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σελ. 17

Aθ. Τσακρής 
Κάθε μέρα που περνάει 
χωρίς κρούσμα του 
κοροναϊού στη χώρα 
μας είναι χρόνος 
κερδισμένος 

Κλ. Κυριακίδης 
Καλές οι εντυπώσεις  
από το πέρασμα Μητσοτάκη 
από Σ. Αραβία - Εμιράτα.  
Οι προϋποθέσεις  
για να έρθουν επενδύσεις 
σελ. 10-11
σελ. 13

Κ. Μακεδόνας 
«Υπήρχε μια εποχή 
που η καλλιτεχνική 
ελευθερία δεν ήταν 

αυτονόητη» 

σελ. 32-33 σελ. 18

Πώς το Instagram  
αλλάζει τα πρότυπα 
ομορφιάς 

ΤΟΥΡΚΊΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΊΚΟ - ΜΚΟ: 

ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΊ ΑΝΤΊΘΕΣΕΩΝ
� ΟΔ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: «ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΜΚΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ»

� ΘΟΛΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΚΟ
� Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ: ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΕ ΣΥΡΙΑ, ΛΙΒΥΗ

σελ. 4-8

Το e-shopping  
μάς πάει πολύ 

σελ. 20-21
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Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04-05 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ο νεο-
οθωμανισμός του Ερντογάν δεν αποδίδει
06-07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΟΔ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ «Οι 
κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τις ΜΚΟ κατά το 
δοκούν»
08 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ ΜΚΟ και 
ελληνικό κράτος: Μια θολή συνύπαρξη
10-12 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 2+1 εμπόδια 
στον δρόμο της οικονομικής απογείωσης
13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΛ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ «Αν δεν 
βελτιωθεί το οικονομικό περιβάλλον, δεν θα 
έρθουν οι Σαουδάραβες»
14 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τεράστιες οι αποκλίσεις των 
μισθών στην Ευρώπη
15 // ΕΥΡΩΠΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Μεγάλη Βρετανία ή 
Μικρή Αγγλία;
16 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Το λάθος…
17 // ΑΡΘΡΟ ΑΘ. ΤΣΑΚΡΗΣ Κάθε μέρα που 
περνάει χωρίς κρούσμα στη χώρα μας είναι 
χρόνος κερδισμένος
18 // ΚΟΣΜΟΣ Πώς τα κοινωνικά δίκτυα 
καθορίζουν τη γυναικεία ομορφιά
20-21 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Το e-shopping μάς πάει 
πολύ
22 // ΥΓΕΙΑ Τέσσερις στους δέκα ανθρώπους 
θα διαγνωστούν με καρκίνο σε κάποια φάση 
της ζωής τους
23 // ΥΓΕΙΑ Πυρετός από γρίπη, βήχας από 

κοροναϊό

25 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Από 1η Μαΐου 

απελευθερώνονται οι πλειστηριασμοί

SPORTS
27 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις από το 

Betarades.gr

FREE TIME
30 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώμενα της 

εβδομάδας

31 // ΠΡΟΣΩΠΟ Μ. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ «Κάπου στον 

κόσμο υπάρχει το άλλο μας μισό»

32-33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 

«Υπήρχε μια εποχή που η καλλιτεχνική 

ελευθερία δεν ήταν αυτονόητη»

34 // CINEMA Τι θα δούμε στις 

κινηματογραφικές αίθουσες

35 // ΠΑΙΔΙ Πότε το παιδί μου κινδυνεύει να 

αναπτύξει διατροφική διαταραχή;

36 // COOK FILES Γλώσσα Meunière 

πικάντικη

37 // BOOKS Έξι αστυνομικά μυθιστορήματα 

για δυνατούς λύτες

38 // BEAUTY Πώς να φροντίσετε τις ρυτίδες 

στον λαιμό σας

*ΑΠΑΓΌΡΕΥΕΤΑΙ η αναδη-
μοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική, μερική ή περιληπτική, ή 
κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχομένου της 
εφημερίδας με οποιονδήποτε 
τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως 
ή άλλον, χωρίς προηγούμενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νό-
μοι 238/ 1970, 4301/1979, Ν. 
100/1975, ΝΔ 3565/1956 και 
4254, 1962 και κανόνες του 
Διεθνούς Δικαίου.
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Ο
ι εξελίξεις σε Συρία και Λιβύη είναι σε 
εντελώς άλλη κατεύθυνση από τον νεο-
οθωμανικό σχεδιασμό του Ερντογάν. Υ-
ποτίθεται ότι η Άγκυρα προωθεί τον έ-
λεγχό της σε σημαντικό τμήμα της Συ-
ρίας και πως θα πρωταγωνιστήσει στη 
Λιβύη με βασικό στόχο την υπογραφή 

συμβολαίων αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για λογα-
ριασμό τουρκικών επιχειρήσεων.
Αυτή είναι η θεωρία, η οποία προς το παρόν δεν έχει σχέση με 
την πραγματικότητα. Ο Ερντογάν βρίσκεται σε εξαιρετικά δύ-
σκολη θέση εξαιτίας της επίθεσης που εξαπολύουν τα στρατεύ-
ματα του καθεστώτος Άσαντ, στη Συρία, για την ανακατάληψη 
της ευρύτερης περιοχής της πόλης Ιντλίμπ. Πρόκειται για το 
τελευταίο τμήμα του συριακού εδάφους που ελέγχεται ακόμη 
από τις αντικαθεστωτικές δυνάμεις, ένα μείγμα αντιπάλων του 
καθεστώτος Άσαντ και τζιχαντιστών.

Ο ΝΕΟ-ΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟΣ  
ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ  
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΙ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Μεγαλώνουν τα προβλήματα της Άγκυρας  
σε Συρία και Λιβύη.

Το χτύπημα στην Ιντλίμπ έδειξε τα 
όρια της επιρροής της Τουρκίας στη 
Συρία.

Ο νεο-οθωμανισμός της Άγκυρας 
μπορεί να την παγιδεύσει στο τέλμα 
της Λιβύης.

Σκληρό χτύπημα
Η επίθεση των συριακών στρατευμάτων, τα οποία υποστηρίζο-
νται από τη ρωσική αεροπορία, κόστισε τη ζωή σε οκτώ Τούρ-
κους στρατιωτικούς. Η Τουρκία έχει αναπτύξει δυνάμεις στην Ι-

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

ντλίμπ και σε άλλες πόλεις της στρατηγικής σημασίας περιοχής 
με στόχο να προστατέψει τις αντικαθεστωτικές δυνάμεις, τους 
τζιχαντιστές, ορισμένους από τους οποίους χρησιμοποιεί σαν 
μισθοφόρους στη Λιβύη, αλλά και για να διατηρήσει σημαντική 
επιρροή στη Συρία.
Ο Ερντογάν πρωταγωνίστησε στην προσπάθεια ανατροπής του 
καθεστώτος Άσαντ το 2011 και στήριξε με διάφορους τρόπους 
τους αντιπάλους του καθεστώτος κατά τη διάρκεια του εμφυ-
λίου που ακολούθησε.
Προωθώντας τις δυνάμεις του στην Ιντλίμπ, ο συριακός στρα-
τός υποχρεώνει τις τουρκικές δυνάμεις να εγκαταλείψουν θέ-
σεις που έχουν καταλάβει, προκειμένου να μην υποστούν με-
γαλύτερες απώλειες.
Ο Ερντογάν μίλησε με σκληρά λόγια για το καθεστώς Άσαντ, 
αλλά και τους Ρώσους «συμμάχους» του, και ανακοίνωσε πλήγ-
ματα κατά των συριακών δυνάμεων. Σύμφωνα με την Άγκυρα, 
«εξουδετερώθηκαν» 72 Σύροι στρατιωτικοί, ενώ ανεξάρτητοι 
παρατηρητές εκτιμούν ότι οι απώλειες των συριακών στρατευ-
μάτων είναι περίπου στο 1/5 από αυτές που δηλώνει η Άγκυρα.

Ανθρωπιστική κρίση
Η περιοχή για τον έλεγχο της οποίας μάχονται οι συριακές δυ-
νάμεις έχει σε αυτή τη φάση γύρω στα 3 εκατομμύρια κατοί-
κους, πολλοί από τους οποίους είναι πρόσφυγες προερχόμε-
νοι από άλλες περιοχές της Συρίας. Τις τελευταίες εβδομάδες 
γύρω στα 400.000 άτομα αναγκάστηκαν να πάρουν τον δρόμο 
της προσφυγιάς και πολλοί από αυτούς θα προσπαθήσουν να 
περάσουν τα σύνορα με την Τουρκία σε αναζήτηση σχετικής α-
σφάλειας.
Δημιουργείται έτσι τεράστιο πολιτικό πρόβλημα για τον Ερντο-
γάν. Στην Τουρκία έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 3,6 εκατομ-
μύρια πρόσφυγες από τη Συρία, με αποτέλεσμα να δημιουργού-
νται κοινωνικές εντάσεις, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα 
και κυρίως στην Κωνσταντινούπολη. Ύστερα από συνεννόηση 
με τις ΗΠΑ, οι οποίες απέσυραν τις δυνάμεις τους από περιο-
χές της ΒΑ Συρίας που ήταν υπό κουρδικό έλεγχο, τα τουρκικά 
στρατεύματα κατέλαβαν με τη βοήθεια «ατάκτων» περιοχές των 
Κούρδων στη ΒΑ Συρία. Με την κίνηση αυτή ο Ερντογάν έ-
στειλε το μήνυμα στην τουρκική κοινή γνώμη ότι καταπολεμά 
την «τρομοκρατία των Κούρδων» και προετοιμάζει τη μεταφορά 
εκατομμυρίων Σύρων προσφύγων από την Τουρκία σε κατεχό-
μενα από αυτήν τμήματα της ΒΑ Συρίας.
Αν κρίνουμε απ’ όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή της Ι-
ντλίμπ, ολοκληρώνεται η επικράτηση των δυνάμεων του Άσαντ 
σε βάρος των αντικαθεστωτικών και των τζιχαντιστών που υπο-
στηρίζονται από τον Ερντογάν, μειώνεται η επιρροή της Τουρ-
κίας στη Συρία σε όφελος της Ρωσίας και δημιουργείται ένα νέο 
κύμα προσφύγων με κατεύθυνση την Τουρκία, ενώ ο Ερντογάν 
είχε δημιουργήσει την εντύπωση πως είχε βρει τον τρόπο να 
περιορίσει τον αριθμό των Σύρων προσφύγων στην Τουρκία.
Οι δυνάμεις της Συρίας και της Ρωσίας χρησιμοποιούν όλα τα μέσα 
για να εξουδετερώσουν τους αντιπάλους τους, χτυπώντας ακόμη 
και τα νοσοκομεία της περιοχής. Η συριακή αεροπορία ειδικεύ-
εται στις ρίψεις των λεγόμενων «βομβών βαρελιού», που προκα-
λούν τεράστιες απώλειες στον άμαχο πληθυσμό. Βασικό χαρακτη-
ριστικό του εμφυλίου στη Συρία είναι ότι όλες οι πλευρές, συρι-
ακά στρατεύματα, αντικαθεστωτικοί, τζιχαντιστές, Τούρκοι, Ρώσοι, 
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Ο Μητσοτάκης ακολουθεί με επιτυχία τη διεθνοπολιτική στρατηγική ήρεμης 
δύναμης.

Ιρανοί, επιδίδονται σε απίστευτες αγριότητες, οι οποίες σε πολλές 
περιπτώσεις έχουν τα χαρακτηριστικά εγκλημάτων πολέμου.
Η τουρκική διπλωματία επιδιώκει να εξασφαλίσει την υποστή-
ριξη της Ε.Ε. ώστε να περιοριστεί κάπως η ανθρωπιστική κατα-
στροφή στην περιοχή της Ιντλίμπ και να ελεγχθεί η ροή Σύρων 
προσφύγων προς την Τουρκία. Η Άγκυρα, όταν το κρίνει σκό-
πιμο –όπως στις περιοχές των Κούρδων της ΒΑ Συρίας–, προ-
καλεί η ίδια ανθρωπιστική κρίση και, όταν δέχεται στρατιωτική 
πίεση, διαμαρτύρεται για την ανθρωπιστική κρίση που προκα-
λούν τα αντίπαλα στρατεύματα.

Δύσκολη σχέση
Ο Ερντογάν διαμαρτυρήθηκε έντονα στον Πούτιν, θεωρώντας 
ότι οι επιθέσεις συριακών στρατευμάτων, με κάλυψη της ρω-
σικής αεροπορίας, είναι αντίθετες στη Συμφωνία της Αστάνα, 
βάσει της οποίας Ρωσία, Τουρκία και Ιράν προσπάθησαν να 
προσδιορίσουν τις σχέσεις τους στη Συρία.
Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, παραμένει η βασική αντίθεση, 
η οποία προσδιορίζει, σε μεγάλο βαθμό, τις εξελίξεις. Η Ρωσία υπο-
στηρίζει το καθεστώς Άσαντ, ενώ η Τουρκία πρωταγωνίστησε στην 
αποσταθεροποίησή του, έχοντας εδαφικές βλέψεις στη Συρία.
Ο διεθνής Τύπος ασχολείται εκτενώς με τη δύσκολη έως εκρη-
κτική σχέση Τουρκίας-Ρωσίας και καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι για διάφορους λόγους το πλεονέκτημα ανήκει στη Μόσχα.
Πρώτον, στο πεδίο των μαχών οι υποστηριζόμενες από τη Ρωσία 
συριακές δυνάμεις κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Ο εμφύλιος στη 
Συρία φαίνεται να τελειώνει με επικράτηση του καθεστώτος Άσαντ.
Δεύτερον, παρά την ενεργειακή συνεργασία Ρωσίας-Τουρκίας 
και την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου TurkStream, 
οι όροι είναι, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί αναλυτές, υπέρ της 
Ρωσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμολόγηση είναι πολύ πιο 
αυστηρή για την Τουρκία απ’ ό,τι για τη Γερμανία.
Τρίτον, και στο θέμα της Λιβύης η Μόσχα δεν διστάζει να φέρει 
σε δύσκολη θέση την Άγκυρα, αν και υποτίθεται ότι συνεννο-
ούνται μεταξύ τους για να καλύψουν το μεγάλο κενό επιρροής 
που δημιουργεί η ουσιαστική αποχώρηση των Ευρωπαίων από 
μια χώρα στην οποία είχαν παραδοσιακά πρωταγωνιστικό ρόλο.
Ακόμη δεν μπορεί να καταλάβει ο Ερντογάν πώς ο στρατάρχης 
Χαφτάρ αρνήθηκε να προσυπογράψει στις συνομιλίες που έγι-
ναν στη Μόσχα τη συμφωνία για κάποιου είδους ανακωχή στην 
οποία κατέληξαν ο Πούτιν και ο Ερντογάν.
Τέταρτον και κυριότερο, έχοντας κάνει εντυπωσιακά ανοίγματα 
προς τη Ρωσία και προκαλώντας τις σχετικές αντιδράσεις των ΗΠΑ 
και του ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν είναι πολύ δύσκολο να απευθυνθεί σε 
αυτούς για να εξισορροπήσει τις σχέσεις του με τον Πούτιν.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι Πούτιν και Ερντογάν έχουν σημα-
ντικά κοινά συμφέροντα στη Συρία και στη Λιβύη. Ταυτόχρονα, 
όμως, έχουν και αγεφύρωτες αντιθέσεις, ενώ ο Ερντογάν δυ-
σκολεύεται, για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, να δεχτεί την 
εικόνα της πρωτοκαθεδρίας του Πούτιν.

Το τέλμα της Λιβύης
Οι μεγάλες πολιτικές και οικονομικές ευκαιρίες που οραματί-
ζεται ο Ερντογάν στη Λιβύη, στο πλαίσιο του νεο-οθωμανισμού 
του, είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αξιοποιηθούν.
Ο Χαφτάρ έχει σκληρύνει τη στάση του, σε μια προσπάθεια να προ-
καλέσει την οικονομική αποδυνάμωση της κυβέρνησης της Τρίπο-
λης. Έτσι, χρησιμοποιεί τις φιλικές προς αυτόν φυλές της ανατο-
λικής Λιβύης για να κλείσουν οι πετρελαϊκοί τερματικοί σταθμοί 
και να στερηθεί οικονομικούς πόρους η κυβέρνηση της Τρίπολης.
Φαίνεται ότι υπάρχει κάποια πρόοδος στη διαπραγμάτευση, στο 
πλαίσιο του ΟΗΕ, για μια διαρκή εκεχειρία. Οι συνομιλίες που 
πραγματοποιούνται στη Γενεύη μπορεί να οδηγήσουν σε ένα 
σχήμα με τη συμμετοχή των δύο αντιμαχόμενων πλευρών που 
θα πάρει μέρος στην επιτήρηση της εκεχειρίας υπό την αιγίδα 
του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα, ο Γιασάν Σαλαμέ, ειδικός απεσταλμένος 
του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ζήτησε από τις φυλές της ανα-
τολικής Λιβύης να θέσουν τους όρους τους για να λειτουργήσουν 
κανονικά οι πετρελαϊκοί τερματικοί σταθμοί.
Έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες για οικονομικά θέματα με-

ταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών στο Κάιρο στις 9 Φεβρουα-
ρίου, ενώ αναμένεται να ξεκινήσουν και διαπραγματεύσεις σε 
πολιτικό επίπεδο στα τέλη Φεβρουαρίου στη Γενεύη.
Όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα, αλλά η πιθανότερη κατάληξη θα 
είναι η αποτελμάτωση.
Στην περίπτωση της Λιβύης, η νεο-οθωμανική στρατηγική του 
Ερντογάν αντιμετωπίζει τα ακόλουθα προβλήματα:
Πρώτον, συσπειρώνει εναντίον του τους Άραβες, οι οποίοι βέ-
βαια θέλουν να αποτρέψουν την επανάληψη οποιασδήποτε ο-
θωμανικής εμπειρίας.
Δεύτερον, η Τουρκία προωθεί μια στρατηγική σε πολύ μεγάλη 
απόσταση και σχέση με τις δυνατότητές της. Οι παρεμβάσεις 
υπέρ του Χαφτάρ από αιγυπτιακές, σαουδαραβικές και άλλες α-
ραβικές δυνάμεις γίνονται πολύ πιο εύκολα λόγω της εγγύτητάς 
τους –ειδικά της Αιγύπτου– με τη Λιβύη.
Τρίτον, στην προσπάθειά του να δημιουργήσει μια ψευτο-ΑΟΖ 
με την κυβέρνηση της Τρίπολης, ο Ερντογάν σπαταλάει πολύ-
τιμο διπλωματικό κεφάλαιο, ιδιαίτερα σε σχέση με την Ε.Ε. Η 
Γαλλία είναι απόλυτη στην αντίθεσή της στην πολιτική Ερντο-
γάν, η Ιταλία έχει αρχίσει να την εκφράζει πιο δυναμικά και η 
Γερμανία, που δείχνει για τους δικούς της λόγους μεγαλύτερη 
κατανόηση στις ανάγκες της Άγκυρας, δεν την ακολουθεί στο 
συγκεκριμένο θέμα. Συνολικά η Ε.Ε. απορρίπτει τη μεθόδευση 
της ψευτο-ΑΟΖ Λιβύης-Τουρκίας.
Τέταρτον, και στο πεδίο της στρατιωτικής παρουσίας και εμπλο-
κής είναι φανερό ότι η Τουρκία θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτε-
ρες υποχρεώσεις και κινδύνους, για να επηρεάσει περισσότερο τις 
καταστάσεις. Τα στρατεύματα που διαθέτει η κυβέρνηση της Τρί-
πολης προέρχονται σχεδόν στο σύνολό τους από τη Συρία, είναι 
μισθοφορικά και αποτελούνται σε σημαντικό ποσοστό από τζιχα-
ντιστές.
Μια φιλόδοξη μακροπρόθεσμη στρατηγική δεν μπορεί να στη-

ριχτεί σε τόσο χαμηλής ποιότητας ανθρώπινο υλικό.
Σε αυτές τις συνθήκες, οι δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων 
πως θα προχωρήσουν στο άμεσο μέλλον σε εντοπισμό και αξι-
οποίηση κοιτασμάτων στην ψευτο-ΑΟΖ Λιβύης-Τουρκίας μοιά-
ζουν περισσότερο με έκφραση πολιτικής αμηχανίας παρά με 
προβολή ισχύος.
Δεν υπάρχουν οι διεθνοπολιτικές προϋποθέσεις για τέτοιου 
είδους πρωτοβουλίες. Το πιθανότερο είναι ότι θα αντιμετωπι-
στούν από τα πανίσχυρα διεθνή κυκλώματα του ενεργειακού 
κλάδου από πρόχειρες έως πειρατικές.
Αν κρίνουμε απ’ όσα συμβαίνουν στη Συρία και στη Λιβύη, η 
νεο-οθωμανική στρατηγική του Ερντογάν θα δοκιμάσει τις δυ-
νατότητες και τις αντοχές της Τουρκίας και θα οδηγηθεί, πιθα-
νότατα, σε αποτυχία.
Η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί, πολύ σωστά, στρατηγική ή-
ρεμης δύναμης έναντι της Τουρκίας. Ο Μητσοτάκης ασκεί με υ-
ποδειγματικό τρόπο διπλωματία κορυφής, ενισχύοντας τη συ-
γκριτική θέση της Ελλάδας και περιορίζοντας, στο μέτρο του 
δυνατού, το διεθνοπολιτικό ρίσκο.
Σε διάστημα λίγων μηνών η κυβέρνηση έχει περάσει τις βασικές 
θέσεις μας στην Ε.Ε., έχει βελτιώσει τη συνεννόηση με τις ΗΠΑ 
στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των διμερών σχέσεών μας, 
έχει δημιουργήσει μια ειδική σχέση με τη Γαλλία που ανανεώνει 
με τον καλύτερο τρόπο το «Ελλάς-Γαλλία συμμαχία», απέδειξε ότι 
μπορεί να επηρεάζει τις εξελίξεις στη Λιβύη, έκανε ένα εντυπωσι-
ακό πολιτικό, οικονομικό άνοιγμα στον αραβικό κόσμο και συνέ-
χισε να επενδύει στις πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ.
Όλα αυτά δεν αποτελούν τη λύση του προβλήματος, δείχνουν 
όμως ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη χειρίζεται με υπεύθυνο 
τρόπο ζητήματα μεγάλου εθνικού ενδιαφέροντος, ενισχύοντας 
τη διεθνοπολιτική θέση της Ελλάδας και περιορίζοντας, στο 
μέτρο του δυνατού, το ρίσκο.



Μου φέρνει δυσφορία η αδιαφορία της OLAF, του φορέα της Ε.Ε. 
που ελέγχει τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, για σκάνδαλα 
όπως της δομής SOFTEX, με τριπλασιασμό του προϋπολογισμού σε 
σχέση με τον πραγματικό, ειδικά όταν ξέρουν πως ο τότε υπουργός 
είπε αυταπόδεικτα ψέματα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο για να καλύ-
ψει το θέμα.

Τ
ην ανησυχία του για το ενδεχό-
μενο ο απαραίτητος έλεγχος στις 
σχέσεις κράτους - μη κυβερνη-
τικών οργανώσεων (ΜΚΟ), κυ-
ρίως σε ό,τι αφορά τις χρημα-
τοδοτήσεις τους, να εξελιχθεί 
σε έλεγχο του κράτους επί της 

κοινωνίας των πολιτών εκφράζει στην F.S. o 
πρώην πρόεδρος του ελληνικού τμήματος των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα Οδυσσέας Βουδούρης.
Ο κ. Βουδούρης, ο οποίος σήμερα είναι πρόε-
δρος Δ.Σ. του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, υποστηρίζει ότι 
οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τις ΜΚΟ κατά το 
δοκούν, ενώ εμφανίζεται επιφυλακτικός στη γι-
γάντωση των ΜΚΟ, καθώς, όπως επισημαίνει, 
ακόμη κι αν έτσι γίνονται πιο αποτελεσματικές, 
μπορεί να καταλήξουν σε ένα σχήμα επιχείρη-
σης που απλώς απασχολεί εργαζόμενους, εξέ-
λιξη που χαρακτηρίζει επικίνδυνη.
Παράλληλα, ο κ. Βουδούρης, ο οποίος ήταν ο 
πρώτος γενικός γραμματέας Πρώτης Υποδο-
χής στην προσφυγική κρίση επί κυβερνήσεων 
Τσίπρα, αλλά παραιτήθηκε το 2016 αφήνοντας 
αιχμές για κακοδιαχείριση, εκφράζει την απο-
γοήτευσή του για το ότι η OLAF, η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, φορέας 
ελέγχου της χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυ-
λίων, εμφανίζεται να αδιαφορεί για σκάνδαλα 
στη διαχείρισή τους κατά τη διάρκεια της προ-
σφυγικής κρίσης.

Πώς κρίνετε την τροπολογία για τις ΜΚΟ;
Υπάρχει τρομερή σύγχυση γύρω από το θέμα 
αυτό, που ξεκινάει από την ίδια την ορολογία. Τι 
είναι ΜΚΟ; Μη κυβερνητική οργάνωση. Ο όρος 
προσδιορίζει τι ΔΕΝ είναι, όχι τι είναι! Αλλά μη 
κυβερνητική οργάνωση είναι και το 15μελές 
του σχολείου, η επιτροπή που δίνει τα Όσκαρ 
ή ακόμα και το περίπτερο της γειτονιάς. Ακόμα 
και με την πιο στενή έννοια που δίνουμε, ΜΚΟ 
είναι ένα ίδρυμα που λειτουργεί με την περιου-
σία ενός πλούσιου επιχειρηματία, ΜΚΟ είναι μια 
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία δύο ατόμων 
που λειτουργεί βάσει εμπορικού δικαίου, αλλά 
και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, που είναι σωμα-

πρεπε να τους ελέγξει κάποιο κράτος; Οι ΜΚΟ 
αποσκοπούν στο να εκφράσουν την ελεύθερη 
κοινωνία των πολιτών. Μόνο στα ολοκληρωτικά 
κράτη αυτό περιορίζεται.

Ναι, αλλά όταν οι ΜΚΟ παίρνουν δημόσιο χρήμα;
Ακριβώς εδώ είναι το θέμα! Εδώ οπωσδήποτε πρέ-
πει να υπάρχει έλεγχος. Αλλά έλεγχος της σχέσης 
κράτους-ΜΚΟ. Ο έλεγχος πρέπει να αποσκοπεί στη 
σωστή διαχείριση από τις ΜΚΟ, αλλά και στη διαφά-
νεια με την οποία οι κρατικοί φορείς χρηματοδοτούν 
αμερόληπτα τη μία ή την άλλη ΜΚΟ. Το μεγαλύτερο 
σκάνδαλο που έχει προκύψει στο θέμα αυτό είναι 
εκείνο του διαβόητου «Έργο Πολιτών». Ένας κρα-
τικός φορέας που αποσκοπούσε στο να ποδηγετή-
σει τον εθελοντισμό και τις ΜΚΟ. Ο φορέας αυτός 
καταχράστηκε εκατομμύρια. Η υπόθεση κατέληξε 
στον εισαγγελέα. Κάποια εποχή βλέπαμε να φυ-
τρώνουν πληθώρα «ΜΚΟ» (εντός εισαγωγικών) 
στην εκάστοτε περιφέρεια του αρμόδιου υπουρ-
γού. Ειρωνικά, τις είχαν ονομάσει ΚΜΚΟ (Κυβερνη-
τικές ΜΚΟ). Περιττό να πούμε πως δεν είχαν καμία 
σχέση με την κοινωνία των πολιτών.

Πόσο βάσιμη είναι η δυσφορία της κυβέρνη-
σης για το ότι οι ΜΚΟ που έχουν ρόλο στη δι-
αχείριση των προσφυγικών-μεταναστευτικών 
ροών δρουν ανεξέλεγκτα; Πώς μπορεί να συμ-

βαίνει αυτό;
Η αιτίαση απουσίας ελέγχου είναι αβάσιμη, του-
λάχιστον για το θέμα του προσφυγικού. Η δράση 
γίνεται αυστηρά στο πλαίσιο που ορίζει η κυβέρ-
νηση. Υπάρχει αυστηρός έλεγχος ακόμα και για το 
τελευταίο ευρώ. Και καλώς γίνεται. Μόνο που θα 
προτιμούσα λιγότερο τυπολατρικό ζήλο και περισ-
σότερη προσοχή στην ουσία, που αφορά το απο-
τέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου. Εμένα, 
αν κάτι μου φέρνει δυσφορία, όπως λέτε, είναι η 
χαλαρότητα της OLAF, του φορέα της Ε.Ε. που ε-
λέγχει τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Α-
ναρωτιέμαι πώς ένα σκάνδαλο όπως εκείνο της 
δομής SOFTEX, με τριπλασιασμό του προτεινόμε-
νου προϋπολογισμού σε σχέση με τον πραγμα-
τικό, τους αφήνει αδιάφορους. Ειδικά όταν ξέρουν 
πως ο τότε υπουργός είπε αυταπόδεικτα ψέματα σε 
κοινοβουλευτικό έλεγχο για να καλύψει το θέμα.

Δείχνει η επιλογή της Ε.Ε. να χρηματοδοτηθούν 
οι δράσεις στην Ελλάδα μέσω των ΜΚΟ επι-
φυλακτικότητα απέναντι στο ελληνικό κράτος 
ή πρέπει να ιδωθεί ως πάγια τακτική;
Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, η καθεμία με το 
ειδικό της αντικείμενο, αναπτύσσουν τεχνογνω-
σία που δεν έχουν υποχρεωτικά οι κρατικοί φο-
ρείς. Πρέπει να σταματήσουμε αυτό το νοσηρό 
παιχνιδάκι που συνίσταται στο να βάζουμε σε α-
ντιπαράθεση δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς ορ-
γανισμούς όπως η Ύπατη Αρμοστεία ή ο Διεθνής 
Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), και ανθρω-
πιστικές οργανώσεις. Όλοι αυτοί οι φορείς έχουν 
κάτι να προσφέρουν και πρέπει να συνεργάζο-
νται. Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί και τις τρεις κατηγορίες.

Τι κίνητρο έχει κάποιος να ενταχθεί σε μια 
ΜΚΟ; Επαγγελματικό, συνειδησιακό ή κοινω-
νικής και πολιτικής ανέλιξης;
Όλα αυτά μαζί, θα έλεγα. Σε διαφορετική ανα-
λογία για τον καθέναν. Αλλά, ξέρετε, το κίνητρο 
είναι υποκειμενικό, και πρέπει να το σεβόμαστε. 
Μεγάλη σημασία δίνουμε στην αντικειμενική 
ποιότητα του προσφερόμενου έργου. Ωστόσο, 
αν το κίνητρο περιορίζεται στο επαγγελματικό, 
χωρίς κοινωνική ευαισθησία, τότε υπάρχει συ-

τείο ανοιχτό σε μέλη, που ψηφίζουν τη διοίκηση 
και τη δράση της οργάνωσης. Είναι αναποτελε-
σματική κάθε νομοθεσία που δεν προσδιορί-
ζει θετικά τι εννοούμε με τον κάκιστο όρο ΜΚΟ.

Η τροπολογία δεν το κάνει;
Μέχρι τώρα καμία κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε 
σε βάθος με το θέμα. Όλες οι πολιτικές εξουσίες 
χρησιμοποιούν τις ΜΚΟ κατά το δοκούν. Τη μια 
χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία τους για να α-
ντιμετωπίσουν μια έκτακτη κατάσταση, όπως 
το καλοκαίρι του 2015, και την άλλη τις πετάνε 
βορρά στην κοινή γνώμη για να καλύψουν τη 
δική τους ανεπάρκεια, όπως τον χειμώνα του 
2016, οπότε η αδράνεια του τότε υπουργού οδή-
γησε στο να πεθαίνουν πρόσφυγες από το κρύο 
σε καλοκαιρινές σκηνές.

