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AUTO

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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Το σχέδιο 
Μητσοτάκη για το προσφυγικό-μεταναστευτικό
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
«Κάποιοι εκμεταλλεύονται πολιτικά τους 
κοινωνικούς αυτοματισμούς στο προσφυγικό»
08-09 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Αυτοκριτική 
αλά ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τσίπρα να μπαίνει στο 
κάδρο των ευθυνών
10 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η Ε.Ε. 
βραδυπορεί, ενώ έπρεπε να τρέχει
12 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Novartis: 
Αποκαλύψεις, τακτικισμοί, μπερδέματα
13 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Το ελληνικό ομόλογο 
έσπασε το φράγμα του 1%
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Απομόνωση: Πώς θα 
διαχειριστούν τα νοσοκομεία τυχόν κρούσματα 
του κοροναϊού
15 // ΑΠΟΨΗ ΧΡ. ΛΙΑΠΗΣ Περί του πολέμου 
των ιών…
16-17 // ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η οικονομική γιγάντωση 
των μαφιών της Αθήνας απειλεί την κοινωνία
18 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επενδύσεις: Κινητικότητα 
αλλά όχι… έκρηξη
19 // ΚΟΣΜΟΣ Υπόθεση Crypto: Μυστικές 
παρακολουθήσεις που άλλαξαν τη ροή της 
Ιστορίας

20-21 // ΚΟΣΜΟΣ Ασημένια Οικονομία: Η 

καταναλωτική δύναμη των 60+ γυναικών

22 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σαφάρι για… προστασία 

πρώτης κατοικίας

SPORTS
27 // ΤΕΝΙΣ Δυνατή προσπάθεια της εθνικής 

μας ομάδας γυναικών στην Εσθονία

30 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις από το 

Betarades.gr

FREE TIME
31 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώμενα της 

εβδομάδας

32 // CINEMA Τι θα δούμε στις 

κινηματογραφικές αίθουσες

33 // ΠΡΟΣΩΠΟ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ «Δεν 

νομίζω κανείς να πλούτισε από το θέατρο»

34-35 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΞΕΝΟΥ «Δεν 

υπάρχει ελευθερία ούτε δημοκρατία σήμερα»

36 // BOOKS Τέσσερα βιβλία για τους μικρούς 

μας φίλους

37 // CULTURE Η Αθήνα από την Ανατολή στη 

Δύση, 1821-1896

38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συμβουλές για καλύτερη ζωή

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

Μ
ε πρωτοβουλία του πρωθυπουργού κ. 
Μητσοτάκη η κυβέρνηση επιταχύνει 
την εφαρμογή ενός σχεδίου για την α-
ντιμετώπιση του προσφυγικού-μετανα-
στευτικού.
Τα καλά νέα είναι ότι ο πρωθυπουργός 

δείχνει αποφασισμένος και η Ε.Ε. χαιρετίζει τις προσπάθειές του. 
Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις της κροατικής προεδρίας στην 
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το νέο καθεστώς χο-
ρήγησης ασύλου, την εφαρμογή του οποίου ξεκινάει η ελληνική 
κυβέρνηση.

Ο στόχος
Ο στόχος του πρωθυπουργού και των συνεργατών του είναι να δη-
μιουργήσουν ένα αξιόπιστο σύστημα σχετικά γρήγορης αξιολόγη-
σης των αιτήσεων για χορήγηση ασύλου. Το σύστημα αυτό θα είναι 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με την έννοια ότι θα συνδυάζει την α-
ξιοπρεπή μεταχείριση των προσφύγων και των μεταναστών, τη δι-
αχειριστική αποτελεσματικότητα και την αποφασιστικότητα των 
ελληνικών αρχών έναντι εκείνων που θεωρούνται μετανάστες και 
πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης.
Αν καταφέρει η κυβέρνηση να περάσει το μήνυμα στους Ευρωπαί-
ους εταίρους ότι έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας την περίοδο του 
«λιάζονται» και του οργανωμένου χάους, τότε θα αυξηθούν οι πιθα-
νότητες να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της γερμανικής προεδρίας οι 
κανονισμοί του Δουβλίνου σε όφελος της Ελλάδας.
Η Αθήνα διεκδικεί μια μοιρασιά των βαρών που θα είναι πιο δί-
καιη για τις χώρες πρώτης υποδοχής προσφύγων και μετανα-
στών. Το βασικό αίτημα έχει σχέση με τη δυνατότητα αυτών 
των οποίων η αίτηση για άσυλο θα κριθεί θετικά στον πρώτο 
βαθμό να μετακινούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε.
Τη θέση αυτή υποστηρίζει ο υπουργός Εσωτερικών της 
Γερμανίας, Ζέεχοφερ, ηγετική προσωπικότητα του Χρι-
στιανοκοινωνικού Κόμματος της Βαυαρίας. Οι Χριστια-
νοκοινωνιστές είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι των Χρι-
στιανοδημοκρατών, κινούνται όμως στα δεξιά τους. Από 
τη στιγμή που ο Ζέεχοφερ υποστηρίζει την πρόταση, με-
τατρέπεται σε θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, την 
οποία προσυπογράφουν, εκτός από τους Χριστιανοκοινω-
νιστές, οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Σοσιαλδημοκράτες, 
οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτήν.

Οι τρεις προϋποθέσεις
Η ευρωπαϊκή προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι ιδι-
αίτερα συστηματική, αλλά δεν είναι εξασφαλισμένη η επιτυχία της.
Πρώτον, οι Γερμανοί θα ικανοποιήσουν το ελληνικό αίτημα μόνο 
αν βεβαιωθούν ότι υπάρχει επιτέλους στην Ελλάδα ένα αξιόπιστο 
σύστημα υποδοχής προσφύγων και μεταναστών και σχετικά γρή-
γορης αξιολόγησης των αιτημάτων για τη χορήγηση πολιτικού α-
σύλου.
Στο Βερολίνο εμπιστεύονται τον Μητσοτάκη, αν όμως δουν ότι ε-
πικρατεί το γνώριμο ελληνικό χάος, με συνεχείς διαμαρτυρίες και 
κινητοποιήσεις, δεν θα θελήσουν να αναλάβουν το πολιτικό ρίσκο. 
Το άνοιγμά τους στην κατεύθυνση της Ελλάδας για το προσφυγικό-
μεταναστευτικό στηρίζεται στην ενισχυμένη αξιοπιστία του υπό 
δημιουργία νέου συστήματος.
Δεύτερον, υπάρχει ένα στοιχείο αβεβαιότητας και στη γερμανική 
πολιτική σκηνή. Πολλοί θεωρούν ότι μετά την παραίτηση της κ. 
Κάρενμπαουερ –αντικαταστάτριας της κ. Μέρκελ στην ηγεσία των 
Χριστιανοδημοκρατών– από τη διεκδίκηση της καγκελαρίας στις 
επόμενες βουλευτικές εκλογές, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις 
για πρόωρη εκλογική αναμέτρηση το δεύτερο εξάμηνο του 2020, 
κατά τη διάρκεια της γερμανικής προεδρίας. Αν συμβεί αυτό, θα πε-
ριοριστεί η αποτελεσματικότητα της γερμανικής προεδρίας και της 
προώθησης της βασικής ελληνικής θέσης για το προσφυγικό-μετα-
ναστευτικό. Πρόκειται για ένα ισχυρό σενάριο, το οποίο όμως, κατά 
την άποψή μου, δεν είναι το βασικό.
Τρίτον, υπάρχουν κι άλλοι διεθνοπολιτικοί παράγοντες που μπο-
ρεί να επηρεάσουν αρνητικά τον σχεδιασμό της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη. Ίσως κάποιοι «σκληροί» της Ε.Ε. εναντιωθούν την τελευ-

ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ 
ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ  

ΓΙΆ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-
ΜΈΤΆΝΆΣΤΈΥΤΙΚΟ

  ΤΟΥ ΈΥΡΩΒΟΥΛΈΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η κυβέρνηση κινείται 
δυναμικά σε ένα πολύ 
δύσκολο περιβάλλον.

Υπερβολικές και στείρες οι αντιδράσεις 
αυτοδιοικητικών παραγόντων.

ταία στιγμή στην πρόταση της γερμανικής προεδρίας που μειώνει ε-
ντυπωσιακά το φορτίο του προσφυγικού-μεταναστευτικού για την 
Ελλάδα.
Αστάθμητος παράγοντας είναι και οι εξελίξεις στην Τουρκία, ιδιαί-
τερα με τη Συρία. Η Τουρκία εισέβαλε στις περιοχές των Κούρδων 
της Συρίας για να δημιουργήσει μια «ζώνη ασφαλείας» στην οποία 
θα εγκαθιστούσε περίπου τους μισούς από τα 3,6 εκατομμύρια Σύ-
ρους πρόσφυγες που φιλοξενεί στα εδάφη της. Οι εξελίξεις όμως 
στην περιοχή της Ιντλίμπ, όπου εξακολουθούν να κυριαρχούν οι δυ-
νάμεις που αντιμάχονται το καθεστώς Άσαντ της Συρίας, υποστηρι-
ζόμενες από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, δημιουργούν ένα νέο 
κύμα προσφύγων.
Η προέλαση των στρατευμάτων του καθεστώτος Άσαντ με βομβαρ-
δισμούς αστικών κέντρων έχει ήδη διώξει από την περιοχή το 1/4 
από τα 3 εκατομμύρια κατοίκους. Οι περισσότεροι από αυτούς κα-
τευθύνονται στα σύνορα με την Τουρκία.
Ο Ερντογάν διαπιστώνει ότι η στρατιωτική ανάμειξή του στη Συρία 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

οδηγεί τελικά στην αύξηση και όχι στη μείωση των Σύρων προσφύ-
γων στην Τουρκία.

Πολιτικός της δράσης
Ο Μητσοτάκης έχει αποκτήσει ένα πολύ ισχυρό πρωθυπουργικό 
«προφίλ», επειδή έχει περάσει στην αντίληψη της ευρύτερης κοι-
νής γνώμης ως άνθρωπος της δράσης.
Οι πολίτες αναγνωρίζουν την προσπάθεια που κάνει και τον δυνα-
μισμό που δείχνει, ταυτόχρονα αντιλαμβάνονται ότι σε αυτά τα ζη-
τήματα δεν υπάρχουν εγγυήσεις επιτυχίας. Εξαρτώνται πάρα πολλά 
από τη στάση της Ε.Ε., τις διαστάσεις της ανθρωπιστικής τραγωδίας 
στη Συρία, την τακτική του Ερντογάν κ.λπ.
Η κοινή γνώμη αμφιβάλλει για την αποτελεσματικότητα της κυβερ-
νητικής προσπάθειας, ένα σημαντικό τμήμα της όμως δείχνει ανα-
κουφισμένο, γιατί επιτέλους κάτι γίνεται.
Η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη διαφέρει σε πολλά σημεία 
από την πολιτική των κυβερνήσεων Τσίπρα.
Πρώτον, υπηρετεί έναν συγκεκριμένο ευρωπαϊκό στόχο. Σπρώχνει 
τις εξελίξεις σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, περιμένοντας μια σημα-
ντική επιβράβευση.
Δεύτερον, ακολουθεί διαφορετική μεθοδολογία, όπως είναι η δη-
μιουργία κλειστών κέντρων φιλοξενίας. Κέντρα αυτού του τύπου 
λειτουργούν ήδη με επιτυχία στη Γερμανία. Όσοι έχουν κάνει αί-
τηση για άσυλο ζουν υποχρεωτικά σε αυτά, έχοντας δικαίωμα εξό-
δου βάσει ωραρίου και με αυστηρό έλεγχο.
Τρίτον, για πρώτη φορά η κυβέρνηση στηρίζει οικονομικά την το-
πική αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που οι εκπρόσωποί 

της είναι συνεργάσιμοι.
Καλύπτεται έτσι ένα τεράστιο κενό, γιατί είναι φανερό ότι η με-
γάλη συγκέντρωση προσφύγων και μεταναστών σε συγκεκρι-
μένη περιοχή δημιουργεί πιέσεις για την τοπική κοινωνία και 
νέες απαιτήσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Η κυβέρνηση έχει αρχίσει να κάνει και τα πρώτα βήματα 
προς την κατεύθυνση της οικονομικής αποζημίωσης των πο-
λιτών των οποίων τα συμφέροντα θίγονται από την επίταξη 
εκτάσεων που τους ανήκουν ή βρίσκονται κοντά σε δικές 
τους εκτάσεις και από την επιδείνωση των όρων άσκησης 
των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων.

Η Ε.Ε. δέχεται ότι ένα ποσό της τάξης των 350-400 εκατ. 
ευρώ (γύρω στο 0,2% του ΑΕΠ) μπορεί να δαπανηθεί από το 

ελληνικό Δημόσιο για την αντιμετώπιση του προσφυγικού-με-
ταναστευτικού χωρίς να υπολογιστεί στη διαμόρφωση του πρω-

τογενούς δημοσιονομικού ελλείμματος.

Οι αντιδράσεις
Η προσπάθεια της κυβέρνησης συναντά σημαντικές αντιδράσεις 
από τους κατοίκους των νησιών του ΒΑ Αιγαίου, που δέχονται με-
γάλη πίεση από το προσφυγικό-μεταναστευτικό, και τους αυτοδιοι-
κητικούς εκπροσώπους τους.
Είναι αλήθεια ότι σε αυτά τα νησιά δοκιμάζεται εδώ και χρόνια η οι-
κονομική και κοινωνική αντοχή των κατοίκων τους.
Με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, 
η κατάσταση θα αρχίσει να βελτιώνεται. Το αίσχος της Μόριας θα 
δώσει τη θέση του σε χώρους φιλοξενίας με σοβαρή υποδομή. Επί-
σης, η καλύτερη οργάνωση της φιλοξενίας και της διαδικασίας αξι-
ολόγησης των αιτήσεων για άσυλο θα περάσει σιγά-σιγά το μήνυμα 
ότι το πέρασμα από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά δεν οδηγεί αυ-
τόματα στην ενδοχώρα, πολύ περισσότερο στις πιο αναπτυγμένες 
χώρες της Ε.Ε.
Όλα αυτά παίρνουν χρόνο και η εξέλιξή τους εξαρτάται από διάφο-
ρους παράγοντες. Οι εκπρόσωποι της τοπικής και περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης πρέπει κατά την άποψή μου να σταματήσουν να δί-
νουν μάχες στα τηλεοπτικά παράθυρα και να συνεργαστούν με την 
κυβέρνηση για τη βελτίωση της κατάστασης.
Το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να δώσουν έμφαση στα α-
ντισταθμιστικά οφέλη και στις οικονομικές αποζημιώσεις. Αντιμέ-
τωποι με μια απαράδεκτη κατάσταση που διαμορφώθηκε σε βάθος 
χρόνου, έχουν κάθε συμφέρον να συνεργαστούν με την κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, η οποία έχει επίσης κάθε συμφέρον να καλύψει βασι-
κές ανάγκες τους.
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Το προσφυγικό-μεταναστευτικό 
είναι ένα διεθνές και πολυεπίπεδο 
ζήτημα που ούτε αντιμετωπίζεται 
με συνθήματα ή με μια-δυο απλές 
κινήσεις ούτε, από την άλλη, προ-
σφέρεται για μικροπολιτικές.

Τ
ην ελπίδα του ότι στη συνάντηση του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη με την καγκελάριο Μέρκελ στις 
9 Μαρτίου στο Βερολίνο, στο πλαί-
σιο του Ελληνογερμανικού Οικονο-
μικού Φόρουμ, θα ξεκινήσει η προ-

σπάθεια ώστε η συμφωνία που θα αντικαταστή-
σει το Δουβλίνο ΙΙ να αποδειχθεί επωφελής για τη 
χώρα μας εκφράζει στην F.S. o δήμαρχος Σάμου 
την περίοδο της προσφυγικής κρίσης 2014-2019, 
Μιχάλης Αγγελόπουλος.
Ο κ. Αγγελόπουλος εκφράζει την άποψη ότι οι δι-
αμαρτυρίες των κατοίκων των νησιών του ΒΑ Αι-
γαίου δεν στρέφονται κατά της κυβέρνησης της 
ΝΔ συγκεκριμένα, αλλά έρχονται ως κορύφωση 
μιας διαρκούς αλλά αναπάντητης έκκλησής τους, 
εδώ και πέντε χρόνια, να βρεθεί ρεαλιστική και 
εφαρμόσιμη λύση σε ένα μεγάλο τους πρόβλημα.

Ποιο είναι το πρόβλημα με το κυβερνητικό σχέδιο 
για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών;
Πάντοτε ήμουν της άποψης ότι στο τόσο σοβαρό, 
αλλά και περίπλοκο ζήτημα του προσφυγικού-
μεταναστευτικού η ουσία, ο πραγματισμός και η 
αποτελεσματικότητα έχουν μεγαλύτερη σημασία 
από τον καταλογισμό ευθυνών και την ομφαλο-
σκόπηση. Και η ουσία στο θέμα αυτό εντοπίζεται 
στις ευρωπαϊκά συντονισμένες προσπάθειες για 
την αντιμετώπισή του, σε συνεννόηση κυρίως με 
τη γερμανική πλευρά.
Όσα μέτρα κι αν ληφθούν από την ελληνική κυ-
βέρνηση, αποτρεπτικά ή διαχειριστικά, από τη 
στιγμή που το μεταναστευτικό έχει γίνει και ε-
πισήμως «όπλο» για τις τουρκικές διεκδικήσεις 
στην Ανατολική Μεσόγειο, το παιχνίδι θα χάνεται 
νομοτελειακά εις βάρος μας, εάν δεν εκφραστεί 
στην πράξη και με τρόπο ρεαλιστικό η ευρωπα-
ϊκή αλληλεγγύη, κι αυτό δεν μπορεί να συμβεί 
χωρίς τον ενεργό ρόλο της Γερμανίας.

Δηλαδή τι πρέπει να γίνει;
Θεωρώ, λοιπόν, ότι το βάρος από δικής μας πλευ-
ράς πρέπει να πέσει από τώρα στη διαχείριση του 
ζητήματος εντός του πλαισίου αλλαγών που ήδη 
διαμορφώνει το Βερολίνο ενόψει και της ανά-
ληψης από τη Γερμανία της ευρωπαϊκής προε-
δρίας, στο δεύτερο εξάμηνο του 2020. Εκτίμησή 
μου είναι ότι η συμφωνία που θα αντικαταστήσει 
το –εμπράκτως αποτυχημένο ως σύλληψη και ε-
φαρμογή– Δουβλίνο ΙΙ μόνον υπό όρους μπορεί 
να αποδειχθεί επωφελής για τη χώρα μας, αλ-
λιώς θα επιδεινώσει την κατάσταση, ίσως τη δι-
αιωνίσει κιόλας.
Αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνση προς την οποία 
θα ήταν συνετό να επικεντρωθούν οι ελληνικές 
προσπάθειες. Στα χαρτιά, βλέπετε, οι σκέψεις που 
ως τώρα έχουν διαρρεύσει μπορούν όντως να 
αποσυμφορήσουν τις χώρες πρώτης υποδοχής, 
όπως η Ελλάδα, αλλά εάν και μόνον εάν ισχύσει 
στην πράξη και όχι στα λόγια η «δίκαιη κατανομή» 
και, συγχρόνως, εάν η Τουρκία εφαρμόσει επί-
σης κατά γράμμα τα συμφωνηθέντα με την Ε.Ε.

Υπάρχει ο συσχετισμός που θα επιβάλει μια τέ-
τοια προσέγγιση;
Η Γερμανία μοιάζει απρόθυμη να δυσαρεστήσει 
τον Ερντογάν και, παράλληλα, δύσκολα θα θελή-
σει να βρεθεί σε αντιπαράθεση και με τις χώρες 
του Βορρά που ανήκουν στον στενό της κύκλο 
και οι οποίες έχουν ως τώρα κρατήσει αρνητική 

Συγχρόνως, ωστόσο, αποτελεί και αναγκαιότητα, 
διότι η πραγματικότητα για τα νησιά του ΒΑ Αι-
γαίου είναι εδώ και πολύ καιρό ζοφερή και για 
τους κατοίκους τους και για τους χιλιάδες εγκλω-
βισμένους πάνω σε αυτά.

Ποιο είναι το πρόβλημα με τις επιτάξεις; Θα μπο-
ρούσαν να εξασφαλιστούν αλλιώς οι εκτάσεις;
Η επίταξη είναι, νομικά, ένα έσχατο μέτρο για πε-
ριπτώσεις εκτάκτου ανάγκης και ως λέξη ίσως και 
να ακούγεται παράταιρη στους καιρούς μας. Από 
την άλλη πλευρά, οφείλει κανείς να αναγνωρίσει 
ότι το πρόβλημα είναι οξύτατο και ότι μια διαδι-
κασία διαβούλευσης και εντέλει συναίνεσης με 
τις τοπικές κοινωνίες, που θα ήταν σίγουρα μια 
πιο ενδεδειγμένη διαδικασία, θα έπρεπε να έχει 
δρομολογηθεί και ολοκληρωθεί θεσμικά από τα 
μέσα του 2018. Δεν είναι βέβαια προφανές ότι θα 
τελεσφορούσε, καθώς η δημιουργηθείσα δυσπι-
στία μεταξύ νησιωτών και κέντρου έχει καταλυτική 
σημασία. Στη βάση του προβλήματος βρίσκεται 
το γεγονός ότι οι αρχικές τοποθεσίες στις οποίες 
δημιουργήθηκαν κέντρα υποδοχής και ταυτοποί-

στάση στο ζήτημα της υποδοχής ροών. Η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή δείχνει στην παρούσα συγκυρία 
να συμμερίζεται τις ελληνικές ανησυχίες, όμως 
όλοι γνωρίζουμε ότι κανένα σχέδιό της δεν μπορεί 
να πάρει σάρκα και οστά χωρίς το πράσινο φως 
από συγκεκριμένα κέντρα επιρροής. Οι ισορρο-
πίες είναι λεπτές και αντιστοίχως λεπτοί, αλλά και 
τολμηροί, πρέπει να είναι οι δικοί μας χειρισμοί. 
Θέλω να πιστεύω ότι η προσπάθεια αυτή θα ξε-
κινήσει με τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη με την καγκελάριο Μέρκελ στις 9 Μαρτίου 
στο Βερολίνο, στο πλαίσιο του Ελληνογερμανικού 
Οικονομικού Φόρουμ.

Θα μπορούσε να γίνει άμεσα η εκκένωση των 
νησιών από τους προσφυγικούς πληθυσμούς;
Έτσι όπως έχουν τώρα τα πράγματα, όχι: η απο-
συμφόρηση των νησιών είναι εξαιρετικά δύσκολο 
να πραγματοποιηθεί σε μικρό χρονικό διάστημα. 
Οι αριθμοί είναι αδυσώπητοι και οι δυσλειτουρ-
γίες χρονίζουσες. Είναι ένα εγχείρημα περίπλοκο, 
που απαιτεί ευρύ συντονισμό, μεθοδικότητα και 
σημαντικούς πόρους, ανθρώπινους και υλικούς. 

ησης στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου ήταν απολύτως 
ακατάλληλες και επελέγησαν απερίσκεπτα και 
βεβιασμένα. Τα προβλήματα στη λειτουργία τους 
επιδείνωσαν στη συνέχεια την κατάσταση, μέχρι 
το σημερινό, δραματικό της σημείο. Αυτή η κατά-
σταση, που για τους κατοίκους αποτελεί σκληρή 
καθημερινότητα εδώ και πάνω από τέσσερα χρό-
νια, είναι λογικό να γεννά δυσπιστία στις τοπι-
κές κοινωνίες ως προς τη δημιουργία και νέων 
δομών, και μάλιστα κλειστών, στα νησιά τους.

Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής εξέ-
φρασε τη βεβαιότητά του ότι η κυβέρνηση και 
οι νησιώτες είναι στην ίδια πλευρά του τραπε-
ζιού. Θα το επιβεβαιώνατε αυτό από την πλευρά 
των νησιωτών; Γιατί δεν δίνουν στην κυβέρνηση 
χρόνο να υλοποιήσει το σχέδιο;
Κατά τη γνώμη μου, και με βάση την εμπειρία 
μου ως δημάρχου Σάμου την πολύ δύσκολη πε-
νταετία 2014-2019, για την πολύ μεγάλη πλειονό-
τητα των νησιωτών του ΒΑ Αιγαίου το θέμα δεν 
έχει συγκεκριμένη πολιτική χροιά. Είναι ένα μεί-
ζον θέμα της καθημερινότητάς τους, που επηρε-
άζει την ποιότητα ζωής αλλά και την οικονομική 
δραστηριότητά τους, κυρίως δε τον τομέα του 
τουρισμού, που αποτελεί τη βασική πηγή εισο-
δήματός τους. Υπό αυτή την έννοια, δεν θεωρώ 
ότι οι διαμαρτυρίες τους στρέφονται κατά της κυ-
βέρνησης της ΝΔ συγκεκριμένα, όσο ότι έρχο-
νται ως κορύφωση μιας διαρκούς αλλά αναπά-
ντητης έκκλησής τους, εδώ και πέντε χρόνια, να 
βρεθεί ρεαλιστική και εφαρμόσιμη λύση σε ένα 
μεγάλο τους πρόβλημα.

Βλέπετε πίσω από τις αντιδράσεις πολιτικά κί-
νητρα; Υπάρχει το ενδεχόμενο δημιουργίας πο-
λιτικού ρεύματος με μοχλό τη διαχείριση των 
ροών; Θα μπορούσε αυτό το θέμα να αποτελέ-
σει τον συνεκτικό ιστό για κάτι τέτοιο;
Κοιτάξτε, σε συνθήκες όπως αυτές που έχουν 
διαμορφωθεί στο ΒΑ Αιγαίο, αν δεν υπάρξουν 
σωστοί χειρισμοί είναι εύκολο να προκύψουν 
κοινωνικοί αυτοματισμοί – και εκεί και αλλού. 
Και όταν συμβεί αυτό, πάντοτε υπάρχουν πλευ-
ρές που θα θελήσουν να το εκμεταλλευτούν πο-
λιτικά. Συχνά, το καταφέρνουν κιόλας. Πρέπει να 
επικρατήσει σύνεση και ψυχραιμία.
Προσωπικά, δεν έχω πάψει ποτέ να επαναλαμ-
βάνω ότι το προσφυγικό-μεταναστευτικό είναι ένα 
διεθνές και πολυεπίπεδο ζήτημα που ούτε αντι-
μετωπίζεται με συνθήματα ή με μια-δυο απλές 
κινήσεις ούτε, από την άλλη, προσφέρεται για μι-
κροπολιτικές.

«Κάποιοι εκμεταλλεύονται  
πολιτικά τους κοινωνικούς 

αυτοματισμούς στο προσφυγικό»
 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

Μιχάλης 
Άγγελόπουλος, 
πρώην δήμαρχος 

Σάμου
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Μ
προστά σε μια νέα κα-
τάσταση, την οποία 
προσπάθησε να απο-
φύγει όλη την περί-
οδο μετά τις εκλογές, 
βρίσκεται ο πρόεδρος 

του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας, ο οποίος είναι χωρίς αντίπαλο ο αδιαμ-
φισβήτητος ηγέτης του κόμματος και του χώρου, 
στον οποίο όμως όλο και περισσότεροι καταλογί-
ζουν ευθύνες για το εκλογικό αποτέλεσμα του Ι-
ουλίου.
Το αποκορύφωμα του πολιτικού ξεγυμνώματος 
του Τσίπρα ήταν τα σημεία που διέρρευσαν από 
τον απολογισμό που συνέταξαν Μπαλτάς, Δραγα-
σάκης και Δρίτσας, στον οποίο καταγράφονται μια 
σειρά λάθη, τα οποία δεν του αποδίδονται προσω-
πικά αλλά είναι προφανές ότι αφορούν αυτόν που 
στη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ είχε τον πρώτο λόγο.
Ανάμεσα στα λάθη αυτά ξεχωρίζουν:
• η αποτυχημένη διαπραγμάτευση του 2015
• η υποτίμηση της ΝΔ
• η κακή επικοινωνιακή στρατηγική
• ο χρόνος των εκλογών
•  η εκλογική τακτική σε δημοτικές και ευρω-

εκλογές
• ο προσβλητικός τρόπος με τον οποίο δόθηκαν οι 
προεκλογικές παροχές
Η σπουδή του κ. Μπαλτά να δώσει διευκρινίσεις 
για το περιεχόμενο του κειμένου και η μετατροπή 
του από απόφαση της Γραμματείας σε εισήγηση 
στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά και η αποδοκιμα-
σία της διαρροής των αποσπασμάτων στα μέσα ε-
νημέρωσης, ενισχύουν τις ερμηνείες ότι ο κ. Τσί-
πρας ενοχλήθηκε από το περιεχόμενο του απολο-
γισμού.

