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σελ. 4-5

Γ. Κύρτσος 
Στην κρίση στην Ιντλίμπ 
φάνηκε η αδυναμία 
του Ερντογάν

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗ NOVARTIS

Γ. Πανούσης 
«Ο θεσμός των  
προστατευομένων μαρτύρων 
είναι επικίνδυνος σε μια χώρα 
όπως η Ελλάδα»
σελ. 10-11
σελ. 6, 7, 10, 11

 σελ. 15

Ο Στ. Αμαργιανάκης 
τιμήθηκε με τα 
διάσημα του Ιππότη 
του Τάγματος 
των Ακαδημαϊκών 
Φοινίκων 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καρολίνα 
Μέρμηγκα 
«Οι νεκροί μας είναι 
ανυπεράσπιστοι» 

σελ. 35

ΥΓΕΙΑ
��������������������� 

Όσα πρέπει 
να ξέρετε για 
την εποχική 
γρίπη

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

�  ΜΙΧ. ΜΑΣΟΥΡΑΚΗΣ: «ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΕΞΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ  
ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΕ»

� ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
� Ο ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΑΚΡΙΒΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

σελ. 8, 9, 12

σελ. 21-26
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FREE SUNDAΥ
ΕΚΔΌΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΌΣ  

ΚΥΡΤΣΌΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΌΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΌΣ ΚΥΡΤΣΌΣ
kyrtsos@freesunday.gr  

210-6754430

ΦΩΤΌΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΔΙΚΤΥΌΥ ΔΙΑΝΌΜΗΣ  

dianomi@freesunday.gr,  
 210-7230545

ΑΡΙΣΤΕΙΔΌΥ 6, ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ. 10559

ΤΗΛ: 210-6754430,  
FAX: 210-6729238 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS 
ΑΕΒΕ

Διανέμεται Δωρεάν
www.freesunday.gr

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04-05 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Τραγική 
απομυθοποίηση Ερντογάν σε Ιντλίμπ
06 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Μάρτυρες(;) δημοσίου(;) 
συμφέροντος(;!)
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ «Ο θεσμός των 
προστατευομένων μαρτύρων είναι επικίνδυνος σε μια 
χώρα όπως η Ελλάδα»
08 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Συναγερμός για την πρώτη κατοικία
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΧ. ΜΑΣΟΥΡΑΚΗΣ «Να 
αυξήσουμε την όρεξη των επενδυτών»
10 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Η χαμένη ανωνυμία των 
μαρτύρων της Novartis
11 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Να κληθεί να καταθέσει η 
Τουλουπάκη ως ύποπτη προτείνουν δικαστικοί 
παράγοντες στην Προανακριτική της Βουλής
12 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η οικονομία πέφτει θύμα του 
κοροναϊού
14 // ΑΠΟΨΗ Φ. ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Η εποχή των 
χαμηλών επιτοκίων
15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ο Στυλιανός Αμαργιανάκης 
τιμήθηκε με τα διάσημα του Ιππότη του Τάγματος των 
Ακαδημαϊκών Φοινίκων
16 // TWITTER Ένα Μάτσο Τρελών Μηδενιστών

18 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι νέες αυξημένες συντάξεις
20 // ΕΥΡΩΠΗ Γιατί η Κομισιόν θέλει να κλείσει τα 
μάτια της ΑΙ

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

FREE TIME
30 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώμενα της 
εβδομάδας
31 // CINEMA Τι θα δούμε στις κινηματογραφικές 
αίθουσες
32 // CITY Απόκριες στην Αθήνα
33 // ΠΡΟΣΩΠΟ Κ. ΓΕΡΟΥ «Η κοινωνία του θεάματος 
είναι τόσο “φωνακλού”»
34 // BOOKS Τέσσερα βιβλία εμπνευσμένα από 
αληθινά γεγονότα
35 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΜΕΡΜΗΓΚΑ «Οι νεκροί μας 
είναι ανυπεράσπιστοι»
36 // COOK FILES Παστίλα ή μπαστίλα, μαροκινή 
κοτόπιτα με ζάχαρη άχνη
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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Όσα πρέπει 
να ξέρετε για 
την εποχική γρίπη

σελ. 21-26



Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές: Δέσποινα Ξενάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14161)
                                                                 Μιχάλης Καραβάς (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13371)
Ελεγκτική Εταιρία: Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη
Ημερομηνία έκδοσης έκθεσης ελέγχου: 17 Φεβρουαρίου 2020
Διεύθυνση Διαδικτύου: www.bankofgreece.gr

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο          31.12.2019          31.12.2018 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο         31.12.2019         31.12.2018

1. Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 6.544.316.602 5.390.195.138 1. Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 29.539.154.700 32.717.386.050

2. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 2.700.269.631 2.483.673.148 2. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης
ευρώ σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 9.108.199.191 6.942.079.203

2.1 Απαιτήσεις έναντι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) 720.713.956 702.267.928
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και 2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί   

λοιπές απαιτήσεις 1.979.555.675 1.781.405.220            (περιλαμβανομένων των υποχρεωτικών καταθέσεων) 9.108.199.191 2.819.079.203
2.2    Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 0 4.030.000.000

3. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης  ευρώ 228.868.498 320.388.447 2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων 

3.1 Απαιτήσεις έναντι της γενικής κυβέρνησης 19.475.008 16.359.029 διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
3.2 Λοιπές απαιτήσεις 209.393.490 304.029.418 2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 93.000.000

4. Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 23.170 521.741 3. Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων 
ζώνης ευρώ 0 0

4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα και δάνεια 23.170 521.741
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές 4. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 27.421.848.711 24.953.984.561

διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
4.1      Γενική κυβέρνηση 25.930.712.804 23.518.798.954

5. Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ 4.2      Λοιπές υποχρεώσεις 1.491.135.907 1.435.185.607
σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 7.651.000.000 10.123.400.000

5. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 2.466.433.379 2.395.528.696
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 51.000.000 958.400.000
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 7.600.000.000 9.105.000.000 6. Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 741.439.347 714.999.931
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων 

διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 7. Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 2.578 2.529
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 60.000.000 7.1     Καταθέσεις και λοιπές υποχρεώσεις 2.578 2.529
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 7.2     Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές 

           διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
6. Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 1.828.428 947.532.869

8. Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 0 0
7. Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 75.075.229.320 76.536.148.136

9. Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος 25.658.087.094 28.596.286.346
7.1 Χρεόγραφα που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 63.909.382.552 64.908.555.192
7.2 Λοιπά χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 11.165.846.768 11.627.592.944 9.1    Υποχρεώσεις συνδεόμενες με την έκδοση πιστοποιητικών

           χρέους της ΕΚΤ 0 0
9.2     Καθαρές υποχρεώσεις  που απορρέουν από την κατανομή, εντός του

8. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε ευρώ έναντι της γενικής κυβέρνησης 4.863.576.750 5.295.537.932            Ευρωσυστήματος, των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ 0 0
9.3     Καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από το υπόλοιπο του 
          λογαριασμού δοσοληψιών με το ΕΣΚΤ (TARGET2) 25.658.087.094 28.596.286.346

9. Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος 9.978.878.494 5.963.874.072 9.4     Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές) 0 0

9.1 Συμμετοχή στο κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τις προβλέψεις της ΕΚΤ 472.980.896 564.765.496 10. Στοιχεία παθητικού υπό τακτοποίηση 548.823 1.985.586
9.2 Απαιτήσεις από τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ 1.002.089.435 1.178.260.606
9.3 Καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από την κατανομή, εντός του 11. Λοιπές υποχρεώσεις 931.257.299 770.434.515

Ευρωσυστήματος, των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ 8.455.772.990 4.133.564.050
9.4 Καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από το υπόλοιπο του 11.1     Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού 0 37.766

λογαριασμού δοσοληψιών με το ΕΣΚΤ (TARGET2) 0 0 11.2     Δεδουλευμένα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα 66.916.406 47.212.839
9.5 Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές) 48.035.173 87.283.920 11.3 Λοιπά στοιχεία 864.340.893 723.183.910

12. Προβλέψεις 7.797.365.401 7.805.756.379
10. Στοιχεία ενεργητικού υπό τακτοποίηση 0 0

13. Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 4.847.400.108 3.671.010.783
11. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.110.926.323 2.101.918.610

14. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά 643.180.585 593.735.514
11.1 Κέρματα ζώνης ευρώ 51.696.946 56.780.853
11.2 Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού 548.599.990 561.412.923 14.1     Μετοχικό κεφάλαιο 111.243.362 111.243.362
11.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 104.632.067 101.614.906 14.2     Τακτικό αποθεματικό 111.243.362 111.243.362
11.4 Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού 2.040.409 62.905 14.3     Έκτακτο αποθεματικό 134.500.000 84.500.000
11.5 Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα έξοδα 826.922.126 819.046.810 14.4     Ειδικό αποθεματικό από την αναπροσαρμογή 
11.6 Λοιπά στοιχεία 577.034.785 563.000.213              της αξίας των ακινήτων 284.890.789 285.443.789

14.5     Λοιπά ειδικά αποθεματικά 1.303.072 1.305.001

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ 109.154.917.216 109.163.190.093 Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Υ 109.154.917.216 109.163.190.093

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΤΑΞΕΩΣ)        31.12.2019        31.12.2018 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου από τη διαχείριση του "Κοινού Κεφαλαίου Νομικών    1. Οι οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος καταρτίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Καταστατικού της, με βάση τους λογιστικούς κανόνες και τις λογιστικές
    Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων" σύμφωνα με τον ν. 2469/97 42.949.646.348 42.000.135.348       μεθόδους, που ισχύουν κάθε φορά για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), όπως καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Για τα θέματα 
2. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπά χρεόγραφα από τη διαχείριση και θεματοφύλαξη        που τυχόν δεν καλύπτονται από τους κανόνες και τις οδηγίες της ΕΚΤ ή που η εφαρμογή τους δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνιστώμενη, ακολουθούνται είτε οι  συστάσεις της
    κεφαλαίων δημόσιων οργανισμών, ασφαλιστικών φορέων και ιδιωτών 4.488.903.130 4.340.621.093       ΕΚΤ είτε οι διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας σε συνδυασμό προς τον ν. 4548/2018 "Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών" και τον ν. 4308/2014 “Ελληνικά
3. Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από το Ευρωσύστημα ως εξασφάλιση για πράξεις       Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις” στο μέτρο που δεν αντιβαίνουν τις διατάξεις του Καταστατικού.     
    νομισματικής πολιτικής και παροχή ενδοημερήσιας ρευστότητας 17.332.193.717 13.766.457.281   2. Η αξία του χρυσού έχει υπολογιστεί με βάση την τιμή σε ευρώ ανά ουγγιά χρυσού της 31ης Δεκεμβρίου 2019, όπως αυτή καθορίστηκε από την ΕΚΤ: 1.354,104 ευρώ ανά
4. Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εξασφάλιση για πράξεις       ουγγιά, έναντι 1.120,961 ευρώ της 31ης Δεκεμβρίου 2018.
    έκτακτης παροχής ρευστότητας προς τα πιστωτικά ιδρύματα 0 11.788.827.794   3. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έχουν αποτιμηθεί με βάση τις ισοτιμίες του ευρώ έναντι των ξένων νομισμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2019, όπως αυτές 
5. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 10.405.850.542 15.328.728.889       καθορίστηκαν από την ΕΚΤ.

  4. Η αξία των χρεογράφων (εκτός αυτών που πρόκειται να διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους, των μη εμπορεύσιμων τίτλων και των χρεογράφων που διακρατούνται για σκοπούς
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 75.176.593.737 87.224.770.405       νομισματικής πολιτικής) έχει υπολογιστεί με βάση τις μέσες αγοραίες τιμές της 31ης Δεκεμβρίου 2019. Τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που πρόκειται να διακρατηθούν μέχρι τη

      λήξη τους, οι μη εμπορεύσιμοι τίτλοι καθώς και τα χρεόγραφα που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος και υπόκεινται  
      σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. 
  5. Στις προβλέψεις της Τράπεζας περιλαμβάνονται: πρόβλεψη έναντι χρηματοοικονομικών και λειτουργικών κινδύνων, πρόβλεψη για παροχές προς ασφαλισμένους, καθώς και
      ειδικές προβλέψεις για πιθανούς κινδύνους εκμετάλλευσης, έκτακτες ζημίες και επισφαλείς απαιτήσεις. Στις ειδικές προβλέψεις έχει σχηματιστεί επαρκής πρόβλεψη για την 
      κάλυψη εκκρεμών αγωγών κατά της Τράπεζας σε περίπτωση ευδοκίμησής τους.
  6. Στους λοιπούς λογαριασμούς τάξεως παρακολουθoύνται: η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου προς το ΔΝΤ από κατανομές ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων, καθώς και
      η υποσχετική επιστολή που έχει εκδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο προς το ΔΝΤ για το ανεξόφλητο μέρος των δανείων που έχει λάβει. Στις 31.12.2019 το ύψος της υποσχετικής 
      επιστολής ήταν 4,6 δισεκ. SDR, με ισότιμο 5,6 δισεκ. ευρώ.
  7. Ορισμένα στοιχεία των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2018 αναταξινομήθηκαν ώστε να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της χρήσεως 2019.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019
2019 2018

              (σε ευρώ)

1. Καθαροί τόκοι - έσοδα 835.656.387 961.179.432              2 0 1 9              2 0 1 8
1.1 Τόκοι - έσοδα 851.121.956 961.277.610                (σε ευρώ)
1.2 Τόκοι - έξοδα -15.465.569 -98.178 Κέρδη χρήσεως 842.313.498 657.601.480

Μέρισμα προς καταβολή χρήσεως 2019 (0,6720 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές) -13.349.203 -9.477.934
2. Καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές πράξεις, Φόρος μερισμάτων (συντελεστής 29%, άρθρα 47 και 58 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν) 0 -3.871.269

ζημιές αποτίμησης και προβλέψεις για κινδύνους 56.819.536 29.524.438 Έκτακτο αποθεματικό -50.000.000 0
2.1 Πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις 56.819.536 29.524.438 Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο -778.964.295 -644.252.277
2.2 Ζημιές αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και θέσεων -1.963.703 -7.346.535 0 0
2.3 Μεταφορά από πρόβλεψη έναντι χρηματοοικονομικών κινδύνων 1.963.703 7.346.535

3. Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 103.550.649 88.075.677 Επιστροφή φόρου (*) 18.955.869 -
3.1 Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 107.203.411 91.810.322 Ποσό προς καταβολή χρήσεως 2018 -3.871.269 -
3.2 Έξοδα για αμοιβές και προμήθειες -3.652.762 -3.734.645 Ποσό προς καταβολή χρήσεων 2014-2017 -15.084.600 -

0 -
4. Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές 134.754.766 56.812.050

5. Καθαρό αποτέλεσμα από τη συγκέντρωση
και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος 14.563.443 50.209.184 * Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 116/2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β’), η οποία  έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

 (σχετική  Εγκύκλιος Ε.2107/12.06.2019), τα διανεμηθέντα μερίσματα συγκεκριμένων νομικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και η Τράπεζα της Ελλάδος, παύουν  να φορολογούνται ως κέρδη        
6. Λοιπά έσοδα 20.678.060 13.621.675  από επιχειρηματική δραστηριότητα κατ’ άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) αναδρομικά  από 1.1.2014. Κατόπιν τούτου, τα ποσά που, κατά συμμόρφωση προς προηγούμενες οδηγίες 

 της Φορολογικής Διοίκησης (σχετική Εγκύκλιος ΠΟΛ 1059/2015), είχαν καταβληθεί για φόρους κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 4172/2013) χρήσεων 2014-2018,      

      Σύνολο καθαρών εσόδων 1.166.022.841 1.199.422.456  θα αποδοθούν στους δικαιούχους μετόχους.                            

7. Δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών -824.338.330 -264.085.640

8. Λοιπές δαπάνες διαχείρισης -53.848.358 -67.838.799

9. Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων 
παγίων στοιχείων ενεργητικού -11.858.174 -12.541.221

10. Δαπάνες για τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος -1.720.177 -784.390

11. Προβλέψεις 568.055.696 -196.570.926

Σύνολο εξόδων -323.709.343 -541.820.976

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 842.313.498 657.601.480

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α    Τ Η Σ    Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
Ε Υ Ρ Ω Σ Υ Σ Τ Η Μ Α

Ε Τ Ο Σ   Ε Ν Ε Ν Η Κ Ο Σ Τ Ο   Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο 
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   Τ Η Σ   31ης   Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ   2 0 1 9

 (σε ευρώ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

                                   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Δ Ι Α Θ Ε Σ Η Σ   Κ Ε Ρ Δ Ω Ν
(Άρθρο 71 του Καταστατικού)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Αθήνα,17 Φεβρουαρίου 2020

                                    ΜΑΡΙΑ  ΠΑΓΩΝΗ



www.freesunday.gr04 23.02.2020

ανάλυση

Κ
ατά την εκτίμησή μου, η ελληνική κοινή 
γνώμη διαμορφώνεται σε λάθος κατεύ-
θυνση σε σχέση με την Τουρκία. Η άποψη 
που επικρατεί και αναπαράγεται από τα 
περισσότερα ΜΜΕ και αρκετούς πολιτι-
κούς είναι ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι 
με μια Τουρκία που θέλει να μας επιβάλει 

τους όρους της, έχοντας μετατραπεί σε μεγάλη περιφερειακή δύ-
ναμη.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι την τελευταία εικοσαετία ο ευρύτερος 
συσχετισμός δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας άλλαξε σε 
βάρος μας. Εμάς μας ρήμαξε η κρίση που εκδηλώθηκε το 2008-
2009 και η αναγκαστική αντιμετώπισή της. Αντίθετα, η Τουρκία 
έχει πίσω της μία δεκαπενταετία εντυπωσιακής οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης.
Με ΑΕΠ πολλαπλάσιο του ελληνικού και με έναν νεανικό πληθυ-
σμό 80 εκατομμυρίων –με τον δικό μας να είναι γύρω στα 10 εκα-
τομμύρια και αρκετά γερασμένος–, η Τουρκία δείχνει πιο ισχυρή 
και δυναμική.
Το βασικό λάθος αυτής της προσέγγισης είναι ότι περιορίζει τον 

συσχετισμό δυνάμεων σε μια απευθείας σύγκριση, ενώ η σύγ-
χρονη πραγματικότητα είναι εξαιρετικά σύνθετη. Η σημαντική 
περιφερειακή δύναμη Τουρκία έχει εσωτερικές αντιφάσεις, α-
δυναμίες, υποχρεώσεις, που περιορίζουν τις δυνατότητές της 
σε σχέση με την Ελλάδα. Από την πλευρά μας, έχουμε συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα, τα οποία φροντίζει να ενισχύει η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη, που ενισχύουν συνολικά τη θέση μας έναντι 

της Τουρκίας. Άλλωστε είμαστε μια χώρα με πιο ώριμο και στα-
θερό πολιτικό σύστημα, με μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική συ-
νοχή και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για την προοπτική της.
Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι πρέπει να υπερτιμούμε τις δυνάμεις 
μας ή να θεωρούμε την Τουρκία υποδεέστερη. Σημαίνουν όμως 
ότι δεν χρειάζεται να δημιουργούμε ψυχολογική πίεση στον 
εαυτό μας, ούτε να παρακολουθούμε τους Τούρκους αξιωματού-
χους στη διαρκή εκδήλωση ανασφάλειας που τους χαρακτηρίζει.

Το μήνυμα της Συρίας
Η «παντοδυναμία» Ερντογάν δοκιμάζεται με τον σκληρότερο 
τρόπο στη Συρία και ειδικά στην περιοχή της Ιντλίμπ. Χωρίς απα-
ραίτητα να φταίει η Τουρκία, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση 
που δείχνει τα όρια της νεο-οθωμανικής στρατηγικής του Ερντο-
γάν.
Τα τουρκικά στρατεύματα έχουν προωθηθεί στην Ιντλίμπ και 
στην ευρύτερη περιοχή της στη βάση της ρωσοτουρκικής συμ-
φωνίας που υπογράφηκε στο Σότσι τον Σεπτέμβριο του 2018 
και αποσκοπούσε στη δημιουργία «αποστρατιωτικοποιημένης 
ζώνης».
Οι Ρώσοι θα συγκρατούσαν τα στρατεύματα του Άσαντ, τα οποία 
επικρατούν στον εμφύλιο της Συρίας με τη δική τους βοήθεια, 
και από την πλευρά τους οι Τούρκοι θα ήλεγχαν τους αντικαθε-
στωτικούς που έχουν συγκεντρωθεί στην ευρύτερη περιοχή της 
Ιντλίμπ, την τελευταία που ελέγχουν μετά από έναν σκληρό εμ-
φύλιο που ξεκίνησε το 2011 και φαίνεται να πλησιάζει σε ένα τρα-
γικό τέλος.
Οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τον πλήρη έλεγχο της Ι-
ντλίμπ. Οι αντικαθεστωτικοί, που χρηματοδοτούνται από αυτούς, 
έχασαν τη μάχη από τους πιο καλά οργανωμένους τζιχαντιστές κι 
έτσι 3 εκατομμύρια κάτοικοι και πρόσφυγες της περιοχής έχουν 
μετατραπεί σε ένα είδος ανθρώπινης ασπίδας 20.000-25.000 τζι-
χαντιστών. Σύμφωνα με τις καταγγελίες της κυβέρνησης της Συ-
ρίας στον ΟΗΕ –οι οποίες δεν είναι απαραίτητα αξιόπιστες–, οι 
τζιχαντιστές που έχουν συγκεντρωθεί στην Ιντλίμπ προέρχονται 
από 50 χώρες. Μεταξύ αυτών φαίνεται να υπάρχει και ισχυρή πα-
ρουσία Τσετσένων ισλαμιστών, γεγονός που ενισχύει την αποφα-
σιστικότητα των Ρώσων να συμβάλουν στην «εκκαθάριση» της 
περιοχής.
Από την πλευρά του, το καθεστώς Άσαντ, ενθαρρυμένο από τις 
στρατιωτικές επιτυχίες του, οι οποίες στηρίζονται στη ρωσική πο-
λεμική αεροπορία και σε στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν, δείχνει 
αποφασισμένο να ελέγξει το σύνολο της Συρίας. Τα στρατεύματά 
του έχουν διεισδύσει στην ευρύτερη περιοχή της Ιντλίμπ, έχουν 
ελέγξει για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του εμφυλίου τον στρα-
τηγικής σημασίας αυτοκινητόδρομο Μ5 και έχουν συνδέσει ξανά 
αεροπορικώς το Αλέπι με μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.

Ανθρωπιστική τραγωδία
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν τα στρατεύματα της Συρίας θεω-
ρούνται από πολλούς εγκλήματα πολέμου. Ο βομβαρδισμός των 
πόλεων είναι ανηλεής, χρησιμοποιούνται οι λεγόμενες «βόμ-
βες βαρελιού», που είναι σχεδιασμένες να σπέρνουν τον όλεθρο 
στους αμάχους, ενώ χτυπιούνται συστηματικά όλες οι κοινωνικές 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων.
Υπολογίζεται ότι από τα τέλη του 2019 η προέλαση των στρα-
τευμάτων του Άσαντ έχει δημιουργήσει 750.000-900.000 νέους 
πρόσφυγες, με πολλούς από αυτούς να είναι αντικαθεστωτικοί 

Η Άγκυρα αντιμέτωπη με ένα νέο 
κύμα Σύρων προσφύγων.

Η τουρκική πολεμική αεροπορία 
έμεινε από… πιλότους.