Δεν πρέπει όμως να υπάρχει έλεγχος των ΜΚΟ;
Πρέπει να υπάρχει έλεγχος του δημόσιου χρή-
ματος από τις δημόσιες αρχές. Η Διεθνής Αμνη-
στία π.χ. δεν χειρίζεται κρατικό χρήμα. Διότι ο 
ρόλος της είναι να ελέγχει την τήρηση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων. Ουαί κι αλίμονο αν την 
ήλεγχαν οι κυβερνήσεις! Οι Γιατροί Χωρίς Σύ-
νορα επίσης δεν επιζητούν κρατικούς πόρους, 
διότι θέλουν να εξαρτώνται μόνο από τα μέλη 
και τους συνδρομητές. Με ποιο σκεπτικό θα έ-

«Οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν  
τις ΜΚΟ κατά το δοκούν»

Οδυσσέας Βουδούρης, 
πρόεδρος του Κοινωνικού ΕΚΑΒ,  

πρ. πρόεδρος του ελληνικού τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπά-
θειες μιας ομάδας κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ια-
τρικών οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες εξελίξεις 
της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη χειρουρ-
γική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύ-
λιου Δίσκου.
 Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική 
διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και 
αναισθησία, η οποία πραγματοποιείται σε ειδικό θερα-
πευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή. 
Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες παθήσεις 
όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυ-
χενικό σύνδρομο. 

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
www.gethealthier.gr

νήθως πρόβλημα.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα τι χρηματοδότηση 
είχαν επί των ημερών σας;
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έδιναν από τότε με-
γάλη σημασία στην ιδιωτική χρηματοδότηση. 
Δεν υπήρχε άρνηση θεσμικών κονδυλίων, ε-
φόσον ήταν περιορισμένα σε σχέση με τις συν-
δρομές. Στην πενταετία που ήμουν πρόεδρος ο 
αριθμός των συνδρομητών πέρασε από 20.000 
περίπου σε 120.000.

Πιστεύετε ότι στην ελληνική κοινωνία υπάρχει 
δαιμονοποίηση των ΜΚΟ; Ποιος θα είχε λόγο 
να την υποδαυλίσει;
Ναι, υπάρχει. Όχι από την κοινωνία όμως. Αλλά 
από ορισμένους πολιτικούς ίσως, που θέλουν 
να φορτώσουν σε τρίτους τις δικές τους αμαρ-
τίες, και ορισμένα ΜΜΕ, που αποσκοπούν στην 
αποδυνάμωση της εθελοντικής δράσης. Να πω 
επίσης πως οι γενικεύσεις είναι πάντα ύποπτες. 
Θυμόσαστε: όλοι οι Έλληνες τεμπέληδες, όλοι οι 
Γερμανοί ναζί… Κοινωνία αγγέλων δεν υπάρ-
χει πουθενά. Αλλά αν κάποιος πονηρός αναζητά 
υστερόβουλα το συμφέρον του, υπάρχουν πιο 
προσοδοφόρα πεδία από εκείνο των ανθρωπι-
στικών οργανώσεων.

Μήπως οι ΜΚΟ –ακόμη και οι μεγάλες– μπο-
ρεί να χειραγωγηθούν από κυβερνήσεις για να 
εξασφαλίσουν αναθέσεις; Εσείς χρηματοδοτή-

σατε ΜΚΟ κατά τη διάρκεια της παρουσίας σας 
στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής;
Όλα μπορούν να συμβούν. Γι’ αυτό έλεγα προ-
ηγουμένως ότι χρειαζόμαστε ένα θεσμικό πλαί-
σιο, όχι για τον έλεγχο της κοινωνίας των πολι-
τών, αλλά για τον έλεγχο των σχέσεων κράτους 
και ΜΚΟ. Όσον αφορά τη θητεία μου στη Γενική 
Γραμματεία Υποδοχής Προσφύγων, δεν είχα τέ-
τοια αρμοδιότητα.

Τα τελευταία χρόνια κάποιες ΜΚΟ έχουν γιγα-
ντωθεί και λειτουργούν περίπου ως επιχειρή-
σεις που προσφέρουν κοινωνικό έργο. Μήπως 
έχουν ξεφύγει από τον σκοπό τους; Πόση δι-
αφάνεια μπορεί να υπάρχει σε μια ΜΚΟ που 
διαχειρίζεται εκατομμύρια, με δεκάδες εργα-
ζόμενους και τριμελή διοικητικά συμβούλια ή 
χωρίς καν διοικητικό συμβούλιο…
Ναι, έχετε δίκιο. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις 
έχουν μεγαλώσει και έχουν γίνει πιο επαγγελ-
ματικές. Αυτό είναι καλό, αλλά και επικίνδυνο. 
Καλό, διότι γίνονται πιο αποτελεσματικές, κά-
νουν πιο εξειδικευμένο έργο. Επικίνδυνο, διότι 
μπορεί να καταλήξει σε ένα σχήμα επιχείρησης 
που απλά απασχολεί εργαζόμενους. Στο Κοινω-
νικό ΕΚΑΒ το έχουμε πλήρως συνειδητοποι-
ήσει. Γι’ αυτό είμαστε μια ανοιχτή οργάνωση, 
με σωματειακό καθεστώς. Και σε κάθε εργα-
ζόμενο προτείνουμε να γίνει και μέλος, ώστε 
να έχει λόγο, το Κοινωνικό ΕΚΑΒ να είναι και 
δικό του σπίτι.

Η Ιόνιος Σχολή προσφέρει το Diploma Programme του International Baccalaureate 
(IBDP) από το 2011. Το IBDP απευθύνεται στους μαθητές των δύο τελευταίων χρό-
νων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους προετοιμάζει για το επόμενο βήμα 

τους, στον χώρο των πανεπιστημιακών σπουδών. Οι μαθητές του IBDP επιλέγουν μαθή-
ματα από έξι ομάδες, δηλαδή δύο ομάδες γλωσσών, ομάδα κοινωνικών και ανθρωπιστι-
κών επιστημών, ομάδα φυσικών επιστημών, ομάδα μαθηματικών και ομάδα τεχνών. Ε-
πιπλέον, κάθε μαθητής/-τρια πρέπει να ολοκληρώσει ένα ερευνητικό δοκίμιο και να δια-
θέσει χρόνο σε δραστηριότητες σωματικές και δημιουργικές, καθώς και προσφοράς προς 
την κοινωνία. Η εξελιγμένη εκπαιδευτική φιλοσοφία του βοηθά τους μαθητές να αναπτύ-
ξουν ποικίλες δεξιότητες που τροφοδοτούν θετικά ό,τι και αν κάνουν, είτε σχετίζεται με τις 
σπουδές τους είτε όχι. Εξοπλίζει δηλαδή τους μαθητές με σύγχρονη γνώση, καλλιεργεί την 
προσωπικότητά τους, το πνεύμα τους και, πάνω απ’ όλα, τους διαπαιδαγωγεί ώστε να είναι 
ενεργά και υπεύθυνα μέλη της κοινωνίας. Ως πρόγραμμα αναγνωρισμένο απ’ όλα τα πα-
νεπιστήμια του εξωτερικού, το IBDP διευρύνει τους ορίζοντες και ενισχύει τις δυνατότητες 
των σπουδαστών του, ενώ οι απόφοιτοί του από την Ιόνιο Σχολή έχουν εισαχθεί σε περιζή-
τητα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κορυφαίων πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένων των Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, Μηχανολόγων 
στο Imperial College και Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Newcastle.

Το IBDP της Ιονίου Σχολής λειτουργεί στη Φιλοθέη. Περισσότερες πληροφορίες στο 
τηλ. 210 6857130.

INTERNATIONAL 
BACCALAUREATE 
DIPLOMA 
PROGRAMME



Οι προβληματικές σχέσεις ανάμεσα 
στο ελληνικό κράτος και τις ΜΚΟ 
σε όλη την περίοδο της προσφυγικής 
κρίσης δύσκολα θα αποκατασταθούν 
με τη νέα τροπολογία, που δεν 
προσφέρει πολλά νέα στοιχεία, ενώ η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης ακόμη «ψάχνει τα 
προσφυγικά κονδύλια».

Θ
ολό παραμένει το τοπίο στη διαχείριση των 
μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) οι ο-
ποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μετά 
την ψήφιση από τη Βουλή της τροπολογίας 
με στόχο τον έλεγχο των δραστηριοτήτων 
τους σε ό,τι αφορά τις προσφυγικές και μετα-
ναστευτικές ροές, καθώς μέχρι στιγμής είναι 

αντιφατικές οι πληροφορίες για τη δράση τους.
Σύμφωνα με την έκθεση για το «Έργο της Εκπαίδευσης των Προσφύ-
γων» την οποία συνέταξε τον Απρίλιο του 2017 η Επιστημονική Επι-
τροπή για τη Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων που είχε συστή-
σει το υπουργείο Παιδείας, υπήρχαν ΜΚΟ οι οποίες υλοποιούσαν στα 
κέντρα υποδοχής προσφύγων προγράμματα drama, dance movement 
psychotherapy χωρίς καν να έχουν ενημερώσει το υπουργείο Υγείας 
και άλλες που δεν είχαν εγκριθεί αλλά οι ίδιες αρνούνταν να αποχωρή-
σουν και οι διοικήσεις των κέντρων δεν μπορούσαν να προχωρήσουν 
στην αποβολή τους.
Από την κυβέρνηση διευκρινίστηκε ότι, σε αντίθεση με την τωρινή 

ρύθμιση, «οι προηγούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες (2016, 2018), 
που αφορούσαν τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Ελληνικών και Ξένων 
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνταν σε δράσεις κοινωνικού και ανθρωπι-
στικού χαρακτήρα και τη λειτουργία τους, δεν προέβλεπαν κανόνες δι-
απίστευσης/πιστοποίησης για τα φυσικά πρόσωπα».
«Στόχος είναι να υπάρξει έλεγχος στη δράση εκατοντάδων ΜΚΟ που 
λειτουργούν στη χώρα μας» δήλωσε την ημέρα που η τροπολογία κα-
τατέθηκε στη Βουλή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Κι όμως, μητρώο υπάρχει
Όμως μητρώο με βάση το οποίο λειτουργούσαν οι συγκεκριμένες ορ-
γανώσεις υπήρχε ήδη στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Σε αυτό, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, είναι καταγεγραμμένες 86 
ΜΚΟ, 73 από τις οποίες είναι ελληνικές και οι άλλες 13 ξένες, χωρίς 
όμως να διευκρινίζεται πόσες από αυτές είχαν κάνει ήδη την ηλεκτρο-
νική αίτηση να καταγραφούν και πόσες ανταποκρίθηκαν στην κυ-
βερνητική πρόσκληση της 26ης Νοεμβρίου 2019, η οποία ανέφερε: 
«Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης στο ήδη υπάρ-
χον μητρώο των μη κυβερνητικών οργανώσεων των οποίων πεδίο 
δράσης είναι το μεταναστευτικό/προσφυγικό, όπως αυτό περιγράφε-
ται στο καταστατικό τους, παρακαλούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 (δέκα) εργασίμων ημερών από 
της δημοσιεύσεως του παρόντος να καταθέσουν την αίτησή τους, με 
τα εκ του νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιητικά και συνοδευτικά έγ-
γραφα, στο αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».
Στις αναλύσεις στα μέσα ενημέρωσης η κυβερνητική ρύθμιση για τον 
έλεγχο των ΜΚΟ που ψηφίστηκε στις 5 Φεβρουαρίου συνδυάστηκε 
με τις επεισοδιακές διαμαρτυρίες των φιλοξενουμένων στη Μόρια 
που είχαν αρχίσει την προηγούμενη μέρα.
Όμως τουλάχιστον στη Μόρια, όπως προκύπτει από τη συνέντευξη 
του αναπληρωτή διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
(ΚΥΤ), Δημήτρη Βαφέα, στην F.S. της 15ης Δεκεμβρίου, όλες οι ΜΚΟ 
που δραστηριοποιούνταν εκεί είχαν ελεγχθεί: «Θέλω να διαβεβαι-
ώσω ότι οι 17 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται εντός του ΚΥΤ Λέσβου 
έχουν ελεγχθεί λεπτομερέστατα από τις αρμόδιες υπηρεσίες που υ-
πουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθόσον αφορά τις χρηματο-
δοτήσεις τους και καθόσον αφορά τα μέλη τους, για αξιόποινο παρελ-
θόν κ.λπ., χωρίς να προκύψει κάτι. Οι έλεγχοι αυτοί είναι συνεχείς και 
ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα το υπουργείο Προστασίας του 

Πολίτη επανεξετάζει όλες τις ΜΚΟ σε πανελλήνιο επίπεδο».
Ο κ. Βαφέας αναφέρθηκε σε 17 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη 
Μόρια, όμως 15 μήνες νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2018, επί κυβερ-
νήσεων ΣΥΡΙΖΑ, κοινή δήλωση αποδοκιμασίας των συνθηκών διαβί-
ωσης στη Μόρια είχαν υπογράψει 19 οργανώσεις, 7 ξένες και 12 ελλη-
νικές.
Άρα, τουλάχιστον 2 από τις 19 είχαν αποχωρήσει στο ενδιάμεσο διά-
στημα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ποιες ήταν.

Οι χρηματοδοτήσεις
Όμως ανάμεσα στις 7 ξένες ΜΚΟ συμπεριλαμβάνονται ορισμένες οι 
οποίες έχουν απευθείας χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση DG HOME, όπως η γερ-
μανική ASB, η οποία ασχολείται με κατασκευαστικά έργα, η ελβετική 
Terre des hommes, τo Danich Council for Refugees, η International 
Rescue Committee και η OXFAM, με τις οποίες είχε υπογράψει συμ-
φωνίες συνεργασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2016, όταν είχε 
έρθει στην Αθήνα ο τότε επίτροπος Ανθρωπιστικής Πολιτικής, Χρή-
στος Στυλιανίδης.
Μόνο οι συμφωνίες του 2016 αφορούσαν παρεμβάσεις των συγκεκρι-
μένων οργανώσεων, αλλά και άλλων οργανισμών, όπως η Ύπατη Αρμο-
στεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ο Ερυθρός Σταυρός-Ερυθρά Η-
μισέληνος και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, ύψους περίπου 
200 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία είναι από το 
2019, το συνολικό ποσό ανεβαίνει στα περίπου 350 εκατ. ευρώ, από 
τα οποία συνολικά οι ΜΚΟ πήραν γύρω στα 160 εκατ., η Ύπατη Αρ-
μοστεία 130 εκατ., η υπηρεσία ασύλου EASO 26 εκατ., ο Διεθνής 
Οργανισμός Μετανάστευσης 20 εκατ. και ο Ερυθρός Σταυρός 17 
εκατ. ευρώ.
Ο κ. Στυλιανίδης είχε διευκρινίσει ότι οι δράσεις θα γίνονταν, όπως και 
γίνονται, σε συνεργασία με ελληνικές ΜΚΟ, που είχαν την αναγκαία 
τοπική γνώση, αλλά ο δίαυλος των χρηματοδοτήσεων προκάλεσε τη 
δυσαρέσκεια των τοπικών δήμων στους οποίους φιλοξενούνται πρό-
σφυγες και μετανάστες.
«Στη διαχείριση των ΚΥΤ εμπλέκονται συνολικά 13 φορείς, κρατικοί 
και ΜΚΟ, αλλά οι δήμοι όχι» είχε δηλώσει ο τότε δήμαρχος Σάμου 
και υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μιχάλης Αγγελόπουλος, την 
άνοιξη του 2019.
Σύμφωνα με τον κ. Αγγελόπουλο, «από τα εκατοντάδες εκατομμύρια 
ευρώ που έχουν δοθεί στην Ελλάδα για το προσφυγικό-μεταναστευ-
τικό, σε όλους, σε όλους τους δήμους της χώρας, έχουν φτάσει… ούτε 5 
εκατ.: 4.900.000, για την ακρίβεια».
Στην προσπάθεια να αμβλυνθούν αυτού του είδους οι δυσαρέσκειες, 
στην πρόσφατη τροπολογία προβλέφθηκε ρητά η χρηματοδότηση 
δήμων που φιλοξενούν εγκαταστάσεις για πρόσφυγες και μετανάστες.

Το ελληνικό Δημόσιο
Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι πολλές από τις δράσεις των ΜΚΟ, 
στις οποίες διατέθηκαν τα χρήματα, προϋπέθεταν γραφειοκρατικές α-
ποφάσεις από την πλευρά του ελληνικού Δημοσίου που δυσχέραιναν 
πολύ την υλοποίηση του σκοπού τους.
Για παράδειγμα, η προσφορά της ASB για κατασκευή οικισμού με 
προκατασκευασμένες κατοικίες στη Θεσσαλονίκη, το 2016, απορρί-
φθηκε από το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, επειδή ήταν 
πολύ φτηνή.
Παράλληλα, το τοπίο καθιστά θολό και η καθυστέρηση στη διερεύ-
νηση των καταγγελιών για κακοδιαχείριση των κονδυλίων που είχε δι-
αθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η OLAF, η υπηρεσία ελέγχου 
της Ε.Ε., δεν έχει ανακοινώσει τίποτε ακόμη από την έρευνα. Το ελλη-
νικό Δημόσιο έχει συνολικά πάρει απευθείας περίπου 200 εκατ. ευρώ, 
το μεγαλύτερο μέρος των οποίων διαχειρίστηκε το υπουργείο Άμυνας 
την περίοδο της υπουργίας Καμμένου.
«Κάθε έλεγχος είναι καλοδεχούμενος» είχε δηλώσει ο τότε υπουρ-
γός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Βίτσας, τον Οκτώβριο του 
2018, όταν ξεκίνησε ο έλεγχος από την OLAF, προσθέτοντας σε μια τη-
λεοπτική του συνέντευξη «μη μας ανακατεύετε εμάς με τις ΜΚΟ», α-
ποτυπώνοντας τη λογική της νομοθετικής ρύθμισης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι 
οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε δράσεις κοινωνικού και ανθρωπι-
στικού χαρακτήρα δεν χρειάζονται κανόνες διαπίστευσης/πιστοποίη-
σης για τα φυσικά πρόσωπα.
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πολιτική

ΜΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ:  

ΜΙΑ ΘΟΛΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ
  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ



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
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ανάλυση

Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και το οικονο-
μικό επιτελείο της κυβέρνησης κάνουν καλή 
δουλειά και αυτό περνάει στην πραγματική 
οικονομία αλλά και στην αντίληψη της ευρύ-
τερης κοινής γνώμης.

Σε διάστημα μηνών δημιούργησαν κλίμα εμπιστοσύνης, έ-
καναν στοχευμένη μείωση στη φορολογία, ενίσχυσαν θεα-
ματικά τη διεθνή αξιοπιστία του ελληνικού Δημοσίου, συνέ-
βαλαν στη δυναμική ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων, προε-
τοίμασαν τη δυναμική επανεμφάνιση των μικρομεσαίων και 
των πολύ μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων στο οικονο-
μικό προσκήνιο.
Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική οικο-
νομία αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό της τάξης του 2%-2,5% 
και υπό προϋποθέσεις μπορεί να διεκδικήσει τα επόμενα 
χρόνια ένα ποσοστό ανάπτυξης της τάξης του 3%.
Παρατηρούνται εντυπωσιακές εξελίξεις, όπως, για παρά-

2+1 ΕΜΠΌΔΙΑ  
ΣΤΌΝ ΔΡΌΜΌ  

ΤΗΣ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗΣ ΑΠΌΓΕΙΩΣΗΣ

  ΤΌΥ ΕΥΡΩΒΌΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΌΥ ΚΥΡΤΣΌΥ

Ο κοροναϊός, το επενδυτικό έλλειμμα και η δυναμική 
της Ευρωζώνης, κρίσιμοι παράγοντες.

Το οικονομικό κόστος του 
κοροναϊού θα εξαρτηθεί από τις 
απαντήσεις που θα δώσουν  
οι επιστήμονες.

Αν δεν αυξήσουμε δραστικά τις 
δημόσιες επενδύσεις στα δίκτυα, οι 
επενδυτές θα προτιμήσουν άλλες 
χώρες.

δειγμα, η εξαιρετικά επιτυχημένη έκδοση ομολόγου του ελ-
ληνικού Δημοσίου 15ετούς διάρκειας και η κατάρρευση του ε-
πιτοκίου του 10ετούς ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου στο 
επίπεδο του 1,1%.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Διαφορετικές εικόνες
Στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στις ευρωπαϊκές κυβερνή-
σεις αναγνωρίζεται ήδη η προσπάθεια της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη. Οι δηλώσεις των περισσότερων αξιωματούχων είναι 
θετικές σε ό,τι αφορά την προοπτική της ελληνικής οικονο-
μίας, προστίθενται όμως οι γνωστοί αστερίσκοι σε ό,τι αφορά 
την εφαρμογή των συμφωνηθέντων.
Δεν υπάρχουν όμως επικρίσεις για τις βασικές οικονομικές ε-
πιλογές της κυβέρνησης.
Όσο πιο θετική γίνεται η διεθνής εικόνα της κυβέρνησης σε 
ό,τι αφορά την οικονομία, τόσο ανεβάζει τους τόνους της κρι-
τικής της οικονομικής πολιτικής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. 
Τσίπρας. Η προσέγγισή του σε ό,τι αφορά την πορεία της οι-
κονομίας παραπέμπει στα γνωστά μαγκάλια του παρελθόντος 
και στις υποτιθέμενες λιποθυμίες μαθητών από ασιτία.
Το «αφήγημα» του κ. Τσίπρα μπορεί να έχει σχέση και με 
τις εσωκομματικές διεργασίες στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θεω-
ρητικά διευρύνεται, ενώ στην πράξη περνάει κρίση εσωστρέ-
φειας.
Ανεξάρτητα από τις ιδιοτελείς υπερβολές του κ. Τσίπρα, η κοι-
νωνική κρίση, η οποία κλιμακώθηκε επί των ημερών του, συ-
νεχίζεται. Ως πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας πρωταγωνίστησε 
στη δημιουργία της γενιάς των 360 ευρώ, αύξησε τον ΦΠΑ 
στην εστίαση και σε βασικά τρόφιμα, μείωσε την επιδότηση 
θέρμανσης για τα φτωχότερα νοικοκυριά και πήρε ένα σωρό 
μέτρα που συνέβαλαν στην επιδείνωση της κοινωνικής κατά-
στασης.
Βασική πολιτική δέσμευση του κ. Μητσοτάκη είναι ότι επί 
των ημερών της ΝΔ κανένας πολίτης με μεγάλες οικονομικές 
και κοινωνικές ανάγκες δεν θα πάει χειρότερα και πως όσο 
βελτιώνεται η κατάσταση της οικονομίας, θα βελτιώνεται και 
η κατάσταση ολοένα περισσότερων πολιτών.
Ο πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του τηρούν απόλυτα τη 
βασική δέσμευσή τους και αυτό εξηγεί, σε μεγάλο βαθμό, την 
κατανόηση που δείχνει ο κόσμος, παρά τις γνωστές δυσκο-
λίες, και το διψήφιο δημοσκοπικό προβάδισμα της ΝΔ ένα-
ντι του ΣΥΡΙΖΑ.

Η νέα απειλή
Κι ενώ η κυβέρνηση αναζητεί τον τρόπο με τον οποίο θα με-
τατρέψει την ανάκαμψη της οικονομίας σε σταθερή και δυνα-
μική ανάπτυξη, εμφανίστηκε μια νέα διεθνής οικονομική α-
πειλή, με τη μορφή του κοροναϊού.
Την Πέμπτη απευθύνθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών και 
Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), 
Κριστίν Λαγκάρντ, με έναν τρόπο που δεν αφήνει αμφιβολίες 
για την οικονομική διάσταση του κοροναϊού. Απειλεί πρώτα 
και κύρια την παγκόσμια υγεία, μπορεί όμως να έχει συνέ-
πειες και για τη διεθνή και την ελληνική οικονομία.
Η σχετική δήλωση της κ. Λαγκάρντ έχει ως εξής: «Επιπλέον, 
ενώ οι αβεβαιότητες οι οποίες έχουν σχέση με το παγκόσμιο 
οικονομικό περιβάλλον παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, αυτές 
που έχουν σχέση με τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και 
Κίνας υποχωρούν. Άλλα ρίσκα όμως παραμένουν και η αβε-

συνέχεια στη σελ. 12 �



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 
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Η ΕΚΤ άρχισε την αναθεώρηση της νομισματικής πολιτικής της σε ένα 
σύνθετο και όχι ιδιαίτερα δυναμικό περιβάλλον.

βαιότητα η οποία περιβάλλει την επίδραση του κοροναϊού α-
ποτελεί νέα πηγή ανησυχίας».
Η εκτίμηση των οικονομικών συνεπειών του κοροναϊού δεν 
μπορεί να γίνει με ακρίβεια. Πρώτα θα πρέπει να απαντήσει η 
ιατρική κοινότητα για θέματα που έχουν σχέση με την ταχύ-
τητα μετάδοσής του και την ταχύτητα παρασκευής και παρα-
γωγής του εμβολίου και μετά θα μπορέσουμε να βγάλουμε α-
σφαλή οικονομικά συμπεράσματα.
Η JPMorgan εκτίμησε αρχικά ότι ο κοροναϊός θα αφαιρέσει 
0,3% από το παγκόσμιο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 
και στη συνέχεια αναφέρθηκε σε πολύ μεγαλύτερη μείωση. 
Πιο απαισιόδοξη, η UBS θεωρεί ότι ο κοροναϊός μπορεί να 
εξαφανίσει το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας ανάπτυξης.
Οι ειδικοί αναφέρονται στο προηγούμενο του SARS, το οποίο 
είχε ρίξει για ένα εξάμηνο κατά 2 μονάδες τον ρυθμό ανάπτυ-
ξης της Κίνας και είχε προκαλέσει ετήσια μείωση του τουρι-
σμού στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού κατά 10%.
Είναι όμως άλλα τα χαρακτηριστικά του SARS και άλλα του 
κοροναϊού. Το ειδικό βάρος της κινεζικής οικονομίας στην 
παγκόσμια οικονομία είναι σήμερα πολλαπλάσιο, ενώ έχει 
προχωρήσει η παγκοσμιοποίηση της οικονομικής δραστηριό-
τητας και ειδικά του τουρισμού.
Θα πρέπει πρώτα οι επιστήμονες να δώσουν συγκεκριμένες 
απαντήσεις για να δούμε, μεταξύ των άλλων, αν θα πραγματο-
ποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
του Τόκιο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αν μπορεί να ελπίζει 
η ελληνική οικονομία σε νέα τουριστικά ρεκόρ και αν θα επη-
ρεαστούν οι εφοδιαστικές αλυσίδες σε σημαντικούς κλάδους 

της παγκόσμιας οικονομίας, όπως, για παράδειγμα, στην αυ-
τοκινητοβιομηχανία.
Ο κοροναϊός είναι εμπόδιο στο πέρασμα της ελληνικής οικο-
νομίας από την ανάκαμψη στη δυναμική ανάπτυξη, το οποίο 
ελπίζουμε να ξεπεραστεί σε διάστημα μερικών μηνών με τη 
βοήθεια της επιστήμης.

Επενδυτικό έλλειμμα
Ένα άλλο εμπόδιο το οποίο πρέπει να ξεπεράσουμε στον 
δρόμο προς τη δυναμική ανάπτυξη είναι το τεράστιο επενδυ-
τικό έλλειμμα. Η βελτίωση του κλίματος και η ενίσχυση της 
αξιοπιστίας του ελληνικού Δημοσίου δεν οδηγούν απαραί-
τητα σε αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων, ιδιαίτερα στη 
βιομηχανία.
Η κυβέρνηση κάνει μια σοβαρή προσπάθεια να αυξήσει το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), θα πρέπει όμως 
να γίνει πολύ πιο φιλόδοξη στους στόχους που θέτει.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων παραγόντων, το 
2019 το ΠΔΕ υποεκτελέστηκε κατά 1,1 δισ. ευρώ. Το 2020 θα 
αυξηθεί σε 6,75 δισ. ευρώ και επιδίωξη του οικονομικού επι-
τελείου είναι να έχει εκτελεστεί κατά 70% μέχρι τις 31 Οκτω-
βρίου, ώστε να μη χαθούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και 
επενδύσεις.
Θεωρώ ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να συγκρίνει το ΠΔΕ 
με εκείνο της περιόδου Τσίπρα, αλλά να το προσδιορίσει με 
βάση τις νέες ανάγκες της οικονομίας. Ας πάρουμε για παρά-
δειγμα τη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), 
η οποία είναι πλέον κανόνας στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα. Από 

τις συζητήσεις που κάνω με εκπροσώπους του κλάδου από δι-
άφορες χώρες της Ε.Ε. προκύπτει το συμπέρασμα ότι αυτοί 
που πέτυχαν τους στόχους τους το έκαναν με τη βοήθεια τε-
ράστιων δημοσίων επενδύσεων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις 
μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια αιολικά πάρκα, αλλά τα 
θέματα της υποδομής, όπως η σύνδεσή τους με το δίκτυο ηλε-
κτρικής ενέργειας, είναι ευθύνη του Δημοσίου. Αν δεν έρθει 
το δημόσιο χρήμα για τις υποδομές, δεν θα έρθουν ιδιωτικές 
επενδύσεις.
Αυτά που ισχύουν για την πράσινη μετάβαση ισχύουν και 
για την ψηφιακή οικονομία. Χωρίς τα κατάλληλα δίκτυα οι 
μεγάλες ψηφιακές επιχειρήσεις θα προτιμήσουν άλλους ε-
πενδυτικούς προορισμούς, που τους τα εξασφαλίζουν. Αν 
προσθέσουμε σε αυτά την κατάρρευση της βασικής και της 
κοινωνικής υποδομής ύστερα από 10 χρόνια κρίσης και υπο-
χρηματοδότησης, αντιλαμβανόμαστε ότι το πέρασμα της οι-
κονομίας σε φάση δυναμικής ανάπτυξης προϋποθέτει αύξηση 
του ΠΔΕ της τάξης του 50% ή και του 100%.
Μόνο μια εξαιρετικά σημαντική αύξηση του ΠΔΕ θα προετοι-
μάσει την «απογείωση» της ελληνικής οικονομίας και θα στεί-
λει τα σωστά μηνύματα στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, στους 
θεσμούς και κυρίως στους επενδυτές.
Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση ζητεί από το Eurogroup από-
φαση για αλλαγή της χρήσης των κερδών από τη διακράτηση 
ελληνικών ομολόγων, ώστε να μην πάνε στην εξυπηρέτηση 
του χρέους αλλά στην αύξηση των δημοσίων επενδύσεων. 
Ακόμη και στην περίπτωση που ικανοποιηθεί το αίτημά μας, 
θα έχουμε μια αύξηση του ΠΔΕ της τάξης του 10%, που δεν 
θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που περιέγραψα.
Κατά την άποψή μου, χρειαζόμαστε έναν εθνικό διάλογο με 
στόχο τη μεγάλη αύξηση του ΠΔΕ με τη βοήθεια εθνικών 
πόρων. Αυτό προϋποθέτει τη βελτίωση του μείγματος δημο-
σίων δαπανών, η οποία είναι πάντα μια δύσκολη πολιτική ά-
σκηση, που γίνεται ακόμη πιο σύνθετη όταν το κόμμα της α-
ξιωματικής αντιπολίτευσης ελπίζει να ανακάμψει πολιτικά με 
μαγκάλια και λιποθυμίες από ασιτία…
Γερμανία, Ολλανδία και άλλες οικονομικά ισχυρές χώρες της 
Ε.Ε. κινούνται ήδη στην κατεύθυνση που περιέγραψα. Παρά 
την αυστηρή προσέγγιση στα δημοσιονομικά θέματα, βρί-
σκουν τρόπους για να αυξήσουν σημαντικά τις δημόσιες ε-
πενδύσεις και να δημιουργήσουν νέα χρηματοδοτικά εργα-
λεία και οργανισμούς που επιτρέπουν πρόσθετη χρηματοδό-
τηση, χωρίς αυτή να περνάει στα δημοσιονομικά στοιχεία και 
στο δημόσιο χρέος.

