εξαιρετικά τρυ-
φερό και νόστιμο. Αλλά το λίπος που λιώνει μπορεί να προκαλέσει 
αναζωπυρώσεις, ιδιαίτερα όταν ανοίγεις το καπάκι, γι’ αυτό η συμ-
βουλή του Chris είναι να μαγειρευτεί με το καπάκι κλειστό.

Η ΤΕΛΕΙΑ

ΜΠΡΙΖΟΛΑ



Έ
χετε ολόκληρη τη μέρα μπροστά σας, 
μια μεγάλη επιλογή από φρεσκοκομ-
μένο κρέας και επιθυμία για φαγητό 
στο μπάρμπεκιου. Οι φίλοι και οι συγγε-
νείς θα ετοιμάσουν τις σαλάτες, θα κό-
ψουν το πεπόνι και θα βάλουν τα ποτά. 

Τώρα το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ετοιμάσετε 
ένα ζουμερό, γεμάτο γεύσεις κύριο πιάτο. Ακούγεται 
δύσκολο, αλλά μπορεί να γίνει η ευκολότερη δουλειά 
της ημέρας, αρκεί να ακολουθήσετε έναν απλό κα-
νόνα: κρατήστε το καπάκι κλειστό!
Είτε ψήνετε με αέριο, είτε με κάρβουνα, είτε με ηλε-
κτρισμό, το ψήσιμο με το καπάκι κλειστό είναι το κλειδί 
για τρυφερό, απόλυτα ζουμερό κρέας που λιώνει στο 
στόμα. Είτε ψήνετε σε χαμηλή, μέτρια ή υψηλή θερμό-
τητα, είτε χρησιμοποιείτε τη μέθοδο έμμεσου ή άμε-
σου ψησίματος, το κλειδί για την επιτυχία είναι το κλει-
στό καπάκι. Διατηρεί μια σταθερή θερμοκρασία μέσα 
στο μπάρμπεκιου, που ψήνει ομοιόμορφα το φαγητό 
και διατηρεί την υγρασία του. Η θερμότητα ανεβαίνει 
από το κάτω προς το πάνω μέρος του μπάρμπεκιου 
και μετά το καπάκι την ανακλά πίσω και μέσα στο φα-
γητό. Έτσι, το φαγητό σας μαγειρεύεται και αρωματί-
ζεται τόσο από κάτω όσο και από πάνω. Πανέξυπνο, 
σωστά;

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΜΕΙΓΜΑ
Το κλειστό καπάκι συγκρατεί επίσης τον καπνό, που 

δίνει στα παϊδάκια, στις μπριζόλες και στο μπρίσκετ 
ένα έξτρα πανίσχυρο άρωμα BBQ. Το Μείγμα για Κά-
πνισμα Χοιρινού της Weber έχει κατασκευαστεί ειδικά 
για μεγάλα κομμάτια χοιρινού και συνδυάζει σκληρά 
και φρουτώδη ξύλα για τη δημιουργία μιας πλού-
σιας, καπνιστής γεύσης BBQ. Ιδανικό όταν θέλετε το 
πιάτο σας να είναι ο πρωταγωνιστής της παράστασης. 
Πριν κλείσετε το καπάκι και το αφήσετε για μερικές 
ώρες ενόσω ασχολείστε με τα ορεκτικά, τακτοποιήστε 
σωστά το κρέας πάνω στο μπάρμπεκιου. Μη στριμώ-
χνετε τα κομμάτια σαν σαρδέλες! Κάθε κομμάτι χρειά-
ζεται αρκετό χώρο γύρω του για να μαγειρευτεί και να 
καπνιστεί απ’ όλες τις πλευρές. Αυτό, ωστόσο, δεν ση-
μαίνει ότι πρέπει να ψήνετε λιγότερα κομμάτια κρέατος 
τη φορά. Αρκεί να εφοδιαστείτε εκ των προτέρων με 
μερικές σχάρες. Με τη χρήση σχαρών μαγειρέματος, 
όπως η Σχάρα Weber για Παϊδάκια, το κρέας σας θα 
μαγειρευτεί πιο ομοιόμορφα και θα μπορείτε να μαγει-
ρέψετε μεγαλύτερες ποσότητες τη φορά, χωρίς να υ-
περφορτώνετε το μπάρμπεκιου. Με αυτόν τον τρόπο, 
θα τρώτε όλοι μαζί και όχι εκ περιτροπής. Έχετε, λοι-
πόν, μαρινάρει το χοιρινό σας, έχετε ρυθμίσει μια χα-
μηλή και ομοιόμορφη θερμοκρασία στο μπάρμπεκιου 
και έχετε τοποθετήσει σωστά τα κομμάτια σας. Τώρα 
είναι ώρα να κλείσετε το καπάκι και να χαλαρώσετε. 
Καθίστε αναπαυτικά και φανταστείτε τη στιγμή που θα 
ανοίξετε τελικά το καπάκι και θα σερβίρετε τα τέλεια, 
ζουμερά παϊδάκια σας σε όλη την οικογένεια.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΣΑΣ ΤΡΥΦΕΡΟ ΚΑΙ ΖΟΥΜΕΡΟ; ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΑ 
ΠΟΛΛΗ ΩΡΑ, ΜΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ.

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ

Λίγα πράγματα ξυπνούν πιο έντονες αναμνήσεις από τις 
μυρωδιές. Η απαλή μυρωδιά μιας συγκεκριμένης σος 
ή το άρωμα ενός συγκεκριμένου κρέατος έχει αυτή τη 

μαγική, νοσταλγική δύναμη να μας θυμίζει σπέσιαλ γεύματα και 
τα μέρη όπου τα απολαύσαμε. Αυτός είναι ένας από τους λό-
γους που τα καπνιστά φαγητά είναι μια τόσο ελκυστική τάση στη 
μαγειρική: η γεύση τους κρύβεται στο άρωμα. Και όμως, όπως 
πολλά στον κόσμο του BBQ, το κάπνισμα είναι μια υποτιμημένη 
τεχνική, ενώ έχει πολύ μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής απ’ ό,τι 
φαντάζεστε. Γι’ αυτό ας ετοιμάσουμε τα μπάρμπεκιού μας κι ας 
αποσαφηνίσουμε μερικούς μύθους που αφορούν αυτή την πο-
λύπλευρη τεχνική ψησίματος.

ΜΥΘΟΣ #1: ΤΑ «ΚΑΠΝΙΣΤΑ» 
ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΓΕΥΣΗ
Ακόμα και μερικοί από τους πιο φανατικούς ψήστες έχουν την ε-
σφαλμένη εντύπωση ότι όλα τα καπνιστά φαγητά, είτε είναι κρέας, 
είτε ψάρι, είτε λαχανικά, έχουν την ίδια γεύση. Το πιο εντυπωσι-
ακό στοιχείο του καπνίσματος, ωστόσο, είναι ακριβώς το αντίθετο: 
το κάπνισμα μπορεί να δημιουργήσει μια ολόκληρη γκάμα γευστι-
κών εμπειριών! Η αλλαγή του ξύλου είναι ο ευκολότερος τρόπος 
για να χειριστείτε τα στοιχεία της γεύσης. Κάθε τύπος ξύλου απε-
λευθερώνει ένα μοναδικό άρωμα. Έτσι, το μαγείρεμα του κρέα-
τος σε μια σανίδα Weber από κέδρο θα χαρίσει μια ήπια καπνιστή 
υφή στο πιάτο σας, ενώ η συλλογή των αρωματικών θρυμμάτων 
ξύλου που διαθέτουμε (όπως μηλιά ή πεκάν) θα προσδώσει εντε-
λώς νέες διαστάσεις νοστιμιάς. Ένα άλλο εργαλείο είναι η καρύ-
κευση. Στο κάπνισμα, μπορούμε να καρυκεύσουμε με άλμη, α-
λείμματα και σος – πειραματιστείτε και δείτε τι σας ταιριάζει!
 
ΜΥΘΟΣ #2: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Αν και τα καπνιστά φαγητά έχουν περίπλοκη και σύνθετη γεύση, 
η διαδικασία καθαυτή δεν είναι περίπλοκη. Με το νέο μπάρ-
μπεκιου Master-Touch Premium της Weber ή το μπάρμπε-

κιου Genesis® της Weber, το κάπνισμα είναι προσβάσιμο και 
(ναι!) εύκολο: το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να προσθέ-
σετε τα κομμάτια ξύλου για κάπνισμα απευθείας στις μπρικέ-
τες για μια νοστιμότατη, μεστή γεύση, ενώ, στην περίπτωση του 
μπάρμπεκιου Weber Genesis® II, απλώς προσθέτετε ένα κουτί 
καπνίσματος και τοποθετείτε θρύμματα ξύλου για κάπνισμα της 
Weber. Κλείστε το μπάρμπεκιου για όσο χρόνο χρειάζονται τα 
θρύμματα ώστε να αρχίσουν να καπνίζουν και μετά ανοίξτε το 
καπάκι για να τοποθετήσετε τα υλικά σας πάνω στη σχάρα. Στη 
συνέχεια, ο καπνός αναλαμβάνει όλη τη δουλειά. Γεγονός που 
σας αφήνει χώρο για πειραματισμούς – ήρθε επιτέλους η ώρα 
να δοκιμάσετε εκείνο το γλυκό άλειμμα με βαλσάμικο ή εκείνο 
το γαρνίρισμα με λεπτοκομμένα φθινοπωρινά μήλα!

ΜΥΘΟΣ #3: ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 
ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΠΡΙΣΚΕΤ
Όλοι γνωρίζουμε την τραγανή πέτσα του καπνιστού μπρίσκετ, τις 
μεθυστικές μυρωδιές από τα καπνιστά παϊδάκια και την υγρή 
απαλότητα του καπνιστού σολομού. Αυτά είναι τα φαγητά που 
έχουν συσχετιστεί άμεσα με την τεχνική και δικαίως. Είναι αγα-
πημένα πιάτα που αρέσουν σε όλους, και μπορείτε να αποκτή-
σετε την τέχνη που απαιτούν αυτές οι κλασικές συνταγές για κα-
πνιστό κρέας και καπνιστό σολομό.
Αξίζει όμως να θυμάστε ότι το καπνιστό μπρίσκετ, παϊδάκια και 
σολομός είναι μόνο η αρχή: μια μικρή μόνο γωνία του μεγάλου, 
νόστιμου κόσμου του καπνίσματος. Η βασική αρχή του καπνί-
σματος –«χαμηλή θερμοκρασία για πολλή ώρα»– εγγυάται την 
ανάδειξη μοναδικών γεύσεων και υφών σε κάθε είδους κρέας, 
ψάρι και λαχανικά. Καπνιστές αγκινάρες με μια σος γιαουρτιού 
με σκόρδο, ντοματίνια καπνιστά μέχρι σχεδόν να σκάσουν μέσα 
σε μια ζεστή σαλάτα με δημητριακά, λαχανάκια Βρυξελλών κα-
πνιστά μαζί με ζουμερά κομμάτια πανσέτας. Το κάπνισμα τα πε-
τυχαίνει όλα αυτά. Γι’ αυτό, μην αφήνετε τους μύθους να σας 
πτοούν!

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
 ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΜΙΑ 
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ. 
ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΥΤΗ ΝΕΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ.



 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

Ο
ι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 
αναφέρονται σε μια ανομοιογενή 
ομάδα διαταραχών, γεγονός που 
σημαίνει ότι κάθε παιδί με ειδι-
κές μαθησιακές δυσκολίες είναι 
μοναδικό και έχει τα δικά του, 

μοναδικά χαρακτηριστικά. Η συχνότητα εμφά-

νισης και η ένταση των συμπτωμάτων διαφέρει 

από άτομο σε άτομο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια 

χαρακτηριστικά που απαντώνται σε μικρό ή με-

γάλο βαθμό στα περισσότερα παιδιά με μαθη-
σιακές δυσκολίες. Τα γενικά αυτά χαρακτηρι-
στικά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη 
δημιουργία ενός αποτελεσματικού προγράμ-
ματος παρέμβασης. Στη συνέχεια παρατίθενται 
τα χαρακτηριστικά των μαθητών με ειδικές μα-
θησιακές δυσκολίες, όπως έχουν καταγραφεί 
ερευνητικά.
Οι δυσκολίες οπτικής και ακουστικής αντίλη-
ψης είναι πολύ συχνό χαρακτηριστικό των παι-

διών με μαθησιακές δυσκολίες. Οι κυριότερες 
περιοχές της οπτικής αντίληψης στις οποίες 
εμφανίζονται προβλήματα είναι: η αντίληψη 
σχέσεων του χώρου, η οπτική διάκριση, η 
οπτική μνήμη και η οπτική ακολουθία Οι δυ-
σκολίες στην ακουστική επεξεργασία αφο-
ρούν την ακουστική μνήμη και την ακουστική 
ακολουθία. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα παιδιά 
με μαθησιακές δυσκολίες δεν αντιμετωπίζουν 
προβλήματα όρασης και ακοής, απλώς επε-
ξεργάζονται διαφορετικά τα οπτικά και ακου-
στικά ερεθίσματα.
Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες παρου-
σιάζουν σημαντικά ελλείμματα και δυσκολίες 
στη φωνολογική επίγνωση ή ενημερότητα, 
στην ικανότητα δηλαδή του παιδιού να ανα-
γνωρίζει και να χειρίζεται με συνειδητό τρόπο 
τα φωνολογικά στοιχεία της γλώσσας. Η φω-
νολογική ενημερότητα σχετίζεται στενότατα με 
την κατάκτηση της ανάγνωσης και της γρα-
φής. Είναι ένας προγνωστικός δείκτης μέσω 
του οποίου προβλέπεται είτε η ύπαρξη μαθη-

σιακών δυσκολιών είτε η αναπτυγμένη ικανότη-
τα στην ανάγνωση και στη γραφή.
Σημαντικές δυσκολίες παρατηρούνται και στον 
τομέα της μνήμης. Δυσκολίες παρατηρούνται 
στη βραχύχρονη, στη μακρόχρονη και στην ερ-
γασιακή μνήμη. Οι δυσκολίες αυτές σχετίζονται 
με την ορθογραφία, την ανάγνωση και τα γλωσ-
σικά προβλήματα.
Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες παρουσι-
άζουν επίσης έντονα προβλήματα προσοχής και 
συγκέντρωσης. Η αργή επεξεργασία των πλη-
ροφοριών και η έλλειψη κινήτρων και στρατηγι-
κών είναι οι αιτιακοί παράγοντες των προβλημά-
των συγκέντρωσης και προσοχής. Θα πρέπει να 
σημειωθεί πως οι δυσκολίες συγκέντρωσης και 
προσοχής των παιδιών με ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες διαφέρουν από αυτές των παιδιών 
με ΔΕΠΥ (διαταραχή ελλειμματικής προσοχής ή/
και υπερκινητικότητας) τόσο ως προς την ένταση 
όσο και ως προς τη συχνότητα εμφάνισής τους.
Σημαντική είναι και η δυσκολία των μαθητών με 
δυσλεξία να αυτορρυθμίσουν τη μαθησιακή συ-
μπεριφορά τους έτσι ώστε να πετύχουν ακαδη-
μαϊκά. Η δυσκολία αυτορρύθμισης δεν επιτρέ-
πει στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να 
μάθουν ανεξάρτητα και με ενεργό τρόπο.
Οι έρευνες στον χώρο των μαθησιακών δυσκο-
λιών έδειξαν ότι οι μαθητές με αυτές τις δυσκο-
λίες αντιμετωπίζουν σημαντικά μεταγνωστικά 
ελλείμματα που τους κρατούν μακριά από τη 
σχολική επιτυχία. Οι βασικές ελλείψεις εντοπί-
ζονται στην αναγνώριση των απαιτήσεων του 
έργου, στην επιλογή κατάλληλων στρατηγικών 
και στην ορθή εφαρμογή τους, στην ενεργή πα-
ρακολούθηση της επίδοσής τους, στον διορθω-
τικό έλεγχο και στην αξιολόγηση των αποτελε-
σμάτων.
Τα παιδιά με δυσλεξία δεν αναπτύσσουν ισχυρά 
κίνητρα, κυρίως εσωτερικά, υιοθετούν παθητι-
κές μορφές μάθησης και εκδηλώνουν σημαντι-
κά προβλήματα συμπεριφοράς, από την επιθε-
τικότητα έως την εσωστρέφεια και την απάθεια.
Τέλος, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αντι-
μετωπίζουν σημαντικά περισσότερα αρνητικά 
συναισθήματα σε σχέση με τους συνομηλίκους 
τους. Τα συναισθήματα αυτά εμποδίζουν τα συ-
γκεκριμένα παιδιά να συμμετάσχουν στη μαθη-
σιακή διαδικασία, να δομήσουν υγιείς σχέσεις 
με τους συνομηλίκους τους και να προσπαθή-
σουν περισσότερο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ:  
Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που μπορούν  