ΤΡΑΓΙΚΉ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΉΣΉ  
ΕΡΝΤΟΓΆΝ ΣΕ ΙΝΤΛΙΜΠ

Η ΤΟΥΡΚΙΆ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΆΔΥΝΆΜΗ ΆΠ’ Ο,ΤΙ ΤΗ ΘΕΩΡΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

ΜΕ ΕΝΆ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΆΙ ΣΤΗ ΔΡΆΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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Επανέρχονται στο προσκήνιο 
τα σενάρια για νέο στρατηγικό 
πραξικόπημα.

Η νεο-οθωμανική στρατηγική 
της Άγκυρας μετατρέπεται σε 
πολιτικοστρατιωτικό εφιάλτη.

που κατέφυγαν από άλλα μέρη της Συρίας στη σχετική ασφάλεια 
της Ιντλίμπ.
Με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, το μόνο που μπορεί 
να κάνει ο Ερντογάν είναι να σώσει τα προσχήματα μέσα από μια 
νέα συνεννόηση με τον Πούτιν, η οποία θα καθυστερήσει κάπως 
τις εξελίξεις, χωρίς να επηρεάσει τη δυναμική που ήδη εκδηλώ-
νεται.

Διπλή αποτυχία
Ο Ερντογάν βρίσκεται αντιμέτωπος με μια διπλή αποτυχία. 
Μπορεί να δηλώνει κάθε τόσο ότι τα τουρκικά στρατεύματα θα 
δώσουν ένα σκληρό μάθημα στα στρατεύματα του Άσαντ αν συ-
νεχίσουν να προωθούν τις θέσεις τους στην Ιντλίμπ, αυτό όμως 
δεν λύνει το πρόβλημά του.
Όσο περισσότερο βυθίζονται τουρκικά στρατεύματα στον εμφύ-
λιο της Συρίας, τόσο μεγαλώνουν οι πιθανότητες για πολύ σοβα-
ρές απώλειες. Δεν μπορούν να τα βάλουν με τους τζιχαντιστές 
«συμμάχους» τους, γιατί οι τελευταίοι είναι έμπειροι, αποφασι-
σμένοι και ειδικοί στον ανορθόδοξο πόλεμο. Δεν μπορούν να τα 
βάλουν με τα στρατεύματα του Άσαντ, γιατί πρόκειται για φανατι-
κούς που ζητάνε εκδίκηση στο πλαίσιο ενός ανελέητου εμφυλίου 
και υποστηρίζονται στην ευρύτερη περιοχή από τη ρωσική πολε-
μική αεροπορία, που έχει την κυριαρχία των αιθέρων.
Κατά συνέπεια, το μόνο που μπορεί να κάνει ο Ερντογάν είναι να 
διαμαρτύρεται, να διατυπώνει απειλές και να μετράει νεκρούς και 
τραυματίες στρατιωτικούς.
Δοκιμάζεται επίσης η πολιτική αντοχή του από το νέο κύμα προ-
σφύγων που δημιουργείται και κατευθύνεται προς την Τουρ-
κία. Οι άμαχοι που φεύγουν από την Ιντλίμπ θέλουν να πάνε 
στην Τουρκία, επειδή είναι η πιο κοντινή χώρα αλλά και επειδή 
η Τουρκία έπαιξε όλα αυτά τα χρόνια ρόλο πρωταγωνιστή στην 
προσπάθεια αποσταθεροποίησης του καθεστώτος Άσαντ και τους 
υποστήριξε με διάφορους τρόπους στον εμφύλιο.
Το νέο κύμα προσφύγων οδηγεί σε πλήρη κατάρρευση την πολι-
τική του Ερντογάν σε σχέση με τον έλεγχο περιοχών της Συρίας 
στις οποίες κυριαρχεί το κουρδικό στοιχείο αλλά οι τουρκικές 
δυνάμεις κατοχής θέλουν να μετατρέψουν σε «ζώνη ασφαλείας», 
στην οποία θα εγκατασταθούν Σύροι πρόσφυγες που έχουν κα-
ταφύγει στην Τουρκία.
Ο αριθμός των Σύρων προσφύγων στην Τουρκία ξεπερνάει τα 3,5 
εκατομμύρια. Στην αρχή αξιοποιήθηκαν σαν καλό και φτηνό ερ-
γατικό δυναμικό, στη συνέχεια όμως η επιβράδυνση του ρυθμού 
ανάπτυξης της τουρκικής οικονομίας άρχισε να αναδεικνύει σο-
βαρά κοινωνικά προβλήματα.
Ο Ερντογάν και οι βασικοί συνεργάτες του θεωρούν ότι έχασαν τις 
δημοτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη εξαιτίας της υπερσυ-
γκέντρωσης Σύρων προσφύγων, φθειρόμενοι πολιτικά από την κα-
τάσταση που έχει δημιουργηθεί. Οργανώνοντας την εισβολή στις 
ουσιαστικά αυτόνομες περιοχές της Συρίας που ελέγχονταν από 
τους Κούρδους, το καθεστώς προσπάθησε να συνδυάσει την πα-
ραδοσιακή καταπίεση των Κούρδων με τη μορφή της «πάταξης της 
τρομοκρατίας» με την απομάκρυνση εκατομμυρίων Σύρων από 
την Τουρκία, οι οποίοι θα εγκαθίσταντο στις περιοχές των Κούρ-
δων της Συρίας υπό τουρκικό πολιτικό και στρατιωτικό έλεγχο.
Στην αντίληψη του Ερντογάν, η Ε.Ε. είχε υποχρέωση να χρημα-
τοδοτήσει τη μετεγκατάσταση των Σύρων προσφύγων από την 
Τουρκία στις περιοχές των Κούρδων της Συρίας.

Πλήρης κατάρρευση
Η τουρκική ηγεσία διαπιστώνει τώρα την πλήρη κατάρρευση του 
σχεδιασμού της.
Πρώτον, η Άγκυρα δεν έχει μπροστά της μια μείωση των 3,5 ε-
κατομμυρίων Σύρων προσφύγων που βρίσκονται στην Τουρκία, 
αλλά πιθανότατα την αύξησή τους σε 4 ή και 4,5 εκατομμύρια.
Δεύτερον, όχι μόνο δεν υπήρξε διεθνής χρηματοδότηση για την 
αλλαγή της σύνθεσης του πληθυσμού στις περιοχές των Κούρ-
δων της Συρίας που έχουν καταλάβει οι Τούρκοι αλλά σημειώνο-
νται και αρνητικές οικονομικές αντιδράσεις.
Ενδεικτική η απόφαση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας 
Volkswagen να «παγώσει» μια τεράστια επένδυση στην ευρύ-

τερη περιοχή της Σμύρνης μέχρις ότου ξεκαθαρίσει ο Ερντογάν 
τη στάση του σε σχέση με τις περιοχές των Κούρδων της Συρίας.
Τρίτον και σημαντικότερο, η προώθηση τουρκικών στρατευμά-
των σε περιοχές της Συρίας από την Ιντλίμπ μέχρι την Αφρίν, που 
βρίσκονται κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, θεωρήθηκε επί-
δειξη ισχύος του Ερντογάν και ενίσχυσε προσωρινά τη δημοτι-
κότητά του.
Τώρα, που αποκαλύπτεται η στρατιωτική και πολιτική αδυναμία 
της Τουρκίας στην Ιντλίμπ και γενικότερα στη Συρία, ο Ερντο-
γάν κινδυνεύει να βρεθεί σε δύσκολη θέση στο εσωτερικό της 
Τουρκίας.

Έκθεση με σημασία
Η δημοσίευση της έκθεσης του αμερικανικού think tank RAND 
σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία και την εξωτερική πο-
λιτική της έφερε στο προσκήνιο τις δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζει ο Ερντογάν.
Εξελίσσεται μια σκληρή σύγκρουση μεταξύ στρατιωτικού κατε-
στημένου και τουρκικής ηγεσίας, η οποία, κατά την άποψη των 
ειδικών του αμερικανικού think tank, μπορεί να οδηγήσει μέχρι 
και σε νέα απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος.
Είναι γνωστό ότι ο Ερντογάν θεωρεί ότι το στρατιωτικό πραξικό-
πημα της 15ης Ιουλίου 2016, το οποίο λίγο έλειψε να του στοι-
χίσει την εξουσία και τη ζωή, είχε την έμμεση υποστήριξη των 
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.
Έχει προχωρήσει σε μαζικές εκκαθαρίσεις στο στράτευμα. Οι ει-
δικοί του RAND υπολογίζουν ότι 46% των ανώτατων αξιωματι-
κών σε αεροπορία, στρατό και ναυτικό έχουν αποταχθεί ή υπο-
χρεωθεί σε παραίτηση.
Αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις στο αξιόμαχο των τουρκικών ε-
νόπλων δυνάμεων. Στην έκθεση του αμερικανικού think tank α-
ναφέρεται, για παράδειγμα, ότι πριν από την απόπειρα πραξικο-
πήματος αναλογούσαν δύο πιλότοι σε κάθε τουρκικό μαχητικό 
αεροσκάφος. Τον Σεπτέμβριο του 2017, μετά την εκδίωξη 280 πι-
λότων, η Τουρκία έφτασε να έχει λιγότερο από έναν πιλότο για 
κάθε αεροσκάφος, ενώ τώρα, με τις διορθωτικές κινήσεις που έ-
γιναν, η αναλογία πιλότων ανά αεροσκάφος βελτιώθηκε κάπως, 
στο 1,2.
Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν έχουμε να κάνουμε με κάποια στρατι-
ωτική περιφερειακή υπερδύναμη αλλά με μια χώρα που έχει α-
ποδυναμώσει τις ένοπλες δυνάμεις της, συντηρεί με διάφορους 
τρόπους την αντίθεση του στρατιωτικού κατεστημένου ή ό,τι α-
πέμεινε από αυτό με το καθεστώς Ερντογάν και βάζει στρατιωτι-
κούς στόχους των οποίων η επίτευξη μοιάζει αδύνατη ή μπορεί 
και να προκαλέσει την αποσταθεροποίηση ενός αρκετά προβλη-
ματικού συστήματος.

Χωρίς δίχτυ ασφαλείας
Η πολιτική κατάσταση στην Τουρκία εξελίσσεται χωρίς κάποιο 
θεσμικό δίχτυ ασφαλείας. Ο Ερντογάν έχει φτιάξει ένα αντιδη-
μοκρατικό, προσωποπαγές καθεστώς και είναι πολύ δύσκολο να 
αναδειχθεί μια δημοκρατική δύναμη που θα τον οδηγήσει σε 
ήττα στις προεδρικές εκλογές του 2023 ή στην αποχώρηση από 
την πολιτική στο τέλος της δεύτερης τετραετίας του, το 2028.
Είναι καταδικασμένος να υπερισχύει συνεχώς των αντιπάλων του 
και το σύστημα δεν έχει μια βαλβίδα ασφαλείας για την εκτό-

νωση της πολιτικής πίεσης που δημιουργείται. Έτσι, τροφοδο-
τούνται τα σενάρια για νέα απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπή-
ματος, αν φυσικά το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Προς το παρόν ο Ερντογάν προσπαθεί να νομιμοποιηθεί στην 
αντίληψη της ευρύτερης κοινής γνώμης μέσα από τη λεγόμενη 
νεο-οθωμανική στρατηγική. Η Τουρκία υποτίθεται ότι έχει δι-
εθνή παρουσία επιπέδου της οθωμανικής αυτοκρατορίας και γι’ 
αυτό καταλαμβάνει μέρος της Συρίας, αναμειγνύεται δυναμικά 
στον εμφύλιο στη Λιβύη, χρησιμοποιεί τη συμφωνία με την κυ-
βέρνηση της Τρίπολης για την ψευτο-ΑΟΖ για να επιβάλει τους 
όρους της στην ενεργειακή στρατηγική της Κύπρου και της Ελ-
λάδας κ.λπ.
Οι εξελίξεις στη Λιβύη μάς προσφέρουν άλλο ένα παράδειγμα 
για το πώς η Τουρκία αναλαμβάνει ολοένα μεγαλύτερες υποχρε-
ώσεις και δημιουργεί περισσότερους ανταγωνιστές και αντιπά-
λους, χωρίς να μπορεί να προσδοκά οποιοδήποτε άμεσο όφελος.
Στη Λιβύη ο στρατάρχης Χαφτάρ, που μάχεται κατά της υποστη-
ριζόμενης από την Τουρκία κυβέρνησης της Τρίπολης, γίνεται ο-
λοένα πιο επιθετικός. Χρησιμοποιεί τον έλεγχο των περισσότε-
ρων περιοχών με τις πετρελαιοπηγές και τους αγωγούς πετρελαίου 
της Λιβύης για να ρίξει στο ελάχιστο την παραγωγή πετρελαίου της 
χώρας. Τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου ελέγχονται από την 
κεντρική τράπεζα της χώρας στην Τρίπολη και χρηματοδοτούν με 
50-60 εκατ. δολάρια την ημέρα την κυβέρνηση της Τρίπολης.
Τα στρατεύματα του Χαφτάρ πολιορκούν την Τρίπολη από την 
περασμένη άνοιξη, αλλά αδυνατούν να την καταλάβουν. Ακολου-
θώντας μια πολιτική «καμένης γης», ο Χαφτάρ κινείται πλέον 
εκτός ορίων, επιδιώκοντας τον οικονομικό στραγγαλισμό των 
περιοχών που ελέγχονται από την κυβέρνηση της Τρίπολης. Ο 
βομβαρδισμός του λιμανιού της Τρίπολης από τις δυνάμεις του 
έβαλε προσωρινό τέλος στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη 
κάποιου είδους ανακωχής.
Από την πλευρά της, η Ε.Ε. αποφάσισε, ύστερα από περίτεχνους 
συμβιβασμούς, θαλάσσιες περιπολίες για να σταματήσει η αντί-
θετη σε αποφάσεις του ΟΗΕ προμήθεια στρατιωτικού υλικού 
στις δύο αντίπαλες πλευρές.
Η Τουρκία βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση στη Λιβύη, 
γιατί ο Χαφτάρ υποστηρίζεται από την Αίγυπτο και το σύνολο 
σχεδόν του αραβικού κόσμου, με αποτέλεσμα να είναι σχετικά 
εύκολος ο ανεφοδιασμός των δυνάμεών του από τους συμμάχους 
του, ενώ η Τουρκία είναι πολύ μακριά και πρέπει να ξεπεράσει 
πολλά οργανωτικά και διεθνοπολιτικά προβλήματα για να στη-
ρίξει αποφασιστικά τις δυνάμεις της κυβέρνησης της Τρίπολης.
Γνωρίζοντας την πραγματική κατάσταση των δυνάμεων της Τουρ-
κίας και την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στους στόχους που 
τους έχει θέσει ο Ερντογάν για τη Συρία, αντιλαμβανόμαστε ότι 
οι δυνατότητες άμεσης ή έμμεσης παρέμβασής τους στη Λιβύη 
είναι εξαιρετικά περιορισμένες.
Τα νεο-οθωμανικά οράματα του Ερντογάν τείνουν να μετατρα-
πούν σε πολιτικοστρατιωτικό εφιάλτη για το καθεστώς. Η σύ-
γκριση του δυναμικού Ελλάδας και Τουρκίας αλλάζει δραματικά 
σε όφελός μας αν λάβουμε υπόψη τις δυσλειτουργίες και τα προ-
βλήματα που δημιουργούν στην Τουρκία στρατηγικές επιλογές 
του Ερντογάν.
Τα συγκριτικά μειονεκτήματα της Τουρκίας συμπληρώνονται 
από τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας, στα οποία επενδύει με συ-
νέπεια και αποτελεσματικότητα η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
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γκριση του αρμόδιου για τη διαφθορά αντεισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου. Προϋπόθεση του χαρακτηρισμού είναι οι μάρτυρες να μην 
εμπλέκονται με κανέναν τρόπο στα ερευνώμενα εγκλήματα, να μην 
αποβλέπουν σε ίδιον όφελος και να συμβάλλουν ουσιωδώς στην α-
ποκάλυψη των εγκλημάτων. Η αποχή από την ποινική δίωξη της 
ψευδορκίας και των λοιπών αδικημάτων γίνεται με απόφαση του 
αρμόδιου για τη διαφθορά αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Με απλά λόγια, οι μάρτυρες για τα κοινά ποινικά εγκλήματα «κου-
κουλώνονται» για να μην τους σκοτώσουν οι κατηγορούμενοι για 
ληστείες, δολοφονία, τρομοκρατία και συναφή βίαια εγκλήματα. 
Στα εγκλήματα κατά κυβερνητικών ή κρατικών αξιωματούχων, 
οι μάρτυρες χαρακτηρίζονται ως δημοσίου συμφέροντος, κυρίως 
για να μην τους μηνύσουν για ψευδορκία οι κατηγορούμενοι. Στη 
δεύτερη κατηγορία υπάγονται οι τρεις ανώνυμοι μάρτυρες της δί-
ωξης δέκα πολιτικών στο φερόμενο ως «σκάνδαλο Novartis».
Ο αποχαρακτηρισμός των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος γίνε-
ται με πράξη του εισαγγελέα Διαφθοράς, μετά από προηγούμενη 
έγκριση του αντεισαγγελέα Διαφθοράς του Αρείου Πάγου.
Είναι σαφές ότι ο χαρακτηρισμός των μαρτύρων της υπόθεσης κατά 
των δέκα πολιτικών προσώπων ως μαρτύρων δημοσίου συμφέρο-
ντος δεν συνεπάγεται ότι τα στοιχεία τους μένουν υποχρεωτικά 
κρυφά από κάθε ανακριτική αρχή, ούτε ότι φυλάσσονται επί εικο-
σιτετραώρου βάσεως από την αστυνομία. Η βασική κάλυψη που 
τους παρέχεται είναι η αποχή από ποινική δίωξη για ψευδορκία, 
κάλυψη η οποία μπορεί να αρθεί από τον Άρειο Πάγο ανά πάσα 
στιγμή. Σε αυτό το πλαίσιο, έγινε γνωστό ότι εξετάστηκαν, νομίμως 
και χωρίς κάλυψη, από τους αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου που 
ερευνούν πιθανές παραβάσεις της εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης 
Τουλουπάκη. Άλλωστε εξετάστηκαν για άλλη υπόθεση, όχι για την 
εμπλοκή πολιτικών στο λεγόμενο «σκάνδαλο Novartis».
Με τα ίδια νομικά δεδομένα, τα οποία είχαν θεσπιστεί πριν από 
την υπόθεση Novartis, νομίμως οι εν λόγω μάρτυρες θα εξετάζο-
νταν χωρίς κάλυψη από την ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, η 
οποία ερευνά πιθανά αδικήματα του κ. Παπαγγελόπουλου και εμ-
μέσως, πλην αναγκαίως, της κ. Τουλουπάκη. Τελικώς οι δύο μάρ-
τυρες εξαφανίστηκαν και δεν προσήλθαν. Η προκαταβολική και 

Μ
ε τον νόμο 2928/2001, για τις περιπτώ-
σεις εγκλημάτων συγκρότησης ή συμ-
μετοχής σε εγκληματική οργάνωση 
και για τα εγκλήματα τρομοκρατίας, 
προβλέφθηκε η δυνατότητα να λαμ-
βάνονται μέτρα «για την αποτελεσμα-

τική προστασία από πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισμό των ουσιωδών 
μαρτύρων, των προσώπων που σε περιπτώσεις τρομοκρατίας βοη-
θούν στην αποκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων ή και των 
οικείων τους».
Μέτρα προστασίας είναι η φύλαξη από την αστυνομία, η κατάθεση 
από απόσταση με εικόνα και ήχο ή μόνο ήχο και η μη αναγραφή 
στην έκθεση εξέτασης των στοιχείων του μάρτυρα. Διατάσσονται 
από τον αρμόδιο εισαγγελέα (σημειώστε το). Επίσης, η μεταβολή 
των στοιχείων ταυτότητας, η μετεγκατάσταση σε άλλη χώρα ή η 
μετάθεση δημοσίου υπαλλήλου, που αποφασίζονται από τον κατά 
περίπτωση αρμόδιο υπουργό, μετά από εισήγηση του αρμόδιου 
εισαγγελέα. Τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται όλα μαζί και υπάρχει 
πάντα η δυνατότητα τροποποίησης ή διαφοροποίησής τους.
Αργότερα, το 2010, η δυνατότητα αυτή δόθηκε και για τα θύματα 
ή τους μάρτυρες εγκλημάτων εμπορίας ανθρώπων και παράνομης 
διακίνησης μεταναστών. Το 2014, επί κυβερνήσεως Σαμαρά-Βενι-
ζέλου (ειρωνεία…), προβλέφθηκε η δυνατότητα παροχής προστα-
σίας και για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.
Μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος ονομάζονται οι μάρτυρες σε υ-
ποθέσεις εγκλημάτων δωροδοκίας και δωροληψίας κρατικών αξι-
ωματούχων, υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών και μεσαζό-
ντων, ακόμη και αν δεν τελέστηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής ορ-
γάνωσης. Για τους μάρτυρες αυτούς προβλεπόταν από το άρθρο 45Β 
(ήδη 47) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας η δυνατότητα αποχής 
από την ποινική δίωξη για τα εγκλήματα της ψευδορκίας, ψευδούς 
καταμήνυσης, συκοφαντικής δυσφήμησης. Τούτο, για την προστα-
σία των μαρτύρων από εκφοβισμό ή αντεκδίκηση μέσω υποβολής 
μηνύσεων από τους κατηγορουμένους. Ο χαρακτηρισμός των μαρ-
τύρων ως «δημοσίου συμφέροντος» γίνεται με πράξη του αρμόδιου 
εισαγγελέα ή του εισαγγελέα Διαφθοράς μετά (προσοχή!) από έ-

συντονισμένη αντίδραση των κ.κ. Τουλουπάκη και Παπαγγελόπου-
λου και σύσσωμου του ΣΥΡΙΖΑ (του τελευταίου εξαιρετικά βίαια) 
και μόνο στο ενδεχόμενο αυτό μαρτυρά ιδιαίτερο άγχος και νευρι-
κότητα, που δεν δικαιολογούνται από τα πράγματα.
Ο νόμος προβλέπει ρητά ότι καταδίκη με μόνη τη μαρτυρία προστα-
τευομένων μαρτύρων απαγορεύεται χωρίς να αποκαλυφθούν τα στοι-
χεία τους. Συνεπώς, αν οι εν λόγω μάρτυρες συνιστούν το βασικό α-
ποδεικτικό στοιχείο, είναι βέβαιο ότι θα μάθουμε τα στοιχεία τους. Αν 
δεν είναι το βασικό αποδεικτικό στοιχείο, είναι αδιάφορο το αν θα α-
ποκαλυφθούν. Το βέβαιο είναι ότι δεν κινδυνεύουν να τους πυροβο-
λήσει ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ο εν λόγω είναι ο μόνος πολιτικός για τον 
οποίο ασκήθηκε δίωξη για δωροδοκία, άλλοι επτά απαλλάχθηκαν 
και για δύο (Γεωργιάδης, Αβραμόπουλος) η έρευνα συνεχίζεται. Είναι 
όμως βέβαιο ότι χρήματα σε λογαριασμούς οποιουδήποτε από τους 
δέκα δεν βρέθηκαν. Άρα οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες (φαίνεται 
ότι) συνιστούν το κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο. Θα μάθουμε υπο-
χρεωτικά ποιοι είναι και επισήμως, όταν (και αν) γίνει η δίκη.
Πρέπει, ωστόσο, να θυμηθούμε ότι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών 
προβλέπει πως όταν η έρευνα βρει στοιχεία για υπουργό, ο φάκελος 
διαβιβάζεται στη Βουλή αμέσως και χωρίς καθυστέρηση. Απαγορεύ-
εται κάθε έρευνα κατά υπουργού χωρίς άδεια της Βουλής. Επιβεβαι-
ωμένα, οι τρεις, αρχικά, «κουκουλοφόροι» μάρτυρες κατέθεταν και 
κατονόμαζαν δέκα πολιτικούς επί εξάμηνο τουλάχιστον. Με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για την κ. εισαγγελέα Διαφθοράς. Η ίδια έστειλε τον 
φάκελο στη Βουλή έχοντας χαρακτηρίσει τους μάρτυρες ως δημο-
σίου συμφέροντος (κουκουλωμένους), χωρίς να έχει λάβει προηγού-
μενη έγκριση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η έγκριση δό-
θηκε εκ των υστέρων. Στην πορεία αποδείχθηκε ότι ο ένας από τους 
τρεις (Μανιαδάκης) δεν έπρεπε να είναι προστατευόμενος, διότι εν-
δεχομένως εμπλεκόταν στα εγκλήματα, μια και η ίδια η κ. Τουλου-
πάκη του άσκησε δίωξη, με βάση τα στοιχεία του ίδιου φακέλου. Η 
ίδια η κ. Τουλουπάκη σε έγγραφό της φέρεται να αναγνωρίζει ότι οι 
προστατευμένοι μάρτυρες ανακαλύφθηκαν από έγγραφα των αμερι-
κανικών αρχών – οι οποίες υπόσχονται επισήμως αμοιβή σε όποιον 
δώσει στοιχεία για αθέμιτες πρακτικές της Novartis. Άρα οι μάρτυρες 
προσδοκούν ίδιον όφελος. Ο κ. Μανιαδάκης φωτογράφισε τους άλ-
λους δύο μάρτυρες. Εφόσον έχει δίκιο, πρόκειται για πρόσωπα που 
εμπλέκονται στην υπόθεση και δεν θα έπρεπε να είναι ούτε δημο-
σίου συμφέροντος ούτε προστατευόμενοι. Μόνο η κ. Τουλουπάκη 
μπορεί επισήμως να τους αποχαρακτηρίσει, αλλά αρνείται. Και όλα 
αυτά συμβαίνουν για παραγεγραμμένες υποθέσεις.
Η Βουλή ερευνά αν ο κ. Παπαγγελόπουλος έπεισε την κ. εισαγγε-
λέα Διαφθοράς να ενοχοποιήσει τους δέκα πολιτικούς. Ήδη τέσσε-
ρις εισαγγελείς Εφετών (οι δύο εν ενεργεία) και ένας εν ενεργεία α-
ντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου τον έχουν κατηγορήσει ευθέως. 
Βουλή και Άρειος Πάγος φαίνεται να συντονίζονται στην κατεύ-
θυνση άρσης της προστασίας των μαρτύρων με σοβαρές ενδείξεις 
ότι θα αποκαλυφθεί μεθόδευση.
Οι αρμοί τρίζουν επικίνδυνα και ο ΣΥΡΙΖΑ καταφεύγει σε τακτικές 
όξυνσης για να καλυφθεί. Μοιάζει αδύνατο πια.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Ο νόμος προβλέπει ρητά ότι καταδίκη 
με μόνη τη μαρτυρία προστατευομένων 
μαρτύρων απαγορεύεται χωρίς να 
αποκαλυφθούν τα στοιχεία τους. Συνεπώς, 
αν οι εν λόγω μάρτυρες συνιστούν το 
βασικό αποδεικτικό στοιχείο, είναι βέβαιο 
ότι θα μάθουμε τα στοιχεία τους.