Έλλειψη δυναμικής
Το τρίτο εμπόδιο που αντιμετωπίζουμε στο πέρασμα από 
την ανάκαμψη στη δυναμική ανάπτυξη είναι η έλλειψη δυ-
ναμικής που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη. Η κ. Λαγκάρντ το 
περιέγραψε στην ομιλία της στην Επιτροπή Οικονομικών 
και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου με τον ακόλουθο τρόπο: «Πιο συγκεκριμένα, οι πτωτι-
κές τάσεις στην ανάπτυξη, στη βάση της επιβράδυνσης της 
αύξησης της παραγωγικότητας και της γήρανσης του πλη-
θυσμού, και η κληρονομιά της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
οδήγησαν τα επιτόκια προς τα κάτω. Τα χαμηλά επιτόκια 
και το περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού περιόρισαν ση-
μαντικά τη δυνατότητα της ΕΚΤ και άλλων κεντρικών τρα-
πεζών σε ολόκληρο τον κόσμο να χαλαρώσουν τη νομισμα-
τική πολιτική ενόψει μιας οικονομικής κάμψης. Και νέες 
διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως οι απειλές στην περιβαλ-
λοντική βιωσιμότητα, η γρήγορη ψηφιοποίηση, η παγκο-
σμιοποίηση και οι αλλαγές στις χρηματοπιστωτικές δομές, 
επηρεάζουν επίσης τη διαμόρφωση των τιμών και κατά συ-
νέπεια το περιβάλλον, το οποίο οι κεντρικές τράπεζες πα-
ρακολουθούν, προβλέπουν και πρέπει να λάβουν υπόψη 
στις πολιτικές τους».
Σε απλά ελληνικά, η ΕΚΤ άρχισε, όπως μας ανακοίνωσε η κ. 
Λαγκάρντ, την αναθεώρηση της νομισματικής της στρατηγι-
κής σε ένα σύνθετο και όχι ιδιαίτερα δυναμικό περιβάλλον.



Η Ελλάδα οφείλει να στηρίξει 
και πολιτικά τις χώρες αυτές 
στις διενέξεις τους και, πιστέψτε 
με, είναι εύκολο, αφού ο ένας 
άξονας που έχει δημιουργηθεί 
είναι Τουρκία - Κατάρ και ο άλ-
λος Αίγυπτος - ΗΑΕ - Σαουδική 
Αραβία.

Η χώρα μας χρειάζεται να πείσει ότι δεν 
θα χαθούν χρήματα από τυχόν επενδύ-
σεις, επισημαίνει ο πλοίαρχος (ε.α.), δρ. 
Κλεάνθης Κυριακίδης, επίκουρος κα-

θηγητής του Αμερικανικού Πανεπιστημίου των Ε-
μιράτων, συνοψίζοντας τα συμπεράσματα από την 
επίσκεψη του πρωθυπουργού σε Σαουδική Αρα-
βία και Εμιράτα.

Πώς έκριναν τα μέσα ενημέρωσης και η πολιτική 
τάξη στην Αραβική Χερσόνησο την επίσκεψη του 
πρωθυπουργού;
Σχεδόν μονολεκτικά θα σας έλεγα «απόλυτα θε-
τικά». Ξεκινώντας από τις επίσημες δηλώσεις μέχρι 
το tweet του ηγέτη των Ηνωμένων Αραβικών Εμι-
ράτων (ΗΑΕ), Μοχάμεντ μπιν Ζάγιεντ, ο στόχος είναι 
να μετατραπεί η σχέση των χωρών μας σε στρατη-
γική συμμαχία. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα συν-
δέεται με τα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία μέσω 
κοινών φίλων, όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία, 
αλλά και επικίνδυνων γειτόνων με ηγεμονικές τά-
σεις, όπως η Τουρκία. Τα ΜΜΕ του Κόλπου πρό-
βαλαν την επίσκεψη δυσανάλογα πολύ σε σχέση 
με το μέγεθος της χώρας μας και τη διάρκεια του 
ταξιδιού. Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη 
στο Αλ Αραμπίγια απέσπασε εξαιρετικά σχόλια. Το 
επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των Εμιράτων τό-
νισε τις κοινές θέσεις των δύο χωρών και δεν δί-
στασε να κάνει λόγο για καταδικαστέες, προκλητικές 
ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ποια μπορεί να είναι η στρατιωτική συνεργασία της 
Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα;

Είναι βάσιμη η προσδοκία για επενδύσεις στην 
Ελλάδα; Πριν από λίγα χρόνια περιμέναμε από 
το Κατάρ, ο εμίρης έμπλεξε σε τεράστιες γρα-
φειοκρατικές δυσκολίες και σήμερα στηρίζει 
την Τουρκία…
Το Κατάρ στηρίζει την Τουρκία εδώ και πολλά χρό-
νια, λόγω της απομόνωσής του. Έχει επιλέξει να τα-
χθεί με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και να πε-
ριθωριοποιηθεί, και σε αυτή την απομόνωση έχει 
ως σταθερό σύμμαχο μόνο την Τουρκία και συγκυ-
ριακά το Ιράν. Συνεπώς δεν σχετίζεται η έλλειψη ε-
πενδύσεων από το Κατάρ με την ελληνική στάση. 
Σαφώς, όμως, αν δεν βελτιωθεί το επενδυτικό πε-
ριβάλλον στη χώρα μας, δεν θα μπορέσουν οι Ε-
μιρατινοί και οι Σαουδάραβες να μετατρέψουν την 
καλή τους θέληση σε πράξη.

Τι πρέπει να δώσει η Ελλάδα για να πάρει επεν-
δύσεις;
Οι χώρες αυτές αποτελούν οικονομικούς κολοσ-
σούς. Η Ελλάδα αντλεί ισχύ και από τη συμμετοχή 
της σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ε.Ε. και το 
ΝΑΤΟ, ενώ δεν έχει αποικιοκρατικό παρελθόν. Η 
χώρα μας χρειάζεται απλά να πείσει ότι δεν θα χα-
θούν χρήματα από τυχόν επενδύσεις. Η κυβέρνηση 
θεωρώ ότι κάνει εξαιρετικά βήματα σε αυτή την κα-
τεύθυνση. Πρέπει να τονιστεί ότι η Ελλάδα οφείλει 
να στηρίξει και πολιτικά τις χώρες αυτές στις διε-
νέξεις τους και. πιστέψτε με. είναι εύκολο. αφού ο 
ένας άξονας που έχει δημιουργηθεί είναι Τουρκία 
- Κατάρ και ο άλλος Αίγυπτος - ΗΑΕ - Σαουδική Α-
ραβία. Ειρήσθω εν παρόδω, στη Λιβύη πολύ πριν 
την Ελλάδα παρείχαν απόλυτη στήριξη στον Χαφτάρ.

Οι χώρες αυτές ξοδεύουν ένα μεγάλο μέρος του ΑΕΠ 
για την άμυνά τους. Επί παραδείγματι, η Σαουδική 
Αραβία υπολείπεται μόνο των ΗΠΑ και της Κίνας 
στον αμυντικό της προϋπολογισμό, που ανέρχεται 
σε περίπου 70 δισ. δολάρια. Δεν έχει όμως τεχνο-
γνωσία και εκπαίδευση. Εκεί μπορεί να παίξει ση-
μαντικό ρόλο η Ελλάδα. Πέραν των οικονομικών 
ανταλλαγμάτων για τη χώρα μας, συμπεριλαμβα-
νομένων πιθανών συμβολαίων για την εγχώρια α-
μυντική βιομηχανία, υπάρχει και η στρατιωτική δι-
πλωματία. Μην ξεχνάμε ότι μία από τις βασικές α-
παιτήσεις των ανωτέρω χωρών για ομαλοποίηση 
των σχέσεών τους με το Κατάρ είναι να κλείσει η 
εκεί δημιουργηθείσα τουρκική βάση.

«Αν δεν βελτιωθεί 
το οικονομικό  
περιβάλλον,  
δεν θα έρθουν  
οι Σαουδάραβες»

Κλεάνθης Κυριακίδης, 
επ. καθηγητής Αμερικανικού 
Πανεπιστημίου των Εμιράτων

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΑΤΉ
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συνέντευξη

Τ
ο ταξίδι στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα έκλεισε, σύμφωνα με 
τις δηλώσεις συνεργατών του πρωθυπουρ-
γού, τον πρώτο κύκλο των επενδυτικών τα-
ξιδιών του κ. Μητσοτάκη.
Της επίσκεψης στην Αραβική Χερσόνησο είχαν 

προηγηθεί τα ταξίδια, ανάμεσα στα άλλα, σε ΗΠΑ, Γαλλία, Γερ-
μανία, Ολλανδία, αλλά και Κίνα, και στο Μέγαρο Μαξίμου αι-
σθάνονται πολύ ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματά τους, αν 
και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα.
«Το πρώτο αποτέλεσμα είναι το ίδιο το ταξίδι» σχολίασε, όταν ρω-
τήθηκε σχετικά από την F.S., έμπειρος διπλωμάτης, ο οποίος δι-
αβεβαίωσε ότι οι αγορές τείνουν πάντοτε ευήκοον ους σε αυτά που 
αναφέρονται στις δημόσιες δηλώσεις.
Σύμφωνα με τον διπλωμάτη, οι διαρκείς πολιτικές αναφορές στη βελτί-
ωση των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας και στην αλλαγή του κλί-
ματος επηρεάζουν πάντοτε θετικά τις αγορές.
Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, και τις δύο φορές, τόσο στη Γενική Συνέλευση 
του ΟΗΕ όσο και στην επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, ο κ. Μητσοτάκης 
συναντήθηκε με επενδυτές.
Τον Σεπτέμβριο, στις επαφές που είχε με επενδυτές, ο κ. Μητσοτάκης 
πρόβαλε την επιθετική αναπτυξιακή και φιλοεπενδυτική πολιτική του, 
με τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, την άρση των γρα-
φειοκρατικών αλλά και πολιτικών εμποδίων που μπλόκαραν μέχρι 
τώρα τις επενδύσεις, ακόμη και τις εμβληματικές, όπως του Ελληνι-
κού, και τις περαιτέρω αποκρατικοποιήσεις που προωθεί με αποφα-
σιστικότητα η κυβέρνηση, σε συνεργασία και με το ΤΑΙΠΕΔ.
Τον Ιανουάριο είχε τη θριαμβευτική υποδοχή από τον αντιπρόεδρο 
Πενς και τον υπουργό Εξωτερικών Πομπέο στη μεγάλη δεξίωση στο 
υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, στην οποία είχαν προσκληθεί πε-
ρίπου 300 σημαντικοί παράγοντες των ΗΠΑ, από τους τομείς της πο-
λιτικής, της οικονομίας και της επιστήμης, και στην οποία οι κ.κ. Πενς 
και Πομπέο εξήραν τον στρατηγικό χαρακτήρα της διμερούς σχέσης 

και αναφέρθηκαν με εγκωμιαστικά σχόλια στα επιτεύγματα 
της ελληνικής οικονομίας.
Από την επίσκεψη στην Κίνα προέκυψαν η διεύρυνση της 
συνεργασίας στον τραπεζικό τομέα, με το άνοιγμα υποκατα-
στημάτων δύο κινεζικών τραπεζών στην Ελλάδα, το απευ-
θείας δρομολόγιο Αθήνα-Σανγκάη και το άνοιγμα της του-
ριστικής αγοράς, που ενδέχεται να φέρει έως και 500.000 
Κινέζους τουρίστες, η επιβεβαίωση της προοπτικής για δι-

εύρυνση της συνεργασίας με την COSCO, αλλά και το ενδια-
φέρον κι άλλων κινεζικών μεγαθηρίων για την ελληνική αγορά.

Από την επίσκεψη στη Γαλλία, που ήταν η δεύτερη μετά την ανά-
ληψη της πρωθυπουργίας από τον κ. Μητσοτάκη, έμεινε η προο-

πτική της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, στην οποία επέμειναν τόσο 
ο Έλληνας πρωθυπουργός όσο και ο Γάλλος Πρόεδρος.
«Ξέρουμε ότι θα έχουμε τη Γαλλία σύμμαχο» είπε παρουσία του Γάλ-
λου Προέδρου ο πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε και με τον 
επικεφαλής της Total, Πατρίκ Πουγιανέ, σε μια συζήτηση για τα θέ-
ματα υδρογονανθράκων σε Ελλάδα, Κύπρο και Λιβύη, όπου η Total 
έχει σημαντική διείσδυση.
Από το ταξίδι στη Σαουδική Αραβία, πέρα από τη συνεργασία στα θέ-
ματα άμυνας, ο Σαουδάραβας υπουργός Εμπορίου και Επενδύσεων 
ζήτησε από τον πρωθυπουργό, μπροστά στις κάμερες, να υποδείξει 
«πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες για τους Σαουδάραβες» και προα-
νήγγειλε ότι θα οργανώσει μια επιχειρηματική αποστολή για να επι-
σκεφτεί την Ελλάδα και να τις διερευνήσει.
«Άκουσα ότι υπάρχει διευκόλυνση και στήριξη του επενδυτικού πε-
ριβάλλοντος στην Ελλάδα» είπε.
Στον τελευταίο σταθμό του πρωθυπουργού, στα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα, προβλήθηκε η διάθεσή τους να αναδειχθεί η Ελ-
λάδα ως ο ισχυρότερος τουριστικός προορισμός στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου και εκφράστηκε έντονο ενδιαφέρον για ε-
πενδύσεις στη χώρα μας, στον αγροδιατροφικό τομέα, στον του-
ρισμό και στο real estate.

Διπλωματία  
και business  

στα επενδυτικά  
ταξίδια Μητσοτάκη

 ΑΝΤΏΝΉΣ ΜΑΡΚΟΥ



Χ
αοτικές είναι οι αποκλί-
σεις στον κατώτατο μισθό 
μεταξύ των ευρωπαϊκών 
χωρών, καθώς, ενώ αρχίζει 
από τα 213 ευρώ και κάτι… 
ψιλά, φτάνει να υπερβαίνει 

τα 2.000 ευρώ.
Η «ψαλίδα» μεταξύ των χωρών του Βορρά και ε-
κείνων του Νότου είναι τεράστια. Στην πρώτη 
θέση «φιγουράρει» το Λουξεμβούργο με κατώ-
τατο μισθό της τάξης των 2.141,99 ευρώ, ενώ στην 
τελευταία θέση βρίσκεται η Αλβανία με μόλις 
213,45 ευρώ.
Σύμφωνα με τη Eurostat, στα «ρετιρέ» των μι-
σθών βρίσκονται κυρίως οι χώρες της Βόρειας 
Ευρώπης, εκεί όπου ο κατώτατος μισθός ξεπερ-
νάει τα 1.000 ευρώ (Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, 
Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Γερμανία, 
Γαλλία και Ισπανία). Στη μεσαία ζώνη υπάρχουν 
10 χώρες όπου ο κατώτατος μισθός διαμορφώνε-
ται από 500 έως 1.000 ευρώ (Σλοβενία, Μάλτα, 
Ελλάδα, Πορτογαλία, Πολωνία, Λιθουανία, Ε-
σθονία, Σλοβακία, Τσεχία, Κροατία).Τέλος, σε 
επτά χώρες ο μισθός υπολείπεται των 500 ευρώ 
(Ουγγαρία, Ρουμανία, Λετονία, Σερβία, Μαυρο-
βούνιο, Βουλγαρία και Αλβανία). Σημειώνεται 
πως στις ΗΠΑ ο κατώτατος μισθός διαμορφώ-

νεται στα 1.119 ευρώ τον μήνα (στοιχεία Ιανου-
αρίου 2020).
Όσον αφορά την Ελλάδα, βρίσκεται στην 11η 
θέση με κατώτατο μισθό 758,33 ευρώ, ενώ το 
2012 –την περίοδο πριν από την κατάργηση των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη θεσμοθέ-
τηση του διοικητικού καθορισμού του κατώτα-
του μισθού– ο κατώτατος μισθός διαμορφωνόταν 
στα 876 ευρώ (σε 12μηνη βάση) και ένα εξάμηνο 
αργότερα «έπεσε» στα 683 ευρώ.

Τα σχέδια για αύξηση
Τα στοιχεία της Eurostat δημοσιοποιήθηκαν 
λίγες μόλις ημέρες προτού αρχίσει η διαπραγμά-
τευση για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μι-
σθού στη χώρα μας.
Στη συζήτηση για τον κατώτατο μισθό θα συ-
γκρουστούν δύο θέσεις. Συγκεκριμένα, από τη 
μια πλευρά βρίσκονται οι εργοδότες, οι οποίοι ι-
σχυρίζονται ότι για την αναπροσαρμογή του κα-
τώτατου μισθού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
αντοχές των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά 
βρίσκονται οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα, που 
επικαλούνται τις βαριές απώλειες που υπέστη-
σαν τα προηγούμενα χρόνια. Τη θέση των εργα-
ζομένων για τον κατώτατο μισθό συμμερίζονται 
και αναλυτές, που εκτιμούν ότι με την ενίσχυση 

της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών θα 
τονωθεί το αναπτυξιακό ρεύμα.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, «κλειδί» των διαβου-
λεύσεων για τον κατώτατο μισθό θα είναι η δι-
άταξη του νόμου 4172/13 όπου υπογραμμίζεται 
ότι «το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου μι-
σθού και νομοθετημένου ημερομισθίου θα πρέ-
πει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κα-
τάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προ-
οπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της 
παραγωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνι-
στικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της 
ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών».
Από την πλευρά του, το οικονομικό επιτελείο της 
κυβέρνησης, προκειμένου να μην αιφνιδιάσει 
τις –μικρομεσαίες κυρίως– επιχειρήσεις, φαί-
νεται να συγκλίνει στο σενάριο της αύξησης του 
κατώτατου μισθού κατά 4%-5%. Στην πρώτη πε-
ρίπτωση ο κατώτατος μισθός θα «αυξηθεί» κατά 
26 ευρώ και στη δεύτερη κατά 32 ευρώ.
Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση 
του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα σε ονο-
μαστικούς όρους δεν σημαίνει πως οι αποδο-
χές των Ελλήνων εργαζομένων αυξάνονται αντί-
στοιχα και σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Το 
φορολογικό τσουνάμι των τελευταίων ετών και 
ειδικά η αύξηση των έμμεσων φόρων της τελευ-

ταίας τριετίας έχουν οδηγήσει σε δυσανάλογη 
μείωση της αγοραστικής δύναμης των χαμηλόμι-
σθων και γενικότερα των φτωχότερων νοικοκυ-
ριών στην Ελλάδα.
Ενδεικτικά, η αύξηση των συντελεστών του 
ΦΠΑ και η αύξηση των ειδικών φόρων κατα-
νάλωσης έχουν επιφέρει μεγάλες αυξήσεις στις 
τιμές των τροφίμων και των καυσίμων, και για 
όσο διάστημα αυτοί οι φόροι διατηρούνται θα ε-
ξακολουθούν να επηρεάζουν δυσανάλογα τους 
χαμηλόμισθους.

Έκρηξη μερικής απασχόλησης
Σε κάθε περίπτωση, στον εργασιακό τομέα επι-
κρατεί… μεσαίωνας και τα στοιχεία του συστήμα-
τος Εργάνη για τον Δεκέμβριο του 2019 το επι-
βεβαιώνουν.
Η μερική και εκ περιτροπής απασχόληση κυρι-
αρχεί, με 55% των θέσεων εργασίας να αμείβο-
νται με λιγότερα από 300 ευρώ μηνιαίως.
Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, στο σύ-
νολο 200.243 προσλήψεων, οι 114.574 (86.342 
+ 28.232) είναι μερικής και εκ περιτροπής απα-
σχόλησης, ήτοι ποσοστό 58%, που είναι από τα 
υψηλότερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ μόνο 
85.669 είναι θέσεις εργασίας πλήρους απασχό-
λησης. Μάλιστα, η έκρηξη της μερικής απασχό-
λησης και της εκ περιτροπής εργασίας είναι σο-
καριστική, αφού για τον Δεκέμβριο του 2019 
μόνο το 42,8% των νέων προσλήψεων ήταν πλή-
ρους απασχόλησης, ενώ ποσοστό 57,2% ήταν με 
καθεστώς μερικής και εκ περιτροπής εργασίας 
(43,1% και 14,1% αντίστοιχα).
Εξάλλου, τον Δεκέμβριο του 2019 είχαμε τερά-
στιο αριθμό μετατροπών από συμβάσεις εργα-
σίας πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχό-
λησης ή σε εκ περιτροπής εργασίας. Ειδικότερα, 
2.132 θέσεις πλήρους απασχόλησης μετατράπη-
καν σε μερικής και 1.587 (746 + 841) θέσεις πλή-
ρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε εκ περι-
τροπής (με συναίνεση ή όχι του εργαζομένου), 
δηλαδή συνολικά 3.719 εργαζόμενοι οι οποίοι 
κατείχαν θέσεις πλήρους και ασφαλισμένης α-
πασχόλησης τώρα θα ζουν στην ανασφάλεια και 
με μηνιαίο μισθό 300 ευρώ.
Τέλος, υψηλός ήταν και ο αριθμός των απολύ-
σεων, καθώς έγιναν 200.243 προσλήψεις και 
203.909 απολύσεις. Οι απολύσεις, δηλαδή, αυ-
ξήθηκαν κατά 3.669. Είναι δε καταφανές ότι, ενώ 
οι αποχωρήσεις τον Δεκέμβριο του 2018 ήταν 
178.971, τον Δεκέμβριο του 2019 εκτοξεύτηκαν 
σε 203.909, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2019 εί-
χαμε 24.938 περισσότερες αποχωρήσεις από τον 
αντίστοιχο μήνα του 2018.

Η Ελλάδα βρίσκεται  
στην 11η θέση όσον αφορά 
τον κατώτατο μισθό, ενώ 
στην πρώτη «φιγουράρει»  
το Λουξεμβούργο.

ΤΕΡΆΣΤΙΕΣ ΟΙ ΆΠΟΚΛΙΣΕΙΣ  
ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Ο 
Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος ως ηγέτης 
των Συντηρητικών και ηγέτης του Ηνω-
μένου Βασιλείου συνέβαλε με τους χειρι-
σμούς του στη δημιουργία της δυναμικής 
του Brexit, είχε θέσει δημόσια το εξής ε-
ρώτημα, πριν από το κρίσιμο δημοψήφισμα 
του 2016: «Δεν θέλουμε να είμαστε η Μικρή 

Αγγλία του Νάιτζελ Φάρατζ (σ.σ.: ο οποίος ηγήθηκε της επιτυχημέ-
νης προσπάθειας για την επικράτηση του Brexit), θέλουμε να είμα-
στε η Μεγάλη Βρετανία!».
Μετά το οριστικό διαζύγιο Ηνωμένου Βασιλείου - Ε.Ε. θα φανεί 
με διάφορους τρόπους αν έχουμε να κάνουμε με μια παγκοσμιο-
ποιημένη Μεγάλη Βρετανία, ικανή να αντέξει τις οικονομικές και 
πολιτικές πιέσεις σε έναν ανταγωνιστικό και επικίνδυνο κόσμο, ή 
με μια εκδοχή της Μικρής Αγγλίας στην οποία αναφέρθηκε ο Κά-
μερον.
Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι και θα παραμείνει μια σημαντική 
χώρα, αλλά τα συγκριτικά μεγέθη αλλάζουν συνεχώς στον σύγ-
χρονο κόσμο και δημιουργούν συχνά από μόνα τους νέα δυναμική.

Πλεονέκτημα στην Ιρλανδία
Η διαδικασία του Brexit αποτέλεσε οικονομικό και διπλωματικό 
θρίαμβο για τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Οι «27» στήριξαν δυνα-
μικά τα συμφέροντά της και δεν επέτρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο 
να επιβάλει όρους οι οποίοι θα έθεταν σε αμφισβήτηση τη συμφω-
νία ειρήνευσης που επιτεύχθηκε το 1998 και έβαλε τέλος στις βιαι-
ότητες μεταξύ προτεσταντών και καθολικών στη Βόρεια Ιρλανδία.
Επίσης, προστατεύονται κατά τον καλύτερο τρόπο τα οικονομικά 
συμφέροντα της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με την επιβολή ενός 
ιδιόμορφου καθεστώτος στη Βόρεια Ιρλανδία, μέρος του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, με στόχο να λειτουργήσει απρόσκοπτα η ευρωπα-
ϊκή κοινή αγορά και να συνεχιστεί η εντυπωσιακή αναπτυξιακή 
πορεία της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας.
Η σύγκριση των μελλοντικών οικονομικών επιδόσεων μεταξύ Δη-
μοκρατίας της Ιρλανδίας, η οποία είναι πλέον μία από τις εξαιρε-
τικά αναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε., και Ηνωμένου Βασιλείου - Βό-
ρειας Ιρλανδίας από την άλλη μπορεί να αποκτήσει τεράστια σημα-

σία σε πέντε έως δέκα χρόνια.
Αν η Δημοκρατία της Ιρλανδίας επιβεβαιωθεί ως «κέλτικος τίγρης» 
στη μετα-Brexit εποχή και το Ηνωμένο Βασίλειο χάσει συγκρι-
τικά οικονομικό έδαφος, μπορεί να δημιουργηθούν οι προϋποθέ-
σεις για την ενσωμάτωση της Βόρειας Ιρλανδίας στη Δημοκρατία 
της Ιρλανδίας και την επιστροφή της με αυτόν τον τρόπο στην Ε.Ε.
Πρόκειται για ένα σενάριο του οποίου οι πιθανότητες πραγματο-
ποίησης είναι πρακτικά αδύνατο να εκτιμηθούν. Είναι βέβαιο όμως 
ότι το Brexit δημιουργεί προβλήματα στη συνοχή του Ηνωμένου 
Βασιλείου, τα οποία, αν μεγαλώσουν, θα ενισχύσουν τη θεωρία της 
Μικρής Αγγλίας.
Από τη μια έχουμε τους Σκωτσέζους εθνικιστές, οι οποίοι επικρά-
τησαν πλήρως στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές υπό την ηγεσία 
της Νίκολα Στέρτζον και ζητούν νέο δημοψήφισμα για την απο-
χώρηση της Σκωτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, και από την άλλη 
τους υποστηρικτές του Σιν Φέιν στην Ιρλανδία, οι οποίοι ζητούν 
τη διενέργεια δημοψηφίσματος μέσα στην επόμενη πενταετία για 
την ενσωμάτωση της Βόρειας Ιρλανδίας στη Δημοκρατία της Ιρ-
λανδίας.
Οι Σκωτσέζοι εθνικιστές αγωνίστηκαν για την παραμονή του Ηνω-
μένου Βασιλείου στην Ε.Ε. και θεωρούν ότι η Σκωτία θα βγει οι-
κονομικά ζημιωμένη από το Brexit. Ανεξάρτητα από τις επιδιώξεις 
τους, το Λονδίνο είναι εκείνο που θα αποφασίσει για ενδεχόμενη 
διενέργεια νέου δημοψηφίσματος, εφόσον στο προηγούμενο δη-
μοψήφισμα επικράτησαν καθαρά οι υποστηρικτές της παραμονής 
της Σκωτίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η συμφωνία ειρήνευσης που έβαλε τέλος στον τριακονταετή εμ-
φύλιο στη Βόρεια Ιρλανδία προβλέπει όρους και προϋποθέσεις για 
την ενσωμάτωση της Βόρειας Ιρλανδίας στη Δημοκρατία της Ιρ-
λανδίας, αφού ανοίξει ο δρόμος για τη διενέργεια δύο δημοψη-
φισμάτων, σε Δημοκρατία της Ιρλανδίας και Βόρεια Ιρλανδία, στα 
οποία θα επικρατήσουν οι υποστηρικτές της ένωσής τους. Πρόκει-
ται για μία εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία, η οποία όμως προβλέ-
πεται και μπορεί να φέρει, σε βάθος χρόνου, αποτέλεσμα.

Κρίσιμες εκλογές
Μια γεύση της πολιτικής δυναμικής που μπορεί να αναπτυχθεί 

στη μετα-Brexit εποχή θα μας δώσουν οι βουλευτικές εκλογές της 
8ης Φεβρουαρίου στην Ιρλανδία.
Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί εντυπωσιακές αλ-
λαγές στην Ιρλανδία, η οποία μέχρι πριν από 20-25 χρόνια θεω-
ρούνταν από οικονομική άποψη τμήμα του ευρωπαϊκού Νότου, 
με επίπεδο ανάπτυξης που υστερούσε έναντι της Ελλάδας και της 
Πορτογαλίας.
Η Ιρλανδία ήταν μία από τις χώρες που χτυπήθηκαν από τη διεθνή 
κρίση του 2008 και μπήκε αναγκαστικά σε πρόγραμμα, γιατί δεν 
μπορούσε να χρηματοδοτήσει το χρέος της στις διεθνείς αγορές, οι 
οποίες έκλεισαν και γι’ αυτήν.
Η κυβέρνηση του κεντροδεξιού κόμματος Φάιν Γκέιλ εφάρμοσε 
το πρόγραμμα με αποτελεσματικό τρόπο και η Ιρλανδία ξανάγινε 
σε χρόνο-ρεκόρ πρωταθλήτρια στην οικονομική ανάπτυξη στην 
Ευρωζώνη, ενώ πλέον το κατά κεφαλήν εισόδημά της είναι, σύμ-
φωνα με ορισμένους υπολογισμούς, κοντά στο διπλάσιο του ελ-
ληνικού.
Σημειώθηκαν κι άλλες μεγάλες αλλαγές στη Δημοκρατία της Ιρ-
λανδίας. Για παράδειγμα, η Καθολική Εκκλησία έχασε μεγάλο 
μέρος της επιρροής της εξαιτίας των αποκαλύψεων για πολλές πε-
ριπτώσεις κακοποίησης παιδιών και νέων από τον κλήρο. Δείγμα 
των κοινωνικών αλλαγών στην Ιρλανδία ήταν και η άνοδος στην η-
γεσία του Φάιν Γκέιλ και στην πρωθυπουργία του εξαιρετικά ικα-
νού Λίο Βάραντκαρ, από οικογένεια Ινδών μεταναστών, ο οποίος 
δεν κρύβει την ομοφυλοφιλία του και τη συμβίωση με τον σύ-
ντροφό του.
Σύμφωνα, πάντως, με τους περισσότερους πολιτικούς αναλυτές, 
το μοντέλο της εξαιρετικά δυναμικής οικονομίας και των σημαντι-
κών κοινωνικών αλλαγών έχει αρχίσει να δείχνει σημεία φθοράς. 
Με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το Φάιν Γκέιλ, το οποίο 
ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θα παραχωρήσει την πρώτη 
θέση, πιθανότατα και την εξουσία, στο φιλελεύθερο Φιάνα Φάιλ. 
Τα δύο κεντροδεξιά κόμματα εναλλάσσονται στην εξουσία, το νέο 
στοιχείο όμως που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις είναι η σημα-
ντική άνοδος του Σιν Φέιν, του οποίου στρατιωτικός βραχίονας 
ήταν ο IRA. Το αιματηρό παρελθόν του Σιν Φέιν έβαζε πάντα όρια 
στην ανάπτυξή του, 30 χρόνια όμως μετά την ειρήνευση ένα σημα-
ντικό τμήμα της κοινής γνώμης δείχνει έτοιμο να το εμπιστευτεί.
Στην ηγεσία του κόμματος βρίσκεται από το 2018 η Μέρι Λου Μα-
κντόναλντ. Πενήντα ετών σήμερα, διακρίνεται για τον φιλοευρω-
παϊσμό της και τις γνώσεις της για την Ε.Ε., εφόσον υπήρξε ερευ-
νήτρια στο Ινστιτούτο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων και ευ-
ρωβουλευτής. Δίνει έμφαση στα κοινωνικά ζητήματα, όπως είναι 
η κακή κατάσταση του εθνικού συστήματος υγείας και ο αποκλει-
σμός της νέας γενιάς από την αγορά κατοικίας λόγω της μεγάλης 
αύξησης των τιμών των ακινήτων αλλά και των ενοικίων.
Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις των περισσότερων αναλυτών, 
η νέα κυβέρνηση της Ιρλανδίας θα δώσει σκληρή μάχη για τους 
όρους συνεργασίας Ηνωμένου Βασιλείου - Ε.Ε. στη μετα-Brexit 
εποχή, ενώ θα ενισχυθεί, μέσω της ανόδου του Σιν Φέιν, η κοινω-
νική και εθνικιστική διάσταση στην πολιτική ζωή της χώρας.
Το Ηνωμένο Βασίλειο των 66 εκατομμυρίων κατοίκων θα πρέ-
πει να διαπραγματευτεί τη μελλοντική του σχέση με την Ε.Ε. των 
446 εκατομμυρίων κατοίκων με το 47% των συνολικών εξαγωγών 
του να κατευθύνονται στην Ε.Ε., τη Σκωτία να θέλει να παραμεί-
νει στην Ε.Ε. και τη Βόρεια Ιρλανδία να παρακολουθεί προσεκτικά 
τις εξελίξεις στην εξαιρετικά δυναμική Δημοκρατία της Ιρλανδίας. 
Μεγάλη Βρετανία ή Μικρή Αγγλία; Ο χρόνος θα δείξει.