γονείς και εκπαιδευτικοί να παρατηρήσουν
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Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν 
σημαντικά περισσότερα αρνητικά συναισθήματα σε 
σχέση με τους συνομηλίκους τους. Τα συναισθήμα-
τα αυτά εμποδίζουν τα συγκεκριμένα παιδιά να συμ-
μετάσχουν στη μαθησιακή διαδικασία, να δομήσουν 
υγιείς σχέσεις με τους συνομηλίκους τους και να 
προσπαθήσουν περισσότερο.
“



Υ
περασπίζομαι την άποψη 
ότι ο κ. Μητσοτάκης ως 
πρωθυπουργός δίνει μια 
τιτάνια μάχη κόντρα σε 
βαλτωμένες παθογένειες 
της Μεταπολίτευσης. Μια 

κοινωνία εθισμένη στο ρουσφέτι και στον 
κομματισμό, ένα πολιτικό σύστημα με α-
δρανή κόμματα που χωρίς σχέδια καθημε-
ρινά αλληλοϋπονομεύονται, ένα κράτος που 
δεν προσφέρει αλλά καταδιώκει.
Ακόμα και το δικό του κόμμα πρέπει να το 
αλλάξει, αφού ένα μέρος της ΝΔ είναι πά-
ντοτε παγιδευμένο σε ξεπερασμένες δεξιές 
αντιλήψεις και στο… δικαίωμα της άλωσης 
του κράτους όταν κυβερνούν.
Οι πολίτες αρχίζουν να αντιλαμβάνονται 
αυτή την προσωπική μάχη που δίνει ο πρω-
θυπουργός, γι’ αυτό και σε όλες τις δημοσκο-
πήσεις τον υπερψηφίζουν και τον στηρίζουν. 
Ωστόσο, υπάρχουν τρεις τομείς που θα καθο-

αμάθεια επεκτείνεται ταχύτατα, υπονομεύο-
ντας την ελληνική κοινωνία.
Η τρίτη πρόκληση είναι η ασφάλεια. Εδώ 
η κυβέρνηση ξεκίνησε καλά, αλλά η ατι-
μωρησία που προβλέπει ο ποινικός κώ-
δικας και οι φυλακές της προσωρινής ξε-
κούρασης για τους κακοποιούς (που κά-
νουν ένα διάλειμμα όσο τις… διοικούν) δεν 
έχουν αποφέρει αποτελέσματα. Όταν σου 
καίνε το Ι.Χ., όταν ακούς ότι μπουκάρουν 
σε σπίτια, επωνύμων και μη, τους δένουν 
και τους κλέβουν, η ασφάλεια στα Εξάρχεια 
δεν αρκεί.
Σημειωτέον ότι ο κ. Μητσοτάκης σε δύο πε-
ριπτώσεις τα έχει καταφέρει (και αυτό ει-
σπράττει δημοσκοπικά). Είναι η οικονομία, 
στην οποία επιστρέφει η λογική, και η εξω-
τερική πολιτική, όπου το σύνολο των στελε-
χών της κυβέρνησης εργάζεται υπερεντατικά 
και αντιμετωπίζει την τουρκική πειρατεία. 
Όμως το ξαναγράφω: υπάρχουν προσφυγικό 

ρίσουν την τελική τους γνώμη γι’ αυτόν. Αν ο 
κ. Μητσοτάκης τα καταφέρει, θα κυριαρχή-
σει με πρωτοφανή τρόπο στα κοινά. Αν όχι, η 
χώρα κινδυνεύει να «γυρίσει πίσω».
Η πρώτη πρόκληση είναι το προσφυγικό. 
Εδώ δεν δοκιμάζονται μόνο οι κοινωνίες των 
νησιών μας αλλά και οι λειτουργικές δυνα-
τότητες ολόκληρης της χώρας. Η κρατική α-
δυναμία που διαπιστώνεται και σήμερα (επί 
ΣΥΡΙΖΑ ήταν αδιανόητη) σπέρνει ανησυχία 
για το πώς μπορεί να πορεύεται η χώρα σε 
κάθε τομέα με έναν τέτοιον μηχανισμό αδρά-
νειας.
Η δεύτερη πρόκληση είναι η παιδεία. Έ-
χουμε ένα πανάκριβο εκπαιδευτικό σύστημα 
που στο τέλος απλώς δίνει στα παιδιά ένα 
«χαρτί», μπας και διοριστούν στο Δημόσιο. 
Μόνο που τα μισά από αυτά τα παιδιά είναι 
λειτουργικά αναλφάβητα. Δεν μπορούν να 
κατανοήσουν τα νοήματα ενός απλού κειμέ-
νου ή τη δυναμική υπέροχων λέξεων, ενώ η 

- παιδεία - ασφάλεια. Από αυτά θα κριθεί στο 
τέλος ο πρωθυπουργός.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιο-
γράφος και συγγραφέας.

Αν ο κ. Μητσοτάκης τα 
καταφέρει, θα κυριαρχήσει 
με πρωτοφανή τρόπο στα 
κοινά. Αν όχι, η χώρα 
κινδυνεύει να «γυρίσει 
πίσω».
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Τα κόμματα και οι γραμματείες 
οφείλουν να κινούνται στους 
ρυθμούς της σύγχρονης επο-
χής. Για τον λόγο αυτόν, οι Ει-
δικές Κομματικές Οργανώ-

σεις (ΕΚΟ) της ΝΔ έχουν καταρτίσει, καταθέ-
σει και ξεκινήσει να υλοποιούν τους ετήσιους 
στόχους τους. Ως γραμματέας των ΕΚΟ της 
ΝΔ, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοι-
νώσω τον προγραμματισμό και τους ετήσι-
ους στόχους δράσεων των ΕΚΟ και, παράλ-
ληλα, να προτείνω τα σχετικά πλάνα διασύν-
δεσης των δράσεων των ΕΚΟ με εγχώρια και 
παγκόσμια Επίκαιρα, για τα οποία υφίστανται 
ήδη τιμητικές ημερομηνίες εορτασμού τους, 
καθώς και προγραμματισμένες εκδηλώσεις, 
όπως, για παράδειγμα, η Παγκόσμια Ημέρα 
Ελληνικής Γλώσσας, η Παγκόσμια Ημέρα για 
το Νερό, η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφά-
λεια και την Υγεία στην Εργασία, η Παγκό-
σμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου - Ελευθε-
ροτυπίας, η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Κα-
πνίσματος κ.λπ. Μερικά από αυτά αφορούν 
γεγονότα με εξαιρετική και κρίσιμη σημασία 
για εργασιακά, ασφαλιστικά ή εθνικά και ευ-
ρωπαϊκά θέματα, ή το μεταναστευτικό.
Το ενδιαφέρον των ΕΚΟ ΝΔ για όλα τα θέ-
ματα που δύνανται να επηρεάσουν, έστω και 
στο κατ’ ελάχιστο, την εργασιακή, κοινωνική 
και πολιτική υπόσταση, αλλά και ιδιοσυγκρα-
σία, των μελών τους είναι κυριολεκτικά αδι-

άλειπτο και επισταμένο. Η στοχοθεσία των 
δράσεων υπακούει στον κανόνα αυτόν και σε 
αυτό το πλαίσιο προκρίθηκε μια σειρά στόχων 
με ορίζοντα έτους, αλλά και μια σειρά στόχων 
με πιο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, διότι αυτό 
επιβάλλεται από τη φύση των στόχων αυτών 
αλλά και των δράσεων που επιλέχθηκαν, ως 
συνεχείς και δυνητικά πάγιες.
Για παράδειγμα, η δημιουργία Μητρώου 
Φίλων ΕΚΟ, για την καταγραφή θεμάτων κοι-
νωνικών και πολιτικών που επιζητούν επιλέ-
ξιμες, επιτεύξιμες ή και βέλτιστες λύσεις –το 

οποίο Μητρώο, σημειωτέον, ήδη αριθμεί 3.150 
μέλη, πρόσωπα, συλλόγους και φορείς–, θα 
ήταν μια ατελής διαδικασία αν δεν εμπλουτιζό-
ταν συνεχώς ή δεν αναβαθμιζόταν ποσοτικά και 
ποιοτικά. Για τις ΕΚΟ, προβλήματα ίσον διαρ-
κής εγρήγορση και άμεση παρέμβαση!
Επιπλέον, επειδή η διαρκής επιμόρφωση των 
στελεχών ΕΚΟ στις τεχνικές πολιτικής επικοι-
νωνίας αποτελεί πρωταρχική προϋπόθεση υγι-
ούς λειτουργίας τους, αποφασίστηκε η διαρκής 
παρουσία και συμμετοχή μας στις πολιτικές Α-
καδημίες μελών της παράταξης. Στα δε εργα-

λεία επίτευξης των επιμέρους στόχων συνα-
ριθμούνται η αναβάθμιση της λειτουργίας των 
social media για την ενεργοποίηση των μελών, 
η χρήση νέων τεχνολογικών μέσων τηλεδιά-
σκεψης μέσω skype με τις περιφέρειες και το 
εξωτερικό, καθώς και ανάληψη πρωτοβουλίας 
α) για τη διασύνδεση με αντίστοιχη γραμμα-
τεία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και β) 
για τη δημιουργία Ημέρας Διαβούλευσης με τη 
συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων γύρω από 
την παράταξη της ΝΔ εργαζομένων - συνεργα-
ζόμενων φορέων, π.χ. Κοινοβουλευτική Ομάδα, 
οργανώσεις, στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, 
σύνδεσμοι υπουργών.
Τέλος, και επειδή η δημιουργία νέων ΕΚΟ 
αλλά και η πύκνωση του Δικτύου Εθελοντών 
είναι αυτονόητη δράση οργανισμού όπως η 
γραμματεία μας, η ανανέωση του ενδοπαρα-
ταξιακού Καταστατικού Λειτουργίας των ΕΚΟ 
κρίνεται χρήσιμη, όπως επίσης και μια χρημα-
τοδοτούμενη από τις ίδιες τις ΕΚΟ Πανελλήνια 
Συνδιάσκεψη Στελεχών ΕΚΟ, ιδιαίτερα υπό το 
κράτος των μεταρρυθμίσεων σε διάφορους το-
μείς, όπως το ασφαλιστικό, το μεταναστευτικό, 
η ενέργεια, η παιδεία, για την υποστήριξη και 
προώθηση όλων των κεντρικών δράσεων της 
παράταξης αλλά και του έργου των συναδέλ-
φων γραμματειών της ΝΔ.

*Ο Νίκος Παγώνης είναι Γραμματέας Ειδικών 
Κομματικών Οργανώσεων της ΝΔ



Μ
ε τη συμμετοχή εκπροσώ-
πων της πολιτείας, θεσμι-
κών φορέων και υψηλό-
βαθμων στελεχών της αντι-
πολίτευσης και του κλάδου 
της υγείας πραγματοποιή-

θηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 
Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 
Ελλάδος (ΣΦΕΕ) την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 
στο Hilton Αθηνών.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΦΕΕ, κ. Ολύμπιος 
Παπαδημητρίου, αναφερόμενος στα πεπραγ-
μένα του 2019 σημείωσε: «Κατ’ αρχήν ορίστηκε 
με σαφήνεια το νομοθετικό πλαίσιο για την τι-
μολόγηση και ανατιμολόγηση των φαρμάκων 
και ολοκληρώθηκε η ανατιμολόγηση μετά από 
σημαντική καθυστέρηση. Εξαγγέλθηκε, και μά-
λιστα διά στόματος πρωθυπουργού, η διάθεση 
κονδυλίου για τον συμψηφισμό επενδύσεων, 
είτε σε έρευνα και ανάπτυξη είτε παραγω-
γικών, από τις εταιρείες του φαρμάκου με τα 
ποσά clawback που τους καταλογίζονται. Ανα-
γνωρίζεται, έτσι, η αναπτυξιακή διάσταση του 
κλάδου μας, ενώ δίνεται μια διέξοδος για την 
απομείωση του clawback. Ευθυγραμμίστη-
κε ο συντελεστής ΦΠΑ στα φάρμακα, στο 6%, 
αφαιρώντας ένα άσκοπο φορτίο από τη φαρμα-
κευτική δαπάνη που μπορεί να αγγίζει και τα 
30 εκατ. ευρώ. Ρυθμίστηκαν παλαιότερα χρέη 
φαρμακευτικών εταιρειών με πολυετές σχέδιο 
δόσεων. Τέλος, φαίνεται μια διάθεση αύξησης 
των ελέγχων στην κατανάλωση των πόρων, 
που όμως θα πρέπει να πούμε πως ακόμη δεν 
έχει αποδώσει αποτελέσματα. Το 2020 είναι η 
χρονιά που θα πρέπει να γίνουν κινήσεις για 
ένα πλαίσιο σταθερότητας και προβλεψιμότη-
τας στον φαρμακευτικό κλάδο. Κινήσεις που 
αφενός θα επιτρέψουν τον εξορθολογισμό της 
δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, αφετέρου 
θα επισπεύσουν ουσιαστικά διαρθρωτικά μέ-
τρα που θα ελέγξουν τη ζήτηση. Και μάλιστα 
ο πιο πρακτικός τρόπος για να συμβούν αυτά 
είναι να εισαχθεί η έννοια της συνυπευθυνό-
τητας στην υπέρβαση της δαπάνης. Έτσι, θα 
πάψει να διαφαίνεται προβληματική η πρόσβα-
ση των ασθενών στα φάρμακά τους, και πολύ 
περισσότερο στα μελλοντικά φάρμακα, ενώ 
οι εταιρείες μας θα εξέλθουν από την τροχιά 
αποεπένδυσης στην οποία βρίσκονται. Όμως 
το μεγαλύτερο θέμα για το υπουργείο Υγείας 
είναι η εξασφάλιση πρόσβασης στα νέα φάρ-
μακα για τους Έλληνες ασθενείς. Θα πρέπει να 
ενεργοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες επιτροπές 
ΗΤΑ και διαπραγμάτευσης ώστε να διαλυθεί 
ο απίστευτος συνωστισμός νέων φαρμάκων 
στον διάδρομο προς την αποζημίωση».
Κατά τον χαιρετισμό του ο υπουργός Υγείας, κ. 
Βασίλης Κικίλιας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι 
το 2020 θα είναι μια καλή χρονιά για το φάρ-
μακο ως απόρροια συλλογικής προσπάθειας 
και ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, γι’ αυτούς 
που δεν μπορούν και δεν έχουν, καθώς «μειώ-
σαμε τις τιμές των φαρμάκων, μειώνοντας και 
τη συμμετοχή των ασθενών στο κόστος τους. 
Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν εφάρμοσε 
κανένα διαρθρωτικό μέτρο, απόδειξη ότι για 
ενάμιση χρόνο δεν είχαμε δελτίο τιμολόγησης 
φαρμάκων. Εκδώσαμε δελτίο τιμών με 0% 

αυξήσεις και έως 7% μειώσεις για τα φάρμα-
κα». Αναφορικά με τις εταιρείες σημείωσε: «Θα 
προχωρήσουμε σε μνημόνιο συνεργασίας, για 
τρία χρόνια, που θα εμπεριέχει σαφείς στό-
χους, υποχρεώσεις, διαρθρωτικά μέτρα, στη 
βάση μιας αμοιβαίας επωφελούς σχέσης ανά-
μεσα σ’ εμάς, που είμαστε θεματοφύλακες της 
δημόσιας υγείας, για να υπηρετούμε τον ασθε-
νή και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, 
και σ’ εσάς. Μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο, με 
μηχανισμούς ισορροπίας και πρόβλεψης που 
ήδη δημιουργούμε. Νομοθετήσαμε επενδυ-
τικό clawback, το οποίο πολλοί δεν πίστευαν, 

δίνοντας κίνητρα στις εταιρείες να επενδύσουν, 
επανατοποθετήσαμε μια ισχυρή επιτροπή δια-
πραγμάτευσης, θέτουμε ιατρικά πρωτόκολλα, 
ανοίγουμε την αγορά σε νέα φάρμακα».
Ο κ. Ανδρέας Ξανθός, βουλευτής Ρεθύμνης και 
τομεάρχης Υγείας K.O. του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλ-
λων τόνισε: «Η πολιτική ηγεσία του υπουργεί-
ου Υγείας χρεώνεται πλέον την επιβράδυνση 
ή ακύρωση μεταρρυθμίσεων που υπηρετούν 
την εγγυημένη πρόσβαση των ασθενών στα 
αναγκαία φάρμακα, την εύρυθμη λειτουργία 
της αγοράς και τη βιωσιμότητα του συστήμα-
τος».

Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Ασθενών 
Ελλάδας και επίτιμος πρόεδρος του Πανελλή-
νιου Συλλόγου για την Κυστική Ίνωση, κ. Δη-
μήτρης Κοντοπίδης, δήλωσε ότι «η διασφάλι-
ση της καθολικής πρόσβασης στο φάρμακο 
και την καινοτομία, η προστασία της δημόσιας 
υγείας και η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελούν 
την πυξίδα της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. Οι 
αρχές αυτές συνιστούν ταυτόχρονα το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο όλοι οι εταίροι στον χώρο της 
υγείας, συμπεριλαμβανομένων του κράτους 
και της φαρμακοβιομηχανίας, θα πρέπει να 
συμφωνήσουμε και να εφαρμόσουμε έναν νέο 
εθνικό στρατηγικό, συμμετοχικό σχεδιασμό για 
το σύστημα υγείας της επόμενης μέρας».
Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν και οι 
κ.κ. Θεόδωρος Κωλέττης, αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας 
(ΠΕΦ), Μάκης Παπαταξιάρχης, πρόεδρος Δ.Σ. 
PhRMA Innovation Forum (PIF), Γιώργος Πα-
τούλης, περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος 
Δ.Σ. Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Αθανά-
σιος Εξαδάκτυλος, πρόεδρος Δ.Σ. Πανελληνίου 
Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), Απόστολος Βαλτάς, 
πρόεδρος Δ.Σ. Πανελληνίου Φαρμακευτικού 
Συλλόγου (ΠΦΣ) και ο δρ. Αντώνης Αυγερινός, 
πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
(ΕΕΣ).

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Κοπή πίτας ΣΦΕΕ: Ώρα να αλλάξουμε σελίδα!

«Θα προχωρήσουμε σε μνημόνιο συνεργασίας με τη 
φαρμακοβιομηχανία, για τρία χρόνια, που θα εμπεριέχει σαφείς 
στόχους, υποχρεώσεις, διαρθρωτικά μέτρα, για να υπηρετούμε 
τον ασθενή και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού». 

Βασίλης Κικίλιας
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 ΤΗΣ ΜΕΛΊΝΑΣ Σ. ΚΑΡΊΠΊΔΟΥ*

Τ
α όσπρια αποτελούν βασικό συστατι-
κό της μεσογειακής διατροφής. Είναι 
τρόφιμα υψηλής θρεπτικής αξίας, 
καθώς είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, 
υδατάνθρακες, διαιτητικές ίνες, βιτα-
μίνες του συμπλέγματος Β, σίδηρο, 

ασβέστιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο κ.ά. Ταυτόχρονα, 
έχουν πολύ μικρή περιεκτικότητα σε λίπος.
Η τακτική κατανάλωση οσπρίων έχει συσχετιστεί 
με την πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων, σακ-
χαρώδους διαβήτη τύπου 2 και διαφόρων μορφών 
καρκίνου.
Στην ομάδα των οσπρίων περιλαμβάνονται οι φα-
κές, τα φασόλια, τα ρεβίθια, η φάβα, τα κουκιά και 

ποικιλίες όλων των παραπάνω. Οι συστάσεις ανα-
φέρουν πως θα πρέπει να καταναλώνουμε τουλά-
χιστον 3 μερίδες οσπρίων την εβδομάδα (1 μερίδα 
= 1 φλιτζάνι των 240 ml μαγειρεμένα ή 150-200 
γρ. στραγγισμένα όσπρια). Για παράδειγμα: 1 βαθύ 
πιάτο φασολάδα είναι 2 μερίδες οσπρίων, 1 πιάτο 
ρεβιθόρυζο είναι 1 μερίδα οσπρίων και 1 σαλάτα 
με φακή, ρόκα και ντομάτα είναι 1 μερίδα οσπρίων. 
Για όσους δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανά-
γκες τους σε όσπρια λόγω γευστικών προτιμήσε-
ων ή πεπτικών δυσκολιών, οι παρακάτω οδηγίες 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμες:
• Τα όσπρια μπορούν να καταναλώνονται και ως 
κυρίως γεύμα αλλά και ως συνοδευτικό/ορεκτικό 

ή ως σαλάτα.
• Μπορείτε να συνδυάσετε τα όσπρια με δημη-
τριακά (π.χ. φακόρυζο, ρεβιθόρυζο, κ.ά.). Ο συν-
δυασμός αυτός καθιστά την πρωτεΐνη υψηλής 
βιολογικής αξίας.
• Αν συνδυάσετε τα όσπρια με κάποια πηγή βι-
ταμίνης C (φρούτα και λαχανικά), αυξάνετε την 
απορρόφηση του σιδήρου. Για παράδειγμα, μπο-
ρείτε να προσθέσετε λεμόνι στα ρεβίθια, φρέσκια 
ντομάτα στις φακές, να συνοδεύετε το φαγητό σας 
πάντα με σαλάτα ή/και να τρώτε ένα φρούτο μετά 
το γεύμα σας.
• Γι’ αυτούς που δεν αγαπούν τις φακές σούπα, 
μπορούν να τις καταναλώσουν ως σαλάτα με ντο-

μάτα και κρεμμυδάκι. Τα περισσότερα είδη οσπρί-
ων (φασόλια, ρεβίθια κ.ά.) μπορούν να προστεθούν 
σε διάφορες σαλάτες λαχανικών.
• Γι’ αυτούς που δεν αγαπούν τη ρεβιθάδα, μπορούν 
να καταναλώσουν τα ρεβίθια ως φαλάφελ ή ρεβι-
θοκεφτέδες. Αντί για ρεβίθια μπορείτε να δοκιμάστε 
τη συνταγή με μαυρομάτικα φασόλια ή κουκιά.
• Μπορείτε να δοκιμάσετε διάφορες μεξικάνικες 
συνταγές με προσθήκη φασολιών. Για παράδειγμα, 
τάκος συνδυαστικά με κιμά ή/και ρύζι.

*H Μελίνα Σ. Καριπίδου, MSc, είναι κλινική 
διαιτολόγος - διατροφολόγος, επιστημονική 
συνεργάτιδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Εύκολοι τρόποι για να αυξήσετε 
την κατανάλωση οσπρίων

Η τακτική κατανάλωση οσπρίων έχει συσχετιστεί 
με την πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων, σακ-
χαρώδους διαβήτη τύπου 2 και διαφόρων μορφών 
καρκίνου.“
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διατροφή 

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
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Όπως συνήθως συμβαίνει, μια ήσσονος 
σημασίας –για τη ζωή των πολιτών– 
κρίση στο ποδόσφαιρο κυριαρχεί 
στην επικαιρότητα και επισκιάζει τα 

πραγματικά σημαντικά. Κάτι διόλου παράξενο.

Μίσος
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει, εδώ και αρκετές 
δεκαετίες, αμιγώς ποδοσφαιρική κόντρα: οι 
ποδοσφαιρικές επιχειρήσεις δεν έχουν στόχο 
το κέρδος και την προώθηση του αθλήματος 
αλλά αποτελούν ένα μέρος του συνολικού 
πλάνου του εκάστοτε ιδιοκτήτη-επιχειρηματία, 
μέσω του οποίου στοχεύει σε συγκεκριμένα 
οφέλη. Για παράδειγμα, στην οπαδική 
προστασία στις δύσκολες στιγμές, εφόσον οι 
οπαδοί θεωρούν πως η όποια διαδικασία έχει 
κινηθεί δεν στρέφεται κατά του ιδιοκτήτη της 
ΠΑΕ αλλά κατά της ομάδας. Συνεπώς η όποια 
σύγκρουση πάντα έχει επιχειρηματικές ή και 
πολιτικές προεκτάσεις και κανένας από τους 
επιχειρηματίες-ιδιοκτήτες μεγάλων ΠΑΕ δεν 
ενδιαφέρεται για το ποδόσφαιρο παρά μόνο για 
την ομάδα του και την με κάθε μέσο επικράτησή 
της.
Εκείνο που επιδεινώνει την κατάσταση στην 
τρέχουσα συγκυρία και διογκώνει την κρίση σε 
επικοινωνιακό επίπεδο είναι πως οι τρεις από 
τους τέσσερις ιδιοκτήτες των μεγάλων ΠΑΕ είναι 
και μιντιάρχες: και οι τρεις έχουν τηλεοπτικό 
κανάλι, εφημερίδες και άλλα ΜΜΕ.
Το σίγουρο, λοιπόν, είναι πως οι μεγάλες ομάδες 
και οι ιδιοκτήτες τους έχουν τη δυνατότητα 
να… φωνάξουν δυνατά και να ακουστούν ή 
και εισακουστούν. Το μεγάλο ερώτημα που 
προκύπτει είναι πόσους ενδιαφέρουν στην 
πραγματικότητα οι φωνές τους εκτός από τους 
ίδιους, τους πολιτικούς, όσους ασχολούνται 

ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΠΌΔΌΣΦΑΙΡΌ

Κάθαρση: Μια σχεδόν 
αδύνατη υπόθεση

επαγγελματικά με τον χώρο και τους 
εναπομείναντες οπαδούς των ομάδων τους. Η 
πλειονότητα των φιλάθλων έχει ήδη αποχωρήσει 
από τα γήπεδα, όσοι εξακολουθούν ακόμη 
να παρακολουθούν, τηλεοπτικά, το ελληνικό 
ποδόσφαιρο το κάνουν περισσότερο από 
συνήθεια και χωρίς ιδιαίτερη ζέση, οι νέοι έχουν 
στραφεί στα ξένα πρωταθλήματα και αναζητούν 
εκεί τα ποδοσφαιρικά πρότυπά τους, στο 
κανονικό ποδόσφαιρο. Αδιάψευστος μάρτυρας 
των παραπάνω η πτώση των τηλεοπτικών 
δικαιωμάτων και εν γένει της εμπορικής 
απήχησης του ελληνικού πρωταθλήματος, 
που γίνεται μικρότερη χρόνο με τον χρόνο. Το 
καλοκαίρι οι ομάδες απειλούσαν πως, χωρίς 
την επιχορήγηση, ουσιαστικά, της δημόσιας 
τηλεόρασης για τηλεοπτικά δικαιώματα που 
κανένας άλλος δεν ήθελε, δεν θα ξεκινούσε το 
πρωτάθλημα.
Στον εν εξελίξει, πάντως, «πόλεμο» τα δύο 
στρατόπεδα είναι ξεκάθαρα: από τη μια ο 
Βαγγέλης Μαρινάκης και από την άλλη ο Ιβάν 
Σαββίδης. Στη μέση, η κυβέρνηση και η UEFA, 
η οποία μέσω της επιτροπής που έχει συστήσει 
ασκεί εποπτεία στο ελληνικό επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο εδώ και μία τριετία, με κάθε άλλο 
παρά ουσιαστικά αποτελέσματα, καθώς η 
ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι ίσως περισσότερο 
από ποτέ στο παρελθόν, το μίσος ξεχειλίζει 
εκατέρωθεν και έχει μεταδοθεί στους οπαδούς. 
Και σε τρεις εβδομάδες, στις 23 του μηνός, 
είναι προγραμματισμένο το ντέρμπι ΠΑΟΚ-
Ολυμπιακός στην Τούμπα. Είναι σαφές πως οι 
όποιες ενέργειες και συμβιβασμοί είναι να γίνουν 
θα πρέπει να έχουν φέρει αποτέλεσμα μέχρι τότε.

Χειρισμοί
Την τρέχουσα κρίση πυροδότησε η γνωμοδότηση 

της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού 
(ΕΕΑ) πως υπάρχει συνιδιοκτησία των ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ και Ξάνθη. Πρόκειται για μια υπόθεση 
που ξεκίνησε από στοιχεία που συγκέντρωσε 
και προσκόμισε στην ΕΕΑ η ΠΑΕ Ολυμπιακός 
και τα οποία έπεισαν τα τέσσερα από τα πέντε 
παριστάμενα μέλη της ΕΕΑ πως υφίσταται 
συνιδιοκτησία των δύο ΠΑΕ.
Θεωρητικά η ΕΕΑ απαρτίζεται από επτά μέλη, 
ενώ υπάρχουν και επτά αναπληρωτές. Σύμφωνα 
με όσα μάθαμε στη συνέχεια μέσω της δημόσιας 
κόντρας δύο εκ των μελών της, του κ. Αρκουδή και 
της κ. Μαρούπα, η ΕΕΑ συνεδρίασε με πέντε μέλη 
επειδή ο έκτος είναι υπάλληλος του υπουργείου 
Ανάπτυξης και δεν έχει εμφανιστεί ποτέ (απλώς 
πληρώνεται), το ίδιο και ο αναπληρωτής του, ενώ 
ο έβδομος είχε υποβληθεί σε επέμβαση και δεν 
μπορούσε να συμμετάσχει (άγνωστη η τύχη ή και 
η ύπαρξη του αναπληρωτή του). Ο πρόεδρος και 
δύο μέλη θεώρησαν πως υφίσταται συνιδιοκτησία, 
ένα μέλος, ο κ. Δερδεμέζης, διαφώνησε και η κ. 
Μαρούπα θεώρησε βάσει των δηλώσεών της 
πως υπάρχει συνιδιοκτησία αλλά ότι πρέπει να 
επιβληθεί ποινή με αναστολή, ενώ πρότεινε να 
ελεγχθεί και ο Ολυμπιακός. Από τους πέντε, ο 
πρόεδρος κ. Τζουλάκης (το καλοκαίρι) και ένα 
μέλος, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά κ. 
Φαραντούρης (πριν λίγες μέρες), τοποθετήθηκαν 
στην ΕΕΑ από τον υφυπουργό Αθλητισμού κ. 
Αυγενάκη, μετά τις παραιτήσεις των προκατόχων 
τους, ενώ οι άλλοι τρεις είχαν τοποθετηθεί στην 
ΕΕΑ από τους προηγούμενους υφυπουργούς 
Αθλητισμού, κ.κ. Κοντονή και Βασιλειάδη.
H γνωμοδότηση της ΕΕΑ ανακοινώθηκε την ώρα 
που ο ΠΑΟΚ υποδεχόταν τον Βόλο στην Τούμπα. 
Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν και ο υφυπουργός 
Αθλητισμού με τουίτ του ενημέρωσε πως «δεν 
είναι δυνατόν να επιβάλλεται η πλέον επαχθής 
ποινή του υποβιβασμού σε ιστορικές ομάδες 
χωρίς να υπάρχει απόλυτη τεκμηρίωση».
Συνεπώς, το συμπέρασμα είναι πως ο υφυπουργός 
έκρινε πως δεν υπήρχε απόλυτη τεκμηρίωση σε 
μια γνωμοδότηση της οποίας το σκεπτικό δεν 
έχει ακόμα γραφτεί και δημοσιοποιηθεί. Επίσης, 
απ’ ό,τι φαίνεται, η «πλέον επαχθής ποινή του 
υποβιβασμού» δύναται να επιβληθεί και «χωρίς 
να υπάρχει απόλυτη τεκμηρίωση» αν πρόκειται 
για μία… μη ιστορική ομάδα. Ακολούθησε την 
επόμενη μέρα νομοθετική παρέμβαση της 
κυβέρνησης, μέσω της οποίας η προβλεπόμενη 
ποινή μετατράπηκε από υποβιβασμό σε αφαίρεση 
βαθμών.
Το αποτέλεσμα των κυβερνητικών χειρισμών 
ήταν… καταπληκτικό: ο ΠΑΟΚ «στα κάγκελα» 
επειδή θεωρεί πως θα τιμωρηθεί επειδή το ζήτησε 
ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός «στα κάγκελα» 
επειδή με παρέμβαση της κυβέρνησης δεν θα 
υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ. Και όλοι οι υπόλοιποι 
πήραν το μήνυμα πως άμα είσαι «ιστορική ομάδα» 
(και απειλείς να χωρίσεις την Ελλάδα στα δύο) 
λύση βρίσκεται. Έστω και για λόγους κοινωνικής 
συνοχής, τους οποίους προέταξε η κυβέρνηση για 
να δικαιολογήσει την παρέμβασή της.
Το τρομερό είναι πως κανείς δεν γνωρίζει ακόμα 
αν η νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης 
θα έχει νόημα. Η (δεσμευτικού χαρακτήρα) 
γνωμοδότηση της ΕΕΑ δεν είναι απόφαση, δεν 
επιβάλλονται ποινές μέσω αυτής. Η υπόθεση θα 
κριθεί αρχικά στην Πειθαρχική Επιτροπή της 

  AΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Super League και εν συνεχεία, εφόσον χρειαστεί, 
στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Υπάρχει, δε, 
και η δυνατότητα προσφυγής στο CAS για τους 
εμπλεκόμενους.

Το μόνο βέβαιο
Το εκρηκτικό σκηνικό που δημιουργήθηκε 
εξομάλυνε η παρέμβαση του πρωθυπουργού 
κ. Μητσοτάκη στη Βουλή, ο οποίος, αν μη τι 
άλλο, έθεσε τα πράγματα στη σωστή τους βάση. 
Έδειξε πως αντιλαμβάνεται το μέγεθος και την 
πολυπλοκότητα του ζητήματος («Είκοσι χρόνια 
το ελληνικό ποδόσφαιρο ταλανίζεται από τέτοια 
γεγονότα. Καμία κυβέρνηση δεν κατάφερε να 
τα αντιμετωπίσει») και ανέλαβε την ευθύνη της 
νομοθετικής παρέμβασης («Δεν μιλάμε για μια 
αθλητική διευθέτηση αλλά για μια παρέμβαση 
για να πέσουν οι τόνοι. […] Έκρινα εγώ ότι μια 
ποδοσφαιρική διαμάχη δεν επιτρέπεται να 
μετεξελιχθεί σε κοινωνική»).
Επιπλέον, έθεσε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί 
η κυβέρνηση. Πρώτον, θα δώσει τον έλεγχο του 
ελληνικού ποδοσφαίρου στην UEFA και στη FIFA, 
την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ομοσπονδία, 
υπογράφοντας σχετικό μνημόνιο («μνημόνιο 
σημαίνει κανόνες και διεθνής επιτήρηση», όπως 
είπε) μαζί τους. Δεύτερον, «στην περίπτωση που 
το άρρωστο κλίμα συνεχιστεί επί μακρόν, θα 
αναγκαστούμε ως ύστατη λύση να διακόψουμε 
αμέσως τη Super League, γιατί είναι καλύτερα να 
μην έχουμε κανένα πρωτάθλημα παρά αυτό που 
έχουμε σήμερα».
Τρίτον, απαιτεί από τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ 
να συμβάλουν στη λύση και να σταματήσουν 
να είναι το πρόβλημα (με την ανοχή βεβαίως 
της εκάστοτε κυβέρνησης): «Αν οι παράγοντες 
δεν συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια 
αυτοκάθαρσης, θα αναγκαστούν οι ίδιοι να 
υποστούν απώλεια εσόδων και κύρους. Και θα 
αναλάβουν οι ίδιοι το βάρος της αποβολής των 
συλλόγων τους από τους ευρωπαϊκούς αγώνες». 
Όχι ότι αυτό τους τρομάζει ιδιαίτερα βέβαια: 
τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν εγγυημένη 
παρουσία (άρα) και έσοδα των ελληνικών 
ομάδων από τους ομίλους των ευρωπαϊκών 
διοργανώσεων, παρ’ όλα αυτά ο πόλεμος μεταξύ 
των «μεγάλων» είναι αδυσώπητος. Η πιο γενική 
απειλή του πρωθυπουργού, πάντως, μοιάζει 
τρομακτικότερη, καθώς πιθανότατα οι συνέπειες 
στις οποίες αναφέρεται δεν θα αφορούν μόνο 
το ποδόσφαιρο: «Να γνωρίζουν οι συνένοχοι σε 
αυτόν τον ολισθηρό δρόμο ότι θα υποστούν τις 
συνέπειες των επιλογών τους».
Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι αν θα υπάρξει 
η απαραίτητη θέληση και πυγμή για να 
εφαρμοστούν τα παραπάνω όταν έρθει η ώρα. 
Γιατί το μόνο βέβαιο είναι πως η ώρα θα έρθει. 
Μιλάμε για ένα ελληνικό ποδόσφαιρο όπου 
στην πολυδιαφημισμένη συνάντηση των Big 4 
(Big 3, για την ακρίβεια, τα τελευταία χρόνια), 
παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του αθλητισμού 
και εκπροσώπων των διεθνών ομοσπονδιών, 
οι τέσσερις ιδιοκτήτες δεν κατάφεραν να 
συμφωνήσουν σε τίποτα. Τους πρότειναν να 
συμφωνήσουν σε υποψήφιο κοινής αποδοχής για 
τις επικείμενες εκλογές στην ΕΠΟ το καλοκαίρι 
και από τον τρόπο που εξήγησαν την άρνησή τους 
έγινε σαφές πως ο καθένας στοχεύει να βγάλει 
τον δικό του για να ελέγχει το «παιχνίδι».



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 εβδομάδα το Betarades.gr είναι 
κοντά σας μέσα από την F.S. με τα προγνωστικά 
στοιχήματος που ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα 
της Κυριακής. Γεμάτο το κουπόνι και πολλές οι 
επιλογές. Εμείς έχουμε καταλήξει σε τέσσερις α-

ναμετρήσεις οι οποίες αξίζουν την προσοχή σας.
Θα ξεκινήσουμε από τη Σούπερλιγκ και τον αγώνα Άρης - Πανι-
ώνιος. Η εικόνα των «κίτρινων» εντός έδρας είναι εντυπωσιακή. 
Στα επτά τελευταία παιχνίδια που έχουν δώσει στο «Κλεάνθης 
Βικελίδης» σε πρωτάθλημα και Κύπελλο διατηρούνται αήττη-
τοι. Έχουν κερδίσει τα έξι από αυτά, η μοναδική ομάδα που 
τους σταμάτησε είναι η Λαμία (1-1). Σκοράρουν αρκετά μπρο-
στά στο κοινό τους και τώρα απέναντί τους έχουν έναν αντίπαλο 
που παλεύει όλα τα παιχνίδια του. Στοιχηματικά, δεν αξίζει να 
ασχοληθούμε με τελικό νικητή. Ο Άρης είναι το φαβορί, αλλά 
ο άσος προσφέρεται πολύ χαμηλά. Ωστόσο, οι τιμές στο Over 
παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουμε αρκετά ανοι-
χτό ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες. Οι γηπεδούχοι παράγουν 
φάσεις, οι φιλοξενούμενοι διαθέτουν τη χειρότερη άμυνα της 
κατηγορίας, με παθητικό 37 τερμάτων σε 21 αγωνιστικές. Επι-
λογή, επομένως, θα αποτελέσει το Over σε απόδοση 2.10.

Με τα γκολ στο Μιλάνο
Μεταφερόμαστε στην Ιταλία και τη Serie A. Η αναμέτρηση που 
θα μας απασχολήσει είναι αυτή ανάμεσα στη Μίλαν και τη Βε-
ρόνα, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής. Σε άνοδο αμφότερες, η 
Μίλαν τρέχει αήττητο σερί έξι αγώνων, η Βερόνα πέντε. Διακρί-
νονται για την έφεσή τους στο σκοράρισμα τελευταία, πρόκει-
ται για έναν αγώνα ο οποίος δύσκολα θα έχει χαμηλό σκορ, του-
λάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο. Βρίσκουμε το Over 2.5 γκολ 
σε απόδοση 1.95 και θα το προσθέσουμε στις επιλογές μας.
Το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας μπορεί να μην είναι το δη-

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Τέσσερις επιλογές με αξία

μοφιλέστερο στη χώρα μας, ωστόσο στοιχηματικά αξίζει την 
προσοχή μας. Αυτή την εβδομάδα θα ασχοληθούμε με το παι-
χνίδι Ζιλ Βιθέντε - Μορεϊρένσε. Οι φιλοξενούμενοι ψάχνουν 
επιτακτικά βαθμούς για να αυξήσουν τη διαφορά τους από τη 
ζώνη του υποβιβασμού. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο +4. 
Πρόκειται για μια σκληρή ομάδα, η οποία, ειδικά μακριά από 
το γήπεδό της, χάνει δύσκολα. Χαρακτηριστικά, στις έξι πιο 
πρόσφατες «εξόδους» της μετρά τρεις ισοπαλίες και μία νίκη. 
Υπέστη, παράλληλα, δύο ήττες, στις λεπτομέρειες όμως, αμ-
φότερες με 1-0, από Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Πάκος Φερέ-

ιρα. Με το Χ2 σε απόδοση 2.05 αξίζει να πάμε με τη διπλή ευ-
καιρία!

Περιορισμός ρίσκου
Φινάλε γι’ αυτή την εβδομάδα με Τουρκία και την αναμέτρηση 
Ανκαραγκουτσού - Κασίμπασα. Πρόκειται για ένα παιχνίδι από 
αυτά που χαρακτηρίζονται ως «εξάποντα». Μόλις δύο βαθμοί χω-
ρίζουν τις δύο ομάδες. Οι μεν γηπεδούχοι έχουν 15, δύο λιγό-
τερους μετρούν οι φιλοξενούμενοι. Σε τέτοιου είδους αγώνες η 
έδρα παίζει πάντα ρόλο. Επιπλέον, η Κασίμπασα μετρά τέσσερις 
σερί ήττες, έχοντας δεχτεί 15 τέρματα συνολικά. Η Ανκαραγκου-
τσού «γυροφέρνει» τη νίκη, με απολογισμό τέσσερις ισοπαλίες 
στα πέντε πιο πρόσφατα ματς της. Θα στηρίξουμε τους γηπεδού-
χους, αλλά για να περιορίσουμε το ρίσκο θα πάρουμε τον 1 DNB, 
σε απόδοση 1.93 (Draw No Bet ή Ισοπαλία Όχι Στοίχημα: Το πο-
ντάρισμα επιστρέφεται σε περίπτωση ισοπαλίας).
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr. Εσείς μην ξεχνάτε ότι 
στο κορυφαίο στοιχηματικό site στην Ελλάδα μπορείτε να βρίσκετε 
προτάσεις για live betting κάθε Σάββατο και Κυριακή, αλλά και τις 
υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, όταν υπάρχει έντονη δράση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κυριακή 02/02
12:30  Ανκαραγκουτσού - Κασίμπασα   1 (DNB)  1.93
15:00  Άρης - Πανιώνιος   Over 2.5  2.10
16:00  Μίλαν - Βερόνα   Over 2.5  1.95
17:00  Ζιλ Βιθέντε - Μορεϊρένσε   X2  2.05
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sports

Καθώς θα διαβάζετε αυτές τις γραμμές, το 
Australian Open θα κοντεύει να ολοκληρωθεί, 
χαρίζοντας μεγάλες συγκινήσεις στους φίλους 
του τένις, αν και φέτος λίγο κόντεψε να ματαιω-
θεί λόγω των τεράστιων πυρκαγιών στην Αυστρα-

λία, και μάλιστα σε κοντινή απόσταση από τον χώρο διεξαγωγής 
του. Για άλλη μια χρονιά και οι αθλητές μας ολοκλήρωσαν με με-
γάλη επιτυχία την προσπάθειά τους στο πρώτο Γκραν Σλαμ της 
χρονιάς, στη Μελβούρνη.
Ας ξεκινήσουμε από τη Μαρία, η οποία για 3η συνεχόμενη χρο-
νιά ήταν η εκπρόσωπός μας στις γυναίκες και η οποία πέτυχε 
να φτάσει έως τον 4ο γύρο (φάση των «16»), πραγματοποιώ-
ντας με αυτόν τον τρόπο την καλύτερη πορεία που έχει πετύχει 
ποτέ στην καριέρα της σε τουρνουά Γκραν Σλαμ. Το 2020, όπως 
φαίνεται, ξεκίνησε ιδανικά για τη Μαρία, καθώς πέτυχε σπου-
δαίες νίκες, δείχνοντάς μας ολοφάνερα σημάδια βελτίωσης. Στον 
1ο γύρο επικράτησε με άνεση επί της Μαργκαρίτα Γκασπαριάν, 
μέσα σε μόλις 63 λεπτά παιχνιδιού και χάνοντας μόλις 4 γκέιμ 
από τη Ρωσίδα. Στον 2ο γύρο ξεπέρασε με μεγαλύτερη δυσκολία, 
αλλά και πάλι χωρίς να χάσει σετ, το εμπόδιο της Νάο Χιμπίνο, 
με σκορ 7-6 (4), 6-4. Στον 3ο γύρο, μετά από μια νέα εξαιρετική 
εμφάνιση, κατάφερε να κερδίσει με 2-0 σετ τη συνομήλική της 
Αμερικανίδα Μάντισον Κις (Νο11 στην παγκόσμια κατάταξη) και 
να προκριθεί στον 4ο γύρο, όπου για ενάμισι σετ είχε το πάνω 
χέρι απέναντι στην Τσέχα Πέτρα Κβίτοβα (Νο8 στην παγκόσμια 
κατάταξη!), αλλά τελικά γνώρισε την ήττα με 6-7 (4), 6-3, 6-2, α-
ποχαιρετώντας το όνειρο που έζησε στην Αυστραλία.
Μετά το τέλος του τουρνουά η ίδια δήλωσε: «(Η Κβίτοβα) έπαιξε 
πολύ καλύτερα, κυρίως από τα μέσα του 2ου σετ, νομίζω στάθηκε 
και η ίδια σε αυτό. Με κρέμασε λίγο το σερβίς μου σήμερα, γιατί 
ειδικά με αυτή την παίκτρια, αν δεν σερβίρεις τουλάχιστον στους 