Μάρτυρες(;)  
δημοσίου(;) συμφέροντος(;!)

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*



Κάθε κόμμα μιλάει για τη 
«δική του κανονικότητα»: η 
Δεξιά για την κανονικότη-
τα του νόμου και της τάξης 
και η Αριστερά για την (αντι)
κανονικότητα των δογμά-
των της ανατροπής. Άντε να 
βρεις άκρη…

Τ
ην άποψη ότι σε υποθέσεις με έ-
ντονο πολιτικό χαρακτήρα καλό 
θα ήταν να αποφεύγεται ο θεσμός 
των προστατευομένων μαρτύρων 
εκφράζει ο ομότιμος καθηγητής 
Εγκληματολογίας στο Τμήμα Επι-

κοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθη-
νών και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Θράκης, Γιάννης Πανούσης.
Ο κ. Πανούσης, ο οποίος διετέλεσε αναπλη-
ρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη στην 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνει την άποψη 
ότι οι «μπαχαλάκηδες» δεν έχουν ως ομάδα 
«αριστερά» χαρακτηριστικά αλλά συγκροτού-
νται από άτομα που χρησιμοποιούν τη βία «δι’ 
ίδιον όφελος» και δηλώνει ότι έχει «εμπιστο-
σύνη στην εργατικότητα και στον προγραμμα-
τισμό του κ. Χρυσοχοΐδη, ακόμα και στην επι-
χειρησιακή του ικανότητα».
Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να συμμετάσχει 
στην προσπάθεια σοσιαλδημοκρατικοποίησης 
του ΣΥΡΙΖΑ, απαντά ότι «έχει κλείσει ο κύκλος 
της κλασικής σοσιαλδημοκρατίας».

Έχετε σχηματίσει άποψη για τον πυρήνα της 
υπόθεσης που διερευνά η προκαταρκτική ε-
πιτροπή στη Βουλή;
Δεν παρακολουθώ τηλεόραση και δεν διαβάζω 
συχνά εφημερίδες. Θέλω να πιστεύω ότι η προ-
καταρκτική επιτροπή κάνει καλά τη δουλειά της 
από αυστηρά θεσμική/νομική άποψη και δεν 
αποκλίνει για πολιτικές/κομματικές σκοπιμό-
τητες από τις δικονομικές αρχές.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση φέρνουν πιο κοντά 
ή απομακρύνουν τον πλήρη χωρισμό κράτους 
- Δικαιοσύνης;
Η Δικαιοσύνη αποτελεί μια ύψιστη λειτουργία 
του κράτους δικαίου. Δεν προκύπτει σχέση υ-
παλληλίας. Απλώς πρέπει να γίνεται πάντοτε 
σεβαστή η διάκριση εξουσιών. Μία από τις πτυ-
χές αυτής της διάκρισης είναι η επιλογή των 
προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων από 
μεικτό σώμα (ακαδημαϊκοί, καθηγητές, πρώην 
υπουργοί Δικαιοσύνης κ.λπ.) και όχι από την 
εκάστοτε κυβέρνηση.

Πώς κρίνετε τον θεσμό των προστατευομέ-
νων μαρτύρων και την εφαρμογή του στην υ-
πόθεση Novartis;
Ο θεσμός είναι χρήσιμος, αλλά και επικίνδυνος 
σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου «τίποτα δεν 
μένει μυστικό» και όπου η εκδίκηση/αντεκδί-
κηση, σκευωρία/συκοφαντία συνιστούν αρ-
χαιοτάτη μέθοδο άσκησης «πολιτικής αντιπα-
ράθεσης». Άρα ποινικοδικονομικά ο θεσμός 
χρειάζεται, αλλά σε υποθέσεις με έντονο πολι-
τικό χαρακτήρα καλό θα ήταν να αποφεύγεται.

Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η Εισαγγελία 
Καταπολέμησης της Διαφθοράς είναι ένας 
από τους «κρίσιμους αρμούς της εξουσίας»;
Δεν γνωρίζω τι ή ποιον ακριβώς εννοούσε ο 
Αλέξης Τσίπρας όταν μιλούσε για «αρμούς της 
εξουσίας». Περισσότερο νομίζω ότι αναφερό-
ταν –άκομψα και αδόκιμα– σε ιδεολογικά ζη-
τήματα σχετικά με τους μηχανισμούς του κρά-
τους (μόνο του αστικού, όχι και του υπαρκτού;) 
παρά ότι στοχοποιούσε κάποιον συγκεκριμένα. 
Αν τραβήξουμε στα άκρα αυτό το επιχείρημα 

πιχειρήσεων και υπερεθνικών φορέων πλανη-
τικού imperium, η ραγδαία τεχνικοποίση των 
πάντων, ανθρώπων και πραγμάτων (γενετική 
μηχανική, τεχνητή νοημοσύνη), κ.λπ. Και όλα 
αυτά πρέπει να αναλυθούν και να αντιμετω-
πιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο με κοινωνικές 
πολιτικές υπέρ των αδυνάτων χωρίς διάσπαση 
της κοινωνικής συνοχής ή υπονόμευση της α-
στικής δημοκρατίας.

Είχατε πει κάποτε ότι οι «μπαχαλάκηδες» πλη-
ρώνονται για να εξυπηρετήσουν σκοπούς. Δι-
ατηρείτε την ίδια άποψη σήμερα;
Νομίζω ότι εκείνη η επιστημονική/εγκλημα-
τολογική προσέγγιση εξακολουθεί να ισχύει, 
μολονότι δεν παρακολουθώ συστηματικά τα 
γεγονότα. Η ομάδα αυτή δεν έχει πολιτικά (και 
μάλιστα «αριστερά») χαρακτηριστικά, αλλά συ-
γκροτείται από άτομα που χρησιμοποιούν τη βία 
«δι’ ίδιον όφελος».

Μπορείτε να αποτιμήσετε την προσπάθεια του 
κ. Χρυσοχοΐδη να «καθαρίσει» τα Εξάρχεια; 

«των αρμών», προφανώς εμπίπτει και ο ίδιος 
και πολλά ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μέσα 
στον κύκλο ή στο ψηφιδωτό.

Διατελέσατε μέλος στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ, τα αριστερά χαρακτηριστικά της οποίας 
αναδεικνύονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορού-
σατε να συμμετέχετε σήμερα στην προσπά-
θεια σοσιαλδημοκρατικοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ; 
Ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας πού βρίσκε-
ται σήμερα πολιτικά;
Ο τρίτος δρόμος προς τον σοσιαλισμό έχασε την 
κοινωνική κατεύθυνση και την ηθική οδήγηση. 
Άρα έχει κλείσει ο κύκλος της κλασικής σοσι-
αλδημοκρατίας, λόγω και της παγκοσμιοποίη-
σης. Η νέα σοσιαλδημοκρατία (προοδευτικής 
ή αριστερής στροφής) πρέπει να οικοδομηθεί 
όχι πάνω σε παλιά τσιτάτα και ξεπερασμένες 
συνταγές εκλογιμότητας, αλλά πάνω στα νέα 
δεδομένα που θέτει η μαζική μετανάστευση, η 
γενικευμένη ανασφάλεια, το διεθνές έγκλημα, 
η κρίση νομιμοποίησης σε πολλά κράτη, η α-
ποτυχία της Ε.Ε., η γιγάντωση πολυεθνικών ε-

Πώς είναι το πανεπιστήμιο χωρίς άσυλο; Βλέ-
πετε «αστυνομοκρατία»;
Δεν γνωρίζω τον σχεδιασμό του υπουργού. Άλ-
λωστε ουδείς και ουδέποτε από το 2015 και με-
ταγενέστερα μου ζήτησε τη γνώμη μου γι’ αυτά. 
Έχω εμπιστοσύνη στην εργατικότητα και στον 
προγραμματισμό του κ. Χρυσοχοΐδη, ακόμα και 
στην επιχειρησιακή του ικανότητα. Να προσέξει 
πάντως να μην υπερβεί κάποια όρια και κατα-
γραφεί ως «ο εθνικός σερίφης».
Το πανεπιστήμιο δεν αξιολογείται σε σχέση με 
την ύπαρξη ή όχι διάταξης για το άσυλο, αλλά 
με βάση τη δουλειά που γίνεται εκεί μέσα και 
τον αντίκτυπο που έχει αυτή η δουλειά στην 
κοινωνία και στην ανάπτυξη. Το πανεπιστημι-
ακό άσυλο είχε στην πράξη «παραμορφωθεί» 
ως θεσμός και έπρεπε να ρυθμιστεί αλλιώς η 
ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Μολονότι δεν 
συμφωνώ με τη διατύπωση του σχετικού άρ-
θρου, θέλω να πιστεύω ότι άπαντες οι εμπλε-
κόμενοι θα επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, σύ-
νεση και ψυχραιμία.

Άποψη για την «κανονικότητα» έχετε σχη-
ματίσει; Έχει επιστρέψει η χώρα στην κα-
νονικότητα;
Ανεξάρτητα από το περιεχόμενο που προσδί-
δει κάποιος στην έννοια της «κανονικότητας», 
η Ελλάδα ουδέποτε υπήρξε μια κανονική χώρα 
(για ιστορικούς, και όχι μόνο, λόγους). Κινού-
μαστε όλοι με βάση στερεότυπα, βιώματα, προ-
καταλήψεις, συμπάθειες-αντιπάθειες, έξω και 
πέρα από ορθολογισμό και, κυρίως, δίχως ε-
μπιστοσύνη στους θεσμούς. Η κανονικότητα 
δεν μπορεί να θεμελιωθεί σε νομοθετικά κεί-
μενα. Πρέπει να γίνει μέρος της παιδείας και 
της κουλτούρας μας, πολιτισμικό κτήμα όλου 
του λαού στο πλαίσιο του αισθήματος του συν-
ανήκειν. Πρέπει δηλαδή να αποκτήσει ρίζες, 
που σημαίνει ότι το Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο 
θα θέτει όρια και κανόνες κοινής αποδοχής. 
Έχει, πάντως, ενδιαφέρον το ότι κάθε κόμμα 
μιλάει για τη «δική του κανονικότητα»: η Δεξιά 
για την κανονικότητα του νόμου και της τάξης 
και η Αριστερά για την (αντι)κανονικότητα των 
δογμάτων της ανατροπής. Άντε να βρεις άκρη, 
αφού και οι μεν και οι δε συχνά-πυκνά μετου-
σιώνουν την «κανονικότητα» σε αντικοινωνι-
κότητα ανομίας και διαφθοράς.
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συνέντευξη

«Ο θεσμός των προστατευομένων 
μαρτύρων είναι επικίνδυνος  

σε μια χώρα όπως η Ελλάδα»
 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΑΤΉ

Γιάννης 
Πανούσης, 
ομ. καθηγητής 

Εγκληματολογίας, 
πρώην αν. υπουργός 

Προστασίας 
του Πολίτη



Σ
υναγερμός έχει σημάνει στο 
οικονομικό επιτελείο της κυ-
βέρνησης, που επιχειρεί να 
κάνει τα αδύνατα δυνατά ώστε 
να μην πατήσει τη νάρκη της α-
πελευθέρωσης των πλειστηρι-

ασμών για την πρώτη κατοικία από την 1η Μαΐου. 
Η κυβέρνηση επέδειξε αργά αντανακλαστικά και 
πλέον έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου αφε-
νός για να πείσει τους δανειολήπτες με κόκκινα 
δάνεια να ενταχθούν στη ρύθμιση για την προ-
στασία της πρώτης κατοικίας και αφετέρου για να 
διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο που δεν θα αποτε-
λέσει βόμβα στα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής.
Ήδη οι πλειστηριασμοί που διεξάγονται φεύγουν 
σταδιακά από τις υπερπολυτελείς βίλες, το στοκ 
των οποίων εξαντλείται, και κατευθύνονται προς 
μεσαίας αξίας ακίνητα, με προοπτική να πέσουν 
ακόμα πιο χαμηλά. Η πλατφόρμα των ηλεκτρο-
νικών πλειστηριασμών περιλαμβάνει 4.945 πλει-
στηριασμούς ακινήτων για τη φετινή χρονιά, εκ 
των οποίων τα 1.687 είναι κατοικίες.

Μόλις 380 ρυθμίσεις
Την ίδια στιγμή έχουν ρυθμιστεί λίγο περισσό-
τερα από 300 δάνεια. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία, περίπου 67.686 δανειολήπτες 
έχουν εισέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για 
την προστασία της πρώτης κατοικίας και σχεδόν 
44.924 έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αίτησης. Ω-

στόσο, έχουν υποβληθεί οριστικά λίγο περισσό-
τερες από 2.210 αιτήσεις και έχουν δοθεί μόλις 
836 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες. Δεκτές 
έχουν γίνει 380 εξ αυτών. Τα δεδομένα είναι απο-
γοητευτικά εάν αναλογιστεί κανείς ότι οι δυνη-
τικά επιλέξιμοι χρήστες είναι περίπου 130.000.
Ακόμη και με ηλεκτρονικά μηνύματα επιχειρεί η 
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους (ΕΓΔΙΧ) να «αφυπνίσει» τους δανειολήπτες 
που, αν και έχουν κόκκινο δάνειο με ενέχυρο την 
κύρια κατοικία τους και αρχικά μπήκαν στην ει-
δική πλατφόρμα, στη συνέχεια εγκατέλειψαν την 
προσπάθεια.

Η… δεύτερη ευκαιρία
Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών, 
Χρήστος Σταϊκούρας, έχει δηλώσει ότι το νέο 
πτωχευτικό δίκαιο για ιδιώτες θα καλύψει το κενό 
προστασίας του νόμου Κατσέλη και μιλάει για 
«δεύτερη ευκαιρία».
Οι εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών συ-
γκλίνουν στο ότι με την απελευθέρωση των πλει-
στηριασμών και την έναρξη εκποιήσεων ακόμα 
και της πρώτης κατοικίας, σε πλειστηριασμό θα 
βγουν περί τα 20.000 σπίτια. Γι’ αυτές τις περι-
πτώσεις και όλους όσοι πραγματικά δεν έχουν δυ-
νατότητα μιας συμβολικής έστω συμμετοχής στη 
ρύθμιση με την επιδότηση δόσης που θα παρα-
μείνει σε ισχύ, θα γίνεται ο πλειστηριασμός και 
θα δίνεται η δυνατότητα στους δανειολήπτες να 

μπουν σε πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου. Το ε-
πίδομα ενοικίου θα ξεκινά από τα 200 ευρώ και 
θα αυξάνεται ανάλογα με το εισόδημα και την οι-
κογενειακή κατάσταση του πτωχευμένου δανειο-
λήπτη.
Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «πτώχευση των 
πολιτών» και τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαΐου 
2020.
Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, στόχος είναι η 
προστασία των αδύναμων και όχι των στρατηγι-
κών κακοπληρωτών. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρ-
νηση θα κινηθεί σε τέσσερις άξονες:
• Τα οκτώ σχήματα με τα οποία μπορεί τώρα ένας 
φορολογούμενος να ρυθμίσει τις οφειλές του θα 
γίνουν ένα.
• Θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία για φυσικά και νο-
μικά πρόσωπα.
• Θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη για τους στρατη-
γικούς κακοπληρωτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 
ένας στους τέσσερις πολίτες είναι στρατηγικός κα-
κοπληρωτής.
• Θα υπάρξει κοινωνική προστασία για τα πιο ευ-
άλωτα νοικοκυριά.

Η επιστολή σε τράπεζες
Εν τω μεταξύ, ο κ. Σταϊκούρας απέστειλε επι-
στολή με ιδιαίτερα αυστηρό ύφος στις τράπε-
ζες, που αρνούνται να προχωρήσουν σε ρυθμί-
σεις με τους δανειολήπτες οι οποίοι πληρούν 
τα κριτήρια ένταξης στις ευνοϊκές διατάξεις 

του υφιστάμενου νόμου.
Συγκεκριμένα, στην επιστολή που απέστειλε στη 
γενική γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπε-
ζών, Χαρίκλεια Απαλαγάκη, αναφέρει: «Υπάρχει 
αριθμός αιτήσεων (σ.σ.: οι οποίες έχουν υποβλη-
θεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα) για τις οποίες 
τα τραπεζικά ιδρύματα, αν και αναγνωρίζουν ότι οι 
οφειλέτες είναι επιλέξιμοι, δεν προσφέρουν πρό-
ταση ρύθμισης και προτρέπουν τον οφειλέτη να 
προσφύγει στη δικαστική ρύθμιση».
Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας κάνει ειδική ανα-
φορά στον μικρό αριθμό των αιτήσεων που έχουν 
πετύχει ρύθμιση και επισημαίνει πως «υπάρχουν 
αναφορές από φορείς ότι τα κριτήρια επιλεξιμό-
τητας (ιδίως αναφορικά με το ύψος του δανείου), 
καθώς και το ποσοστό που προσφέρεται ως ρύθ-
μιση (120% της αξίας της κατοικίας, το οποίο είναι 
υψηλό σε σχέση με το ποσοστό που προσφέρεται 
στο πλαίσιο ένταξης στον νόμο 3869/2010), είναι 
αποτρεπτικά για την ένταξη των οφειλετών στον 
νόμο αυτόν».

Πολιτική κόντρα
Η επικείμενη απελευθέρωση των πλειστηρια-
σμών για την πρώτη κατοικία έχει προσφέρει έ-
δαφος και για αντιπαράθεση της κυβέρνησης με 
την αντιπολίτευση. Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί 
κριτική, τονίζοντας ότι με το σχέδιο «Ηρακλής» 
θα συντελεστεί η μεγαλύτερη μεταβίβαση πλού-
του από πολλούς σε λίγους.
Την ίδια στιγμή το ΚΙΝΑΛ επιτίθεται στην κυβέρ-
νηση, κατηγορώντας την ότι «δεν διαθέτει σχέ-
διο για την προστασία της πρώτης κατοικίας των 
αδύναμων συμπολιτών μας μετά την Πρωτομα-
γιά, ούτε πρόταση για την προστασία των δανει-
οληπτών έναντι των υπέρογκων απαιτήσεων που 
εγείρονται από τις εταιρείες διαχείρισης». Μάλι-
στα, η Φώφη Γεννηματά κατέθεσε αίτημα για τη 
συγκρότηση διακομματικής επιτροπής σχετικά 
με την προστασία της πρώτης κατοικίας και το νέο 
πτωχευτικό δίκαιο. Στο ενδεχόμενο αυτό εμφα-
νίζεται θετικός και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ, σύμφωνα με 
πληροφορίες, προτίθεται να ζητήσει και ξεχωρι-
στές συναντήσεις με το ΚΙΝΑΛ, καθώς εκτιμά ότι 
υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την κατά-
θεση κοινής πρότασης νόμου, τουλάχιστον από τα 
δύο κόμματα.

Ακόμη και με ηλεκτρονικά 
μηνύματα επιχειρεί η 
ΕΓΔΙΧ να «αφυπνίσει» τους 
δανειολήπτες που, αν και έχουν 
κόκκινο δάνειο με ενέχυρο 
την κύρια κατοικία τους και 
αρχικά μπήκαν στην ειδική 
πλατφόρμα, στη συνέχεια 
εγκατέλειψαν την προσπάθεια.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΌΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

  XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

www.freesunday.gr08 23.02.2020

οικονομία



www.freesunday.gr 0923.02.2020

συνέντευξη

Ξένα κεφάλαια που κατευθύνονται σε εξαγο-
ρές επιχειρήσεων προς αναδιάρθρωση είναι 
καλοδεχούμενα, αλλά δεν φτάνουν, μια και 
δεν δημιουργούν πρόσθετο απόθεμα κεφα-
λαίου.

«Να αυξήσουμε την όρεξη  
των επενδυτών»

Τ
ην εκτίμηση ότι «τα αποτελέσματα της μείωσης των 
αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων θα γίνουν πιο 
ορατά όταν οι τράπεζες αναβαθμιστούν από τις εται-
ρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας» κάνει 
σε συνέντευξή του στην F.S. ο επικεφαλής οικονομο-
λόγος του ΣΕΒ, Μιχάλης Μασουράκης.

O κ. Μασουράκης αποδίδει την αναβάθμιση στη σωστή διακυβέρ-
νηση των τελευταίων μηνών, διευκρινίζει όμως ότι «δεν πρέπει να 
παραγνωρίζεται το έργο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων 

που αντιμετώπισαν τη λαίλαπα των μνημονίων» και χαρακτηρίζει «ε-
πιτακτική» την ανάγκη «η οικονομική πολιτική να φέρει αποτέλε-
σμα όσον αφορά την επενδυτική επανεκκίνηση της οικονομίας».
Σε ό,τι αφορά τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, ο κ. 
Μασουράκης αναγνωρίζει ότι οι θεσμοί «κάποτε, και με το δίκιο 
τους, ήταν επιφυλακτικοί», αλλά εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι 
σήμερα δεν ισχύει το ίδιο.