Η Ε.Ε. των «27» στηρίζει δυναμικά 
τις θέσεις της Δημοκρατίας της 
Ιρλανδίας σε σχέση με το Brexit.
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σικά να το επιζητούν, δεν φοβούνται το λάθος, θεωρώντας δεδο-
μένο ότι κάποια στιγμή θα έρθει κι αυτό. Εφόσον οι άνθρωποι 
αυτοί είναι επικεφαλής ομάδων, να είστε βέβαιοι ότι οι ομάδες 
αυτές πετάνε.
Ο άνθρωπος που έχει αποδεχτεί την πιθανότητα να κάνει λάθος 
αλλά δεν φοβάται να αποφασίσει είναι συνήθως καταρτισμένος, 
με ισχυρό ηθικό προφίλ και πραγματικός αρχηγός στην ομάδα 
του: την υπερασπίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπερασπίζεται τον 
εαυτό του. Λειτουργεί καθοδηγητικά, όταν πρέπει προστατευ-
τικά, αλλά είναι ταυτόχρονα αυστηρός στην αξιολόγηση. Την από-
λυση την έχει τελευταία στην κατάταξη των λύσεων. Είναι εύκολη 
η απόλυση του υφισταμένου που έσφαλε, αλλά είναι εξαιρετικά 
δύσκολη η εκπαίδευση κάποιου στη θέση του, ώστε να γίνει απο-
τελεσματικός. Ο σωστός επικεφαλής προτιμά να σχηματίσει αφο-
σιωμένη ομάδα, με στελέχη δεμένα μεταξύ τους και με τον ίδιο, τα 
οποία θα μπορούν να σηκώσουν και την ευθύνη των αποφάσεων.
Κι επειδή το λάθος θα έρθει οπωσδήποτε, το κριτήριο αξιολό-
γησης δεν είναι το ότι έγινε, αλλά το πώς αυτό διορθώνεται. Η 
άμεση παραδοχή του λάθους, η ταχύτητα της διόρθωσης ή της 
προσπάθειας διόρθωσης, η ελαχιστοποίηση των συνεπειών, η α-
ποκατάσταση της ζημιάς, η διορθωτική πορεία στις μελλοντικές 
εργασίες, είναι παράγοντες που δίνουν το πραγματικό μέτρο α-
ξιολόγησης του δρώντος, ακριβώς διότι στηρίζονται σε πραγμα-
τικό δεδομένο. Στο ότι όλοι θα κάνουμε λάθος κάποια στιγμή και 
ο τρόπος που θα αντιδράσουμε σε αυτό θα μας χαρακτηρίσει. Όχι 
μόνο ως εργαζομένους αλλά και ως προσωπικότητες.
Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση 
της χώρας. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες πολιτικών. Η μία, 
αυτών που δούλεψαν σε μια κανονική δουλειά και κάποια στιγμή 
μεταπήδησαν στην πολιτική. Η άλλη, αυτών που από μικροί εκ-
παιδεύτηκαν για να γίνουν πολιτικοί. Η πολιτική είναι πια απελ-
πιστικά σύνθετη απασχόληση και είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν 
όχι αδύνατο, να είναι κανείς αποτελεσματικός αν δεν εκπαιδευτεί 
και δεν αφοσιωθεί επί μακρόν. Απ’ όποια κατηγορία κι αν προέρ-
χεται ο πολιτικός που καλείται να κυβερνήσει, πρέπει να μπορεί 
να πάρει αποφάσεις. Πρέπει να μπορεί να αντέξει το ψυχολογικό 
βάρος της απόφασης, να μπορεί να αναλάβει το ρίσκο της αποτυ-

«Ε
γώ δεν υπογράφω τίποτα, γιατί 
δεν θέλω να κινδυνεύσω, αν είναι 
λάθος». Όποιος απασχολήθηκε σε 
μεγάλο, ιδιωτικό ή δημόσιο, οργα-
νισμό ή εταιρεία, κάποια στιγμή, 
δεν μπορεί, την άκουσε αυτή τη 

φράση. Κι αν δεν την άκουσε έτσι ωμά και κυνικά, σίγουρα την 
έζησε ως νοοτροπία. Νοοτροπία που υποδεικνύει ότι αποφεύ-
γουμε την ευθύνη μιας απόφασης. Παραπέμπουμε το θέμα στον 
διπλανό, δηλώνουμε αναρμόδιοι, υποβάλλουμε ερώτημα στον 
προϊστάμενο ή στη νομική υπηρεσία, αναζητούμε άλλους τρεις 
συναρμόδιους να υπογράψουν κι αυτοί, και, στην ανάγκη, αν δεν 
μπορούμε να το αποφύγουμε, δίνουμε μια απάντηση με πολλές 
εκδοχές, ώστε την ευθύνη να την πάρει ή να τη μοιραστεί και ο 
αποδέκτης, διά της επιλογής μιας εκ των πολλών εκδοχών που 
θα δώσουμε. Όταν μπορούμε, καθυστερούμε την απάντηση-α-
πόφαση όσο περισσότερο γίνεται, μήπως και ο ερωτών αποφα-
σίσει να ενεργήσει μόνος του, οπότε η απάντηση δεν θα έχει ση-
μασία. Το πρόβλημα ενδημεί στο Δημόσιο, όπου, αν δεν υπάρχει 
εγκύκλιος, ουδείς αναλαμβάνει ευθύνη, και, αν υπάρχει, ουδείς 
αποκλίνει από αυτήν, ακόμη κι αν βλέπει το κενό. Ενδημεί και 
στον ιδιωτικό τομέα, όπου ο υπάλληλος, όσο ψηλά κι αν βρίσκε-
ται, φροντίζει πρώτα να καλύψει τα νώτα του και μετά να δράσει.
Υπάρχει μια μεγάλη σχολή στελεχών που εργάζονται με κύριο 
στόχο την αποφυγή του λάθους, αποφεύγοντας να αναλάβουν ο-
ποιοδήποτε ρίσκο και αδιαφορώντας βέβαια, συνειδητά, για την 
επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος. Συνήθως τη νοοτροπία 
αυτή ενθαρρύνει, αν δεν επιβάλλει, ο επικεφαλής, ο οποίος και 
σκέφτεται ανάλογα και ενεργεί ανάλογα, θεσμοθετώντας διαδι-
κασίες οι οποίες, σε περίπτωση λάθους, οδηγούν τους υφισταμέ-
νους στην έξοδο και αφήνουν τον ίδιο στο απυρόβλητο.
Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει γεννηθεί ακόμη ο αλάνθαστος. 
Όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη, σε όλες τις πτυχές της ζωής τους 
και φυσικά στη δουλειά τους. Στοχεύοντας, λοιπόν, στην αποφυγή 
του λάθους, στοχεύουμε στο αδύνατο. Το λάθος κάποια στιγμή θα 
έρθει. Τι κάνουμε τότε;
Υπάρχει και μια άλλη σχολή επαγγελματιών, οι οποίοι, χωρίς φυ-

χίας, να αντέξει στο λάθος, όποτε αυτό γίνει.
Ο αστάθμητος παράγοντας σε όλα αυτά είναι φυσικά ο λαός – ο ο-
ποίος, ελληνικός λαός, έχει την ιδιότητα να γνωρίζει τα πάντα και 
μάλιστα με τρόπο αυθεντικό. Λίγο παλιότερα όλοι είχαμε γίνει 
ειδικοί στα θέματα των διεθνών επιτοκίων και στα περίφημα 
spreads, σήμερα γινόμαστε ειδικοί στα θέματα της ΑΟΖ. Αν κοιτά-
ξουμε γύρω μας και κάνουμε και μια αναδρομή στα τελευταία χρό-
νια, εύκολα θα διαγνώσουμε ένα σχεδόν μηδενικής πρωτοβουλίας 
ελληνικό Δημόσιο και έναν εξαρτημένο από αυτό και ευθυνόφοβο 
ιδιωτικό τομέα. Όλοι ψάχνουν να κινηθούν εκ του ασφαλούς. Αν 
το σκαλίσετε λίγο παραπάνω, ο Κυριάκος Πιερρακάκης καλείται 
να μηχανοργανώσει τη χώρα, ώστε οι αυτοματοποιημένες «απο-
φάσεις» να καλύψουν άμεσα το κενό που αφήνει η ευθυνοφοβία.
Αυτός που διαμαρτύρεται σε μια ουρά στο σούπερ μάρκετ για κακή 
εξυπηρέτηση και υποδεικνύει πώς θα έπρεπε να γίνεται, όταν ο 
ίδιος βρίσκεται πίσω από ένα πόστο και δέχεται ανάλογες διαμαρ-
τυρίες απαντά «ποιος νομίζεις ότι είσαι, ρε;» ή στην καλύτερη «δεν 
είμαι αρμόδιος».
Με αυτή τη νοοτροπία, όμως, η χώρα δεν μπορεί να πάει μπροστά. 
Κάθε τέσσερα χρόνια (ή όποτε τέλος πάντων) ψηφίζουμε μια κυ-
βέρνηση. Οφείλουμε να απαιτούμε από αυτήν να λαμβάνει αποφά-
σεις, να ενεργεί, και όταν κάνει λάθος να σπεύδει να το διορθώσει 
αποτελεσματικά.
Είναι τραγικό να περιοριζόμαστε στην επισήμανση του λάθους και 
στην επίκληση της ανικανότητας που δήθεν προκύπτει από αυτό. 
Οφείλουμε να διατυπώνουμε δημιουργικές προτάσεις και να ανα-
λαμβάνουμε την ευθύνη τους. Εφόσον περιοριζόμαστε στην κατα-
κραυγή, καθιστούμε τον επόμενο που θα κληθεί ακόμη πιο διστα-
κτικό. Όλο αυτό οδηγεί, τελικά, στην οπισθοδρόμηση.
Στους καιρούς που έρχονται, η χώρα θα κληθεί να λάβει δύσκολες 
αποφάσεις, ειδικά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, του μετανα-
στευτικού περιλαμβανομένου. Το ζήτημα δεν εξαντλείται στα όρια 
της θητείας της σημερινής κυβέρνησης, θα υπάρχει και πολύ μετά. 
Οφείλουμε, δημιουργικά, να ενωθούμε, να πάρουμε την ευθύνη 
των αποφάσεων που μας αναλογούν και να δείξουμε στην ηγεσία 
της χώρας ότι θα στηρίξουμε και την ηγεσία και τη χώρα, ακόμη κι 
αν γίνει λάθος.
Το μόνο λάθος που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να ονομάσουμε 
κάποιον προκαταβολικά ανεπαρκή ή προδότη. Είναι όρος επιβίω-
σης. Αν, τότε, είχαμε περιοριστεί στο να ονομάσουμε τον Μεταξά 
δικτάτορα, η εποποιία του ΟΧΙ δεν θα είχε γραφτεί.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Επειδή το λάθος θα έρθει οπωσδήποτε, 
το κριτήριο αξιολόγησης δεν είναι το ότι 
έγινε, αλλά το πώς αυτό διορθώνεται. Η 
άμεση παραδοχή του λάθους, η ταχύτητα 
της διόρθωσης ή της προσπάθειας 
διόρθωσης, η ελαχιστοποίηση των 
συνεπειών, η αποκατάσταση της ζημιάς, 
η διορθωτική πορεία στις μελλοντικές 
εργασίες, είναι παράγοντες που δίνουν 
το πραγματικό μέτρο αξιολόγησης του 
δρώντος.

Το λάθος...
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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ακόμη και σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα συμπτώματα εμ-
φανίζονται συνήθως σε πέντε ημέρες –αλλά και έως 14– μετά την 
έκθεση στον ιό και είναι κλιμακούμενα: πονοκέφαλος, συνάχι, 
βήχας, πυρετός, δύσπνοια. Μεταδίδεται, δε, πάρα πολύ γρήγορα.
Όμως έχει χαμηλότερη θνητότητα από άλλους συγγενείς κορο-
ναϊούς. Να θυμίσουμε ότι το 2002 ο SARS-CoV εξαπλώθηκε σε 
27 χώρες, μολύνοντας σχεδόν 8.000 ανθρώπους και σκοτώνοντας 
περισσότερους από 770 (θνητότητα σχεδόν 10%). H μεταδοτικό-
τητα του MERS-CoV από άνθρωπο σε άνθρωπο, το 2012, ήταν μι-
κρότερη, αλλά από τους 2.500 που νόσησαν κατέληξε ένα ποσο-
στό περίπου 35%.
Ο 2019n-CoV φαίνεται με βάση τα τρέχοντα δεδομένα να είναι 
θανατηφόρος για περίπου 3% των νοσούντων. Στην πραγματικό-
τητα, το ποσοστό ίσως είναι πιο χαμηλό, αφού πολλοί ασθενείς με 
ήπια συμπτώματα ενδεχομένως δεν απευθύνθηκαν στις υγειονο-
μικές αρχές, συνεπώς δεν έχουν καταμετρηθεί. Στην πόλη Ουχάν, 
άλλωστε, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, αρκετοί ασθε-
νείς με ηπιότερα συμπτώματα δεν έγιναν δεκτοί στα νοσοκομεία 
τις τελευταίες εβδομάδες λόγω των ελλείψεων σε κλίνες και ια-
τρονοσηλευτικό προσωπικό.
Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους υπολογισμούς του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας, ο μέσος αριθμός νέων λοιμώξεων ανά 
μολυσμένο άτομο είναι 3-4 ασθενείς. Σημειωτέον ότι στην επο-
χική γρίπη κάθε ασθενής κολλάει κατά μέσο όρο 1,3 άλλα άτομα 
και στην ιλαρά έως και 18. Η κρίσιμη διαφορά είναι βέβαια ότι, σε 
αντίθεση με τη γρίπη και την ιλαρά, για τον 2019n-CoV δεν υπάρ-
χει εμβόλιο κι αυτό σημαίνει ότι είναι πιο δύσκολο για τις ευπα-

Α
πό τις αρχές του έτους, όταν ο νέος κορονα-
ϊός, 2019n-CoV, εντοπίστηκε στην κινεζική 
πόλη Ουχάν, το «σκηνικό», δυστυχώς, πα-
ραμένει νεφελώδες σε ό,τι αφορά την πλήρη 
χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών του 
και συνεπώς την αποτελεσματική αντιμε-
τώπισή του. Η διεθνής επιστημονική κοι-

νότητα, πάντως, έχει δείξει εξαιρετικά αντανακλαστικά και έχει α-
ποδυθεί σε έναν τιτάνιο αγώνα ώστε να γίνει κατανοητή η ταυτό-
τητα του ιού, να δούμε πόσο γρήγορα μπορεί να μεταδίδεται, αλλά 
ακόμη και ποιος είναι ο ακριβής χρόνος επώασής του και σε ποιον 
βαθμό φτάνει η ικανότητά του να σκοτώνει τον ξενιστή του.
Προς το παρόν, μια και η επιδημία είναι ακόμα σε εξέλιξη –με 
σχεδόν 29.000 επιβεβαιωμένα περιστατικά και 580 θανάτους σε 
όλο τον κόσμο μέχρι την περασμένη Πέμπτη–, γνωρίζουμε μόνο 
τα κοινά χαρακτηριστικά του 2019n-CoV με άλλους ιούς της ευ-
ρύτερης οικογένειας των κοροναϊών, οι οποίοι προκαλούν συνή-
θως ήπια έως μέτρια λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, με 
συμπτώματα που προσομοιάζουν με αυτά του κοινού κρυολογή-
ματος: καταρροή, βήχας, πονόλαιμος, πονοκέφαλος, πυρετός. Σε 
άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή υποκείμενα 
νοσήματα ενδέχεται βέβαια να προκαλέσουν σοβαρότερη λοί-
μωξη στο κατώτερο αναπνευστικό –βρογχίτιδα ή πνευμονία–, νε-
φρική ανεπάρκεια, ακόμη και θάνατο.
O νέος κοροναϊός προκαλεί, αντιστοίχως, αναπνευστική λοίμωξη, 
με σοβαρότερη όμως κλινική εικόνα. Το 20%-25% των προσβλη-
θέντων εκτιμάται ότι θα χρειαστεί νοσηλεία σε νοσοκομείο ή 

θείς ομάδες του πληθυσμού –ηλικιωμένοι ή άτομα με χρόνια νο-
σήματα– να προστατευτούν. Αντιστοίχως, δεν υπάρχει ειδική ανο-
σία για τον πληθυσμό σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η μετάδοση γίνεται μέσω του αέρα από άτομο που έχει προσβλη-
θεί (σταγονίδια βήχα ή φτερνίσματος) ή μολυσμένων επιφανειών 
(τις οποίες αγγίζουμε και στη συνέχεια βάζουμε τα χέρια μας στο 
στόμα ή στη μύτη, εισάγοντας τον ιό στον οργανισμό μας). Πάντως, 
το Αμερικανικό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (CDC) δι-
ευκρίνισε πριν από λίγες ημέρες ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που 
να στηρίζουν το σενάριο μετάδοσης του κοροναϊού μέσω εισαγό-
μενων προϊόντων ή δεμάτων, λόγω του περιορισμένου χρόνου ε-
πιβίωσης των κοροναϊών σε επιφάνειες (μερικές ώρες). Από τα δε-
δομένα που υπάρχουν μέχρι τώρα, εξάλλου, έχουμε ενδείξεις πως 
ο ιός μπορεί να μεταδίδεται ακόμη και στον χρόνο επώασης, δη-
λαδή πριν ο ασθενής εκδηλώσει συμπτώματα της λοίμωξης. Άγνω-
στο είναι για πόσο μετά. Επίσης, το 80% των θανάτων στην Ουχάν, 
επίκεντρο της επιδημίας, αφορούσε άτομα άνω των 60 ετών (κυ-
ρίως άνδρες) με χρόνια προβλήματα υγείας, όπως καρδιαγγειακά 
νοσήματα και διαβήτη.
Προς το παρόν δεν υπάρχει ειδική αντιική θεραπεία για τον νέο 
κοροναϊό, αν και ήδη δοκιμάζονται αντιικά φάρμακα που έχουν 
χρησιμοποιηθεί για άλλες ιογενείς λοιμώξεις. Κυρίως γίνεται αντι-
μετώπιση των συμπτωμάτων και επιπλοκών της λοίμωξης. Καθορι-
στική σημασία έχουν, λοιπόν, τα μέτρα ελέγχου λοιμώξεων, ώστε –
μέχρι να βρεθεί κάποιο αποτελεσματικό φάρμακο ή εμβόλιο– να 
περιοριστεί ή τουλάχιστον να επιβραδυνθεί η εξάπλωσή του και 
να προλάβουν τα συστήματα υγείας να ανταποκριθούν στις απαιτή-
σεις μιας τόσο μεγάλης πρόκλησης και δοκιμασίας για τη δημόσια 
υγεία σε διεθνές επίπεδο.
Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα μέτρα αναπνευστικής υγι-
εινής που ισχύουν για άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις ισχύουν και 
για τον νέο κοροναϊό: τα αντισηπτικά αλκοολούχα διαλύματα εξου-
δετερώνουν τον ιό, όπως και το καλό πλύσιμο των χεριών, με σα-
πούνι και νερό, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Και, φυσικά, μια 
ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, χάρη 
στα πολύτιμα αντιοξειδωτικά τους, θωρακίζει σε σημαντικό βαθμό 
τον οργανισμό μας, κάτι που ισχύει και για την εποχική γρίπη.
Στην Ευρώπη, όπως βλέπουμε, σχεδόν καθημερινά καταγράφο-
νται περιστατικά, εισαγόμενα στην πλειονότητά τους (πλησιάζουν 
τα 30). Και στην Ελλάδα, μολονότι οι ταξιδιώτες από την Κίνα είναι 
λιγότεροι απ’ ό,τι σε άλλες χώρες, ο κίνδυνος εμφάνισης κάποιου 
κρούσματος είναι υπαρκτός. Γι’ αυτό και λαμβάνονται όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα επιτήρησης, ταχείας διάγνωσης και ελέγχου λοιμώ-
ξεων, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε εγχώρια μετάδοση του ιού.
Κάθε μέρα που περνάει, μπαίνει ένας καινούργιος κρίκος στην α-
λυσίδα της επιστημονικής γνώσης για τον 2019n-CoV. Κάθε μέρα 
που περνάει χωρίς κρούσμα στη χώρα μας είναι χρόνος κερδισμέ-
νος, με την ελπίδα ότι την άνοιξη και το καλοκαίρι, όπως συνήθως 
συμβαίνει με τους κοροναϊούς, η επιδημία θα παρουσιάσει σημα-
ντική υποχώρηση.

*Ο Αθανάσιος Τσακρής είναι καθηγητής Μικροβιολογίας, διευ-
θυντής του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διατηρούμε την ελπίδα ότι την άνοιξη και 
το καλοκαίρι, όπως συνήθως συμβαίνει 
με τους κοροναϊούς, η επιδημία θα 
παρουσιάσει σημαντική υποχώρηση.

Κάθε μέρα που περνάει χωρίς 
κρούσμα στη χώρα μας  

είναι χρόνος κερδισμένος
 ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ ΤΣΑΚΡΉ*
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Γ
ια να βγει η τέλεια selfie που θα κοσμήσει το προφίλ 
μιας influencer στο Instagram χρειάζονται φίλτρα, 
λίγη «ωραιοποίηση» στις γραμμές έκφρασης, ανασή-
κωμα των ματιών και της μύτης, ελαφρύ φούσκωμα 
στα μήλα, ενίσχυση των χειλιών, αφαίρεση μαύρων 

κύκλων, λεύκανση δοντιών, ίσως και λίγο αδυνάτισμα προσώ-
που. Όπως επισημαίνει σε εκτενές δημοσίευμα επί του θέματος 
το περιοδικό «New Yorker», οι γυναίκες θέλουν να μοιάσουν λίγο 
στην Κιμ Καρντάσιαν, λίγο στην Μπέλα Χαντίντ, λίγο στην Έμιλι 
Ρατακόφσκι και λίγο στην Κένταλ ή στην Κάιλι Τζένερ (τις μικρό-
τερες αδελφές Καρντάσιαν δηλαδή).
Τα πολυπόθητα χαρακτηριστικά των παραπάνω είναι σχετικά 
εύκολο να αποκτηθούν μέσα από τα φίλτρα του Instagram, του 
Snapchat ή μέσα από την απλή επεξεργασία που παρέχει στον 
χρήστη η εφαρμογή FaceTune. Τι συμβαίνει όμως όταν αυτή η 
επιθυμία δεν περιορίζεται στη διαμόρφωση μιας φωτογραφίας 
αλλά γίνεται σκοπός; Τότε αρχίζουν οι επισκέψεις στους πλα-
στικούς χειρουργούς, στους εξειδικευμένους δερματολόγους ή 
σε όποιον υπόσχεται το τέλειο look στις εν δυνάμει μίμους των 
Καρντάσιαν.

Από μικρές στα βάσανα
Στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των κοριτσιών 
ηλικίας 18 έως 24 ετών που κάνουν ενέσιμες επεμβάσεις στο 
πρόσωπο – κυρίως εμφυτεύματα ή fillers υαλουρονικού οξέος. 
Βασική επιθυμία τους, όπως αναφέρουν ξένα μέσα ενημέρωσης, 
είναι το δημοφιλές «πακέτο Κάιλι Τζένερ». Η μικρότερη αδερφή 
της οικογένειας Καρντάσιαν έχει παραδεχτεί πως βάζει ενέσιμα 
εμφυτεύματα για να δείχνει πιο αισθησιακή. Φουσκωμένα χείλη, 
τονισμένα μάγουλα, γατίσια μάτια και ανασηκωμένα φρύδια, λε-
πτό σαγόνι, μεγάλο στήθος και ανασηκωμένα οπίσθια, όλα με τη 
βοήθεια πλαστικών επεμβάσεων και ενέσιμων fillers. Στις ΗΠΑ 
η συντριπτική πλειονότητα των γυναικών που επισκέπτονται ει-
δικούς αισθητικών επεμβάσεων ζητούν να μοιάσουν στην Κάιλι 
Τζένερ, ενώ οι λίγο μεγαλύτερες επιλέγουν το «πακέτο Κιμ Καρ-
ντάσιαν», που περιλαμβάνει περίπου τα ίδια.
Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής, 
οι Αμερικανοί το 2018 έκαναν περισσότερες από 7 εκατομμύρια 
ενέσεις botox και περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια ενέσεις 
εμφυτευμάτων υαλουρονικού οξέος. Συνολικά ξόδεψαν περί τα 
16,5 δισ. δολάρια σε αισθητικές επεμβάσεις, περισσότερα από 
κάθε άλλη χρονιά, υπογραμμίζει το «New Yorker».
Η αγορά των ενέσιμων αισθητικών επεμβάσεων γνωρίζει τερά-
στια άνθηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εκτίμηση του «Fortune» εί-
ναι πως μέχρι το 2026 τα κέρδη από την εφαρμογή botox και υα-
λουρονικού θα διπλασιαστούν διεθνώς, με τις ΗΠΑ να κατέχουν 
την πρώτη θέση, ακολουθούμενες από τις Βρετανία και Γαλλία, 
Κίνα, Ινδία, Κορέα και Λατινική Αμερική. Οικονομικοί αναλυτές 
αναφέρουν πως ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης στην αγορά των 
fillers ενδέχεται να ξεπεράσει σε ποσοστό το 12% για το 2020 σε 
παγκόσμιο επίπεδο.
Στη Βρετανία, όπου οι ενέσιμες αισθητικές επεμβάσεις είναι τρο-
μερά δημοφιλείς στις γυναίκες 18-70 ετών, έχει παρατηρηθεί το 
δυσάρεστο φαινόμενο διάφοροι επιτήδειοι να εκμεταλλεύονται 
ανυποψίαστες κυρίες εφαρμόζοντας την τεχνική των εμφυτευμά-
των χωρίς να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και διαπιστεύσεις. 
Το αποτέλεσμα; Από παραμόρφωση προσώπου μέχρι τύφλωση. 

Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, άνθρωποι που υποδύονται τους 
επαγγελματίες γιατρούς κάνουν ενέσεις εμφυτευμάτων σε ανή-
λικα κορίτσια ηλικίας 15-17 ετών, με ανάλογα αποτελέσματα. Το 
φαινόμενο έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις τα τελευταία δύο χρό-
νια, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία της ΜΚΟ Save Face 
(Σώσε το Πρόσωπο), η οποία παρέχει την απαραίτητη σωστή 
πληροφόρηση σε όσους επιθυμούν να προχωρήσουν σε μικρο-
αισθητικές επεμβάσεις.
Η εμμονή με την εμφάνιση ξεπερνάει τα όρια της υπερβολής, 
όπως τουλάχιστον καταγράφεται από ρεπορτάζ στον διεθνή 
Τύπο. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία στο vice.com μιας 24χρο-
νης Βρετανίδας, η οποία αναφέρει πως όλες της οι φίλες κάνουν 
ενέσεις υαλουρονικού στα χείλη τους και η ίδια το βλέπει πλέον 
σαν ρουτίνα: «Όπως πηγαίνω κάθε μήνα στο κομμωτήριο ή για 
μανικιούρ, έτσι έχω εντάξει στην ετήσια ρουτίνα μου και τα εμφυ-
τεύματα, είναι πλέον πολύ οικονομικά και αναίμακτα».

Οι Καρντάσιαν πρότυπο ομορφιάς
Τα «πακέτα Καρντάσιαν» προσφέρονται απ’ όλα τα κέντρα αισθη-
τικής σε ΗΠΑ και Βρετανία και είναι τα πιο δημοφιλή. Τα κοινω-
νικά δίκτυα και το γεγονός ότι ήμασταν ανέτοιμοι για την εισβολή 
τους στην καθημερινότητά μας είναι η βασική αιτία που οι νεαρές 
γυναίκες θέλουν απεγνωσμένα να αλλάξουν την εμφάνισή τους, 

 ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

Εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο κάνουν ενέσιμες αισθητικές επεμβάσεις για 
να μοιάσουν στις Καρντάσιαν και να ενισχύσουν την εικόνα τους στα social media.

ΠΏΣ ΤΑ ΚΟΙΝΏΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ.