μισούς πόντους του γκέιμ καλά, δεν μπορείς να κερδίσεις με τί-
ποτα».
Από την άλλη πλευρά, ο Στέφανος έφτασε έως τον 3ο γύρο του 
κυρίως ταμπλό, όπου τον σταμάτησε ο Μίλος Ράουνιτς (Νο35 
στον κόσμο, παλιότερα όμως μέχρι και στο Νο3). Ο Καναδός, ο 
οποίος ήταν άψογος από τη γραμμή του σερβίς, δεν απειλήθηκε 
ούτε μία φορά με break point και υποχρέωνε στους περισσότε-
ρους πόντους τον Στέφανο να ξεκινά από αμυντική θέση. Μέχρι 
εκεί, ο «Στεφ» πέτυχε μια νίκη στην πρεμιέρα του, απέναντι στον 
Σαλβατόρε Καρούσο, με 6-0, 6-2, 6-3, ενώ στον 2ο γύρο δεν χρει-
άστηκε καν να μπει στο γήπεδο, γιατί ο αντίπαλός του, Φίλιπ Κολ-
σράιμπερ, απέσυρε τελευταία στιγμή τη συμμετοχή του εξαιτίας 
μυϊκής θλάσης.
Ο Στέφανος φάνηκε γενικά ευχαριστημένος και απτόητος από 
την ήττα του, καθώς, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις του στη 
Μελβούρνη, δήλωσε: «Νομίζω, είμαι στον σωστό δρόμο, έχω βελ-
τιώσει πολλά πράγματα. Θα βάλω σαν προτεραιότητα να κρατήσω 
αυτό που έχω και να το εξελίξω όσο περνάει ο χρόνος. Αυτή τη 
στιγμή έχω καταφέρει κάποια καλά πράγματα και θέλω να τα κρα-
τήσω και μέρα με τη μέρα να τα βελτιώνω λίγο. Να μην πάω κατευ-
θείαν στο φουλ, να μη χτυπήσω κόκκινο συναγερμό, γιατί αυτό 
ήταν που με έκανε να έχω κάποια σκαμπανεβάσματα πέρσι στα 
μέσα της χρονιάς. Θέλω να έχω μια ισορροπία στα αποτελέσματά 
μου, στο μυαλό μου και στην εγκεφαλική μου υγεία».
Και συνέχισε: «Έτσι είναι η ζωή, πρέπει να μάθεις από αυτό και 
να το αποδεχτείς. Πέρσι δεν ήμουν σε θέση να το αποδεχτώ, 
ήμουν πολύ λυπημένος μετά την ήττα μου στα ημιτελικά. Φέτος 
είναι διαφορετικά. Θα συνεχίσω να δουλεύω και ελπίζω πως θα το 
κερδίσω του χρόνου».
Ευχόμαστε κι εμείς ό,τι καλύτερο για τους πρωταθλητές μας μέσα 
στη χρονιά που ξεκινά!

Australian Open 2020: 
Σάκκαρη-Τσιτσιπάς

  ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΚΑΐΡΉ



www.freesunday.gr 3112.05.2019

autowww.freesunday.gr 3114.04.2019

autowww.freesunday.gr 2916.12.2018

auto www.freesunday.gr32 21.10.2018

auto www.freesunday.gr30 07.10.2018

auto www.freesunday.gr32 18.03.2018

auto www.freesunday.gr26 04.02.2018

auto www.freesunday.gr32 10.09.2017

auto www.freesunday.gr40 09.07.2017

autowww.freesunday.gr 3118.06.2017

auto www.freesunday.gr32 04.06.2017

autowww.freesunday.gr 2907.05.2017

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

auto

POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Νέα γκάμα Fiat Tipo

Η εμπορική πορεία του Fiat Tipo στηρίζεται 
στην παράδοση της μάρκας να προσφέρει 
οικογενειακά αυτοκίνητα με πλήρη εξο-

πλισμό και έξυπνο σχεδιασμό σε προσιτές τιμές. 
Διαθέσιμο σε τρία αμαξώματα (πεντάθυρο, Sedan 
και Station Wagon) με κοινό παρονομαστή τους 
πλούσιους χώρους για τους επιβάτες και τις α-
ποσκευές, το Fiat Tipo ενισχύεται με νέες εκδό-
σεις και αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά άνεσης 
και ασφάλειας.
Πλέον στη βάση της γκάμας του μοντέλου βρίσκε-
ται η έκδοση Street, που, παρά το χαμηλό κόστος 
αγοράς, προσφέρει, εκτός από τις συνήθεις ευ-
κολίες (A/C, ηλεκτρικά παράθυρα και καθρέφτες 
κ.λπ.), φώτα ημέρας LED, πίσω σκούρα κρύσταλλα, 
αλλά και ζάντες αλουμινίου 16“.
Οι εκδόσεις Mirror και Lounge προσφέρουν ακόμα 
πιο πλούσιο εξοπλισμό και κορυφαία συνδεσιμό-

τητα μέσω του συστήματος Uconnect με την οθόνη 
αφής HD των 7 ιντσών. Στην περίπτωση της κο-
ρυφαίας έκδοσης Lounge ο βασικός εξοπλισμός 
περιλαμβάνει ακόμη και στοιχεία όπως ο αυτό-
ματος κλιματισμός, σύστημα πλοήγησης και σύ-
στημα αυτόνομου φρεναρίσματος.
Τέλος, η νέα έκδοση Sport, που είναι διαθέσιμη 
αποκλειστικά με το πεντάθυρο αμάξωμα και αυ-
τόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DCT, εκφρά-
ζει τη νεανική πλευρά του μοντέλου, χάρη στο 
επιθετικό body-kit, που περιλαμβάνει νέους ε-
μπρός και πίσω προφυλακτήρες, πλαϊνά μαρ-
σπιέ, πίσω σπόιλερ και διαχύτη, αλλά και σπορ 
τροχούς 17“.
Η νέα γκάμα του Fiat Tipo είναι διαθέσιμη με τιμές 
που ξεκινούν από €12.990 (με προωθητική ενέρ-
γεια), με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και χρη-
ματικό όφελος έως 910 ευρώ.

Οι τιμές πώλησης του νέου Mazda 2

Το Mazda 2 ανανεώθηκε και στη χώρα μας θα προσφέρεται αποκλειστικά με τον 
τετρακύλινδρο ατμοσφαιρικό SkyActiv-G βενζινοκινητήρα των 1.500 κ.εκ. Αποδί-
δει 90 ίππους και 148 Nm ροπής, συνδυάζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα mHybrid 

και η ισχύς περνά στους μπροστινούς τροχούς μέσω μηχανικού κιβωτίου 6 σχέσεων.
Υπάρχουν τρεις εκδόσεις εξοπλισμού, με τις τιμές να ξεκινούν από €14.509 για την έκ-
δοση Challenge. Η Takumi κοστίζει €16.235 και η πλουσιότερη Takumi Plus τιμάται στα 
€16.997. Η 4η γενιά Mazda 2 κυκλοφορεί στην αγορά από το 2014 και η ανανέωσή του 
κυμαίνεται στο πρότυπο ενός τυπικού facelift.

Ηλεκτρικό Skoda CITIGOe iV με €19.800

Τ
ο CITIGOe iV είναι το πρώτο ηλεκτρικό όχημα παρα-
γωγής στην 125χρονη ιστορία της Skoda. Σηματοδοτεί 
την είσοδο της μάρκας στην εποχή της ηλεκτροκίνη-
σης, προσφέροντας οδηγική απόλαυση με μηδενικές 
εκπομπές ρύπων. Η χωρητικότητας 36,8 kWh μπατα-

ρία ιόντων λιθίου επιτρέπει πραγματική αυτονομία μέχρι 260 χλμ. 
– αρκετή για να ικανοποιήσει τις καθημερινές ανάγκες κίνησης 
όχι μόνο εντός αστικού περιβάλλοντος αλλά και έξω από αυτό.
Ο ηλεκτροκινητήρας του CITIGOe iV είναι ένας σύγχρονος 
(synchronous) κινητήρας που λειτουργεί έως και τις 11.000 στρο-
φές/λεπτό. Αποδίδει ισχύ 61 kW (83 PS) και έχει μέγιστη ροπή 212 
Nm, η οποία είναι διαθέσιμη αμέσως – όπως συμβαίνει με τους 
ηλεκτρικούς κινητήρες. Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ενσωματω-

μένο στον κινητήρα και μεταφέρει ενέργεια στους εμπρός τροχούς.
Το Skoda CITIGOe iV προσφέρει στον οδηγό του την επιλογή τριών 
διαφορετικών τρόπων οδήγησης. Στην κανονική λειτουργία, ο ο-
δηγός έχει πρόσβαση στη μέγιστη ισχύ εξόδου των 61 kW (83 PS) 
και 212 Nm ροπής. Αυτό σημαίνει ότι η επιτάχυνση από 60 έως 
100 χλμ./ώρα διαρκεί 7,3 δευτερόλεπτα, ενώ το αυτοκίνητο μπο-
ρεί να πετύχει 0 έως 100 χλμ./ώρα σε 12,3 δευτερόλεπτα. Η μέγι-
στη ταχύτητα είναι 130 χλμ./ώρα. Στη λειτουργία Eco, τα ηλεκτρο-
νικά περιορίζουν την ισχύ στα 50 kW (68 PS) και τη ροπή στα 167 
Nm. Στη λειτουργία αυτή το αυτοκίνητο μπορεί να επιταχύνει από 
στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 14,3 δευτερόλεπτα και η τελική του 
ταχύτητα είναι 120 χλμ./ώρα.
Το CITIGOe iV διαθέτει προηγμένη τεχνολογία η οποία υποστηρίζει 

κάθε τύπο φόρτισης: σε δημόσιο ταχυφορτιστή 40 kW δεν χρειά-
ζεται περισσότερο από μία ώρα για να φορτιστεί η μπαταρία από 
άδεια στο 80%. Με χρήση wallbox AC των 7,2 kWh, μια μπαταρία 
μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε 4 ώρες και 15 λεπτά, ενώ είναι 
δυνατή η φόρτιση του αυτοκινήτου συνδέοντάς το σε μια συμ-
βατική πρίζα, στο σπίτι ή στο γραφείο, με έξοδο εναλλασσόμε-
νου ρεύματος 2,3 kW, με φόρτιση στο 80% σε περίπου 12 ώρες. 
Στη χώρα μας το CITIGOe iV διατίθεται αποκλειστικά ως πεντά-
θυρο σε μια πλούσια έκδοση εξοπλισμού. Το νέο Skoda CITIGOe 
iV είναι άμεσο διαθέσιμο για παραγγελία με προτεινόμενη τιμή 
λιανικής €22.300, ενώ ειδικά για την περίοδο του λανσαρίσματος 
το μοντέλο προσφέρεται στα €19.800, τιμή που το καθιστά ίσως 
την πλέον ελκυστική και ολοκληρωμένη πρόταση της αγοράς.
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«Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ» 
ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ο «Κουρέας της Σεβίλλης», το αριστουργηματικό έργο 
του Ροσίνι, επιστρέφει από τους μουσικούς της Καμε-
ράτας - Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής και τον 
Γιώργο Πέτρου –έναν μαέστρο διεθνώς αναγνωρισμένο 
για τις εξαίρετες ροσίνειες ερμηνείες του– στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου. Το 
σύνολο, που φημίζεται για τις ιστορικά τεκμηριωμένες 
ερμηνείες του, και το λαμπερό διεθνές καστ φιλοδοξούν 
να αφήσουν στο κοινό εξίσου άριστες εντυπώσεις με 
την κοντσερτάντε παρουσίαση της διάσημης κωμικής 
όπερας πριν από δύο χρόνια. Αυτή τη φορά, μάλιστα, 
οι θεατές θα έχουν τη σπάνια ευκαιρία να ακούσουν 
την περίφημη άρια του κόμη Αλμαβίβα «Cessa di più 
resistere» που, λόγω της παροιμιώδους δυσκολίας της, 
παραλείπεται από τις περισσότερες παραγωγές.

«ΘΑΛΑΜΟΣ 6»: ΜΙΑ ΧΙΠ-ΧΟΠ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ 
ΤΟΥ ΤΣΕΧΟΦ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου κάνει πρεμιέρα η νέα παρα-
γωγή της Fabrica Athens, «Θάλαμος 6». Η Νατάσα-Φαίη 
Κοσμίδου σκηνοθετεί το γνωστό διήγημα του Τσέχοφ, 
παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το έργο του Ρώσου 
συγγραφέα σε μορφή χιπ-χοπ. Ο λόγος, ο ήχος, η κίνηση, 
φιλτράρονται μέσα από τη χιπ-χοπ κουλτούρα, σε μια 
μοναδική συνομιλία του κειμένου με τη σύγχρονη εποχή. 
Στην παράσταση ακούγονται και δύο πρωτότυπα τραγού-
δια του Κώστα Γάκη, ο οποίος έχει επιμεληθεί σκηνοθετι-
κά την παράσταση.

«ΑΤΑΞΙΕΣ» ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
Το παλαιοπωλείο Μαρτίνος παρουσιάζει την πρώτη 
ατομική έκθεση της εικαστικού Δέσποινας Θεοδωρίδου, 
με τίτλο «Αταξίες». Η έκθεση περιλαμβάνει ασπρόμαυρα 
σχέδια σε χαρτί, με μεικτή τεχνική και ιδιαίτερη έμφαση 
στην υφή. Στα έργα της σχηματίζονται άλλοτε νοητά 
κείμενα, σβησμένα και μουτζουρωμένα, που κρύβουν 
άτακτες σκέψεις και εσωτερικές διεργασίες της καλλιτέ-
χνιδας, και άλλοτε ιχνογραφήματα επηρεασμένα από την 
ιαπωνική τέχνη του Bokushο και της μοντέρνας καλλιγρα-
φίας, την οποία οικειοποιείται και αποδίδει ως έναν δικό 
της τρόπο γραφής.

Ο Θέμης Μουμουλίδης, δημιουργός της 5ης Εποχής, «ξαναδιαβά-
ζει» και διασκευάζει για τις ανάγκες της παράστασης το αριστούρ-
γημα του Νορβηγού δραματουργού, με πρωταγωνίστρια την Ιω-
άννα Παππά και τους Μιχάλη Μαρίνο, Κατερίνα Μισιχρόνη, Χάρη 

Τζωρτζάκη και Μιχάλη Κοιλάκο. Η «Έντα Γκάμπλερ» είναι ένα από τα κορυ-
φαία έργα του Ίψεν. Από την πρώτη του παρουσίαση, το 1891, στη Γερμανία, 
μέχρι σήμερα, το πρόσωπο της ηρωίδας του δεν έπαψε να απασχολεί τους με-
λετητές του θεάτρου και θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους δραματι-
κούς ρόλους του παγκόσμιου ρεπερτορίου.

«ΕΝΤΑ  
ΓΚΑΜΠΛΕΡ»  
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΜΑ
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  NTEΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Πέρυσι ήταν ανάμεσα στους καλεσμέ-
νους που φιλοξενούνται στο παιχνίδι 
μόδας του ΣΚΑΪ «My style rocks». Η 
εμφάνισή του, ως συνήθως, εκκεντρική. 