«Είναι κείμενο συλλογικού απολογισμού της όλης 
προσπάθειας, με κατεύθυνση προς το μέλλον, 
χωρίς να αποδίδει –και δεν όφειλε– ιδιαίτερες ευ-
θύνες εδώ ή εκεί» είπε ο κ. Μπαλτάς, σε μια προ-
σπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, αλλά ε-
πιβεβαιώνοντας ότι το κείμενο αφορά κυρίως τον 
Αλέξη Τσίπρα. Και αν δεν τον αφορά ως πρώην 
πρωθυπουργό, τον αφορά ως τον ηγέτη του κόμ-
ματος, ο οποίος στην επόμενη εκλογική αναμέ-
τρηση θα πρέπει να έχει αφομοιώσει τα λάθη της 
προηγούμενης φοράς.
Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε τον πρώην υπουργό 
Σταύρο Κοντονή να καταλογίσει ευθέως ευθύ-
νες στην «ηγετική ομάδα και στον πρόεδρο», αλλά 
αυτή τη στιγμή και στο ορατό μέλλον δεν φαίνεται 
στο πλαίσιο του κόμματος να υπάρχει άνθρωπος 
ο οποίος να ενδιαφέρεται να διαδεχτεί τον Αλέξη 
Τσίπρα. Το θέμα της ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ είναι 
λυμένο, μέχρι τουλάχιστον την επόμενη εκλογική 

μάχη, καθώς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο κα-
τηγοριών: οι βαρόνοι, που λόγω ηλικίας δεν μπο-
ρούν να έχουν πρώτο ρόλο, και οι νέοι, τους οποί-
ους ανέδειξε δίνοντάς τους ρόλο ο κ. Τσίπρας και οι 
οποίοι δεν δείχνουν έτοιμοι για πατροκτονία.
Όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να καταφέρει να 
περάσει ο κ. Τσίπρας την υπέρβαση του κόμμα-
τος και την απευθείας εκλογή του από τη βάση. 
Έτσι, καθ’ οδόν προς το συνέδριο, τις σχέσεις του 
κ. Τσίπρα με το κόμμα περιγράφει η αναφορά του 
πρώην υπουργού και τομεάρχη Παιδείας Νίκου 
Φίλη, σύμφωνα με τον οποίο «ο Αλέξης Τσίπρας 
είναι ο αδιαμφισβήτητος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, 
αλλά είναι primus inter pares, δηλαδή ένα δια-
κριτό μέρος της συλλογικότητας στην οποία στη-
ρίζεται το κόμμα».

Τσίπρας χωρίς διχασμούς
Παρ’ όλα αυτά, η μη αμφισβήτησή του ως ηγέτη 
του κόμματος του δημιουργεί ένα πρόβλημα. Διότι 
ο κ. Τσίπρας είναι κατεξοχήν διχαστικός, με απο-
τέλεσμα να στερείται ένα από τα βασικά εργαλεία 
στην άσκηση της τακτικής του. Δεν έχει αντίπαλο 
ούτε σε πρόσωπο ούτε σε πολιτική επιλογή, διότι 
οι βασικές του επιλογές έχουν υιοθετηθεί και από 
τις άλλες τάσεις του κόμματος.
Η βασική από αυτές, η αναζήτηση της στρατηγικής 
που θα οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ ξανά στην εξουσία, 
η «δεύτερη φορά Αριστερά» με πρωθυπουργό τον 
Τσίπρα, έχει αποτελέσει σλόγκαν που έχει χρη-
σιμοποιηθεί τόσο από τον επικεφαλής των ευρω-
βουλευτών, Δημήτρη Παπαδημούλη, όσο και από 
τον πρώην υπουργό Οικονομικών και τομεάρχη 
Οικονομίας του κόμματος, Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Οι Πασόκοι
Η δεύτερη επιλογή που επίσης δεν αμφισβητεί-

ται είναι η ανάγκη για διεύρυνση του κόμματος, 
όσο κι αν υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις 
σε αυτήν και ο κ. Τσίπρας δέχτηκε περιορισμούς 
στην εφαρμογή της. Ανάμεσα σε αυτούς, ο πιο ση-
μαντικός είναι ότι το συνέδριο δεν θα πλημμυρί-
σει από τους αριστίνδην διορισμένους πρώην Πα-
σόκους της Προοδευτικής Συμμαχίας, οι οποίοι 
θα αποτελούν μόνο το 5% των συνέδρων, αν και 
στην Κεντρική Επιτροπή θα αποτελούν το 1/5 των 
μελών της, δηλαδή 50 στους 251. Μπορεί να λογί-
ζονται ως πολιτικοί σύμμαχοι του κ. Τσίπρα, αλλά 
δεν παύουν να είναι μια οργανωμένη ομάδα στο ε-
σωτερικό του κόμματος. Άλλωστε οι περισσότεροι 
από αυτούς είναι εκπαιδευμένοι σε εσωκομματι-
κές συγκρούσεις, αλλά η ιδιοτέλεια που είχε η έ-
νταξη των περισσοτέρων από αυτούς δεν προδικά-
ζει έναν εύκολα χειραγωγήσιμο σύμμαχο.

Οι βουλευτές
Ένα ακόμη πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πρώην 
πρωθυπουργός είναι οι βουλευτές του, οι οποίοι 
διεκδικούν σημαντικότερο ρόλο από αυτόν που 
τους είχε επιφυλάξει στην κυβερνητική θητεία 
του ΣΥΡΙΖΑ. Οι 21 βουλευτές που έστειλαν πρό-
σφατα επιστολή στη γραμματεία του Οργανωτι-
κού, διαμαρτυρόμενοι για το ότι δεν καλούνται 
σε εκδηλώσεις, δημοσίως εκφράζουν τη δυσα-
ρέσκειά τους γιατί καλούνται «εκπρόσωποι» της 
τάσης των «53», παράλληλα όμως προειδοποιούν 
για το ενδεχόμενο να μην τους αναγνωριστεί ο κε-
ντρικός πλέον ρόλος στις δημόσιες εμφανίσεις του 
κόμματος.

Οι «53»
Ο κ. Τσίπρας δείχνει διατεθειμένος να προκαλέσει 
τους «53», οδηγώντας τους σε εσωκομματικές συ-
γκρούσεις, οι οποίες όμως πλέον δεν θα διεξάγο-
νται σε ένα συνέδριο εκλεγμένων συνέδρων ή σε 
μια Κεντρική Επιτροπή αλλά σε ηλεκτρονικά δη-
μοψηφίσματα με τη συμμετοχή όλων των μελών. 
Αυτό από τη μια μπορεί να εξασφαλίσει στον κ. 
Τσίπρα άνετες νίκες, όμως δεν είναι βέβαιο ότι η 
συμμετοχή θα είναι τέτοια που θα καθιστά τις άνε-
τες νίκες και ασφαλείς.
Απέναντι σε όλο αυτό το τοπίο που δημιουργείται 
εσωκομματικά, ο πρώην πρωθυπουργός παίζει το 
χαρτί «Μητσοτάκης». Σε μια μεγάλη σε διάρκεια 
ομιλία του 7.070 λέξεων στην ανοιχτή συνέλευση 
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία στα Γιάν-
νενα η όλη αναφορά του στη διεύρυνση ήταν μόλις 
100 λέξεις, από τις οποίες οι 68 στο κλείσιμο της ο-
μιλίας του: «Γι’ αυτό, λοιπόν, θέλω να σας καλέσω 
όχι απλά να μας υποστηρίζετε αλλά να ενταχθείτε 
στον ΣΥΡΙΖΑ και την Προοδευτική Συμμαχία. Θα 
πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του 
τόπου το επόμενο διάστημα. Θέλουμε να τις πά-
ρουμε μαζί αυτές τις αποφάσεις. Θέλουμε μαζί να 
διαμορφώσουμε το πρόγραμμα για προοδευτική 
διακυβέρνηση της επόμενης ημέρας. Μια επό-
μενη ημέρα που πιστεύω ότι δεν θα αργήσει πολύ. 
Γι’ αυτό ας προετοιμαστούμε κατάλληλα».
Ποιες είναι αυτές οι κρίσιμες αποφάσεις δεν είπε, 
αλλά στην άλλη του αναφορά στον ΣΥΡΙΖΑ είχε 
πει: «Επιθυμούμε, λοιπόν, έναν ΣΥΡΙΖΑ ανοιχτό. 
Επιθυμούμε τη διαμόρφωση ενός κόμματος που 
στο έδαφος της Αριστεράς θα διαμορφώσει τις 
προϋποθέσεις για να γίνει ξανά μεγάλη και πλειο-
ψηφική η προοδευτική παράταξη στον τόπο μας».
Ήταν και η μόνη φορά που χρησιμοποίησε τη 
λέξη «Αριστερά» στην ομιλία του.

Η μη αμφισβήτηση του κ. 
Τσίπρα ως ηγέτη του κόμματος 
του δημιουργεί πρόβλημα, 
διότι, επειδή είναι κατεξοχήν 
διχαστικός, στερείται ένα 
από τα βασικά εργαλεία στην 
άσκηση της τακτικής του. 

Ο ΤΣΊΠΡΑΣ ΜΠΑΊΝΕΊ ΣΤΟ ΚΑΔΡΟ  
ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
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«Ο 
ΣΥΡΙΖΑ αποτε-
λεί τη μόνη πο-
λιτική δύναμη 
που προχωρά 
σε πλήρη απο-
τίμηση της κυ-

βερνητικής του θητείας, συζητώντας ανοιχτά και 
δημοκρατικά τα επιτεύγματα, τις ιστορικές κατα-
κτήσεις, αλλά με ειλικρίνεια και τις όποιες παρα-
λείψεις ή αστοχίες» έλεγαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ 
την επομένη της διαρροής τμημάτων του ογδοντα-
σέλιδου απολογισμού της παρουσίας του κόμμα-
τος την περίοδο 2012-2019, τον οποίο ετοίμασαν 
οι τρεις σοφοί και αποδεκτοί απ’ όλες τις τάσεις 
του κόμματος «γέροντες», ο 77χρονος Αριστείδης 
Μπαλτάς και οι 73χρονοι Γιάννης Δραγασάκης και 
Θοδωρής Δρίτσας.
Όμως, παρά την αυταρέσκεια, η διαρροή συγκε-
κριμένων αποσπασμάτων μάλλον δημιούργησε 
στο εσωτερικό του κόμματος προβλήματα και δυ-
σαρέσκειες, στο πλαίσιο των οποίων θα πρέπει 
να ενταχθεί και η αλλαγή των διατυπώσεων από 
πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες, ενώ στην αρχή έκα-
ναν λόγο για έγκριση του απολογισμού στη συ-
νεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την Τρίτη 
11 Φεβρουαρίου, στη συνέχεια μετέτρεψαν την έ-
γκριση σε συζήτηση.
Μάλιστα, ο κ. Μπαλτάς σε δηλώσεις του στον κομ-
ματικό ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» δύο 
ημέρες μετά τη συνεδρίαση της Γραμματείας, την 
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου, προσπάθησε να διασκε-
δάσει τις εντυπώσεις περί καταλογισμού ευθυνών, 
οι οποίες άγγιζαν αμέσως τον πρόεδρο του κόμμα-
τος και πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, λέγο-
ντας ότι «είναι κείμενο συλλογικού απολογισμού 
της όλης προσπάθειας, με κατεύθυνση προς το 
μέλλον, χωρίς να αποδίδει –και δεν όφειλε– ιδι-
αίτερες ευθύνες εδώ ή εκεί […] καταλήγει σε “δι-
δάγματα” για το μέλλον και μπορεί να αποτελέσει 
σημαντικό εργαλείο στην όλη προσυνεδριακή συ-
ζήτηση».
«Κακώς διέρρευσε το κείμενο της εισήγησης στην 
Πολιτική Γραμματεία, ακόμη και τώρα που μι-
λάμε διορθώνω πράγματα, προσθέτω πράγματα, 
σε σχέση με τη συζήτηση που διεξήχθη […] να συ-
ντεθούν και απόψεις των συντρόφων της Πολιτι-
κής Γραμματείας» είπε ο κ. Μπαλτάς.

Απολογισμός και πράξη
Όμως, όπως προκύπτει από τις παρεμβάσεις των 
κορυφαίων στελεχών του κόμματος, από την επό-
μενη μέρα, το περιεχόμενο του απολογισμού μάλ-
λον δεν άλλαξε τις βασικές κατευθύνσεις της πολι-
τικής του ΣΥΡΙΖΑ.
«Υποτιμήσαμε την απήχηση που μπορούσε να 
αποκτήσει ο λόγος της ΝΔ περί “τάξης και α-
σφάλειας”» ανέφερε ο απολογισμός, αλλά την 
επόμενη μέρα στη Βουλή οι βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ που είχαν καταθέσει τη σχετική ερώτηση 
στον υπουργό Δημόσιας Τάξης, Μιχάλη Χρυ-
σοχοΐδη, έδειξαν να μη λαμβάνουν σοβαρά υπ’ 
όψιν τη διαπίστωση και να παραμένουν αμετα-
κίνητοι στη λογική της καταγγελίας της αστυ-
νομοκρατίας που έχει υιοθετηθεί τους τελευ-
ταίους μήνες.
«Όταν, στις αρχές Δεκεμβρίου, καταθέταμε την ε-
πίκαιρη επερώτηση για την αύξηση της εγκλη-
ματικότητας και την έξαρση της αστυνομικής αυ-
θαιρεσίας, δύσκολα θα μπορούσα να φανταστώ το 
καθοδικό σπιράλ ανασφάλειας –γενικευμένης α-

νασφάλειας– στο οποίο έχει βυθίσει τη χώρα η κυ-
βέρνηση της ΝΔ» είπε ο βουλευτής και εκπρόσω-
πος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, ενώ ο 
τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη και βουλευτής 
Γιάννης Ραγκούσης κατηγόρησε την κυβέρνηση 
ότι χειρίζεται «τα προβλήματα της ασφάλειας ε-
ντελώς επικοινωνιακά και με σχεδόν μηδενικά α-
ποτελέσματα».
Μάλιστα, η γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ο-
μάδας, και πρώην υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη, Όλγα Γεροβασίλη επικαλέστηκε και δη-
μοσκοπήσεις, οι οποίες «ήδη ανατρέπονται και 
αποκαλύπτουν ότι οι πολίτες δεν αισθάνονται α-
σφάλεια».
Ωστόσο, σε όλες τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις 
η μεγάλη πλειονότητα των ερωτηθέντων δήλωνε 
ότι συμφωνεί με τις αποφάσεις και τις ενέργειες 
της κυβέρνησης για την ασφάλεια και τη νομιμό-
τητα (54%), ανάμεσα στους οποίους και σημαντικό 
τμήμα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.
Η κ. Γεροβασίλη απαξίωνε τα ευρήματα όλων των 
πρόσφατων δημοσκοπήσεων, αλλά μάλλον δεν 
συμμεριζόταν το συμπέρασμα του απολογισμού 
των τριών, σύμφωνα με τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ 
«απαξίωσε τις δημοσκοπήσεις που φαίνονταν να 
υποδεικνύουν την ύπαρξη αυτού του μετώπου, 
συμπεριφέρθηκε με αυτάρκεια που αγγίζει την α-
λαζονεία».
Στον ίδιο απολογισμό επισημαινόταν ότι «ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν εκτίμησε ότι ο “εκβιασμός” πιθανής 

χρεοκοπίας της Ελλάδας δεν ήταν αποτελεσμα-
τικό μέτρο πίεσης προς τους εταίρους», αλλά αυτό 
δεν απέτρεψε τον πρώην υπουργό Παναγιώτη 
Κουρουμπλή, ο οποίος διεκδικεί στο εκλογοδι-
κείο την έδρα που στη Δυτική Αθήνα κατακυρώ-
θηκε στον Θανάση Παπαχριστόπουλο, να προτεί-
νει στην κυβέρνηση να εκβιάσει την Ευρωπαϊκή 
Ένωση με άνοιγμα των συνόρων εάν δεν αναλάβει 
το βάρος που της αναλογεί για τη διαχείριση των 
κρίσεων.
Παράλληλα, την ώρα που στον απολογισμό ανα-
φέρεται ότι σε διεθνές επίπεδο «δεν οικοδομή-
θηκαν συμμαχίες, ενώ καλλιεργήθηκε, κακώς, 
από κάποιους εντός του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα μας βο-
ηθούσαν η Ρωσία και η Κίνα», ο Δημήτρης Παπα-
δημούλης προτείνει στη χώρα να ακολουθήσει το 
παράδειγμα της Ιρλανδίας, όπου, όπως υποστή-
ριξε, «η θριαμβευτική νίκη του Σιν Φέιν γράφει ι-
στορία, καθώς στέλνει ένα μήνυμα με πανευρωπα-
ϊκή σημασία για προοδευτικές εξελίξεις».

Αποσιωπήσεις
Όμως, αν έχουν σημασία τα αποσπάσματα που δι-
έρρευσαν, μεγαλύτερη σημασία έχουν τα τμήματα 
τα οποία δεν διέρρευσαν και τα οποία αφορούν 
τμήματα της κυβερνητικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ 
κομβικά στη θητεία των κυβερνήσεων Τσίπρα.
Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι:
Δεν γίνεται απολογισμός της προσμονής της αδύ-
νατης βοήθειας από τη Ρωσία και την Κίνα, με τη 

δεύτερη να έχει ιδιαίτερη σημασία για τον έναν εκ 
των συντακτών της εισήγησης, τον κ. Δρίτσα, διότι 
ακύρωσε όλες τις εξαγγελίες για κρατικό λιμάνι, 
όπως δεν γίνεται αναφορά στην πρόσδεση στις 
ΗΠΑ, που αποτέλεσε κεντρική επιλογή στην εξω-
τερική πολιτική των κυβερνήσεων Τσίπρα.
Υπάρχει μόνο μία αναφορά στα μέσα ενημέρωσης, 
στα οποία λένε ότι υπήρχε «συντριπτική υπεροχή 
του αντιπάλου». Το ενδεχόμενο να έκριναν ότι δεν 
υπάρχει λόγος να ασχοληθούν με τις σχέσεις της 
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τα μέσα ενημέρωσης 
μάλλον μοιάζει απίθανο, καθώς η αγωνιώδης, πλην 
αποτυχημένη, προσπάθεια για πλήρη έλεγχο των 
μέσων ενημέρωσης καθόρισε την κυβερνητική 
πορεία του κόμματος.
Δεν γίνεται καμία αναφορά στις σχέσεις με επιχει-
ρηματικά συμφέροντα, οι οποίες πλήγωσαν το αρι-
στερό προφίλ του κόμματος, όπως η υπόθεση Πε-
τσίτη ή της παραίτησης της Ράνιας Αντωνοπούλου, 
ούτε στις σχέσεις με τη Δικαιοσύνη, όπως προκύ-
πτουν από την υπόθεση Παπαγγελόπουλου.
«Με την τελική διαμόρφωση του κειμένου και τη 
συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββα-
τοκύριακο θα δημοσιοποιηθεί, ως απόφαση της 
Κεντρικής Επιτροπής ότι αποτελεί βάση συζήτη-
σης, στον προσυνεδριακό διάλογο, εσωκομματικά 
και δημόσια, για να συζητηθούν τα θέματα σωστά, 
ψύχραιμα, κριτικά» είπε ο κ. Μπαλτάς.
Η επιβεβαίωσή του μετά τη συνεδρίαση, σχολίασε 
παλαιό στέλεχος της Αριστεράς.

ΤΖΆΜΠΆ ΈΓΡΆΦΆΝ ΣΤΟΝ ΆΠΟΛΟΓΙΣΜΟ…
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ανάλυση

Μ
ε την ολοκλήρωση του Brexit η Ε.Ε. 
μπαίνει σε μια νέα, κρίσιμη περίοδο. Κα-
λείται να αποδείξει ότι μπορεί να συνεχί-
σει με επιτυχία την πορεία της παρά τη 
στρατηγικής σημασίας απώλεια του Ηνω-
μένου Βασιλείου και πως οι Βρετανοί ευ-

ρωσκεπτικιστές και αντιευρωπαίοι εμπόδιζαν την πλήρη αξιοποίηση 
του δυναμικού της.
Προς το παρόν, τα πολιτικά μηνύματα που μας έρχονται από τις ευ-
ρωπαϊκές πρωτεύουσες και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι, στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις, αρνητικά.

Προβλήματα για Μακρόν
Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι ο Ευρωπαίος ηγέτης που κάνει ενδιαφέ-
ρουσες προτάσεις για την εξέλιξη της Ε.Ε. και δείχνει να έχει ευρω-
παϊκό όραμα.
Δυστυχώς, χάνει συνεχώς δυνάμεις στο εσωτερικό της Γαλλίας. Εξα-
κολουθεί να είναι ο πιθανότερος νικητής των προεδρικών εκλογών 
του 2022, αλλά δεν έχει δημιουργήσει μια κοινωνική πλειοψηφία 
υποστήριξης της μεταρρυθμιστικής προσπάθειάς του, ενώ έχει ήδη 
χάσει 14 από τους 300 βουλευτές του κόμματος που δημιούργησε.
Ο Πρόεδρος Μακρόν και ο πρωθυπουργός Φιλίπ χειρίστηκαν με 
λάθος τρόπο την αναγκαία ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Κατάφεραν 
να συσπειρώσουν πολλές κατηγορίες εργαζομένων εναντίον τους 
χωρίς καν να εμφανίσουν μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση και χωρίς να 
μπορέσουν να εξηγήσουν τα οφέλη και τις οικονομίες από τις προτά-
σεις που υποστηρίζουν.
Στην αρχή προσπάθησαν να αυξήσουν το βασικό ηλικιακό συντα-
ξιοδοτικό όριο από τα 62 στα 64 έτη, αλλαγή η οποία δεν είναι 
τολμηρή συγκρινόμενη με όσα ισχύουν σε άλλες μεγάλες ευρω-
παϊκές χώρες. Μετά υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τη βασική 
τους πρόταση, χωρίς να είναι σε θέση να εξηγήσουν ακριβώς τι 
πρέπει να γίνει. Στο κίνημα διαμαρτυρίας των «κίτρινων γιλέ-
κων», το οποίο έχασε μέρος του δυναμισμού του με το πέρασμα 
του χρόνου, προστέθηκαν μήνες απεργιών εναντίον μιας απροσδι-
όριστης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.

Οι δημοτικές εκλογές του Μαρτίου προβλέπεται να εξελιχθούν σε 
πολιτική δοκιμασία για την παράταξη του Μακρόν, ενώ η ακροδεξιά 
υπό τη Μαρίν Λεπέν εκτιμάται ότι θα καταγράψει σημαντικά κέρδη.
Με το πέρασμα του χρόνου δημιουργείται ένα κλίμα πολιτικής και 
κοινωνικής δυσαρέσκειας που περιορίζει τις ευρωπαϊκές δυνατότη-
τες του Μακρόν. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, 60%-70% των Γάλ-
λων θεωρούν ότι οι προεδρικές εκλογές του 2022 θα είναι μια επανά-
ληψη της αναμέτρησης Μακρόν-Λεπέν, ενώ 70%-80% των ερωτηθέ-
ντων θα ήθελαν ένα διαφορετικό δίδυμο στον κρίσιμο δεύτερο γύρο.
Ο Μακρόν διατηρεί το πολιτικό πλεονέκτημα, έχει χαθεί όμως ένα 
μεγάλο μέρος του θετικού κλίματος και της δυναμικής του.

Γερμανική αδράνεια
Πιο μπερδεμένη είναι η πολιτική κατάσταση στη Γερμανία, η οποία 
φτάνει στο τέλος της περιόδου Μέρκελ, εφόσον η καγκελάριος έχει 
ξεκαθαρίσει ότι δεν θα διεκδικήσει την επανεκλογή της στις βουλευ-
τικές εκλογές του 2021.
Το ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση συνασπισμού Χριστιανοδημοκρα-
τών-Σοσιαλδημοκρατών υπό την κ. Μέρκελ θα μπορέσει τελικά να ε-
ξαντλήσει την τετραετία.
Τα σχέδια για σταδιακή διαδοχή της Μέρκελ από την Κάρενμπαουερ 
κατέρρευσαν με πάταγο όταν η τελευταία δήλωσε ότι παραιτείται της 
διεκδίκησης της καγκελαρίας. Η Μέρκελ την προώθησε πρώτα στην 
ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, στη συνέχεια και στο 

υπουργείο Άμυνας, για να της δώσει τη δυνατότητα να τη διαδεχτεί 
στην καγκελαρία.
Δυστυχώς, η δημοτικότητα της Κάρενμπαουερ έμεινε σε πολύ χα-
μηλά επίπεδα και οι Γερμανοί τη θεώρησαν, σε ποσοστό 75%-85%, α-
κατάλληλη για να είναι η επόμενη καγκελάριος.
Οι περισσότεροι αναλυτές αποδίδουν την κατάρρευση της Κάρεν-
μπαουερ στα εσωτερικά προβλήματα του Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος, τα οποία μέχρι τώρα κάλυπτε η Μέρκελ με την προσωπι-
κότητα και τις επιτυχίες της.
Πολλά στελέχη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος θέλουν να α-
φήσουν πίσω τους την παράδοση του πολιτικού κέντρου που δημι-
ούργησε η Μέρκελ, ενώ υπάρχουν και οι σκληροί της δεξιάς πτέρυ-
γας, που θέλουν να βάλουν τέλος στον πολιτικό αποκλεισμό των α-
κροδεξιών της Εναλλακτικής για τη Γερμανία.
Οι τελευταίοι είναι που προκάλεσαν την εκδήλωση της εσωκομματι-
κής κρίσης και την εξουδετέρωση της Κάρενμπαουερ, επειδή συνερ-
γάστηκαν στην τοπική Βουλή της Θουριγγίας με τους ακροδεξιούς 
της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, προκειμένου να αντικατασταθεί ο 
τοπικός πρωθυπουργός, που ήταν του Κόμματος της Αριστεράς, από 
ένα στέλεχος του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Αυτή η συνεργασία προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Μέρ-
κελ, εμφάνισε την προστατευόμενή της, Κάρενμπαουερ, ως πολιτικά 
αδύναμη και οδήγησε στο ξέσπασμα της εσωκομματικής κρίσης.
Τα ποσοστά των Χριστιανοδημοκρατών είναι πλέον αρκετά κάτω από 
το 30% και πολλοί εκτιμούν ότι θα ακολουθήσουν την πτωτική πο-
ρεία των Σοσιαλδημοκρατών, οι οποίοι πλέον κινούνται γύρω στο 
15%.
Ξεκινάει η μάχη για την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμμα-
τος, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί το καλοκαίρι. Αν ο νέος ηγέτης 
αναδειχθεί από τη δεξιά πτέρυγα, η οποία αμφισβητεί τη στρατηγική 
της Μέρκελ, τότε θα αυξηθούν οι πιθανότητες να πάμε σε πρόωρες ε-
κλογές εντός του 2020. Αυτό θα συμβεί στην περίπτωση που παραι-
τηθεί η Μέρκελ από την καγκελαρία και αποφασίσουν οι Σοσιαλδη-
μοκράτες ότι δεν θέλουν να συνεχίσουν στον κυβερνητικό συνασπι-
σμό με έναν δεξιόστροφο καγκελάριο.
Η Γερμανία βρίσκεται κάπου μεταξύ πολιτικής στασιμότητας και πο-
λιτικής αστάθειας, χωρίς να μπορεί να γίνει ασφαλής πρόγνωση για 
τις εξελίξεις. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δύσκολα θα πάρει πρωτοβου-
λία για να οργανώσει τη μετα-Brexit εποχή της Ε.Ε.
Σε αυτή τη φάση η πολιτική αδυναμία της Γερμανίας συμπληρώνει 
τα πολιτικά προβλήματα του Μακρόν, για να μπλοκάρει την ευρωπα-
ϊκή λειτουργία του στρατηγικής σημασίας γαλλογερμανικού άξονα.

Ευρω-μιζέρια
Η αδυναμία της Ε.Ε. να δημιουργήσει μια νέα δυναμική για να καλύ-
ψει το στρατηγικό κενό που αφήνει το Brexit αντανακλάται και στη 
μίζερη συζήτηση που γίνεται για το ύψος του ευρωπαϊκού προϋπο-
λογισμού κατά την επόμενη επταετία.
Οι Βρετανοί έφυγαν από την Ε.Ε. γιατί, μεταξύ των άλλων, τους ενο-
χλούσε η καθαρή συνεισφορά τους 7-8 δισ. τον χρόνο στον ευρωπα-
ϊκό προϋπολογισμό. Τώρα, χωρίς την καθαρή συνεισφορά των Βρε-
τανών, η Γερμανία και η Ολλανδία αρνούνται οποιαδήποτε πρόσθετη 
επιβάρυνση για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που άφησαν οι 
Βρετανοί και να χρηματοδοτηθούν οι νέες, φιλόδοξες πολιτικές που 
έχουν ανακοινωθεί.
Έχουμε μπροστά μας ένα κρίσιμο ευρωπαϊκό συμβούλιο στο οποίο 
θα αναδειχθούν οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών για μια «χού-
φτα ευρώ», εφόσον το εύρος στο οποίο θα κινηθεί ο ευρωπροϋπολο-
γισμός θα είναι μεταξύ 1% και 1,15% του ΑΕΠ.
Όπως χαρακτηριστικά είπα στη σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το πρόβλημά μας είναι ότι έφυγαν οι 
Βρετανοί αφήνοντάς μας πίσω τη νοοτροπία τους. Η φράση της Θά-
τσερ «θέλω τα λεφτά μου πίσω» ακούγεται σε παραλλαγή από τους 
περισσότερους εκπροσώπους των κρατών-μελών με καθαρή συνει-
σφορά στον ψαλιδισμένο ευρωπροϋπολογισμό.
Τα προβλήματα του γαλλογερμανικού άξονα και η επικράτηση της 
βρετανικής νοοτροπίας μεταξύ των οικονομικά ισχυρών της Ε.Ε. 
έχουν προετοιμάσει μια δύσκολη συνέχεια.

Ο Μακρόν έχει ευρωπαϊκές 
φιλοδοξίες, μετράει όμως κοινωνικές 
και πολιτικές απώλειες.