Σας αιφνιδίασε η πτώση των αποδόσεων των ελληνικών ομο-
λόγων κάτω από το 1% ή είχε προεξοφληθεί;
Τα περιθώρια των ελληνικών δεκαετών ομολόγων έναντι των α-
ντίστοιχων γερμανικών έχουν μειωθεί σημαντικά από τις ευρω-
εκλογές και μετά, και βρίσκονται σήμερα στα επίπεδα του Οκτω-
βρίου 2009, λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση δημοσίου χρέους. Συνε-
πώς οι αγορές αναγνωρίζουν τη μείωση του κινδύνου χώρας, 
που είναι κυρίως αποτέλεσμα της σωστής διακυβέρνησης των 
τελευταίων μηνών, χωρίς να παραγνωρίζεται το έργο όλων των 
προηγούμενων κυβερνήσεων που αντιμετώπισαν τη λαίλαπα 
των μνημονίων.

Τι μέρος της πτώσης οφείλεται στη διεθνή συγκυρία και τι σε 
εσωτερικές βελτιώσεις;
Βεβαίως η διεθνής συγκυρία δρα υποβοηθητικά, αλλά δεν πρέ-
πει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι η μείωση των επιτοκίων 
διεθνώς μπορεί να σημαίνει αποδυνάμωση των αναπτυξιακών 
προοπτικών της διεθνούς οικονομίας μακροπρόθεσμα.

Τι σημαίνει η πτώση για το ελληνικό επιχειρείν;
Λογικά, η πτώση του κινδύνου χώρας θα περάσει και στα επιτό-
κια με τα οποία δανείζονται οι ελληνικές τράπεζες και οι μεγάλες 

ελληνικές επιχειρήσεις διεθνώς, συνεπώς θα έχει ευεργετικές 
επιπτώσεις για την ελκυστικότητα της τραπεζικής χρηματοδότη-
σης για το ελληνικό επιχειρείν.

Πότε νομίζετε ότι θα γίνουν ορατά τα αποτελέσματα της πτώ-
σης στην ελληνική κοινωνία;
Τα αποτελέσματα θα γίνουν πιο ορατά όταν οι τράπεζες αναβαθ-
μιστούν από τις εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, 
αντίστοιχα με την πρόοδο που θα σημειώνεται στην αντιμετώ-
πιση των κόκκινων τραπεζικών δανείων, με την εφαρμογή του 
σχεδίου «Ηρακλής», ή και άλλων ενδεχομένως συμπληρωματι-
κών σχεδίων, και των αναμενόμενων βελτιώσεων στο πτωχευ-
τικό δίκαιο. Στο τέλος της ημέρας, βεβαίως, όλα είναι συνάρτηση 
της επενδυτικής και αναπτυξιακής αναγέννησης της ελληνικής 
οικονομίας, στο πλαίσιο εφαρμογής φιλοαναπτυξιακών πολιτι-
κών, καθώς οι προσδοκίες στο τέλος πρέπει να επαληθεύονται.

Είναι έτοιμο το ελληνικό επιχειρείν να εκμεταλλευτεί τη μεί-
ωση του κόστους δανεισμού;
Οι ελληνικές επιχειρήσεις προσμένουν για πολλά χρόνια μια εξο-
μάλυνση των όρων και του κόστους επιχειρηματικών δανείων, 
ώστε να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις στη διεθνή οικονομία, 
όπως όλες οι άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Συνεπώς είναι 
επιτακτική ανάγκη η οικονομική πολιτική να φέρει αποτέλεσμα 
όσον αφορά την επενδυτική επανεκκίνηση της οικονομίας.

Θα γίνει πιο ελκυστικός προορισμός η Ελλάδα για ξένες ε-
πενδύσεις;
Οι ξένες επενδύσεις είναι εδώ. Πρέπει όμως να αυξήσουμε 
την όρεξη των επενδυτών για επενδύσεις πέραν του τουρι-
σμού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και σε επεν-
δύσεις στη βιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να 
προσελκύσουμε την εγκατάσταση μεγάλων διεθνώς επιχει-
ρήσεων στη χώρα μας. Ξένα κεφάλαια που κατευθύνονται 
σε εξαγορές επιχειρήσεων προς αναδιάρθρωση είναι καλο-
δεχούμενα, αλλά δεν φτάνουν, μια και δεν δημιουργούν πρό-
σθετο απόθεμα κεφαλαίου.

Τι μήνυμα στέλνει η μείωση στους δανειστές σε ό,τι αφορά τη 
μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων;
Το μήνυμα στους δανειστές είναι να μας πιστώσουν για την πρόοδο 
που συντελείται και να δεχτούν χαμηλότερα πρωτογενή πλεονά-
σματα τώρα που τα επιτόκια πέφτουν και οι αναπτυξιακές προο-
πτικές βελτιώνονται άρδην. Μπορεί κάποτε, και με το δίκιο τους, 
να ήταν επιφυλακτικοί, αλλά σήμερα δεν ισχύει το ίδιο. 

Μιχάλης 
Μασουράκης, 

επικεφαλής 
οικονομολόγος 

του ΣΕΒ  ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



Η αμερικανική νομική εταιρεία 
είχε απειλήσει τις ελληνικές αρχές 
όταν οι αντεισαγγελείς του Αρείου 
Πάγου είχαν ζητήσει τα ονόματα των 
προστατευόμενων μαρτύρων από το 
υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Σοβαρές ανακατατάξεις προκαλούν στην έρευνα 
που γίνεται στις ΗΠΑ για τη Novartis οι εξε-
λίξεις στην ελληνική έρευνα για την υπόθεση, 
καθώς τίθεται σε αμφισβήτηση η αξιοπιστία των 
ίδιων των μαρτύρων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση ή σχόλιο 
από την πλευρά της KKC, της αμερικανικής νομικής εταιρείας 
που εκπροσωπεί τους μάρτυρες που υπό καθεστώς προστα-
σίας κατέθεσαν στις ΗΠΑ.
Πρόκειται για την εταιρεία η οποία στις 26 Νοεμβρίου είχε 
στείλει επιστολή προς τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Α-
ρείου Πάγου, κ.κ. Τσαλαγανίδη και Πλιώτα, με την οποία α-
παιτούσε να απόσχουν από κάθε προσπάθεια να μάθουν τις 
ταυτότητες των Ελλήνων πολιτών που εθελοντικά παρείχαν 
πληροφορίες στις αμερικανικές αρχές και να αποσυρθεί το αί-
τημα να εκτεθεί η ταυτότητα των μαρτύρων.
Μάλιστα στην επιστολή της εταιρείας, την οποία υπογράφει 
ο εκ των ιδρυτών της Στίβεν Κον, με την ιδιότητα του δικηγό-

ρου των ανώνυμων πληροφοριοδοτών, εκφράζεται μια σαφής 
απειλή νομικών κυρώσεων εναντίον όσων επιζητούν την απο-
κάλυψη της ταυτότητας των μαρτύρων.
Όμως ενώ η εταιρεία εμφανίζεται να απειλεί τις ελληνικές 
αρχές εάν συνεχίσουν, δεν εμφανίζεται να έχει στείλει αντί-
στοιχη επιστολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ζη-
τώντας να μην υπάρξει ανταπόκριση στην επιστολή την οποία 
είχαν στείλει στο τέλος Οκτωβρίου οι δύο αντεισαγγελείς του 
Αρείου Πάγου οι οποίοι ερευνούν την υπόθεση, οι κ.κ. Ζαχα-
ρής και Σοφουλάκης.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιστολή είχε σταλεί και στον 
γενικό γραμματέα της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς, 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Τζιανλούκα Εσπόζιτο, και είχε 
κοινοποιηθεί και στους αρχηγούς των κομμάτων.
Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει προκύψει κάποια ανταπόκριση 
από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο αίτημα της KKC, η οποία 
στην επιστολή της διευκρινίζει ότι εκπροσωπεί τους προστα-
τευόμενους μάρτυρες στις ΗΠΑ, αλλά «όχι αυτούς τους ιδι-
ώτες στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε ελληνική διαδικασία».
Στην αφωνία επί του θέματος πρέπει να προστεθεί και ο δι-
κηγόρος Παύλος Σαράκης, ο οποίος συνεργάζεται με την αμε-
ρικανική νομική εταιρεία.
Ο κ. Στίβεν Κον είχε έρθει προσωπικά στην Ελλάδα πριν από 
έναν χρόνο για να συμμετάσχει σε μια ημερίδα την οποία 
είχε διοργανώσει ο Ελληνικός Οργανισμός κατά της Διαφθο-
ράς, στις 2 Φεβρουαρίου 2019, στην οποία είχε δώσει διάλεξη 
με θέμα «Η προστασία των πληροφοριοδοτών στις ΗΠΑ και 
στην Ευρώπη».

Οι ταυτότητες των ανώνυμων μαρτύρων
Όμως η ίδια η κ. Τουλουπάκη σε έγγραφο που υπογράφει α-
ναφέρει ότι εντόπισε τον έναν από τους προστατευόμενους 
μάρτυρες σε αμερικανικό έγγραφο, στο οποίο περιγραφόταν. 
Άρα η αφωνία των νομικών παραστατών των δύο μαρτύρων 

είναι δυσεξήγητη, διότι ενδεχόμενο αποκάλυψης του ονόμα-
τός του στην Ελλάδα τουλάχιστον θα τον καθιστούσε γνωστό 
και στις ΗΠΑ.
Τα ονόματα και των δύο προστατευόμενων μαρτύρων έχει πει 
και ο κ. Νίκος Μανιαδάκης, ο τρίτος προστατευόμενος μάρτυ-
ρας, ο οποίος έχασε την προστασία όταν έκανε λόγο για δύο 
υπαλλήλους της Novartis.
Το ότι ήταν υπάλληλοι της Novartis είχε επιβεβαιώσει και 
ο τότε αναπληρωτής υπουργός Υγείας, και νυν βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, ο οποίος σε ομιλία που είχε 
κάνει είχε περιγράψει τους δύο προστατευόμενους μάρτυ-
ρες ως στελέχη της εταιρείας που πιάστηκαν να έχουν πα-
ρανομήσει.

Η εμμονή της Τουλουπάκη
Παρ’ όλα αυτά, η εισαγγελέας για την καταπολέμησης της δια-
φθοράς Ελένη Τουλουπάκη, η οποία έχει τη θεσμική αρμοδι-
ότητα της αφαίρεσης της ανωνυμίας, αρνείται να προχωρήσει 
και εμμένει στην προστασία της χαμένης ανωνυμίας.
Ουσιαστικά, οι μόνοι οι οποίοι υπερασπίζονται τη διατήρηση 
της ανωνυμίας των πληροφοριοδοτών της Novartis έναντι πά-
ντων είναι η κ. Τουλουπάκη, ο κ. Τσίπρας στο Facebook, οι 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην προκαταρκτική επιτροπή της 
Βουλής και οι εφημερίδες που βρίσκονται κοντά στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ενώ μάλλον αποφεύγει να ασχοληθεί με το θέμα η ε-
φημερίδα της οποίας ο εκδότης έχει συμπεριληφθεί στους 
συνεργάτες του ερευνώμενου πρώην αναπληρωτή υπουργού 
Δικαιοσύνης.
Όμως ο καθηγητής Ποινικού Δικονομικού Δικαίου στη Νο-
μική Σχολή του ΑΠΘ Γρηγόρης Καλφέλης, όταν ρωτήθηκε 
από την F.S., εξέφρασε την άποψη ότι δεν υφίσταται ζήτημα 
προστασίας της ανωνυμίας των μαρτύρων, διότι δεν παρε-
σχέθη νόμιμα η προστασία, καθώς η συμφωνία του τότε αρμό-
διου εισαγγελέα, του κ. Δημήτρη Παπαγεωργίου, είχε δοθεί 
μετά την παροχή της προστασίας, ενώ έπρεπε να δοθεί εκ των 
προτέρων, ως προϋπόθεση.
Δικαστικοί κύκλοι θεωρούν ότι η άποψη του κ. Καλφέλη σε 
ζητήματα δικονομίας είναι από τις πιο ισχυρές που υπάρχουν 
στην Ελλάδα και εκφράζουν την απορία γιατί δεν έχει γίνει 
δεκτή. Μάλιστα και ο ίδιος ο κ. Καλφέλης έχει εκφράσει την 
απορία γιατί η συγκεκριμένη άποψη έχει απολαύσει ελάχι-
στης δημοσιότητας.
Ο κ. Παπαγεωργίου μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει δημο-
σίως την εκ των υστέρων συναίνεσή του στην παροχή της προ-
στασίας, ενώ ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος είναι εκ των 
προσώπων που είχαν κατηγορηθεί για τη Novartis και εξακο-
λουθεί να αποτελεί στόχο του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα, ζήτησε ο 
Άρειος Πάγος να απαντήσει στο κατά πόσο ήταν σύννομη η 
παροχή προστασίας.
Ο κ. Γεωργιάδης επικαλείται γνώμες νομικών, σύμφωνα με 
τους οποίους, αν ο προστατευόμενος μάρτυρας στον οποίο α-
ναφέρεται η κ. Τουλουπάκη είναι το στέλεχος της Novartis 
Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, δεν θα έπρεπε να έχει προστασία, 
διότι έχει καταγγελθεί από άλλον μάρτυρα, ο οποίος έχει κα-
ταθέσει ότι έπαιρνε παράνομα αμοιβές από το πρόγραμμα δι-
αφημιστικής προβολής της εταιρείας.
Ουσιαστικά, δηλαδή, ισχύει ό,τι ίσχυσε και για τον πρώην 
προστατευόμενο μάρτυρα Νίκο Μανιαδάκη, από τον οποίο η 
κ. Τουλουπάκη αφαίρεσε την προστασία που είχε ως «Νίκος 
Αναστασίου» εξαιτίας του γεγονότος ότι καταγγέλθηκε από 
άλλον μάρτυρα για παράνομες πράξεις.
Πάντως, κάποιοι στην προκαταρκτική επιτροπή έχουν προ-
τείνει να εξεταστούν κατ’ αντιπαράθεση οι δύο προστατευό-
μενοι μάρτυρες, Μάξιμος Σαράφης και Αικατερίνη Κελέση, 
με τους δύο υπαλλήλους της εταιρείας που ήδη έχουν κατα-
θέσει στην Προκαταρκτική, τον κ. Δεστεμπασίδη και την κ. 
Μαρία Μαραγγέλη, γραμματέα του τότε επικεφαλής της εται-
ρείας κ. Κωνσταντίνου Φρουζή.
Ο κ. Φρουζής στη δική του κατάθεση στην επιτροπή της Βου-
λής είχε εκφράσει τη βεβαιότητα του ότι η κ. Μαραγγέλη και 
ο κ. Δεστεμπασίδης είναι οι προστατευόμενοι μάρτυρες.
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Η ΧΑΜΈΝΗ ΑΝΩΝΥΜΊΑ  
ΤΩΝ ΜΑΡΤΎΡΩΝ ΤΗΣ NOVARTIS

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ



Υποστηρίζουν ότι την αρμοδιότητα να 
ασκηθεί δίωξη για την κ. Τουλουπάκη, 
εάν και εφόσον προκύψει θέμα από 
την έρευνα, την έχει μόνο η Βουλή, 
με αποτέλεσμα η έρευνα των δύο 
αντεισαγγελέων να είναι στο κενό.
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ρεπορτάζ

ΝΑ ΚΛΗΘΕΊ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΊ  
Η ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗ ΩΣ ΥΠΟΠΤΗ  

ΠΡΟΤΕΊΝΟΥΝ ΔΊΚΑΣΤΊΚΟΊ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΚΡΊΤΊΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

Τ
ην αλλαγή του καθεστώτος κάτω από το 
οποίο θα εξεταστεί η επικεφαλής της Ει-
σαγγελίας για την Καταπολέμηση της Δι-
αφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, εξετάζουν 
στελέχη της προκαταρκτικής επιτροπής της 
Βουλής, τα οποία έχουν συζητήσει το θέμα 

με κορυφαίους δικαστικούς παράγοντες.
Σύμφωνα με πληροφορίες της F.S., στελέχη του δικαστικού 
σώματος έχουν εκφράσει την πεποίθησή τους ότι η κ. Του-
λουπάκη δεν πρέπει να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας, 
αλλά ως ύποπτη, διότι μόνο αυτή μπορεί να είναι η φυσική 
αυτουργός των πράξεων για τις οποίες ο πρώην αναπληρωτής 
υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, φέρε-
ται ως ηθικός αυτουργός.
Οι ίδιοι δικαστικοί κύκλοι θεωρούν ότι η έρευνα που διεξά-
γουν οι δύο αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι κ.κ. Ζαχα-
ρής και Σοφουλάκης, περιπλέκει την κατάσταση και δεν τη 
διευκολύνει. Κι αυτό διότι μετά την ολοκλήρωση της έρευνάς 
τους δεν έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν ποινικές διώξεις.
Όπως εξηγούν, η αρχική παραγγελία στους δύο αντεισαγγε-
λείς δόθηκε πριν από την 1η Ιουλίου 2019, όταν ίσχυε η διά-
ταξη του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο οποίος στην παρά-
γραφο 4 του άρθρου 29 προέβλεπε ότι τα κακουργήματα των 
δικαστών ερευνώνται από αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Έτσι, υποστηρίζουν ότι η έρευνα των δύο αντεισαγγελέων έ-
πρεπε να σταματήσει την 1η Ιουλίου, με την κατάργηση της υ-
ποχρεωτικής ανάθεσης της έρευνας σε αντεισαγγελέα του Α-
ρείου Πάγου.
Παράλληλα, όμως, επισημαίνουν ότι στο άρθρο 7 του νόμου 
περί ευθύνης υπουργών προβλέπεται ότι είναι η Ολομέλεια 
της Βουλής αυτή που αποφασίζει υποχρεωτικά για την παρα-
πομπή των συμμετόχων.
Αυτό σημαίνει ότι την αρμοδιότητα να ασκηθεί δίωξη για την 
κ. Τουλουπάκη, εάν και εφόσον προκύψει θέμα από την έ-
ρευνα, την έχει μόνο η Βουλή, με αποτέλεσμα η έρευνα των 
δύο αντεισαγγελέων να είναι στο κενό.
Πάντως, διευκρινίζουν ότι υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο η 
κ. Τουλουπάκη να ισχυριστεί ότι παραπλανήθηκε από τον α-
ναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, αν και θεωρούν ότι ο τρό-
πος με τον οποίο η εισαγγελέας για την καταπολέμηση της δι-
αφθοράς χειρίστηκε το θέμα των μαρτύρων απέχει πολύ από 
το να αναμένεται η προβολή ενός τέτοιου ισχυρισμού.

Η ταύτιση με ΣΥΡΙΖΑ
Οι ίδιοι κύκλοι εκφράζουν την έκπληξή τους για το γεγο-
νός της πλήρους ταύτισης με τις θέσεις και τις απόψεις του 
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι όπως εκφρά-
στηκαν με την ανάρτηση του κ. Τσίπρα και την παρέμβαση 
Λάππα-Γεροβασίλη στον Άρειο Πάγο.
Προσθέτουν επίσης ότι οι κινήσεις που έκανε ο προστατευό-
μενος μάρτυρας Μάξιμος Σαράφης πιθανόν να δείχνουν διά-
θεση αποστασιοποίησης από την κ. Τουλουπάκη και προσέγ-
γισης με την προκαταρκτική επιτροπή, γεγονός που ενδέχε-
ται να αλλάξει το τοπίο.

Σημειώνουν ακόμη ότι ο τρόπος με τον οποίο ο πρώην ανα-
πληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης διαχειρίζεται τη δημόσια 
παρουσία του δείχνει αμηχανία και εκνευρισμό, καθώς κατα-
λαβαίνει ότι τα περιθώρια γύρω του στενεύουν.
Στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, πάντως, έδειξε να αναγνω-
ρίζει ότι η προκάτοχος της κ. Τουλουπάκη στην Εισαγγελία 
για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, η κ. Ράικου, λέει κά-
ποια πράγματα τα οποία χρήζουν απαντήσεων, αλλά προκα-
λεί εντύπωση το ότι δεν τις δίνει, προς το παρόν τουλάχιστον.
Ο κ. Παπαγγελόπουλος δείχνει να αρκείται στις επιδοκιμα-
σίες που άγνωστοι πολίτες τού επιφυλάσσουν στον δρόμο, 
όπου, όταν τον συναντούν, του χτυπούν με κατανόηση και 
ενθουσιασμό την πλάτη, αν και τέτοιες σκηνές δεν έχουν α-
παθανατιστεί από κάμερες ή τηλεοπτικά συνεργεία ή, έστω, 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Έκπληξη προκαλεί και το γεγονός ότι εμφανίζεται ως θύμα 
μιας σκευωρίας «πικραμένων» εισαγγελέων, των οποίων δεν ι-
κανοποιήθηκαν κάποιες ιδιοτελείς προσδοκίες, κάτι που δεν 
θεωρείται πειστικό, αν και όντως ο πρώην αναπληρωτής υ-
πουργός είχε δημιουργήσει έναν κύκλο προσωπικών ευνοου-
μένων, και παράλληλα εντάσσει στο μπλοκ που δημιουργείται 
απέναντί του ένα «μικρό τμήμα της ΝΔ».
Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ, τη στήριξη του αρχηγού του οποίου θε-
ωρεί δεδομένη ο κ. Παπαγγελόπουλος, δηλώνει δημοσίως ότι 
οι κινήσεις τις οποίες κάνει η Προκαταρκτική αποδεικνύουν 
την προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να εξευμενίσει τον πρώην 
πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός δεν διευκρίνισε ούτε τα κί-
νητρα αυτού του «μικρού τμήματος της ΝΔ», ούτε αν είναι ο 
Αντώνης Σαμαράς, όμως κατέστησε σαφές ότι και μέσα στον 
ΣΥΡΙΖΑ έχει την στήριξη των συναδέλφων του υπουργών με 
τους οποίους μιλούσε.
«Δεν ήμουν και σε επαφή με όλους» είπε χαρακτηριστικά.
Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον ένας από αυτούς με τους ο-
ποίους μετά βεβαιότητος μιλούσε, ο κ. Σταύρος Κοντονής, ο 
οποίος ήταν υπουργός Δικαιοσύνης, στις δηλώσεις του μέχρι 
τώρα έχει περιοριστεί να επισημάνει τη βαρύτητα των κατη-
γοριών και τον ισχυρισμό του πρώην υφισταμένου του ότι 
είναι αθώος, ενώ άλλα μέλη της Προκαταρκτικής, όπως ο κ. 
Γκιάτης, δεν δίστασαν να πουν ότι ο πρώην αναπληρωτής ίσως 
έχει υπερβεί τα εσκαμμένα.
Ωστόσο, εκείνο το οποίο ούτε ο κ. Παπαγγελόπουλος ούτε κα-
νείς άλλος έχει ερμηνεύσει μέχρι στιγμής είναι γιατί έκανε ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ την προσωπική παρέμβαση, μπαίνο-
ντας, αυτοβούλως, στο κάδρο των ευθυνών.
Μια ερμηνεία από τα αριστερά έλεγε τις τελευταίες ώρες ότι 
ενδέχεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να προσπαθεί να προκα-
λέσει τον κ. Μητσοτάκη να τον στείλει κατηγορούμενο, διότι 
θα είναι πιο εύκολο να υπερασπιστεί τον εαυτό του από το 
να υπερασπιστεί τον Μίμη, τον οποίο στην αρχή διόρισε γε-
νικό γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης, στη συνέχεια 
τον έκανε υφυπουργό και μετά αναπληρωτή υπουργό, θέση 
στην οποία τον κράτησε όταν ανασχημάτισε τον Σταύρο Κο-
ντονή.