Ένα τουρμπάν με κοσμήματα στόλιζε το κεφάλι του, 
μαύρα γυαλιά, σκουλαρίκια και ένα κολιέ με πέρλες 
ολοκλήρωναν την εμφάνισή του. Το ανδρόγυνο στιλ 
του Λάκη Γαβαλά δεν ήταν ξένο στο τηλεοπτικό κοινό. 
Από τις τηλεοπτικές μέχρι τις κοσμικές εμφανίσεις 
του, ο Γαβαλάς έχει «εκπαιδεύσει» το μάτι μας στο 
παράξενο γούστο του. Αυτό που όμως ήταν πραγμα-
τικά παράξενο ήταν ο τρόπος που αντιμετώπισε ένα 
κατά τα άλλα σχεδόν αφελές παιχνίδι και τις διαγω-
νιζόμενές του. Με σοβαρότητα, με σωστά ελληνικά, 
κάνοντας κριτική με επιχειρήματα που θύμιζαν τη 
Σούζι Μένκες, τη θρυλική fashion editor της βρετα-
νικής «Vogue». Ναι, ο κύριος Γαβαλάς δεν φοράει τυ-
χαία ό,τι βρει μπροστά του, μόνο και μόνο για να προ-
καλέσει. Έχει βαθιά γνώση της μόδας και της ιστορίας 
της, του styling, των υφασμάτων και των γραμμών, κυ-
ρίως του τι αντιπροσωπεύουν τα ρούχα. Αντιμετωπί-
ζει τη μόδα ως τέχνη και, όπως τους κριτικούς τέχνης, 
πρωτίστως τον αφορά ο άνθρωπος και πώς μπορεί ο 

Λάκης Γαβαλάς 

rocks

καθένας –στην προκειμένη οι διαγωνιζόμενες– να εκ-
φραστεί μέσα από το σύνολό του, πώς να κάνει μια δή-
λωση που ξεπερνάει το σετ «φούστα-μπλούζα». Κι ενώ 
λογικά πολλοί θα θεωρούσαν τον Λάκη Γαβαλά πιο α-
βανγκάρντ απ’ όσο μπορεί να αντέξει μια νοικοκυρά 
από το Περιστέρι, πιο sui generis απ’ όσο μπορεί να 
διαχειριστεί μια έφηβη από το Κιλκίς και πιο απελευ-
θερωμένο απ’ όσο «ανέχεται» ένας γεωργός από την 
Κρήτη, η αλήθεια είναι πως ο Λάκης Γαβαλάς είναι η 
πιο λαϊκή περσόνα που έχει αναδείξει η ελληνική τη-
λεόραση τα τελευταία χρόνια. Αποδεκτός και αγαπη-
τός σε όλους. Δεν προσποιείται, δεν προσπαθεί, δεν 

διεκδικεί τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο από 
το να είναι ο εαυτός του. «Εγώ έχω πάει στη φυλακή 
και κανένας δεν ήρθε ντυμένος έτσι» είπε σε ένα επει-
σόδιο, για να «γκρεμίσει» το Twitter, που τον αποθε-
ώνει καθημερινά. Ισορροπώντας γλυκά ανάμεσα στη 
σοβαρότητα και την πλάκα, παραδίδει κάθε απόγευμα 
μαθήματα όχι μόνο μόδας αλλά και ανθρωπιάς και α-
ξιοπρέπειας. Αναρωτιέται κανείς αν το κανάλι τον διά-
λεξε πιστεύοντας πως η «τρέλα» και η εκκεντρικότητά 
του θα σκανδαλίσουν τους τηλεθεατές ή αν πράγματι 
διέκριναν έναν κύριο που, στο αντικείμενο που ξέρει, 
αγαπά και υπερασπίζεται τη μόδα. Ελπίζω το δεύτερο.

Γιατί τρελαίνει το Twitter κάθε απόγευμα.

«Σήμερα, εδώ, μαζί 
μου, εκτός από τα 
αδέρφια μου και 
τους φίλους μου, 

είναι και η σύζυγός μου, η Άλκηστις, 
που, παρ’ όλα τα δύσκολα που περ-
νάει λόγω της επιλογής της να είμα-
στε παντρεμένες, παρ’ όλα αυτά, είναι 
σήμερα εδώ και με στηρίζει και την 
ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό. Το οικογε-
νειακό μου κλίμα είναι αρκετά φορτι-

σμένο, οπότε συγκινούμαι όταν δικοί 
μου άνθρωποι με στηρίζουν. Θέλω να 
δείξω προς τα έξω πώς είναι σήμερα να 
είσαι παντρεμένη με μια άλλη γυναίκα 
και επιτέλους η κοινωνία πρέπει να το 
βλέπει αυτό ξεκάθαρα ότι υπάρχει και 
να μη συμβαίνουν όλα αυτά που συμ-
βαίνουν». H Ντέμη Γεωργίου διαγω-
νίζεται στο «Master Chef», τον δια-
γωνισμό μαγειρικής που προβάλλεται 
στο Star Channel. Μια νέα γυναίκα, 
που διάλεξε να παρουσιάσει ένα χορ-
τοφαγικό πιάτο και να μιλήσει για τις 
αρχές και την ηθική του βιγκανισμού. 
Παράλληλα, καθώς ο ανθρώπινος πα-
ράγοντας είναι βασικός στη δομή του 
παιχνιδιού, με φυσικότητα σύστηνε 
στο τηλεοπτικό κοινό και στους τρεις 
μάγειρες κριτές που είχε απέναντί της 
την προσωπική της ιστορία. Σύστηνε 
σε πανελλήνια μετάδοση τη σύζυγό 
της, ρίχνοντας γροθιά στο στομάχι της 
ομοφοβίας. Ο τόνος της φωνής της, η 
στάση, το ύφος της, όλα ενός κανονι-
κού ανθρώπου που αγαπάει τη σύ-
ντροφο και συνεργάτιδά του. Και ως 

εκεί. Κανένας λαρυγγισμός μελοδρά-
ματος, καμία επιθετικότητα απέναντι 
σε μια –ξεκάθαρα– εχθρική κοινωνία 
προς τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Απλά, σύ-
ντομα, από καρδιάς, είπε την ιστορία 
της, ως μία ακόμη ιστορία αγάπης. Και 

έτσι αντιμετωπίστηκε από τους κρι-
τές του σόου, σε αντίθεση με τόσες και 
τόσες «δημοσιογραφικές» εκπομπές 
που συνηθίζουν να χλευάζουν ακόμα 
και γυναίκες θύματα σεξουαλικής πα-
ρενόχλησης.

Master Chef

Μαγειρεύοντας συνειδήσεις
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Ο Άτζα, ένας έξυπνος νεαρός φακίρης από τη 
Βομβάη, ξεκινάει ένα απίθανο ταξίδι, όταν 
πεθαίνει η μητέρα του, με στόχο να βρει τον 

πατέρα που δεν γνώρισε ποτέ του. Ανακαλύπτει τον 
έρωτα σε ένα κατάστημα ΙΚΕΑ στο Παρίσι, έρχεται 
αντιμέτωπος με τον θάνατο και τους Σομαλούς μετα-
νάστες στην Αγγλία, αποκτά τη φήμη δεινού χορευτή 
στη Ρώμη και ζει την περιπέτεια μέσα σε ένα αερόστα-
το που διασχίζει τη Μεσόγειο. Στο τέλος, συνειδητο-
ποιεί πως βρήκε τους αληθινούς θησαυρούς της ζωής 

– και ποιος θέλει να γίνει στην πραγματικότητα. Η 
ταινία, που βασίζεται στο βιβλίο «Το απίστευτο ταξίδι 
του φακίρη που παγιδεύτηκε σε μια ντουλάπα ΙΚΕΑ» 
του Ρομέν Πουερτολάς, ο οποίος συμμετείχε και στη 
συγγραφή του σεναρίου, γυρίστηκε στη Βομβάη, στη 
Ρώμη, στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες και συμμετείχαν 
ηθοποιοί 15 διαφορετικών εθνικοτήτων. Ο Ντανούς 
είναι μεγάλος αστέρας του κινηματογράφου στην 
Ινδία και αυτή είναι η πρώτη ταινία που γυρίζει στην 
Ευρώπη.

Η 11η μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέ-
τη Γκάι Ρίτσι ακολουθεί έναν Αμερικανό 
έμπορο ναρκωτικών ονόματι Μίκι Πίρσον 

(Μάθιου Μακόναχι) που έχει χτίσει την άκρως επι-
κερδή αυτοκρατορία του στο Λονδίνο και πλέον θέλει 
να παραδώσει τα ηνία και να επιστρέψει στην πατρίδα 
του. Το γεγονός αυτό πυροδοτεί μια σειρά από συνω-

μοσίες, σχέδια και απόπειρες απ’ όλους εκείνους που 
επιβουλεύονταν τη θέση του και που τώρα έχουν την 
ευκαιρία να αρπάξουν την περιουσία του. Το απαρά-
μιλλο στιλ, οι εξωφρενικοί διάλογοι και μοναδικές 
σκηνές δράσης κάνουν μια ακόμη φορά εμφάνιση 
στους «Gentlemen», μια ταινία που ανήκει στο είδος 
που μόνο ο Γκάι Ρίτσι μπορεί να φτιάξει.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γκάι Ρίτσι ΣΕΝΑΡΙΟ: Άιβαν Άτκινσον, Γκάι Ρίτσι, Μαρν Ντέιβις ΠΑΙΖΟΥΝ: Μάθιου Μακόναχι, Τσάρλι 
Χάναμ, Κόλιν Φάρελ, Χιου Γκραντ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κεν Σκοτ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ρομέν Πουερτολάς, Λικ Μποσί, Κεν Σκοτ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ντανούς, Μπερενίς Μπεζό, Ζεράρ Ζινιό, Έριν Μoριάρτι, Μπαρκάντ Αμπντί

ΧΑΛΒΑΗ 5-0

Ο Μάρκος Σεφερλής είναι ο αστυ-
νόμος Μπέκρας στην πρώτη του 
κινηματογραφική εμφάνιση. Σε 

περίπτωση που δεν το καταλάβατε από το 
λογοπαίγνιο του τίτλου, το «Χαλβάη 5-0», 
σε σενάριο του ίδιου, είναι μια κωμική 
ταινία μυστηρίου που υπόσχεται δεκάδες 
γκαγκ και ανατροπές. Ο διάσημος ηθο-
ποιός υποδύεται έναν ντετέκτιβ που ανα-
λαμβάνει μια περίπλοκη υπόθεση. Ένας 
χαλβαδοβιομήχανος βρίσκεται δολοφονη-
μένος στην έπαυλή του, χωρίς κάποιο απο-
δεικτικό στοιχείο. Ο αστυνόμος Μπέκρας 
έχει στη λίστα των υπόπτων πέντε ονόμα-
τα του στενού του κύκλου. Θα τα καταφέ-
ρει άραγε να εντοπίσει την αλήθεια; Πίσω 
από την κάμερα βρίσκεται ο συνεργάτης 
του Σεφερλή από την εποχή της σειράς 
«Χτυποκάρδια στο Seferly Hills», ο Μάνος 
Καμπίτης.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάνος Καμπίτης 
ΣΕΝΑΡΙΟ: Μάρκος Σεφερλής 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Μάρκος Σεφερλής, Ελένη Καστάνη, 
Γιάννης Ζουγανέλης, Δημήτρης Σταρόβας, Νίκος 
Βουρλιώτης, Βίκυ Κάβουρα

ΤΟ ΑΠΙΘΑΝΟ ΤΑΞΙΔΙ 
ΕΝΟΣ ΦΑΚΙΡΗ
THE EXTRAORDINARY 
JOURNEY OF THE FAKIR

THE GENTLEMEN
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Στο κείμενο του Καζαντζάκη 
εντύπωση μου έκανε η ποίηση. 
Πάνω απ’ όλα. Επίσης, η εφηβική 
ταυτότητα του κειμένου – δεν είναι 
τυχαίο ότι ο Καζαντζάκης το έγραψε 
σε πολύ νεαρή ηλικία. Το απόλυτο 
του έρωτα, η σεξουαλική ορμή, η 
τεράστια ευαισθησία, σε συνδυασμό 
με τεράστια έπαρση, βαθιά έλξη 
προς τον θάνατο, οργή προς το 
αντικείμενο του πόθου και, πάνω 
απ’ όλα, συγκλονιστικές υπαρξιακές 
αναζητήσεις και ερωτηματικά.

Τ
ο πρώτο λογοτεχνικό έργο του Νίκου 
Καζαντζάκη μεταφέρεται στη θεα-
τρική σκηνή του Bios, με την Ηρώ 
Μπέζου και τον Χρήστο Θάνο, κάθε 
Δευτέρα και Τρίτη. Τις υπόλοιπες η-
μέρες της εβδομάδας βρίσκουμε 
την Ηρώ Μπέζου στο Δημοτικό Θέ-

ατρο Πειραιά και στις «7 Αναζητήσεις», μια πρωτό-
τυπη σπονδυλωτή θεατρική παράσταση που βασί-
ζεται στις ραδιοφωνικές αναζητήσεις του Ερυθρού 
Σταυρού. Η πολυπράγμων ηθοποιός μάς εξηγεί πώς 
είναι να βρίσκεται σε δύο θεατρικά σανίδια ταυτό-
χρονα.

Το πρώτο λογοτεχνικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη 
μεταφέρεται στη θεατρική σκηνή του Bios. Πού ε-
στιάζει η παράσταση;
Σαφέστατα στον λόγο του κειμένου, που είναι υπέ-
ροχος. Δεν υπάρχει πρόθεση αναπαράστασης, εφό-
σον το ίδιο το βιβλίο δεν εστιάζει τόσο σε γεγονότα 
αλλά στην εσωτερική πάλη του αφηγητή. Ο ημερο-
λογιακός χαρακτήρας του κειμένου, που δικαιολογεί 
όλα αυτά που σε μια απλή αφήγηση θα θεωρούνταν 
αστοχίες (την επανάληψη, την υπερβολή, τις χειμαρ-
ρώδεις προτάσεις), οδήγησε κι εμάς σε μια από-
πειρα αναπαράστασης της εσωτερικής διαδρομής 
του ήρωα και όχι των εξωτερικών καταστάσεων.

Τι είναι αυτό που σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση 
στο κείμενο;
Η ποίηση. Πάνω απ’ όλα. Επίσης, η εφηβική ταυ-
τότητα του κειμένου – δεν είναι τυχαίο ότι ο Καζα-
ντζάκης το έγραψε σε πολύ νεαρή ηλικία. Το από-
λυτο του έρωτα, η σεξουαλική ορμή, η τεράστια ευ-
αισθησία, σε συνδυασμό με τεράστια έπαρση, βαθιά 
έλξη προς τον θάνατο, οργή προς το αντικείμενο του 
πόθου και, πάνω απ’ όλα, συγκλονιστικές υπαρξια-
κές αναζητήσεις και ερωτηματικά. Όλα αυτά που η 
εφηβική σοφία φέρνει στην επιφάνεια και στην πο-
ρεία της ζωής μας εκλογικεύονται ή αποδίδονται σε 
διανόηση και ωριμότητα. Μεγάλο ψέμα. Πιστεύω ότι 
είναι ύβρις να υποτιμούμε παντού και πάντα τη δι-
αύγεια της πρώτης νιότης.

Παράλληλα σας βρίσκουμε στο Δημοτικό Θέατρο 
Πειραιά, στη σπονδυλωτή παράσταση «7 Αναζητή-
σεις». Μιλήστε μας λίγο για τον δικό σας ρόλο σε 
αυτήν.
Ο μονόλογός μου έχει γραφτεί από τον Μάκη Τσίτα 
και σκηνοθετείται από τον Προμηθέα Αλειφερό-
πουλο. Έχει να κάνει με μια τραγουδίστρια που ζει στη 
Γερμανία, στα τέλη του ’60, μετακόμισε εκεί ως μετα-
νάστρια, φεύγοντας από ένα ελληνικό χωριό, πολλά 
χρόνια πριν και τώρα νιώθει την ευτυχισμένη ζωή 
της να αναστατώνεται από τις διαρκείς προσπάθειες 

INFO

Κείμενο: Νίκος Καζαντζάκης
Θεατρική προσαρμογή: Ηρώ Μπέζου - 
Χρήστος Θάνος
Σκηνοθεσία - Μουσική: Χρήστος Θάνος
Bios. Πειραιώς 84 Basement
Δευτέρα & Τρίτη  
(έως 14/4/2020)

Σκηνοθεσία: Προμηθέας Αλειφερόπουλος
Ερμηνεύει η Ηρώ Μπέζου
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Τετ.-Παρ. 20:30, Σάβ. 18:00 & 21:00, 
Κυρ. 19:00

Ηρώ Μπέζου

«Είναι ύβρις  
να υποτιμούμε  
τη διαύγεια  
της πρώτης νιότης»

  ΑΠΌ ΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΌΥΡΈΛΛΌΥ

των συγγενών της να την εντοπίσουν μέσω του Ερυ-
θρού Σταυρού. Είναι μια κωμικοτραγική ιστορία για το 
τι σημαίνει «φεύγω». Έτσι το αισθάνομαι εγώ.

Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό, θεωρείτε ότι 
το επίθετό σας έχει σταθεί εμπόδιο ή εφόδιο στην 
καριέρα σας;
Εμπόδιο.

Τι έχετε πάρει από τον πατέρα σας και τι από τη 
μητέρα σας;
Έχω πάρει το ύψος της μητέρας μου και τα χρώματα 
του πατέρα μου. Είναι ένας καημός.

Όφις και κρίνο 7 Αναζητήσεις  
Δεκαετία του ’60 / Μάκης Τσίτας: 
«Ούτε μέρα»



IN
TE

RV
IE

W

Εβελίνα Παπούλια

«Ουδέποτε έχω αισθανθεί 
αδύναμο φύλο»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
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Άρης Μπινιάρης σκηνοθετεί την «Ηλέ-
κτρα» του Σοφοκλή στο Θέατρο Τέχνης 
Καρόλου Κουν με την Εβελίνα Παπού-
λια. H ηθοποιός μάς εξηγεί γιατί θεωρεί 
τις γυναίκες πιο δυνατές από τους άντρες.

Μιλήστε μας για την παράσταση…
Είναι μια ματιά που φέρει τη σφραγίδα του Άρη Μπι-
νιάρη. Η αισθητική του και η σκηνοθεσία του είναι 
άμεσα συνδεδεμένες με τον λόγο, τη μουσική και την 
κινησιολογία. Αυτό που θα δει ο θεατής είναι μια δια-
φορετική προσέγγιση της τραγωδίας.

Διαβάζουμε στο δελτίο Τύπου της παράστασης: «Οι 
ηθοποιοί αντλούν πληροφορίες από τη ρυθμικότητα 
του κειμένου και μεταβολίζουν, με το σώμα και τη 
φωνή, σε θεατρική δράση τον ήχο και τον ρυθμό 
του ποιητικού λόγου. Με όχημα τη μουσική, δημι-
ουργούν μια δυναμική πλατφόρμα αναπαράστασης 
και αναδεικνύουν το συγκινησιακό πεδίο της αρ-
χαίας τραγωδίας». Πείτε μας κάτι παραπάνω…
Όλα όσα αναφέρει το δελτίο Τύπου ισχύουν ακριβώς, 
σε μια εκλογικευμένη βάση. Σημασία όμως έχει αυτό 
που παίρνει ο θεατής βλέποντας την παράσταση. Ως 
γνωστόν, η ανάγνωση του θεατή είναι η πιο ουσια-
στική, γιατί πολύ απλά το έργο μιλάει στην ψυχή του 
χωρίς να είναι απαραίτητο να μετατρέψει το συναί-
σθημά του σε λόγο. Πολλές φορές με την πολλή α-
νάλυση χάνεται η ουσία του περιεχομένου. Κι αυτό 
το έργο θεωρώ ότι έχει να πει πολλά. Τόσο το ίδιο το 
κείμενο όσο και η σύγχρονη παρουσίασή του μέσα 
από τη σκηνοθετική ματιά του Άρη Μπινιάρη. Θεωρώ 
πως η ακόμα μεγαλύτερη ανάλυση περιττεύει.

Υποδύεστε την Κλυταιμνήστρα, μία από τις πιο χα-
ρακτηριστικές γυναίκες-δηλητήριο της μυθολο-
γίας και της λογοτεχνίας. Κι ενώ στη μαζική συνεί-
δηση έχει περάσει πως σκότωσε τον Αγαμέμνονα 
μαζί με τον εραστή της, Αίγισθο, για την εξουσία 
και τον έρωτα, η αλήθεια είναι πως ο Αγαμέμνο-
νας προηγουμένως είχε σκοτώσει δυο παιδιά της, 
αφού τη βίασε και την ανάγκασε να τον παντρευτεί 
με το ζόρι. Είναι η ιστορία της Κλυταιμνήστρας και 
η «φήμη» της στην ιστορία μια ακόμα «διάκριση» 
εις βάρος των γυναικών; Εσείς έχετε αισθανθεί δυ-
σμένεια εξαιτίας του φύλου σας;
Όχι, κάθε άλλο! Πιστεύω πως κάθε άνθρωπος αντι-
λαμβάνεται τα γεγονότα γύρω του με βάση τις προ-
σλαμβάνουσές του. Εγώ ουδέποτε έχω αισθανθεί α-
δύναμο φύλο. Αντιθέτως, θεωρώ πως οι γυναίκες 
είμαστε πιο δυνατές, πιο ανθεκτικές και πολυπράγ-
μονες από τους άντρες. Παρ’ όλα αυτά, δεν με ενδι-
αφέρει να το παίξω ίση με τον άντρα. Γιατί καταλήγω 
να τα κάνω όλα εγώ κι εκείνος να έχει να ασχοληθεί 
μόνο με τη δουλειά του. Τον έχω ανάγκη σε κάποιους 
τομείς όσο έχει κι εκείνος εμένα.

Πώς θα περιγράφατε τον Άρη Μπινιάρη και τη συ-
νεργασία σας; Οι παραστάσεις του πάντα δημιουρ-
γούν εντύπωση.
Έχει όραμα, έχει στόχο, έχει βλέψεις, έχει έμπνευση, 
έχει άποψη, και όλα αυτά καταφέρνουν να βγάλουν 
στην επιφάνεια τη μοναδικότητά του και την προσω-
πική του σφραγίδα. Τον θαυμάζω απεριόριστα και τον 
θεωρώ σπουδαίο νέο σκηνοθέτη.

Στην τηλεόραση πρωταγωνιστείτε στο σίριαλ «Σπίτι 
Είναι» (Alpha). Φαίνεται πως στην τηλεόραση προ-
τιμάτε την κωμωδία από το δράμα. Ισχύει; Γιατί;
Μου αρέσει η κωμωδία στην τηλεόραση. Περνάνε οι 

ώρες των γυρισμάτων πιο ευχάριστα κι ανέμελα. Ω-
στόσο, έχω παίξει δραματικούς ρόλους σε σειρές και 
με γέμιζαν κι αυτές οι επιλογές μου.

Ζούμε στην εποχή της παντοκρατορίας των social 
media και εσείς έχετε μια πολύ ενεργό δράση στο 
Instagram. Χειρίζεστε μόνη σας τον λογαριασμό 
σας; Είναι εργαλείο για τη δουλειά σας ή ο προσω-
πικός σας χώρος έκφρασης και επικοινωνίας;
Το χειρίζομαι μόνη μου το Instagram. Είναι κάτι εύ-
κολο και γρήγορα επικοινωνιακό. Δεν χάνω πολύ 

χρόνο από τη ζωή μου ούτε από τη δουλειά μου. Το 
χρησιμοποιώ ως μέσο επικοινωνίας γι’ αυτά που 
εμένα με ενδιαφέρει να προβάλω.

Η κόρη σας, Αφροδίτη Λιάντου, ασχολείται με τη 
μουσική με έδρα της το Λονδίνο. Αν γυρίζατε πίσω 
τον χρόνο, θα προσπαθούσατε να ξεκινήσετε κι 
εσείς την καριέρα σας στο εξωτερικό;
Ζούσα στην Αμερική, συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, 
όπου σπούδασα και εργάστηκα και ως ηθοποιός και 
ως χορεύτρια.

Το χειρίζομαι μόνη μου το 
Instagram. Είναι κάτι εύκολο και 
γρήγορα επικοινωνιακό. Δεν χάνω 
πολύ χρόνο από τη ζωή μου ούτε από 
τη δουλειά μου. Το χρησιμοποιώ ως 
μέσο επικοινωνίας γι’ αυτά που εμένα 
με ενδιαφέρει να προβάλω.

INFO
Ηλέκτρα
του Σοφοκλή
Διασκευή (βασισμένη στη μετάφραση του Γ. Χειμωνά): Άρης Μπινιάρης
Σκηνοθεσία - Δραματουργία: Άρης Μπινιάρης
Παίζουν: Ελένη Μπούκλη, Εβελίνα Παπούλια, Δημήτρης Μανδρινός, Λένα Μποζάκη, 
Άρης Μπινιάρης, Νίκος Τσολερίδης, Τάσος Κορκός
Θέατρο Τέχνης
Φρυνίχου 14, Πλάκα
Τηλ.: 210 3222464
Τετ.-Κυρ. 21:15
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Υλικά

  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
Για τη βάση:
• Σε ένα μπολ ανακατεύουμε μαζί το αλεύρι, την 
άχνη, το αλάτι και τη βανίλια, ρίχνουμε μέσα το 
βούτυρο και δουλεύουμε το μείγμα με την παλάμη 
μέχρι να ανακατεύεται καλά το βούτυρο με τα στε-
ρεά υλικά. Προσθέτουμε τους κρόκους και δουλεύ-
ουμε τη ζύμη μέχρι να γίνει μια μάζα. Την κάνουμε 
μια μπάλα και τυλίγουμε με μεμβράνη. Την τοποθε-
τούμε στο ψυγείο για 30 λεπτά τουλάχιστον.

• Παγωμένη όπως είναι η ζύμη, την ανοίγουμε σε 
φύλλο με χοντρό πλάστη ανάμεσα σε δύο λαδόκολ-
λες. Το πάχος της δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3-4 χι-
λιοστά και πρέπει όταν τη στρώνουμε στην ταρτιέρα 
να καλύπτει τα τοιχώματα και να εξέχει λίγο.

• Με τη βοήθεια του πλάστη ανασηκώνουμε τη 
ζύμη και τη στρώνουμε στην ταρτιέρα. Την καθί-
ζουμε σωστά στις γωνίες και φροντίζουμε να έχει 
αρκετή ζύμη στα τοιχώματα.

• Με την ανάποδη του μαχαιριού αφαιρούμε τα πε-
ρισσεύματα. Τρυπάμε καλά το φύλλο της τάρτας και 
την αφήνουμε στο ψυγείο για 20 λεπτά. Κόβουμε ένα 
κομμάτι λαδόκολλα και το τσαλακώνουμε σε μπάλα. 
Το ανοίγουμε και το καθίζουμε πάνω στην τάρτα.

• Γεμίζουμε μέχρι το χείλος της τάρτας με βαρίδια 
(όσπρια, ρύζι κ.λπ.). Ψήνουμε την τάρτα σε καλά 
προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 20 λεπτά. 
Αφαιρούμε τη λαδόκολλα με τα βαρίδια. Ψήνουμε 
ξανά την τάρτα για 10-15 λεπτά, να ροδίσει καλά. Τη 
βγάζουμε από τον φούρνο και αφήνουμε στην άκρη 
να κρυώσει καλά.

Για τη γέμιση:
• Σε μια κατσαρόλα με χοντρό πάτο βάζουμε όλα 
τα υλικά της γέμισης, εκτός από το βούτυρο και το 
αλάτι, και ανακατεύουμε συνεχώς πάνω σε μέτρια 

φωτιά για 8-10 λεπτά, μέχρι να πήξει το μείγμα. Ανε-
βάζουμε λίγο τη θερμοκρασία και συνεχίζουμε για 
άλλα 2 λεπτά. Βγάζουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε 
μέσα το αλάτι και τους κύβους βούτυρο έναν-έναν 
και ανακατεύουμε καλά. Αδειάζουμε το μείγμα σε 
ένα μπολ, καλύπτουμε με μεμβράνη και το αφή-
νουμε στην άκρη να κρυώσει.

Για την ελβετική μαρέγκα:
• Γεμίζουμε μια κατσαρόλα λίγο πιο κάτω από τη μέση 
με νερό και βάζουμε πάνω στη φωτιά να βράσει.

• Σε ένα μπολ βάζουμε όλα τα υλικά της μαρέγκας 
εκτός από το αιθέριο έλαιο πορτοκαλιού και με ένα 
σύρμα ανακατεύουμε για λίγο. Βάζουμε το μπολ 
πάνω στην κατσαρόλα (δεν πρέπει να ακουμπήσει 
στο νερό) και σε μέτρια φωτιά ανακατεύουμε τη μα-
ρέγκα συνεχώς για 8-10 λεπτά. (Η θερμοκρασία του 
μείγματος πρέπει να φτάσει στους 80°C. Αν δεν έχου-
με θερμόμετρο, παίρνουμε λίγο μείγμα με τα δυο μας 
δάχτυλα και βλέπουμε αν νιώθουμε τη ζάχαρη. Αν τη 
νιώθουμε, συνεχίζουμε το χτύπημα για λίγο ακόμη).

• Βγάζουμε το μπολ από την κατσαρόλα και με μί-
ξερ χτυπάμε για 5 λεπτά ή μέχρι να γίνει η μαρέγκα 
μας σφιχτή και να γυαλίζει. Τότε ρίχνουμε το αιθέριο 
έλαιο πορτοκαλιού και ανακατεύουμε.
 
Παρασκευή τάρτας:
• Απλώνουμε τη γέμιση σε όλη την επιφάνεια της 
τάρτας και πάνω στη γέμιση απλώνουμε τη μα-
ρέγκα. Αφού έχουμε προθερμάνει το γκριλ στους 
220°C, ψήνουμε την τάρτα για περίπου 2 λεπτά, μέ-
χρι να πάρει χρώμα.

• Τη βγάζουμε από τον φούρνο και, αφού κρυώσει, 
τη βάζουμε στο ψυγείο μέχρι την ώρα που θα σερ-
βίρουμε.