Η Ε.Ε. ΒΡΑΔΥΠΟΡΕΊ,  
ΕΝΏ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΡΕΧΕΙ
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είχε ζητήσει άδεια δίωξης η εισαγγελέας Διαφθοράς. Έχει συστα-
θεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία έχει εισαγγελικά 
καθήκοντα και διεξάγει έρευνα. Επισήμως ο κ. Παπαγγελόπου-
λος δεν είναι διωκόμενος ακόμη, αλλά ύποπτος τελέσεως αδική-
ματος. Το βασικό αδίκημα είναι η ηθική αυτουργία σε κατάχρηση 
εξουσίας. Κατάχρηση εξουσίας σημαίνει προσπάθεια ενοχοποίη-
σης αθώου, άρα απαιτείται να το έχει κάνει δικαστής. Ηθική αυ-
τουργία σημαίνει ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος έπεισε τον δικαστή 
να παρανομήσει. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, και ας μην ονομάζε-
ται, ερευνώμενη από τη Βουλή είναι και η εισαγγελέας Διαφθο-
ράς, η διετής θητεία της οποίας είχε λήξει τον περασμένο Μάρτιο 
και ανανεώθηκε τότε για ένα ακόμη έτος.
Εκ παραλλήλου έρευνα για να διαπιστωθεί αν η κ. εισαγγελέας Δι-
αφθοράς διέπραξε αδίκημα διεξάγει και ο Άρειος Πάγος με δύο α-
ντεισαγγελείς του. Πρακτικά, ο Άρειος Πάγος διερευνά το ίδιο θέμα 
που διερευνά και η Βουλή. Ευλόγως, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης 
Δικαστών και Εισαγγελέων, κ. Βεργώνης, εισαγγελέας ο ίδιος, δια-
τύπωσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Χρήστο Μάτη, στον 
Status Fm 107,7 Θεσσαλονίκης, τον προβληματισμό του για τη δια-
φαινόμενη σύγκρουση αρμοδιοτήτων. Σημειώστε ότι εάν η Βουλή 
παραπέμψει πολιτικό, είναι υποχρεωμένη να παραπέμψει μαζί του 
και τους συμμετόχους, εν προκειμένω την κ. εισαγγελέα Διαφθο-
ράς. Εδώ αρχίζουν τα μελλοντικά μπερδέματα.
Έστω ότι η Βουλή παραπέμπει τον κ. Παπαγγελόπουλο και μαζί 
του την κ. Τουλουπάκη, ενώ ο Άρειος Πάγος στη δική του έρευνα 
θεωρεί ότι η κ. Τουλουπάκη δεν διέπραξε αδίκημα.
Έστω ότι, πριν αποφασίσει η Βουλή, ο Άρειος Πάγος αποφαίνε-
ται ότι η κ. Τουλουπάκη διέπραξε αδίκημα, σχετιζόμενο και με 
τη δράση του κ. Παπαγγελόπουλου. Η θέση του τελευταίου δυ-
σκολεύει.
Αντίθετα, αν ο Άρειος Πάγος αποφανθεί το ίδιο, μετά την από-
φαση της Βουλής, η συνέπεια διαφοροποιείται ανάλογα με το αν 
η Βουλή έχει παραπέμψει μαζί με τον κ. Παπαγγελόπουλο την κ. 
εισαγγελέα ή την έχει αφήσει απέξω.
Το παζλ είναι ανοιχτό σε διάφορους συνδυασμούς, με προφανείς 
πολιτικές συνέπειες σε κάθε εκδοχή. Αυτό που σίγουρα διαπι-

Ω
ς «σκάνδαλο Novartis» αρχικά εννοού-
σαμε (ή έπρεπε να εννοούμε) το σκάν-
δαλο προώθησης φαρμάκων με αθέμι-
τες πρακτικές εκ μέρους των φαρμα-
κευτικών εταιρειών, με αποτέλεσμα την 
υπερσυνταγογράφηση, την υπερκατα-
νάλωση και την εξωφρενική διόγκωση 

της σχετικής δαπάνης των ασφαλιστικών ταμείων. Εκ παραλλή-
λου, τον επηρεασμό αξιωματούχων για τη διαμόρφωση υψηλών 
τιμών πώλησης. Κανονικά έπρεπε να μιλάμε για σκάνδαλο για-
τρών και διοικητικών υπαλλήλων. Αυτό το ζήτημα δείχνει να μας 
τελείωσε οριστικά. Τα κακουργήματα παραγράφονται μετά από 
15 έτη και αν δεχτούμε ότι η εκτόξευση της φαρμακευτικής δα-
πάνης έγινε μέχρι το 2009, ήδη έχει αρχίσει να επέρχεται παρα-
γραφή. Ένας γιατρός ή ένας αξιωματούχος που «λαδώθηκε» το 
2004 είναι πλέον ασφαλής. Ακόμη και αν ασκηθεί δίωξη σε κά-
ποιον σήμερα, για κάποια από τα επόμενα έτη, η παραγραφή θα 
παραταθεί στα είκοσι έτη, αλλά θα πρέπει να ολοκληρωθεί η δι-
αδικασία μέχρι Αρείου Πάγου μέσα στην εικοσαετία. Δεν προ-
λαβαίνουμε! Εννοείται πως για κάποιον που «λαδώθηκε» μέχρι 
120.000 ευρώ αποκλείεται πια οποιαδήποτε δίωξη. Είναι πλημ-
μέλημα και παραγράφεται στα πέντε έτη. Η έρευνα… συνεχίζεται.
Επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ως «σκάνδαλο Novartis» περι-
οριστήκαμε να εννοούμε τον υποτιθέμενο χρηματισμό δέκα ετε-
ρόκλητων πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης, για τους οποί-
ους διαβιβάστηκε φάκελος από την Εισαγγελία Διαφθοράς στη 
Βουλή. Ήταν τότε που ο κ. Τζανακόπουλος είχε πάει στον Άρειο 
Πάγο για να ενημερωθεί (παρανόμως) και ο κ. Παπαγγελόπουλος 
είχε δηλώσει πως πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συ-
στάσεως ελληνικού κράτους. Οι οκτώ από τους δέκα απαλλάχθη-
καν από την ίδια την Εισαγγελία Διαφθοράς με συνοπτικές διαδι-
κασίες στη συνέχεια. Για δύο ακόμη (Άδωνις Γεωργιάδης - Δημή-
τρης Αβραμόπουλος) η έρευνα συνεχίζεται.
Πλέον ως «σκάνδαλο Novartis» θεωρούμε την απόπειρα του κ. 
Παπαγγελόπουλου να παρέμβει στη Δικαιοσύνη και να προσπα-
θήσει να ενοχοποιήσει τους δέκα πολιτικούς για τους οποίους 

στώνεται είναι ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης θα το αναλάβει με τη 
συμπεριφορά του και ο Άρειος Πάγος, δίνοντας τελικά είτε όπλα 
στη Βουλή είτε άμυνες στους «υπόπτους».
Δεν πρέπει να μας διαφύγει ότι μέχρι στιγμής τέσσερις εν ενεργεία 
εισαγγελείς φέρονται να εμφανίστηκαν λάβροι κατά του κ. Παπαγ-
γελόπουλου ενώπιον της Βουλής, καταγγέλλοντας ρητά απόπειρα 
παρέμβασης στο έργο τους και μάλιστα και για δικογραφίες πέραν 
της Novartis, δίνοντας στην υπόθεση διαστάσεις ευρύτερης συνω-
μοσίας. Την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσει άλλη μία εισαγγε-
λέας Εφετών. Οι επιθέσεις που ήδη δέχεται από τον αντιπολιτευό-
μενο Τύπο είναι ενδεικτικές του τι αναμένεται.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το αν θα ανανεωθεί στα τέλη Μαρτίου η 
θητεία της κ. Τουλουπάκη. Ερευνώμενος κάποιος από δύο πλευ-
ρές για το έργο του, θα είχε την επιλογή να δηλώσει εξαίρεση. Η κ. 
Τουλουπάκη δεν το πράττει και συνεχίζει την έρευνα κατά των δύο 
πολιτικών που απέμειναν, όπως και των γιατρών και αξιωματούχων. 
Αν ο Άρειος Πάγος ανανεώσει τη θητεία της, δεν θα πρόκειται ο-
πωσδήποτε για επιδοκιμασία του έργου της αλλά για εναπόθεση 
του τελικού βάρους στους ώμους της. Κοινώς, για να βγάλει η ίδια 
το φίδι που η ίδια έβαλε στην τρύπα που η ίδια άνοιξε. Και για να 
μην κατηγορηθεί ο διάδοχός της ότι «χάλασε» την έρευνα, αν α-
παλλάξει αυτός τους δύο απομείναντες πολιτικούς. Εκτός αν έως 
τότε η έρευνα του Αρείου Πάγου τής αποδώσει ευθύνες.
Στο μεταξύ, η Βουλή έχει αποφασίσει να καλέσει τους δύο «κουκου-
λοφόρους» μάρτυρες, αυτούς που έχουν χαρακτηριστεί «μάρτυρες 
δημοσίου συμφέροντος» (ο τρίτος ήταν ο κ. Μανιαδάκης, ο οποίος 
επίσης επιτίθεται πλέον σφοδρά στην κ. εισαγγελέα). Υποστηρίζεται 
έντονα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ (και σωστά) ότι μόνο η εισαγ-
γελέας Διαφθοράς έχει δικαίωμα να τους αποχαρακτηρίσει, επειδή 
αυτή τους χαρακτήρισε. Αλλά η κ. εισαγγελέας Διαφθοράς είναι ε-
λεγχόμενη και το θέμα την αφορά προσωπικά. Οι προστατευόμενοι 
μάρτυρες δεν κρίθηκαν αξιόπιστοι για να στηρίξουν κατηγορία για 
τους επτά που απαλλάχθηκαν και αναρωτιέται κανείς γιατί παραμέ-
νουν προστατευόμενοι. Τα όσα φέρονται να είπαν κατά Λοβέρδου 
δικονομικά δεν αρκούν και μοιάζει απίθανο να κριθούν αξιόπιστες 
και επαρκείς οι όποιες καταθέσεις τους για τους Γεωργιάδη και Α-
βραμόπουλο. Υπάρχουν και κάποιοι μάρτυρες, μη προστατευόμενοι, 
που φέρονται να δήλωσαν στη Βουλή ότι πιέστηκαν για να καταθέ-
σουν εναντίον πολιτικών. Εν ολίγοις, παραμένοντας η κ. εισαγγελέας 
στη θέση της, έχει πρόσθετα αμυντικά όπλα, τα οποία θα χάσει αν ο 
Άρειος Πάγος δεν ανανεώσει τη θητεία της. Στο μεταξύ, βουλευτές 
διαμαρτύρονται ότι δεν έχει διαβιβάσει όλα τα στοιχεία στη Βουλή.
Πλέον όλο και περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ παίρνουν δημο-
σίως αποστάσεις από τον κ. Παπαγγελόπουλο. Οι εισαγγελείς και 
οι λοιποί μάρτυρες με τις καταθέσεις τους φαίνεται ότι δημιούρ-
γησαν εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον για τον ίδιο και για την κ. 
εισαγγελέα Διαφθοράς. Ο δε Άρειος Πάγος δεν φαίνεται διατεθει-
μένος να διευκολύνει τις άμυνες των εμπλεκομένων. Το αντίθετο.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Πλέον όλο και περισσότερα στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ παίρνουν δημοσίως 
αποστάσεις από τον κ. Παπαγγελόπουλο. 
Οι εισαγγελείς και οι λοιποί μάρτυρες 
με τις καταθέσεις τους φαίνεται ότι 
δημιούργησαν εξαιρετικά δυσμενές 
περιβάλλον για τον ίδιο και για την κ. 
εισαγγελέα Διαφθοράς.

Novartis: Αποκαλύψεις, 
τακτικισμοί, μπερδέματα

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*



Ιστορία έγραψαν τα ελληνικά ομό-
λογα, με την απόδοση του ελληνικού 
10ετούς να υποχωρεί κάτω από το 1%, 
ξεπερνώντας ακόμα και τις πιο αισιό-
δοξες εκτιμήσεις.

Είναι εμφανές ότι οι επενδυτές αδιαφορούν για 
την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας, που 
παραμένει στην κατηγορία «junk», και επενδύ-
ουν στα ελληνικά ομόλογα, αναμένοντας ακόμα 
και την ένταξή τους στο πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης (QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΕΚΤ). Βέβαια, βασική προϋπόθεση 
για την επιλεξιμότητα τίτλων του ελληνικού Δη-
μοσίου στο πρόγραμμα επανεπένδυσης ομολό-
γων είναι η εκπλήρωση των ελάχιστων απαιτή-
σεων πιστοληπτικής διαβάθμισης που θέτει η 
ΕΚΤ. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η Ελλάδα θα πρέ-
πει να αποκτήσει πιστοληπτική διαβάθμιση τρί-
της βαθμίδας, ήτοι η ελάχιστη μακροπρόθεσμη 
πιστοληπτική διαβάθμιση που θα της δίνουν 
οι οίκοι Fitch και Standard & Poor’s να είναι 
«ΒΒΒ-», η διενεργούμενη από τον οίκο Moody’s 
διαβάθμιση να είναι «Baa3» και η διαβάθμιση 

του οίκου DBRS στο «BBB».
Πάντως, εκτός από το γενικότερα ευνοϊκό διεθνές 
κλίμα γύρω από την αγορά ομολόγων, υπάρχουν 
κάποιοι παράγοντες που αυξάνουν την όρεξη των 
επενδυτών για ελληνικά χρεόγραφα. Ειδικότερα, 
μετά το θετικό σήμα της Fitch και της επιτυχημέ-
νης εξόδου της Ελλάδας στις αγορές με το 15ετές 
ομόλογο, ακολούθησαν οι δηλώσεις της επικεφα-
λής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία εμφα-
νίστηκε αισιόδοξη ότι η Ελλάδα θα μπει στο QE, 
ενώ είναι θέμα ημερών να αρθεί πλήρως το όριο 
που είχε επιβάλει ο SSM το 2015 στις θέσεις των 
ελληνικών τραπεζών στα ελληνικά κρατικά ομό-
λογα, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει μια νέα πηγή 
ζήτησης. Οι επενδυτές δείχνουν έτσι ότι θέλουν 
να προλάβουν την περαιτέρω βελτίωση που θα ση-
μειώσουν οι ελληνικοί τίτλοι ενόψει και της έντα-
ξης στο QE.

Οι έπαινοι από αναλυτές
Μάλιστα, το γεγονός δεν πέρασε απαρατήρητο 
από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τα κόστη δα-
νεισμού της Ελλάδας σημείωσαν χαμηλό ρεκόρ, 

καθώς η οικονομική ανάκαμψη διατηρείται, ανα-
φέρεται χαρακτηριστικά σε άρθρο των «Financial 
Times». «Υπάρχει ένα βουνό χρημάτων που κυ-
νηγάει αυτές τις αποδόσεις» δήλωσε ο Αντουάν 
Μπουβέ, ανώτερος αναλυτής επιτοκίων στην ολ-
λανδική τράπεζα ING. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ε-
πενδυτές στοιχηματίζουν ότι η ΕΚΤ θα παραμεί-
νει στα αρνητικά επιτόκια για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα, γεγονός που καθιστά ελκυστικότερες τις 
αγορές όπως αυτές της Ελλάδας και της Ιταλίας, 
που προσφέρουν μεγαλύτερες αποδόσεις από τα 
ασφαλέστερα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Οι «Financial Times» επισημαίνουν επίσης ότι η 
ελληνική οικονομία διανύει περίοδο σταθερής α-
νάπτυξης σε μια εποχή που η Ευρωζώνη επιβρα-
δύνει, ενώ η εκλογή της φιλικής προς τις επιχει-
ρήσεις κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη το 
2019 ενίσχυσε περαιτέρω την εμπιστοσύνη.

Οι επενδυτές αδιαφορούν για την πιστοληπτική αξιολόγηση της 
Ελλάδας, που παραμένει στην κατηγορία «junk», και επενδύουν 
στα ελληνικά ομόλογα, αναμένοντας ακόμα και την ένταξή 
τους στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας.
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οικονομία

Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ντάουντινγκ από 
την BlueBay Asset Management επισημαίνει ότι 
«η πορεία θα έχει περαιτέρω αναβαθμίσεις και μια 
πρώτη ένταξη σε επενδυτική βαθμίδα, ίσως μέχρι 
τα τέλη του επόμενου έτους». Ο ίδιος αναμένει ότι 
οι ελληνικές αποδόσεις θα μειωθούν περαιτέρω 
φέτος, καθώς οι επενδυτές αναζητούν εναλλακτι-
κές λύσεις έναντι των αρνητικών αποδόσεων που 
προσφέρουν τα ομόλογα χωρών όπως η Γερμανία 
και η Γαλλία.
«Τα ελληνικά ομόλογα σπάνε για πρώτη φορά το 
φράγμα του 1%» σχολίασε το Bloomberg και ανέ-
φερε πως η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ταχεία 
ανάκαμψη μέσα σε διάστημα μικρότερο της δεκα-
ετίας, όταν οι αποδόσεις αυξήθηκαν σχεδόν στο 
45%, εν μέσω φόβων ότι η χώρα θα εγκατέλειπε 
τη ζώνη του ευρώ. 
Σύμφωνα με τον Γενς Πίτερ Σόρενσεν, ανώτερο α-
ναλυτή της Danske Bank, πρόκειται για ένα «κυ-
νήγι απόδοσης, αλλά και τον φόβο να χάσεις την 
ευκαιρία». «Σε γενικές γραμμές, η Ε.Ε. τούς έχει 
διασώσει για τα επόμενα οκτώ έως εννέα χρόνια 
και τώρα έχουν μια λειτουργική κυβέρνηση».
«Μπορεί να ήταν μόνο θέμα χρόνου, αλλά, παρ’ 
όλα αυτά, είναι εκπληκτικό» δήλωσε ο Κρι-
στόφ Ρίγκερ, επικεφαλής Στρατηγικής στην 
Commerzbank, συμπληρώνοντας πως «αψηφώ-
ντας το γενικότερο ρίσκο, σαφώς βοηθά το κυ-
νήγι των αποδόσεων η απουσία πίεσης για δανει-
σμό και οι ελπίδες για μια αξιολόγηση επενδυτι-
κής βαθμίδας που θα οδηγήσει σε αγορές από την 
ΕΚΤ».
Υπενθυμίζεται πως η Capital Economics είχε 
προβλέψει πως φέτος η απόδοση του ελληνικού 
10ετούς θα κινηθεί στο 1%, ενώ η Citigroup –που 
διατηρεί τη σύσταση «αγοράς» για τα ελληνικά 
10ετή ομόλογα έναντι των γερμανικών– είχε εκτι-
μήσει πως η απόδοση του ελληνικού 10ετούς θα 
κινηθεί στο 1,30% στο α΄ τρίμηνο του 2020, στη 
συνέχεια θα υποχωρήσει στο 1,10% στο β΄ τρίμηνο, 
στο γ΄ τρίμηνο θα βρεθεί στο 0,90%, ενώ το δ΄ τρί-
μηνο θα κλείσει στο 0,70%.
Σε πρόσφατη έκθεσή της η HSBC είχε επισημάνει 
στους επενδυτές πως μπορεί το μεγάλο ράλι να έχει 
τελειώσει, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει αξία 
στους ελληνικούς τίτλους, ειδικά στις διάρκειες 7-10 
ετών. Επίσης είχε τονίσει πως το γεγονός ότι η Ελ-
λάδα μπορεί και διατηρεί υψηλά πρωτογενή πλεο-
νάσματα και βγαίνει στις αγορές με βιώσιμα επιτό-
κια προσφέρει ασφάλεια στους επενδυτές, κάτι που 
έγινε ξεκάθαρο και στο βιβλίο προσφορών κατά την 
έκδοση του 15ετούς ομολόγου.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΣΠΑΣΕ  

ΤΟ ΦΡΆΓΜΆ ΤΟΥ 1%
  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ
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Τ
ο χειρότερο που μπορεί να κά-
νει κάποιος που υποψιάζεται ότι 
μπορεί να κόλλησε τον κινεζικό 
κοροναϊό SARS-CoV-2 είναι να 
προσέλθει αυτοβούλως στο νο-
σοκομείο: η απομόνωση από τον 
υγιή πληθυσμό είναι κρίσιμος πα-

ράγοντας σε επιδημία που μετρά πάνω από 60.000 
κρούσματα και έχει εξαπλωθεί σε τουλάχιστον 24 
χώρες.
Για τη διαχείριση τυχόν κρουσμάτων, η Ελλάδα 
εφαρμόζει τα πρωτόκολλα που έχουν συντάξει ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και άλλοι φορείς. 
Αναλυτικές οδηγίες για υπηρεσίες υγείας, ξενοδο-
χεία, πληρώματα πλοίων και αεροπλάνων, έχουν 
αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του Εθνικού Οργανι-
σμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ, πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ), 
ενώ το ΕΚΑΒ και νοσοκομεία σε όλη τη χώρα 
έχουν πραγματοποιήσει ασκήσεις προσομοίωσης 
υποδοχής ύποπτου κρούσματος.
Όσοι εμφανίσουν πυρετό και συμπτώματα του ανα-
πνευστικού έπειτα από ταξίδι σε χώρες με κρού-
σματα ή επαφή με πιθανούς ασθενείς καλούνται 
να φορέσουν μάσκα, να απομονωθούν στον χώρο 
όπου βρίσκονται και να καλέσουν ασθενοφόρο, το 
οποίο θα τους παραλάβει τηρώντας κανόνες βιοα-
σφάλειας. Στη Βρετανία, μια γυναίκα που κόλλησε 
τον ιό κατά το ταξίδι της στην Κίνα προκάλεσε τε-
ράστια αναστάτωση όταν πήγε στο νοσοκομείο με 
ταξί στις 9 Φεβρουαρίου. Οι γιατροί χρειάστηκε να 
επικοινωνήσουν με δεκάδες άτομα που είχαν έρ-
θει σε επαφή μαζί της και να τους συστήσουν κατ’ 
οίκον απομόνωση.
Σε όλα τα ελληνικά νοσοκομεία εκπαιδευμένο προ-
σωπικό αναλαμβάνει να εντοπίζει τυχόν ύποπτους 
ασθενείς στον χώρο διαλογής, ο οποίος πρέπει να 
βρίσκεται πριν από την είσοδο στο Τμήμα Επει-
γόντων Περιστατικών και να διαθέτει αφίσα που 
ενημερώνει τους προσερχομένους. Οι ασθενείς 
που πληρούν τα κριτήρια του ύποπτου κρούσμα-
τος καλούνται να φορέσουν αμέσως μάσκα, πριν 
οδηγηθούν σε χώρο απομόνωσης με τις ελάχιστες 
δυνατές κινήσεις.
Στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», ένα από τα νοσοκο-
μεία αναφοράς για τον κοροναϊό, δύο Έλληνες πα-
ραμένουν σε καραντίνα μετά την επιστροφή τους 
από την Κίνα, αν και δεν έχουν εμφανίσει συμπτώ-
ματα. Βρίσκονται σε θάλαμο «αρνητικής πίεσης», 
στον οποίο λειτουργεί σύστημα εξαερισμού που 
συνεχώς ρουφά αέρα από τον χώρο και κρατά την 
πίεση πιο χαμηλά απ’ ό,τι στο εξωτερικό του θα-
λάμου. Αυτό σημαίνει ότι όταν ανοίγει η πόρτα του 
θαλάμου ο αέρας εισρέει απ’ έξω προς τα μέσα και 
όχι το αντίστροφο, έτσι ώστε να εμποδίζεται η διαρ-
ροή τυχόν μολυσματικών σταγονιδίων.
Ο χώρος της καραντίνας, ο οποίος βρίσκεται όσο 
γίνεται πιο μακριά από τους υπόλοιπους χώρους 
του νοσοκομείου, εξυπηρετείται από μέλη του 
προσωπικού που έχουν αναλάβει αποκλειστικά 
αυτή την εργασία. Πρέπει να φορούν χειρουργική 
μάσκα, προστατευτικά γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, 
ολόσωμη αδιάβροχη φόρμα και γάντια μιας χρή-
σης. Ο ιατρικός εξοπλισμός, όπως στηθοσκόπια, 
θερμόμετρα και πιεσόμετρα, είναι αποκλειστικής 

χρήσης για κάθε συγκεκριμένο ασθενή ή φιλοξε-
νούμενο, ή αποστειρώνεται πριν χρησιμοποιηθεί 
στον επόμενο.
Για να περιοριστεί η μετακίνηση των ασθενών και 
η διασπορά του ιού, οι γιατροί καλούνται να χρησι-
μοποιούν φορητό εξοπλισμό για ακτινολογικές και 
άλλες εξετάσεις. Σε περίπτωση που χρειαστεί να 
προχωρήσουν σε διασωλήνωση ή άλλο χειρισμό 
που μπορεί να προκαλέσει εκτόξευση σταγονιδί-
ων, το νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να χρησι-
μοποιεί ειδική μάσκα που πληροί τις προδιαγραφές 
N95 ή το ευρωπαϊκό στάνταρ FFP2.
Σε αντίθεση με τις απλές χειρουργικές μάσκες, 
οι οποίες σχεδιάστηκαν για να προστατεύουν όχι 
αυτόν που τη φοράει αλλά τους γύρω του, οι μά-
σκες N95 εφαρμόζουν καλύτερα στο πρόσωπο και 
φιλτράρουν σχεδόν όλο τον αέρα που εισπνέει ο 
χρήστης. Είναι όμως εξαιρετικά άβολες και μάλλον 
ακατάλληλες για χρήση από τον γενικό πληθυσμό.

«Γρήγορα» εμβόλια γενετικού υλικού
Στην περίπτωση του SARS, της ασθένειας που 
μοιάζει περισσότερο με τον νέο κοροναϊό, οι 
επιστήμονες χρειάστηκαν περίπου 20 μήνες για 
να παρασκευάσουν ένα αποτελεσματικό εμβό-
λιο, το οποίο τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, 
αφού στο μεταξύ η επιδημία είχε σβήσει. Στην 
περίπτωση του SARS-CoV-2, το διάστημα αυτό 
θα μπορούσε να περιοριστεί στους τέσσερις μή-
νες. Και αν οι κλινικές δοκιμές ολοκληρωθούν 
με επιτυχία, το εμβόλιο θα μπορούσε να είναι 
έτοιμο για μαζική παραγωγή σε περίπου έναν 
χρόνο.
Προσπάθειες για την ανάπτυξη εμβολίου έχουν 
ξεκινήσει στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων της Κίνας, στο Πανεπιστήμιο του 

 AΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Σε όλα τα ελληνικά νοσοκομεία εκπαιδευμένο προσωπικό 
αναλαμβάνει να εντοπίζει τυχόν ύποπτους ασθενείς στον 
χώρο διαλογής, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται πριν από 
την είσοδο στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και να 
διαθέτει αφίσα που ενημερώνει τους προσερχομένους.

Χονγκ Κονγκ και σε ένα νοσοκομείο της Σανγκά-
ης, ενώ τα αμερικανικά Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας 
(NIH) συνεργάζονται για την ανάπτυξη εμβολί-
ου με τις εταιρείες βιοτεχνολογίας Moderna και 
Inovio Pharmaceuticals. Στη Βρετανία, το Imperial 
College έχει ήδη ξεκινήσει δοκιμές ενός υποψήφι-
ου εμβολίου σε ζώα.
Τα συμβατικά εμβόλια περιέχουν τα λεγόμενα 
αντιγόνα, μόρια του παθογόνου παράγοντα που 
αναγνωρίζονται ως ξένα από το ανοσοποιητικό 
σύστημα ώστε να παραχθούν αντισώματα. Αυτό 
σημαίνει ότι για να παρασκευαστεί το εμβόλιο απαι-
τείται η καλλιέργεια του ιού σε ζωντανά κύτταρα και 
στη συνέχεια η επεξεργασία του για την παραγωγή 
αντιγόνων. Όμως η διαδικασία αυτή απαιτεί χρόνο, 
κάτι που οι επιστήμονες δεν έχουν στη διάθεσή 
τους στην περίπτωση του νέου κοροναϊού.
Για να επιταχύνουν τη διαδικασία, ερευνητικά 
ιδρύματα σε όλο τον κόσμο στρέφονται σε μια νέα 
προσέγγιση, που ονομάζεται «πλατφόρμες ταχείας 
απόκρισης» (Rapied Response Platforms). Αφορά 
την ανάπτυξη εμβολίων που δεν περιέχουν αντιγό-
να αλλά μόνο τις γενετικές οδηγίες που απαιτούνται 
προκειμένου να παραχθούν αντιγόνα. Τα εμβόλια 

αυτά περιέχουν μόρια γενετικού υλικού, DNA ή 
RNA, τα οποία επιτρέπουν στα ανθρώπινα κύττα-
ρα να παράγουν μόνα τους μόρια του ιού, τα οποία 
στη συνέχεια αναγνωρίζονται ως εισβολείς. Όπως 
εξήγησαν ερευνητές της αμερικανικής Inovio 
Pharmaceuticals, η διαδικασία ανάπτυξης εμβολί-
ων που βασίζονται σε DNA ή RNA λειτουργεί σαν 
κασετόφωνο, στο οποίο μπορεί κανείς να αλλάξει 
κασέτα ανάλογα με τον ιό-στόχο: το εμβόλιο μπορεί 
θεωρητικά να χτυπήσει οποιαδήποτε νέα ασθένεια 
απλώς αλλάζοντας τις γενετικές οδηγίες που περι-
έχει.
Ακόμα όμως κι αν ένα εμβόλιο αποδειχθεί αποτε-
λεσματικό σε εργαστηριακές δοκιμές και σε πειρα-
ματόζωα, θα πρέπει στη συνέχεια να δοκιμαστεί 
σε ανθρώπους, μια διαδικασία που επίσης απαιτεί 
χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμα και αν το εμβόλιο 
είναι έτοιμο σε 16 εβδομάδες, όπως ελπίζουν οι 
ερευνητές, η παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα είναι 
απίθανο να ξεκινήσει πριν από το 2021, στο καλύ-
τερο σενάριο.
Παραμένει άγνωστο αν μέχρι τότε θα έχει σβήσει 
η νέα επιδημία.