Έ
να από τα… θύματα του κοροναϊού είναι και η πα-
γκόσμια οικονομία. Ο ιός έχει αρχίσει να αφήνει 
τα σημάδια του εκτός από την Κίνα και σε κομ-
βικούς κλάδους της διεθνούς οικονομίας, όπως η 
ναυτιλία, ο τουρισμός και η ενέργεια.
Ήδη το ΔΝΤ εξέφρασε την ανησυχία του για την 

εύθραυστη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας που προβλέπεται 
για το 2020. Ειδικότερα, το Ταμείο αναφέρει ότι διατηρεί την πρό-
βλεψη του Ιανουαρίου για ρυθμό ανάπτυξης 3,3% της παγκόσμιας 
οικονομίας φέτος, που είναι χαμηλότερη κατά 0,1 της ποσοστιαίας 
μονάδας σε σχέση με τον Οκτώβριο. «Η ανάκαμψη θα μπορούσε να 
εκτροχιαστεί από μια απότομη αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου, 
λόγω π.χ. μιας νέας κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων ή μιας πε-
ραιτέρω εξάπλωσης του κοροναϊού» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πονοκέφαλος για διεθνείς εταιρείες
Οι διεθνείς εταιρείες που βασίζονται σε κινεζικά εργοστάσια για την 
παραγωγή των προϊόντων τους και στους Κινέζους καταναλωτές για 
τις πωλήσεις τους ήδη προετοιμάζονται για μεγάλους «πονοκεφά-
λους». Εταιρείες όπως η Apple, τα Starbucks και τα Ikea έχουν κλεί-
σει προσωρινά τα καταστήματά τους στην Κίνα, εμπορικά κέντρα μέ-
νουν έρημα, εργοστάσια της General Motors και της Toyota έχουν 
καθυστερήσεις στην παραγωγή κ.λπ. Μάλιστα, η Apple ανακοίνωσε 
ότι θα δεχτεί πλήγμα από τον κοροναϊό, με τα έσοδά της να είναι 
χαμηλότερα από το αναμενόμενο. Επίσης, θα υπάρξουν δυσκολίες 
στην τροφοδοσία των συσκευών iPhones.

Το πλήγμα στο πετρέλαιο
Με τους περιορισμούς των ταξιδιών να παραμένουν σε ισχύ, πολλά 
εργοστάσια, γραφεία και καταστήματα στην Κίνα παραμένουν κλει-
στά. Αυτό σημαίνει πως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού πετρε-
λαίου στον κόσμο (εκτιμάται πως καταναλώνει περίπου 14 εκατομ-
μύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα) χρειάζεται πολύ λιγότερο πε-
τρέλαιο για τη βιομηχανία, τα οχήματα και την ηλεκτροδότησή του. 
Το ξέσπασμα του ιού αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις και 
όσον αφορά τη ζήτηση για καύσιμα αεροσκαφών, καθώς αερογραμ-
μές ανά τον κόσμο αναστέλλουν τις πτήσεις προς Κίνα, ενώ οι πε-
ριορισμοί των ταξιδιών εντός της χώρας σημαίνουν πολύ λιγότερες 
πτήσεις.
Την ίδια στιγμή οι μεγαλύτεροι παραγωγοί πετρελαίου φέρονται να 
συζητούν περισσότερες περικοπές παραγωγής (είναι σε ισχύ από το 

2016) για την ενίσχυση των τιμών. Το Ιράν ζήτησε δημόσια μέτρα 
υποστήριξης των τιμών του πετρελαίου, καθώς ο κοροναϊός πλήττει 
τη ζήτηση. Στο μεταξύ, ο αποκαλούμενος ΟΠΕΚ+, που περιλαμβά-
νει τη Ρωσία, θεωρείται πως θα συζητήσει περικοπές παραγωγής 
μεταξύ 500.000 και 1 εκατομμυρίου βαρελιών την ημέρα σε συνά-
ντηση που αναμένεται να λάβει χώρα αυτή την εβδομάδα.

Ο τουρισμός
Όμως υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις και εκτός Κίνας. Ήδη αρ-
κετές οικονομίες μετρούν από τώρα τις επιπτώσεις από την ανα-
μενόμενη ακύρωση πολλών αφίξεων Κινέζων τουριστών. Την ίδια 
στιγμή οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε ακυρώσεις δρομο-
λογίων, ενώ σημαντικό πλήγμα δέχεται ο κλάδος της κρουαζιέρας, 
καθώς οι εταιρείες ακυρώνουν τις προσεγγίσεις σε κινεζικά λιμά-
νια.
Ακόμη πιο σημαντικό είναι το πρόβλημα που έχει προκύψει σε 
σχέση με τις μεταφορές προϊόντων. Ήδη υπάρχουν προβλήματα 
με τις μεταφορές από και προς την Κίνα, με δεδομένη την ακύ-
ρωση πάρα πολλών πτήσεων. Επιπλέον, υπάρχουν προβλήματα και 
με τις θαλάσσιες μεταφορές. Οι περιορισμοί που αρχίζουν να τί-
θενται από διάφορες χώρες ως προς την άφιξη πλοίων που προη-
γουμένως είχαν προσεγγίσει κινεζικά λιμάνια, στο πλαίσιο των μέ-
τρων αποτροπής της εξάπλωσης της επιδημίας, δημιουργούν σο-
βαρά προβλήματα.

Η ναυτιλία
Ήδη έχουν επηρεαστεί όλοι οι τομείς της εμπορικής ναυτιλίας, 

από τα πετρελαιοφόρα έως τα πλοία μεταφοράς κοντέινερ, ως α-
ποτέλεσμα της μη λειτουργίας των εργοστασίων και των άλλων πε-
ριορισμών στην κίνηση. Επίσης, καταγράφεται μείωση της κίνη-
σης σε πολλά κινεζικά λιμάνια, ενώ υπάρχει σχεδόν πλήρης χρήση 
των όποιων αποθηκευτικών χώρων υπάρχουν. Τα κινεζικά πλοία 
συχνά αντιμετωπίζουν την υποχρέωση να τεθούν σε καραντίνα σε 
διάφορα λιμάνια, ενώ σε άλλα πλοία αναβάλλεται η εναλλαγή πλη-
ρωμάτων.

Στην Ελλάδα
Είναι προφανές ότι όλα αυτά κάποια στιγμή θα φτάσουν άμεσα ή έμ-
μεσα και στην Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2019 αφίχθη-
σαν στην Ελλάδα περίπου 200.000 Κινέζοι τουρίστες, ενώ για φέτος 
αναμένεται να έρθουν τουλάχιστον 250.000. Ειδικά το νησί της Σα-
ντορίνης είναι αγαπημένος προορισμός για πολλούς Κινέζους του-
ρίστες. Αλλά από τότε που ξέσπασε η επιδημία η εικόνα είναι δια-
φορετική.
Το νησί καταγράφει ήδη ένα «ντόμινο ακυρώσεων», όχι μόνο από 
την Κίνα αλλά και από τουρίστες από τον υπόλοιπο κόσμο, οι οποίοι 
ακυρώνουν το ταξίδι τους όταν μαθαίνουν ότι στη Σαντορίνη υπάρ-
χουν Κινέζοι. Από τους 3.000 Κινέζους που αναμένονταν αυτή την 
περίοδο, ούτε 1.000 δεν έχουν φτάσει στο νησί.
Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν μειώσει τις πτήσεις 
τους προς τη Σαντορίνη, προκαλώντας πλήγμα στους νησιώτες επι-
χειρηματίες. Οι τοπικοί πράκτορες εκτιμούν ότι θα χάσουν το 10% 
των τουριστικών εσόδων του τρέχοντος έτους, γεγονός που έχει α-
ντίκτυπο σε ολόκληρη την τοπική οικονομία: στο εμπόριο, στις με-
ταφορές, στις υπηρεσίες.
Στο στόχαστρο του κοροναϊού έχει μπει και η Golden Visa, καθώς 
έχει μπει φρένο στις αγοραπωλησίες ακινήτων από Κινέζους. Μάλι-
στα, παράγοντες της αγοράς κάνουν λόγο για «πάγωμα» σε σχέση με 
την «κινεζική θύελλα» των τελευταίων μηνών.
Και αν οι άμεσες επιπτώσεις του κοροναϊού είναι μικρές, οι έμμε-
σες, είτε πρόκειται για τις επιπτώσεις στην ποντοπόρο ναυτιλία είτε 
πρόκειται για τη συνολικότερη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικο-
νομίας, είναι μεγαλύτερες.
Και όλα αυτά πάντα υπό την προϋπόθεση ότι η επιδημία θα περιο-
ριστεί στην Κίνα. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση είναι σαφές ότι 
τα μέτρα που θα ληφθούν για την αντιμετώπισή της θα έχουν ση-
μαντικές επιπτώσεις σε μια παγκόσμια οικονομία που ήδη επιβρα-
δύνεται.

Ο ιός έχει αρχίσει να αφήνει τα σημάδια 
του εκτός από την Κίνα και σε κομβικούς 
κλάδους της διεθνούς οικονομίας, όπως η 
ναυτιλία, ο τουρισμός και η ενέργεια.
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οικονομία

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΠΈΦΤΈΙ 
ΘΎΜΑ ΤΟΎ 
ΚΟΡΟΝΑΪΟΎ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ



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



Σ
ημαντικές οικονομικές δυσκολίες και εσφαλ-
μένες στρατηγικές είχαν οδηγήσει από χρό-
νια την άλλοτε εταιρεία-κολοσσό στα πρό-
θυρα της κατάρρευσης. Το τελευταίο έτος η 
διοίκηση της Nokia βασίστηκε σε βραχυπρό-
θεσμο δανεισμό, ώστε να κρατηθεί η εται-
ρεία ζωντανή. Οι οίκοι αξιολόγησης είχαν ήδη 

προληπτικά οδηγήσει σε υποτίμηση το αξιόχρεο αυτών των εκδό-
σεων, ούτως ώστε να προειδοποιήσουν τους επενδυτές για το επερ-
χόμενο ρίσκο. Σε τέτοιες συνθήκες το επιτόκιο αυτών των ομολόγων 
πρέπει να είναι υψηλό, ώστε να ανταμειφθούν οι αγοραστές για τον 
κίνδυνο χρεοκοπίας. Για πρώτη φορά, ωστόσο, στα χρονικά η αγορά 
είδε μια εταιρεία με πολύ δυσμενή οικονομικά δεδομένα να δανεί-
ζεται όχι απλώς με χαμηλό αλλά με αρνητικό επιτόκιο.
Η πρόθεση των επενδυτών να πληρώνουν για να δανείσουν μια α-
σθμαίνουσα επιχείρηση αποτελεί για τον κόσμο των αγορών μια 
αλλαγή παραδείγματος με σεισμικές επιπτώσεις. Ο ένας μετά τον 
άλλον κρίσιμοι μακροοικονομικοί δείκτες αλλά και πιο εξειδικευ-
μένα προϊόντα παρουσιάζουν μια εικόνα η οποία πριν από έναν 
χρόνο θα θεωρούνταν αδύνατη. Η απόκλιση των δεδομένων αυτών 
με τον ορθολογισμό της οικονομικής επιστήμης είναι τόσο πρόδηλη 
ώστε κάποιοι να μιλούν για μια νέα κανονικότητα. Η δύναμη της πα-
γκόσμιας οικονομίας τα τελευταία χρόνια θα έπρεπε να έχει οδηγή-
σει σε άνοδο στα επίπεδα τιμών και μισθών, με τη συνεπακόλουθη 
αύξηση των επιτοκίων να επιβραδύνει την εξέλιξη αυτή. Αυτό δεν 
συνέβη ποτέ, για λόγους που σχετίζονται με τις πολυσχιδείς μεθό-
δους αντιμετώπισης της τελευταίας μεγάλης κρίσης αλλά και με τη 
σύγχρονη δομή των αγορών.
Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι αναπτυγμένες οικονομίες χρησιμο-
ποιούν μια σειρά πολιτικών από αρνητικά επιτόκια μέχρι και ποσο-
τική χαλάρωση. Πιο δυναμικές οικονομίες, όπως οι αγγλοσαξονικές, 
αλλάζουν ρότα και βαίνουν σε μειώσεις επιτοκίων, με την αγορά να 
οδηγεί τις αποτιμήσεις βάσει της επιβράδυνσης του οικονομικού 
κύκλου. Στην εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φτηνότερα από τις Η-
νωμένες Πολιτείες και ομόλογα κατώτατης πιστοληπτικής αξιολόγη-
σης φέρουν αρνητικά επιτόκια, ο κόσμος οφείλει να επαναπροσδιο-
ρίσει τις μέχρι σήμερα εμπεδωμένες αντιλήψεις για την έννοια του 

κεφαλαίου και των περιουσιακών στοιχείων στην οικονομία.
Στις επιπτώσεις των χαμηλών επιτοκίων συμπεριλαμβάνεται η δι-
απίστωση ότι οι προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας 
συνδέονται έμμεσα με τις προσδοκίες των μεσοπρόθεσμων και μα-
κροπρόθεσμων αποδόσεων των ομολόγων. Όταν αυτά κινούνται σε 
χαμηλά επίπεδα, υπονοούν την έλλειψη πίστης των αγορών για α-
νάπτυξη ανάλογη των προηγούμενων δεκαετιών. Τα περιθώρια α-
ντίδρασης σε μια αρνητική τροπή του οικονομικού κλίματος είναι 
επίσης σημαντικά περιορισμένα, καθότι το βασικό όπλο της νομι-
σματικής πολιτικής, που είναι η μείωση του βασικού επιτοκίου, 
είναι πρακτικά εξουδετερωμένο. Αυτό σημαίνει ότι η δημοσιονο-
μική πολιτική θα πρέπει να αναλάβει το βάρος της υποστήριξης 
της οικονομίας στο μέλλον, με τις ανάλογες επιπτώσεις που αυτό 
θα έχει στον δημόσιο δανεισμό.
Η αξία των περιουσιακών στοιχείων επηρεάζεται άμεσα από το 
μελλοντικό κόστος του χρήματος. Όσο χαμηλότερο το κόστος 
αυτό, τόσο υψηλότερη η παρούσα αξία τους, καθότι είναι πιθανό-
τερο η προσδοκώμενη αξία των χρηματοροών που απορρέουν από 
την αξιοποίησή τους να παραμείνει σημαντική στο μέλλον. Φυσική 

απόρροια αυτού είναι ότι όσοι έχουν συγκεντρώσει πλούτο σήμερα 
έχουν ένα φυσικό πλεονέκτημα, καθότι οι συρρικνωμένες οικονομι-
κές προσδοκίες θα καταστήσουν τις ευκαιρίες κέρδους πιο σπάνιες 
και πιο δύσκολες. Οι συνεπαγόμενες επιπτώσεις στην κοινωνική κι-
νητικότητα και στη δυναμική του κεφαλαίου, λυδία λίθο της υγείας 
του καπιταλισμού, θα οδηγήσουν πιθανώς στην αμφισβήτηση της α-
ποτελεσματικότητας του νεοφιλελεύθερου μοντέλου.
Η χαμηλότερη απόδοση του κεφαλαίου μετατρέπει επενδύσεις 
που παλαιότερα φάνταζαν υπερβολικές σε αξιόλογα επιχειρη-
ματικά σχέδια, αφού ακόμα και μικρές βελτιώσεις στις αποδό-
σεις τους θα είναι πολύτιμες σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτο-
κίων. Περιουσιακά στοιχεία όπως η αγορά ακινήτων με σταθερή 
ζήτηση και περιορισμένη προσφορά θα συνεχίσουν λογικά στο 
μέλλον να ανατιμώνται πέρα από τα ήδη υψηλά επίπεδα όπου 
έχουν βρεθεί την τελευταία δεκαετία, κυρίως στις παγκόσμιες 
μεγαλουπόλεις. Η μαζική μετανάστευση από τον αναπτυσσόμενο 
και τον τρίτο κόσμο και η γενική αύξηση του πληθυσμού, σε συν-
δυασμό με τη στασιμότητα των μισθών που προκαλεί η έλλειψη 
πληθωριστικών τάσεων, θα οδηγήσουν σε ταξική και διαγενεακή 
ένταση. Στην τελευταία επίπτωση θα συνεισφέρει και η κρίση 
στην οποία θα υπεισέλθουν με μαθηματική ακρίβεια πολλά συ-
νταξιοδοτικά συστήματα παγκοσμίως, τα οποία είχαν υπολογί-
σει τις παροχές στις οποίες δεσμεύτηκαν με ένα επίπεδο αποδό-
σεων των αγορών το οποίο σήμερα αποδεικνύεται απατηλό. Έτσι, 
η κοινωνία θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στη μερική τουλάχι-
στον φτωχοποίηση των νέων ή των συνταξιούχων. Οι άνθρωποι 
σίγουρα θα πρέπει να παραμένουν παραγωγικοί για μεγαλύτερο 
διάστημα της ζωής τους.
Τι μπορεί να διασώσει την οικονομία από αυτό το δυσοίωνο τέλμα; 
Μια τεχνολογική επανάσταση που θα οδηγούσε σε έκρηξη της και-
νοτομίας και σε ανακατανομή του παραγωγικού μοντέλου είναι μια 
απάντηση προφανής. Εργαλεία πολιτικής όπως η χορήγηση μετρη-
τών στους πολίτες για την αύξηση της κατανάλωσης με σκοπό την ε-
νεργοποίηση της ανάπτυξης είναι όλο και πιο δημοφιλή στις «προ-
οδευτικές» οικονομικές σχολές σκέψης. Ίσως πάλι αυτή να είναι η 
μοίρα των πολιτισμών που φτάνουν στην ακμή των δυνατοτήτων 
τους. Η έλλειψη οράματος για μελλοντική ανάπτυξη μπορεί να α-
ποτελεί ένα κάλεσμα ωρίμανσης και εναρμόνισης με μια ανέστια οι-
κονομία στην οποία η πίτα δεν θα αυξάνεται πλέον. Και πιθανότατα 
αυτό να είναι το αληθινό τίμημα για την αειφόρο βιώσιμη ύπαρξη 
που πολλοί ευαγγελίζονται.

*Ο Φάνης Βαρτζόπουλος εργάζεται ως χρηματοοικονομικός 
σύμβουλος επιχειρήσεων στο Λονδίνο. 
E-mail: fvartzopoulos@yahoo.gr.

Η έλλειψη οράματος για 
μελλοντική ανάπτυξη μπορεί να 
αποτελεί ένα κάλεσμα ωρίμανσης 
και εναρμόνισης με μια ανέστια 
οικονομία στην οποία η πίτα δεν θα 
αυξάνεται πλέον.

Η ΕΠΟΧΗ 
ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

  ΤΟΥ ΦΆΝΗ ΒΆΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ*
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Ο 
Στυλιανός Αμαργιανάκης, διευθυντής στο Γαλ-
λικό Κολλέγιο της Ελλάδας (IdEF), τιμήθηκε 
με τα διάσημα του Ιππότη του Τάγματος των 
Ακαδημαϊκών Φοινίκων σε εκδήλωση που δι-
εξήχθη στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
Ο Ακαδημαϊκός Φοίνικας αποτελεί ανώτατη 

τιμητική διάκριση της Γαλλικής Δημοκρατίας και απονέμεται σε 
Γάλλους και αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς για την προσφορά τους 
στον γαλλικό πολιτισμό και στην εκπαίδευση.
Το Τάγμα των Ακαδημαϊκών Φοινίκων (γαλλικά: Ordre des 
Palmes académiques ή απλούστερα Palmes académiques) είναι 
μία από τις υψηλότερες διακρίσεις στη Γαλλία για επιδόσεις και 
επιτεύγματα στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό. Το Τάγμα ι-
δρύθηκε το 1808 –γεγονός που καθιστά τη διάκριση την πιο παλιά 
στον πολιτικό τομέα– από τον Ναπολέοντα για να τιμηθούν εξέχο-
ντες πανεπιστημιακοί και επανιδρύθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1955 
από τον τότε πρωθυπουργό Εντγκάρ Φορέ.
Στις 10 Φεβρουαρίου 2020, παρουσία του Patrick Maisonnave, 
πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, ο διευθυντής του Γαλλικού Ιν-
στιτούτου Ελλάδος, Patrick Comoy, επέδωσε τα διάσημα του Τάγ-
ματος των Ακαδημαϊκών Φοινίκων στους κ.κ. Αριστείδη Μπαλτά 
και Στυλιανό Αμαργιανάκη, αναγνωρίζοντας την προσφορά των 
δύο προσωπικοτήτων στην παιδεία και στον διάλογο μεταξύ Γαλ-
λίας και Ελλάδας.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι οικογένειες και οι φίλοι των τι-
μώμενων προσώπων, καθώς και μεγάλος αριθμός προσωπικοτή-
των από τον πολιτικό, καλλιτεχνικό και ακαδημαϊκό χώρο.

Master, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους Γάλλους φοιτη-
τές. Τα πτυχία είναι υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο του Πα-
νεπιστημίου Paris 13 και από τον πρύτανη της Ακαδημίας και 
αναγνωρίζονται σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο ως πτυχία 
της Σορβόννης. Τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται με 
φοίτηση στην Αθήνα είναι αυτά της Σχολής Νομικών, Κοινωνι-
κών και Πολιτικών Επιστημών με ειδικότητα Νομικές Επιστή-
μες και το πρόγραμμα Επιστήμες και Τεχνικές Φυσικής Αγω-
γής και Αθλητισμού με ειδικότητα Αθλητική Προπονητική στα 
αθλήματα ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στίβος, κολύμβηση, χορός και 
fitness. 
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ρεπορτάζ 

Ο Στυλιανός Αμαργιανάκης τιμήθηκε  
με τα διάσημα του Ιππότη του Τάγματος  

των Ακαδημαϊκών Φοινίκων

Το Γαλλικό Κολλέγιο της Ελλάδας
Το Γαλλικό Κολλέγιο της Ελλάδας ξεκίνησε τη λειτουργία του 
το 1995, συμπράττοντας με το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο 
Paris 13 – Sorbonne Paris Cité με σκοπό την παροχή των α-
καδημαϊκών προγραμμάτων του Paris 13 στην Ελλάδα. Οι φοι-
τητές του IdEF είναι κανονικά εγγεγραμμένοι φοιτητές στο 
Πανεπιστήμιο Paris 13, έχουν την ίδια φοιτητική ιδιότητα και 
λαμβάνουν την ίδια εκπαίδευση με τους φοιτητές που σπου-
δάζουν στο Παρίσι. Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε κύκλου 
σπουδών (Licence, Master) το Πανεπιστήμιο Paris 13 απονέ-
μει στους Έλληνες πτυχιούχους τα εθνικά γαλλικά πτυχία και 

Ο γενικός διευθυντής 
του Γαλλικού Κολλεγίου 
IdEF, δρ. Στυλιανός  
Αμαργιανάκης, λαμβάνει 
το παράσημο του Ιππότη 
του Τάγματος των Ακαδη-
μαϊκών Φοινίκων.

Από αριστερά: Σοφία Καυγαλάκη, Όλγα Κεφαλογιάννη, Σπύρος 
Καπράλος, Αμαλία Βαρδινογιάννη, Μαριέττα Γιαννάκου και Στυ-
λιανός Αμαργιανάκης σε στιγμιότυπο από την τελετή.

O εκδότης της Free Sunday 
Χρ. Κύρτσος, ο Στυλιανός  

Αμαργιανάκης και  
η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Από αριστερά: Ο Αριστείδης Μπαλτάς, ο Patrick Maisonnave 
και ο Στυλιανός Αμαργιανάκης. 