Τάρτα πορτοκαλιού  
με ελβετική μαρέγκα

Για τη βάση:
•  4,5-5 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις που έχουμε 

κοσκινίσει
• 1,5 φλιτζάνια ζάχαρη άχνη
• 1/2 κ.γλ. βανίλια
• 1/4 κ.γλ. αλάτι
•  450 γρ. βούτυρο κομμένο σε κύβους σε θερμοκρασία 

δωματίου
• 2 κρόκοι αυγών

Για τη γέμιση:
• 6 μεγάλοι κρόκοι αυγού
• 3/4 φλιτζάνι ζάχαρη κρυσταλλική
• ξύσμα από ένα πορτοκάλι
•  1/4 φλιτζάνι συν 1 κ.σ. φρέσκος χυμός πορτοκαλιού
• 2 κ.σ. συν 1,5 κ.γλ. φρέσκος χυμός λεμονιού
• 1/8 κ.γλ. αλάτι
• 125 γρ. βούτυρο κομμένο σε κύβους

Για την ελβετική μαρέγκα:
• 170 γρ. ασπράδι αυγού (από 5-6 μεγάλα αυγά)
• 255 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη (1 1/4 φλιτζάνι συν 1 κ.σ.)
• 1 πρέζα αλάτι
• 1/4 κ.γλ. φρέσκος χυμός λεμονιού
• 3-4 σταγόνες αιθέριο έλαιο πορτοκαλιού

www.freesunday.gr
02.02.202036 FREETIME

C
O

O
K 

FIL
ES

Μερίδες: 8
Χρόνος μαγειρέματος: 75 λεπτάΒαθμός δυσκολίας: μέτριο



www.freesunday.gr 3702.02.2020 FREETIME
BO

O
KS

 

Το Σώμα: Ένας ταξιδιωτικός οδηγός,  
Bill Bryson, εκδ. Μεταίχμιο

Αν σας αποσυναρμολογήσουμε, είστε πραγματικά τεράστιοι. 
Αν κάποιος ίσιωνε και τέντωνε τους πνεύμονές σας, θα 
κάλυπταν ένα γήπεδο του τένις και οι αεραγωγοί μέσα 
τους θα έφταναν από το Λονδίνο μέχρι τη Μόσχα. Το μήκος 
όλων των αιμοφόρων αγγείων θα αγκάλιαζε τη Γη δυόμισι 
φορές. Το πλέον αξιοσημείωτο κομμάτι όλων αυτών είναι 
το DNA σας. Έχετε ένα μέτρο από αυτό χωμένο μέσα σε 
κάθε κύτταρο και έχετε τόσο πολλά κύτταρα που, αν κάνατε 
όλο το DNA στο σώμα σας μία και μόνο λεπτή κλωστή, το 
μήκος της θα ήταν δέκα δισεκατομμύρια μίλια, θα έφτανε 
πέρα από τον Πλούτωνα. Για σκεφτείτε το: υπάρχει αρκετό υλικό στον εαυτό σας ώστε να 
φτάσει πέρα από το ηλιακό σύστημα. Ανήκετε στο σύμπαν, με την πιο κυριολεκτική έννοια 
του όρου.
Απολύτως προσιτό και εξόχως εθιστικό, το βιβλίο είναι το πλέον εμπεριστατωμένο εγχειρί-
διο για να κατανοήσετε το σώμα στο οποίο κατοικείτε – πώς λειτουργεί, πώς αυτοθερα-
πεύεται και πώς μπορεί να «χαλάσει». Γραμμένο με αφοπλιστικό χιούμορ και άφθαστη 
ευφυΐα από τον μεγαλύτερο σύγχρονο εκλαϊκευτή, το «Σώμα» θα σας συναρπάσει με τα 
απίστευτα επιστημονικά δεδομένα που θα μάθετε (το σώμα σας έφτιαξε ένα εκατομμύ-
ριο ερυθρά αιμοσφαίρια όσο εσείς διαβάζατε αυτό το κείμενο) και θα σας βοηθήσει να 
αντιληφθείτε βαθύτερα το θαύμα της ζωής γενικότερα, αλλά και του εαυτού σας ειδικότε-
ρα. Διάγουμε τον βίο μας μέσα σε αυτή τη ζεστή μάζα από σάρκα και όμως τη θεωρούμε 
εντελώς δεδομένη, γράφει ο Bryson. Το «Σώμα» θα γιατρέψει αυτή σας την αδιαφορία με 
γενναίες δόσεις εκπληκτικών πληροφοριών και ακαταμάχητα διασκεδαστικών ιστοριών 
από την ιστορία της επιστήμης.

Ταξίδι στον κόσμο του σεξ,  
Διονύσης Ν. Βαλλιανάτος, εκδ. Παπαζήση

Αν πραγματικά ο έρωτας και το σεξ είναι πόλεμος ή σύ-
γκρουση μεταξύ των δύο φύλων, μπορούμε να οριοθετή-
σουμε ως περίοδο ανακωχής το σεξουαλικό ζευγάρωμα, 
μια ανακωχή η οποία όμως είναι ένοπλη για μια σειρά αιτι-
ών, από τις οποίες η κυριότερη εντοπίζεται στο γεγονός ότι 
η κατοχή, που έπεται του πολέμου, περιλαμβάνει τον φόβο 
της απώλειας, είτε της κυριαρχίας είτε της αυτοκυριαρχίας, 
και επομένως επιβάλλει συνεχή επαγρύπνηση.
Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι του σεξ ο Διονύσης Βαλλιανάτος 
προσπαθεί να μας πλησιάσει όσο μπορεί περισσότερο, ζώ-
ντας μαζί μας καταστάσεις και τρέχοντα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. 
Όσο για τα… επιπρόσθετα μικρής πλάγιας γραφής, τα έγραψε για να ξεφύγει λίγο από το 
πολύ επιστημονικό και να μειδιάσουμε, περιγράφοντας διαφορετικά τα… του ταξιδιού.
Το βιβλίο αυτό, παρ’ ότι επιστημονικό, γραμμένο με ιδιαίτερο χιούμορ –ένα πάντρεμα 
πολύ δύσκολο, λόγω των θεμάτων που αναλύει–, είναι μια περιγραφή, περιπλάνηση και 
ανάλυση εικόνων ενός ταξιδιώτη σε ένα ταξίδι στην περιπέτεια της ανθρώπινης ύπαρξης, 
στον έρωτα, στον πόθο, στη χημεία της συνεύρεσης και στη δύναμη να κάνεις το βάρος της 
ζωής θάρρος για τον έρωτα και την ηδονική αγκαλιά.
Κατά τον πλου, μαθαίνεις να είσαι αυτός που είσαι και να λες αυτό που αισθάνεσαι, γιατί, 
αν κοιτάξεις γύρω σου, υπάρχουν ζευγάρια όπου ο ένας από τους δύο τουλάχιστον… 
περισσεύει – αγάπη δεν είναι να κοιτάζουμε ο ένας τον άλλον, αλλά να βλέπουμε μαζί 
προς την ίδια κατεύθυνση.
Και βέβαια δεν ισχύει ότι σε ένα ζευγάρι ο ένας τουλάχιστον πρέπει να είναι πιστός… κατά 
προτίμηση ο άλλος!

Μια σύντομη ιστορία της Ευρώπης,  
Simon Jenkins, εκδ. Ψυχογιός

Η Ευρώπη υπήρξε για δύο χιλιετίες μία εξαιρετικά επι-
τυχημένη ήπειρος. Σε αυτό το εκπληκτικό νέο του βιβλίο 
ο Σάιμον Τζένκινς αφηγείται την ιστορία της εξέλιξής της 
από ένα πεδίο μάχης πολεμοχαρών φυλών σε έναν χώρο 
ειρήνης, πλούτου και ελευθερίας – μια ιστορία που ξεκινά 
από την αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, περνάει από τον 
Μεσαίωνα, την Αναγέννηση και τη Γαλλική Επανάσταση, 
φτάνει στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους και καταλήγει στο 
σήμερα.
Ο Τζένκινς αναφέρεται σε διάφορες προσωπικότητες, από 
τον Ιούλιο Καίσαρα και τη Ζαν ντ’ Αρκ μέχρι τον Ουέλινγκτον και την Άνγκελα Μέρκελ, και 
από τον Αριστοτέλη μέχρι τον Σαίξπηρ και τον Πικάσο. Επικεντρώνεται σε ποικίλα θέματα, 
από τις νεανικές φιλοδοξίες και τις θρησκευτικές συγκρούσεις μέχρι τους γεωγραφικούς 
περιορισμούς και τις εισβολές, και τα ενώνει όλα αυτά σε μια αφήγηση με χρονολογική 
σειρά, γεμάτη κύρος αλλά και προσωπικό χρώμα.
Η Ευρώπη, παρά τις συνεχείς αναταράξεις, έχει αφήσει ένα ανεξίτηλο σημάδι στον κόσμο. 
Πώς κατάφερε μια τόσο μικρή ήπειρος να γίνει τόσο δυνατή; Πώς όλες αυτές οι χερσό-
νησοι και τα νησιά πέτυχαν με τον καιρό να αναπτύξουν συλλογική συνείδηση; Πώς η 
διπλωματία κατέληξε τόσο συχνά σε λουτρό αίματος και ποιες είναι οι συνέπειες αυτού 
σήμερα;
Παρ’ όλη τη σημαίνουσα θέση της Ευρώπης στην πολιτική, στην οικονομία και στον πο-
λιτισμό, μέχρι τώρα δεν είχε γραφτεί κάποιο συνοπτικό βιβλίο για να πει την ιστορία της. 
Το πορτρέτο που σκιαγραφεί ο Τζένκινς δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο – ή πιο 
αριστουργηματικό.

Από στόμα σε στόμα,  
Jonah Berger, εκδ. Κλειδάριθμος

Τι κάνει ένα προϊόν δημοφιλές; H διάδοση από στόμα σε 
στόμα είναι δέκα φορές πιο αποδοτική με το παραδοσιακό 
μάρκετινγκ. Ωστόσο, γιατί επιλέγουμε να μιλάμε και να 
διαδίδουμε προϊόντα, ενώ προσπερνάμε άλλα; Τι τα κάνει 
τελικά να «πιάσουν», να διαδίδονται, να γίνονται viral; 
Σύμφωνα με τον Τζόνα Μπέργκερ, η κοινωνική επιρροή 
διαμορφώνει τα πάντα, από τα αυτοκίνητα που αγοράζουμε 
μέχρι τα ονόματα που δίνουμε στα παιδιά μας. Στο βιβλίο 
αυτό ο συγγραφέας διαμορφώνει έξι αρχές με βάση τις 
οποίες καθετί μπορεί να γίνει δημοφιλές: προϊόντα, βίντεο, πολιτικές πρωτοβουλίες, τρα-
γούδια. Παράλληλα παρουσιάζει μια σειρά από συγκεκριμένες πρακτικές τεχνικές για να 
διαδώσετε τις ιδέες σας, με παραδείγματα από μεγάλες εταιρείες, όπως οι Apple, Nestlé, 
Mars, Nike και Amazon.

βιβλία για 
τον Φεβρουάριο4
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Μάσκα προσώπου
• 1 φακελάκι χαμομήλι
• 1 κ.σ. βρώμη (σε σκόνη)
• 2 κ.σ. μέλι
• 2-3 σταγόνες αμυγδαλέλαιο
Κόβεις το φακελάκι στη μέση και αδειάζεις 
το χαμομήλι σε ένα μπολ. Προσθέτεις τα 
υπόλοιπα υλικά και ανακατεύεις μέχρι να γίνει 
μια ομοιόμορφη πάστα. Απλώνεις τη μάσκα με 
κυκλικές κινήσεις ομοιόμορφα στο πρόσωπό 
σου και την αφήνεις να δράσει για 15 λεπτά. 
Ξεβγάζεις το πρόσωπό σου με κρύο νερό και 
το σκουπίζεις ταμποναριστά με μια καθαρή 
πετσέτα.

Αντιρυτιδική μάσκα προσώπου
• Άνθη χαμομηλιού (κανονικό χαμομήλι)
• 1 κ.σ. μέλι
• Ασπράδι από 1 φρέσκο αυγό
• Αμυγδαλέλαιο
• Γάζα
Σε ένα κατσαρολάκι με νερό βράζεις το 
χαμομήλι. Μόλις πάρει την πρώτη βράση, 
σουρώνεις. Βάζεις στην άκρη το αφέψημα. 
Μόλις κρυώσει λίγο σε ένα μπολάκι, 
προσθέτεις 1 κ.σ. μέλι, το ασπράδι, μερικές 
σταγόνες αμυγδαλέλαιο και χτυπάς μέχρι 
να αποκτήσει την υφή κρέμας. Παίρνεις 2-3 
στρώσεις γάζας και τοποθετείς το μείγμα, σαν 
να ετοιμάζεις κομπρέσες. Σε καθαρό πρόσωπο 
αφήνεις μέχρι 20 λεπτά και μετά καθαρίζεις 
με ζεστό νερό. Στεγνώνεις το πρόσωπό σου 
ταμποναριστά και βάζεις την κρέμα ημέρας ή 
νύχτας που χρησιμοποιείς.

Μάσκα μαλλιών
• 1 κρόκος αυγού
• 2 κ.σ. μέλι
• 2-3 κ.σ. χαμομήλι
• 3-4 σταγόνες λεμόνι
• 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
Σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνεις το λάδι χωρίς 
να το κάψεις και προσθέτεις όλα τα υλικά. 
Ανακατεύεις και αφήνεις στην άκρη για μισή 
ώρα. Αφού λουστείς και σκουπίσεις με μια 
πετσέτα καλά τα μαλλιά σου, απλώνεις τη 
μάσκα ξεκινώντας από τις ρίζες των μαλλιών. 
Στη συνέχεια τυλίγεις τα μαλλιά σου με μια 
ζεστή πετσέτα (έτσι θα ανοίξουν οι πόροι 
του δέρματος και η μάσκα θα λειτουργήσει 
καλύτερα). Αφήνεις για 20 λεπτά και ξεπλένεις 
τα μαλλιά σου με άφθονο χλιαρό νερό.

Πρησμένα μάτια
Φροντίστε να φυλάς στην κατάψυξη τα 
χρησιμοποιημένα φακελάκια χαμομήλι. Τα 
αφήνεις σε θερμοκρασία δωματίου για 3 λεπτά 
και μετά τα ακουμπάς πάνω στα κλειστά βλέφαρα. 
H τανίνη του χαμομηλιού περιορίζει το πρήξιμο.

Αφαίρεση μακιγιάζ
Ανακατεύεις 2 κ.σ. γάλα, 2 κ.σ. αφέψημα 
χαμομηλιού και λίγη λιωμένη χλωρή 
καρυδόφλουδα με λάδι. Το χρησιμοποιείς 
κανονικά σαν γαλάκτωμα καθαρισμού, 
απλώνοντάς το κατευθείαν στο πρόσωπο ή 
βάζοντάς το σε βαμβάκι. Μόλις τελειώσεις με τον 
καθαρισμό, πλένεις το πρόσωπό σου με νερό.
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Το χαμομήλι, εκτός των άλλων, 
αποτελεί ένα ισορροπημένο και 

σημαντικό καλλυντικό που είναι 
χρήσιμο σε κάθε γυναίκα, αφού 

μειώνει τους ερεθισμούς στο 
πρόσωπο και τις σακούλες κάτω 

από τα μάτια, ενώ τονώνει τα 
ταλαιπωρημένα μαλλιά.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Χαμομήλι, 
ο φυσικός σύμμαχος 

ομορφιάς



 

Τρία tips  
για να χάσεις κιλά

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

Mavridou 
• Instagram: christymav  
•  Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου
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1 Κάνε αυτό όταν ξυπνήσεις: Πριν κοιμηθείς, βάλε ένα ποτήρι νερό στο 
κομοδίνο σου και άφησέ το εκεί. Όταν ξυπνήσεις το πρωί, πριν ση-

κωθείς, πιες όλο το ποτήρι. Τα οφέλη για την υγεία σου θα είναι τεράστια. 
Το νερό είναι βασικό για όλες τις λειτουργίες του σώματος: για την ενερ-
γητικότητα, τον μεταβολισμό, τη λειτουργία των οργάνων σου. Ένα ποτήρι 
νερό μόλις ξυπνήσεις το πρωί ενυδατώνει το σώμα σου και ενισχύει τον 
μεταβολισμό σου έως και 25%!

2Φάε αυτό πριν από τη γυμναστική: Το μήλο είναι ένα εξαιρετικό σνακ 
πριν από την προπόνηση, καθώς έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και 

πολλές φυτικές ίνες που καθυστερούν την πέψη του. Επίσης, έρευνα δεί-

χνει πως οι πολυφαινόλες στα μήλα συμβάλλουν στην αύξηση της δύναμης 
και της αντοχής, αλλά και στη μείωση του σωματικού λίπους. Μπορείς να 
φας ένα μικρό μήλο ακόμα και μισή ώρα πριν από την προπόνηση, αν είναι 
μεγάλο μπορείς να το φας μία ώρα πριν.

3Μην κάθεσαι ενδιάμεσα από τα σετ. Αντί να ξεκουράζεσαι ανάμεσα 
στα σετ με τα βαράκια στο γυμναστήριο, κάνε λίγη αεροβική, όπως 

βήμα πάνω σε step ή στη bosu, ελλειπτικό, battle ropes, τραμπολίνο. Αυτό 
ανεβάζει τους παλμούς σου και την ένταση της προπόνησης, καις περισσό-
τερες θερμίδες και κερδίζεις χρόνο, καθώς σημαίνει πως δεν θα χρειαστεί 
να κάνεις καθόλου αεροβική πριν από τα βάρη.

Της Χριστίνας Μαυρίδου
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