Απομόνωση: Πώς θα διαχειριστούν τα 
νοσοκομεία τυχόν κρούσματα του κοροναϊού



 ΤΟΥ ΧΡΊΣΤΟΥ Χ. ΛΊΆΠΗ*

Α
πό τον Απρίλιο του 2009 έως τον Ιανουάριο του 
2010 ολόκληρη η παγκόσμια κοινότητα έζησε 
κάτω από την απειλή μιας κατακλυσμιαίας 
έκρηξης λοιμώξεων προκαλουμένων από 
ένα νέο στέλεχος του ιού της γρίπης τύπου Α, 
το οποίο ονομάστηκε Η1Ν1 2009. Σε ανάλογη 
κατάσταση βρισκόμαστε τώρα, μπροστά στον 

φόβο του κοροναϊού της επαρχίας Ουχάν της Κίνας.
Αποσκοπώντας στον προσδιορισμό της ετοιμότητας, της επιτήρη-
σης και των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, είχαμε μελετή-
σει τότε τις εκρήξεις των ιογενών λοιμώξεων που παρατηρήθηκαν 
σε δύο στρατόπεδα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτές οι 
δύο εκρήξεις απείλησαν ένα κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων 
(Αύγουστος 2009 - Σεπτέμβριος 2009) και μία παραγωγική σχολή 
(Νοέμβριος 2009 - Δεκέμβριος 2009).
Κατορθώσαμε να περιορίσουμε την ευρεία διάδοση της ασθέ-
νειας εντός των στρατοπέδων, διαχειριστήκαμε επιτυχώς τα ζη-
τήματα πανικού και ανησυχίας της κοινής γνώμης, διατηρώντας 
παράλληλα το αξιόμαχο των μονάδων. Καθώς η επίτευξη αυτών 
των στόχων κατέστη δυνατή χωρίς την εφαρμογή περιορισμών 
τύπου καραντίνας, χωρίς τη χορήγηση αντιικών και την εφαρμογή 
πολύπλοκων διαγνωστικών δοκιμασιών για κάθε κλινικώς ύπο-
πτο κρούσμα της νόσου, μπορεί να προταθεί και για τον κοροναϊό 
(ο οποίος αποτελεί έναν επίσης RNA ιό, υψηλότερης, είναι η αλή-
θεια, μεταδοτικότητας από τον Η1Ν1, αλλά μικρότερου βάρους συ-
μπτωματολογίας) ένα νέο μοντέλο διαχείρισης κρίσεων, το οποίο 
θα εγγυάται αποτελεσματικές αντιδράσεις απέναντι σε επιδημικά 
κύματα ιών, όπως αυτό του κοροναϊού που βρίσκεται προ των 
πυλών.
Ο μεγάλος θεωρητικός του Πολέμου Καρλ φον Κλάουζεβιτς στο 
μνημειώδες έργο του «Περί του Πολέμου» αναφέρεται στην τρι-
μερή φύση του πολέμου, την οποία συγκροτούν οι τυφλές φυσι-
κές δυνάμεις (όπως είναι η βία και το μίσος που επιδρούν στους 
εμπλεκόμενους λαούς), η τύχη (που επιδρά στους αντιμαχόμενους 
στρατούς) και η πολιτική (που εκφράζεται με τις αποφάσεις της κυ-
βέρνησης). Αναφέρει, λοιπόν, ο Κλάουζεβιτς πως «ο πόλεμος δεν 
είναι μόνον ένας γνήσιος χαμαιλέων που μεταβάλλει τη φύση του 
σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση αλλά είναι, ως συνολικό φαινό-
μενο και σε συνδυασμό με τις τάσεις που κυριαρχούν σ’ αυτόν, και 
μία εκπληκτική τριάδα» («Περί του Πολέμου», εκδ. 1999).

Κατ’ αναλογία, η στρατηγική μας στον πόλεμο ενάντια στη διάδο-
ση των ιών, που συχνά μεταλλάσσουν, ως άλλοι χαμαιλέοντες, 
το αντιγονικό τους περίβλημα δημιουργώντας νέους τύπους, ικα-
νούς να προκαλούν πανδημίες, μπορεί να αναλυθεί στις αντίστοι-
χες τρεις συνιστώσες:
Με την επιδημία να τοποθετείται στην κορυφή του τριγώνου (ως 
τυφλή φυσική δύναμη), την τύχη να επιδρά στις υγειονομικές δο-
μές και υπηρεσίες, αλλά και στις πιθανές γενετικές τροποποιήσεις 
του ιού, και την πολιτική να καλείται να λάβει δύσκολές αποφά-
σεις, όπως, για παράδειγμα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότη-
τα της χορήγησης των εμβολίων (Σχήμα 1).
Καθώς μάλιστα νεότερες θεωρήσεις των απόψεων του Κλάου-
ζεβιτς προτείνουν τη συμπερίληψη των παραμέτρων της τεχνο-
λογίας και της λογιστικής και τον συνακόλουθο μετασχηματισμό 
της τριμερούς φύσης του πολέμου (Κουβελιώτης 2002), βλέπου-
με πως και το τριγωνικό μοντέλο της στρατηγικής μας για την 
αντιμετώπιση των επιδημιών μπορεί να ακολουθήσει ανάλογους 
μετασχηματισμούς. Με τη βιοτεχνολογία να ασκεί την επίδρασή 
της μέσα από τη φαρμακοβιομηχανία και την παρασκευή εμβολί-
ων και αντιικών φαρμάκων και τη λογιστική να εκφράζεται, στον 
χώρο της στρατηγικής καταπολέμησης των επιδημιών, μέσα από 
την οργάνωση των εμπλεκομένων υπηρεσιών υγείας και την 
αξιοποίηση και ορθή κατανομή των μέσων, των πόρων και των 

αποθεμάτων τους (Σχήμα 2).
Η χρησιμοποίηση θεωρητικών μοντέλων από τον χώρο των 
κοινωνικών επιστημών στην επιδημιολογική και κλινική πράξη 
μπορεί να αναδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη, όπως, για παράδειγμα, 
η θεωρία του Μπουρντιέ, υπό το πρίσμα της οποίας αποκτά ξε-
χωριστή σημασία η οικονομική αξιολόγηση στο μικροεπίπεδο της 
κλινικής απόφασης (Lessard et al 2010).
Η αξιολόγηση και η ανάλυση των συγκεκριμένων επιδημιολογι-
κών δεδομένων, όχι μόνο υπό το ψύχραιμο πρίσμα της χρονικής 
απόστασης που μεσολάβησε και του τελικώς επιτυχούς ελέγχου 
της επιδημίας, αλλά κυρίως εντός των υγειονομικών και κοινω-
νικών συμφραζομένων που χαρακτήριζαν τα γεγονότα εν τη γε-
νέσει τους, αναμένεται να αποτελέσει σημαντική πηγή άντλησης 
συμπερασμάτων για τον ακόμη πιο επιτυχή και αποτελεσματικό 
χειρισμό ανάλογων καταστάσεων που ενδεχομένως να ενσκή-
ψουν στο μέλλον, τόσο στη μικροκλίμακα συγκεκριμένων πληθυ-
σμιακών ομάδων όσο και στην κοινωνική και παγκόσμια υγειο-
νομική μεγακλίμακα.

*Ο Χρίστος Χ. Λιάπης, MD, MSc, PhD, είναι ψυχίατρος -  
διδάκτωρ του Πανεπιστημίουμίου Αθηνών. chliapis@yahoo.gr,  
@Chris_Liapis

Περί του πολέμου των ιών…
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Α
ντιμέτωπη με ένα σκληρό 
«ιδιωτικό» κράτος με κα-
νόνες και πολύ σκληρούς 
μηχανισμούς επιβολής 
βρέθηκε ξαφνικά η ελλη-
νική κοινωνία μετά το α-
ποτρόπαιο έγκλημα της 

οδού Μενάνδρου, όπου ένας 25χρονος Αφγα-
νός δολοφονήθηκε και ένας 23χρονος τραυ-
ματίστηκε σοβαρά, γιατί δεν πλήρωναν για να 
τους επιτραπεί να πουλούν τσιγάρα στη συγκε-
κριμένη περιοχή, στο κέντρο της Αθήνας, ελά-
χιστα λεπτά με τα πόδια από το δημαρχείο ή 
το Σύνταγμα.
Σε αυτή την υπόθεση, όμως, τρία είναι τα στοι-
χεία τα οποία εντυπωσίασαν την κοινωνία:
•  Tα τσιγάρα που πωλούνται είναι λαθραία, άρα 

παράνομα.
•  Την άδεια για πώληση λαθραίων τσιγάρων 

στα πεζοδρόμια της Μενάνδρου τη δίνουν 
Πακιστανοί.

•  Η αστυνομία ήξερε τις συμμορίες που επι-
βάλλουν τον «νόμο» τους στην περιοχή και 
τόσο ο δράστης όσο και το θύμα της δολο-
φονίας ήταν γνωστοί στις υπηρεσίες της, 
καθώς, όπως χαρακτηριστικά είπε ο υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυ-
σοχοΐδης: «Κυκλοφορούν χιλιάδες στην Ελ-
λάδα. Οι περισσότεροι έχουν ένα χαρτί του 
αιτούντος άσυλο. Το άσυλό τους πρόκειται να 
εκδικαστεί σε 2-4 χρόνια. Πολλές φορές το 

χαρτί είναι πλαστό. Πολλοί από αυτούς τους 
ανθρώπους είναι παραβατικοί και ορισμένοι 
πηγαίνουν στο οργανωμένο έγκλημα».

Οι αστυνομικές ερμηνείες 
ενός εγκλήματος
O κ. Χρυσοχοΐδης έμεινε στην πολιτική 
πλευρά της αστυνομικής διάστασης του γεγο-
νότος και απέδωσε την κατάσταση στην προ-
στασία που παρείχε σε όλους αυτούς τους αν-
θρώπους ο νόμος για το άσυλο, χωρίς όμως να 
εξηγήσει τι γίνεται με όσους έχουν, όπως είπε, 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
των αμερικανικών υπηρεσιών, 
οι μαφίες, ακόμη και όταν 
επιτύχουν τη νομιμοποίηση 
των κεφαλαίων, δεν σταματούν 
να μετέρχονται τις βίαιες 
μεθόδους με τις οποίες 
απέκτησαν τον πλούτο.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΓΆΝΤΩΣΗ 
ΤΩΝ ΜΆΦΙΩΝ ΤΗΣ ΆΘΗΝΆΣ 
ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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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
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κοινωνία

«πλαστό» χαρτί ασύλου, ενώ απέφυγε να ανα-
φερθεί στους τρόπους αντιμετώπισης του ορ-
γανωμένου εγκλήματος.
«Διάλεξαν λάθος χώρα και τόπο για να εγκλη-
ματούν» είπε και επανέλαβε ότι «θα φύγουν 
από τη χώρα», διαβεβαιώνοντας ότι μέχρι τότε 
«δεν πρόκειται ποτέ να αφεθούν ελεύθεροι, 
για λόγους προστασίας της κοινωνίας».
Σε παρόμοια πολιτική διάσταση κινήθηκε και 
ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Γιάννης Ραγκούσης, σύμφωνα με τον 
οποίο η δολοφονία της Μενάνδρου αποτελεί ε-
πιβεβαίωση του ΣΥΡΙΖΑ.
«Δυστυχώς, με τραγικό τρόπο επιβεβαιωνό-
μαστε. Για μία ακόμη φορά σήμερα αποδεί-
χθηκε ότι ο αστυνομικός λαϊκισμός της κυβέρ-
νησης, που αρχίζει και τελειώνει στην παρα-
γωγή αστυνομικού, επικοινωνιακού θεάματος, 
δεν είναι η λύση στην εγκληματικότητα, που 
προχωρά ακάθεκτη» είπε ο κ. Ραγκούσης με α-
φορμή το περιστατικό στη Μενάνδρου.

Οι οικονομικές ερμηνείες
Όμως η δολοφονία της Μενάνδρου δεν αποκά-
λυψε παρά την κορυφή ενός παγόβουνου πα-
ρανομίας, το οποίο διογκώθηκε επικίνδυνα με 
την ανοχή των αρχών την περίοδο της κρίσης.
Σύμφωνα με έκθεση της KPMG, την οποία επι-
καλείται σε άρθρο του το Bloomberg, μόνο το 
2018 τα έσοδα που απώλεσε το ελληνικό Δημό-
σιο από τα λαθραία τσιγάρα ανέρχονται σε 740 
εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου το 1/3 του εισπρα-
κτέου ΕΝΦΙΑ.
Η Ελλάδα είναι η πρωτεύουσα της απομίμησης 
τσιγάρων στην Ε.Ε., ανέφερε το Bloomberg, 
σχολιάζοντας την έρευνα της KPMG, σύμφωνα 
με την οποία σχεδόν το 1/4 του συνόλου των 
τσιγάρων που πουλήθηκαν στην Ελλάδα το 
2018 ήταν λαθραία, ενώ ο αριθμός των νόμι-
μων τσιγάρων μειώθηκε στα 16,7 δισεκατομμύ-
ρια το 2018, σχεδόν το μισό από το 2009, και το 

ποσοστό των λαθραίων τσιγάρων αυξήθηκε στο 
23,6% από το 3% το 2009.
Τα τεράστια κέρδη της περιόδου διευκόλυναν 
τις επενδύσεις των εμπόρων παράνομου κα-
πνού σε τεχνολογία, η οποία αγγίζει πλέον τη 
βιομηχανική παραγωγή, όπως προκύπτει από 
το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια μόνο στην 
Αθήνα εντοπίστηκαν εννέα εργοστάσια παρα-
γωγής πλαστών τσιγάρων, ενώ παρόμοιες μο-
νάδες λειτουργούν και σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδας. Από την άλλη, αρκετές φορές έχουν 
κατασχεθεί ολόκληρα πλοία που μετέφεραν 
πλαστά τσιγάρα.
Το άρθρο του Bloomberg ισχυριζόταν ότι οι 
παραγωγοί πλαστών τσιγάρων εικοσαπλασιά-
ζουν τα κέρδη τους κάθε χρόνο, δηλαδή η ε-
πένδυση 1 εκατ. ευρώ για ένα εργοστάσιο απο-
φέρει 20 εκατ. ευρώ σε έναν χρόνο.
Η υψηλή κερδοφορία ενισχύεται και από το 
γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμο φτηνό εργατικό 
δυναμικό, από Ασιάτες μετανάστες, όπως αυτοί 

που περιέγραψε ο κ. Χρυσοχοΐδης, οι οποίοι 
δουλεύουν χωρίς κανένα επιπλέον εργασιακό 
κόστος και με μοιρασμένα τα έσοδα με τους πα-
ραγωγούς.
Με βάση αυτά τα στοιχεία προκύπτει ότι ο έ-
λεγχος των αγορών παράνομου καπνού και των 
τελικών σημείων πώλησης είναι εξαιρετικά ση-
μαντικός. Άλλωστε και η δημιουργία συμμο-
ριών που ελέγχουν τους κανόνες της παράνο-
μης διακίνησης στις αγορές του κέντρου της Α-
θήνας είναι επίσης πολύ φτηνή.
Όπως και η ζωή αυτών που παραβαίνουν τους 
κανόνες, όπως απέδειξε η δολοφονία του νεα-
ρού Αφγανού που αψήφησε τους εμπορικούς 
κανόνες της Μενάνδρου και την ιδιοκτησία 
της πιάτσας, προφανώς προμηθευόμενος τσι-
γάρα από ανταγωνιστική ομάδα παραγωγής 
που ήθελε να μπει στη συγκεκριμένη αγορά.

Τα πλαστά χαρτιά
Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό το νομικό κα-
θεστώς με το οποίο βρίσκονταν στην Ελλάδα 
ο δράστης και το θύμα, αν και η πακιστανική 
καταγωγή του δράστη θεωρητικά δεν τον ε-
ντάσσει στις εθνικές ομάδες δικαιουμένων διε-
θνούς προστασίας, στις οποίες θα μπορούσε να 
ανήκει το θύμα ως Αφγανός.
Όμως η παρουσία τους στην Ελλάδα ανοίγει 
και το ζήτημα των «πλαστών» χαρτιών ασύλου 
στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Πρόκειται για άλλη μια μεγάλη και ιδιαίτερα 
προσοδοφόρα βιομηχανία, η οποία παράγει ε-
ξαιρετικά υψηλά κέρδη.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της α-
στυνομίας, μόνο στο αεροδρόμιο «Μακεδο-
νία» της Θεσσαλονίκης κατά το έτος 2019 οι α-
στυνομικοί συνέλαβαν συνολικά 1.547 άτομα 
τα οποία προσπάθησαν ανεπιτυχώς να ταξιδέ-
ψουν παράνομα προς χώρες του εξωτερικού.
Οι εκτιμήσεις από την αγορά των πλαστών εγ-
γράφων ανεβάζουν την αξία ενός πλαστού δια-
βατηρίου σε περίπου 5.000 ευρώ.
Προφανώς δεν τους έπιασαν όλους. Αν τους 
είχαν πιάσει, η επιχείρηση «πλαστά διαβατή-
ρια» θα είχε σταματήσει οριστικά.
Η αγορά λέει ότι πιάνουν έναν στους δέκα. Δη-
λαδή περίπου 15.000 άνθρωποι προσπάθησαν 
να φύγουν. Δηλαδή κυκλοφόρησαν στην αγορά 
περίπου 15.000 πλαστά διαβατήρια.
Και έναν στους δύο να πιάνουν, οι 1.547 συλλήψεις 
σημαίνουν ότι τυπώθηκαν περίπου 3.000 πλαστά 
διαβατήρια, άρα ο τζίρος έφτασε τα 15 εκατ. ευρώ.
Ο τζίρος των παράνομων επιχειρηματικών δρα-
στηριοτήτων έχει γιγαντωθεί και θα αναζητή-
σει –αν δεν αναζητά ήδη– νομιμοποίηση.
Αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αμερικα-
νικών υπηρεσιών, ακόμη και αν οι μαφίες επι-
τύχουν τη νομιμοποίηση των κεφαλαίων, δεν 
σταματούν να μετέρχονται τις βίαιες μεθόδους 
με τις οποίες απέκτησαν τον πλούτο.

H δολοφονία της 
Μενάνδρου δεν αποκάλυψε 
παρά την κορυφή ενός 
παγόβουνου παρανομίας, 
το οποίο διογκώθηκε 
επικίνδυνα με την ανοχή 
των αρχών την περίοδο της 
κρίσης.



Α
ν και στην Ελλάδα υπάρχει επενδυτική κινη-
τικότητα, αυτή απέχει αρκετά από την έκρηξη 
που επιδιώκει η κυβέρνηση. Σε αυτό το συ-
μπέρασμα καταλήγει το Εμπορικό και Βιομηχα-
νικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), επισημαί-
νοντας παράλληλα την ανάγκη να συνεχιστούν οι 

επενδύσεις.
«Καταγράφεται επενδυτική κινητικότητα στη χώρα μας, έχουν δοθεί 
κίνητρα με τα οποία έχει ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον επενδυτών, 
όμως τα στοιχεία δείχνουν πως το ποσοστό του ΑΕΠ που επενδύεται 
στην οικονομία απέχει ακόμα πολύ από την έκρηξη επενδύσεων που 
επιδιώκουμε στη χώρα μας. Από τα 35 δισ. ευρώ προ κρίσης, στα επί-
πεδα των 10 δισ. ευρώ και στο μόλις 6% του ΑΕΠ, μπορεί κανείς να 
διαπιστώσει το μέγεθος του επενδυτικού χάσματος που δημιουργή-
θηκε την τελευταία δεκαετία» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση 
του ΕΒΕΠ, όπου γίνεται ανάλυση για τις επενδυτικές προσπάθειες.
Το Επιμελητήριο εστιάζει στις προσπάθειες της κυβέρνησης για την 
ενίσχυση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αρχικά, αυξήθηκε το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από τα 5 δισ. ευρώ στα 6,7 δισ. ευρώ 
το 2019, ενώ θα αυξάνεται κατά 0,5% του ΑΕΠ κάθε χρόνο από το 
2020. Δεύτερον, η κυβέρνηση μείωσε τη φορολογία των επιχειρή-
σεων, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα φιλικό επιχειρηματικό περι-
βάλλον.
Και σε όλα αυτά πρέπει να προστεθούν και οι συμφωνίες των τελευ-
ταίων μηνών για επενδύσεις 55 δισ. ευρώ στην αγορά ενέργειας με 
νέες μονάδες ΑΠΕ, ηλεκτρικών δικτύων, αγωγούς και αποθήκευση 
φυσικού αερίου, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας σε ακίνητα, 
λιμάνια και μαρίνες, καθώς και για άλλα ιδιωτικά επιχειρηματικά 
σχέδια από τη βιομηχανία, την αγροδιατροφή, τα απορρίμματα, τα 
logistics, τον τουρισμό και το εμπόριο.

Οι νέες επενδύσεις
Ιδιαίτερα σημαντικές κρίνονται και οι ενέργειες της Διυπουργικής 
Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς άρχισε το έργο της με 
την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, τις τουριστικές υποδομές της Leptos Group, το σύν-
θετο έργο της Βιοχάλκο στον Ελαιώνα, με στόχο να αλλάξει επιχει-
ρηματικά η περιοχή.
Εξάλλου πέρυσι στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας θεμελιώθηκε από τη 

«Μυτιληναίος» και παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου της 
General Electric Power Europe ο μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτρο-
παραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο. Ο σταθμός σηματοδοτεί 
την πρώτη μεγάλη επένδυση, ύψους 300 εκατ. ευρώ, της νέας βι-
ομηχανικής επανάστασης στη χώρα, καταγράφοντας την εμπιστο-
σύνη στο αναδυόμενο οικονομικό περιβάλλον.
Την ίδια στιγμή ο αμερικανικός φαρμακευτικός κολοσσός Pfizer ε-
πέλεξε τη Θεσσαλονίκη για τη δημιουργία ενός εκ των έξι συνολικά 
«digital hubs» που προγραμματίζει παγκοσμίως, με μια επένδυση 
που βάζει την Ελλάδα στον διεθνή χάρτη της έρευνας νέων φαρμά-
κων, προαναγγέλλοντας νέες επενδύσεις. Η επένδυση της Pfizer ε-
κτιμάται ότι θα ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους, με δυνα-
τότητα να προσφέρει σε πρώτη φάση 200 θέσεις εργασίας.
Σε άλλους κλάδους, δεσπόζει η επένδυση της Cosco στο λιμάνι του 
Πειραιά, ύψους 600 εκατ. ευρώ, της Dimand, επίσης στον Πειραιά, 
ύψους 250 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας σύγχρονες εγκαταστάσεις 
για 10.000 εργαζόμενους, η νέα επένδυση της Knauf στην Αμφιλο-
χία, η επένδυση της Friesland Campina Hellas στο Πρότυπο Εργο-
στάσιο ΝΟΥΝΟΥ της Πάτρας, αλλά και η επενδυτική κινητικότητα 
από μεγάλους «retailers» σε όλη την Ελλάδα.

Επαφές με επενδυτές
Ωστόσο, η κυβέρνηση συνεχίζει τις επαφές της με δυνάμει επεν-
δυτές.

Η Invenergy, ένας από τους έξι 
μεγαλύτερους ιδιοκτήτες αιολικών 
πάρκων στις ΗΠΑ, ετοιμάζεται να ανοίξει 
γραφεία στην Αθήνα και να επενδύσει 
στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ.
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ΥΠΆΡΧΕΙ… 
ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΆ, 
ΑΛΛΑ ΌΧΙ… 
ΈΚΡΗΞΗ 
ΈΠΈΝΔΎΣΈΩΝ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Volkswagen. Συγκεκριμένα, ο υ-
φυπουργός Εξωτερικών και κλιμάκιο στελεχών της Volkswagen ε-
πισκέφθηκαν τη Θάσo, προκειμένου να εξετάσουν επιτόπια τα στοι-
χεία για project που αφορά την ηλεκτροκίνηση σε νησιά.
Εξάλλου, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εντός του 
2020, εκτός από τα γνωστά εμβληματικά επενδυτικά έργα, όπως του 
Ελληνικού (ύψους 2 δισ. ευρώ), των περιφερειακών αεροδρομίων 
(1,2 δισ. ευρώ) και αυτό στο Καστέλι (480 εκατ. ευρώ), αναμένονται 
συμφωνίες για επενδύσεις στην αγορά ενέργειας ύψους 14 δισ. ευρώ 
σε βάθος δεκαετίας.
Επίσης, από το ΤΑΙΠΕΔ αναμένονται έσοδα 2,4 δισ. ευρώ από την 
ιδιωτικοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, των Ελληνικών 
Πετρελαίων και των ΔΕΠΑ υποδομών και εμπορίας. Επιπλέον, από 
το Υπερταμείο, για το 2020, εκτιμώνται έσοδα 850 εκατ. ευρώ, από 
τα συνολικά 5,5 δισ. ευρώ της περιουσίας που ανήκει σε 14 διαφορε-
τικές ΔΕΚΟ.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον παρατηρείται σε 12 κατηγο-
ρίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως στον τουριστικό κλάδο, 
με ήδη προγραμματισμένες επενδύσεις αξίας 2,5 δισ. ευρώ, στα λιμά-
νια και τις μαρίνες με εκτιμώμενες επενδύσεις 1,5 δισ. ευρώ, στον α-
γροτικό τομέα με 1,2 δισ. ευρώ, στις εξορύξεις με 1,1 δισ. ευρώ, στην 
αγορά ακινήτων με 1 δισ. ευρώ, στη διαχείριση απορριμμάτων με 1 
δισ. ευρώ, στις τηλεπικοινωνίες με 870 εκατ. ευρώ, στα τρένα και τις 
συγκοινωνίες με 400 εκατ. ευρώ, στα καπνικά προϊόντα με 300 εκατ. 
ευρώ, στις εμπορικές αλυσίδες λιανικής με 250 εκατ. ευρώ, στα εμπο-
ρευματικά κέντρα με 200 εκατ. ευρώ και στη βιομηχανία τροφίμων-
ποτών με 160 εκατ. ευρώ.

Έρχεται η Invenergy
Εν τω μεταξύ, ένας από τους έξι μεγαλύτερους ιδιοκτήτες αιο-
λικών πάρκων στις ΗΠΑ και ο μεγαλύτερος παραγωγός αιολι-
κών στη Βόρεια Αμερική ετοιμάζεται να ανοίξει γραφεία στην 
Αθήνα και να επενδύσει στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ. Πρό-
κειται για την Invenergy, έναν διεθνοποιημένο παίκτη, με πα-
ρουσία σε ΗΠΑ, Μεξικό, Λατινική Αμερική, Ιαπωνία, Βρετα-
νία, Πολωνία, που, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, έχει α-
ναπτύξει συνολικά 150 έργα, ισχύος 24.100 MW, τα οποία 
μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης 4,77 εκα-
τομμυρίων σπιτιών.



 ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

Ό
ταν το 2013 ο Έντουαρντ Σνόου-
ντεν, εργαζόμενος στην NSA και 
στη CIA, αποκάλυψε την υπόθε-
ση μαζικών παρακολουθήσεων 
από τις αμερικανικές μυστικές 
υπηρεσίες μέσω μεγάλων ψη-

φιακών κολοσσών, ο κόσμος μιλούσε για το 
σκάνδαλο του αιώνα. Ωστόσο, αυτό που δεν ξέ-
ραμε τότε ήταν ότι αυτές οι αποκαλύψεις ήταν 
μόνο η μία πλευρά του νομίσματος, καθώς οι 
πανίσχυρες μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ πα-
ρακολουθούσαν από τη δεκαετία του ’50 συνο-
μιλίες και απόρρητα έγγραφα από πολλές και 
πανίσχυρες χώρες του κόσμου. Οι πληροφορί-
ες αυτές έδωσαν την ευκαιρία σε ηγέτες κρα-
τών να παρέμβουν σε πολεμικές συρράξεις, 
σε σημαντικές συνόδους κορυφής, σε ύψιστης 
σημασίας γεγονότα και να αλλάξουν τη ροή της 
Ιστορίας.

Ο ρόλος της CIA
Στις αποκαλύψεις αυτές προέβη την περασμέ-
νη εβδομάδα η εφημερίδα «Washington Post» 
σε συνεργασία με το γερμανικό κανάλι ZDF και 
το ελβετικό SRF. Για περισσότερα από πενήντα 
χρόνια οι κυβερνήσεις πολλών κρατών εμπι-
στεύονταν μία εταιρεία υψηλής τεχνολογίας για 
να διατηρεί τις επικοινωνίες τους ασφαλείς από 
πράκτορες, κατασκόπους και τρομοκράτες. Οι 
επικοινωνίες των κυβερνητικών στελεχών και 

κρατικών αξιωματούχων σε όλο τον κόσμο 
περνούν από συστήματα κρυπτογράφησης 
προκειμένου να μένουν απόρρητες και ο κο-
λοσσός που είχε αναλάβει το εγχείρημα ήταν η 
ελβετική εταιρεία Crypto AG.
Η τελευταία πωλούσε πανάκριβο εξοπλισμό σε 
περισσότερες από 120 χώρες του κόσμου από 
το 1950 κι έπειτα. Το Ιράν, χώρες της Λατινικής 
Αμερικής, η Ινδία, το Πακιστάν, ακόμα και το 
Βατικανό, ήταν μόνο μερικοί από τους βασικούς 
της πελάτες. Αυτό όμως που δεν γνώριζαν οι 
πελάτες ήταν πως η εν λόγω εταιρεία ανήκε στη 
CIA και στην BND (μυστικές υπηρεσίες της Δυ-
τικής Γερμανίας), σε μια συμμαχία που σκοπό 
είχε την παρακολούθηση των χωρών για την 
προάσπιση της ασφάλειας του κόσμου μετά τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι τουλάχιστον ισχυ-
ρίζεται η CIA.
CIA και BND παρενέβαιναν στον εξοπλισμό που 
αγόραζαν οι κυβερνήσεις, ώστε να μπορούν να 
παρακολουθούν όλες τις επικοινωνίες, γρα-
πτές και προφορικές, εν αγνοία των δεύτερων. 
Η τεράστια επιχείρηση παρακολούθησης πήρε 
το όνομα «Rubicon» (Ρουβίκων) και όπως ανα-
φέρεται σε απόρρητο έγγραφο της CIA «ήταν το 
μεγαλύτερο πραξικόπημα στη συλλογή πληρο-
φοριών για τον αιώνα που διανύουμε».