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

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Εμφανώς μπερδεμένος εμφανίζεται το τελευταίο 
διάστημα ο χώρος των αντιεξουσιαστών. Οι στόχοι 
τους οποίους επιλέγουν πλέον για να κάνουν αισθητή 
την παρουσία τους γίνονται όλο και πιο ταπεινοί (και 
εύκολοι), συνεπώς έχει προκύψει μια δυσκολία δικαι-
ολόγησης των επιλογών τους.
Να, η Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης 
επέλεξε να προβεί σε βανδαλισμούς στον προαύλιο 
χώρο της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, αναρτώντας και 
σχετικό βίντεο της δράσης της, με αφορμή την εκδή-
λωση «Εμείς δεν συμφωνήσαμε» που διοργάνωσαν 
«22 χριστιανικά σωματεία με την ευλογία της Ιεράς 
Μητρόπολης Θεσσαλονίκης» και θεματολογία «τη 
συμφωνία των Πρεσπών, τη “λαθρομετανάστευση” 
και το δημογραφικό», όπως αναφέρεται στην ανακοί-
νωση που εξέδωσαν.
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως οι αντιεξουσιαστές 

αναφέρονται στο κείμενό τους στην «Ιερά Μητρόπολη 
Θεσσαλονίκης», δείχνοντας τη χριστιανική αγωγή τους. 
Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι αυτό:
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πολιτική

Η Coca-Cola, το brand που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το φαγητό, ενώ-
νει τις δυνάμεις της με τον διάσημο Έλληνα σεφ Άκη Πετρετζίκη για να 
δώσουν μια ηχηρή απάντηση στη σπατάλη τροφίμων.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της κοινωνικής πλατφόρμας Zero Waste 
Future, υλοποιούν την καμπάνια «Μενού με ό,τι έχεις» που στόχο έχει 

να εκπαιδεύσει και να ενημερώσει τον Έλληνα καταναλωτή γύρω από το θέμα της σπατά-
λης τροφίμων, να προτείνει πρακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτή να καταπο-
λεμηθεί, καθώς και να δώσει καθημερινές συμβουλές ανακύκλωσης των συσκευασιών τους.
Στην Ελλάδα κάθε νοικοκυριό πετάει στα σκουπίδια περίπου 196 κιλά τρόφιμα ανά άτομο 
τον χρόνο, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό σπατάλης σημειώνεται στα φρούτα και λαχανικά, με 
βάση τις έρευνες της ΜΚΟ «Μπορούμε», στρατηγικό συνεργάτη της Coca-Cola. Μέσα από 
τη νέα καμπάνια «Μενού με ό,τι έχεις» στόχος του brand είναι η μείωση της σπατάλης 
φαγητού και η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από ζητήματα που αφορούν 
την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία. Η Coca-Cola και ο σεφ Άκης Πε-
τρετζίκης βοηθούν τον κόσμο έμπρακτα να αξιοποιήσει ό,τι υλικό τού έχει 
περισσέψει, για να μην πάει καθόλου φαγητό χαμένο.
Πιο αναλυτικά, το εν λόγω πρόγραμμα, που τρέχει από τις 17 Φεβρου-
αρίου, υλοποιείται μέσα από δύο άξονες. Αρχικά, μέσω μιας διασκε-
δαστικής διαδικασίας στο Messenger της Coca-Cola, όπου ο κα-
ταναλωτής μπορεί να «συνομιλεί» με τον Άκη υποδεικνύοντας 
τα υλικά που του έχουν περισσέψει και με βάση αυτά ο σεφ 
τού προτείνει απολαυστικές και εύκολες συνταγές για κάθε 
στιγμή της ημέρας. Παράλληλα, μέσα από μια εντυπωσιακή 
AR εφαρμογή ο Άκης «ζωντανεύει» μέσα από το πακέτο της 
Coca-Cola και δίνει χρήσιμες συμβουλές και ιδέες για το 
πώς μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει το φαγητό με πολύ α-

Η «απάντηση» της Coca-Cola στη σπατάλη τροφίμων
Η νέα καμπάνια κατά της σπατάλης τροφίμων αποτελεί μέρος της ευρύτερης κοινωνικής 
πλατφόρμας Zero Waste Future, με στόχο τίποτα να μην πάει χαμένο.

πλούς τρόπους, για να μην πάει τίποτα χαμένο.
Κάπως έτσι, η Coca-Cola κάνει την αρχή για μια νέα πραγματικότητα και μας προσκαλεί 
όλους να υιοθετήσουμε νέες συνήθειες, αναδεικνύοντας παράλληλα πως μέσα από μικρές 
αλλαγές στη συμπεριφορά μας μπορούμε να συμβάλλουμε κι εμείς σε έναν κόσμο χωρίς 
σπατάλη φαγητού και χωρίς απορρίμματα.
H Coca-Cola Company προσφέρει περισσότερα από 500 προϊόντα σε περισσότερες από 
200 χώρες. Εκτός από τα προϊόντα της Coca-Cola, το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει κά-
ποιες από τις πιο σημαντικές σειρές ροφημάτων στον κόσμο, όπως το Adez με βάση τη 
σόγια, το πράσινο τσάι Ayataka, το νερό Dasani, οι χυμοί και τα νέκταρ Dell Valle, η Fanta, 
ο καφές Georgia, η Gold Peak σειρά τσαγιού και καφέ, το Honest Tea, οι χυμοί και τα 
smoothies Innocent, οι χυμοί Minute Maid, τα αθλητικά ροφήματα Powerade, οι χυμοί 
Simply, το Smartwater, η Sprite, το Vitamin Water και το νερό καρύδας ZICO.

Επιπλέον, οι Αναρχικές Ομάδες Νυχτερινών 
Επιδρομών ανέλαβαν την ευθύνη για τους εμπρη-
σμούς 20 αυτοκινήτων σε διάφορες περιοχές της 
Αθήνας στις 22 Ιανουαρίου. Και σε αυτή την περί-
πτωση διαπιστώθηκε ένα πρόβλημα στην επιλογή 
των στόχων της «ανατρεπτικής βίας», οπότε οι 
Αναρχικές Ομάδες κ.λπ. ζήτησαν τη βοήθεια του 
κοινού προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δύσκολη 
κατάσταση.
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Δυστυχώς, ούτε αυτή η διευθέτηση πρόκειται να λύσει 
το πρόβλημα.

Την οριστική λύση κλήθηκε να δώσει η πρωτοεμφανι-
ζόμενη ομάδα Bunch of Nihilistic Lunatics (Ένα Μάτσο 
Τρελών Μηδενιστών), η οποία ανέλαβε την ευθύνη για:
«1. Δύο εμπρηστικούς μηχανισμούς την ίδια στιγμή σε 
ένα κρεοπωλείο και σε ένα κατάστημα με είδη ασφάλει-

ας, κάμερες, συναγερμούς κ.λπ., στις 9 Ιανουαρίου στην 
Κυψέλη.
»2. Τρεις εμπρηστικούς μηχανισμούς, έναν μεγάλο 
και δύο μικρότερους, σε κατάστημα ΕΛΤΑ και στα δύο 
βανάκια που ήταν σταθμευμένα ακριβώς απέξω, στις 22 
Ιανουαρίου στο Πολύγωνο.
»3. 23 Ιανουαρίου: Κάψαμε 3 αυτοκίνητα στο Κολωνάκι 
βάζοντας ταμπλέτες παραφίνης στις ρόδες τους. Το πρώτο 
αμάξι ήταν ένα τζιπ Porsche και τα άλλα δύο τα επιλέξαμε 
εντελώς τυχαία, γιατί απλά βρέθηκαν μπροστά μας».
Αφού απλά βρέθηκαν μπροστά τους, τα κάψανε. Σαφές 
και κατανοητό. Το Μάτσο Τρελών Μηδενιστών μάλιστα 
υποστήριξε πως όλες αυτές οι σχεδόν αδύνατες αποστο-
λές αποδείχθηκαν παιχνιδάκι για κείνους: 
«Τόσο εύκολα και τόσο απλά ξεφτιλίζεται η δημόσια ειρή-
νη και κατ’ επέκταση τα άθλια διακοσμητικά στοιχεία του 
Χρυσοχοΐδη που έχει διασπείρει σε διάφορες γειτονιές 
της Αθήνας για να διατηρούν τον νόμο και την τάξη, αφού 
από κανένα από αυτά δεν γίναμε αντιληπτοί και φέραμε 
εις πέρας τις προγραμματισμένες μας δράσεις».
Και μετά χάθηκαν σαν σκιές στο σκοτάδι. Αν κάτι προκύ-
πτει από την ανακοίνωση του Μάτσου Τρελών Μηδενι-
στών είναι πως, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες, δεν 
έχουν ούτε ψευδαισθήσεις ούτε αυταπάτες, ξέρουν γιατί 

κάνουν ό,τι κάνουν:
«Θα μπορούσαμε να γράψουμε 40 σελίδες γεμάτες 
φιλοσοφικές αηδίες και λόγους για τους οποίους κάναμε 
τα παραπάνω. Οι δράσεις μας δεν έγιναν με σκοπό 
να δώσουμε κάποια απάντηση ή για αλληλεγγύη, δεν 
υπάγονται σε κάποια πολιτική τάση, ούτε είναι μέρος 
κάποιου κινήματος ή κάποιου καλέσματος για δράσεις. 
Έχουμε βαρεθεί να βρίσκουμε λόγους ή δικαιολογίες 
για να αιτιολογούμε αυτά που κάνουμε».
Βαρέθηκαν τα παιδιά να πρέπει να δικαιολογούν όλες 
τις πράξεις τους. Αφού τα κάνουν επειδή τα γουστάρουν, 
και μόνο:
«Αυτές οι επιθέσεις ήταν η αληθινή έκφραση του εγω-
ισμού μας που ψάχνει την ευχαρίστηση μέσα από την 
επίθεση στο υπάρχον που σιχαινόμαστε».

Ξεκίνησαν τα νέα τμήματα του δωρεάν προγράμματος «Τεχνολογία για 
Όλους» από την COSMOTE, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα σε αν-
θρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολο-
γίες και τα ψηφιακά μέσα. 
Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλι-

κίας -χωρίς προηγούμενη εμπειρία στις ψηφιακές τεχνολογίες- μαθαίνουν πώς 
να χρησιμοποιούν τα tablet και τις τεχνολογίες αφής, να πλοηγούνται στο Δια-
δίκτυο, να αξιοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις  εφαρμογές, όπως 
google, email, notes, κ.ά. Η εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα, τους βοηθά  στις 
καθημερινές ανάγκες, την επικοινωνία και την ψυχαγωγία τους, κάνοντας την 
καθημερινότητά τους καλύτερη.    
Την επιστημονική επιμέλεια του προγράμματος «Τεχνολογία για Όλους» έχει ο 
Δρ. Δημήτρης Καμπανάρος, Ψυχολόγος-Γεροντολόγος. Εκπαιδευτικός φορέας 
του προγράμματος είναι η ΟΤΕAcademy, ενώ το τηλεφωνικό κέντρο του προ-
γράμματος υποστηρίζεται από την Cosmote e-Value.. 
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της ΟΤΕAcademy στο Μα-
ρούσι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τηλεφωνικά, στο 
210 6249300. 
Περισσότερα από 15.000 άτομα έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Τεχνολο-
γία για Όλους» 
Η COSMOTE, μέσα από εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για τη μείωση του ψηφια-
κού αναλφαβητισμού στις μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς και στον τομέα του STEM, 
διαχρονικά συμβάλλει ώστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση 
στα οφέλη και τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, συμβάλλοντας στη 
μείωση του ψηφιακού χάσματος. Με το πρόγραμμα «Τεχνολογία για Όλους», 
μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 15.000 άτομα.
Όραμα της COSMOTE είναι να συμβάλλει στη δημιουργία ενός κόσμου καλύτερου 
για όλους, χωρίς διακρίσεις. Περισσότερα σχετικά με τις δράσεις του Ομίλου ΟΤΕ 
στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2018.
Προτεινόμενα tags: technologia gia olous, ekpaideysi, megalyteri ilikia, tablet, 

psifiaka mesa, texnologia,cosmote, oteacademy, cosmote evalue

Τον τεχνολογικό εξοπλισμό του προγράμματος (tablet) προσφέρει η LENOVO. 
H OTEAcademy σχεδιάζει και υλοποιεί υψηλού επιπέδου εκπαιδεύσεις προσω-
πικής ανάπτυξης και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), καλύ-
πτοντας ευρεία θεματολογία και συμβάλλοντας στην εξέλιξη στελεχών και επι-
χειρήσεων. 
Η COSMOTE e-Value, μέλος του Ομίλου ΟΤΕ, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
Contact Center 20 χρόνια στην ΝΑ Ευρώπη, ενώ από το 2014 έχει ιδρύσει την e-
Value International στη Ρουμανία. Με εγκαταστάσεις σε Αθήνα, Ξάνθη και άλλες 
πόλεις της Ελλάδας, άρτια τεχνολογική υποδομή και καταρτισμένα στελέχη, προ-
σφέρει όλο το φάσμα των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, σε 24ωρη βάση, 
365 μέρες το χρόνο. 

«Τεχνολογία για Όλους» από την COSMOTE: νέα τμήματα  
εκμάθησης ψηφιακών μέσων για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας

Η συμμετοχή 
στο πρόγραμμα έχει ξεπεράσει 

τις 15.000 άτομα
Δηλώσεις δωρεάν συμμετοχής 

στο 210 6249300



Α
ν και ψαλιδίστηκαν οι με-
γάλες προσδοκίες για ση-
μαντικές αυξήσεις σε εκα-
τοντάδες χιλιάδες συντα-
ξιούχους, το ασφαλιστικό 
νομοσχέδιο που κατατέ-

θηκε στη Βουλή είναι το πρώτο έπειτα από 
αρκετά χρόνια που δεν περιλαμβάνει μει-
ώσεις στις συντάξεις. Αντιθέτως, λόγω των 
νέων ποσοστών αναπλήρωσης, χιλιάδες συ-
νταξιούχοι και κυρίως όσοι συνταξιοδοτή-
θηκαν μετά τον νόμο Κατρούγκαλου ανα-
μένεται να δουν αυξήσεις πιθανότατα με τις 

συντάξεις του Ιουνίου. Οι αυξήσεις, ανάλογα 
με την κατηγορία, θα δοθούν είτε εφάπαξ, με 
αναδρομικά από 1 Οκτωβρίου 2019, είτε σε 
πέντε ετήσιες δόσεις.
Οι «τυχεροί», που θα λάβουν στην τσέπη 
ποσά που κυμαίνονται από 12 έως και 250 
ευρώ τον μήνα, είναι κατά κύριο λόγο όσοι 
συνταξιούχοι αποχώρησαν μετά τον νόμο Κα-
τρούγκαλου, δηλαδή μετά τις 13 Μαΐου 2016, 
έχουν δουλέψει πάνω από 30 έτη (και έχουν 
ασφαλιστεί γι’ αυτά) και δεν έχουν προσω-
πική διαφορά. Όσοι νέοι συνταξιούχοι δια-
τηρούν προσωπική διαφορά, αυτή θα συμψη-

φιστεί με την αύξηση που τυχόν δικαιούνται.
Οι παλαιοί συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν α-
ποχωρήσει πριν από τον νόμο Κατρούγκα-
λου, δηλαδή πριν από τις 13 Μαΐου 2016, με 
30,1 έως 44 έτη ασφάλισης και δεν έχουν 
υψηλή θετική προσωπική διαφορά ή έχουν 
αρνητική προσωπική διαφορά (είχαν δη-
λαδή αύξηση ήδη από 1/1/2019) θα λάβουν 
τις τυχόν αυξήσεις που δικαιούνται σε πέντε 
ετήσιες δόσεις από το 2020 έως και το 2024. 
Οι ίδιοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν και την 
αύξηση που προβλέπεται από τον νόμο Κα-
τρούγκαλου από 1/1/2019. Θα ισχύσει δη-
λαδή γι’ αυτούς διπλή μεταβατική περίοδος. 
Η πρώτη, που ξεκίνησε το 2019 και θα ολο-
κληρωθεί στο τέλος του 2023, αφορά την αρ-
νητική προσωπική διαφορά που διαπιστώ-
θηκε μετά τον πρώτο επανυπολογισμό που 
ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2018. Η δεύ-
τερη, που θα ξεκινήσει το 2020 (θα αφορά το 
διάστημα 1/10/2019-31/12/2020) και θα ολο-
κληρωθεί στο τέλος του 2024, αφορά τον νέο 
επανυπολογισμό με τα νέα ποσοστά αναπλή-
ρωσης για τα πάνω από 30 έτη ασφάλισης.
Αυξήσεις, σε σχέση με το παλαιό σύστημα, 
θα έχουν και όλοι οι νέοι συνταξιούχοι, δη-
λαδή όσοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότη-
σης από 1 Οκτωβρίου 2019 και μετά.

Το κόστος
Όπως προκύπτει από τη γνωμοδότηση του Ε-
λεγκτικού Συνεδρίου, το κόστος από την ε-
φαρμογή των νέων ποσοστών αναπλήρωσης 
δεν θα υπερβαίνει τα 80 εκατ. ευρώ, ενώ αυ-
ξάνεται στα 220 εκατ. ευρώ το 2023. Ουδέ-
τερες δημοσιονομικά εκτιμώνται οι αλλαγές 
στις εισφορές των 1,44 εκατομμυρίων μη μι-
σθωτών.

Παράλληλα, βέβαια, προβλέπεται η μείωση 
των ασφαλιστικών εισφορών στη μισθωτή 
πλήρη απασχόληση από τον Ιούνιο του 2020 
κατά 0,90 της μονάδας, με πρόβλεψη για μεί-
ωση του μη μισθολογικού κόστους κατά 123 
εκατ. ευρώ για το β΄ εξάμηνο του έτους.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες
Εν τω μεταξύ, στο νέο ασφαλιστικό περιλαμ-
βάνονται και σημαντικές αλλαγές που αφο-
ρούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς 
τα ποσά των εισφορών αποσυνδέονται πλή-
ρως από τα χρόνια εργασίας, από τα δηλωθέ-
ντα στην εφορία εισοδήματα, αλλά και από το 
ύψος του κατώτατου μισθού. Ειδικότερα, δη-
μιουργούνται έξι ασφαλιστικές κατηγορίες 
για την καταβολή εισφορών ως εξής:
• 1η κατηγορία: 155 ευρώ
• 2η κατηγορία: 186 ευρώ
• 3η κατηγορία: 236 ευρώ
• 4η κατηγορία: 297 ευρώ
• 5η κατηγορία: 369 ευρώ
• 6η κατηγορία: 500 ευρώ
Οι εισφορές υγείας ανέρχονται στα 55 ευρώ 
για την 1η κατηγορία και στα 66 ευρώ για τη 
2η έως 6η κατηγορία.
Εντός δύο μηνών από την ψήφιση του 
νόμου, δηλαδή περίπου μέχρι τα μέσα Απρι-
λίου, πρέπει οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι –
ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολού-
μενοι και αγρότες– να επιλέξουν την ασφα-
λιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν 
να υπαχθούν για το 2020. Όσοι δεν επιλέ-
ξουν με αίτησή τους την ένταξή τους σε κά-
ποια κατηγορία θα ενταχθούν υποχρεωτικά 
στην πρώτη και κατώτατη. Από 1/1/2020 θε-
σπίζεται ειδική ασφαλιστική κατηγορία για 
την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, 
της οποίας το ποσό της μηνιαίας εισφοράς 
αντιστοιχεί σε 93 ευρώ. Στην ειδική κατη-
γορία κατατάσσονται οι νέοι ελεύθεροι ε-
παγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμε-
νοι για πέντε έτη από την έναρξη ασκήσεως 
του επαγγέλματος κατόπιν αιτήσεώς τους. 
Από 1/1/2023 τα προαναφερθέντα ποσά των 
ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται 
κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
με βάση συντελεστή που προκύπτει από το 
άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβο-
λής του ΑΕΠ συν το ποσοστό μεταβολής του 
μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών κατα-
ναλωτή του προηγούμενου έτους διαιρούμε-
νου διά του 2.

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι
Παράλληλα, όσοι συνταξιούχοι του δημόσιου 
ή του ιδιωτικού τομέα θέλουν να εργαστούν 
θα μπορούν να το κάνουν και να λαμβάνουν το 
70% της σύνταξής τους, αλλά θα καταβάλλουν 
ασφαλιστικές εισφορές και φόρους. Όσον 
αφορά τους συνταξιούχους που θα εργαστούν 
στον στενό δημόσιο τομέα, πρέπει να έχουν 
συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους, 
αλλιώς η παρακράτηση θα είναι στο 100%. Με 
το νέο ασφαλιστικό, ο αγρότης συνταξιούχος, 
στα συναφή επαγγέλματα του πρωτογενούς 
τομέα, θα μπορεί να εργάζεται και να λαμβάνει 
το 100% της σύνταξής του.

Σημαντικές αλλαγές και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 
καθώς τα ποσά των εισφορών αποσυνδέονται πλήρως από τα 
χρόνια εργασίας, από τα δηλωθέντα στην εφορία εισοδήματα, 
αλλά και από το ύψος του κατώτατου μισθού.
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 ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανα-
κοίνωσε την περασμένη 
εβδομάδα σχέδιο για επι-
βολή κανόνων στη χρήση 
της τεχνητής νοημοσύνης 
(Artificial Intelligence – ΑΙ), 
προκειμένου να προστατέ-

ψει τους Ευρωπαίους πολίτες από ενδεχόμενη 
κατάχρηση των αλγορίθμων βιομετρικής ανα-
γνώρισης. Στη «λευκή βίβλο», που παρουσίασε 
την Τετάρτη, η Κομισιόν παραθέτει γενικές κα-
τευθυντήριες γραμμές, αναγνωρίζοντας ότι οι 
αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να 
οδηγήσουν σε «καταστρατήγηση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων», όπως η καταστολή των αντιφρο-
νούντων και η παραβίαση της ιδιωτικότητας.
Αυτό ακριβώς συμβαίνει ήδη στην Κίνα, όπου 
λειτουργεί σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο καμε-
ρών παρακολούθησης σε όλο τον κόσμο. Συστή-
ματα τεχνητής νοημοσύνης που εγκαθίστανται 
σε όλο και περισσότερες κάμερες χρησιμοποι-
ούνται από το καθεστώς προκειμένου να παρα-
κολουθούνται οι κινήσεις μειονοτήτων, όπως οι 
Ουιγούροι, ή ακόμη και για να κόβονται αυτό-
ματα πρόστιμα στους πεζούς που διασχίζουν τον 
δρόμο με κόκκινο. Τα συστήματα αυτά ουσια-
στικά σκανάρουν τα βιομετρικά χαρακτηριστικά 
των περαστικών και στη συνέχεια αντιστοιχίζουν 
την υπογραφή κάθε προσώπου με φωτογραφίες 
που έχουν καταχωριστεί σε βάσεις δεδομένων 
της αστυνομίας ή άλλων αρχών.
Η αυτόματη βιομετρική αναγνώριση αποτελεί 
ιδανικό εργαλείο για απολυταρχικά καθεστώτα, 
σε πολλές δυτικές χώρες όμως συναντά ισχυ-
ρές αντιδράσεις. Πέρυσι τον Μάιο το Σαν Φραν-
σίσκο έγινε η πρώτη αμερικανική πόλη που 
απαγόρευσε την αναγνώριση προσώπων σε δη-
μόσιους χώρους, ακόμη και από τις διωκτικές 
αρχές. Η παραβίαση της ιδιωτικότητας ήταν ένα 
από τα βασικά επιχειρήματα, καθώς οι αρχές 
θα μπορούσαν να παρακολουθούν τις κινήσεις 
αθώων πολιτών.
Μια δεύτερη ανησυχία έχει να κάνει με την ανα-
ξιοπιστία των σημερινών συστημάτων βιομετρι-
κής αναγνώρισης, τα οποία έχει αποδειχθεί ότι 
συχνά δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν γυναί-
κες και άτομα με σκούρο δέρμα. «Με την ψήφο 
αυτήν, το Σαν Φρανσίσκο αναγνωρίζει ότι η τε-
χνολογία παρακολούθησης είναι ασύμβατη με 
μια υγιή δημοκρατία και ότι οι πολίτες αξίζουν 
να έχουν τη δική τους φωνή στις αποφάσεις για 
την παρακολούθηση υψηλής τεχνολογίας» πα-
νηγύριζε τότε η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών 
Δικαιωμάτων.
Στην Ευρώπη, η «λευκή βίβλος» της Κομισιόν 
δεν προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη ρύθ-
μιση της ΑΙ, αναγνωρίζει όμως ότι «η ελευθε-
ρία της έκφρασης, της σύμπραξης και της συ-
νάθροισης δεν πρέπει να υπονομεύεται από τη 

χρήση της τεχνολογίας». Το έγγραφο περιλαμ-
βάνει επίσης προτάσεις για την ηθική χρήση της 
ΑΙ, όπως:
•  Εκπαίδευση των αλγορίθμων με σετ δεδομέ-

νων που αντιπροσωπεύουν τον γενικό πλη-
θυσμό.