σύμφωνα με ψυχολόγους που θεραπεύουν εφήβους και νέους. 
Τα φίλτρα των εφαρμογών (Instagram, Snapchat, FaceTune 
κ.λπ.) προσφέρουν μια επίπλαστη πραγματικότητα. Οι φωτογρα-
φίες στα προφίλ του Instagram δεν αποτυπώνουν την αλήθεια 
και σταδιακά ο χρήστης γίνεται τόσο δέσμιος της εικόνας αυτής, 
που θέλει να την κάνει πραγματικότητα, αψηφώντας τις ενδεχό-
μενες αρνητικές συνέπειες. Όπως αναφέρει εύστοχα το ρεπορτάζ 
του vice, η ραγδαία άνοδος των fillers σε συνδυασμό με την κυρι-
αρχία των influencers του Instagram έχει αλλάξει δραματικά τον 
τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την ομορφιά. 
Με την επιβολή του «Instagram Face» επέρχεται ο θάνατος της 
ατομικότητας, καθώς όλες προσπαθούν να μοιάσουν στην Κάιλι 
Τζένερ και καταλήγουν να δείχνουν ίδιες μεταξύ τους.
Τον περασμένο Οκτώβριο το Instagram εφάρμοσε μια σειρά μέ-
τρων προκειμένου να αποτρέψει το bullying, την κατάθλιψη και 
το συναισθηματικό κενό που βιώνουν πολλές νεαρές γυναίκες 
εθισμένες στην «εποχή των selfies». Ένα από αυτά ήταν να μη 
φαίνονται τα likes στις φωτογραφίες παρά μόνο στον ίδιο τον 
χρήστη του προφίλ, ένα ακόμη ήταν η κατάργηση φίλτρων και 
εφέ που βελτιώνουν υπερβολικά το πρόσωπο. Τα εν λόγω μέτρα 
εφαρμόζονται πιλοτικά τους τελευταίους μήνες στους λογαρια-
σμούς των χρηστών στις ΗΠΑ, στον Καναδά και σε κάποιες χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα πρότυπα αισθητικής 
του Instagram
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Ο
λοκληρώθηκε η ετήσια πανελλήνια έρευνα ηλε-
κτρονικού εμπορίου B-C* που διεξήγαγε ο Σύν-
δεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως 
Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (ΟΠΑ) με την υποστήριξη του Ελλη-

νικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA). «Η έρευνα 
διεξήχθη με online ερωτηματολόγιο την περίοδο Οκτωβρίου-
Νοεμβρίου 2018 και δόθηκαν 1.300 απαντήσεις» διευκρινίζει η 
δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη, διευθύντρια Ερευνών του ELTRUN/ΟΠΑ 
και πρόεδρος του Δ.Σ. του GRECA.
Τα κύρια συμπεράσματα είναι:
• Οι top κατηγορίες online αγορών αφορούν: τουρισμό/ταξίδια, 
έτοιμο φαγητό, ένδυση, εξοπλισμό Η/Υ και ηλεκτρικές συσκευές.
• Στην ερώτηση «σε ποιες κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών 
πραγματοποιήσατε τουλάχιστον μία αγορά μέσω internet την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018;» η κατηγορία «διαμονή σε 
καταλύματα» κατατάχθηκε πρώτη με το 50% των απαντήσεων. 
Την top δωδεκάδα συμπλήρωσαν: ταξιδιωτικές υπηρεσίες (46%), 
έτοιμο φαγητό (43%), ένδυση/υπόδηση (42%), εξοπλισμός Η/Υ 
(41%), ηλεκτρονικές συσκευές (40%), εισιτήρια για εκδηλώσεις 
(39%), βιβλία (37%), οικιακά είδη (36%), είδη φαρμακείου (30%), 
προσωπική φροντίδα (30%) και ασφάλειες (26%). Στις κορυφαίες 

αυτές κατηγορίες δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στις κατα-
τάξεις σε σχέση με το 2017, με εξαίρεση τη σημαντική αύξηση για 
την «παραγγελία έτοιμου φαγητού» λόγω των σημαντικών επεν-
δύσεων που έγιναν στον τομέα αυτόν σε ψηφιακές υπηρεσίες 
αλλά και σε κανάλια διανομής και εξυπηρέτησης.
• Στην αντίστοιχη ερώτηση για τουλάχιστον μία online αγορά τον 
τελευταίο μήνα στις κορυφαίες επιλογές βρέθηκαν τα είδη υπό-
δησης/ένδυσης και τα βιβλία, κάτι που δικαιολογείται από τη συ-
γκεκριμένη περίοδο που διεξάγεται η έρευνα (αρχή της σχολικής 
χρονιάς).
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  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Στην ερώτηση «σε ποιες κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών πραγματοποιήσατε 
τουλάχιστον μία αγορά μέσω internet την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 
2018;» η κατηγορία «διαμονή σε καταλύματα» κατατάχθηκε πρώτη με το 50% των 
απαντήσεων. Την top δωδεκάδα συμπλήρωσαν: ταξιδιωτικές υπηρεσίες (46%), 
έτοιμο φαγητό (43%), ένδυση/υπόδηση (42%), εξοπλισμός Η/Υ (41%), ηλεκτρονικές 
συσκευές (40%), εισιτήρια για εκδηλώσεις (39%), βιβλία (37%), οικιακά είδη (36%), 
είδη φαρμακείου (30%), προσωπική φροντίδα (30%) και ασφάλειες (26%).

• Οι αγορές πλέον γίνονται κυρίως από ελληνικά ηλεκτρονι-
κά καταστήματα. Το 85% των ερωτηθέντων απάντησε ότι κάνει 
πάνω από το 80% των online αγορών του από ελληνικά ηλεκτρο-
νικά καταστήματα, σημαντική εξέλιξη, αφού το 2016 μόνο το 60% 
των καταναλωτών είχε αντίστοιχη συμπεριφορά. Αυτό σχετίζε-
ται με τον αριθμό των ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων 
που λειτουργούν, αλλά και με τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
που προσφέρουν. Με βάση εκτιμήσεις του GRECA, στην Ελλάδα 
λειτουργούν 7.000 εταιρείες με ψηφιακό κανάλι πώλησης, ενώ 
το σήμα πιστοποίησης TrustMark που παρέχει ο GRECA με την 
επιστημονική υποστήριξη του ELTRUN το έχουν πάρει ήδη 160 
ηλεκτρονικά καταστήματα.
• Το 43% συνεχίζει να αγοράζει από ξένα ηλεκτρονικά καταστή-
ματα, έστω και περιστασιακά, με κύριους λόγους τις φτηνές τιμές 
(47%) και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων (39%).
• Υπήρξε ανάπτυξη 15%-20% της ελληνικής online αγοράς B-C το 
2018, παρ’ ότι ο αριθμός των online αγοραστών παρέμεινε σταθε-
ρός. Ωστόσο, «δεν υπάρχει η σκιαγράφηση του αντίστοιχου προ-
φίλ» όσον αφορά τον επιμερισμό των καταναλωτών σε άντρες 
και γυναίκες. 

Τα ελληνικά e-shops
Tο 2018, λοιπόν, παρατηρήθηκε σημαντική ανάπτυξη της ελλη-
νικής online αγοράς, που προσδιορίζει και την ωριμότητα των 
online αγοραστών. Αυτό βασίζεται στα παρακάτω στοιχεία:
• Αύξηση κατά 20% του μέσου αριθμού των online αγορών στο 
εννεάμηνο, από 12,26 (2017) σε 14,86 (2018).
• Αύξηση περίπου κατά 20% της συνολικής μέσης αξίας των 
online αγορών στο εννεάμηνο 2018 σε σχέση με το 2017.
• Το 35% των online αγοραστών πραγματοποιεί ψηφιακά 1 στις 2 
συνολικές του αγορές (από 31% το 2017).
• Το 85% των αγοραστών κάνει πάνω από το 80% των online αγο-
ρών του από ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα (από το 70% το 
2017).

Τα capital controls
Το μόνο ανησυχητικό στοιχείο για τη μελλοντική ανάπτυξη είναι ο 
αριθμός των νέων online αγοραστών, που στο δείγμα της έρευ-
νας μόλις στο 1% ξεκίνησε τις διαδικτυακές αγορές το 2018. Το 
41% των online αγοραστών ξεκίνησε να αγοράζει διαδικτυακά 
πριν από το 2010, ενώ το 25% την τελευταία τριετία, κυρίως λόγω 
της επίδρασης των capital controls και της ανάπτυξης των ψηφι-
ακών πληρωμών.
Οι Έλληνες online αγοραστές συνεχίζουν την πολυκαναλική τους 
συμπεριφορά και μάλιστα με αυξητικές τάσεις σε σχέση με το 
2017. Τα 2/3 των συνολικών φυσικών τους αγορών οι Έλληνες 
online αγοραστές τα πραγματοποίησαν αφού έψαξαν ή ενημερώ-
θηκαν online (από 1/2 το 2017). Αυτό προσδιορίζει τη σημασία του 
ψηφιακού μάρκετινγκ, ασχέτως ψηφιακού ή φυσικού καναλιού 
πώλησης.
Επίσης, 1/4 των συνολικών διαδικτυακών αγορών από τους 
online αγοραστές πραγματοποιήθηκε αφού πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη σε φυσικό κατάστημα. Αυτό δικαιολογεί γιατί μεγάλες 
αλυσίδες φυσικών καταστημάτων άρχισαν να επενδύουν πλέ-
ον στο omnichannel εμπόριο με την ψηφιακή αναβάθμιση της 
εμπειρίας των καταναλωτών εντός του φυσικού καταστήματος.

Γιατί online;
Ο κύριος λόγος πραγματοποίησης διαδικτυακών αγορών για 
τους online αγοραστές αφορά γενικά το θέμα των τιμών/προσφο-
ρών, αφού το 75% αναφέρει ότι βρίσκουν καλύτερες τιμές, το 52% 
επιθυμεί τη σύγκριση τιμών και το 41% σημειώνει ότι βρίσκουν 

Το e-shopping μάς πάει πολύ
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ενώ βρίσκονται σε φυσικό κατάστημα (65%) και για κατέβασμα 
εφαρμογών (64%).
Στην ερώτηση όμως «ποια είναι η κύρια συσκευή για πραγματο-
ποίηση των διαδικτυακών αγορών;» το 80% των online αγοραστών 
απαντά «οι Η/Υ», ενώ μόλις 15% «το κινητό» και 5% «το tablet». Αυτό 
σχετίζεται μερικώς με τη χρηστικότητα των διεπαφών και τη δυνα-
τότητα πλοήγησης των ηλεκτρονικών καταστημάτων στις κινητές 
συσκευές.

Τα «ακριβά» κούριερ
Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι online αγοραστές 
αφορούν κυρίως την παράδοση των προϊόντων, όπως οι υψηλές 
χρεώσεις παράδοσης (70%), το ωράριο παραλαβής των προϊόντων 
(31%) και η παραλαβή ελαττωματικών προϊόντων (15%). «Σύμφωνα 
με την έρευνα, τα έξοδα αποστολής αποτελούν ένα από τα βασικά 
στοιχεία τα οποία θα επηρεάσουν έναν καταναλωτή να επιλέξει ή 
όχι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Άλλα στοιχεία αποτελούν η εμπι-
στοσύνη που έχει ο καταναλωτής προς το κατάστημα, η αξιολόγησή 
του από τρίτους/αξιόπιστους φορείς και οι τρόποι πληρωμής που 
παρέχει ως δυνατότητα» λέει η δρ. Φραϊδάκη.
Η δεύτερη κατηγορία προβλημάτων αφορά την υποστήριξη, όπως η 
δυσκολία πληροφόρησης μετά την αγορά (19%) και η δυσκολία στην 
τηλεφωνική επικοινωνία (13%). Από την άλλη, τα προβλήματα με τις 
ψηφιακές συναλλαγές είναι περιορισμένα, όπως η δυσκολία στην 
πλοήγηση (14%) και η δυσκολία στον τρόπο πληρωμής (6%).

Η Skroutz μπαίνει και στο online delivery
Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει η νέα εφαρμογή της 
Skroutz στον τομέα του online delivery. H απόφαση της γνωστής 
υπηρεσίας σύγκρισης τιμών έρχεται να ταράξει τα νερά σε μια αγο-
ρά όπου ήδη κυριαρχούν άλλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπως η 
e-food, o deliveras και η click delivery, γερμανικών συμφερόντων. 

Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει η νέα εφαρμογή της Skroutz στον τομέα 
του online delivery. H απόφαση της γνωστής υπηρεσίας σύγκρισης τιμών έρχεται 
να ταράξει τα νερά σε μια αγορά όπου ήδη κυριαρχούν άλλες ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες, όπως η e-food, o deliveras και η click delivery, γερμανικών 
συμφερόντων. Ωστόσο, η είσοδος αυτή αναμένεται να αυξήσει την πίτα του online 
delivery, που σήμερα υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, 
αλλά και να δημιουργήσει συνθήκες «ανταγωνισμού».

εύκολα νέες προσφορές.
Στη δεύτερη θέση είναι η εύρεση/γκάμα προϊόντων, αφού το 47% 
αναφέρει ότι βρίσκει προϊόντα που δεν υπάρχουν σε φυσικά κα-
ταστήματα, το 38% ότι υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων 
και το 37% ότι βρίσκει εύκολα προϊόντα από το εξωτερικό.
Στην τελευταία θέση βρίσκουμε λόγους που αφορούν τη διαδικα-
σία/χρόνους, αφού το 33% αναφέρει τη μη διαθεσιμότητα ελεύ-
θερου χρόνου και το 24% τον καλύτερο προγραμματισμό των 
αγορών.

Με χρεωστικές κάρτες οι πληρωμές
Στις online πληρωμές συνεχίζεται η τάση από το 2017 και σταθε-
ροποιείται ως κορυφαίος τρόπος πληρωμής η χρεωστική κάρτα 
(αναφέρεται από το 64% των ερωτηθέντων ως συνήθης τρόπος 
πληρωμής). Στη δεύτερη θέση πλέον είναι η αντικαταβολή (54% 
από 57% το 2017) και έπονται η πιστωτική κάρτα (37%) και το 
PayPal (33%).
Γενικά η ηλεκτρονική τραπεζική είναι ένας από τους κύριους λό-
γους που οι online αγοραστές χρησιμοποιούν το internet, και μά-
λιστα με ιδιαίτερα αυξητική τάση (66% το 2018 σε σχέση με 51% το 
2017). Αυτό δικαιολογείται και από τις σχετικές αναβαθμίσεις των 
υπηρεσιών αυτών από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Τα smartphones μπορούν να περιμένουν
Σημαντική είναι η διείσδυση του κινητού, αλλά ο Η/Υ παραμένει 
το κύριο μέσο online αγορών.
Η πρόσβαση των online αγοραστών στο internet γίνεται μέσω κι-
νητού τηλεφώνου (93%), φορητού Η/Υ (73%), σταθερού Η/Υ (57%) 
και tablet (33%). Η αξιοποίηση των mobile συσκευών από τους 
online αγοραστές είναι πλέον καθολική, αφού χρησιμοποιούνται 
για αναζήτηση προσφορών (από το 93% των ερωτηθέντων), για 
εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης (84%), για αναζήτησή τιμών 

Ωστόσο, η είσοδος αυτή αναμένεται να αυξήσει την πίτα του online 
delivery, που σήμερα υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ στην 
Ελλάδα, αλλά και να δημιουργήσει συνθήκες «ανταγωνισμού».
Σημειώνεται πως η μέση προμήθεια των παραπάνω πλατφορμών 
από τις επιχειρήσεις εστίασης που εντάσσονται για να διανέμουν τα 
προϊόντα τους ανέρχεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο 7% του τζί-
ρου που πραγματοποιούν μέσω του συγκεκριμένου καναλιού.
Το νέο επιχειρηματικό βήμα της Skroutz αναμένεται να αλλάξει 
αλλά και να καθορίσει τις νέες συνθήκες στις ηλεκτρονικές πα-
ραγγελίες φαγητού, καθώς στα άμεσα πλάνα της εταιρείας είναι 
η παράδοση τροφίμων μέσω της υπηρεσίας του έξυπνου καλα-
θιού. Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί απάντηση στα online σούπερ 
μάρκετ, αλλά περισσότερο ένα online κατάστημα «ευκαιρίας» 
(convenience store), από το οποίο ο χρήστης μπορεί να αγοράσει 
και να του παραδοθούν άμεσα είδη όπως καφές, τσάι, σνακ, είδη 
πρωινού. Οι καταναλωτές στους οποίους στοχεύει η Skroutz εί-
ναι αφενός ο κόσμος της εργασίας (προμήθειες για το γραφείο), 
αφετέρου ο κόσμος του τουρισμού και ειδικότερα οι επισκέπτες 
τύπου Airbnb.

«Φλέβα χρυσού» για τους 4 μεγάλους
των ταχυμεταφορών
Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι εταιρείες κούριερ το 
2015 διακίνησαν 58,6 εκατομμύρια αντικείμενα, ποσοστό 14,7% των 
αντικειμένων της ευρύτερης ταχυδρομικής αγοράς, συγκεντρώνο-
ντας το 55% των εσόδων. Στο πλήθος των αντικειμένων, οι φάκελοι 
αντιπροσωπεύουν ολοένα και μικρότερο ποσοστό –κάτω του 43%–, 
ενώ τα δέματα και μικροδέματα καταλαμβάνουν το 54% του συνολι-
κού όγκου.
Την ανοδική τάση της αγοράς πιστοποιούν και οι επιδόσεις των τεσ-
σάρων κυρίαρχων παικτών.
H ACS ανέβασε το 2016 τον τζίρο της στα 90 εκατ. ευρώ (από 81,2 
εκατ. το 2015), σχεδόν διπλασιάζοντας την καθαρή κερδοφορία της 
από τα 3,8 εκατ. στα 7,8 εκατ. ευρώ.
H Speedex την τελευταία τετραετία βρίσκεται σε τροχιά αύξησης των 
εσόδων και του μεριδίου της, «γράφοντας» πέρυσι κύκλο εργασιών 
33,54 εκατ. ευρώ, έναντι 29,7 εκατ. ευρώ το 2015.
H EΛTA Tαχυμεταφορές επίσης βελτιώνει αισθητά τις πωλήσεις της. 
Έτσι, πέρυσι ο τζίρος της έφτασε τα 33,17 εκατ. ευρώ, από 29,6 εκατ. 
ευρώ το 2015, αλλά η καθαρή κερδοφορία της έπεσε στα 230.000 
ευρώ, από 1,22 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν.
H Γενική Tαχυδρομική είναι η μόνη που, με βάση τα τελευταία δη-
μοσιευμένα στοιχεία (για το 2015), εμφάνισε μικρή πτώση στον τζίρο, 
στα 49 εκατ. ευρώ (από 50,1 εκατ. το 2014), ενώ τα καθαρά κέρδη της 
περιορίστηκαν στα 467,7 χιλιάδες ευρώ από 1,15 εκατ. ευρώ.

529 εταιρείες στη «μάχη» των κούριερ
«Έκρηξη» παρατηρείται και στις νέες εταιρείες που εισέρχονται στην 
αγορά των ταχυμεταφορών. Μέχρι τις 28 Αυγούστου 2017, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (EETT), 529 εταιρείες είχαν πάρει Γενική Άδεια τα-
χυδρομικών υπηρεσιών, που αφορά ταχυμεταφορές φακέλων και 
δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού, ενώ 11 εταιρείες διέθεταν Ει-
δική Άδεια, που καλύπτει κάθε είδους δραστηριότητα ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, η οποία εμπίπτει στο πεδίο της Καθολικής Υπηρεσίας, 
και ειδικότερα την περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή 
αντικειμένων αλληλογραφίας έως 2 κιλά, συμπεριλαμβανομένων 
αντικειμένων διαφημιστικού ταχυδρομείου, εφημερίδων μέχρι 2 
κιλά, βιβλίων - καταλόγων - περιοδικών μέχρι 2 κιλά και δεμάτων 
μέχρι 20 κιλά.
Στα τέλη του 2015 υπό καθεστώς Γενικής Άδειας λειτουργού-
σαν 447 εταιρείες ταχυμεταφορών, από 365 το προηγούμενο 
έτος. Αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα δύο έτη μπήκαν στην αγορά 
82 νέες εταιρείες, ενώ σε σχέση με τρία χρόνια πριν έχουμε 164 
νέες «αφίξεις». Αντίθετα, οι εταιρείες με Ειδική Άδεια (τομέας Κα-
θολικής Υπηρεσίας) μειώθηκαν, καθώς στα τέλη του 2015 ήταν 
13, εκτός των EΛTA.

*Η έρευνα πραγματοποιείται τα τελευταία 10 χρόνια στο πλαίσιο 
της Εβδομάδας Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Την επιστημονική επι-
μέλεια είχαν ο καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης, διευθυντής του 
ELTRUN/ΟΠΑ, και η δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη, διευθύντρια Ερευ-
νών του ELTRUN/ΟΠΑ και πρόεδρος του Δ.Σ. του GRECA.



Ο 
καρκίνος αποτελεί σήμερα 
τη συχνότερη νόσο, που 
προκαλεί τον μεγαλύτε-
ρο αριθμό θανάτων στις 
αναπτυγμένες χώρες, ενώ 

περίπου τέσσερις στους δέκα ανθρώ-
πους θα διαγνωστούν με καρκίνο σε 
κάποια φάση της ζωής τους. Όπως 
αναφέρει στο μήνυμά του με αφορ-
μή την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου ο 
Θάνος Δημόπουλος, καθηγητής Θερα-
πευτικής-Ογκολογίας-Αιματολογίας, 
διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής 
Ιατρικής Σχολής στο Νοσοκομείο Αλε-
ξάνδρα, πρύτανης του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογι-
κής Εταιρείας και μέλος της Επιστημο-
νικής Επιτροπής του European Cancer 
Patient Coalition, περίπου το 30% των 
περιστατικών αυτών θα είχε προλη-
φθεί αν αντιμετωπίζονταν παράγοντες 
όπως η παχυσαρκία, το κάπνισμα, 
η ανθυγιεινή διατροφή - σωματική 
αδράνεια, συγκεκριμένες λοιμώξεις.
Οι καρκίνοι του πνεύμονα, του μαστού, 
του παχέος εντέρου και του προστάτη 
είναι οι συχνότερα αντιμετωπιζόμε-
νοι όγκοι στα συστήματα υγείας των 
αναπτυγμένων χωρών. Σήμερα, η 

προσυμπτωματική διαλογή (screening 
tests) και οι διαγνωστικές μέθοδοι που 
ακολουθούνται είναι καλύτερες από 
ποτέ. Η ραγδαία εξέλιξη των βασικών 
επιστημών μεταφράζεται σε προηγμέ-
νες χημειοθεραπευτικές επιλογές και 
ανοσολογικές θεραπείες, καθώς και 
σε δυνατότητες εφαρμογής της ιατρι-
κής ακρίβειας.
Από το 1990 μέχρι τις μέρες μας, η 
πιθανότητα θανάτου από καρκίνο 
στις αναπτυγμένες χώρες μειώθηκε 
κατά 25%. Ως αποτέλεσμα αυτών των 
εξελίξεων, ένας σημαντικός αριθμός 
ασθενών θεραπεύονται από τον καρ-
κίνο και σε ένα σημαντικό ποσοστό ο 
καρκίνος μετατρέπεται σε χρόνια νόσο. 
Ο «cancer survivor», δηλαδή το άτομο 
που ζει μετά τον καρκίνο, είναι μια νέα 
κατηγορία που αυξάνεται, με τις δικές 
της ανάγκες.
Η ολιστική αντιμετώπιση του καρκίνου 
είναι στόχος που μπορεί και πρέπει να 
επιτευχθεί. Η πρόληψη, η έγκαιρη διά-
γνωση, η θεραπευτική αντιμετώπιση, η 
αποθεραπεία, η επανένταξη, η υποστή-
ριξη όλης της οικογένειας και η εξάλει-
ψη του στίγματος του καρκίνου πρέπει 
να είναι στόχοι σε κάθε κοινωνία.
Η πρόσφατη Ευρωπαϊκή Διακήρυξη 

για τα Δικαιώματα των Ασθενών με 
Καρκίνο τονίζει το δικαίωμα του κάθε 
Ευρωπαίου πολίτη να λαμβάνει τις πιο 
ακριβείς πληροφορίες για την υγεία 
του και να συμμετέχει ενεργά στην πε-
ρίθαλψή του. Υπογραμμίζεται το δικαί-
ωμά του να έχει βέλτιστη και έγκαιρη 
πρόσβαση σε εξειδικευμένη περίθαλ-
ψη, βασισμένη στην έρευνα και στην 
καινοτομία, να δέχεται προσιτή οικονο-
μικά υγειονομική περίθαλψη από συ-
στήματα υγείας που εξασφαλίζουν τα 
καλύτερα αποτελέσματα, την αποκατά-
σταση των ασθενών και την καλύτερη 
ποιότητα ζωής τους.
Η καλύτερη πρόσβαση στις σύγχρονες 
θεραπείες ανεξάρτητα από την κοινω-
νική και οικονομική κατάσταση των 
ανθρώπων και η διάχυση της ογκολο-
γικής φροντίδας και στα αναπτυσσό-
μενα κράτη είναι στόχοι των διεθνών 
ογκολογικών οργανισμών. Στις ανα-
πτυγμένες χώρες, 65% των νοσούντων 
από καρκίνο επιβιώνουν άνω των πέ-
ντε ετών. Αυτό το ποσοστό, χάρη στη 
συντονισμένη συνεργασία όλων, μπο-
ρεί να βελτιωθεί κι άλλο, με απώτερο 
στόχο το 2030 το 75%των ασθενών με 
καρκίνο να επιβιώνει πάνω από 10 
χρόνια.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ ΚΑΡΚΙΝΌΥ

Τέσσερις στους δέκα ανθρώπους θα διαγνωστούν  
με τη νόσο σε κάποια φάση της ζωής τους

«Ως αποτέλεσμα των επιστημονικών 
εξελίξεων, ένας σημαντικός αριθμός ασθενών 
θεραπεύονται από τον καρκίνο και σε ένα 
σημαντικό ποσοστό ο καρκίνος μετατρέπεται 
σε χρόνια νόσο». Θάνος Δημόπουλος

Tο 2019 το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
(ΕΚΕ) της βιοφαρμακευτικής εταιρείας Sanofi Ελλάδας 
εστίασε στις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας. Ειδικότερα, 
τη χρονιά που πέρασε η Sanofi Ελλάδας υποστήριξε το 

έργο ιδρυμάτων και οργανισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
που συμβάλλουν στην προάσπιση της υγείας και στην αναβάθμι-
ση του επιπέδου διαβίωσης των ευπαθών ομάδων. Παράλληλα, 
η ομάδα εθελοντών της Sanofi πρόσφερε δώρα και χαμόγελα σε 
νήπια που προέρχονται από ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλ-
λον. Συγκεκριμένα, η Sanofi υλοποίησε τις παρακάτω δράσεις:

1. Υποστήριξη του Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου
Η εταιρεία υποστήριξε την ανακαίνιση του εστιατορίου του Πρό-
τυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου (ΠΕΝ) στην Καλλιθέα, το οποίο 
φιλοξενεί, διαπαιδαγωγεί και προσφέρει ψυχολογική στήριξη σε 
νήπια που προέρχονται από ακατάλληλα οικογενειακά περιβάλ-
λοντα. Μέσω της εν λόγω ενέργειας η Sanofi συνεισέφερε στη 
δημιουργία ενός όμορφου και προστατευμένου από τις καιρικές 
συνθήκες χώρου, κατάλληλου για εστίαση, διεξαγωγή πάρτι γε-
νεθλίων και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για τα παιδιά του ΠΕΝ.
Επιπρόσθετα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού 
(5 Δεκεμβρίου 2019), η εθελοντική ομάδα των εργαζομένων της 
εταιρείας διοργάνωσε τη χριστουγεννιάτικη γιορτή του ΠΕΝ. Τα 
παιδιά έπαιξαν με τον χιονάνθρωπο, τραγούδησαν με τον μάγο 

και γέλασαν με τα αστεία των ξωτικών. Οι εργαζόμενοι μαζί με τον 
εθελοντή Άγιο Βασίλη χάρισαν δώρα και χαμόγελα στα παιδιά!

2. Συμβολή στην προάσπιση της υγείας των ευάλωτων ομάδων 
του πληθυσμού
Για τρίτη συνεχή χρονιά η Sanofi υποστήριξε οικονομικά το πρό-
γραμμα «Υγεία για Όλους» που υλοποιεί η Εταιρεία Πρόληψης 
& Προαγωγής Υγείας, το οποίο παρέχει υπηρεσίες ιατρικής πε-
ρίθαλψης και κοινωνικής φροντίδας στις ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της υγείας τους.

3. Ανακούφιση των αστέγων της Αττικής
Η εταιρεία υποστήριξε και το 2019 τη χειμερινή καμπάνια του Ιδρύ-
ματος EMFASIS «Merry STREETmas – Χριστούγεννα στον δρόμο», 
προσφέροντας υπνόσακους στους άστεγους συμπολίτες μας.

4. Συμβολή στη διασφάλιση κατ’ οίκον νοσηλείας σε ηλικιωμέ-
νους και πάσχοντες από χρόνια νοσήματα
Τέλος, η Sanofi προχώρησε στην οικονομική ενίσχυση του 
προγράμματος «Νοσηλεία στο Σπίτι», προσφέροντας 264 επι-
σκέψεις για κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα και ψυχολογική 
υποστήριξη σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα οι οποίοι δυσκο-
λεύονται να μετακινηθούν και αντιμετωπίζουν οικονομικές 
δυσκολίες.

Η Sanofi Ελλάδας υποστηρίζει τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
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 ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

Η 
κορύφωση της επιδημίας γρί-
πης συνέπεσε φέτος με την 
κρίση του κοροναϊού της Ουχάν 
για να θορυβήσει τον ελληνικό 
πληθυσμό και να αδειάσει τα 
ράφια των φαρμακείων από 

αντιικά φάρμακα και χειρουργικές μάσκες.
Η εποχική επιδημία δείχνει να εξελίσσεται στα 
περσινά επίπεδα, με συνολικά 38 επιβεβαιω-
μένους θανάτους (έναντι 37 πέρυσι) και 136 
περιστατικά που χρειάστηκαν νοσηλεία σε μο-
νάδα εντατικής θεραπείας (έναντι 175 πέρυσι). 
Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί αφορούν μόνο τους 
αποβιώσαντες στους οποίους επιβεβαιώθηκε 
εργαστηριακά η λοίμωξη – ο πραγματικός αριθ-
μός θανάτων είναι σίγουρα μεγαλύτερος: μετά τη 
λήξη της περσινής επιδημίας, ο Εθνικός Οργανι-
σμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ, πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) 
υπολόγιζε την «αποδιδόμενη στη γρίπη θνησιμό-
τητα» στους 1.071 θανάτους, ή 9,8 θανάτους ανά 
100.000 πληθυσμού. Για τη φετινή επιδημία δεν 
υπάρχει ακόμα ανάλογη εκτίμηση.
Την εβδομάδα που έληξε στις 2 Φεβρουαρίου, 
ο ΕΟΔΥ κατέγραψε απότομη αύξηση στις επι-
σκέψεις σε γιατρό, κυρίως από παιδιά, καθώς 
η επιδημία αναμένεται να φτάσει σε κορύφωση 
τις επόμενες δύο εβδομάδες. Απότομη αύξηση 
καταγράφηκε το ίδιο διάστημα και στους θανά-
τους, με 15 νεκρούς έναντι 8 την προηγούμενη 
εβδομάδα.
Με τη δραστηριότητα της γρίπης σε «πολύ υψη-

λά επίπεδα», αρκετά νηπιαγωγεία και δημοτικά 
σχολεία σε όλη την Ελλάδα είδαν τις αίθουσες 
να αδειάζουν λόγω απουσιών και ορισμένα 
αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία 
τους, όπως συνέβη σε Άνδρο, Θεσσαλονίκη, 
Πρέβεζα και κάποια σχολεία της Αθήνας, όπου 
η αύξηση των κρουσμάτων γρίπης συνέπεσε 
την περασμένη εβδομάδα με το κύμα ψύχους.