Ίστορικά γεγονότα
Οι πληροφορίες που συλλέγονταν από CIA και 

BND οδηγούσαν σε καίριες παρεμβάσεις την 
κυβέρνηση των ΗΠΑ και όχι μόνο.
Για παράδειγμα, όσον αφορά τις συνομιλίες 
στο Καμπ Ντέιβιντ στα τέλη της δεκαετίας του 
’70 όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζίμι Κάρ-
τερ μεσολάβησε για να καταλήξουν Αίγυπτος 
και Ισραήλ σε συμφωνία ειρήνης, η CIA είχε 
παρακολουθήσει συστηματικά τις επικοινω-
νίες του Αιγύπτιου Προέδρου Ανουάρ Σαντάτ 
και οι ΗΠΑ ήξεραν πώς να χειριστούν τη συμ-
φωνία, δεδομένου ότι γνώριζαν απόρρητες 
πληροφορίες.
Κατά την αμερικανική εισβολή στον Παναμά 
ο ηγέτης της χώρας Μανουέλ Νοριέγκα φυ-
γαδεύτηκε στην Αποστολική Νουντσιατούρα 
χωρίς να ξέρει ότι το Βατικανό και οι εκπρό-
σωποί του σε όλες τις χώρες χρησιμοποιού-
σαν τεχνολογία και συσκευές της Crypto για 
την επικοινωνία τους. Κάπως έτσι κατόρθω-
σαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να τον 
εντοπίσουν.
Αργεντινή και Χιλή επίσης ήταν πελάτες της 
Crypto, γεγονός που έδωσε στις ΗΠΑ έγκαι-
ρη πληροφόρηση αναφορικά με την κρίση στη 
Χιλή μετά την εκλογή του Σαλβαδόρ Αλιέντε 
και έτσι το 1973 πραγματοποιήθηκε το αιμα-
τηρό πραξικόπημα με την υποστήριξη της CIA 
που κατέληξε σε χιλιάδες συλλήψεις και δο-
λοφονίες αντιφρονούντων.
Η CIA υπέκλεψε επικοινωνίες της Αργεντινής 
σχετικά με την επιχείρηση στις νήσους Φό-
κλαντ. Tον Απρίλιο του 1982 η Αργεντινή εισέ-
βαλε στα υπό βρετανική κυριαρχία Φόκλαντ. 
Η βρετανική κυβέρνηση υπό τη Μάργκαρετ 
Θάτσερ απέστειλε ναυτικές και αεροπορικές 
δυνάμεις για να επανακτήσει τις νήσους. Η 
σύγκρουση διήρκεσε 74 ημέρες και η Αργε-
ντινή παρέδωσε τα νησιά. Καίριο σημείο για 
την έκβαση της σύρραξης ήταν οι πληροφορί-
ες που δόθηκαν στη Θάτσερ από τη CIA και την 
οδήγησαν στην απόφαση της βύθισης του αρ-
γεντίνικου καταδρομικού «Belgrano», όπου 
σκοτώθηκαν 323 μέλη του πληρώματός του.
Οι ΗΠΑ κατόρθωσαν να σώσουν Αμερικα-
νούς διπλωμάτες υπό ομηρία στο Ιράν πα-
ρακολουθώντας μυστικές συνομιλίες των 
Ιρανών αξιωματούχων, ενώ το 1986 βομβάρ-
δισαν θέσεις στη Λιβύη, όταν άκουσαν από τις 
συσκευές της Crypto ότι η χώρα είχε δώσει 
εντολή για τρομοκρατικό χτύπημα σε ντισκο-
τέκ του Βερολίνου όπου έχασαν τη ζωή τους 

Αμερικανοί στρατιώτες.

Όλα στο φως
Το πρόγραμμα «Ρουβίκων» είχε όρια, όπως 
αναφέρει η «Washington Post». Οι βασικοί 
ανταγωνιστές των ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα, δεν 
ήταν ποτέ πελάτες της Crypto, καθώς μέσω των 
δικών τους μυστικών υπηρεσιών γνώριζαν για 
τους στενούς δεσμούς της ελβετικής εταιρείας 
με τη Δύση και την απέφευγαν. Ωστόσο, έγγρα-
φα της CIA αναφέρουν ότι οι κατάσκοποι έμαθαν 
πολλές και σημαντικές πληροφορίες από τις συ-
νομιλίες που είχαν Ρωσία και Κίνα με χώρες τις 
οποίες παρακολουθούσε η CIA.
Η μυστική επιχείρηση έγινε επικίνδυνη στις αρ-
χές του ’90, όταν οι Ιρανοί απέκτησαν υποψίες 
για τις συσκευές που χρησιμοποιούσαν, με απο-
τέλεσμα να συλλάβουν για ανάκριση και βασα-
νιστήρια τον βασικό διαμεσολαβητή πωλήσεων 
της Crypto στο Ιράν. Το 1992 ο Χανς Μπούελερ, 
κορυφαίος πωλητής της Crypto που χειριζόταν 
τις πωλήσεις σε Ιράν και αραβικές χώρες, συ-
νελήφθη χωρίς να γνωρίζει τίποτα. Το γεγονός 
έλαβε τεράστια δημοσιότητα και η CIA δεν μπό-
ρεσε να σώσει τον Μπούελερ παρά εννέα μήνες 
αργότερα, για να μην κινήσει υποψίες.
Η γερμανική BND φοβήθηκε τις αποκαλύψεις 
και στις αρχές του ’90 πούλησε το μερίδιό της 
από την Crypto στη CIA, η οποία έμεινε μόνη της 
στο παιχνίδι του «Ρουβίκωνα».
Έκτοτε ο αρχηγός της BND αναρωτιόταν αν η Γερ-
μανία θα ανήκε στον μικρό αριθμό κρατών που 
δεν παρακολουθούνταν από τους Αμερικανούς. Η 
ιστορία έδειξε ότι όποιος δεν είναι μαζί τους είναι 
απέναντί τους, αφού ο Έντουαρντ Σνόουντεν απο-
κάλυψε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούσαν μέχρι και το 
προσωπικό κινητό της καγκελαρίου Μέρκελ.
Η Crypto διαλύθηκε το 2018, καθώς η τεχνο-
λογία της δεν ήταν πλέον χρήσιμη. Η CIA και η 
NSA είχαν βρει άλλου τύπου τεχνολογικούς κο-
λοσσούς για να συλλέγουν πληροφορίες, όπως 
αναφέρουν και τα έγγραφα που έδωσε στη δη-
μοσιότητα ο Σνόουντεν.
Η υπόθεση «Ρουβίκων» ήταν ο προάγγελος 
της υπόθεσης «Σνόουντεν» και, όπως εύστοχα 
αναφέρει το ρεπορτάζ της «Washington Post», 
αποδεικνύει την ακόρεστη επιθυμία των αμε-
ρικανικών μυστικών υπηρεσιών για συλλογή 
πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό 
να διατηρήσουν, με θεμιτά και αθέμιτα μέσα, την 
κυριαρχία τους.

Υπόθεση Crypto: Μυστικές παρακολουθήσεις 
που άλλαξαν τη ροή της Ιστορίας

ΗΠΑ και Γερμανία παρακολουθούσαν μέσω των 
μυστικών υπηρεσιών τους περισσότερες από 120 
χώρες του κόσμου.“
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Τ
ις τελευταίες εβδομάδες απασχολεί διαρκώς τα 
ειδησεογραφικά πρακτορεία, καθώς η Τζέιν Φόντα 
είναι πλέον πιο συχνά υπό κράτηση στο αστυνομικό 
τμήμα απ’ ό,τι στο κόκκινο χαλί. Η Φόντα έχει ενταχθεί 
στις κινητοποιήσεις του «Fire Drill Fridays», μιας οι-
κολογικής οργάνωσης η οποία, με σύνθημα «Το σπίτι 

μας έχει πάρει φωτιά – Έλα να μας βρεις στους δρόμους», κατε-
βαίνει σε διαδηλώσεις στην Ουάσινγκτον για την κλιματική αλλαγή. 
Ωστόσο, από την Ουάσινγκτον στο Kodak Theatre του Λος Άντζελες 

η απόσταση δεν είναι μεγάλη. Και η 81χρονη σταρ ήταν εκείνη που 
έδωσε το μεγάλο Όσκαρ της βραδιάς, για την καλύτερη ταινία, στα 
«Παράσιτα», για να γίνει και πάλι είδηση. Όχι για τον πύρινο λόγο 
της για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά επειδή επέλεξε για 
πρώτη φορά να αποχαιρετήσει τα διάσημα ξανθά μαλλιά της και 
να υιοθετήσει ένα αλά γκαρσόν κούρεμα και ένα γκρι χρώμα. Η 
«αγέραστη» Τζέιν Φόντα με γκρίζα μαλλιά; Κι όμως. Η γυναίκα που 
φαίνεται να μην έχει ηλικία, με την αψεγάδιαστη, στητή σιλουέτα 
και την πάντα επιμελημένη εμφάνιση, άφησε την άσπρη ρίζα ελεύ-
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 ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Σύμφωνα με την έκθεση 
«Η Ασημένια Οικονομία στη 
Νοτιοδυτική Ευρώπη» του 
προγράμματος SilverSUDEO, «με 
420 δισ. ευρώ στην Ευρώπη, η 
αγορά για την Ασημένια Οικονομία 
είναι η αρχή σημαντικών 
εξελίξεων». Στη Γαλλία μελέτη 
εκτιμούσε ότι 53% της οικονομικής 
ζήτησης το 2015 προερχόταν από 
τους ηλικιωμένους. Στη Γερμανία 
η εκτιμώμενη αγοραστική δύναμη 
των ηλικιωμένων ανερχόταν στα 
316 δισ. ευρώ.

θερη, για να ταυτιστούν μαζί της εκατομμύρια γυναίκες που, ενώ 
διανύουν τις τελευταίες δεκαετίες τους, παραμένουν γοητευτικές, 
δραστήριες, υγιείς, εκπροσωπώντας ένα πολύ «ψαγμένο» και 
ενεργό καταναλωτικό κοινό.

Τα 60 είναι τα νέα 40
Για χρόνια, τα 40 και τα 50 ήταν ηλικιακό ορόσημο για μια γυναί-
κα. Με τις σύγχρονες, όμως, λαμπερές 40άρες και 50άρες, από 
την Τζούλια Ρόμπερτς και την Τζένιφερ Άνιστον μέχρι την Ελένη 

Ασημένια Οικονομία:  
Η καταναλωτική δύναμη  

των 60+ γυναικών
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μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη συγκριτικά με τους νεότε-
ρους, που τους απασχολεί έντονα η ανεργία, οι ώριμοι ή με-
σήλικοι καταναλωτές έχουν υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά 
την ποιότητα των παρεχόμενων σε αυτούς υπηρεσιών και 
προϊόντων, είναι λιγότερο ευάλωτοι στις «σειρήνες» της κα-
τανάλωσης και είναι ιδιαίτερα ενημερωμένοι. Κουβαλάνε και 
τόσα χρόνια στην πλάτη τους, που γνωρίζουν πώς να ξεχωρί-
σουν την «ευκαιρία», ποιο brand τούς εξαπατά και τι πραγμα-
τικά έχουν ανάγκη. Επειδή έχουν δοκιμάσει πολλά προϊόντα, 
είναι σε θέση να αποκρυπτογραφούν τα μηνύματα marketing 
και δεν πέφτουν τόσο εύκολα στις παγίδες της κατανάλωσης.

Οι νέοι «ηλικιωμένοι»
Οι πελάτες αυτοί δεν αποκαλούνται πλέον «γέροι». Συμβαδίζουν 
με την εποχή τους και θέλουν να μείνουν «για πάντα νέοι», ενώ 
ακολουθούν την τάση της εποχής «να θέλουμε να αρέσουμε» και 
καταναλώνουν κι αυτοί, απλώς με έναν διαφορετικό τρόπο.
Οι χειρουργικές αισθητικές επεμβάσεις είναι πλέον αποδε-
κτές, ενώ κερδίζουν συνεχώς έδαφος οι μη παρεμβατικές μέ-
θοδοι (π.χ. γέμισμα των ρυτίδων με υαλουρονικό οξύ). Οι νέοι 
«ηλικιωμένοι» δεν θέλουν να γίνουν σαν τους γονείς τους, 
που άφηναν να έρθει η φυσική φθορά του χρόνου. Σύμφωνα 
με έρευνες, 82% πιστεύουν ότι μπορούν να καθυστερήσουν τα 
σημάδια της γήρανσης, αν φροντίζουν την υγεία τους.
Ταυτόχρονα, δεν υποκύπτουν στις παρορμητικές αγορές και 
είναι πιο ενημερωμένοι. Και το γεγονός ότι είναι πιο εγκρατείς 
και απαιτητικοί δεν σημαίνει ότι δεν τολμούν. Η θέληση να εί-
σαι γοητευτικός δεν συγκρούεται πια με την ηλικία.

Ασημένια Οικονομία
Ο πληθυσμός της Ε.Ε. γερνάει λόγω της επιμήκυνσης της διάρ-
κειας ζωής και της μείωσης των γεννήσεων. Το Euromonitor 
στην έκθεσή του περί δημογραφικής γήρανσης (2015) προβλέ-
πει ότι ενώ το 2013 σε κάθε άτομο ηλικίας άνω των 65 ετών 
αντιστοιχούσαν τέσσερα άτομα ηλικίας 15 έως 64, το 2060 θα 
αντιστοιχούν μόνο δύο. Προβλέπει επίσης ότι το προσδόκιμο 
ζωής κατά τη γέννηση για τους άντρες θα αυξηθεί κατά 7,1 έτη 
και θα φτάσει στα 84,8 έτη το 2060, ενώ για τα γυναίκες κατά 6 
έτη και θα φτάσει στα 89,1 το ίδιο έτος.
Αν και γενικώς η γήρανση του πληθυσμού δημιουργεί προ-

Οι ώριμοι καταναλωτές έχουν 
υψηλές απαιτήσεις. Γνωρίζουν 
πώς να ξεχωρίσουν την 
«ευκαιρία», ποιο brand τούς 
εξαπατά και τι πραγματικά 
έχουν ανάγκη. Και επειδή έχουν 
δοκιμάσει πολλά προϊόντα, είναι 
σε θέση να αποκρυπτογραφούν 
τα μηνύματα marketing και δεν 
πέφτουν τόσο εύκολα στις παγίδες 
της κατανάλωσης.

Μενεγάκη, αυτό το όριο έχει καταρριφθεί από καιρό. Δυναμικές, 
όμορφες και επιτυχημένες, είναι σύμβολα μιας γενιάς γυναικών 
συμφιλιωμένων με τα πρώτα χρόνια της ωριμότητας. Τι γίνεται, 
όμως, με εκείνες που προηγούνται στην επετηρίδα; Με τις γυναί-
κες 60 και 70 ετών; Για δεκαετίες τις αποκαλούσαμε «γιαγιάδες». 
Σήμερα, μάλλον αυτές οι γιαγιάδες είναι ένα πολύ ενεργό κοινωνι-
κά, πολιτικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά κοινό.
Γι’ αυτό και πριν από λίγα χρόνια η L’Oréal ανακοίνωσε πως 
πρόσωπο της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι η Έλεν 
Μίρεν. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ήταν τότε 69 ετών 
και σήμερα 74. Γοητευτική, κατασταλαγμένη, οικονομικά ανε-
ξάρτητη, επαγγελματικά καταξιωμένη, ακριβοπληρωμένη, 
με αυτοπεποίθηση, δεν «ντρέπεται» να υπογραμμίσει τη σέξι 
πλευρά της – γιατί ναι, υπάρχει τέτοια σε μια γυναίκα 70 ετών.

Show me the money
Η Έλεν Μίρεν, βέβαια, δεν επιλέχτηκε τυχαία. Σε έρευνα που 
διενεργήθηκε για λογαριασμό της L’Oréal, σε ένα δείγμα 9.000 
γυναικών, η Μίρεν περιγράφηκε ως «μοναδική, έξυπνη και 
glamorous, που δείχνει ομορφότερη καθώς μεγαλώνει». Η 
L’Oréal φυσικά δεν αγκάλιασε τη Μίρεν ως μια κίνηση νίκης 
του γυναικείου κινήματος, αλλά αντιλήφθηκε πως η Βρετα-
νίδα ηθοποιός απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο καταναλω-
τικό κοινό. Για την ακρίβεια, στο βαρύ πυροβολικό. Εκείνες 
τις καταναλώτριες με δικό τους οικονομικό προϋπολογισμό, 
που σίγουρα ξεπερνάει αυτόν μιας εργαζόμενης στην αρχή 
της καριέρας της. Οι γυναίκες άνω των 60 υπολογίζεται πως 
ξοδεύουν 2 δισ. λίρες τον χρόνο (στην Αγγλία) σε καλλυντικά 
προϊόντα.
Το μήνυμα ελήφθη και οι εταιρείες κοσμετολογίας, πλέον όλο 
και συχνότερα, χρησιμοποιούν διασημότητες κάποιας ηλικίας 
για να διαφημίσουν τα προϊόντα τους. Η Τζούλιαν Μουρ και η 
Τζέιν Φόντα για τη L’Oréal, η Σούζαν Σαράντον για τη Revlon, 
η Τζέσικα Λανγκ για τον Marc Jacobs.
Η υπογεννητικότητα και η παράταση του προσδόκιμου ζωής 
έχουν ως συνέπεια οι μεγαλύτεροι σε ηλικία καταναλωτές –
και των δύο φύλων– να καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο 
στο σύνολο του πληθυσμού.
Αυτό όμως δεν τους κάνει απαραίτητα «πελάτες». Ενώ έχουν 
και σχετικά (ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική τους τάξη) 

βλήματα, ταυτοχρόνως προσφέρει και ευκαιρίες. Σύμφωνα με 
το Euromonitor, το 2020 η αγοραστική δύναμη των ατόμων 
ηλικίας 60+ θα φτάσει τα 15 τρισ. δολάρια.

Η αγορά προσαρμόζεται
Σύμφωνα με την έκθεση «Η Ασημένια Οικονομία στη Νοτιοδυ-
τική Ευρώπη» του προγράμματος SilverSUDEO, «με 420 δισ. 
ευρώ στην Ευρώπη, η αγορά για την Ασημένια Οικονομία είναι 
η αρχή σημαντικών εξελίξεων». Στη Γαλλία μελέτη εκτιμούσε 
ότι 53% της οικονομικής ζήτησης το 2015 προερχόταν από τους 
ηλικιωμένους. Στη Γερμανία η εκτιμώμενη αγοραστική δύνα-
μη των ηλικιωμένων ανερχόταν στα 316 δισ. ευρώ, ενώ στην 
Ισπανία οι αγορές ηλικιωμένων ήδη αντιστοιχούν στο 41% του 
προϋπολογισμού κατανάλωσης τροφίμων.
Παρ’ όλα αυτά, και ενώ η αγορά φαίνεται να προσαρμόζεται, τα 
στερεότυπα –ιδιαίτερα όσα αφορούν τις γυναίκες– αφθονούν 
στη διαφήμιση. Οι εικόνες των υγιών μεν, αλλά «μεγάλων» 
πρωταγωνιστών, με ασημένια μαλλιά, γυαλιά πρεσβυωπίας 
και συντηρητικό ντύσιμο, πλαισιωμένων από εγγόνια, δεν 
αντιστοιχεί με αυτή τη γενιά των νέων «ηλικιωμένων». Κι αυτό 
φαίνεται και στις έρευνες: πάνω από το 80% των ερωτηθέντων 
δεν αναγνωρίζουν (δεν ταυτίζονται με) το άτομο μεγαλύτερης 
ηλικίας που βλέπουν σε μια διαφήμιση.
Προφανώς η εικόνα μιας επιθυμητής 70άρας είναι θεμιτή 
μόνο για τις παλιές πρωταγωνίστριες του Χόλιγουντ και όχι για 
τις γυναίκες της διπλανής πόρτας. Οι γυναίκες έχουν και πάλι 
μία ακόμη μάχη να δώσουν.



Σ
ε αναζήτηση των δανειοληπτών οι οποίοι δυ-
νητικά μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση 
για την προστασία της πρώτης κατοικίας 
είναι η κυβέρνηση. Κι αυτό διότι, ενώ στην 
πλατφόρμα μπορούν να ενταχθούν 131.808 
πολίτες οι οποίοι έχουν κόκκινα δάνεια, 

στην ειδική πλατφόρμα έχουν μπει μόλις 65.393 άτομα. Αυτό 
σημαίνει ότι ένας στους δύο που είχαν τη δυνατότητα να εντα-
χθούν στη ρύθμιση δεν έχει μπει.
Μάλιστα, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, δι-
ευκρίνισε από το βήμα της ουλής ότι ακόμα και από τους δα-
νειολήπτες που έχουν μπει στην πλατφόρμα, οι 22.000 αρ-
νούνται να δώσουν άρση του απορρήτου τους. Κατά συνέπεια, 
οι 65.393 περιορίζονται στους 43.398. «Από χθες έχουν φύγει 
ερωτηματολόγια. Τους ψάχνουμε. Οι εκτιμήσεις είναι πως 
το 1/3 δηλώνει άλλη πρώτη κατοικία από αυτήν που δηλώνει 
στην εφορία. Το 1/3 έχει υψηλότερα εισοδήματα και το υπό-
λοιπο δεν είχε 90 ημέρες σε καθυστέρηση. Ουσιαστικά, περί-
που 2.000 πολίτες αξιολογούνται ότι θα πάρουν την προστα-
σία μέσω της πλατφόρμας» είπε ο κ. Σταϊκούρας.
Η κυβέρνηση σε κάθε ευκαιρία κάνει έκκληση προς τους πο-
λίτες οι οποίοι έχουν οφειλές και θέλουν να προστατέψουν 
την πρώτη κατοικία τους να μπουν στη σχετική πλατφόρμα 
και να ακολουθήσουν τη διαδικασία, καθώς από την 1η Μαΐου 
φεύγει το δίχτυ προστασίας.

Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές
Την ίδια στιγμή, όμως, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να 
εντοπίσει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Το υπουργείο 
Οικονομικών θεωρεί ότι ο νόμος Κατσέλη είναι καταφύγιο 
στρατηγικών κακοπληρωτών, οι οποίοι κρύβονται πίσω από 
το θεσμικό πλαίσιο για να κερδίσουν χρόνο, μεταφέροντας τα 
χρέη τους στα παιδιά τους.
«Θα θέσουμε προ των ευθυνών τους τους στρατηγικούς κακο-
πληρωτές, θέλουμε να δώσουμε ένα αίσθημα δικαίωσης» είπε 
ο κ. Σταϊκούρας από το βήμα της Βουλής. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία του οικονομικού επιτελείου, οι μισοί δανειολήπτες που 

έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη είναι στρατηγικοί κακο-
πληρωτές, οι οποίοι, ενώ έχουν την οικονομική ευχέρεια, 
δεν καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους στις τράπεζες. Μάλι-
στα, ο υπουργός Οικονομικών σε τηλεοπτική του εμφάνιση 
επισήμανε ότι προ κρίσης αυτοί ήταν 52.000 και τώρα, το 
2019, έγιναν 20.000. «Από αυτούς τους 20.000, το 1/3 βρήκε 
τα χρήματα και πλήρωσε – αυτοί είναι στρατηγικοί κακοπλη-
ρωτές» είπε. Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπόλοιπο 1/3 προέβη 
σε νομικές ενέργειες και το άλλο 1/3 είδε τα περιουσιακά 
του στοιχεία να εκπλειστηριάζονται, δηλαδή μόνο το 1/3 ε-
κτελείται.

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο
Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα και με δεδομένο ότι οι 
πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας μπορούν να αποτελέ-
σουν βραδυφλεγή βόμβα για την κοινωνική συνοχή, το οι-
κονομικό επιτελείο ετοιμάζει πυρετωδώς το νέο πτωχευτικό 
δίκαιο. Η PWC, που έχει αναλάβει τον συντονισμό και την 
εκπόνηση του σχεδίου, παρουσίασε πριν από λίγες εβδο-
μάδες σε κυβέρνηση και δανειστές τις γενικές αρχές στις ο-
ποίες θα κινηθεί το πλαίσιο για τον νέο πτωχευτικό νόμο.

Βασική αρχή του νέου πλαισίου θα είναι ο συνδυασμός πτώχευ-
σης και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, ώστε το χρέος να μη διαι-
ωνίζεται. Την πτώχευση του οφειλέτη θα μπορεί να εκκινεί ως 
διαδικασία ο ίδιος ή οι πιστωτές του (τράπεζες, προμηθευτές), 
εφόσον κρίνεται ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Ως αποτέλε-
σμα, θα ρευστοποιείται η περιουσία του οφειλέτη για την ικανο-
ποίηση των πιστωτών και τη διαγραφή του χρέους. Στο πλαίσιο 
αυτό, το χρέος παύει να υφίσταται, άρα δεν κληρονομείται στην 
επόμενη γενιά (επομένως θα πάψει και το φαινόμενο των απο-
ποιήσεων κληρονομιών λόγω χρεών του αποθανόντος).
Ωστόσο, η διαγραφή του χρέους με ρευστοποίηση της περιουσίας 
του οφειλέτη, ως απόρροια της αδυναμίας εξυγίανσης του δανείου, 
θα επιφέρει την εξυγίανση του οφειλέτη. Αυτό είναι το σημείο-
κλειδί του υπό διαμόρφωση νέου πτωχευτικού δικαίου, που κινεί-
ται στη λογική της «δεύτερης ευκαιρίας», όπως ορίζει η κοινοτική 
οδηγία 1023/2019. Κατά συνέπεια, μετά την πτώχευσή του ο οφει-
λέτης θα είναι «καθαρός» και θα μπορεί να επανέλθει στην επιχει-
ρηματική δράση, ανοίγοντας νέα επιχείρηση μετά την παρέλευση 
έως τριών ετών από την πτώχευση. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι 
θα αρχίσει από το μηδέν, καθώς θα έχει προηγηθεί η ρευστοποί-
ηση όλων των περιουσιακών του στοιχείων.

Ο νόμος Κατσέλη
Η κατάργηση του νόμου Κατσέλη δεν σημαίνει ότι όσοι μέχρι 
σήμερα έχουν κάνει αίτηση ένταξης σε αυτόν θα πάψουν να 
προστατεύονται.
Πρόκειται για 100.000 περιπτώσεις εκκρεμών υποθέσεων 
που θα συνεχίσουν να προστατεύονται με βάση το παλαιό κα-
θεστώς, το οποίο όμως δεν ισχύει για νέες αιτήσεις.
Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 70.000 δανειολήπτες έχουν 
βρει προστασία στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου, η οποία, ω-
στόσο, δείχνει σταδιακά να καθίσταται όλο και πιο δύσκολη, 
καθώς ένας σημαντικός αριθμός αποφάσεων που εκδίδονται 
από τα ειρηνοδικεία όλης της χώρας είναι πλέον αρνητικός 
για τους δανειολήπτες, αξιολογώντας ότι μερίδα των οφειλε-
τών έχει καταφύγει στον νόμο μόνο και μόνο για να κερδί-
σει χρόνο και χωρίς να συγκεντρώνει τα απαραίτητα κριτήρια.

Η κυβέρνηση στέλνει 
ερωτηματολόγια σε δανειολήπτες 
για την ένταξη στη ρύθμιση 
για την προστασία της πρώτης 
κατοικίας.
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 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

Τ
α τελευταία χρόνια όλο και πιο πολλοί 
ειδικοί και γονείς στρέφουν το ενδι-
αφέρον τους προς τις μαθησιακές 
δυσκολίες. Οι μαθησιακές δυσκολίες 
αποτελούν έναν από τους καθορι-

στικούς παράγοντες της ακαδημαϊκής επιτυχίας 
των μαθητών. Πρόκειται για μια ανομοιογενή 
ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται 
με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και 

χρήση ακαδημαϊκών ικανοτήτων, όπως η ανά-
γνωση, η γραφή, η λογικομαθηματική σκέψη, 
η μνήμη, η φωνολογική ενημερότητα, η ορθο-
γραφία, η ακουστική και οπτική διάκριση. Είναι 
αξιοσημείωτο πως το ποσοστό των παιδιών με 
μαθησιακές δυσκολίες αγγίζει το 10%-15% του 
μαθητικού πληθυσμού.
Οι μαθησιακές δυσκολίες χωρίζονται σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες: τις ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες και τις γενικές (ή γενικευμένες) 
μαθησιακές δυσκολίες.