•  Τήρηση λεπτομερών αρχείων από τους κατα-
σκευαστές σχετικά με την ανάπτυξη και λει-
τουργία συστημάτων ΑΙ.

•  Ενημέρωση των πολιτών στις περιπτώσεις 
που αυτοί αλληλεπιδρούν με αυτοματοποιη-
μένα συστήματα αντί με ανθρώπους.

•  Μετεκπαίδευση αλγορίθμων που εισάγονται 
στην Ε.Ε., ώστε να συμμορφώνονται με τους 
κανόνες της Ένωσης.

Πάντως, οι κατευθυντήριες γραμμές περι-
ορίζονται σε αυτό που η Κομισιόν αποκαλεί 
«εφαρμογές υψηλού ρίσκου», χωρίς όμως 
να τις κατονομάζει. «Υψηλού ρίσκου» θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν τεχνολογίες που 
αφορούν την υγεία, τις μεταφορές ή τις αστυ-
νομικές αρχές, ο ορισμός όμως παραμένει 
ασαφής, όπως διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι 
αναλυτές.

Το κείμενο που τελικά δημοσιοποιήθηκε από τις 
Βρυξέλλες δείχνει να πηγαίνει ένα βήμα πίσω 
σε σχέση με προηγούμενη βερσιόν του εγγρά-
φου, η οποία διέρρευσε τον Ιανουάριο και πρό-
τεινε μορατόριουμ τριών έως πέντε ετών στις 
τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου. Για «χα-
μένη ευκαιρία» έκανε λόγο ο Μάικλ Βιλ, λέκτο-
ρας Ψηφιακής Πολιτικής στο University College 
του Λονδίνου, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε επίσης 
για την αντίστοιχη «χαλαρή» έκθεση της Υψηλού 
Επιπέδου Ομάδας Ειδικών για την Τεχνητή Νο-
ημοσύνη, η οποία διορίστηκε από την Ε.Ε. αλλά 
κατηγορείται ότι επηρεάζεται δυσανάλογα από 
τη βιομηχανία τεχνολογίας.
Σε κάθε περίπτωση, η «λευκή βίβλος» περιλαμ-
βάνει μόνο γενικές κατευθυντήριες γραμμές για 
την έναρξη ενός «ευρέος δημόσιου διαλόγου». 
Η Επιτροπή αναμένεται να αρχίσει να συντάσσει 
νομοθετικές προτάσεις στα τέλη του 2020 και, 
όπως δήλωσε ο επίτροπος Βιομηχανίας, Τιερί 
Μπρετόν, τα μέτρα που τελικά θα ληφθούν θα 
είναι αντίστοιχα του GDPR (Γενικός Κανονισμός 
Προστασίας Δεδομένων), της νομοθεσίας που 
επέβαλε κανόνες στη συλλογή και χρήση δεδο-
μένων που αφορούν Ευρωπαίους πολίτες.

Γιατί η Κομισιόν θέλει να κλείσει τα μάτια της ΑΙ

www.freesunday.gr20 23.02.2020

ευρώπη

Οι κατευθυντήριες γραμμές περιορίζονται σε αυτό 
που η Κομισιόν αποκαλεί «εφαρμογές υψηλού ρί-
σκου», χωρίς όμως να τις κατονομάζει. «Υψηλού 
ρίσκου» θα μπορούσαν να θεωρηθούν τεχνολο-
γίες που αφορούν την υγεία, τις μεταφορές ή τις 
αστυνομικές αρχές, ο ορισμός όμως παραμένει 
ασαφής.
“
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Όσα πρέπει 
να ξέρετε  

για την εποχική 
γρίπη



Κ
ορυφώνεται σταδιακά η 
έξαρση της γρίπης στη 
χώρα, παραμένοντας 
όμως σε υψηλή δρα-
στηριότητα για ενάμιση 
μήνα ακόμη, προϊδεά-
ζοντας για νέα σοβαρά 

κρούσματα. Η γρίπη είναι απρόβλεπτη, ως 
εκ τούτου τόσο η έναρξη όσο και η διάρ-
κεια της εποχικής επιδημικής δραστηριό-
τητας μπορεί να διαφέρουν από περίοδο σε 
περίοδο και δεν μπορούν να προβλεφθούν 
πάντα με ασφάλεια. Βάσει των επιδημιολο-
γικών δεδομένων που συλλέγει μέσω του 
δικτύου επιτήρησης και παρουσιάζει κάθε 
εβδομάδα ο ΕΟΔΥ φαίνεται πως φτάσαμε 
στην κορύφωση της εποχικής γρίπης στην 
Ελλάδα για φέτος. Παραμένουμε σε περί-
οδο πολύ υψηλής δραστηριότητας, όμως 
από την εβδομάδα αυτή φαίνεται πως η 
τάση είναι πλέον σταθερή και όχι ανοδική. 
Σταδιακή αποκλιμάκωση αναμένεται στη 
συνέχεια, με τη δραστηριότητα να παραμέ-
νει υψηλή μέχρι τα τέλη Μαρτίου.
Όπως αναφέρει ο Ευάγγελος Φραγκούλης, 
γενικός/οικογενειακός γιατρός, αναπλη-
ρωτής αρχίατρος ΕΔΟΕΑΠ και μέλος του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Καρδιαγγει-
ακής Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
(EPCCS), χρειάζονται περίπου δύο εβδομά-
δες μετά τον εμβολιασμό για την ανάπτυξη 
αντισωμάτων και την παροχή προστασίας 
από τη γρίπη. Ο εμβολιασμός παραμένει το 
πιο αποτελεσματικό μέτρο για την πρόληψη 
της λοίμωξης από γρίπη και της ανάπτυξης 
σοβαρής νόσησης μεταξύ των ευπαθών 
και ευάλωτων πληθυσμών. Το αντιγριπι-
κό εμβόλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο 
νόσησης και ιδιαίτερα βαριάς νόσησης και 
θανάτου από τη γρίπη. Γι’ αυτό και συνιστά-
ται κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου, 
όπως:
• άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω
•  πάσχοντες από χρόνια νοσήματα (άσθμα, 

χρόνιες πνευμονοπάθειες, καρδιαγγει-
ακά νοσήματα, σακχαρώδης διαβήτης, 
ανοσοκαταστολή, χρόνια νεφροπάθεια, 
αιμοσφαιρινοπάθειες, μεταμόσχευση ορ-
γάνων, νευρομυϊκά νοσήματα κ.λπ.)

• έγκυες
• παχύσαρκα άτομα
•  άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με 

παιδιά μικρότερα των 6 μηνών
•  όσοι φροντίζουν άτομα (παιδιά ή ενήλι-

κες) με υποκείμενο νόσημα
• κλειστοί πληθυσμοί
•  εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρε-

σιών υγείας
Εάν η νόσηση συμβεί, συνιστάται η έγκαιρη 
χορήγηση αντιικών φαρμάκων για τη μεί-

κυκλοφορούν τη χρονιά εκείνη στην κοινό-
τητα. Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου 
της γρίπης συνήθως προσδιορίζεται μεταξύ 
40% και 60%, όταν τα στελέχη του εμβολίου 
είναι παρόμοια με αυτά που κυκλοφορούν, 
παρέχοντας προστασία στους εμβολιαζόμε-
νους. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που 
εμβολιάζονται ενδέχεται να αρρωσταίνουν, 
αλλά έχουν σχεδόν τις μισές πιθανότητες να 
αρρωστήσουν σε σύγκριση με κάποιον που 
δεν εμβολιάστηκε.
Θα πρέπει να θυμόμαστε πως ο εμβολια-
σμός μπορεί να κάνει τη νόσηση λιγότερο 
σοβαρή σε αυτούς που εμβολιάζονται και 
παρ’ όλα αυτά νοσούν. Είναι σημαντικό να 
αναφέρουμε ότι τα πράγματα σχετικά με τη 
γρίπη μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα 
και θα μπορούσαμε ακόμη να δούμε την 
κυκλοφορία των ιών της γρίπης με σημα-
ντική αντιγονική διαφοροποίηση φέτος.
Δεδομένα από τις μελέτες αποτελεσματικό-
τητας του εμβολίου δεν θα είναι διαθέσιμα 

ωση των επιπλοκών σε εκείνους που δια-
τρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Επιθετικότητα του ιού
Η νοσηρότητα και η θνησιμότητα που προ-
καλεί η εποχική γρίπη ποικίλλει από χρο-
νιά σε χρονιά, ανάλογα με τον τύπο του ιού 
που κυκλοφορεί και με τον βαθμό ανοσίας 
που έχουν σε αυτόν οι διάφορες ηλικιακές 
ομάδες του πληθυσμού. Η νοσηρότητα και 
η θνησιμότητα που παρατηρούνται φέτος 
είναι, μέχρι στιγμής, αντίστοιχες με άλλες 
χρονιές. Ωστόσο, ο επικρατών στη χώρα μας 
ιός της γρίπης τύπου Α (H3N2) σχετίζεται τυ-
πικά με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των 
ηλικιωμένων, όπως παρατηρήθηκε και στο 
παρελθόν, κατά τις εποχές που κυριαρχού-
σαν στελέχη γρίπης τύπου Α (H3N2).
Σημειώνεται πως δύο είναι οι κύριοι τύποι 
του ιού της γρίπης: Α και Β. Οι ιοί της γρίπης 
Α και Β μεταδίδονται στους ανθρώπους και 
είναι υπεύθυνοι για τις επιδημίες εποχικής 
γρίπης κάθε χρόνο. Οι ιοί της γρίπης τύπου 
Α μπορούν να διακριθούν σε υποτύπους 
ανάλογα με τα γονίδια που εκφράζουν επι-
φανειακές πρωτεΐνες (H και Ν). Κατά τη δι-
άρκεια μιας εποχής γρίπης διάφοροι τύποι 
Α και Β και υποτύποι της γρίπης Α κυκλο-
φορούν και προκαλούν ασθένεια.

Αποτελεσματικότητα εμβολίου
Η αποτελεσματικότητα του αντιγριπικού εμ-
βολίου, σημειώνει ο κ. Φραγκούλης, ποι-
κίλλει κάθε χρόνο, κυρίως ανάλογα με την 
αντιγονική ομοιότητα των στελεχών γρίπης 
που περιέχει το εμβόλιο με τα στελέχη που 

μέχρι να συλλέξουμε επαρκή δείγματα πλη-
θυσμού. Επομένως, η αντιγονική και η γε-
νετική συσχέτιση των κυκλοφορούντων ιών 
με τα συστατικά του εμβολίου αποτελούν τη 
μόνη επί του παρόντος διαθέσιμη ένδειξη.
Βάσει αυτών αναμένεται το εμβόλιο να είναι 
αποτελεσματικό έναντι των A(H1N1)pdm09 
ιών, ενώ η αποτελεσματικότητα του εμβο-
λίου έναντι του κυκλοφορούντος Α (Η3Ν2) 
αναμένεται χαμηλότερη. 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, ανεξάρτητα 
από την κάθε φορά αποτελεσματικότητα του 
αντιγριπικού εμβολίου –η οποία ποικίλλει 
ανά τύπο και υπότυπο του ιού, ανά ηλικιακή 
ομάδα και από χρονιά σε χρονιά (κυκλοφο-
ρία διαφορετικών στελεχών του ιού κάθε 
χρόνο, διαφορετικός βαθμός ομοιότητας 
ανάμεσα στα στελέχη που κυκλοφορούν 
κάθε χρόνο και αυτά που περιλαμβάνονται 
στο εμβόλιο του αντίστοιχου έτους κ.ά.)–, το 
εμβόλιο παραμένει το καλύτερο διαθέσιμο 
μέσο προστασίας από τη γρίπη.

Σε φάση κορύφωσης η έξαρση της γρίπης 
στη χώρα

Αναμένεται σταδιακή 
αποκλιμάκωση,  
με τη δραστηριότητα 
να παραμένει υψηλή 
μέχρι τα τέλη  
Μαρτίου.
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Β
ασικό όπλο στην αποφυγή 
των ιών και των μικροβίων 
αποτελεί η διατήρηση της 
καλή ατομικής υγιεινής και 
ειδικά η χρήση απολυμα-
ντικών. Όπως επισημαίνει 
η ιατρική κοινότητα, τα κύ-

ρια προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς της 
γρίπης, αλλά και γενικότερα των ιών, περιλαμ-
βάνουν αφενός οδηγίες ατομικής υγιεινής και 
αφετέρου οδηγίες καθαρισμού και απολύμαν-
σης χώρων, επιφανειών και αντικειμένων.
Οι οδηγίες αυτές αφορούν τόσο τους χώρους 
των σπιτιών όσο και δημόσιους χώρους. Με-
γάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στις σχολικές 
δομές, όπου πολλά παιδιά συγχρωτίζονται και 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Πέρα όμως από τη 
γενικότερη προσπάθεια να είναι οι χώροι προ-
στατευμένοι από τα μικρόβια, είναι απαραίτητο 
να έχουμε πάντα μαζί μας υγρά ή μαντιλάκια 
με τα οποία εύκολα και υγιεινά μπορούμε να 
απολυμάνουμε τα χέρια μας.
Σχετικά με τα σχολεία, όπως επισημαίνει ο 
ΕΟΔΥ, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ακολου-
θούν τις οδηγίες ατομικής υγιεινής και ταυτό-
χρονα να φροντίζουν ώστε οι οδηγίες αυτές 
να τηρούνται και από τα παιδιά. Οι οδηγίες 
καθαρισμού και απολύμανσης απευθύνονται 
σε όλο το προσωπικό, αλλά ιδιαίτερα στο βο-
ηθητικό προσωπικό (π.χ. καθαρίστριες). Το 
προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει να εξα-
σφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής 
που προβλέπονται στην παρούσα εγκύκλιο:

1. Οδηγίες ατομικής υγιεινής:
• Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη 
μύτη και το στόμα, για τη μείωση του κινδύνου 
μόλυνσης από τον ιό.
• Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των 
στιλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπι-
κών αντικειμένων.
• Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και 
του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα 
ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτο-
μάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη 
χρήση τόσο από τα παιδιά όσο και από το προ-
σωπικό μέσα στους κάδους απορριμμάτων.
• Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό 
απευθείας από τη βρύση με το στόμα.
• Τακτικό πλύσιμο των χεριών των παιδιών 
και των εργαζομένων με υγρό σαπούνι και 
νερό. Ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα των 
χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρή-
σης, οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους 
απορριμμάτων.
Τα παιδιά και οι εργαζόμενοι στην εκπαιδευ-
τική μονάδα μπορούν εναλλακτικά να χρησι-
μοποιούν αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα 
ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη. Συνιστάται καλό 
τρίψιμο των χεριών, μέχρι το αντισηπτικό να 

στεγνώσει. Το μπουκάλι με το αλκοολούχο 
διάλυμα (με αντλία έγχυσης και βάση) πρέπει 
να βρίσκεται σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, 
κοντά στην έξοδο, και να χρησιμοποιείται υπό 
την εποπτεία του εκπαιδευτικού της τάξης. Τα 
χέρια πρέπει να πλένονται καλά οπωσδήποτε 
πριν από τη λήψη τροφής. Οι παραπάνω οδη-
γίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά και από το 
προσωπικό των κυλικείων.

2. Οδηγίες καθαρισμού 
και απολύμανσης:
• Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων 
των χώρων του σχολείου, κυρίως στα διαλείμ-
ματα.
• Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, 
χρειάζεται συχνός καθαρισμός των λείων επι-
φανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. 
πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κι-
γκλίδωμα, βρύσες κ.λπ.) με κοινά καθαριστικά, 
δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οι-

κιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρί-
νης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο 
αντισηπτικό. Σημειώνεται ότι οι εργασίες καθα-
ρισμού πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών και 
στολή εργασίας.
• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον κα-
θαρισμό των αντικειμένων και των επιφανειών 
με τις οποίες ήρθε σε επαφή άτομο που εμφάνι-
σε συμπτώματα γρίπης.
• Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμί-
ζουν, πρέπει να δένονται σφιχτά και να απομα-
κρύνονται αμέσως. Τονίζεται ότι το προσωπικό, 
όταν καθαρίζει, θα πρέπει να φοράει γάντια και 
στολή εργασίας. Τα γάντια μετά τη χρήση τους 
πρέπει να απορρίπτονται αμέσως στις πλαστι-
κές σακούλες των κάδων απορριμμάτων και 
να μη γίνονται προσπάθειες καθαρισμού τους, 
π.χ. πλύσιμο των γαντιών μιας χρήσης και επα-
ναχρησιμοποίησή τους. 
• Επισημαίνεται ότι η χρήση γαντιών μια χρήσης 
δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση το πλύσιμο 
των χεριών.

Η σημασία της σωστής προσωπικής υγιεινής 
για την αντιμετώπιση ιών και μικροβίων

Απαραίτητα τα αλκο-
ολούχα διαλύματα 
και μαντιλάκια για 
την προστασία από τα 
«επιθετικά» μικρόβια.

www.freesunday.gr
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΥΓΕΙΑ
23.02.2020



Μ
ια σειρά ιδιαίτερα ση-
μαντικών και πρωτό-
τυπων σκευασμάτων 
προσφέρει μέσα από το 
δίκτυο των ελληνικών 
φαρμακείων η εταιρεία 

SUPERFOODS® συνδυάζοντας υπερτρο-
φές, ιδανικές για την ολιστική κάλυψη των 
αναγκών του ανθρώπου στα πλαίσια της 
απαιτητικής καθημερινότητας, η οποία κα-
τακλύζεται από έντονο στρες και άγχος.
Στο ευρύ χαρτοφυλάκιο των προϊόντων 
της περιλαμβάνεται και το SUPERFOODS® 
SLEEP MOOD. Η ενισχυμένη σύνθεσή του 
αποτελείται από σύμπλεγμα υπερτροφών 
και περιέχει Πασιφλόρα, Παπαρούνα Κα-
λιφόρνιας, καρπούς του φυτού Jujuba, σε 
συνδυασμό με φυσική 5-HTP και Μελα-
τονίνη. Η συνδυασμένη τους δράση μειώ-

νει την αϋπνία, βελτιώνει την ποιότητα του 
ύπνου, ενώ συμβάλλει στην ομαλοποίηση 
του άγχους και του στρες.
Προτείνεται η λήψη 1 κάψουλας από το 
SUPERFOODS® SLEEP MOOD 1 ώρα προ 
ύπνου.
H SUPERFOODS® αποτελεί κορυφαία εται-
ρεία που εισήγαγε και ανέδειξε, στον χώρο 
του φαρμακείου, τις υπερτροφές μέσω φυ-
σικών συμπληρωμάτων διατροφής. Δια-
θέτει μεγάλη γνώση και εξειδίκευση στους 
θησαυρούς αυτούς της φύσης, που εδώ και 
αιώνες χαρίζουν στον άνθρωπο υγεία και 
ευεξία, χάρη στα μοναδικά ενεργά συστα-
τικά τους. Με εξελιγμένες μεθόδους επε-
ξεργασίας και εκχύλισης, η SUPERFOODS® 
συμπυκνώνει τις υπερτροφές σε συμπλη-
ρώματα διατροφής που διατηρούν τις ιδιό-
τητες, τα οφέλη και τη δύναμή τους.

SUPERFOODS® 
SLEEP MOOD

25ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΥΓΕΙΑ

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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Έ
να ιδιαίτερα συνηθισμένο 
πρόβλημα τους πιο ψυ-
χρούς μήνες του χρόνου 
αποτελούν τα σκασμέ-
να χείλη, που πέρα από 
την ενοχλητική αίσθηση 
μπορεί να προκαλέσουν 

πληγή και πόνο. Όπως επισημαίνει ο δρ. 
Μάρκος Μιχελάκης, δερματολόγος-αφρο-
δισιολόγος, το δέρμα των χειλιών είναι 
διαφορετικό, καθώς είναι πολύ πιο λεπτό 
και ευαίσθητο (ημιβλεννογόνος) απ’ ό,τι 
στα άλλα τμήματα του προσώπου και του 
σώματος. Δεν διαθέτει σμηγματογόνους 
αδένες, οπότε δεν παράγει λίπος (σμήγ-
μα), ώστε να ενυδατωθούν τα χείλη εκ των 
έσω. Επειδή λοιπόν τα χείλη είναι μονίμως 
εκτεθειμένα στα στοιχεία της φύσης, τον 
χειμώνα, που κάνει κρύο και η υγρασία 
στην ατμόσφαιρα είναι μειωμένη, καθίστα-
νται πιο επιρρεπή στην ξηρότητα, στα σκα-
σίματα και στην απολέπιση.
Βέβαια, τα σκασμένα χείλη μπορεί να είναι 
απόρροια και ορισμένων προβλημάτων 
υγείας. Μερικές φορές π.χ. οφείλονται σε 
αλλεργική αντίδραση σε προϊόντα περιποί-
ησης, όπως τα κραγιόν, ή σε κάποιες οδο-
ντόπαστες. Άλλοτε η αιτία είναι η γωνιακή 
χειλίτιδα (ή στοματίτιδα), μια διαταραχή που 
χαρακτηρίζεται από κοκκίνισμα, απολέπιση 
(ξεφλούδισμα) ή «σκισίματα» (σχισμές) στις 
γωνίες του στόματος.
Η γωνιακή χειλίτιδα αρχίζει από διατρο-
φικές ανεπάρκειες (κυρίως βιταμίνης Β2, 
σιδήρου και ψευδαργύρου) που σχετίζο-
νται με την κακή διατροφή ή/και με παθο-
λογικές καταστάσεις, όπως η κοιλιοκάκη. 
Το σκάσιμο των χειλιών το ευνοεί επίσης 
η χρήση προϊόντων για τα χείλη με αποξη-
ραντικά συστατικά, η παρατεταμένη έκθε-
ση στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου, 
καθώς και ορισμένα φάρμακα που προκα-
λούν αφυδάτωση ή ξηροδερμία (ορισμένα 
αντιισταμινικά, διουρητικά, τοπικά φάρμα-
κα για την ακμή κ.λπ.).
Αν και μοιάζει αναπόφευκτο το να σκάνε 
τα χείλη όταν κάνει κρύο, υπάρχουν πολλά 
που μπορείτε να κάνετε για να τα θεραπεύ-
σετε και να τα διατηρήσετε απαλά και υγιή. 
Ο κ. Μιχελάκης και η Αμερικανική Ακαδη-
μία Δερματολογίας (American Academy 
of Dermatology) έχουν μερικές χρήσιμες 
συμβουλές:
1. Να χρησιμοποιείτε στα χείλη σας προϊό-
ντα χωρίς ερεθιστικά συστατικά. Αν οποιο-
δήποτε προϊόν που βάζετε στα χείλη σας 
(κραγιόν, λιπ γκλος, lip balm κ.λπ.) προκα-
λεί αίσθημα καύσου (κάψιμο), «βελονιές» 
ή τσούξιμο, πρέπει να διακόψετε τη χρήση 
του.