Ρεκόρ εμβολιασμών
Παρά το γεγονός ότι φέτος έχουν εμβολιαστεί 
για τη γρίπη περίπου 3 εκατομμύρια Έλληνες, 
αριθμός αυξημένος κατά 1 εκατομμύριο άτομα 
σε σχέση με πέρυσι και πιθανώς νέο ρεκόρ, τα 
περισσότερα σοβαρά κρούσματα αφορούν μη 
εμβολιασμένα άτομα, κυρίως ηλικιωμένους, 
γεγονός που καταδεικνύει τη χρησιμότητα του 
εμβολιασμού.
Η αλήθεια είναι ότι το εμβόλιο της γρίπης, το 
οποίο σχεδιάζεται από την αρχή κάθε χρόνο 
ώστε να καλύπτει τα στελέχη του ιού που επι-

κρατούν, δεν προσφέρει ποτέ απόλυτη ανοσία 
στον ιό – σε γενικές γραμμές η αποτελεσμα-
τικότητά του κυμαίνεται από 40% έως 70%. 
Στη φετινή επιδημία, στην οποία επικρατεί το 
περσινό στέλεχος Α(Η1Ν1)pdm09 και το νέο 
A(H3N2), υπάρχουν ανεκδοτολογικές αναφο-
ρές για μειωμένη αποτελεσματικότητα των 
εμβολίων. Σύμφωνα με την επιδημιολόγο του 
ΕΟΔΥ Έλενα Μαλτέζου, «φέτος το εμβόλιο δεν 
ήταν πολύ καλό. Δεν έχει πιάσει τα στελέχη 
που κυκλοφορούν […] αυτό μπορεί να συμβεί 
σε κάποιες περιόδους γρίπης, γιατί δεν είναι 
ένα σταθερό νόσημα, δεν ξέρεις ποιος ιός θα 
κυκλοφορήσει».
Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και όταν ένα εμβολι-
ασμένο άτομο τύχει να νοσήσει, τα αντισώ-
ματα που έχει αναπτύξει στο μεσοδιάστημα 
μπορούν να περιορίσουν τη διάρκεια της 
νόσου και τα συμπτώματα. Ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας συνιστά ετήσιο εμβολιασμό 
σχεδόν για όλα τα άτομα ηλικίας άνω των 6 

μηνών και ειδικά για τους πληθυσμούς υψηλού 
ρίσκου, όπως οι ασθενείς με χρόνια αναπνευ-
στικά νοσήματα ή ανοσοκαταστολή.
Για την αντιμετώπιση και πρόληψη της γρί-
πης υπάρχουν σήμερα δύο αντιικά φάρμακα, 
η οσελταμιβίρη (γνωστή με την εμπορική ονο-
μασία Tamiflu της Roche) και η ζαναμιβίρη 
(Relenza, GlaxoSmithKline).
Και τα δύο πιστεύεται ότι περιορίζουν ελαφρώς 
τα συμπτώματα και τη διάρκεια της λοίμωξης 
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόληψη 
σε ομάδες υψηλού κινδύνου, κατά την κρίση του 
γιατρού.
Φέτος η ζήτηση για το Tamiflu, το πιο γνωστό 
από τα δύο σκευάσματα, εκτινάχθηκε σε πρω-
τοφανή επίπεδα, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί 
από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων η πώλη-
σή του χωρίς ιατρική συνταγή. Πάντως, η αύξη-
ση της ζήτησης δεν οφείλεται αποκλειστικά στην 
εγχώρια κατανάλωση, καθώς εμφανίστηκε και 
πάλι το φαινόμενο της μαζικής αγοράς Tamiflu 
για εξαγωγές σε άλλες χώρες, όπου η τιμή του 
φαρμάκου είναι υψηλότερη. Για να κρατήσει τα 
φαρμακεία εφοδιασμένα, το υπουργείο Υγείας 
συμπεριέλαβε προ ημερών το Tamiflu στη λί-
στα των φαρμάκων για τα οποία απαγορεύεται η 
εξαγωγή. Και η Roche υποχρεώθηκε να εκδώ-
σει ανακοίνωση διαβεβαιώνοντας ότι υπάρχει 
επαρκές απόθεμα για την ελληνική αγορά.
Μια άλλη κατηγορία προϊόντων που εξαφανί-
στηκε από τα ράφια των φαρμακείων την εβδο-
μάδα που πέρασε είναι οι χειρουργικές μάσκες. 
Η ζήτηση εκτινάχθηκε αφενός λόγω αύξησης 
της δραστηριότητας της γρίπης, αφετέρου λόγω 
ανησυχίας για τον κοροναϊό 2019n-CoV, ο οποί-
ος θεωρείται πιθανό να φτάσει κάποια στιγμή και 
στην Ελλάδα. Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, 
η κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης οφείλεται 
εν μέρει στις εξαγωγές προς Κίνα, όπου εκατο-
ντάδες εκατομμύρια πολίτες υποχρεώνονται να 
φορούν μάσκα σε κάθε μετακίνησή τους. Η Κίνα 
απηύθυνε αυτή την εβδομάδα έκκληση για μά-
σκες και Κινέζοι πολίτες που ζουν στην Ελλάδα 
λέγεται ότι αγοράζουν μαζικά μάσκες προκειμέ-
νου να τις στείλουν στη χώρα τους.
Την περασμένη Τετάρτη οι φαρμακαποθήκες 
επέβαλαν πλαφόν στις διανομές μασκών, των 
οποίων οι τιμές αυξήθηκαν από τα περίπου 10 
λεπτά γύρω στα 50. Επιπλέον, ο ΕΟΔΥ προχώ-
ρησε στην ασυνήθιστη κίνηση να εκδώσει οδη-
γίες για τη «σωστή χρήση της μάσκας», όπως να 
πλένουμε τα χέρια πριν από την εφαρμογή της, 
να τη φοράμε με τη χρωματιστή πλευρά προς τα 
έξω και να αποφεύγουμε να την αγγίζουμε κατά 
τη χρήση.
Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι χειρουργικές μά-
σκες δεν σχεδιάστηκαν για να προστατεύουν 
αυτόν που τη φοράει αλλά τους γύρω του. Δε-
δομένου ότι δεν είναι αεροστεγείς, δεν προ-
σφέρουν πλήρη προστασία από τη γρίπη ή τον 
κοροναϊό.

Πυρετός από γρίπη, βήχας από κοροναϊό

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά ετήσιο εμ-
βολιασμό σχεδόν για όλα τα άτομα ηλικίας άνω των 
6 μηνών και ειδικά για τους πληθυσμούς υψηλού 
ρίσκου, όπως οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά 
νοσήματα ή ανοσοκαταστολή.“
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«Κ
αλωσορίσατε στο μέλλον! Το αύ-
ριο, σήμερα! Αυτή, νομίζω, είναι 
η σκέψη που μας έρχεται όταν 
μπαίνουμε σε αυτόν τον πραγ-
ματικά πρότυπο και καινοτόμο 

χώρο» είπε ο Κώστας Μπακογιάννης στον χαιρετισμό 
του. Και ο υφυπουργός Τουρισμού, Μάνος Κόνσολας, 
πρόσθεσε: «Είπε ο δήμαρχος προηγουμένως ότι σήμε-
ρα είμαστε στο μέλλον και είναι αλήθεια. Γιατί το μέλλον 
είναι οι ανθρώπινοι πόροι, είναι η επένδυση στη στροφή 
στην ποιότητα, είναι η επένδυση στα νέα προγράμματα 
σπουδών, είναι η επένδυση στην καινοτομία».
Όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 29/01 στα εγκαί-
νια της πρώτης προσομοίωσης boutique hotel στην 
Ελλάδα, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την εξά-
σκηση φοιτητών ξενοδοχειακών και τουριστικών σπου-
δών, είχαν την ευκαιρία να το διαπιστώσουν. Σε ένα εμ-
βληματικό αρχιτεκτόνημα της Αθήνας, στο βιοκλιματικό 
μπλε κτίριο των 4.400 τετραγωνικών του Αλέξανδρου 
Τομπάζη στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, που το BCA έχει 
μετατρέψει σε ένα από τα πιο σύγχρονα city campuses 
της Ευρώπης, δημιουργήθηκε ένας εξαιρετικά επιτυ-
χημένος συνδυασμός υψηλής αισθητικής, τεχνολογιών 
αιχμής και σύγχρονης αντίληψης για το εκπαιδευτικό 

λειτούργημα. Διαθέτει τα τμήματα και τις υπηρεσίες 
ενός πραγματικού ξενοδοχείου, ώστε οι φοιτητές να 
σπουδάζουν στο «πεδίο της μάχης» και να είναι έτοι-
μοι να στελεχώσουν θέσεις ευθύνης αμέσως μετά την 
αποφοίτησή τους.
Το BCA έχει συνάψει συνεργασίες προς όφελος των 
φοιτητών του με εταιρείες οι οποίες προσφέρουν τε-
χνογνωσία και εκπαίδευση στο σύνολο των τομέων 
που μπορεί να κληθεί να διοικήσει ένα στέλεχος του 
ξενοδοχειακού management, από τα εξελιγμένα προ-
γράμματα που χρησιμοποιούνται στο Front Office & 
Reservations μέχρι την τελετουργία του καφέ και τα 
μυστικά της δουλειάς ενός barista specialist. Ο τομέας 
του τουρισμού και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
αναπτύσσεται αλματωδώς σε όλον τον κόσμο και οι 
καλά εκπαιδευμένοι επαγγελματίες έχουν πολλές ευ-
καιρίες για γοητευτική καριέρα και γρήγορη εξέλιξη. 
Το BCA είναι το πρώτο κολέγιο στη χώρα που συνέδε-
σε, εδώ και 50 χρόνια, τις σπουδές με τις ανάγκες της 
αγοράς. Προσφέρει, σε συνεργασία με κορυφαία ευ-
ρωπαϊκά πανεπιστήμια, σπουδές στον Ξενοδοχειακό 
και Τουριστικό Τομέα, στα Ναυτιλιακά, στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, στο Marketing και, μέσω του θυγατρι-
κού κολεγίου Athens Tech, στην Πληροφορική.

Το BCA εγκαινιάζει την πρώτη προσομοίωση 
πεντάστερου εκπαιδευτικού ξενοδοχείου
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Aπό αριστερά: Εμμανουέλα Βασιλάκη, Σόφη Κουταλίδη, Μελίνα Δασκαλάκη, Χριστίνα Τσατσάκη, 
Κάρεν Μαυρίδη

Aπό αριστερά: Χάρης Δασκαλάκης, Μπίλης Δασκαλάκης, Κώστας Μπακογιάννης, Γιάννης Πλακιω-
τάκης, Κωνσταντίνος Λούλης, Νίκος Δασκαλαντωνάκης, Μάνος Κόνσολας

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Cosmote TV θα βρεθεί στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ για να μεταδώσει σε αποκλει-
στικότητα τη μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου.

Η 
τελετή απονομής θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από το Cosmote Cinema Oscars 
όσο και από το Cosmote Cinema 2HD με ελληνικό, απευθείας σχολιασμό από 
τους απεσταλμένους στο Λος Άντζελες Γιώργο Σατσίδη και Χριστίνα Μπίθα. H 
πρωτότυπη μετάδοση θα είναι ζωντανά διαθέσιμη στο Cosmote Cinema 1HD. 
Η μεγάλη βραδιά του σινεμά θα προβληθεί και με υπότιτλους στις 19:30 τη 

Δευτέρα στο Cosmote Cinema Oscars.
Πριν από την έναρξη της τελετής, οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν την εκπομπή «Oscars’ Night» με συντονιστή τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο.
Η Cosmote TV είναι το μοναδικό ελληνικό τηλεοπτικό δίκτυο και ένα από τα 18 παγκοσμίως 
που για δεύτερη συνεχή χρονιά θα βρίσκεται στο κόκκινο χαλί της μεγάλης κινηματογρα-
φικής βραδιάς. Ο απεσταλμένος της Cosmote TV στο Λος Άντζελες Γιώργος Σατσίδης θα 
είναι εκεί για να καταγράψει από τις 23:00 και μέχρι λίγο πριν από την έναρξη της τελετής, 
ζωντανά, όλα όσα συμβαίνουν και να συνομιλήσει με τους κινηματογραφικούς αστέρες κατά 
την άφιξή τους στο Dolby Theater. Η σύνδεση με το κόκκινο χαλί θα γίνει μέσα από το κανάλι 
Cosmote Cinema Oscars κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Oscar’s Night».

Αποκλειστικά στην Cosmote TV  
η τελετή απονομής των  Όσκαρ



Έ
ντονο πονοκέφαλο προ-
καλούν στην κυβέρ-
νηση οι πλειστηρια-
σμοί, καθώς από την 1η 
Μαΐου παύει να ισχύει 
η προστασία της πρώ-
της κατοικίας. Μόνο τυ-

χαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός 
ότι υπουργοί αλλά και στελέχη της κυβέρ-
νησης απευθύνουν σε κάθε ευκαιρία εκ-
κλήσεις προς τους δανειολήπτες να σπεύ-
σουν να ενταχθούν στο τρέχον πλαίσιο για 
να μην κινδυνεύσουν να «χάσουν» το σπίτι 
τους.
«Εμείς κάνουμε έκκληση προς τους πολίτες 
να μπουν στην πλατφόρμα και να αξιοποι-
ήσουν τη ρύθμιση. Να πάρουν την προστα-
σία όπως τη νομοθέτησε η προηγούμενη 
κυβέρνηση και βελτίωσε η σημερινή. Δεν 
είμαστε ευχαριστημένοι από την έως τώρα 
πορεία» τόνισε από το βήμα της Βουλής ο 
υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκού-
ρας. 
«Απευθύνουμε ξανά έκκληση σε όποιον αι-
σθάνεται ότι έχει αδυναμία να εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του, και επομένως νιώθει 
ότι κινδυνεύει το σπίτι του, να μπει στην 
πλατφόρμα» είχε δηλώσει λίγες ώρες νωρί-
τερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος 
Πέτσας.
Η κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της δυόμισι 
μήνες ώστε να βρει λύση και να μην πατή-
σει τη νάρκη των πλειστηριασμών, που μπο-
ρεί να πυροδοτήσει έντονες κοινωνικές α-
ντιδράσεις, αλλά και τεράστιο πολιτικό κό-
στος.
Η προστασία της πρώτης κατοικίας θα λήξει 
οριστικά στις 30 Απριλίου, μετά την τετρά-
μηνη παράταση που πέτυχε η κυβέρνηση, 
έχοντας παραλάβει την καυτή αυτή πατάτα 
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η παράταση 
και οι βελτιώσεις στις οποίες προχώρησε 
το σημερινό οικονομικό επιτελείο στο ι-
σχύον πλαίσιο έδωσαν ζωή στην ηλεκτρο-

νική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την προ-
στασία της πρώτης κατοικίας. Ενδεικτικά α-
ναφέρεται ότι περισσότεροι από 42.000 ο-
φειλέτες είχαν ξεκινήσει έως τις 31 Ιανου-
αρίου τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 
για προστασία της πρώτης κατοικίας και ευ-
νοϊκή ρύθμιση στεγαστικών, καταναλωτικών 
ή επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη κύ-
ριας κατοικίας, ενώ είχαν συναινέσει στην 
άρση του φορολογικού και τραπεζικού α-
πορρήτου τους. Τρεις μήνες νωρίτερα, στις 3 
Νοεμβρίου, ο αριθμός ήταν μικρότερος από 
30.000.
Παράλληλα, στα τέλη Ιανουαρίου οι τράπε-
ζες είχαν δώσει 686 προτάσεις ρύθμισης, έ-
ναντι μόλις 56 στις αρχές Νοεμβρίου. Οι δα-
νειολήπτες που είχαν αποδεχτεί προτάσεις 
ρύθμισης των δανείων τους με υποθήκη κύ-
ριας κατοικίας έφταναν τους 273 στις 31 Ια-
νουαρίου 2020 και είχε εγκριθεί η κρατική 
επιδότηση σε 177 πολίτες, ενώ στις 3 Νοεμ-
βρίου μόλις 10 οφειλέτες είχαν αποδεχτεί 
προτάσεις ρύθμισης και δεν υπήρχε καμία 
έγκριση κρατικής επιδότησης.
Ωστόσο, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, 
ο αριθμός όσων ξεκινούν τη διαδικασία έ-
νταξης στο καθεστώς προστασίας της πρώ-
της κατοικίας δεν είναι ούτε καν ο μισός από 
αυτόν που είχε προβλεφθεί επί κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ, πριν από περίπου έναν χρόνο, 
όταν θεσπίστηκε το ισχύον πλαίσιο.

Τι αλλάζει από 1η Μαΐου
Από την 1η Μαΐου, λοιπόν, η πρώτη κατοι-
κία θα εξαρτάται αποκλειστικά από τον νέο 
Πτωχευτικό Κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι θα 
πάψει να ισχύει κάθε είδους δικαστική προ-
στασία της πρώτης κατοικίας. Έτσι, όσοι 
έχουν χρέη προς τις τράπεζες θα καλούνται 
σε πρώτη φάση να προχωρήσουν σε εξωδι-
καστική ρύθμιση χρεών.
Από τη στιγμή που θα σταματήσει να ισχύει 
το υφιστάμενο πλαίσιο, οι οφειλέτες θα πρέ-

πει να αναρτήσουν στη νέα πλατφόρμα που 
θα δημιουργηθεί όλα τα ληξιπρόθεσμα χρέη 
τους. Η αίτηση θα εγκρίνεται όταν θα συμ-
φωνεί γι’ αυτό τουλάχιστον το 60% των πι-
στωτών. Μετά από αυτό θα ανοίγει ο δρόμος 
για την εκποίηση των περιουσιακών στοι-
χείων των οφειλετών.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία πτώχευ-
σης, ο δανειολήπτης θα μπορεί να μπει στη 
φάση της δεύτερης ευκαιρίας. Συγκεκρι-
μένα, τα χρέη του έχουν μηδενιστεί κι έτσι:
• Παύει ο κίνδυνος κατάσχεσης μισθού από 
την επόμενη κιόλας μέρα.
• Θα μπορεί να ανοίξει τη δική του/της επι-
χείρηση έπειτα από τρία χρόνια.
• Θα μπορεί να πάρει δάνειο από την τρά-
πεζα όταν «επουλωθούν» τα οικονομικά του 
ή να αγοράσει καινούργιο σπίτι.
Όσον αφορά την προστασία της πρώτης κα-
τοικίας, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται 
είναι η επιδότηση στέγασης, δηλαδή η χο-
ρήγηση ενός ποσού, με τη μορφή επιδόμα-
τος ενοικίου, είτε για να μείνει ο δανειολή-

πτης στο σπίτι του είτε για να συνεχίσει να 
πληρώνει τη δόση των χρεών του.

Η κατάργηση του νόμου Κατσέλη
Η κατάργηση του νόμου Κατσέλη δεν ση-
μαίνει ότι όσοι έχουν κάνει μέχρι σήμερα 
αίτηση ένταξης στον νόμο θα πάψουν να 
προστατεύονται.
Πρόκειται για 100.000 περιπτώσεις εκκρε-
μών υποθέσεων που θα συνεχίσουν να προ-
στατεύονται με βάση το παλαιό καθεστώς, το 
οποίο όμως δεν ισχύει για νέες αιτήσεις.
Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 70.000 δα-
νειολήπτες έχουν βρει προστασία στις ευνο-
ϊκές διατάξεις του νόμου, η οποία, ωστόσο, 
δείχνει σταδιακά να καθίσταται όλο και πιο 
δύσκολη, καθώς ένας σημαντικός αριθμός α-
ποφάσεων που εκδίδονται από τα ειρηνοδι-
κεία όλης της χώρας είναι πλέον αρνητικός για 
τους δανειολήπτες, αξιολογώντας ότι μερίδα 
των οφειλετών έχει καταφύγει στον νόμο μόνο 
και μόνο για να κερδίσει χρόνο και χωρίς να 
συγκεντρώνει τα απαραίτητα κριτήρια.

Συνεχείς είναι οι εκκλήσεις της κυβέρνησης προς τους 
δανειολήπτες για ένταξη στην ισχύουσα ρύθμιση που προστατεύει 
την πρώτη κατοικία.

ΑΠΌ 1Η ΜΑΐΌΥ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΏΝΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

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

Για μία ακόμη φορά το Betarades.gr και η F.S. σάς προσφέ-
ρουν τα προγνωστικά τους για τα παιχνίδια της εβδομά-
δας. Το κουπόνι Πάμε Στοίχημα είναι πλούσιο σε σημα-
ντικές αναμετρήσεις. Και ντέρμπι έχει το μενού, και κρί-

σιμους αγώνες για τις πρώτες θέσεις, και μάχες για την παραμονή, 
και πολλά ακόμη. Συνολικά έχουμε ξεχωρίσει πέντε δυνατά ση-
μεία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ας δούμε, λοιπόν, αναλυ-
τικά τις προβλέψεις μας.
Οι προτάσεις Στοιχήματος ξεκινάνε από τη Serie A της Ιταλίας. Στις 
21:45, την Κυριακή, η Ίντερ υποδέχεται τη Μίλαν στο ντέρμπι του 
Μιλάνου. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι 
είναι στη δεύτερη θέση της κατάταξης και δεν έχουν περιθώρια για 
απώλειες, ειδικά στην έδρα τους. Έχουν την ποιότητα για να πά-
ρουν τη νίκη στο ντέρμπι. Μετά από δύο ισοπαλίες, η Ίντερ πήρε 
δύο σερί νίκες και ανέβηκε ψυχολογικά. Κέρδισε τη Φιορεντίνα 
για το Κύπελλο και την Ουντινέζε εκτός έδρας για το πρωτάθλημα. 
Η Μίλαν, από την άλλη, προσπαθεί, έχει ανέβει με τον Ιμπραΐμο-
βιτς, αλλά έχει… ταβάνι. Σκάλωσε απέναντι στη Βερόνα, είναι στην 
έκτη θέση και παλεύει για την ευρωπαϊκή έξοδο. Γενικά, οι Ροσο-
νέρι δεν παίζουν καλό ποδόσφαιρο και έχουν σοβαρά προβλήματα 
σε άμυνα και επίθεση. Υπάρχει διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις 
δύο ομάδες και αυτό φαίνεται και στη βαθμολογία. Εμείς θα στηρί-
ξουμε την Ίντερ, με τον «άσο» σε απόδοση 2.00.

Γκολ εκατέρωθεν στην Ισπανία
Στο ισπανικό πρωτάθλημα η Ρεάλ Σοσιεδάδ φιλοξενεί την Αθλέ-
τικ Μπιλμπάο στο «Σαν Σεμπαστιάν». Ματσάρα, λοιπόν, στη Λα 
Λίγκα, μεταξύ δύο ομάδων που μάχονται για το ευρωπαϊκό εισι-
τήριο. Αυτή τη στιγμή η Σοσιεδάδ είναι τρεις πόντους πάνω από 
τη σημερινή αντίπαλό της. Παρ’ όλα αυτά, τίποτα δεν έχει κριθεί 
ακόμα. Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο μπροστά του και αμφό-
τεροι οι αντίπαλοι είναι τώρα εκτός των προνομιούχων θέσεων. Η 
Μπιλμπάο θα μείνει αρκετά πίσω αν χάσει και δεν το θέλει αυτό 
σε καμία περίπτωση. Εκτός έδρας έχει βρει τον τρόπο να παίρνει 
αποτελέσματα. Φυσικά, για να είναι… σίγουρη ότι δεν θα φύγει 
με άδεια χέρια από το «Σαν Σεμπαστιάν», πρέπει να σκοράρει. Κι 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με την  Ίντερ στο ντέρμπι  

του Μιλάνου!
αυτό γιατί η Σοσιεδάδ παίζει όμορφο ποδόσφαιρο και μπορεί να 
βρει πολλές φορές δίχτυα στη μέρα της. Γενικά, περιμένουμε ένα 
ωραίο ματς με γκολ εκατέρωθεν. Πάμε με το Goal/Goal σε απόδοση 
2.00.

Τρελαίνει κόσμο η Σέφιλντ
Στο πιο εμπορικό πρωτάθλημα του κόσμου, την Πρέμιερ Λιγκ, έ-
χουμε φτάσει στην 26η αγωνιστική. Ο τίτλος φαίνεται να έχει κρι-
θεί, αλλά υπάρχουν στόχοι που παίζονται ακόμα. Ένας από αυτούς 
είναι και η πεντάδα. Εκεί, η ομάδα-έκπληξη που τη διεκδικεί είναι 
η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Αυτή υποδέχεται σήμερα την Μπόρνμουθ, 
στις 16:00. Το ματς είναι σημαντικό, αφού και η Μπόρνμουθ δεν έχει 
ξεμπερδέψει με την παραμονή στην κατηγορία. Έχει κενά, κυρίως 
στην άμυνα, και δέχεται γκολ με χαρακτηριστική ευκολία. Επιθε-
τικά, δεν πείθει ιδιαίτερα. Αντίθετα, η Σέφιλντ είναι ένα πειθαρχη-

μένο σύνολο με αρχή, μέση και τέλος. Φλερτάρει έντονα με την πέ-
μπτη θέση και θα κάνει τα πάντα για να την κατακτήσει. Προέρχεται 
από το μεγάλο «διπλό» επί της Κρίσταλ Πάλας και θέλει να δώσει 
συνέχεια στις επιτυχίες. Έχει τα φόντα να το κάνει με τη βοήθεια 
του κόσμου. Επιλέγουμε «άσο» σε απόδοση 1.75.
Στο Βέλγιο, τώρα, η Αντβέρπ παίζει εντός έδρας με την Γκενκ. Είναι 
η 25η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος. Φέτος η Αντβέρπ 
είναι καλύτερη και βρίσκεται στα υψηλά στρώματα της κατάταξης, 
οκτώ πόντους πάνω από την Γκενκ. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από 
ήττα και θέλουν οπωσδήποτε τους τρεις βαθμούς. Η Γκενκ δεν τρο-
μάζει εκτός έδρας και η Αντβέρπ έχει ευκαιρία για νίκη. Καταλή-
γουμε στον «άσο» σε απόδοση 2.10. Στην Πορτογαλία η Σπόρτινγκ 
υποδέχεται την Πορτιμονένσε. Οι γηπεδούχοι έχουν θέματα στην 
άμυνα και αυτό είναι βασική αιτία για τις βαθμολογικές απώλειες. Ω-
στόσο, στην επίθεση έχουν παίκτες για να κάνουν ωραία πράγματα. 
Βέβαια και η Πορτιμονένσε έχει από τις χειρότερες άμυνες της κα-
τηγορίας και βρίσκεται στην προτελευταία θέση. Δεν θα πάμε με ση-
μείο, αλλά με τα γκολ. Συγκεκριμένα με το Over 2.5 σε απόδοση 1.75.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για μία ακόμη εβδομάδα. 
Εσείς μην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενημερωτικό site για το Στοί-
χημα μπορείτε να βρίσκετε επιλογές για live betting σε όλη τη δι-
άρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες, όταν 
υπάρχει έντονη στοιχηματική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επι-
λέξετε!

Σερί Tips

* Νάπολι - Λέτσε (09/02, 16:00): Η Νάπολι δείχνει να ανεβάζει 
ρυθμούς, έχει τρεις συνεχόμενες νίκες και οφείλει να κερδίσει και 
τη Λέτσε εντός έδρας. Ο κόσμος ζεσταίνεται, ενώ οι φιλοξενούμενοι 
δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Οι γηπεδούχοι έχουν τα φόντα να καθαρί-
σουν από νωρίς. Καταλήγουμε στο 1/1 σε απόδοση 1.70.

* Μάντσεστερ Σίτι - Γουέστ Χαμ (09/02, 18:30): Η Γουέστ Χαμ 
αγνοεί τη νίκη εδώ και έξι αγωνιστικές και το σερί αυτό μάλλον 
θα συνεχιστεί. Η Σίτι είναι καλύτερη και, παρά τα κενά της στην 
άμυνα, θα πάρει τη νίκη. Επιλέγουμε το combo 1 & Goal/Goal σε 
απόδοση 2.30.

* Οσασούνα - Ρεάλ Μαδρίτης (09/02, 22:00): Η Ρεάλ είναι 
πρωτοπόρος και θέλει να μείνει στην κορυφή μέχρι τέλους. Η Βασί-
λισσα μετράει τέσσερις σερί νίκες στο πρωτάθλημα και πάει για την 
πέμπτη. Θεωρούμε ότι θα περάσει από την έδρα της Οσασούνα με 
το σκορ να μην ξεφεύγει πολύ. Πάμε με το 2 & Under 3.5 στο 2.37.

Goal Tips

* Πάρμα - Λάτσιο (09/02, 19:00): Οι δύο ομάδες σκοράρουν και 
παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά σήμερα βλέπουμε να επικρατεί η 
σκοπιμότητα. Η Λάτσιο χρειάζεται τέτοιες εκτός έδρας νίκες αν θέλει να 
διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Συνεπώς, δεν προβλέπουμε ρίσκα, αλλά 
μπόλικη τακτική και προσοχή. Πάμε με το Under 2.5 σε απόδοση 2.25.

* Μπάγερν Μονάχου - Λειψία (09/02, 19:00): Η Μπάγερν έχει πά-
ρει φόρα και δεν σταματάει. Η Λειψία πρέπει να πάρει αποτέλεσμα, για 
να δείξει ότι αποτελεί όντως δυνατό παίκτη για τον τίτλο. Οι επιθέσεις 
των δύο ομάδων πετάνε και περιμένουμε πολλά γκολ. Στηρίζουμε το 
Goal/Goal & Over 3.5 σε απόδοση 1.97.

* Μπέτις - Μπαρτσελόνα (09/02, 22:00): Η Μπαρτσελόνα δεν 
πείθει και πρέπει να βελτιωθεί στην άμυνα για να μην έχει θέματα στο 
μέλλον. Η Μπέτις ξέρει ότι για να κοντράρει τους Καταλανούς πρέπει 
να περιορίσει τα ατού τους. Γενικά, περιμένουμε ένα κλειστό ματς και 
ποντάρουμε στο No Goal σε απόδοση 2.25.

Head 2 Head

* Αστέρας Τρίπολης - Άρης (09/02, 15:00): Τα έξι από τα οκτώ 
τελευταία παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες είχαν γκολ εκατέρωθεν. 
Ο Αστέρας οφείλει να διεκδικήσει τη νίκη, ενώ ο Άρης έχει μεγάλη 
ποιότητα από τη μέση και μπροστά. Περιμένουμε ένα ωραίο ματς και 
πάμε με το Goal/Goal σε απόδοση 2.00.

* Ατρόμητος - Ολυμπιακός (09/02, 17:15): Ο Ολυμπιακός είναι 
σαφώς ανώτερη ομάδα από τον Ατρόμητο, τον οποίο έχει κερδίσει και 
στα τρία τελευταία μεταξύ τους ματς. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν μόνο το 
«διπλό» στην προσπάθεια για τον τίτλο. Πιστεύουμε, θα το πάρουν και 
ποντάρουμε στο 2 & Over 1.5 σε απόδοση 1.78.

* ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (09/02, 18:00): Ανεβασμένος εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ 
στο ματς με τον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο. Οι γηπεδούχοι έχουν 
πάρει τον αέρα του ΟΦΗ με πέντε σερί νίκες εναντίον του. Θεωρούμε 
ότι μπορούν να κερδίσουν εύκολα και απόψε στην Τούμπα. Έτσι, 
επιλέγουμε ΠΑΟΚ -1 σε απόδοση 1.65.

Κυριακή 09/02
15:00  Σοσιεδάδ - Μπιλμπάο   Goal/Goal  2.00
16:00  Σέφιλντ Γιουν. - Μπόρνμουθ   1  1.75
19:00  Αντβέρπ - Γκενκ   1  2.10
19:30  Σπόρτινγκ - Πορτιμονένσε   Over 2.5  1.75
21:45  Ίντερ - Μίλαν   1  2.00
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Το νέο Nissan Navara  
OFF-ROADER AT32 είναι ακόμα 
πιο σκληροτράχηλο

Η Nissan παρουσίασε την πρόσφατα ανανεωμένη έκδοση του 
σκληροτράχηλου Navara, του OFF-ROADER AT32, που έχει κα-
τασκευαστεί έτσι ώστε να είναι πιο αποδοτικό και ακόμα καλύ-
τερο στην οδήγηση, χωρίς να διακυβεύεται η κορυφαία ικανό-

τητά του για οδήγηση εκτός δρόμου.
Αποτελώντας προϊόν συνεργασίας της Nissan και της Arctic Trucks, μια 
ισλανδικής εταιρείας που ειδικεύεται στην κατασκευή οχημάτων 4WD για 
αποστολές στα πιο δύσβατα εδάφη του κόσμου, το ανανεωμένο Navara 
OFF-ROADER AT32 διαθέτει πλήρη θωράκιση στο κάτω μέρος του αμα-
ξώματος από αναβαθμισμένα υλικά αλουμινίου για πληρέστερη προστα-
σία του κινητήρα, του συστήματος μετάδοσης, καθώς και της δεξαμενής 
του καυσίμου.
Επιπλέον, έχουν τοποθετηθεί νέα ελαστικά 31,6 ιντσών, βελτιώνοντας 
την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων, αλλά και την κύλιση 
στον δρόμο, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητά του στα δύσβατα εδάφη.
Άλλα βασικά χαρακτηριστικά που υιοθετήθηκαν από το προηγούμενο 
Navara OFF-ROADER AT32 περιλαμβάνουν τα ειδικά «φτερά» στους θό-
λους των τροχών, που προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία του αμαξώ-
ματος κατά τις ακραίες συνθήκες οδήγησης εκτός δρόμου, καθώς και τη 
βελτιστοποιημένη ανάρτηση της Bilstein.
Ο προαιρετικός εξοπλισμός περιλαμβάνει και ηλεκτρονικό κλείδωμα του 
μπροστινού διαφορικού, ενώ η εισαγωγή αέρα με snorkel αυξάνει τη δυ-
νατότητα βύθισης του Navara στα 800 χιλιοστά.