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυ-
σκολίες εμφανίζουν ειδικές αναπτυξιακές 
δυσκολίες της μάθησης και οι δυσκολίες 
αυτές είναι εγγενείς στο παιδί, δηλαδή δεν 
μπορούν να προκληθούν από εξωτερικούς 
παράγοντες. Ωστόσο, οι εξωτερικοί παρά-
γοντες, όπως το οικογενειακό και το σχολι-
κό περιβάλλον, επηρεάζουν σημαντικά την 
ένταση και τη συχνότητα εμφάνισης των 
συμπτωμάτων.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως το νοητι-
κό δυναμικό των παιδιών που εκδηλώνουν 
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι υψηλό 
(στο μέσο και άνω τουλάχιστον). Οι ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες δεν περιορίζονται στο 
σχολείο. Έχουν κοινωνικές και ψυχολογικές 
επιπτώσεις, τόσο για το ίδιο το παιδί όσο και 
για την οικογένειά του.
Οι κυριότερες ειδικές μαθησιακές δυσκολί-
ες είναι η ειδική μαθησιακή δυσκολία στην 
ανάγνωση (δυσλεξία), η ειδική μαθησιακή 

δυσκολία στη γραπτή έκφραση, η ειδική μα-
θησιακή δυσκολία στα μαθηματικά και η ειδι-
κή μαθησιακή δυσκολία μη προσδιοριζόμενη 
αλλιώς (κατά DSM-5, εγχειρίδιο διαγνωστικών 
κριτηρίων της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εται-
ρείας).

Γενικές ή γενικευμένες 
μαθησιακές δυσκολίες
Σε αυτή την κατηγορία των μαθησιακών δυσκο-
λιών βρίσκονται μαθητές με νοητικές και συναι-
σθηματικές δυσκολίες που παρεμποδίζουν την 
έκφραση των μαθησιακών ικανοτήτων. Οι μα-
θησιακές δυσκολίες, δηλαδή, εκδηλώνονται ως 
δευτερογενές σύμπτωμα.
Και στις δύο κατηγορίες το κλειδί για τη δημι-
ουργία ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού 
προγράμματος παρέμβασης είναι η έγκαιρη και 
σωστή αξιολόγηση από τους κατάλληλους ειδι-
κούς. Μέσω ενός σωστά δομημένου προγράμ-
ματος παρέμβασης τα παιδιά με μαθησιακές 
δυσκολίες μπορούν να βελτιώσουν αισθητά τη 
σχολική τους εικόνα, να εξελίξουν τις ικανότητες 
και δεξιότητές τους και να ενισχύσουν την αυτο-
εκτίμηση και αυτοεικόνα τους.

Ειδικές και γενικές 
μαθησιακές δυσκολίες: 

Ποια η διαφορά;

www.freesunday.gr24 16.02.2020

άρθρο

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

Μέσω ενός σωστά δομημένου προγράμματος παρέμβασης 
τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να βελτιώσουν 
αισθητά τη σχολική τους εικόνα, να εξελίξουν τις ικανότητες 
και δεξιότητές τους και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και 
αυτοεικόνα τους.“

CAPSICUM 
FORTE GEL

Η Ecofarm Α.Ε. παρουσιάζει το νέο προϊόν 
παραγωγής της, το θερμαντικό Capsicum 
Forte Gel, με εκχύλισμα κόκκινης πιπε-

ριάς. Απορροφάται αμέσως, χωρίς να αφήνει ίχνη 
λιπαρότητας, προσφέρει άμεση ανακούφιση χάρη 
στον συνδυασμό δραστικών συστατικών που περι-
έχει, ενώ έχει ένα διακριτικό άρωμα που υποχωρεί 
γρήγορα.
Κατάλληλο για κουρασμένα άκρα (χέρια, πόδια), 
πιασμένα σημεία του σώματος και εφαρμογή σε 
μέση, αυχένα, γόνατα και αγκώνες.

Ιδανικό για:
• Αθλητές
•  Ηλικιωμένους με πόνους σε μυς και αρθρώσεις
• Μετά από έντονη σωματική άσκηση
• Μετά από σωματική κόπωση
• Πόνους από κακή στάση σώματος

Το προϊόν διατίθεται αποκλειστικά  
στα φαρμακεία με εκθέτη πάγκου  
και δείγματα για τον καταναλωτή.

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ 
ΤΖΕΛ ΧΕΡΙΩΝ

Η Ecofarm Α.Ε. παρουσιάζει 
το ευρέως διαδεδομένο 
προϊόν παραγωγής της, 

το Αλκοολούχο Τζελ Χεριών για 
στιγμιαίο καθαρισμό χωρίς νερό. 
Περιέχει 70% αιθυλική αλκοόλη 
και ενυδατικά συστατικά, δεν αφή-
νει υπολείμματα υγρασίας, ούτε 
κολλώδη αίσθηση μετά τη χρήση, 
και έχει ευχάριστο άρωμα. Διατί-
θεται σε:
•  πρακτική συσκευασία 90 ml με 

εύκολο άνοιγμα flip-top, κατάλ-
ληλο για μεταφορά στην τσάντα, 
στο αυτοκίνητο κ.λπ. και

•  οικογενειακή συσκευασία 500 

ml με αντλία για εύκολη χρήση, 
ιδανικό για χώρους εργασίας, 
σπίτι, σχολεία, νοσοκομεία και 
γενικότερα πολυσύχναστους χώ-
ρους.



Π
αγκόσμια Ημέρα κατά 
της Επιληψίας η 10η 
Φεβρουαρίου και ο 
Πανελλήνιος Επιστη-
μονικός Σύλλογος κατά 

της Επιληψίας (ΠΕΣΕ) και η Ελληνι-
κή Εθνική Ένωση κατά της Επιλη-
ψίας (EEEE) σημείωσαν τη σημασία 
της ευαισθητοποίησης για τη συ-
γκεκριμένη νόσο. Η συχνότητα της 
επιληψίας εκτιμάται στο περίπου 1% 
του γενικού πληθυσμού. Πάνω από 
65 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν 
παγκοσμίως και περίπου 6 εκατομ-
μύρια στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα 
υπάρχουν περίπου 86.700 άτομα με 
επιληψία και περίπου 23.000 είναι 
παιδιά ηλικίας μέχρι 15 ετών. Επί-
σης, περίπου 26.400 άτομα εμφα-
νίζουν κρίσεις, παρά τη λήψη αντι-
επιληπτικών φαρμάκων (φάρμακο 
- ανθεκτικές μορφές), ενώ περίπου 
26.000 λαμβάνουν αντιεπιληπτικά 
φάρμακα από λάθος διάγνωση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ποσοστό 
85% οι επιληπτικοί ασθενείς ζουν 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, κάτι 
που συμβαίνει πιθανότατα λόγω 
της αυξημένης συχνότητας εγκε-
φαλικών λοιμώξεων και της πλημ-

μελούς υγειονομικής φροντίδας, 
με φτωχή πρόσβαση στη σωστή 
διάγνωση και θεραπεία. Η επιλη-
ψία παρουσιάζει μεγαλύτερη συ-
χνότητα εμφάνισης στα παιδιά και 
στους ηλικιωμένους. Πάντως, με τη 
σωστή θεραπεία, περίπου 70% των 
ατόμων με επιληψία είναι ελεύθερα 
κρίσεων, οι οποίες ευθύνονται για 
το κοινωνικό στίγμα και τη συνεπα-
κόλουθη απομόνωση του ατόμου.
Οι επιληπτικές κρίσεις είναι γνω-
στές από την πρώιμη ιστορία και η 
επιληψία ως ασθένεια είναι γνωστή 
για περισσότερο από 4.000 χρόνια. 
Η λέξη «επιληψία» προέρχεται από 
τη λέξη «επιλαμβάνειν» που σημαί-
νει «αιφνίδια κατάληψη ή κυριαρχία 
πάνω σε κάποιον». Ο όρος «επιλη-
ψία» χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά 
από τον Ιπποκράτη (460-357 π.Χ.) 
και τον Αριστοτέλη (384-322 π.Χ.).
Επιληψία είχαν πολλοί διάσημοι 
άνθρωποι που άφησαν ανεξίτηλο 
το στίγμα τους στην Ιστορία, στην 
επιστήμη και στην τέχνη, όπως οι 
Βίνσεντ βαν Γκογκ (ζωγράφος), 
Έντγκαρ Άλαν Πόε (συγγραφέας), 
Ισαάκ Νεύτων (επιστήμων), Λε-
ονάρντο ντα Βίντσι (καλλιτέχνης), 

Λόρδος Βύρων (ποιητής), Μιχαήλ 
Άγγελος (καλλιτέχνης), Ναπολέων 
Βοναπάρτης (Γάλλος μονάρχης), 
Πιοτρ Τσαϊκόφσκι (συνθέτης), Πυ-
θαγόρας (μαθηματικός), Ρίτσαρντ 
Μπάρτον (ηθοποιός).
Στόχοι του ΠΕΣΕ, μέλους της Πα-
γκόσμιας Εταιρείας κατά της Επιλη-
ψίας (International League Against 
Epilepsy) και με ταυτόσημους με 
αυτήν σκοπούς, είναι η εκπαίδευση 
και η διασπορά των γνώσεων που 
αφορούν την έρευνα, πρόληψη, δι-
άγνωση και σωστή αντιμετώπιση 
των ατόμων με επιληψία, βασιζόμε-
νη στις νεότερες εξελίξεις.
Η ΕΕΕΕ, μέλος του Παγκόσμιου 
Γραφείου Επιληψίας (International 
Bureau for Epilepsy - IBE), στοχεύει 
στη σωστή και επιστημονική ενη-
μέρωση των ατόμων με επιληψία 
ώστε να αντιμετωπίσουν σωστότε-
ρα τα προβλήματά τους, στην απο-
δοχή και ένταξή τους στο κοινωνικό 
σύνολο χωρίς προκαταλήψεις, με 
ίσες ευκαιρίες, με απώτερο στόχο 
την καλύτερη ποιότητα ζωής και την 
εξάλειψη του κοινωνικού στίγματος.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

ΕΠΙΛΗΨΙΑ 

Περισσότεροι από 86.000  Έλληνες νοσούν

Πάνω από το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού 
πάσχει από επιληψία. Με σωστή θεραπεία το 70% 
αντιμετωπίζει με επιτυχία τις κρίσεις.

Υπάρχουν ευάλωτες ομάδες πληθυ-
σμού που δεν γνωρίζουν την έννοια 
της πρόληψης, η ενημέρωση σε θέ-
ματα υγειονομικής φροντίδας είναι 

άγνωστη και η επαφή με τον γιατρό ανύπαρ-
κτη. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν στη φτώχεια και 
έχουν παρατεταμένο στρες με συνέπειες για 
την υγεία τους.
Όπως αναφέρει ο ομότιμος καθηγητής Παι-
διατρικής-Ενδοκρινολογίας Γεώργιος Χρού-
σος, που ανέλυσε τη σύνδεση μεταξύ φτώ-
χειας και στρες, «όσο πιο φτωχός, τόσο πιο 
στρεσαρισμένος», προσθέτοντας ότι οι άν-
θρωποι που βιώνουν τη φτώχεια εκτίθενται 
σε δύσκολο περιβάλλον, καπνίζουν, πίνουν, 
έχουν κακή διατροφή, δεν αθλούνται και 
δεν έχουν καλή πρόσβαση στις υπηρεσίες 
υγείας. Οι φτωχοί βρίσκονται σε παρατετα-
μένο στρες και τα παιδιά που μεγαλώνουν 
σε φτωχές οικογένειες έχουν αυξημένες 
πιθανότητες να πάθουν ατυχήματα, να έχουν 
άσθμα, ανεβασμένη αρτηριακή πίεση, ανα-
πνευστικά προβλήματα.
Όπως σημειώνει ο κ. Χρούσος, σε μια νόσο τα 

συμπτώματα πηγάζουν και από την αντίδρα-
ση του οργανισμού και αυτό συμβαίνει με το 
στρες. Οι στρεσογόνες ορμόνες, επειδή είναι 
παρατεταμένα αυξημένες, προκαλούν ζημιά 
στον οργανισμό. Ό,τι είναι μέσα στα πλαίσια 
του φυσιολογικού είναι καλό στρες, αν ξε-
περάσει αυτά τα πλαίσια και σε σοβαρότητα 
και σε διάρκεια, έχουμε κακό στρες. Σήμε-
ρα έχουμε χρόνιο στρες με επιπτώσεις στην 
υγεία, για το οποίο, μεταξύ άλλων, ευθύνονται 
η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, η ανερ-
γία, η μοναξιά, η κοινωνική ανισότητα κ.λπ.
Κατά τον καθηγητή, μεγάλη σημασία έχει και 
το πότε ασκήθηκε το στρες στον οργανισμό: 
«Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο δύσκολα τα πράγ-
ματα, ενώ οι κρίσιμες περίοδοι είναι η προ-
γεννητική περίοδος, τα πέντε πρώτα χρόνια 
της ζωής και η εφηβεία. Όσο νωρίτερα ξεκι-
νήσουμε την προφύλαξη, τόσο πιο νωρίς θα 
ανατρέψουμε τα επακόλουθα του στρες».
Τέλος, ο κ. Χρούσος επισημαίνει ότι οι κοι-
νωνικές παρεμβάσεις είναι απαραίτητες σε 
αυτούς τους πληθυσμούς, καθώς βοηθούν 
γονείς και παιδιά να αισθανθούν καλύτερα.

Καταρρίπτεται ο μύθος  
ότι τα λεφτά δεν φέρνουν ευτυχία
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Δυνατή προσπάθεια  
της εθνικής μας ομάδας 
γυναικών τένις στην Εσθονία

Στα indoor γήπεδα του Tallink Tennis Cen-
tre στο Ταλίν της Εσθονίας αγωνίστηκε την 
προηγούμενη εβδομάδα (5-8 Φεβρουαρίου) 
η εθνική μας ομάδα γυναικών τένις, 
αποτελούμενη από τις κορυφαίες παίκτριες 

Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου 
και από τις νεαρές Δήμητρα Παύλου και Μιχαέλα Λάκη. 
Αρχηγός και προπονητής της ελληνικής αποστολής ήταν ο 
πρώην πρωταθλητής και ομοσπονδιακός τεχνικός μας Τάσος 
Μπαβέλας.
Οι Ελληνίδες αθλήτριες συμμετείχαν στους αγώνες της 
1ης κατηγορίας της ευρωαφρικανικής ζώνης του Fed Cup. 
Αντίπαλες ομάδες στο Pool B, όπου βρισκόταν η Ελλάδα, 
ήταν η Ιταλία με την Καμίλα Τζιόρτζι και τη Γιασμίν Παολίνι, 
η Εσθονία με την Ανέτ Κονταβέιτ (Νο22) και η Αυστρία με 
την Μπάρμπαρα Χας.
Στην πρώτη συνάντηση των αγώνων η ομάδα μας 
κατόρθωσε να επιβληθεί της οικοδέσποινας Εσθονίας με 
τις προσπάθειες της Βαλεντίνης Γραμματικοπούλου και της 
Δέσποινας Παπαμιχαήλ. Η Γραμματικοπούλου έκανε το 
1-0, επικρατώντας της Elena Malygina με 6-4, 4-6, 7-6 (8). 
Η Παπαμιχαήλ στο rubber 2 ξεκίνησε καλά απέναντι στην 
Anett Kontaveit, κερδίζοντας με 6-3 το πρώτο σετ, αλλά 
η Εσθονή, που είναι το Νο22 στην παγκόσμια κατάταξη, 
κατάφερε να πάρει τη νίκη και να κάνει το Ελλάδα - Εσθονία 
1-1 (3-6, 6-3, 6-0). Στο διπλό η Δέσποινα Παπαμιχαήλ και η 
Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου έκαναν ένα μεγάλο παιχνίδι 
και πήραν τη νίκη με 6-3, 4-6, 6-2 μέσα σε 1 ώρα και 52 λεπτά.
Δεύτερη αντίπαλος των κοριτσιών μας ήταν η Αυστρία. 
Μετά από πολύ κλειστά παιχνίδια και χαμένες ευκαιρίες 
δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό. Η Βαλεντίνη 
Γραμματικοπούλου και η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, παρά την 

καλή τους προσπάθεια, υπέκυψαν στο διπλό απέναντι στις 
Melanie Klaffner και Sinja Kraus, γνωρίζοντας την ήττα με 
7-5, 7-6 (2).
Αυστρία - Ελλάδα 2-1
Sinja Kraus - Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου 4-6, 4-6
Julia Grabher - Δέσποινα Παπαμιχαήλ 1-6, 6-4, 7-5
Klaffner/Kraus - Γραμματικοπούλου/Παπαμιχαήλ 7-5, 7-6 
(2)
Η τρίτη μέρα ήταν αφιερωμένη στις νεαρές μας 
αθλήτριες Δήμητρα Παύλου και Μιχαέλα Λάκη, οι οποίες 
πραγματοποίησαν το ντεμπούτο τους στο Fed Cup 
δίνοντας αμφότερες πολύ δυνατές αναμετρήσεις στο tie της 
Ελλάδας με την Ιταλία. Αν και βγήκαμε ηττημένοι από τη 
συνάντηση αυτήν, η προσπάθεια των νεαρών κοριτσιών μας 
ήταν αξιοσημείωτη. Η Δήμητρα αντιμετώπισε τη 19χρονη 
Ελιζαμπέτα Κοτσιαρέτο (Νο153) της παγκόσμιας κατάταξης 
και γνώρισε την ήττα με 6-1, 6-2. Η Μιχαέλα, από την άλλη, 
αντιμετώπισε το Νο1 της Ιταλίας Γιασμίν Παολίνι (Νο94) και 
μετά από έναν εξαιρετικό αγώνα ηττήθηκε τελικά από την 
24χρονη Ιταλίδα με 6-1, 6-4.
Η επόμενη μέρα δεν ήταν πολύ εύκολη για την Ελλάδα, 
καθώς δεν είχε ελπίδες να προκριθεί στην επόμενη φάση 
του τουρνουά και θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τη Βουλγαρία 
απλώς για να αποφύγει τον υποβιβασμό.
Δυστυχώς, οι αθλήτριές μας μετά από τόσους δύσκολους 
αγώνες που είχαν δώσει τις προηγούμενες ημέρες δεν 
τα κατάφεραν και γνώρισαν την ήττα με 2-0 και από τη 
Βουλγαρία. Παρόλο που η εθνική μας ομάδα δεν έμεινε 
στην πρώτη κατηγορία, οι αθλήτριές μας έδειξαν τεράστια 
βελτίωση σε σχέση με προηγούμενες επιδόσεις τους και 
φαίνεται πως μπορούμε να περιμένουμε σπουδαία πράγματα 
απ’ όλες τους στο μέλλον.

  ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΚΑΐΡΉ
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



www.freesunday.gr 3112.05.2019

autowww.freesunday.gr 3114.04.2019

autowww.freesunday.gr 2916.12.2018

auto www.freesunday.gr32 21.10.2018

auto www.freesunday.gr30 07.10.2018

auto www.freesunday.gr32 18.03.2018

auto www.freesunday.gr26 04.02.2018

auto www.freesunday.gr32 10.09.2017

auto www.freesunday.gr40 09.07.2017

autowww.freesunday.gr 3118.06.2017

auto www.freesunday.gr32 04.06.2017

autowww.freesunday.gr 2907.05.2017

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

auto

POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Νέες, πλουσιότερες εκδόσεις  
για το Jeep Renegade

Διαθέσιμο είναι πλέον στην Ελλάδα το α-
νανεωμένο Jeep Renegade MY2020, το 
οποίο έρχεται να ανεβάσει σε νέο επίπεδο 

τις δυνατότητες συνδεσιμότητας και ασφάλειας 
που προσφέρει ένα μοντέλο της κατηγορίας. Το 
Jeep Renegade MY2020 είναι το πρώτο μοντέλο 
της FCA στην Ευρώπη που έχει ενσωματωμένο 
το Uconnect Box, το οποίο προσφέρει μια σειρά 
υπηρεσιών. Σε συνδυασμό με το προηγμένο σύ-

στημα πολυμέσων Uconnect με την οθόνη αφής 
των 7 ή 8,4 ιντσών, το Uconnect Box δίνει τη δυ-
νατότητα αυτόματων (π.χ. σε περίπτωση ατυχή-
ματος) ή χειροκίνητων κλήσεων SOS, καθώς και 
άμεσης επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέ-
τησης πελατών Jeep. Το Jeep Renegade MY2020 
είναι άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με 
τιμές που ξεκινούν από τα €18.900 και 4 χρόνια 
εργοστασιακή εγγύηση 160.000 χλμ.

Δελεαστικό πρόγραμμα «Citroën Comfort Days»

Μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου η νέα γενιά SUV, το C3 AIRCROSS και το μοναδικό C5 AIRCROSS, 
είναι διαθέσιμα με το προνομιακό πρόγραμμα ανταλλαγής «Citroën Comfort Days» και 5 
χρόνια εργοστασιακή εγγύηση!

Επίσης, τα υπόλοιπα μοντέλα της ανανεωμένης γκάμας της Citroën, το C1, το C3, το C4 CACTUS, το 
C4 Spacetourer, το Grand C4 Spacetourer, το C-Elysée, το νέο Berlingo και το Spacetourer, δια-
τίθενται με πληθώρα επιλογών απόκτησης, σε ειδικές τιμές και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.
Παράλληλα, η Citroën σάς δίνει τη δυνατότητα χρήσης ευέλικτων και άκρως δελεαστικών προγραμ-
μάτων χρηματοδότησης για την απόκτηση νέου αυτοκινήτου, τα οποία ανάλογα με το μοντέλο προ-
σφέρουν πολύ χαμηλή μηνιαία δόση με 0% προκαταβολή, ή με το πλέον ανταγωνιστικό πακέτο της 
αγοράς, των 36 πραγματικά άτοκων δόσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Επί-
σημο Δίκτυο Διανομέων CITROEN ή την ιστοσελίδα Citroën Comfort Days.

Νέο VW Golf από €20.500

Το ολοκαίνουριο Volkswagen Golf, το μο-
ντέλο που δημιούργησε μια ολόκληρη 
κατηγορία, την «κατηγορία Golf», ξεκινά 
την εμπορική του καριέρα στην Ελλάδα 

και είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία, λίγες 
εβδομάδες πριν από την επίσημη άφιξή του 
στην Ελλάδα. Η Kosmocar-Volkswagen ανα-
κοινώνει τις προτεινόμενες τιμές λιανικής του 
νέου Golf, οι οποίες ξεκινούν από τα €20.500 
για το Golf 1.0 TSI 110 PS, στην πλούσια εξο-
πλισμένη έκδοση Life.
Η όγδοη γενιά του παγκόσμιου best-seller, που 
έχει πουλήσει πάνω από 35 εκατομμύρια μο-
νάδες μέχρι σήμερα, χαρακτηρίζεται από ψη-
φιακή εσωτερική αρχιτεκτονική που ανοίγει 
μια νέα διάσταση διαισθητικής λειτουργίας. Δι-
αθέτει υποβοηθούμενη οδήγηση που λειτουρ-
γεί μέχρι και τα 210 χλμ./ώρα, ενώ οι πέντε υ-
βριδικές εκδόσεις κινητήρων φέρνουν μια ε-
πανάσταση εξηλεκτρισμού.
Το Innovision Cockpit, ο συνδυασμός ψηφια-
κού πίνακα οργάνων 10 ιντσών και συστήμα-
τος infotainment με οθόνη αφής 8,25 ιντσών 
σε μία ενιαία μονάδα, στον βασικό μάλιστα ε-
ξοπλισμό του νέου Golf, είναι ένα μόνο από τα 
μοναδικά χαρακτηριστικά υψηλής τεχνολογίας 
του μοντέλου. Με τα ευφυή συστήματα υποβο-
ήθησης οδηγού IQ.Drive της Volkswagen, στον 
βασικό εξοπλισμό, το νέο Golf γίνεται το σημείο 
αναφοράς στην κατηγορία του στην ασφάλεια 
και την άνεση.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 
εκδόσεις του νέου Golf που είναι άμεσα διαθέ-
σιμες για παραγγελία. Παράλληλα να σημειω-
θεί ότι νωρίς την άνοιξη θα είναι διαθέσιμη για 
παραγγελία και η έκδοση του Golf 1.0 TSI 110 
PS, με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέ-
σεων, με προτεινόμενη τιμή λιανικής €20.500.

Έκδοση κινητήρα Life Style

Golf 1.5 TSI ACT 130 PS €21.800

Golf 1.5 TSI ACT 150 PS €23.850 €25.950

Golf 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Mild Hybrid €25.050 €28.100

Golf 2.0 TDI SCR 150 PS DSG €26.750

Υβριδικό Hyundai Kona 
από €23.990

Διαθέσιμο είναι στην ελληνική αγορά το Hyundai Kona 
Hybrid και σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού. Οι εκδόσεις 
αυτές είναι οι Premium (€23.990), Premium Plus (€25.090) 

και Distinctive (€27.090), με την τελευταία να διαθέτει το πακέτο 
Smart Pack ημιαυτόνομης οδήγησης. Εδώ να πούμε πως το 
υβριδικό Hyundai Kona συνδυάζει έναν άμεσου ψεκασμού α-
τμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1.6 GDi της σειράς Kappa ισχύος 
105 ίππων και ροπής 147 Nm.
Ο ηλεκτροκινητήρας, ενσωματωμένος στη μετάδοση του αυ-
τόματου διπλόδισκου κιβωτίου 6-DCT, είναι 43,5 ίππων και 
170 Nm και συνδυάζεται με μπαταρία λιθίου 1,56 kWh. Η συ-
νολική μεικτή απόδοση του Hyundai Kona Hybrid είναι στους 
141 ίππους και στα 265 Nm. Από πλευράς 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.
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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 προ-
σφέρουν τα προγνωστικά τους για τα παιχνίδια της ε-
βδομάδας. Πολλές και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις 
περιλαμβάνει και πάλι το κουπόνι Πάμε Στοίχημα. 
Μάλιστα, δεν ασχολούμαστε μόνο με αγώνες της Κυ-

ριακής αλλά μας ενδιαφέρει στοιχηματικά και το ντέρμπι Τσέλσι 
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που θα γίνει τη Δευτέρα. Συνολικά έ-
χουμε ξεχωρίσει πέντε αναμετρήσεις. 
Οι προτάσεις στοιχήματος ξεκινάνε από την Πρέμιερ Λιγκ. Το κο-
ρυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου επιστρέφει για τα καλά. Τη Δευ-
τέρα, λοιπόν, έχει ντέρμπι, ανάμεσα στην Τσέλσι και τη Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ. Στα τελευταία παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων 
η Γιουνάιτεντ φαίνεται να έχει πάρει τον αέρα της Τσέλσι. Οι «κόκ-
κινοι διάβολοι» παραμένουν αήττητοι στις πέντε πιο πρόσφατες 
συναντήσεις τους με τους «μπλε». Να θυμίσουμε ότι στον πρώτο 
γύρο η ομάδα του Σόλσκιερ επικράτησε με το εμφατικό 4-0! Ε-
πιπλέον, στο EFL Cup πέρασαν από το «Στάμφορντ Μπριτζ» με 
1-2. Οι γηπεδούχοι είναι αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση, αλλά 
δεν πείθουν όσον αφορά τη σταθερότητά τους. Οι φιλοξενούμενοι 
έχουν μείνει πίσω και οφείλουν να πάρουν αποτέλεσμα. Ειδικά η 
νίκη θα τους έβαζε για τα καλά στη μάχη της τετράδας. Θεωρούμε 
ότι η Γιουνάιτεντ θα είναι «σφιχτή» και θα πάρει κάτι από το ντέρ-
μπι. Πάμε με το Χ2 σε απόδοση 2.00.

Συνεχίζει το σερί της η Σεντ Γκάλεν
Στην Ελβετία, τώρα, η Λουκέρνη υποδέχεται τη Σεντ Γκάλεν. Είναι 
η 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος και το ματς έχει μεγάλο 
βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Σεντ Γκάλεν βρίσκεται στην κορυφή 
της κατάταξης με 44 πόντους. Όπως φαίνεται και από τη βαθμο-
λογία, οι φιλοξενούμενοι είναι ανώτερο σύνολο. Έχουν, λοιπόν, το 
πάνω χέρι για τη νίκη και απόψε. Εξάλλου είναι και σε εξαιρετική 
αγωνιστική κατάσταση. Μετράνε τέσσερις συνεχόμενες νίκες σε 
όλες τις διοργανώσεις. Η Σεντ Γκάλεν θα κυνηγήσει τη νίκη και 
μόνο, καθώς είναι ισόβαθμη με τη Γιουνγκ Μπόις. Η Λουκέρνη 
είναι στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Δεν αποτελεί κάτι το ι-
διαίτερο ως ομάδα. Επιθετικά έχει πολλά προβλήματα. Δυσκολεύ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Δεν χάνει η Μάντσεστερ 

Γιουνάιτεντ!
εται στη δημιουργία φάσεων και στο σκοράρισμα. Τον Δεκέμβριο η 
Σεντ Γκάλεν κέρδισε με 1-4 τη σημερινή της αντίπαλο. Πιστεύουμε 
ότι θα πάρει ξανά το «διπλό» στο 2.25.

Σκοράρουν στην Ισπανία
Μεταφερόμαστε στην Ισπανία και τη La Liga. Η διοργάνωση βρί-
σκεται στην 24η αγωνιστική και βρίσκει την Εϊμπάρ να φιλοξενεί τη 
Ρεάλ Σοσιεδάδ. Φέτος δεν τίθεται σύγκριση ανάμεσα στις δύο ομά-
δες. Η Σοσιεδάδ παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο και θα μπορούσε να 
βρίσκεται πιο ψηλά από την έκτη θέση. Οι φιλοξενούμενοι θέλουν 
να μπουν στην τετράδα, από την οποία είναι στο -2. Μπορούν να πά-
ρουν αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε έδρα, και το έδειξαν και στο Κύ-
πελλο, με το «διπλό» στο «Μπερναμπέου». Η Εϊμπάρ, από την άλλη, 
δεν έχει ξεμπερδέψει με την παραμονή στην κατηγορία. Στην έδρα 
της, όμως, αποκτά διαφορετική δυναμική. Επιπλέον, τη δεδομένη 

χρονική περίοδο οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε καλή φόρμα. Θα ανα-
ζητήσουν απόψε τη νίκη, καθώς χρειάζονται τους βαθμούς. Γενικά, 
το ματς είναι αμφίρροπο και περιμένουμε γκολ εκατέρωθεν. Επιλέ-
γουμε Goal/Goal σε απόδοση 1.80.
Στην ελληνική Σούπερ Λιγκ ο Βόλος ΝΠΣ παίζει εντός έδρας με τον Α-
στέρα Τρίπολης. Το παιχνίδι αναμένεται κλειστό, όπως τα περισσότερα 
παρόμοια ματς με ομάδες αυτής της δυναμικής. Αμφότεροι οι αντίπα-
λοι πολύ δύσκολα θα διεκδικήσουν πλέον την είσοδο στην εξάδα. Παρ’ 
όλα αυτά, θα παλέψουν για τις λιγοστές ελπίδες που τους απομένουν. Το 
αποτέλεσμα είναι μονόδρομος για Βόλο και Αστέρα και αναμένεται να 
προσέξουν πάρα πολύ. Δεν βλέπουμε ρίσκα, πάμε με το No Goal σε α-
πόδοση 1.85. Στο πρωτάθλημα Βελγίου η Γκενκ υποδέχεται τη Σταντάρ 
Λιέγης. Οι φιλοξενούμενοι υπερέχουν στη βαθμολογία, αλλά δεν είναι 
στην καλύτερη δυνατή φόρμα. Από την άλλη, η Γκενκ κέρδισε με 1-0 
τη Σαρλερουά και χρειάζεται το τρίποντο για να σταθεροποιηθεί στην 
εξάδα και να κοιτάξει ψηλότερα. Στο γήπεδό της μπορεί να πάρει αυτή 
τη νίκη και στηρίζουμε τον «άσο» σε απόδοση 1.85.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για μία ακόμη εβδομάδα. 
Εσείς μην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενημερωτικό site για το στοίχημα 
μπορείτε να βρίσκετε επιλογές για live betting σε όλη τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες, όταν υπάρχει έ-
ντονη στοιχηματική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Κολωνία - Μπάγερν Μονάχου (16/02, 16:30): Κλάσεις 
ανώτερη η Μπάγερν, έχει το προβάδισμα για τη νίκη απόψε. 
Οι «Βαυαροί» δεν χάνουν στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους 
και μάλλον αυτό θα συνεχιστεί. Πάνε για εμφατική νίκη επί της 
Κολωνίας και το 2 & Over 3.5 στο 1.95 κρίνεται αξιόλογο.

* Άρσεναλ - Νιούκαστλ (16/02, 18:30): Η Άρσεναλ έχει 
υποχρέωση νίκης στην έδρα της. Είναι αήττητη στα επτά τελευταία 
παιχνίδια της και χρειάζεται επειγόντως τους βαθμούς. Μπορεί 
να εκμεταλλευτεί τη δική της ποιότητα και τις απουσίες της 
Νιούκαστλ. Θεωρούμε ότι οι γηπεδούχοι θα κερδίσουν σχετικά 
εύκολα. Έτσι, πάμε με το Άρσεναλ -1 σε απόδοση 2.20.

* Κάλιαρι - Νάπολι (16/02, 19:00): Φαβορί υπάρχει στο ματς 
και είναι η Νάπολι. Άλλωστε οι γηπεδούχοι αγνοούν τη νίκη εδώ 
και δέκα παιχνίδια! Οι φιλοξενούμενοι προέρχονται από το 0-1 
επί της Ίντερ για το Κύπελλο και πάνε για το τρίποντο και σήμερα. 
Τους εμπιστευόμαστε, ποντάροντας στο «διπλό» του 1.90.

Goal Tips

* Άρης - ΑΕΚ (16/02, 19:30): Οι δύο ομάδες σκοράρουν και 
μπορούν να μας προσφέρουν ένα ωραίο ματς. Ο Άρης θα κυνηγήσει 
τη νίκη που θα κλειδώσει την εξάδα, ενώ η ΑΕΚ έχει μεγάλη ποιότητα 
μεσοεπιθετικά, ειδικά με την προσθήκη του Αραούχο. Περιμένουμε ένα 
ανταγωνιστικό ματς και επιλέγουμε το Goal/Goal σε απόδοση 1.90.

* Λάτσιο - Ίντερ (16/02, 21:45): Ματσάρα στη Serie A που μπορεί 
να κρίνει πολλά για την κορυφή. Αμφότερες οι ομάδες θα προστα-
τέψουν ιδιαίτερα τα νώτα τους. Μπορεί γενικά να σκοράρουν πολύ, 
αλλά απόψε βλέπουμε ματς σκοπιμότητας. Γι’ αυτό στηρίζουμε το 
Under 2.5 σε απόδοση 2.10.

* Ρεάλ Μαδρίτης - Θέλτα (16/02, 22:00): Η Ρεάλ πέρασε με το 1-4 
από την Οσασούνα και έδειξε ότι μπορεί να πάρει και εμφατικές νίκες. 
Από την άλλη, και η Θέλτα βοηθάει στη διεξαγωγή ενός ωραίου αγώ-
να, αφού έχει επιθετικούς προσανατολισμούς. Ποντάρουμε, λοιπόν, 
στο Over 3.5 σε απόδοση 2.30.

Head 2 Head

* Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός (16/02, 15:00): Ο Παναθηναϊκός 
χρειάζεται πάση θυσία τη νίκη. Είναι αήττητος στα πέντε τελευταία ματς 
με αντίπαλο τον Παναιτωλικό και μπορεί να διευρύνει το σερί του. 
Πάμε με τον 1 & Over 1.5 σε απόδοση 1.72.

* Άστον Βίλα - Τότεναμ (16/02, 16:00): Η Τότεναμ πήρε σπουδαία 
νίκη επί της Σίτι και θέλει να συνεχίσει στο ίδιο τέμπο. Έχει επικρατή-
σει στα τέσσερα πιο πρόσφατα ματς με την Άστον Βίλα και μπορεί να 
κάνει το ίδιο και απόψε. Είναι ανώτερη ποιοτικά και πιστεύουμε ότι θα 
νικήσει. «Διπλό» σε απόδοση 1.85.

* Ξάνθη - Λαμία (16/02, 17:15): Τα πέντε τελευταία παιχνίδια 
ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες έληξαν Under 2.5. Να σημειωθεί ότι 
η νίκη είναι το μόνο αποτέλεσμα που χρειάζονται αμφότερες. Η Λαμία 
είναι και κουρασμένη από το ματς του Κυπέλλου και προβλέπουμε 
συντηρητικό παιχνίδι. Ποντάρουμε στο 0-1 γκολ σε απόδοση 2.40.

Κυριακή 16/02
17:00  Λουκέρνη - Σεντ Γκάλεν   2  2.25
17:00  Εϊμπάρ - Σοσιεδάδ   Goal/Goal  1.80
17:15  ΝΠΣ Βόλος - Αστ. Τρίπολης   Νο Goal  1.85
19:00 Γκενκ - Σταντάρ Λ.   1 (DNB)  1.85

Δευτέρα 17/02
22:00  Τσέλσι - Μάντσεστερ Γ.   X2  2.00
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O TIM BURGESS ΤΩΝ CHARLATANS
 ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ
Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου τα SNFCC Sessions, η 
σειρά μουσικών συναντήσεων του Κέντρου Πολιτι-
σμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), παρου-
σιάζουν τον Tim Burgess, ηγέτη και frontman των 
Charlatans. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 19:30 με 
μια ανοιχτή συζήτηση με τον Tim Burgess στον Φάρο 
του ΚΠΙΣΝ, που θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και 
ραδιοφωνικός παραγωγός Παναγιώτης Μένεγος. Στις 
21:00 θα ακολουθήσει DJ set.

«THE PHANTOM OF THE OPERA» 
ΣΤΟ CHRISTMAS THEATRE
Μετά από 21 sold-out παραστάσεις, που σημείωσαν ρεκόρ 
εισιτηρίων στην ιστορία του Μεγάρου Μουσικής στη 
Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο, το μιούζικαλ-υπερθέαμα του 
Άντριου Λόιντ Βέμπερ φτάνει στην Αθήνα στις 15 Φεβρου-
αρίου. Η ονειρεμένη μουσική, οι θεσπέσιες φωνές του 
original cast του West End, τα εκθαμβωτικά κοστούμια 
και τα επιβλητικά σκηνικά βάζουν το κοινό στην Όπερα 
του Παρισιού στις αρχές του 19ου αιώνα.

ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ: «ENTER ACHILLES», 
LLOYD NEWSON
Είκοσι πέντε χρόνια αφότου ο εικονοκλάστης του χορού 
Λόιντ Νιούσον (DV8) έφερε για πρώτη φορά στη σκηνή 
την κουλτούρα των βρετανικών παμπ, με τη φασαρία και 
τους καβγάδες, η Rambert και το Sadler’s Wells, σε συνερ-
γασία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, παρουσιάζουν 
την επικαιροποιημένη εκδοχή του Νιούσον γι’ αυτή την 
παραγωγή-ορόσημο του σωματικού θεάτρου. H Κεντρική 
Σκηνή της Στέγης μετατρέπεται σε παμπ και παρουσιά-
ζει το «Enter Achilles» από 19 έως 25 Φεβρουαρίου σε 
παγκόσμια πρεμιέρα. Μια παράσταση που παλεύει με την 
έννοια της αρρενωπότητας, μέσα από τις αστείες, προ-
κλητικές και ενοχλητικές ενέργειες οκτώ ανδρών κατά τη 
διάρκεια ενός απογεύματος σε μια βρετανική παμπ.

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ 
ΣΤΟ ΓΥΑΛΙΝΟ 

UPSTAGE

Φωνή και παρουσία αγαπημένη, 
η Αναστασία Μουτσάτσου ε-
πιστρέφει για δύο εμφανίσεις 
στο Γυάλινο Upstage, τις Παρα-

σκευές 21 και 28 Φεβρουαρίου. Στις εμφανί-
σεις της στο Γυάλινο θα την τιμήσουν εκλε-
κτοί καλεσμένοι: ο Παντελής Θαλασσινός 
(21/2) και ο Γιώργος Ανδρέου (28/2). Μαζί 
της σε αυτές τις παραστάσεις και ο Alex Sid 
(Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος), δημιουργός και 
ερμηνευτής των τραγουδιών «Μάτια Κλει-
στά» και «Κάθε Δειλινό» της σειράς «Άγριες 
Μέλισσες». Ανάμεσα στα τραγούδια που θα 
ερμηνεύσει στις παραστάσεις της και το ολο-
καίνουριο τραγούδι του Λαυρέντη Μαχαιρί-
τσα και της Ουρανίας Πατέλλη «Απ’ το μέλ-
λον κι απ’ το παρελθόν», το οποίο θα συμπε-
ριλαμβάνεται στον επερχόμενο δίσκο της 
με τον ίδιο τίτλο που θα κυκλοφορήσει σύ-
ντομα.
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Οι καλύτερες φίλες Μία και Μελ ζουν την 
καλύτερη στιγμή της ζωής τους, έχοντας τη 
δική τους εταιρεία καλλυντικών που έχουν 

χτίσει από το μηδέν. Οι δύο αυτές γυναίκες είναι φί-
λες από την εφηβεία και ο δεσμός τους δεν θα μπο-
ρούσε να είναι μεγαλύτερος. Μοιράζονται το ίδιο 
σπίτι, η μία ολοκληρώνει την πρόταση της άλλης, 
αποκαλύπτουν μεταξύ τους τα πιο κρυφά τους όνειρα 
και φυσικά δουλεύουν μαζί το σαλόνι ομορφιάς. Ενώ 
απολαμβάνουν μια έντονη σεξουαλική ζωή συναντώ-

ντας διάφορους άντρες, δεν δείχνουν να εξαρτώνται 
από κάποιον, ούτε έχουν την ανάγκη ενός παιδιού. 
Οι δυο τους, μαζί με την επιχείρησή τους, είναι σαν 
μια οικογένεια. Δυστυχώς, τα οικονομικά τους βρί-
σκονται σε αρκετά άσχημη θέση. H προοπτική μιας 
προσφοράς εξαγοράς από την Κλερ Λούνα, τιτάνα της 
βιομηχανίας καλλυντικών, αποδεικνύεται πολύ δε-
λεαστική για να την απορρίψουν, γεγονός που θέτει 
σε κίνδυνο τη μακρόχρονη φιλία τους. Ο κόσμος της 
ομορφιάς θα γίνει άσχημος.

Σύμφωνα με έναν διάσημο γερμανικό θρύλο, 
τα σκανταλιάρικα ξωτικά της Κολονίας ήταν 
πλάσματα που βοηθούσαν τους τεχνίτες κρυ-

φά τη νύχτα. Πριν από 200 χρόνια, όμως, η κακόβου-
λη σύζυγος ενός ράφτη τα έδιωξε κι αυτά έφυγαν για 
πάντα. Από τότε, οι Σκανταλιάρηδες κρύβονται στις 
μυστικές υπόγειες κατοικίες τους, όπου απαγορεύε-
ται κάθε επαφή με τον κόσμο από πάνω, ειδικά με 
τους ανθρώπους. Μια μέρα, όμως, η ζωηρούλα Έλφι 

αποφασίζει να μην ανεχτεί άλλο αυτούς τους περι-
ορισμούς. Μαζί με δυο φίλους της, τον Κιπ και τον 
Μπακ, σκαρφαλώνει στην επιφάνεια της γης, απο-
φασισμένη να βρει τον πραγματικό της προορισμό 
στη ζωή. Μετά από ξεκαρδιστικές περιπέτειες, η 
Έλφι πιάνει φιλίες με τον γκρινιάρη ζαχαροπλάστη 
Θίο και όλοι μαζί οι Σκανταλιάρηδες καταλαβαίνουν 
ποιος είναι ο σκοπός τους στη ζωή: να βοηθάνε τους 
άλλους.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μιγκέλ Αρτέτα ΣΕΝΑΡΙΟ: Σαμ Πίτμαν, Άνταμ Κόουλ-Κέλι 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Τίφανι Χάντις, Ρόουζ Μπερν, Σάλμα Χάγιεκ

ΜΙΑ ΚΡΥΦΗ ΖΩΗ
A HIDDEN LIFE

Ο Φραντς Γιεγκερστέτερ, ένας 
Αυστριακός αντιρρησίας συνείδη-
σης, αρνείται να αγωνιστεί για τους 

ναζί κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον 
Αύγουστο του 1943 εκτελείται γι’ αυτή του 
την αντίσταση. Η ιστορία δεν ήταν γνωστή 
εκτός της περιοχής της Αγ. Ραδεγούνδης και 
ίσως δεν θα μαθευόταν ποτέ αν δεν έκανε 
έρευνα ο Αμερικανός Γκόρντον Ζαν τη δε-
καετία του ’70, ανακαλύπτοντας το χωριό. 
Μπαίνοντας στο σπίτι του Γιεγκερστέτερ 
στην ύπαιθρο της Αυστρίας, η ταινία ακολου-
θεί τον αγωνιστικό βίο του Φραντς και της 
συζύγου του, Φάνι. Με αφετηρία τα πραγ-
ματικά γράμματα που αντάλλασσαν κατά τον 
πόλεμο, η ταινία απεικονίζει πώς το ζευγάρι 
ήρθε σε σύγκρουση με τα μέλη της κλειστής 
κοινωνίας τους, την Εκκλησία, την κυβέρ-
νηση, ακόμη και τους φίλους τους – και πώς 
όλα αυτά τους οδήγησαν σε μια τραγική επι-
λογή. Η επιστροφή του πολυβραβευμένου 
σκηνοθέτη Τέρενς Μάλικ σε μία απίστευ-
της ομορφιάς δραματική ταινία και με τον 
Μπρούνο Γκαντς σε μία από τις τελευταίες 
του εμφανίσεις στη μεγάλη οθόνη.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Τέρενς Μάλικ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Όγκαστ Ντιλ, Βάλερι Πάχνερ, Μπρούνο 
Γκαντς

LIKE A BOSS

ΟΙ ΣΚΑΝΤΑΛΙΑΡΗΔΕΣ
THE ELFKINS

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ούτε φον Μούνχοβ-Πολ  ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ: Βασίλης Μήλιος, Ζωή Ρηγοπούλου, Γιώργος Σκουφής, Στεφανία 
Φιλιάδη, Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Γιάννης Στεφόπουλος, Χρήστος Θάνος, Μελίνα Κατσακούλη, Βίνα Παπαδοπούλου
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Κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή, 
αισθάνομαι ότι πρέπει να αποδείξω τα πάντα. 
Ποιος ήμουν, ποιος είμαι τώρα, αν θα τα 
καταφέρω να παίξω σωστά, αν αποδίδω σωστά 
τον ρόλο. Αν, τέλος, αγγίζω το κοινό που με 
παρακολουθεί. Το χθες είναι παρελθόν.

Τ
ο ιστορικό θέατρο Βικτώρια του Γιώρ-
γου Θεοδοσιάδη ανακαινίστηκε και πλέον 
«σταδιοδρομεί» με το όνομα «Έαρ Βικτώ-
ρια». Στη σκηνή του παρουσιάζεται, υπό τις 
σκηνοθετικές οδηγίες του Γιάννη Διαμαντό-
πουλου, το έργο του Λεωνίδα Τσίπη «Ζει της 

Άρτας το Γιοφύρι; Ολημερίς το χτίζανε 300 το γκρεμίζαν». 
Πρόκειται για μια παρωδία του γνωστού θρύλου του Γε-
φυριού της Άρτας, γραμμένη σε σατιρικό δεκαπεντασύλ-
λαβο. Μια θεότρελη κωμωδία παρεξηγήσεων, μια χιου-
μοριστική αλληγορία, ένα έργο λαϊκό, στα πρότυπα των 
μπουλουκιών, που σατιρίζει με οξύτητα αλλά και τρυ-
φερότητα τις αιώνιες αντιφάσεις του Έλληνα. Ο Γιώργος 
Χριστοδούλου, που έχει αναλάβει την καλλιτεχνική διεύ-
θυνση του θεάτρου, πρωταγωνιστεί και μας εξηγεί γιατί ε-
πέλεξε αυτό το έργο στη νέα εποχή του θεάτρου.

Έχετε αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση του ιστορι-
κού θεάτρου Βικτώρια, το οποίο μάλιστα ανακαινίσατε 
ριζικά. Από ποια ανάγκη προέκυψε αυτή σας η από-
φαση;
Έχω μια μακρόχρονη πορεία στο θέατρο. Περίπου 50 
χρόνια. Έχω, λοιπόν, περάσει ολόκληρη τη ζωή μου παί-
ζοντας σε παραστάσεις με σημαντικούς ηθοποιούς ή α-
νεβάζοντας παραστάσεις στους κατά καιρούς δικούς μου 
θεατρικούς χώρους. Η ζωή μου είναι η θεατρική σκηνή. 
Ο καινούργιος χώρος, το θέατρο Έαρ Βικτώρια, είναι τo 
θέατρο που είχε για χρόνια ο μεγάλος δάσκαλος και σκη-
νοθέτης του θεάτρου Γιώργος Θεοδοσιάδης, το οποίο 

κουβαλάει μια ολόκληρη ιστορία. Με απόλυτο σεβασμό 
και αγάπη στη θεατρική παράδοση του χώρου, η εταιρεία 
που τον διαχειρίζεται τον ανακαίνισε και μου εμπιστεύ-
τηκε την καλλιτεχνική του διεύθυνση. Δίνω τη δυνατότητα 
όχι μόνο σε καταξιωμένους δημιουργούς αλλά πρωτί-
στως σε νέους να έρθουν να παρουσιάσουν τη δουλειά 
τους. Όνειρό μου είναι η ανάδειξή τους μέσα από την ε-
μπειρία μου, εάν και εφόσον τη χρειαστούν. Το θέατρο 
δεν ήταν ποτέ για μένα ένας τρόπος να βγάλω χρήματα, 
αλλά ένα μέσο έκφρασης και μια στάσης ζωής. Γιατί δεν 
νομίζω κανείς να πλούτισε από το θέατρο. Μάλλον κατα-
στράφηκε. Καλώ όλους τους δημιουργούς που τα όνειρά 
μας κάπου συναντώνται να έρθουν στο θέατρο Βικτώρια, 
προσβλέποντας σε μια συνεργασία μαζί τους που θα ανα-
δείξει τον κοινό μας στόχο. Όπως έλεγε ο Κουν: «Δεν κά-
νουμε θέατρο για το θέατρο. Δεν κάνουμε θέατρο για να 
ζήσουμε. Κάνουμε θέατρο για να πλουτίσουμε τους εαυ-
τούς μας, το κοινό που μας παρακολουθεί, και όλοι μαζί 
να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατύς, ψυχικά 
πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός στον τόπο μας».

Γιατί διαλέξατε ως εναρκτήρια παράσταση το «Ζει της 
Άρτας το Γιοφύρι»;
Διότι διαβάζοντας το έργο του Λεωνίδα Τσίπη, σαν ανα-
λαμπή, ήρθαν όλα αυτά τα δεινά που τα τελευταία χρόνια 
περάσαμε όλοι μαζί και σκέφτηκα πως το έργο αυτό ίσως 
είναι μια αφύπνιση για πολλούς. Ίσως μέσα από τον μύθο 
του Γεφυριού της Άρτας ξυπνήσουν μερικοί και αποφα-
σίσουν να πάψουν να ταλαιπωρούν αυτόν τον υπέροχο 
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«Δεν νομίζω κανείς 
να πλούτισε 
από το θέατρο»

  ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

λαό και τη μοναδική αυτή χώρα που λέγεται Ελλάδα. Και-
ρός είναι μέσα από τη γραφή του Λεωνίδα Τσίπη οι πολιτι-
κοί μας να πάρουν το μήνυμα πως «Στεριώστε το Γιοφύρι 
σας! Πιστέψτε ότι μπορείτε!/ Έλληνες είσαστε ωρέ! Και να 
το θυμηθείτε!/ Ότι ετούτος ο λαός έχει πάντα τη γνώση/ τη 
χώρα το Γιοφύρι του πως ξέρει να στεριώσει!».

O γνωστός θρύλος του Γεφυριού της Άρτας χρησιμο-
ποιείται ως αλληγορία. Μέσω αυτής ποια σύγχρονα πο-
λιτικοκοινωνικά ζητήματα θίγονται;
Θέλουμε να σατιρίσουμε και να καυτηριάσουμε όλα τα 
δεινά που χρόνια μάς ταλαιπωρούν και τραυματίζουν την 
Ελλαδίτσα μας. Θέλουμε να διακωμωδήσουμε πολιτική, 
πολιτικούς και την πολιτική ατμόσφαιρα που απλώνεται 
σαν μαύρο σύννεφο από πάνω μας και στερεί το γέλιο 
από τα χείλη μας. Βαρέθηκα να βλέπω πρόσωπα σκο-
τεινιασμένα και το χαμόγελο να είναι μια ξεχασμένη έκ-
φραση. Θα μου πείτε «θα φέρω εγώ την άνοιξη;». Όχι βέ-
βαια, αλλά ίσως ένα πετραδάκι αφύπνισης. Ίσως και να 
τα καταφέρω…

Έχει κατά τη γνώμη σας όρια η σάτιρα και, αν ναι, ποιες 
είναι για σας οι κόκκινες γραμμές;
Πιστεύω ότι παντού στη ζωή μας, αλλά και στην τέχνη, υ-
πάρχει η έννοια του «μέτρου». Η έννοια του «μέτρου» α-
ποτυπώνει την αγωνία του ανθρώπου να επιβιώσει μέσα 
σε έναν κόσμο άναρχο και απροσδιόριστο. Η Ύβρις για 
τους αρχαίους Έλληνες αφορούσε την αλαζονική, αυ-
θάδη και λαθεμένη συμπεριφορά, ατομική ή ομαδική. 
Εάν αυτό συνέβαινε, η Ύβρις προκαλούσε την οργή των 
θεών, οι οποίοι παρενέβαιναν διά της Νεμέσεως, ώστε 
να τιμωρηθεί ο υβριστής. Αυτό το μέτρο, λοιπόν, κυριαρ-
χεί στο θέατρο. Πρέπει να σεβόμαστε το θεατρικό έργο, 
αλλά κυρίως τον θεατή. Για να το κατορθώσουμε αυτό, 
χρειάζεται επίπονη δουλειά, δουλειά και μόνο δουλειά, 
ώστε να σεβαστούμε το έργο και τον θεατή. Τότε θα δια-
πιστώσουμε πως με εξαντλητική δουλειά και ταπεινότητα 
όλοι θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε την έννοια του μέ-
τρου.
Τώρα, στην ερώτησή σας για τα όρια της σάτιρας, όταν αι-
σθάνεσαι ότι υπερβαίνεις το μέτρο που σας περιέγραψα 
παραπάνω, όταν δεν σέβεσαι το κοινό, όταν δεν παίζεις 
κανέναν ρόλο αλλά αναπαράγεις τις ευκολίες σου και ξε-
περνάς τα όρια μόνο και μόνο για να προσφέρεις εύκολο 
γέλιο, όχι μόνο στη σάτιρα αλλά σε όλα τα θεατρικά είδη, 
τότε γίνεσαι υβριστής και χάνεις την έννοια του μέτρου.

Υπηρετείτε χρόνια το θέατρο. Αν σας ζητούσαμε να επι-
λέξετε την πιο καθοριστική στιγμή της μέχρι τώρα πο-
ρείας σας, ποια θα ήταν αυτή;
Κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή, αισθάνομαι ότι 
πρέπει να αποδείξω τα πάντα. Ποιος ήμουν, ποιος είμαι 
τώρα, αν θα τα καταφέρω να παίξω σωστά, αν αποδίδω 
σωστά τον ρόλο. Αν, τέλος, αγγίζω το κοινό που με παρα-
κολουθεί. Το χθες είναι παρελθόν. Η νέα κάθε φορά και 
μοναδική στιγμή που ανοίγει η αυλαία είναι για μένα κα-
θοριστική και αισθάνομαι σαν να ξεκινάω τώρα την πο-
ρεία μου.
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«Δεν υπάρχει  
ελευθερία  
ούτε δημοκρατία  
σήμερα»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Τ
ο «Leopold ή κόβοντας τα δάχτυλα 
του κοινού» του Θανάση Τριαρίδη 
γράφτηκε το 2016 και βασίζεται στην 
ιστορία του Λεοπόλδου Β΄, βασι-
λιά του Βελγίου και εκούσια «ιδι-
οκτήτη» του Κονγκό για περισσό-
τερο από δύο δεκαετίες. Μέσα από 

το έργο, το οποίο συν-σκηνοθετούν η Μαρία Τσο-
μπανάκου και η Βασιλική Κούλη, αποκαλύπτεται 
ένα από τα μεγαλύτερα –ίσως το πιο υποβαθμι-
σμένο στη μνήμη– εγκλήματα της ευρωπαϊκής α-
ποικιοκρατίας στη Μαύρη Ήπειρο. Στόχος του, να 
κάνει γνωστές τις πράξεις του «σφαγέα του Κον-
γκό», αλλά και να ταρακουνήσει το κοινό. Για πόσο 
θα μένουμε άπραγοι; Μας αφορούν όλα αυτά τα ε-
γκλήματα και, αν όχι, γιατί; Το «Leopold ή κόβο-
ντας τα δάχτυλα του κοινού» δεν είναι μια συνη-
θισμένη παράσταση. Ο τέταρτος τοίχος σπάει και ο 
θεατής βρίσκεται προ των ευθυνών του. Δεν είναι 
καν μονόλογος, όπως φαίνεται, αλλά διάλογος, 
όπου η ηθοποιός (Μαίρη Ξένου) μαζί με το κοινό 
θα αναζητήσουν τις όποιες απαντήσεις. Προηγου-
μένως απαντάει στις δικές μας.

Το «Leopold ή κόβοντας τα δάχτυλα του κοινού» 
παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά. Ποιο θεωρείτε 
πως είναι το μυστικό της επιτυχίας του;
Αρχικά θα ήθελα να πω πως «επιτυχία» και «μυ-
στικό της επιτυχίας» είναι έννοιες κάπως σύνθετες 
και μπερδεύουν. Ας πούμε, επιτυχία θα μπορούσε 
να θεωρηθεί να βγαίνω στον δρόμο και να με α-
ναγνωρίζουν ή να ήταν η παράστασή μας sold-out 
για πολύ καιρό, επειδή όμως κάτι τέτοιο δεν συμ-
βαίνει στην περίπτωσή μας, θα πω αυτό που είχε 
πει η Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ και με καλύπτει 
πλήρως, πως η «ευτυχία είναι πάνω από την επι-
τυχία» και θα προσθέσω ότι όπου ευτυχία υπάρχει 
και επιτυχία. Οπότε για μένα, αν υπάρχει επιτυχία, 
υπάρχει γιατί υπάρχει ευτυχία στον πυρήνα αυτής 
της δουλειάς. Με την παράσταση που κάνουμε, θέ-
λουμε στο τέλος ο κόσμος να θέλει να δώσει μια 
κλοτσιά. Προορισμός μας είναι να πάμε μπροστά, 
όχι 200.000 χρόνια πίσω. Θέλουμε να είναι ένα αλ-
ληλούια. Φυσικά, μας ενδιαφέρει και η απήχηση, 
να βλέπεις πως αυτό που κάνεις επικοινωνείται 
στον κόσμο με τον τρόπο που επέλεξες. Ελπίζω η 
μαγιά να πέτυχε.