Η Mercedes-Benz Ελλάς και η Elpedison ενώνουν  
τις δυνάμεις τους

Καλύτερο Εταιρικό Αυτοκίνητο 
για το 2020 αναδείχθηκε το νέο 
Peugeot 2008Είναι σαφές ότι το προσεχές δι-

άστημα η ηλεκτροκίνηση θα 
κάνει αισθητή την παρουσία 

της στην καθημερινότητά μας, όμως 
η μετάβαση σε αυτήν, εκτός από ηλε-
κτρικά αυτοκίνητα, προϋποθέτει έργα 
υποδομών και συνέργειες, ώστε να 
πληρούνται τα υψηλά στάνταρ που 
έχει θέσει η Mercedes-Benz όσον 
αφορά την εμπειρία των πελατών της 
και σε αυτόν τον τομέα. Με στόχο, λοι-
πόν, να προσφέρει ολοκληρωμένες 
και καινοτόμες λύσεις ηλεκτρικής κινητικότητας, η Mercedes-
Benz Ελλάς ανέπτυξε στρατηγική συνεργασία με τον μεγαλύ-
τερο σε αριθμό πελατών εναλλακτικό προμηθευτή ρεύματος 
–με σημαντική παρουσία και στο φυσικό αέριο– στην Ελλάδα, 
την Elpedison. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι η δη-
μιουργία μιας καινοτόμου και ολιστικής πρότασης στην ηλε-
κτροκίνηση, της DriveGreen Welcome.
Η πρόταση DriveGreen Welcome δημιουργήθηκε για να δώσει 
απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα που εύλογα προκαλεί η με-

τάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη προ-
σέγγιση που προσφέρει premium εμπειρία, αλλά και προστιθέ-
μενη αξία, αφού προτείνει εξατομικευμένες λύσεις, προκειμένου 
να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της Mercedes-Benz που 
επιλέγουν ένα ηλεκτρικό ή ένα plug-in-hybrid όχημα από την 
γκάμα προϊόντων της μάρκας EQ. Συγκεκριμένα, είτε πρόκειται 
για ιδιώτες είτε για εταιρικούς πελάτες, η πρόταση DriveGreen 
Welcome περιλαμβάνει λύσεις που αφορούν τον εξοπλισμό φόρ-
τισης, την παροχή ρεύματος ή τον συνδυασμό των δύο αυτών 
υπηρεσιών.

Η εκδήλωση ανάδειξης των βραβείων «Ε-
ταιρικά Αυτοκίνητα της Χρονιάς» πραγ-
ματοποιήθηκε για πέμπτη συνεχή χρο-

νιά στις 24 Ιανουαρίου στο Παρίσι με πρωτο-
βουλία του ΚΕΜ.
Το νέο Peugeot 2008 αναδείχθηκε νικητής στην 
κατηγορία «SUV Compact Business», καθώς προηγήθηκε έξι υποψήφιων μοντέλων 
με συνολικά 42 πόντους, αφήνοντας πίσω τον δεύτερο με πολύ μεγάλη διαφορά.
Η ψηφοφορία διενεργήθηκε από μια επιτροπή 11 δημοσιογράφων. Οκτώ βραβεία 
απονεμήθηκαν σε οκτώ μοντέλα-νικητές μέσα από ένα σύνολο 54 οχημάτων που 
επιλέχθηκαν αρχικά για τις καινοτομίες τους, αλλά και γιατί πληρούσαν κριτήρια 
που αφορούν οχήματα για εταιρικούς πελάτες.
«Είμαι πολύ υπερήφανος γι’ αυτό το βραβείο, καθώς το νέο SUV Peugeot 2008 
μόλις ξεκίνησε την εμπορική του πορεία στην αγορά και ήδη λαμβάνουμε πολύ 
ενθαρρυντικά και αισιόδοξα μηνύματα για τη θέση του στην κατηγορία B-SUV. Ε-
ντυπωσιάζει με το ιδιαίτερο στιλ του, ενώ προσφέρει την “ελευθερία της επιλογής” 
στους διαχειριστές πάρκων των εταιρειών μεταξύ τριών τύπων κινητήρα: ηλε-
κτρικό, κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου» δήλωσε ο Hugues de Laage, Directeur 
PSA Corporate Sales France.

Δείτε τα πρώτα σκίτσα της νέας  
Skoda Octavia RS iV

Η Skoda έδωσε στη δημοσιότητα τρία επίσημα σκί-
τσα που δείχνουν το αμάξωμα της νέας Skoda 
Octavia RS iV, της κορυφαίας έκδοσης της τέταρ-
της γενιάς Octavia, η οποία θα κάνει την παγκό-

σμια πρεμιέρα της στις 3 Μαρτίου στο Σαλόνι Αυτοκινήτου 
της Γενεύης. Τα μαύρα λογότυπα RS δίνουν έμφαση στον 
δυναμικό σχεδιασμό του best-seller της Skoda, του οποίου 
οι διαστάσεις έχουν ελαφρώς αυξηθεί σε σχέση με του προ-
κατόχου του. Ως το πρώτο plug-in υβριδικό μοντέλο Skoda 
RS, η Octavia RS iV έχει έναν μοναδικό τρόπο να συνδυά-
ζει οικογενειακές ανέσεις με σπορ επιδόσεις.
Είκοσι χρόνια μετά το ντεμπούτο της πρώτης Octavia RS, η 
Skoda Octavia RS iV είναι έτοιμη να εγκαινιάσει το επόμενο 
κεφάλαιο ενός πολύ επιτυχημένου μοντέλου. Η Octavia RS 
είναι εξαιρετικά δημοφιλής στις βασικές ευρωπαϊκές αγο-
ρές Skoda, ήτοι στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και 

στην Ελβετία, όπου μία στις πέντε Octavia που παραδόθη-
καν σε πελάτες τα τελευταία χρόνια ήταν RS. Οι οδηγοί που 
την επιλέγουν εκτιμούν καθημερινά τους γενναιόδωρους 
χώρους, την οδηγική απόλαυση και τις δυναμικές επιδό-
σεις της. Το plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης αποδίδει 
245 PS, την ίδια στιγμή που εξασφαλίζονται εξαιρετική οι-
κονομία καυσίμου και χαμηλές εκπομπές CO2.
Τα σκίτσα αποκαλύπτουν τόσο την Octavia RS iV Grand Coupe 
όσο και τo δυναμικό Sportswagon. Ανάμεσα στα ελκυστικά σχε-
διαστικά στοιχεία τους περιλαμβάνονται η χαρακτηριστική μάσκα 
σε μαύρο χρώμα και το μπροστινό σπορ μέρος με τις μεγάλες 
εισαγωγές αέρα και τις τονισμένες μαύρες λεπτομέρειες. Οι με-
γάλες ζάντες αλουμινίου, οι διαχύτες στο μπροστινό και πίσω 
μέρος και το σπόιλερ στην πόρτα του πορτμπαγκάζ στην έκδοση 
Grand Coupe και ψηλότερα στην οροφή στη Sportswagon υ-
πογραμμίζουν το δυναμικό παρουσιαστικό της Octavia RS iV.
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«ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ»
Οι Θεατρικές Σκηνές παρουσιάζουν στο θέατρο 
Αλκυονίς τη διάσημη νουβέλα της Τζέιν Όστεν 
«Περηφάνια και προκατάληψη» σε σκηνοθεσία 
Ιόλης Ανδρεάδη. Μία από τις πιο δυνατές ερωτικές 
ιστορίες όλων των εποχών παίρνει σάρκα και οστά 
για πρώτη φορά στην ελληνική σκηνή, σε πρωτότυπη 
διασκευή της ίδιας και του Άρη Ασπρούλη. Στον ρόλο 
της Ελίζαμπεθ Μπένετ η Ευγενία Δημητροπούλου. 
Μίστερ Ντάρσυ ο Δημήτρης Μοθωναίος. Πρωταγωνι-
στούν οι Αγησίλαος Μικελάτος, Ελεάννα Καυκαλά και 
Κώστας Φαλελάκης. Πρεμιέρα: 14 Φεβρουαρίου. Κάθε 
Πέμπτη 21:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 
21:00, Κυριακή 19:00.

Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΟΔ. ΙΩΑΝΝΟΥ  
ΣΕ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΕΛ. ΡΑΝΤΟΥ
Πέντε χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση του εμβλη-
ματικού «9:05», σε σκηνοθεσία Παντελή Βούλγαρη, του 
έργου των 270 παραστάσεων, των 130.000 θεατών και 
της ενθουσιώδους υποδοχής από κοινό και κριτικούς, ο 
Βασίλης Παπακωνσταντίνου και ο Οδυσσέας Ιωάννου 
επιστρέφουν στο θέατρο Διάνα και συναντιούνται πάλι 
επί σκηνής. Αυτή τη φορά με την επιμέλεια της Ελένης 
Ράντου, που υπογράφει την πρώτη της σκηνοθεσία στο 
θέατρο, και με συνοδοιπόρους τους ηθοποιούς Σοφία 
Πανάγου και Μιχάλη Τιτόπουλο, το καινούργιο ταξίδι 
αναζητά τα χαμένα μας όνειρα, τις ματαιωμένες προσδο-
κίες μας και προτείνει «να αρχίσουμε ξανά να λέμε πιο 
όμορφα πράγματα», προσπαθώντας να ξεφύγουμε από την 
«Κοινή Ησυχία».

FAUSTIN LINYEKULA ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ
Η τέχνη του Φοστέν Λινιεκουλά είναι αδύνατο να μην 
αγγίζει θέματα πολιτικής. Άλλωστε, η πορεία του Kονγκο-
λέζου χορογράφου έχει χαραχτεί μέσα από αναρίθμητες 
ιστορίες της γενέτειράς του, ιστορίες που θα έλεγε κανείς 
πως αποκτούν φωνή μέσα από το σώμα. Στην τελευταία 
του δουλειά, το «Congo», που παρουσιάζεται στην Κε-
ντρική Σκηνή της Στέγης από τις 12 έως τις 14 Φεβρουα-
ρίου, μας προτείνει να ακολουθήσουμε ξανά τους δρόμους 
της Ιστορίας, μέσα από τις αφηγήσεις του συγγραφέα και 
κινηματογραφιστή Ερίκ Βιγιάρ για τη βίαιη αποικιοκρα-
τία στο Κονγκό.

ΚΥΚΛΟΣ 
ΜΑΝΟΣ  

ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ 
ΣΤΗ ΛΥΡΙΚΗ

Η «Εποχή της Μελισσάνθης» επιστρέφει για δύο παραστάσεις (13 & 14 
Φεβρουαρίου) στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, 
στο πλαίσιο του Κύκλου Μάνος Χατζιδάκις, που συνεχίζεται για τρίτη 
συνεχόμενη περίοδο, σε μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού. Ο 

Μάνος Χατζιδάκις αφιέρωσε την «Εποχή της Μελισσάνθης» στη μνήμη της μητέρας 
του. Πρόκειται για μια καντάτα για ώριμη γυναικεία φωνή, δύο νεανικές ανδρικές, 
μεικτή και παιδική χορωδία, ορχήστρα δωματίου και στρατιωτική μπάντα, με βα-
σικό μουσικό όργανο το μπουζούκι. Η «Μελισσάνθη» είναι ένα βαθιά πολιτικό έργο 
με υψηλή ποιητική διάσταση. Το θέμα της άρχισε να απασχολεί τον συνθέτη από το 
1945. Ωστόσο, η πρώτη εικόνα του έργου σχηματίζεται το 1965, όταν ο Χατζιδάκις 
γράφει το ποίημα «Η Eποχή της Μελισσάνθης», που περιλαμβάνεται στην ποιητική 
συλλογή «Μυθολογία». Τα κεντρικά μέρη του ποιήματος αυτού θα αποτελέσουν τον 
πυρήνα του μουσικού έργου, το οποίο ο συνθέτης ξεκίνησε να συνθέτει το 1970 στην 
Αμερική. 
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Πιστεύω πολύ στη δύναμη της 
συνείδησης. Και όχι στο καλό 
και στο κακό. Οι άνθρωποι, 
λοιπόν, προχωράμε σε πράξεις 
συνειδητές ή ασυνείδητες, 
όπου δεν χωράνε πλάγιοι 
χαρακτηρισμοί ήθους. Η 
Πηνελόπη Δέλτα έχει την πιο 
συγκινητική διαδρομή προς την 
καθαρότητα της συνείδησής της 
που συνάντησα ποτέ μου.

Τ
ον θυελλώδη έρωτα του Ίωνα Δραγούμη 
και της Πηνελόπης Δέλτα φέρνει στη σκηνή 
του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης ο Κώ-
στας Γάκης, μέσα από το βραβευμένο με 
τρία βραβεία κοινού βιβλίο του Στέφανου 

Δάνδολου «Ιστορία χωρίς όνομα». Τον εμβληματικό 
και για πολλούς αμφιλεγόμενο διπλωμάτη, λόγιο και 
πολιτικό Ίωνα Δραγούμη θα ενσαρκώσει επί σκηνής 
ο Τάσος Νούσιας, ενώ η Μπέτυ Λιβανού και η Μαρία 
Παπαφωτίου θα μοιραστούν δύο διαφορετικές εποχές 
της σπουδαίας συγγραφέως και ιστορικής προσωπι-
κότητας Πηνελόπης Δέλτα. Η Μαρία Παπαφωτίου μάς 
περιγράφει την εμπειρία.

Μιλήστε μας για την παράσταση…
H παράσταση ουσιαστικά είναι μια σπουδή στην υπέρ-
βαση. Στην υπέρβαση που ο έρωτας μας υπαγορεύει 
να κάνουμε. Στην υπέρβαση εαυτού προκειμένου να 
τρέξουμε αγκαλιά με τα ιδανικά μας, τις ύψιστες αξίες. 
Με φρενήρη ρυθμό, με ζωηρές αλλαγές συναισθημά-
των, αποτελεί μια απολύτως θαρραλέα, γνήσια προσέγ-
γιση των δύο αυτών μεγάλων προσωπικοτήτων του 
20ού αιώνα.

Τι σας γοήτευσε στην προσωπικότητα της Πηνελόπης 
Δέλτα;
Πιστεύω πολύ στη δύναμη της συνείδησης. Και όχι 
στο καλό και στο κακό. Οι άνθρωποι, λοιπόν, προχω-
ράμε σε πράξεις συνειδητές ή ασυνείδητες, όπου δεν 

χωράνε πλάγιοι χαρακτηρισμοί ήθους. Αυτή η γυναίκα 
έχει την πιο συγκινητική διαδρομή προς την καθαρό-
τητα της συνείδησής της που συνάντησα ποτέ μου.

Γιατί μας συγκινεί ακόμα αυτός ο ανεκπλήρωτος έ-
ρωτας ανάμεσα στον Δραγούμη και τη Δέλτα;
Γιατί είναι φλογερός. Γιατί δεν έχει ίχνος συμβατικότη-
τας. Και όχι γιατί έμεινε ανεκπλήρωτος, παράνομος και 
σκιερός. Κάπου στον κόσμο υπάρχει το άλλο μας μισό. 
Τι πιο μεγαλειώδες από μια τέτοια χημική ένωση, γε-
μάτη ευλογία και ομορφιά. Πάντα στον αληθινό έρωτα 
συναντάμε όλα τα δώρα του Θεού. Απλά, με χαρά, 
χωρίς προσδοκία, χωρίς νου, ήσυχα και εκστατικά μαζί.

Διαβάσατε το βιβλίο του Στέφανου Δάνδολου, στο 
οποίο βασίζεται η παράσταση; Πώς μεταφέρεται ένα 
βιβλίο στο θέατρο χωρίς να χαθεί η μαγεία του;
Καλύτερα να ρωτήσουμε τον Κώστα Γάκη, την Ανθή 
Φουντά, τον Στέφανο Δάνδολο, τον Τάσο Νούσια και 
όλους τους υπέροχους καλλιτέχνες που ηγήθηκαν του 
εγχειρήματός μας.

Όλο και συχνότερα βλέπουμε και στα ελληνικά θέ-
ατρα να ανεβαίνουν παραστάσεις που βασίζονται σε 
αληθινά πρόσωπα. Ένα παράδειγμα είναι η ζωή της 
Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, που πρόσφατα έγινε 
και κινηματογραφική ταινία. Τι είναι αυτό που μας 
γοητεύει στις βιογραφίες;
Μας γοητεύει η ζωή των ανθρώπων που τόλμησαν να 

INFO
Ιστορία χωρίς όνομα
του Στέφανου Δάνδολου

Θεατρική διασκευή: Ανθή Φουντά - Κώστας Γάκης
Σκηνοθεσία-Μουσική: Κώστας Γάκης
Παίζουν: Τάσος Νούσιας, Μπέτυ Λιβανού, Μαρία Παπαφωτίου, Στάθης Μαντζώρος, 
Αργύρης Γκαγκάνης, Στέλιος Γιαννακός, Ανθή Φουντά
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Τετ.-Παρ. 20:30, Σάβ.-Κυρ. 18:00
Από το Σάββατο 22/02/2020 έως το Σάββατο 11/04/2020 & βραδινή παράσταση στις 
21:00.

Μαρία Παπαφωτίου

«Κάπου στον 
κόσμο υπάρχει το 
άλλο μας μισό»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

είναι ο εαυτός τους, που καμία κοινωνική σύμβαση δεν 
κατόρθωσε να υπερβεί τις απολύτως δικές τους ορ-
γανικές αναζητήσεις και ανάγκες, που δεν εγκλωβί-
στηκαν στην αναζήτηση ενός υλικού φθαρτού κόσμου 
.Στην παράσταση αυτή ο Κώστας Γάκης έχει γράψει 
έναν στίχο που την καθορίζει: «Όσοι ζουν τη ζωή καίγο-
νται». Μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που καίγονται στο 
εδώ και τώρα της ύπαρξης.

Τι έχετε κερδίσει από τη δουλειά σας στην τηλεό-
ραση;
Τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι της τηλεόρασης είναι τα 
καλύτερα, τα πιο εργατικά, τα πιο ακομπλεξάριστα, τα 
πιο ταλαντούχα παιδιά!
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Κώστας Μακεδόνας

«Υπήρχε μια εποχή που  
η καλλιτεχνική ελευθερία  

δεν ήταν αυτονόητη»
  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
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Τ
ην Τρίτη 11 Φεβρουαρίου στις 20:30 ο 
Κώστας Μακεδόνας, ο Γιάννης Μπέζος, 
η Ρίτα Αντωνοπούλου και η Ελένη Κα-
ρακάση συναντούν το Εργαστήρι Ελλη-
νικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων στο 
Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο 

«Μαρία Κάλλας», στη μουσική παράσταση «Τα Λογο-
κριμένα», μια αναδρομή σε τραγούδια που υπέστη-
σαν λογοκρισία από το 1937 μέχρι τα πρώτα χρόνια 
της Μεταπολίτευσης.
Το 1937 το δικτατορικό καθεστώς του Ιωάννη Με-
ταξά με τους αναγκαστικούς νόμους 445 και 446 δια-
μορφώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα νομοθετικό 
πλαίσιο προληπτικής λογοκρισίας στο θέατρο, στο 
τραγούδι και στο βιβλίο. Οι μεταξικοί νόμοι περί λο-
γοκρισίας και στη συνέχεια οι αντίστοιχοι των κατο-
χικών κυβερνήσεων αποτελούν τη βάση πάνω στην 
οποία κινήθηκε η λογοκρισία στη μουσική –και στην 
τέχνη γενικότερα– για τα επόμενα 37 χρόνια, δηλαδή 
μέχρι την πτώση της χούντας, το 1974. Ακόμα και τα 
πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, όμως, η λογο-
κρισία μπορεί να ατονεί, αλλά δεν παύει να υφίστα-
ται. Μέχρι το 1994, που καταργείται οριστικά, ασκεί-

ται είτε υπογείως, με «κόψιμο» τραγουδιών από την 
κρατική ραδιοφωνία/τηλεόραση, είτε επισήμως, με 
λογοκρισία συγκεκριμένων στίχων τραγουδιών, που 
θεωρούνται βλάσφημοι ή ανήθικοι, σε δίσκους.
Η μουσική παράσταση «Τα Λογοκριμένα» επιχει-
ρεί μια αναδρομή στα 50 και πλέον χρόνια μουσικής 
λογοκρισίας στην Ελλάδα. Μια επιλογή τραγουδιών 
που λογοκρίθηκαν, απαγορεύτηκαν, λοιδορήθηκαν, 
και άλλα, που κυκλοφόρησαν «κουτσουρεμένα» ή 
κατάφεραν να ξεγελάσουν τους αρμόδιους με διά-
φορα τεχνάσματα, βρίσκονται στο επίκεντρο της πα-
ράστασης μαζί με προσωπικές μαρτυρίες, ιστορικά 
στοιχεία και τραγελαφικές αφηγήσεις.
Ο Κώστας Μακεδόνας και η Ρίτα Αντωνοπούλου ερ-
μηνεύουν μια σειρά από σπουδαία τραγούδια που 
πιάστηκαν στη μέγγενη της λογοκρισίας. Από το ρε-
μπέτικο μέχρι το λαϊκό και το αστικό τραγούδι. Τρα-
γούδια με την υπογραφή των Θεοδωράκη, Βαμβα-
κάρη, Τούντα, Καλδάρα, Ξαρχάκου, Μαρκόπουλου, 
Σαββόπουλου, Καραΐνδρου, Κηλαηδόνη, Πάνου και 
άλλων σπουδαίων δημιουργών. Δίπλα τους δύο η-
θοποιοί-τραγουδιστές, ο Γιάννης Μπέζος και η Ελένη 
Καρακάση, κρατούν τον ρόλο του αφηγητή, ταξιδεύ-

οντάς μας στα σκοτεινά χρόνια της μουσικής λο-
γοκρισίας στην Ελλάδα, αλλά και του τραγουδιστή, 
αφού ερμηνεύουν κι αυτοί με τη σειρά τους κάποια 
από τα τραγούδια.
Ο Κώστας Μακεδόνας μάς λέει περισσότερα.

Την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου παρουσιάζετε, μαζί με 
τους Γιάννη Μπέζο, Ρίτα Αντωνοπούλου και Έλένη 
Καρακάση, τα «Λογοκριμένα». Τι είναι ακριβώς τα 
«Λογοκριμένα»;
Τα «Λογοκριμένα» είναι μία μουσική παράσταση που 
επιχειρεί να συνθέσει ένα χρονικό της μουσικής λογο-
κρισίας στην Ελλάδα, μέσα από γνωστά λογοκριμένα 
τραγούδια που διαπλέκονται με ιστορικά στοιχεία και 
προσωπικές μαρτυρίες. Παρακολουθώντας την πα-
ράσταση ο θεατής κάνει ένα ταξίδι σε μισό αιώνα λο-
γοκρισίας στο ελληνικό τραγούδι. Από το 1937, οπότε 
ο δικτάτορας Μεταξάς την κάνει πράξη με στόχο κυ-
ρίως το ρεμπέτικο, μέχρι την Κατοχή, τον Εμφύλιο, τις 
δεκαετίες του ’50 και του ’60, τη χούντα και, τέλος, τα 
πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, οπότε η λογοκρι-
σία ατονεί, αλλά συνεχίζει να υφίσταται. Πρόκειται για 
μία μουσική παράσταση με μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο 
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μουσικά όσο και ιστορικά. Μουσικά γιατί από τη μακρά 
λίστα λογοκριμένων τραγουδιών έχουμε διαλέξει κά-
ποια από τα πιο σπουδαία, με την υπογραφή κορυ-
φαίων συνθετών και στιχουργών. Και ιστορικά γιατί 
πολύς κόσμος δεν γνωρίζει ότι υπήρχε μια εποχή που 
η καλλιτεχνική ελευθερία δεν ήταν αυτονόητη.

Με ποιον τρόπο γινόταν η λογοκρισία τους;
Από τον Μεταξά μέχρι και τη χούντα ισχύει για το τρα-
γούδι προληπτική λογοκρισία. Αυτό σημαίνει ότι όλοι 
ανεξαιρέτως οι δημιουργοί έπρεπε να καταθέτουν τα 
τραγούδια τους σε ειδική επιτροπή, πριν αυτά δισκο-
γραφηθούν, προκειμένου να τα εγκρίνει. Οι λέξεις, 
αλλά και οι συνθέσεις, ανάλογα με την εποχή, έμπαι-
ναν στο μικροσκόπιο των λογοκριτών. Κάποια τρα-
γούδια απαγορεύονταν εντελώς, κάποια άλλα έβγαι-
ναν «κουτσουρεμένα», με μια στροφή να τους λείπει, 
ενώ υπήρχαν κι αυτά που επιστρέφονταν στους δημι-
ουργούς τους με εντολές να αλλαχθούν συγκεκριμέ-
νες λέξεις που «ενοχλούσαν». Μάλιστα, οι λογοκριτές 
εισέπρατταν 50 δραχμές για κάθε τραγούδι. Ακόμα 
όμως και τραγούδια που περνούσαν από τη λογοκρι-
σία και εγκρίνονταν μπορεί να απαγορευόταν η μετά-
δοσή τους από το κρατικό ραδιόφωνο, που τότε ήταν 
και το μόνο που υπήρχε. Κάτι τέτοιο συνέβη με πολλά 
από τα πρώτα τραγούδια του Θεοδωράκη. Μάλιστα 
για τους «Λιποτάκτες», που ερμήνευε ο ίδιος, το Ε-
θνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας απαγόρευσε τη μετάδοσή 
τους με τη δικαιολογία ότι «ο τραγουδιστής είναι φάλ-
τσος»! Κατά τη διάρκεια της χούντας ο παραλογισμός 
χτυπάει κόκκινο. Λογοκρίνονται τραγούδια υπεράνω υ-
ποψίας, όπως το «Πέταξε ένα πουλί», που είχε βραβευ-
τεί λίγα χρόνια πριν στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσ-
σαλονίκης. Οι λογοκριτές πήγαιναν στο ραδιόφωνο και 
χάραζαν ή κολλούσαν μονωτική ταινία στους λογοκρι-
μένους δίσκους, προκειμένου να είναι σίγουροι ότι δεν 
θα παιχτούν. Μετά την πτώση της χούντας η λογοκρι-
σία ασκείται υπογείως, κυρίως από την κρατική τηλεό-
ραση, το ραδιόφωνο, αλλά και τις ίδιες τις δισκογραφι-
κές εταιρείες.

Μας είναι γνωστά αυτά τα τραγούδια; Έγινε κάποιο 
από αυτά επιτυχία;
Δεν σας είναι απλώς γνωστά, είναι πασίγνωστα. Πρό-
κειται για τραγούδια που αγαπάμε όλοι και δεν γνωρί-
ζουμε, τις περισσότερες φορές, ότι έχουν λογοκριθεί ή 
ότι η αρχική τους εκδοχή δεν είναι αυτή που έγινε γνω-
στή. Τι να σας πρωτοπώ… Το «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», 
το «Πρέζα όταν πιεις» (που η Χαρούλα αργότερα έκανε 
«Ούζο όταν πιεις»), το «Θα κλείσω τα μάτια», το «Ζεϊμπέ-

κικο» («Μ’ αεροπλάνα και βαπόρια»), το «Σαββατόβραδο 
στην Καισαριανή», τα «Λόγια και τα χρόνια»… Και φυσικά 
όλος ο Θεοδωράκης, που στη χούντα απαγορεύτηκε με 
το διάταγμα του στρατηγού Αγγελή. Όλοι οι μεγάλοι συν-
θέτες και στιχουργοί έχουν λογοκριθεί. Η λίστα των λογο-
κριμένων τραγουδιών εκτείνεται από το ρεμπέτικο και το 
λαϊκό τραγούδι μέχρι το αστικό και το πολιτικό.

Πώς προέκυψε η ιδέα της παράστασης;
Την ιδέα της παράστασης την είχε ο Δημήτρης Χαλιώ-
της, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Ο Δημήτρης με 
προσέγγισε και μου πρότεινε να φτιάξουμε μια μουσική 
παράσταση-αναδρομή σε τραγούδια που έχουν λογο-
κριθεί, από το ρεμπέτικο μέχρι τα πρώτα χρόνια της Με-
ταπολίτευσης. Ομολογώ ότι ενθουσιάστηκα με την ιδέα. 
Ήταν πολύ σπουδαία τραγούδια, που αγαπώ πολύ. Είπα 
αμέσως το ναι. Και χάρηκα πολύ που τόσο η Ρίτα Αντω-
νοπούλου όσο και ο Γιάννης Μπέζος και η Ελένη Καρα-
κάση δέχτηκαν με χαρά να συμμετάσχουν σε αυτή την 
παράσταση. Ο Δημήτρης έγραψε και τα κείμενα της πα-
ράστασης, που έχουν πολύτιμα ιστορικά στοιχεία, αλλά 
και πολύ χιούμορ. Μπορώ να φανταστώ τον Γιάννη 
Μπέζο και την Ελένη Καρακάση να «κεντάνε» επί σκη-
νής ως αφηγητές.

Να υποθέσω ότι έγινε και η απαραίτητη έρευνα. Ποιος 
την ανέλαβε;
Ο Δημήτρης είχε κάνει τη σχετική έρευνα πριν έρθει σ’ 
εμένα. Ήταν μια πολύμηνη έρευνα, μέσα από την οποία 
συγκέντρωσε άφθονο υλικό επί του θέματος. Το δύ-
σκολο ήταν τι θα κρατούσαμε και τι θα αφήναμε. Ήταν 
αδύνατο να χωρέσουν όλα μέσα σε μια παράσταση δύο 
ωρών. Αποφασίσαμε να κινηθούμε χρονολογικά και 
διαλέξαμε αυτά τα τραγούδια που πιστεύαμε ότι θα έ-
δεναν καλύτερα μεταξύ τους. Νομίζω, έχει γίνει ωραία 
δουλειά.

Γιατί μόνο μία παράσταση;
Για να γίνει πραγματικότητα η συγκεκριμένη παράσταση 
ήρθαμε σε επαφή με τα Μουσικά Σύνολα του Δήμου Α-
θηναίων, που αμέσως δέχτηκαν με χαρά να συμπρά-
ξουν μαζί μας. Έτσι, συνεργαζόμαστε με το Εργαστήρι 
Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων, μία εξαιρε-
τική και πολυμελή ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Άγ-
γελου Ηλία. Το ότι είναι μία μόνο παράσταση στο υπέ-
ροχο θέατρο Ολύμπια, την παλιά Λυρική Σκηνή, έχει να 
κάνει με τον προγραμματισμό των Μουσικών Συνό-
λων. Μακάρι να υπάρξει και συνέχεια!