Το έργο του Θανάση Τριαρίδη μιλά για τον Λεο-
πόλδο Β΄, τον «σφαγέα του Κονγκό», τα εγκλήματα 
του οποίου έχουν υποβαθμιστεί ιστορικά. Γιατί θε-
ωρείτε πως συμβαίνει αυτό;
Πράγματι, είναι ένα έγκλημα το οποίο είχε διαστάσεις 
ολοκαυτώματος, που όμως αγνοήθηκε από μελετη-
τές, περιθωριοποιήθηκε στα ιστορικά βιβλία και τε-
λικά λησμονήθηκε. Αυτό που μπορώ να σκεφτώ με 
το μικρό μου μυαλό είναι πως όλα είναι κανονισμένα 
από κάποιους για να εξυπηρετούν συμφέροντα κά-
ποιων άλλων ή και δικά τους, στον βωμό του χρή-
ματος και της εξουσίας. Δεν υπάρχει ελευθερία ούτε 
δημοκρατία σήμερα. Δεν είσαι ελεύθερος, μαθαί-
νεις ό,τι θέλουν να ξέρεις και κάνεις, χωρίς κάποιες 
φορές να το καταλαβαίνεις, αυτό που θέλουν να κά-
νεις. Σημασία έχει να επιθυμείς να μάθεις, όσο και να 
μη θέλουν κάποιοι, να μαθαίνεις για την ιστορία του 
τόπου σου και όλης της ανθρωπότητας. Οι άνθρω-
ποι συνηθίζουν να λένε «η Ιστορία επαναλαμβάνε-
ται». Η Ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Είναι γραμμική 
και περιγράφει –σε όλες τις φάσεις της– μια σχέση 
«αιτίου-αιτιατού». Όσο το «αίτιο» δεν αλλάζει, τόσο το 
«αποτέλεσμα» θα παραμένει το ίδιο. Κι εδώ έγκει-
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ται η σπουδαιότητα του μαθήματος αυτού. Γιατί όσο 
οι κοινωνίες δεν κατανοούν ποια τα λάθη τους, τι τις 
οδήγησε σε αυτά, υπό ποιες συνθήκες έγιναν, ποια τα 
χαρακτηριστικά τους, τόσο θα παραμένουν εγκλωβι-
σμένες σε αυτά.

Πόσο ένοχοι είμαστε για τα εγκλήματα των προγό-
νων μας; Ποιο είναι το δικό μας μερίδιο ευθύνης 
σήμερα;
Ο Θανάσης Τριαρίδης, ο συγγραφέας του έργου, έ-
χοντας σηκώσει το βάρος της ενοχής που του ανα-
λογεί σε αυτόν τον παράλογο, δίχως ηθικές αναστο-
λές, δυτικό κόσμο, λέει τα παρακάτω: «Το έγκλημα 
του Κονγκό θα επαναληφθεί από εμάς και τα παι-
διά μας. Και το επαναλαμβάνω για να τονιστεί όσο 
πιο εμφατικά γίνεται: Δεν είμαστε μονάχα δολοφόνοι 
και γιοι δολοφόνων. Είμαστε –κι αυτό είναι το εφι-
αλτικότερο– και γονείς δολοφόνων». Και συνεχίζει: 
«Και επ’ ουδενί δεν μιλάω για “συγγνώμη”. Μιλάω 
για κάτι άλλο, που δεν είμαι σε θέση να το προσδι-
ορίσω». Το δικό μας μερίδιο ευθύνης είναι ότι τον 
κόσμο δεν τον αντιμετωπίζουμε σαν να είναι το σπίτι 
μας και τους ανθρώπους δεν τους αντιμετωπίζουμε 
σαν να είναι τα αδέλφια μας. Ό,τι συμβαίνει στους 
ανθρώπους και ό,τι συμβαίνει στη γη είναι το ίδιο 
πράγμα.

Τι θα μπορούσαμε έμπρακτα να κάνουμε για να μην 
επαναληφθούν τέτοια εγκλήματα;
Το τι θα κάνει ο καθένας έμπρακτα είναι ατομικό. Δεν 
θα το πω εγώ, θα το βρει ο καθένας μόνος του. Δεν 
μπορώ να μιλήσω γενικά για όλη την κοινωνία. Νο-
μίζω ότι το θέμα είναι ειδικό. Εναπόκειται στον κα-
θέναν αν θα κινηθεί κάτι εσωτερικά. Αν μετακινη-
θούμε εμείς σαν προσωπικότητες, τότε υπάρχει μέλ-
λον. Εάν δεν μετακινηθούμε και είμαστε στην ίδια 
φάση και στην ίδια συχνότητα όπως είμαστε εδώ και 
πολλά χρόνια, νομίζω ότι θα χτυπάμε στον τοίχο συ-
νεχώς. Αυτό είναι εσωτερικό ζήτημα, καθαρά προ-
σωπικό του καθενός μας. Πρέπει να κάνουμε εσωτε-
ρική δουλειά. Αν αλλάξουμε εμείς, τότε μπορεί να αλ-
λάξει όλο το σύστημα. Αν δεν αλλάξουμε εμείς, τότε 
δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.
Η προτεραιότητά μας είναι να αλλάξει η κοινω-
νία, το οποίο δεν είναι απλό. Η κοινωνία δεν είναι 
κάτι έξω από το «εμείς». Η κοινωνία είμαστε εμείς. 
Μόνο αν αλλάξουμε εμείς θα αλλάξει αυτό που μας 
περιβάλλει. Κατευθείαν δεν γίνεται, όσο βρισκόμα-
στε σε άμυνα και λέμε «που να αλλάζουμε τώρα…». 
Άντε τώρα να πιάσεις όλη αυτή τη σκατίλα που έ-
χουμε τόσα χρόνια… H αλλαγή είναι επώδυνη και ε-
πίπονη και χρειάζεται μόχθο καθημερινό για να δεις 
την πραγματικότητα του εαυτού σου. Αυτό είναι το πιο 
δύσκολο πράγμα, να δεις πόσο χάλιας είσαι.

Πώς θα περιγράφατε την ηρωίδα που υποδύεστε; 
Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της;
Φλέγεται η σάρκα της, τα πάθη του κόσμου τής καίνε 
το μυαλό, είναι ένας άνθρωπος που γίνεται έρμαιο της 
αβύσσου του, έχει μια τρέλα για το χάος του κόσμου, 
το μυαλό της είναι μια φλεγόμενη ύαινα που ξεσκί-
ζει τον κόσμο. Θέλει να ξεράσει από μέσα της όλον 
αυτόν τον θάνατο που νιώθει στην ψυχή της. Λάτρευε 
τη ζωή η Λ (έτσι την ονομάζει ο συγγραφέας), αλλά 
ο συνεχής πόλεμος μεταξύ των ανθρώπων την οδή-
γησε σε συναισθηματική κενότητα. Είναι ένας χαρα-
κτήρας με τη δική του μανία και ιδιοσυγκρασία, είναι 
ένας ρόλος «ΜΑΓΟΣ».

Μελετώντας τον ρόλο σας, υπήρξαν πράγματα που 
ανακαλύψατε για τον εαυτό σας; Αν ναι, ποια ήταν 
αυτά;
Η ηρωίδα του έργου καταλήγει στη σχιζοφρένεια και 
για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς αντι-
μετωπίζει η κοινωνία τέτοιες περιπτώσεις – συνήθως 
τις περιθωριοποιεί. Έχω βρει πολλά κοινά στοιχεία, 
όχι μόνο σ’ εμένα αλλά και στους γύρω μου. Αρκεί να 
αναλογιστούμε πόσες φορές μέσα στην ημέρα στεκό-
μαστε και σκεφτόμαστε αν αυτό που κάνουμε το κά-
νουμε σωστά, αν κάνουμε αυτό που πρέπει, αν μας 
βλέπει κάποιος, αν δεν μας βλέπει, είναι τόσο πολλά 
τα ερωτήματα, που τα έστρεψα και σε προσωπικό ε-
πίπεδο.

Πείτε μας δυο λόγια για την ομάδα ex.anima. Πώς 
επιλέξατε όνομα, τι σας οδήγησε στη δημιουργία 
της και τι προσδοκάτε για το μέλλον;
Το όνομα της ομάδας μας είναι «ex anima». Είναι λα-
τινικός όρος και προέρχεται από τη λέξη «καρδιά», 
αλλά όχι το ζωτικό όργανο, αυτό που αισθάνομαι, 
αυτό που νιώθω. Κάναμε ομάδα γνωρίζοντας πως 
είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, με διαφορετικές ε-
μπειρίες και βιώματα η καθεμιά, τα οποία ενώνονται 
όμως για έναν κοινό σκοπό. Ο σκοπός στη δική μας 
περίπτωση είναι το θέατρο και η κοινή μας ανάγκη να 
μιλήσουμε μέσα από αυτό για καταστάσεις που απα-
σχολούν εμάς τις ίδιες αλλά και όλη την ανθρωπό-
τητα. Χωρίς να το καταλάβουμε, η ομάδα έχει γίνει α-
ναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, προβληματιζόμα-
στε και για τα ζητήματα της παράστασης αλλά και για 
θέματα που απασχολούν την καθεμία ξεχωριστά. Όλο 
αυτό που νιώθουμε η μία για την άλλη μάς ενώνει και 
δημιουργεί την ανάγκη να συνυπάρχουμε πάνω στη 
σκηνή στο παρόν και στο μέλλον. Αλλά μόνο το παρόν 
υπάρχει, όλα τα άλλα…

Τελικά, αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει, μπορεί 
να γίνει καλύτερος και, αν ναι, ποιος είναι ο ρόλος 
της τέχνης;

Αν μετακινηθούμε εμείς σαν προσωπικότητες, τότε υπάρχει μέλλον. Εάν 
δεν μετακινηθούμε και είμαστε στην ίδια φάση και στην ίδια συχνότητα 
όπως είμαστε εδώ και πολλά χρόνια, νομίζω ότι θα χτυπάμε στον τοίχο 
συνεχώς. Αυτό είναι εσωτερικό ζήτημα, καθαρά προσωπικό του καθενός 
μας. Πρέπει να κάνουμε εσωτερική δουλειά. Αν αλλάξουμε εμείς, τότε 
μπορεί να αλλάξει όλο το σύστημα. Αν δεν αλλάξουμε εμείς, τότε δεν 
πρόκειται να αλλάξει τίποτα.

INFO
Leopold ή κόβοντας τα δάχτυλα του κοινού
Από την ομάδα ex.anima

Κείμενο: Θανάσης Τριαρίδης
Σκηνοθεσία: Μαρία Τσομπανάκου, Βασιλική Κούλη
Ερμηνεία: Μαίρη Ξένου
Θέατρο Faust
Καλαμιώτου 11 & Αθηναΐδoς 12, Αθήνα
Tηλ.: 210 3234095
Κάθε Πέμπτη στις 20:30

Λέμε ότι η τέχνη είναι φως, αλλά η τέχνη βγάζει 
το σκοτάδι μας στο φως. Του ρίχνει φως για να το 
ερμηνεύσει, για να το ξορκίσει, για να το κατανο-
ήσουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Στην τέχνη μι-
λάμε για τις καταπακτές στην ανθρώπινη ψυχή. Για 
τα σκοτάδια που κάνουν και τους ρόλους και τα 
έργα τέχνης πιο ενδιαφέροντα, επειδή μιλούν πε-
ρισσότερο και στους δημιουργούς και στους απο-
δέκτες. Με το να γίνει κατανοητός ο δαίμονας ή το 
σκοτάδι μέσα από την τέχνη δεν σημαίνει απαραί-
τητα πως καταργείται κιόλας, απόλυτα δεν καταρ-
γείται ποτέ, ούτε ο κόσμος αλλάζει απόλυτα μέσα 
από την τέχνη. Μόνο που κάποιοι του αντιστέκονται 
και άλλοι του παραδίδονται και του επιτρέπουν να 
κυριαρχήσει.



 

 βιβλία για τους  
μικρούς μας φίλους4

Ένας πραγματικός ιππότης, Άγγελος Αγγέλου και  Έμη Σίνη,  
εικονογράφηση: Πέτρος Μπουλούμπασης, εκδ. Ίκαρος

Το βραβευμένο 
συγγραφικό δίδυμο 
του Άγγελου Αγγέλου 
και της Έμης Σίνη 
(Κρατικό Βραβείο 
Εικονογραφημένου 
Παιδικού Βιβλίου 
2015) συνεργάζε-
ται με τον Πέτρο 
Μπουλούμπαση και 
μας συστήνει έναν 
υπέροχο ήρωα, έναν 
πραγματικό ιππότη! 
Ένα αγόρι ονειρεύε-
ται μια μέρα να γίνει 
σπουδαίος ιππότης 
και βάζει τα δυνατά 
του να αποκτήσει 
όλα τα απαραίτητα 
εφόδια: ασπίδα, 
σπαθί, περικεφαλαία… Μέσα στη βιασύνη του, όμως, ξεχνά να τα πάρει μαζί του. Κι 
όταν ένα κορίτσι θα χρειαστεί τη βοήθειά του, πώς θα τη βοηθήσει; Μια υπέροχη ιστορία 
που ξεχειλίζει από έμπνευση και μας δείχνει πως τα πραγματικά εφόδια στη ζωή είναι η 
θέληση, η προσπάθεια και η επιμονή.

Η Δώρα & ο γάτος που τον έλεγαν Οδυσσέα, Μάκης Τσίτας,  
εικονογράφηση: Ρένια Μεταλληνού, εκδ. Μίνωας

Το νέο παραμύθι του 
βραβευμένου (Βραβείο 
Λογοτεχνίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) Μάκη 
Τσίτα μόλις κυκλοφόρησε 
από τις εκδόσεις Μίνωας. 
Μετά το «Όνομά μου 
είναι Δώρα», η έξυπνη και 
αστεία ηρωίδα του Μάκη 
Τσίτα αποκτά ένα γατάκι, 
δώρο των γονιών της από 
το Καταφύγιο Αδέσποτων 
Ζώων. Ο γάτος Οδυσσέας θα 
φέρει πολλές αλλαγές στην 
καθημερινότητα της Δώρας, 
δείχνοντάς της ότι η απόκτη-
ση ενός κατοικιδίου απαιτεί 
πολλή φροντίδα, αφοσίωση 
και αγάπη. «Ήμουνα εντελώς μόνη, ώσπου μια μέρα ο μπαμπάς και η μαμά μού έκαναν 
το πιο ωραίο δώρο: ένα γατάκι απ’ το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων. Ο Οδυσσέας (έτσι τον 
βαφτίσαμε) ήταν όμορφος, μικρούλης και γλυκός. Έγινα αμέσως η μαμά του κι εκείνος το 
μωράκι μου, που το αγαπούσα πολύ. Περνούσαμε τέλεια μαζί! Όμως, ξαφνικά, ο Οδυσσέας 
άρχισε να κάνει αταξίες και σκανταλιές. Και δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Στο μεταξύ, 
εμφανίστηκε και ο Φρίξος, ένα απίθανο χάμστερ. Και τότε, τότε…» Ένα τρυφερό και απο-
λαυστικό βιβλίο, με εξαιρετική εικονογράφηση, για παιδιά ηλικίας 2-6 ετών.

Η καλύτερη μαμά απ’ όλες, Σοφία Τσιάμη,  
εικονογράφηση: Ανδριάνα Ρούσσου, εκδ. Ψυχογιός

Μια όμορφη, ηλιόλουστη μέρα το 
καμηλοπαρδαλάκι, το ελεφαντάκι και 
το μικρό τσιτάχ πηγαίνουν βόλτα με 
τις μαμάδες τους στην παιδική χαρά. 
Κι εκεί που παίζουν χαρούμενα και 
ανέμελα, μια μικρή διαμάχη εξελίσ-
σεται σε μεγάλο καβγά. Κι ευτυχώς 
που ξέσπασε μια μπόρα, γιατί θα 
μάλωναν ακόμη μέχρι τώρα! Ποια 
είναι η καλύτερη μαμά; Η ψηλότερη; 
Η δυνατότερη; Η γρηγορότερη; Ή 
μήπως… η δική σου;

Μικρές Κυρίες ή ένα παραμύθι για τέσσερα κορίτσια αληθινά, Αντώνης 
Παπαθεοδούλου,  
εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή, εκδ. Παπαδόπουλος

Τα «Μικρά Μεγάλα Κλασικά» 
είναι η καινούργια σειρά 
του συγγραφέα Αντώνη 
Παπαθεοδούλου και της εικο-
νογράφου Ίριδας Σαμαρτζή, 
που κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Παπαδόπουλος. 
Μετά τους δύο πρώτους 
τίτλους, τον «Τομ Σόγερ» 
και την «Αλίκη στη Χώρα 
των Θαυμάτων», σειρά 
έχει η τρυφερή ιστορία της 
Λουίζα Μέι Άλκοτ «Μικρές 
Κυρίες ή ένα παραμύθι για 
τέσσερα κορίτσια αληθινά». 
Ένα από τα πιο αγαπημένα 
και πολυδιαβασμένα βιβλία 
στην ιστορία της παγκόσμιας 
λογοτεχνίας, με τη μοναδική ματιά του Αντώνη Παπαθεοδούλου, θα ταξιδέψει μικρούς και 
μεγάλους αναγνώστες στον συγκινητικό κόσμο των τεσσάρων κοριτσιών, μέσα από τις 
χαρές και τις λύπες τους, τις δυσκολίες της ζωής τους και τον πλούτο της καρδιάς τους. Η 
προσεγμένη διασκευή του κλασικού αριστουργήματος αναδεικνύει τα βασικά κλειδιά του 
έργου, σκιαγραφώντας με μαεστρία τις ηρωίδες της ιστορίας.
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Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 στις 20:00 στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138 πραγματοποιήθηκε 
η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η Αθήνα από την Ανατολή στη Δύση, 1821-1896», που συνο-
δεύεται από την ομότιτλη φωτογραφική έκθεση στην αίθουσα Ευρυδίκης Κωστοπούλου του Μουσείου 
Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού στην οδό Κουμπάρη.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης (12 Φεβρουαρίου - 26 Απριλίου 2020) το κοινό θα έχει την ευκαιρία να πα-

ρακολουθήσει μια σειρά προβολών του ντοκιμαντέρ στο αμφιθέατρο της οδού Κουμπάρη 1.
Η σκηνοθέτις και επιμελήτρια Μαρία Ηλιού και ο ιστορικός Αλέξανδρος Κιτροέφ, που είχαν παρουσιάσει το 2012 στο 
Μουσείο Μπενάκη το «Σμύρνη, η καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης πόλης, 1900-1922», μετά από έξι χρόνια έρευνας 
στην Αμερική και στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, φέρνουν στο κοινό εικόνες της Αθήνας 
ξεχασμένες σε «κλειστά» αρχεία.
Το ιστορικό ντοκιμαντέρ και η έκθεση είναι μεγάλης σημασίας όχι μόνο γιατί το ελληνικό κοινό θα δει άγνωστες εικό-
νες από την Αθήνα αλλά και γιατί συγχρόνως οι δύο συνεργάτες φέρνουν μια νέα αφήγηση για το πώς η Αθήνα από την 
οθωμανική μικρή πόλη των αρχών του 1800 μεταμορφώθηκε σε μια νεοκλασική, ευρωπαϊκή πόλη που φιλοξένησε με ε-
πιτυχία τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της σύγχρονης εποχής στα τέλη του 19ου αιώνα.
Ιστορικοί από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική μιλούν για τις μεταμορφώσεις της Αθήνας του 19ου αιώνα, ενώ 
το ντοκιμαντέρ και η φωτογραφική έκθεση τεκμηριώνονται με σπάνιο οπτικό υλικό. Ο θεατής θα ανακαλύψει γκρα-
βούρες και φωτογραφίες από αμερικανικά αρχεία, από το Packard Humanities Institute, από τα αρχεία της Library of 
Congress, του Harvard, του Princeton, του Ghetty, από αρχεία του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ευρώπης, αλλά και 
από ιδιωτικές συλλογές. Επίσης παρουσιάζονται εικόνες από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη, από το Εθνικό και Ι-
στορικό Μουσείο, από τη Βουλή των Ελλήνων και άλλα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Για την ηχητική μπάντα της ταινίας η μοντέρ Αλίκη Παναγή χρησιμοποίησε ήχους εποχής, προκειμένου να ζωντανέψει 
η ιστορία της πόλης, ενώ ο μουσικός Νίκος Πλατύραχος βασίστηκε σε μουσική και τραγούδια από την Αθήνα και επιτυ-
χίες της εποχής, καθώς και σε δική του μουσική, για να συνθέσει την πρωτότυπη μουσική του.
Ομιλητές είναι ο Αλέξανδρος Κιτροέφ, ο αρχαιολόγος Jim Wright, ο δημοσιογράφος Νίκος Βατόπουλος, καθώς και οι ι-
στορικοί Λεωνίδας Εμπειρίκος, Χριστίνα Κουλούρη, Sir Michael Llewellyn Smith, Ελένη Μπαστέα. Φωτογραφία: Buddy 
Squires & Σίμος Σαρκεντζής. Ιστορικός σύμβουλος είναι ο Αλέξανδρος Κιτροέφ, ενώ το σενάριο, η σκηνοθεσία του ντο-
κιμαντέρ και η επιμέλεια της έκθεσης ανήκουν στη Μαρία Ηλιού.
Το ντοκιμαντέρ διάρκειας 90 λεπτών και η έκθεση «Η Αθήνα από την Ανατολή στη Δύση, 1821-1896» είναι το πρώτο από 
συνολικά πέντε έργα για την ιστορία της σύγχρονης Αθήνας. Οι τέσσερις ταινίες ντοκιμαντέρ και φωτογραφικές εκθέσεις 
που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια είναι οι εξής:
«H Αθήνα και η Μεγάλη Ιδέα, 1896-1922»
«Η Αθήνα των συγκρούσεων, 1922-1950»
«Η Αθήνα μεγαλούπολη, 1950-1974»
«Η Αθήνα της Ευρώπης, 1974-2021»
Από το 2012 έως το 2018 η Μαρία Ηλιού και ο Άγγελος Δεληβορριάς είχαν πολλές συζητήσεις για τον κύκλο αυτών των 
ντοκιμαντέρ και εκθέσεων, που άρχισαν να δημιουργούνται από τότε. Ο θρυλικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη 
πρότεινε τότε τους τίτλους και πολύτιμες ιδέες. Οι ταινίες και οι εκθέσεις αυτές για την ιστορία της σύγχρονης Αθήνας 
αφιερώνονται στη μνήμη του.

Η ΑΘΗΝΑ  
ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΤΌΛΗ 
ΣΤΗ ΔΎΣΗ, 1821-1896
ΈΝΑ ΙΣΤΌΡΙΚΌ ΝΤΌΚΙΜΑΝΤΈΡ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΩΤΌΓΡΑΦΙΚΗ ΈΚΘΈΣΗ 
ΜΈΓΑΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΤΌ ΜΌΎΣΈΙΌ ΜΠΈΝΑΚΗ.

INFO
Προβολές του ντοκιμαντέρ στο αμφιθέατρο της οδού Κου-
μπάρη:
Δευτέρα: 10.30-12.00, 12.30-14.00, 14.30-16.00, 16.15-17.45
Τρίτη: κλειστά
Τετάρτη: 10.30-12.00, 12.30-14.00, 14.30-16.00, 16.15-17.45
Πέμπτη: 10.30-12.00, 12.30-14.00, 14.30-16.00, 16.30-18.00, 
18.30-20.00, 20.30-22.00, 22.15-23.45
Παρασκευή: 10.30-12.00, 12.30-14.00, 14.30-16.00, 16.15-
17.45
Σάββατο: 10.30-12.00, 12.30-14.00, 14.30-16.00, 16.15-17.45
Κυριακή: 10.30-12.00, 12.15-13.45, 14.00-15.30

Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού: Κουμπάρη 1, Αθήνα, 210 3671000



BE
AU

TY

Για τα κουρασμένα μάτια
Τοποθετήστε πάνω από κλειστά μάτια ένα 
παγωμένο σακουλάκι τσάι για να υποχωρήσει 
το πρήξιμο. Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε 
ζεστά βρεγμένα σακουλάκια σαν κομπρέσες 
για τον πόνο σε ερεθισμένα μάτια. Βάλτε 
τα σακουλάκια τσαγιού στα μάτια σας για 
15 λεπτά, ώστε να μειώσετε τους μαύρους 
κύκλους.

Για τα ηλιακά εγκαύματα
Πετάξτε τα χρησιμοποιημένα σακουλάκια 
τσαγιού σε μια μπανιέρα με αφρόλουτρο μέσα 

μετά από μια μεγάλη μέρα κάτω από τον ήλιο. 
Οι δροσιστικές και χαλαρωτικές επιδράσεις 
του τσαγιού θα ανακουφίσουν το δέρμα σας.

Για την αιμορραγία μικρού τραύματος
Εάν κοπείτε ενώ τεμαχίζετε κάτι, σταματήστε 
το αίμα που τρέχει κρατώντας στην πληγή 
για 30 δευτερόλεπτα ένα σακουλάκι μαύρο 
τσάι που έχετε μουσκέψει με ζεστό νερό. 
Οι τανίνες του τσαγιού θα πήξουν γρήγορα 
το αίμα, οπότε θα μπορέσετε να δέσετε 
το τραύμα με κάποιον επίδεσμο και να 
συνεχίσετε τη δουλειά σας.

www.freesunday.gr
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Το τσάι, ακόμη και μετά τη χρήση του, είναι ωφέλιμο σε 
ό,τι αφορά την ομορφιά μας, γι’ αυτό, αντί να το πετάξετε, 
επωφεληθείτε από τις ευεργετικές του ιδιότητες.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Πόσα καλλυντικά 
μπορείτε να φτιάξετε  

με ένα φακελάκι 
τσάι;



 

Η γυμναστική ενισχύει 
 το ανοσοποιητικό μας σύστημα;

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

Mavridou 
• Instagram: christymav  
•  Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου
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Αρρωσταίνεις συχνά και δεν ξέρεις πώς να 
ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα; 

Εκτός από αρκετή βιταμίνη C που πρέπει να προ-
σλαμβάνεις, υπάρχει κι άλλη λύση: η γυμναστι-
κή! Το λένε και οι παρακάτω έρευνες:

1Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που 
έγινε από την ομάδα του δρος Τόμας Λάου-

ντερ στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον, η μέτρια 
άσκηση μπορεί να ξυπνήσει το ανοσοποιητικό 
μας σύστημα. Αντίθετα, η εξαντλητική γυμναστι-
κή μπορεί να μας κάνει πιο ευάλωτους. Σύμφω-
να με την έρευνα, γυναίκες που ασκούνταν είτε 
με μέτρια ένταση πέντε φορές την εβδομάδα είτε 
με υψηλή ένταση μία φορά την εβδομάδα είχαν 
33% λιγότερες πιθανότητες να πάθουν συνάχι.

2Οι ερευνητές του Πολιτειακού Πανεπιστημίου 
της Β. Καρολίνας, με επικεφαλής τον δρα Ντέι-

βιντ Νίμαν, μελέτησαν επί τρεις μήνες 1.000 άτομα 
18-85 ετών και παρατήρησαν ότι όσοι ασκούνταν σε 

τακτική βάση μείωναν σχεδόν κατά 50% τις πιθα-
νότητες να κρυολογήσουν ή, ακόμα κι αν αυτό συ-
νέβαινε, είχαν ήπια συμπτώματα. Η άσκηση ενερ-
γοποιεί προσωρινά –για λίγες ώρες– το κυτταρικό 
οπλοστάσιο του οργανισμού, βοηθώντας τον να μην 
κολλήσει κάποιον ιό. (ΒΒC)

3Το εμβόλιο της γρίπης μπορεί να καταστεί 
πιο αποτελεσματικό όταν γυμναζόμαστε. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που 
διεξήγαγαν η δρ. Κέιτ Έντουαρντς και η ομάδα 
της στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, όσοι ασκούνται 
λίγο πριν ή μετά τον εμβολιασμό έχουν μεγαλύ-
τερη προστασία.

4Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο «British 
Journal of Sports Medicine» αποκαλύπτει 

ότι η συχνή φυσική δραστηριότητα εμποδίζει το 
κρυολόγημα και τη γρίπη. Από την ομάδα του 
Appalachian State University μελετήθηκαν οι 
περιπτώσεις 1.000 ενηλίκων για 12 εβδομάδες 

κατά τη διάρκεια του χειμώνα και του φθινο-
πώρου. Όσοι ακολουθούσαν 20 λεπτών μέτρια 
αεροβική δραστηριότητα για πέντε ή περισσό-
τερες μέρες την εβδομάδα προσβλήθηκαν τις 
μισές φορές από γρίπη ή κρύωμα σε σύγκριση 
με όσους ασκούνταν μία ημέρα την εβδομάδα ή 
λιγότερο. Επιπλέον, παρουσίασαν πολύ πιο ήπια 
συμπτώματα.

5Μελέτη διάρκειας ενός έτους έδειξε ότι 30 
λεπτά μέτριας άσκησης την ημέρα μειώνουν 

τα κρυολογήματα στο μισό. Επίσης, οι αθλούμε-
νοι είχαν τρεις φορές λιγότερες πιθανότητες να 
αρρωστήσουν.

Η γυμναστική αυξάνει την αντοχή σε ιούς και 
λοιμώξεις, διεγείροντας την απελευθέρωση 
των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος 
στο αίμα. Η καθημερινή άσκηση έχει σωρευ-
τικό αποτέλεσμα και κρατά το ανοσοποιητικό 
σύστημα σε ετοιμότητα.

Της Χριστίνας Μαυρίδου



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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