Τι άλλο ετοιμάζετε;

Τα «Λογοκριμένα» είναι μία μουσική παράσταση που επιχειρεί να συνθέσει 
ένα χρονικό της μουσικής λογοκρισίας στην Ελλάδα, μέσα από γνωστά 
λογοκριμένα τραγούδια που διαπλέκονται με ιστορικά στοιχεία και 
προσωπικές μαρτυρίες. Παρακολουθώντας την παράσταση, ο θεατής 
κάνει ένα ταξίδι σε μισό αιώνα λογοκρισίας στο ελληνικό τραγούδι. 
Από το 1937, οπότε ο δικτάτορας Μεταξάς την κάνει πράξη με στόχο 
κυρίως το ρεμπέτικο, μέχρι την Κατοχή, τον Εμφύλιο, τις δεκαετίες 
του ’50 και του ’60, τη χούντα και, τέλος, τα πρώτα χρόνια της 
Μεταπολίτευσης, οπότε η λογοκρισία ατονεί, αλλά συνεχίζει να 

Αυτές τις μέρες ολοκληρώσαμε τις εμφανίσεις μας 
στο θέατρο Βεργίνα στη Θεσσαλονίκη με την παρά-
σταση «Σινεμασκόπ, the musical», παρέα με εξαιρετι-
κούς συντελεστές, όπως οι Κατερίνα Κούκα, Νίνα Λο-
τσάρη, Πασχάλης Τσαρούχας, Σοφία Μουτίδου, Νικο-
λέτα Καρρά και Μάκης Δελαπόρτας, που ήταν και στη 
σκηνοθεσία. Οι παραστάσεις ήταν εξαιρετικά επιτυχη-
μένες, ο κόσμος ενθουσιάστηκε και τις χάρηκα πάρα 
πολύ. Παράλληλα, ετοιμάζω νέα τραγούδια και εμ-
φανίσεις που σύντομα θα τις ανακοινώσουμε.

Στην τηλεόραση θα σας δούμε ξανά; Πώς ήταν τε-
λικά η εμπειρία του «Rising Star»;
Από την τηλεόραση δεν χάνομαι, αφού και ως τρα-
γουδιστής εμφανίζομαι αρκετά συχνά, με πιο πρό-
σφατη την εμφάνισή μου στην πρωτοχρονιάτικη εκ-
πομπή της ΕΡΤ1 «Στα τραγούδια λέμε ναι». Η ε-
μπειρία στο «Rising Star» ήταν πολύ όμορφη, αφού 
συνυπήρξα με φίλους και άριστους επαγγελμα-
τίες. Ακόμα και με κάποιους από τους νέους τρα-
γουδιστές-διαγωνιζόμενους έχω κρατήσει πολύ 
όμορφες επαφές. Δεν ξέρω 
αν θα με δείτε σε έναν τέ-
τοιον ρόλο ξανά. Αν το 
φέρουν οι συγκυρίες 
έτσι και υπάρχει και ο 
χρόνος και η κατάλ-
ληλη πρόταση, ίσως 
το ξανασκεφτώ. 
Ποτέ μη λες ποτέ!
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Το πολυδιαβασμένο κλασικό μυθιστόρημα 
της Λουίζα Μέι Άλκοτ βρίσκει την ιδανική 
κινηματογραφική μεταφορά του από την 

ταλαντούχα δημιουργό Γκρέτα Γκέργουιγκ (υποψή-
φια για Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το περίφημο «Lady 
Bird») και έχει αποσπάσει έξι υποψηφιότητες για 
τα φετινά Όσκαρ, στις πιο σημαντικές κατηγορί-
ες του θεσμού (Καλύτερης Ταινίας, Α΄ Γυναικείου 
Ρόλου για τη Σέρσα Ρόναν, Β΄ Γυναικείου Ρόλου για 
τη Φλόρενς Πιου, Διασκευασμένου Σεναρίου για 

την Γκρέτα Γκέργουιγκ, Κουστουμιών, Καλύτερης 
Πρωτότυπης Μουσικής για τον Αλεξάντρ Ντεσπλά). 
Η Γκέργουιγκ προσεγγίζει την ιστορία με αέρα ανα-
νέωσης, αντλεί έμπνευση από την αλληλογραφία της 
συγγραφέως και επεμβαίνει στη γραμμική αφήγηση 
του μυθιστορήματος, παρουσιάζοντας μια πιο μο-
ντέρνα και τολμηρή εκδοχή που τιμά το αριστουρ-
γηματικό βιβλίο, αναδεικνύοντας όλους τους λόγους 
που κάνουν τη σχέση μεταξύ του κοινού και των 
αδελφών Μαρτς διαχρονική.

Η έξαλλη ζωή της Χάρλεϊ Κουίν (Μάργκοτ 
Ρόμπι) εκτροχιάζεται ακόμα περισσότερο 
μετά τον ιδιαίτερα εκρηκτικό χωρισμό της 

από τον Τζόκερ. Για πρώτη φορά είναι απροστάτευ-
τη, με τον κάθε αλήτη της Γκόθαμ να την καταδιώκει. 
Εν τω μεταξύ, ο αρχιμαφιόζος Ρόμαν Σαϊόνις (Γιούαν 
Μακ Γκρέγκορ) έχει βάλει λυτούς και δεμένους για να 
βρει τη νεαρή πορτοφολού Κας ( Έλα Τζέι Μπάσκο), 
που έκλεψε το πολύτιμο διαμάντι του. Το μονοπά-

τι της Χάρλεϊ διασταυρώνεται με την Κυνηγό (Μέρι 
Ελίζαμπεθ Γουίνστεντ), την Μπλακ Κανάρι (Τζούρνι 
Σμόλετ-Μπελ) και τη Ρενέ Μοντόγια (Ρόζι Περέζ) και 
το αλλόκοτο επιτελείο δεν έχει επιλογή από το να συ-
νεργαστεί για να εξολοθρεύσει τον Ρόμαν μέσα σε μια 
θεότρελη, φονική μέρα… Η αξέχαστη Χάρλεϊ Κουίν 
από την Ομάδα Αυτοκτονίας αποκτά, επιτέλους, τη 
δική της συμμορία σε μια έκρυθμη ιστορία από το στό-
μα της ίδιας, όπως μόνο αυτή ξέρει να διηγείται.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κάθι Γιαν ΣΕΝΑΡΙΟ: Κριστίνα Χόντσον 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Μάργκοτ Ρόμπι, Τζούρνι Σμόλετ-Μπελ, Μέρι Ελίζαμπεθ Γουίνστεντ, Ρόζι Περέζ, Έλα Τζέι Μπάσκο, Γιούαν Μακ 
Γκρέγκορ, Κρις Μεσίνα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Γκρέτα Γκέργουιγκ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Σέρσα Ρόναν, Φλόρενς Πιου, Έμα Γουάτσον, Τίμοθι Σαλαμέ, Μέριλ Στριπ, Λόρα Ντερν

ΓΚΡΕΤΕΛ  
& ΧΑΝΣΕΛ
GRETEL & HANSEL

Πριν από πολύ καιρό, σε μια κα-
ταραμένη περιοχή, ένα νεαρό 
κορίτσι (Σοφία Λίλις) και ο μι-

κρότερος αδερφός της (Σάμι Λίκι) αναγκά-
ζονται από την οικογένειά τους να ψάξουν 
για φαγητό και δουλειά. Αν και ένας ευ-
γενής κυνηγός τούς βοηθάει, οι δυο τους 
περνούν τα όρια και χάνονται σε ένα βαθύ 
και σκοτεινό δάσος. Όταν ανακαλύπτουν 
τυχαία ένα πανέμορφο εξοχικό, στο οποίο 
μένει μόνο μια συμπαθής ηλικιωμένη ονό-
ματι Χόλντα (Άλις Κριτζ), η Γκρέτελ και ο 
Χάνσελ πιστεύουν πως βρήκαν ένα κατα-
φύγιο. Όμως τα αμέτρητα κεράσματα της 
γυναίκας σε μια περίοδο λιμού, καθώς και 
οι παράξενες ψευδαισθήσεις του σπιτιού, 
δίνουν την υπόνοια πως τα πράγματα δεν 
είναι όπως φαίνονται… Ορισμένες ιστορίες 
τείνουν να μένουν στη μνήμη μας, να μπαί-
νουν στο μυαλό μας. Η ιστορία του Χάνσελ 
και της Γκρέτελ είναι μία από αυτές, αν και 
περισσότερο σκοτεινή από την αυθεντική 
στην κινηματογραφική της μεταφορά.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Οζ Πέρκινς
ΣΕΝΑΡΙΟ: Ρομπ Χέιζ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Σοφία Λίλις, Άλις Κριτζ, Σάμι Λίκι, 
Τσαρλς Μπαμπαλόλα, Τζέσικα ντε Γκόου

ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ

ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ  
ΠΤΗΝΑ  ΚΑΙ  
Η ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ 
ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ   
ΤΗΣ ΧΑΡΛΕΪ ΚΟΥΙΝ
BIRDS OF PREY AND 
THE FANTABULOUS 
EMANCIPATION 
OF ONE HARLEY QUINN



Η 
εφηβεία ορίζεται ως μία ιδιαίτερη φάση 
μετάβασης από την παιδική στην ενήλικη ζωή με 
ραγδαία ψυχοσωματική εξέλιξη και ανάπτυξη, 
όπου ο/η έφηβος/-η αναζητά μια νέα ταυτότητα 
μέσω της διερεύνησης των προσωπικών ορίων 

και των δεξιοτήτων του. Πρόκειται ουσιαστικά για μια περίοδο 
αυτονόμησης και διαφοροποίησης από την οικογένειά 
του, καθώς ψηλαφίζει και δοκιμάζει τις δυνατότητές του 
αντιδρώντας στις προσδοκίες και στις νουθεσίες των γονιών 
του. Ταυτόχρονα, η επιρροή των συνομηλίκων και του 
ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου είναι αντίστοιχη και ίσως 
μεγαλύτερη από αυτήν της οικογένειας. 
Η έναρξη των διατροφικών διαταραχών κατά τη διάρκεια της 
εφηβείας αποτελεί ένα εξελισσόμενο σε συχνότητα φαινόμενο 
με διαστάσεις πανδημίας, καθώς οι έρευνες δείχνουν ότι 
περίπου 20% των εφήβων νοσούν. Σύμφωνα με τα πορίσματα 
μεγάλων οργανισμών, οι διατροφικές διαταραχές είναι η 
πρώτη αιτία θανάτου σε εφήβους με ψυχικές ασθένειες στις 
ΗΠΑ. Πολλές χώρες του δυτικού κόσμου καταστρώνουν 
στρατηγικές δράσεις για την αναχαίτιση της νόσου, μέσω 
εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 
κοινού και επαρκούς εκπαίδευσης ειδικών σε επιστημονικά 
αποδεδειγμένες θεραπείες (evidence based treatment). 
Δυστυχώς, στη χώρα μας το πρόβλημα έχει υποτιμηθεί και 

δεν έχει εκπονηθεί κανένα πλάνο δράσης για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών στον εφηβικό 
πληθυσμό. Αναπόφευκτα, λοιπόν, η οικογένεια καλείται να 
δράσει άμεσα, χωρίς όμως να έχει την επαρκή ενημέρωση, 
ώστε να αναγνωρίσει πότε ένα έφηβο άτομο κινδυνεύει να 
νοσήσει ή πότε εκδηλώνει τα αρχικά συμπτώματα της νόσου. 
Από την άλλη, η έλλειψη εξειδικευμένου επιστημονικού 
προσωπικού, λόγω έλλειψης πόρων και υποστελέχωσης 
των δημόσιων παιδοψυχιατρικών δομών, δυσχεραίνει την 
έγκαιρη διάγνωση της νόσου, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται 
και να γίνεται χρόνια.

Παράγοντες κινδύνου
Γιατί όμως η εφηβεία είναι η περίοδος κατά την οποία η 
διατροφική διαταραχή επωάζεται και πώς ένας γονιός μπορεί 
να καταλάβει ότι το παιδί του βρίσκεται σε κίνδυνο;
Οι πιο συχνοί παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη 
διατροφικής διαταραχής σε εφήβους είναι:
• Έντονη δυσαρέσκεια για το σώμα: «Το σώμα μου δεν 
είναι τέλειο, χρειάζεται να κάνω κάτι για να το αλλάξω», 
«αν γινόμουν 50 κιλά, θα ήμουν πιο επιθυμητή και πιο 
ευτυχισμένη», «αν ήμουν πιο γραμμωμένος και με 
περισσότερη μυϊκή μάζα, θα ήμουν πιο δημοφιλής». Τέτοιου 
είδους σκέψεις πυροδοτούνται από τoν συνεχή καταιγισμό 
των social media για ένα τέλειο, αδύνατο και γραμμωμένο 
σώμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ συχνά νεαρά κορίτσια 
και αγόρια να οδηγούνται στην αναζήτηση γρήγορων και 
καταστροφικών μεθόδων για την άμεση απώλεια βάρους και 
κυρίως λίπους (για καλύτερη γράμμωση).
• Έντονη ενασχόληση με το Instagram: Παρακολουθώντας 
και παρατηρώντας τους άλλους (δηλαδή μέσω του 
μιμητισμού) οι έφηβοι τείνουν να ακολουθούν με ευλάβεια 
τις συμβουλές που προτείνουν τα social media σχετικά 
με τη διατροφή και την άσκηση που υπόσχονται τέλειο και 
ιδανικό σώμα. Να επισημάνω ότι έχει καταδειχθεί από την 
επιστημονική κοινότητα το φλέγον ζήτημα της παράνομης 
προώθησης προϊόντων, σκευασμάτων για απώλεια βάρους 
σε εφήβους.
• Το αρνητικό ισοζύγιο ενέργειας μέσω περιορισμού 
της τροφής: Μια ακραία, περιοριστική δίαιτα με άμεσο 
αποκλεισμό των υδατανθράκων και βασικών πηγών αμύλου 
και λιπαρών επηρεάζει άμεσα τον εγκέφαλο του νεαρού 
ατόμου (ο εγκέφαλος των παιδιών και των εφήβων είναι σε 
εξέλιξη από τα 11 έως και τα 25 έτη). Έτσι, το παιδί μπορεί να 
ξεκινήσει μια δίαιτα που είτε δεν θα τελειώσει ποτέ είτε θα 
καταλήξει σε υπερφαγικά επεισόδια, με έντονη εμμονή γύρω 
από το σώμα και την τροφή.
• Ιστορικό παιδικής παχυσαρκίας και bullying στο σχολείο, 
καθώς και από τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο: Τα παιδιά 
και οι έφηβοι που έχουν ιστορικό παχυσαρκίας και έχουν 
βιώσει έντονη κριτική για το βάρος και το σώμα τους τείνουν 
να αξιολογούν τον εαυτό τους αποκλειστικά και μόνο γύρω 
από τον άξονα τροφή - βάρος - σώμα.
• Αναπτυξιακό τραύμα: Αν ένα παιδί έχει βιώσει σωματική, 
σεξουαλική ή συναισθηματική βία, οι πιθανότητες ανάπτυξης 
διατροφικής διαταραχής αυξάνονται κατακόρυφα, καθώς 
η διατροφική διαταραχή λειτουργεί ως εξισορροπητικός 
παράγοντας απέναντι στη διαχείριση του τραύματος και όλων 
των οδυνηρών συναισθημάτων που προκύπτουν από αυτό.
• Κληρονομικότητα: Αν η νόσος έχει εκδηλωθεί σε συγγενικά 
πρόσωπα πρώτου βαθμού ή το παιδί έχει μεγαλώσει 
με ενήλικα που πάσχει από διατροφική διαταραχή, οι 
πιθανότητες να νοσήσει κατά τη διάρκεια της εφηβείας 
αυξάνονται κατά 1.200%.
Αν το παιδί σας βιώνει ή έχει βιώσει κάτι από τα παραπάνω, 
καλό είναι να είστε σε εγρήγορση και να παρατηρείτε 
τη διατροφική συμπεριφορά του. Αν τα σημάδια γίνουν 
ανησυχητικά, μη διστάσετε να ζητήσετε άμεσα βοήθεια από 
εξειδικευμένο ειδικό στις διατροφικές διαταραχές.
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*Η Μαρία Τσιάκα είναι 
πρόεδρος του Ελληνικού 

Κέντρου Διατροφικών 
Διαταραχών και διδάκτωρ 

στο Τμήμα Ψυχολογικής 
Ιατρικής και Ψυχιατρικής του 
Institute of Psychiatry, King’s 

College London. Οικογενειακή 
θεραπεύτρια, εξειδικευμένη 

στις διατροφικές διαταραχές. 
Επίσης, είναι μέλος διαφόρων 

συλλόγων και οργανισμών, 
όπως EFTA (European Family 

Therapy Association), ECED 
(European Council on Eating 

Disorders), AED (Academy 
of Eating Disorders), IAEAP 

(International Association 
for Eating Disorders 

Professionals).

Πότε το παιδί μου 
κινδυνεύει να αναπτύξει

διατροφική 
διαταραχή;

 ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΜΑΡΊΑΣ ΤΣΊΑΚΑ*



*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και μεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

μαγειρική στα 25 της, 
ενώ μέχρι τότε δεν 

είχε μαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε μέχρι σήμερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef».  

Instagram: abirwazzan,  
Facebook: AbirWazzan

Υλικά

  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Αφού στεγνώσουμε τα φιλέτα καλά με χαρτί κουζίνας, βάζουμε λίγο αλάτι σε κάθε 
φιλέτο και από τις δύο πλευρές (προσέχουμε με το αλάτι, γιατί θα ακολουθήσουν η 
κάππαρη και οι ελιές). Βάζουμε το αλεύρι σε μια πιατέλα, πανάρουμε τα φιλέτα, τινά-
ζουμε καλά το έξτρα αλεύρι και τα βάζουμε στην άκρη.

• Σε μέτρια προς δυνατή φωτιά τοποθετούμε ένα μεγάλο τηγάνι με χοντρό πάτο και 
ρίχνουμε μέσα το λάδι με το μισό βούτυρο. Όταν το βούτυρο πάρει ένα χρυσό χρώμα, 
βάζουμε μέσα τα φιλέτα και τηγανίζουμε από τη μια πλευρά 2-3 λεπτά, μέχρι να πάρουν 
λίγο χρώμα. Τα γυρίζουμε και τηγανίζουμε κι από την άλλη 1-2 λεπτά ή μέχρι να πάρουν 
χρώμα. Βγάζουμε τα φιλέτα και τα κρατάμε ζεστά μέχρι να ετοιμάσουμε τη σάλτσα.

• Στο ίδιο τηγάνι ρίχνουμε το υπόλοιπο βούτυρο και σοτάρουμε το κρεμμύδι και το 
φρέσκο κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε την κάππαρη, τα φύλλα κάπ-
παρης και τις ελιές και σοτάρουμε για ένα λεπτό. Έπειτα ρίχνουμε μέσα το ξύσμα 
και τον χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε για ένα λεπτό, ξαναβάζουμε τα φιλέτα μας 
πάνω στη σάλτσα και αφήνουμε να πάρουν μια βράση όλα μαζί. Βγάζουμε το τηγάνι 
από τη φωτιά, πασπαλίζουμε με τον μαϊντανό ή τον άνηθο και σερβίρουμε με βραστές 
baby πατάτες, πράσινη σαλάτα ή βραστά άγρια χόρτα.

Γλώσσα Meunière 
πικάντικη

•  4 φιλέτα γλώσσας (περίπου 
200 γρ. το κάθε κομμάτι)

•  1/2 φλιτζάνι αλεύρι
•  3 κ.σ. ελαιόλαδο ελαφρύ
•  6 κ.σ. βούτυρο
•  2 κ.σ. κάππαρη
•  4 φύλλα κάππαρη
•  2 κ.σ. πράσινες ελιές χωρίς 

κουκούτσι ψιλοκομμένες
•  1 κ.σ. κρεμμύδι 

ψιλοκομμένο
•  4 φρέσκα κρεμμύδια (το 

άσπρο μέρος) κομμένα στη 
μέση

•  χυμός από 2 μεγάλα 
λεμόνια

•  ξύσμα από ένα λεμόνι
•  1 κ.σ. χοντροκομμένος 

μαϊντανός ή άνηθος
•  αλάτι
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Φόνος στη Μεσοποταμία, Agatha Christie,  
εκδ. Ψυχογιός

Όταν η Έιμι Λέδεραν 
ταξιδεύει ως την έρημο του 
Ιράκ, σε μια ανασκαφή, για 
να φροντίσει τη γυναίκα ενός 
διάσημου αρχαιολόγου, η 
πραγματικότητα που συναντά 
αποδεικνύεται πολύ πιο 
πολύπλοκη και παράξενη 
απ’ ό,τι θα μπορούσε να έχει 
φανταστεί. Τα περίεργα ορά-
ματα και ο νευρικός τρόμος 
της ασθενούς τής φαίνονται 
αβάσιμα, αλλά, καθώς ο ηλεκτρισμός στην ατμόσφαιρα 
μεγαλώνει, τα πράγματα παίρνουν μια φοβερή τροπή – και 
καταλήγουν στον φόνο. Η τύχη τα φέρνει έτσι ώστε ο διά-
σημος ντετέκτιβ Ηρακλής Πουαρό να βρίσκεται εκείνες τις 
μέρες στην περιοχή, καθ’ οδόν προς τη Βαγδάτη. Και όταν 
του ζητούν τη βοήθειά του, δεν μπορεί να αρνηθεί. Με μόνο 
στοιχείο μια σταγόνα αίμα, στη μέση της ερήμου, θα προ-
σπαθήσει να λύσει ένα μυστήριο που δοκιμάζει για πρώτη 
φορά τόσο πολύ τις δυνάμεις του, κι ας είναι ανεξάντλητες.

Μια φυσιολογική ζωή, Βασίλης Παλαιοκώστας, 
Εκδόσεις των Συναδέλφων

Ο Βασίλης Παλαιοκώστας 
δεν χρειάζεται ιδιαίτερες 
συστάσεις. Σε αυτό το βιβλίο 
περιγράφει με γλαφυρότητα 
την περιπέτεια της ζωής του 
και τοποθετείται για τη δική 
του ηθική στάση ζωής. Ένα 
βιβλίο, σχεδόν κινηματο-
γραφικό, που διαβάζεται 
απνευστί, με στιγμές δυνατές 
και άλλες φορές τρυφερές, 
ανθρώπινες, καθημερινές, 
στιγμές ενός ανθρώπου που διψάει να ζήσει μια φυσιολογι-
κή ζωή αντιδρώντας σε έναν αφύσικο κόσμο.

Ο Λύκος της Στάζι, David Young,  
εκδ. Κέδρος

Ανατολική Γερμανία, 1975. 
Δύο δίδυμα βρέφη εξαφα-
νίζονται από μια νεόδμητη 
πόλη που θεωρείται ότι έχει 
μηδενική εγκληματικότητα. 
Η υπολοχαγός Κάριν Μίλερ 
επιστρατεύεται από το 
Βερολίνο για να αναλάβει την 
υπόθεση – και να περισώσει 
τη φήμη της. Η Στάζι, ωστόσο, 
επιμένει ότι η έρευνα πρέπει 
να διεξαχθεί χωρίς ανακρί-
σεις που θα διαταράξουν τη μακάρια άγνοια των πολιτών 
για τον κίνδυνο. Μέσα στους ανατριχιαστικούς ανώνυμους 
δρόμους η Μίλερ πρέπει να επιστρατεύσει τη φαντασία 
της και να δράσει γρήγορα, γιατί ο απαγωγέας μπορεί να 
μη σταματήσει στα δύο θύματά του… Το δεύτερο βιβλίο 
της σειράς με ηρωίδα την υπολοχαγό Κάριν Μίλερ, από 
τον συγγραφέα του μπεστ σέλερ «Το παιδί της Στάζι», που 
βραβεύτηκε με το Βραβείο Dagger της Βρετανικής Ένωσης 
Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας.

Η εκδίκηση του Ναζωραίου, Ιερώνυμος Λύκαρης, 
εκδ. Καστανιώτη

Εντελώς τυχαία, σε μια 
ξεχαρβαλωμένη πιατοθήκη 
πεταμένη στα σκουπίδια, ο 
αφηγητής της ιστορίας ανα-
καλύπτει ένα χακί ντοσιέ που 
περιέχει εκθέσεις απομαγνη-
τοφωνήσεων καταγεγραμμέ-
νων κλήσεων, εκτυπωμένα 
e-mails, στικάκια USB με 
ακουστικό και βιντεοσκο-
πημένο υλικό, διαγράμματα 
κλήσεων παρακολουθούμε-
νων τηλεφώνων, αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες, 
ένα ημερολόγιο χωρίς ημερομηνίες, δυσανάγνωστες 
επιχειρησιακές σημειώσεις, ένα προφητικό εφιαλτικό 
μνημόνιο για την επιτηρούμενη κοινωνία του μέλλοντος 
και μια αναφορά με την υπογραφή «Ευτύχης Ευδαίμων, 
αστυνόμος Α΄», που αφορά τρεις προμελετημένους φόνους. 
Παρακινούμενος από αυτόν τον βόρβορο, ακολουθεί στα 
τυφλά τα διασταυρούμενα ίχνη όσων βρέθηκαν στο ίδιο 
πανέρι με τις οχιές και πέφτει πάνω σε μια άκρως μυστική 
επιχείρηση παρακρατικού χαρακτήρα, ασύμμετρα ευμετά-
βλητη. Επιτελικός οργανωτής και τιμονιέρης της είναι ένας 
παροπλισμένος πολέμαρχος των μυστικών υπηρεσιών, 
γνωστός στην παγκόσμια κατασκοπευτική κοινότητα με το 
ασεβές ψευδώνυμο Ναζωραίος.

Το Ακρωτήρι των Κοραλλιών, Σόνια Σαουλίδου, 
εκδ. Ωκεανίδα

Μάιος 2017 – Βαμπαλνίνκας, 
Λιθουανία. Η Ανίκε Κλέιζα 
δίνει τη μάχη της με τον χρόνο 
γράφοντας γράμματα σ’ εκείνον 
που απουσιάζει και ο ντετέκτιβ 
Στάουσκας της υπόσχεται 
πως, πριν η ελπίδα εκπνεύσει, 
εκείνος θα έχει καταφέρει να 
διαλευκάνει το μυστήριο των 
είκοσι χρόνων. Δολοφονία ή 
εγκατάλειψη;
Μάιος 2017 – Κέιπ Κόραλ, ΝΔ 
Φλόριντα. Ο κύριος Φρανκ Ντέλακρε βγάζει τον σκύλο του 
τον Όλαφ την καθιερωμένη πρωινή βόλτα. Εκεί, στο δάσος 
της Πάιν Άιλαντ, μέσα στην πυκνή ομίχλη, το πεντάχρονο 
μπασέ χάουντ θα οδηγήσει το τυφλό αφεντικό του στο 
πτώμα μιας ηλικιωμένης γυναίκας. Η μικρή πόλη του Κέιπ 
Κόραλ με τις λευκές αμμουδιές, τα εντυπωσιακά φοινικό-
πτερα και την πυκνή τροπική βλάστηση μετατρέπεται σε 
κόλαση. Τρεις νεκρές γυναίκες και ένας μανιακός δολοφό-
νος που αφήνει την υπογραφή του: ακέφαλες μαριονέτες, 
ντυμένες στα λευκά.
Η Σοφία, η Ανίκε και η Πατρίσια ακολουθούν διαφορετικές 
διαδρομές για να φτάσουν στο ίδιο μυστικό, ανακαλύπτο-
ντας πού κρύβεται ο θίασος του κακού.

Μυστηριώδεις φόνοι στη λίμνη, Ρόμπερτ βαν 
Γκούλικ, εκδ. Μίνωας

Σε νέα μετάφραση της 
Χριστιάννας Σαμαρά κυκλοφο-
ρεί το τρίτο βιβλίο της σειράς 
«Οι έρευνες του Δικαστή Τι», 
«Μυστηριώδεις φόνοι στη 
λίμνη». Οι εκδόσεις Μίνωας 
έχουν εξασφαλίσει τα απο-
κλειστικά δικαιώματα έκδοσης 
των κλασικών βιβλίων του 
Ρόμπερτ βαν Γκούλικ στα 
ελληνικά. Σχολαστικά πιστές 
στον παλιό, αυθεντικό κινεζικό 
τρόπο αφήγησης αστυνομικών ιστοριών αλλά και όμορφα 
διανθισμένες με πολυποίκιλα στοιχεία ώστε να ικανοποι-
ούν τον σύγχρονο αναγνώστη, οι απολαυστικά δαιμόνιες 
ιστορίες μυστηρίου του Ρόμπερτ βαν Γκούλικ, με εικόνες 
σχεδιασμένες από τον ίδιο, ξαναζωντανεύουν με επιδεξιό-
τητα την παλιά Κίνα.

αστυνομικά  
μυθιστορήματα  
για δυνατούς λύτες6
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Συμβουλές φροντίδας του λαιμού:
•  Όταν καθαρίζετε καθημερινά το πρόσωπό 

σας, καθαρίστε και τον λαιμό σας με τον ίδιο 
τρόπο και σκουπίστε τον μετά με ένα ζεστό 
σφουγγαράκι ή καθαρό πανάκι.

•  Απλώστε την υδατική κρέμα προσώπου 
και στον λαιμό, εκτός αν έχετε ειδική κρέμα 
ενυδάτωσης λαιμού, κάτι ακόμα καλύτερο.

•  Όταν χρησιμοποιείτε αντηλιακή κρέμα για το 
πρόσωπο, μην ξεχνάτε να την απλώνετε και 
στον λαιμό σας, ιδιαίτερα το καλοκαίρι και 
κατά την ηλιοθεραπεία.

•  Μην ξεχνάτε το πίσω μέρος της περιοχής του 
λαιμού σας όταν τοποθετείτε την κρέμα, γι’ 
αυτό επεκτείνετε τις κινήσεις σας μέχρι τον 
αυχένα.

•  Στην περιοχή του λαιμού αποφύγετε τα 
αρώματα όταν κάνετε ηλιοθεραπεία και 
κατά τους ζεστούς μήνες του έτους, γιατί ο 

ήλιος σε συνδυασμό με το άρωμα μπορεί 
να προκαλέσει φωτοαλλεργικές αντιδράσεις 
και να δημιουργηθούν μόνιμα στίγματα στην 
επιδερμίδα σας.

•  Προσέξτε το μαξιλάρι σας. Δεν πρέπει να είναι 
πολύ ψηλό.

•  Εάν συνηθίζετε να καμπουριάζετε, 
προσπαθήστε να το διορθώσετε, καθώς όταν 
το κεφάλι γέρνει μπροστά χαλαρώνει του μυς 
του λαιμού.

•  Όταν διαβάζετε ή κοιτάτε το κινητό/τάμπλετ/
υπολογιστή σας, καθίστε στο σωστό ύψος και 
μη σκύβετε πολλή ώρα το κεφάλι.

•  Τέλος, εάν έχετε χαλάρωση λαιμού και 
διπλοσάγονο, μπορείτε να τοποθετείτε θερμές 
κομπρέσες για μερικά λεπτά κάτω από 
το σαγόνι σας εναλλάξ με κρύες, ώστε να 
προκαλέσετε σύσφιξη του επιδερμικού ιστού.

www.freesunday.gr
09.02.202038 FREETIME

Αν θέλετε ο λαιμός σας να διατηρηθεί πολλά χρόνια χωρίς 
ρυτίδες και χαλάρωση, θα πρέπει να εντάξετε την περιποίησή 
του στο καθημερινό σας πρόγραμμα και να μην αμελείτε τη 
φροντίδα του.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Πώς να φροντίσετε 
τις ρυτίδες  

στον λαιμό σας
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