παραλείπετε επίσης να αλείφετε με την 
υδατική τα χείλη σας πριν από τον βραδινό 
ύπνο.
4. Να βάζετε lip balm με αντηλιακό πριν 
βγείτε από το σπίτι. Τα χείλη σας χρειάζονται 
όλο τον χρόνο προστασία από τον ήλιο. Η 
υπεριώδης ακτινοβολία του καίει πιο εύκο-
λα τα ξερά, σκασμένα χείλη, προκαλώντας 
τους πληγές. Να χρησιμοποιείτε στα σκα-
σμένα χείλη σας lip balm με δείκτη προστα-
σίας (SPF) τουλάχιστον 30 και τουλάχιστον 
ένα ηλιοπροστατευτικό συστατικό (οξείδιο 
του τιτανίου ή οξείδιο του ψευδαργύρου). 
Όσο μένετε εκτός σπιτιού, να επαναλαμβά-
νετε την επάλειψη κάθε 2 ώρες, βάζοντας 
άφθονο lip balm.
5. Να πίνετε άφθονο νερό. Τα σκασμένα 
χείλη είναι ξερά και η αφυδάτωση είναι η 
κύρια αιτία γι’ αυτό. Όταν ο οργανισμός είναι 
αφυδατωμένος, έλκει νερό από τα ήσσονος 
σημασίας όργανα (όπως το δέρμα) για να 
εξασφαλίσει επαρκή ενυδάτωση των ζωτι-
κών οργάνων.

2. Να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα συστα-
τικά όταν τα χείλη σας είναι σκασμένα. Για 
να βοηθήσετε τα σκασμένα χείλη να επου-
λωθούν, να αποφεύγετε τα προϊόντα με 
καμφορά, γεύσεις (κανέλα, εσπεριδοειδή, 
μέντα, δυόσμος κ.λπ.), αρώματα, λανολί-
νη, μενθόλη, οκτανικό οξύ ή οξυβενζόνη 
(octinoxate, oxybenzone), φαινόλη, γαλλικό 
προπυλεστέρα (propyl gallate) ή/και σαλι-
κυλικό οξύ. Αντιθέτως, μπορείτε να χρη-
σιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν ένα ή 
περισσότερα από τα εξής συστατικά: καστο-
ρέλαιο, διμεθικόνη (dimethicone), βαζελίνη, 
βούτυρο Shea, ηλιοπροστατευτικά συστατι-
κά (π.χ. οξείδιο του τιτανίου ή του ψευδαρ-
γύρου) κ.ά. Καλό είναι επίσης να επιλέγετε 
υποαλλεργικά προϊόντα, χωρίς αρώματα. 
Ωστόσο, αν νιώσετε τσούξιμο ή πόνο στα 
σκασμένα χείλη με οποιοδήποτε προϊόν, 
μην το ξαναχρησιμοποιήσετε.
3. Να βάζετε συχνά υδατική χειλιών ή lip 
balm. Η χρήση τους πρέπει να είναι καθη-
μερινή και αρκετές φορές την ημέρα. Μην 

6. Μη γλείφετε τα χείλη σας. Όταν νιώθου-
με τα χείλη μας ξερά, η ενστικτώδης κίνηση 
είναι να τα γλείφουμε για να ενυδατωθούν. 
Αν και αυτό προσωρινά ανακουφίζει, στη 
συνέχεια επιδεινώνει την ξηρότητά τους, 
διότι, καθώς εξατμίζεται το σάλιο, απομα-
κρύνει και υγρασία από τα χείλη. Αντί λοι-
πόν να γλείφετε τα χείλη σας, φροντίστε να 
έχετε διαρκώς μαζί σας ένα lip balm και να 
το χρησιμοποιείτε συχνά. Δεν πρέπει επίσης 
να δαγκώνετε τα σκασμένα χείλη σας, ούτε 
να τραβάτε τους ξερούς ιστούς από πάνω 
τους, διότι οι πρακτικές αυτές εμποδίζουν 
την επούλωσή τους.
7. Μη βάζετε μεταλλικά αντικείμενα στο στό-
μα σας. Είναι πολύ κακή συνήθεια να κρα-
τάτε με τα χείλη σας βελόνες, συνδετήρες, 
κοσμήματα ή οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό 
αντικείμενο, έως ότου τελειώσετε κάποια 
δουλειά που κάνετε. Τα μέταλλα μπορεί να 
προκαλέσουν ερεθισμό στα ήδη ευαίσθητα 
χείλη σας.
8. Βάλτε έναν υγραντήρα στο σπίτι. Εάν στο 
σπίτι σας έχετε κεντρική θέρμανση που 
ξηραίνει την ατμόσφαιρα, μπορεί να χρει-
αστείτε έναν υγραντήρα. Αν αναπνέετε από 
το στόμα όταν κοιμάστε, ο υγραντήρας ίσως 
είναι πιο απαραίτητος στο υπνοδωμάτιό σας 
το βράδυ.
9. Μην καπνίζετε. Ο καπνός των τσιγάρων 
μπορεί να ερεθίσει το δέρμα γύρω από τα 
χείλη, ενώ ευνοεί την ξηρότητα και το σκά-
σιμό τους. Πολλοί άνθρωποι παρατηρούν ότι 
τα σκασμένα χείλη τους βελτιώνονται σύντο-
μα μετά τη διακοπή του καπνίσματος, καθώς 
το δέρμα αρχίζει να επουλώνεται.

Σκασμένα χείλη: Ποιες είναι οι αιτίες  
και πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα

Αν και μοιάζει αναπόφευκτο το να σκάνε τα 
χείλη όταν κάνει κρύο, υπάρχουν πολλά που 
μπορείτε να κάνετε για να τα θεραπεύσετε και 
να τα διατηρήσετε απαλά και υγιή.

www.freesunday.gr
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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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. Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα παίρνουν… 
φωτιά, με τους αγώνες να είναι πολλοί και σημαντι-
κοί. Εμείς θα ασχοληθούμε με πέντε αγώνες από κο-

ρυφαίες διοργανώσεις. Στην Πρέμιερ Λιγκ το στήριγμά μας είναι η 
Άρσεναλ, που υποδέχεται την Έβερτον. Στην Ιταλία και τη Serie A το 
ματς που μας ενδιαφέρει είναι το Τζένοα - Λάτσιο. Από κει και πέρα, 
η προσοχή μας στρέφεται στα πρωταθλήματα της Γερμανίας, της Ι-
σπανίας και της Τουρκίας. Από τις παραπάνω διοργανώσεις προκύ-
πτουν, όπως αναφέρθηκε, οι βασικές μας επιλογές. Παρακάτω θα 
βρείτε και επιπλέον σημεία κάθε είδους. Τα προγνωστικά είναι για 
όλα τα γούστα: για τελικό νικητή, γκολ κ.ά. Πάμε να δούμε τις προ-
βλέψεις μας αναλυτικά.
Οι προτάσεις στοιχήματος ξεκινάνε από την Πρέμιερ Λιγκ. Για την 
27η αγωνιστική, η Άρσεναλ φιλοξενεί την Έβερτον. Πρόκειται για 
ένα σημαντικό ματς από βαθμολογικής άποψης. Αυτή τη στιγμή 
η Έβερτον είναι δύο πόντους πάνω από τους «κανονιέρηδες». Οι 
γηπεδούχοι δεν έχουν περιθώριο για άλλο αποτέλεσμα εκτός της 
νίκης. Έχουν ακόμη κάποιες ελπίδες για την τετράδα, αλλά και για 
την πεντάδα, που λογικά θα οδηγήσει στο Champions League. Σε 
γενικές γραμμές, η Άρσεναλ είναι καλύτερη ομάδα από τη σημερινή 
της αντίπαλο. Στο πρωτάθλημα, προέρχεται από το 4-0 επί της Νι-
ούκαστλ και δείχνει ότι έχει βελτιωθεί με τον Αρτέτα στον πάγκο. 
Η Έβερτον εκτός έδρας χάνει αρκετά σε δυναμική και δύσκολα θα 
κοντράρει την Άρσεναλ στο «Emirates». Οι γηπεδούχοι έχουν βρει 
ρυθμό στο πρωτάθλημα και έχουν τεράστια ανάγκη τους βαθμούς. 
Πάμε με τον «άσο» σε απόδοση 2.02.

Απτόητη η Λάτσιο
Στην Ιταλία τώρα, η Λάτσιο δοκιμάζεται στην έδρα της Τζένοα. Είναι 
η 25η αγωνιστική της Serie A. Το παιχνίδι είναι κρίσιμο για αμφό-
τερες τις ομάδες, έστω για πολύ διαφορετικούς λόγους. Η Τζένοα 
βρίσκεται εντός της ζώνης του υποβιβασμού και παλεύει για τη σω-
τηρία της. Η Λάτσιο, από την άλλη, πραγματοποιεί εξαιρετική πο-
ρεία και πάει για πρωτάθλημα. Είναι εμφανής η διαφορά δυναμικό-
τητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Οι Λατσιάλι πήραν σπουδαία νίκη 
επί της Ίντερ την περασμένη αγωνιστική, με 2-1. Μάλιστα, κατάφε-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
«Στηρίγματα» Άρσεναλ  

και Λάτσιο!
ραν να γυρίσουν το ματς ενώ βρέθηκαν να χάνουν με 0-1. Οι φιλοξε-
νούμενοι έχουν τον Τσίρο Ιμόμπιλε σε εξαιρετική φόρμα και δεν στα-
ματάνε πουθενά. Η Τζένοα είναι αήττητη εδώ και τέσσερα παιχνίδια, 
με δύο σερί νίκες. Ωστόσο, προς το παρόν αυτό δεν αρκεί για να τη 
βγάλει από την επικίνδυνη ζώνη. Η Λάτσιο είναι κατά πολύ ανώτερη 
και έχει το πάνω χέρι για τη νίκη. «Διπλό» στο 1.72.

Δεν χάνει η Γαλατά στο ντέρμπι
Μεταφερόμαστε στην Τουρκία και τη Superlig. Η διοργάνωση είναι 
στην 23η στροφή της και το πρόγραμμα της Κυριακής έχει ντέρμπι! 
Ειδικότερα, η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τη Γαλατασαράι στις 18:00. 
Οι φιλοξενούμενοι έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα 42 πόντους, όντας 
στο +4 από τη Φενέρ. Μάλιστα, η Γαλατά δείχνει να κυνηγά στα ίσα το 
πρωτάθλημα. Έστω και στα σημεία, οι φιλοξενούμενοι έχουν πιο ποι-
οτικό ρόστερ από τη Φενέρμπαχτσε. Το δυνατό στοιχείο της Γαλατα-
σαράι είναι η άμυνα, που είναι η καλύτερη της κατηγορίας. Έχει δε-

χτεί μόλις 17 γκολ και αυτό μπορεί να αποδειχθεί καίριο «όπλο» σε 
ένα τέτοιο ντέρμπι. Είναι και φορμαρισμένη, μετρώντας τρεις συνε-
χόμενες νίκες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Σε αυτές, η εστία της πα-
ραβιάστηκε μόλις μία φορά. Η Φενέρ έχασε με 2-1 από την Ανκαρου-
γκουτσού και έχει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της. Εμπιστευ-
όμαστε, λοιπόν, τους φιλοξενούμενους και ποντάρουμε στο Χ2, στο 
1.85.
Στην Bundesliga της Γερμανίας ξεχωρίσαμε στοιχηματικά το Βόλ-
φσμπουργκ - Μάιντζ. Εδώ οι γηπεδούχοι έχουν το προβάδισμα για 
τους τρεις βαθμούς. Όμως η Μάιντζ δεν αποτελεί αμελητέα ποσό-
τητα. Για τον λόγο αυτόν, θα εστιάσουμε στα γκολ. Αμφότερες οι ο-
μάδες στηρίζονται κυρίως στην επίθεση. Δεν είναι συνεπείς στα α-
μυντικά τους καθήκοντα και μπορούν να μας προσφέρουν ένα ωραίο 
ματς. Έτσι, κρίνεται αξιόλογο το Over 2.5 σε απόδοση 1.70. Στην ισπα-
νική La Liga η Ατλέτικο Μαδρίτης παίζει εντός έδρας με τη Βιγιαρεάλ. 
Η Ατλέτικο παρουσιάζεται ανεβασμένη και προέρχεται από τη μεγάλη 
νίκη με 1-0 επί της Λίβερπουλ. Στο πρωτάθλημα επιθυμεί να επιστρέ-
ψει στις νίκες και έχει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την έδρα της. Η 
Βιγιαρεάλ δεν πείθει ιδιαίτερα μακριά από το «σπίτι» της και είναι α-
ουτσάιντερ στο «Wanda Metropolitano». Στηρίζουμε την Ατλέτικο ε-
πιλέγοντας τον «άσο» στο 1.70.
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

* Αλαβές - Αθλέτικ Μπιλμπάο (23/02, 15:00): Η Αλαβές δέχεται 
γκολ εδώ και τέσσερα σερί παιχνίδια. Η Αθλέτικ είναι καλύτερη 
ομάδα και μπορεί να πάρει τη νίκη σε μια δύσκολη έδρα. Θεωρούμε 
ότι οι φιλοξενούμενοι θα εκμεταλλευτούν τα αμυντικά κενά των 
γηπεδούχων και θα βγάλουν το «διπλό» σε απόδοση 2.70.

* Λεβερκούζεν - Άουγκσμπουργκ (23/02, 16:30): Η Λεβερκούζεν 
έχει βρει φόρμα και μετράει τρεις σερί νίκες στη Γερμανία. Απόψε 
έχει το πάνω χέρι και απέναντι στην Άουγκσμπουργκ. Οι γηπεδούχοι 
έχουν καλύτερους παίκτες και πιστεύουμε ότι θα κερδίσουν. Επιλέ-
γουμε τον 1 & Over 1.5 σε απόδοση 1.80.

* Ατρόμητος - Ξάνθη (23/02, 17:15): Η Ξάνθη αγνοεί τη νίκη εδώ 
και επτά συνεχόμενα ματς. Οι φιλοξενούμενοι έχουν κακή εικόνα 
και δύσκολα θα πάρουν κάτι στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος χρειάζεται 
πάση θυσία τη νίκη και πιστεύουμε θα την κατακτήσει. Στηρίζουμε τον 
«άσο» σε απόδοση 1.80.

Goal Tips

* ΑΕΚ - ΟΦΗ (23/02, 19:30): Η ΑΕΚ έχει αλλάξει πρόσωπο με τον 
Καρέρα στον πάγκο. Βρίσκει διαρκώς δίχτυα και παίρνει νίκες. Από 
την άλλη, ο ΟΦΗ παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και θα ψάξει το γκολ για να 
διεκδικήσει το πολύτιμο θετικό αποτέλεσμα. Έτσι, επιλέγουμε το Goal/Goal 
σε απόδοση 2.50.

* Χετάφε - Σεβίλλη (23/02, 19:30): Τόσο η Χετάφε όσο και η Σεβίλλη 
είχαν υποχρεώσεις για το Europa League μεσοβδόμαδα. Έτσι, αναμέ-
νεται να είναι κουρασμένες στον αγώνα. Η σκοπιμότητα αναμένεται να 
κυριαρχήσει και δεν προβλέπεται να ανοίξει το ματς. Πάμε με το Νο Goal 
σε απόδοση 1.70.

* Παρί Σεν Ζερμέν - Μπορντό (23/02, 22:00): Τα έξι τελευταία παιχνί-
δια της Παρί είχαν τρία τέρματα και πάνω, ανεξαρτήτως διοργάνωσης. 
Απέναντι στην Μπορντό, οι γηπεδούχοι είναι το απόλυτο φαβορί για τη 
νίκη. Βλέπουμε, λοιπόν, να κερδίζει η Παρί και να μπαίνουν πολλά γκολ. 
Καταλήγουμε στο combo 1 & Over 3.5 σε απόδοση 2.05.

Head 2 Head

* Οσασούνα - Γρανάδα (23/02, 13:00): Η Οσασούνα έχει απουσίες και 
θα παίξει πολύ προσεκτικά, καθώς έχει ανάγκη τους βαθμούς. Η Γρανάδα 
έχει βρει τον τρόπο να παίζει καλή άμυνα. Σε γενικές γραμμές, βλέπουμε 
μετρημένα γκολ, όπως στα πέντε τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Πάμε με 
το 2-3 γκολ σε απόδοση 1.95.

* Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Γουότφορντ (23/02, 16:00): Η Γιουνάιτεντ 
δέχεται τουλάχιστον ένα γκολ στα τρία τελευταία ματς με τη Γουότφορντ. 
Γενικά, η άμυνά της εμπνέει εμπιστοσύνη, ενώ οι φιλοξενούμενοι έχουν 
ταλέντο. Προβλέπουμε ένα ωραίο ματς, με τις δύο ομάδες να σκοράρουν. 
Goal/Goal στο 1.90.

* ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (23/02, 19:30): Τα δύο τελευταία ντέρμπι μεταξύ 
ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού είχαν γκολ εκατέρωθεν. Τώρα και οι δύο θα 
κυνηγήσουν τα τέρματα, καθώς χρειάζονται τους πόντους για την κορυφή. 
Περιμένουμε ένα ανταγωνιστικό ματς και ποντάρουμε στο Goal/Goal σε 
απόδοση 1.90.

Κυριακή 23/02
13:30  Τζένοα - Λάτσιο   2  1.72
18:00  Φενέρμπαχτσε - Γαλατασαράι   X2  1.85
18:30  Άρσεναλ - Έβερτον   1  2.02
19:00  Βόλφσμπουργκ - Μάιντζ   Over 2.5  1.70
22:00  Ατλέτικο M. - Βιγιαρεάλ   1  1.70
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

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

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

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

Το Skoda Karoq 
είναι το «Αυτοκίνητο του 2019»

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

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

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

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

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

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

Η Jeep αλλάζει χέρια 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

Το Dacia Duster διαθέσιμο πλέον και ως 1.3 TCe

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

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

H Skoda παρουσίασε στη Γενεύη την αναβαθμισμένη Fabia R5

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

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

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

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

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

Πρόγραμμα Citroën ΠΡΙΜ 100

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

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

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

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

Η Mazda επιστρέφει στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

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

Hyundai: Και τετρακίνητη έκδοση του i30N

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

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

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

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

«Spring Sales» µόνο από την Peugeot!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προσφορές  
για το Renault Clio  
από €10.990

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

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

Αυτό είναι  
το «αγροτικό»  
της Skoda!

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

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

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

Citroën Reverse Sales:  
Νέο προωθητικό πρόγραμμα «απόσυρσης»

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

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

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

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
οργανισμό Superbrands
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Πενηντάρισαν  
τα Opel Ascona και Manta!

Το 1970 η Opel έφερε την επανάσταση στη μεσαία κατηγορία. Το 
Opel Ascona ήταν το πρωτότυπο μιας απολαυστικής, σπορ λι-
μουζίνας με κοντούς προβόλους και εξαιρετική οδική συμπε-
ριφορά. Το Ascona ήταν εντυπωσιακό σε διαφορετικές εκδο-

χές – σπορ δίθυρο, τετράθυρη λιμουζίνα και το πρώτο station wagon 
ελεύθερου χρόνου. Το αποκορύφωμα ήταν το Manta. Το κομψό coupé 
μοιραζόταν την ίδια τεχνολογία με το Ascona, που το έκανε προσιτό σε 
μια ευρεία βάση πελατών. Με το Manta, η γερμανική μάρκα έφερε ένα 
ακόμη dream car στην αγορά το 1968, μόλις δύο χρόνια μετά το Opel GT.
Το Ascona και το Manta ακολούθησαν το GT στην άλλη πλευρά του Ατ-
λαντικού, όπου σημείωσαν επιτυχημένη εμπορική πορεία στις ΗΠΑ και 
κατάφεραν να κάνουν διεθνή καριέρα. Σήμερα είναι περιζήτητα από 
συλλέκτες και η τιμή τους είναι σημαντικά υψηλότερη συγκριτικά με την 
εποχή που πωλούνταν ως καινούργια.
Η Opel γιορτάζει το 2020 ως τη χρονιά των δύο θρυλικών αυτοκι-
νήτων και οι οπαδοί τους καλούνται να λάβουν μέρος στους εορτα-
σμούς. Η γιορτή ξεκινά με την έναρξη της σεζόν ράλι και το «Bodensee 
Klassik» (7-9 Μαΐου). Έξι Ascona και έξι Manta πρώτης γενιάς θα βρί-
σκονται στη γραμμή εκκίνησης. Μετά από αυτό το εισαγωγικό σκέ-
λος θα ακολουθήσει μία σημαντική εκδήλωση στις 28 Ιουνίου με πε-
ρίπου 100 αντίτυπα των Ascona και Manta A στο «Klassikertreffen» 
στο Rüsselsheim. 

Tο νέο Hyundai i20 είναι δυναμικό

Το νέο i20 χαρακτηρίζεται από την καινούργια εκδοχή 
της εξαγωνικής μάσκας, από ένα περίγραμμα παρα-
θύρων στο προφίλ που καταλήγει σε μια χαρακτηρι-
στική διαμόρφωση της πίσω κολόνας, καθώς και από 

τα πίσω φώτα του που ενώνονται μεταξύ τους.
Συνολικά δείχνει πιο νεανικό και δυναμικό, χάρη και στις δι-
αφορετικές αναλογίες του αμαξώματός του, μια και το ύψος 
του μειώθηκε κατά 24 χιλιοστά και το πλάτος του αυξήθηκε 
κατά 30 χιλιοστά.
Στο εσωτερικό οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί των Κορεατών 
μπόρεσαν να βελτιώσουν του χώρους και ενδεικτικό γι’ αυτό 
είναι το πορτμπαγκάζ, που μεγάλωσε κατά 25 λίτρα, φτάνο-
ντας συνολικά τα 351.
Από κει και πέρα, ο διάκοσμος είναι σύγχρονος, ενώ η ελεύ-

θερη οθόνη αφής του συστήματος infotainment, με μέγεθος 
από 8 έως και 10,25 ίντσες, δημιουργεί ένα ενιαίο σύνολο με 
τον ψηφιακό πίνακα οργάνων των 10,25 ιντσών. Το «παρών» 
δίνουν όλα τα συστήματα υποβοήθησης και οι πλήρεις δυνα-
τότητες διασύνδεσης, καθώς και προαιρετικά ένα premium 
ηχοσύστημα της Bose.
Το νέο i20 θα είναι διαθέσιμο και σε ήπια υβριδικές εκ-
δόσεις με παράλληλο κύκλωμα 48 Volt, προαιρετικά με 
τον τρικύλινδρο turbo 1.0 T-GDi των 100 ίππων (0-100 σε 
10,4 δεύτερα) και στάνταρ με την ισχυρότερη εκδοχή των 
120 ίππων (0-100 σε 10,2 δεύτερα) που είναι αποκλει-
στικά αυτόματη. Ο βασικός κινητήρας της γκάμας είναι 
ο τετρακύλινδρος ατμοσφαιρικός των 1.200 κυβικών και 
των 84 ίππων.

Η Volkswagen κυρίαρχη μάρκα στην Ευρώπη και το 2019

Τ
ο 2019 ήταν μία εξαιρετική χρονιά για τη Volkswagen, σε μια παγκόσμια αγορά 
που χαρακτηρίστηκε από ύφεση, καθώς κατέγραψε πωλήσεις 6,28 εκατομμυ-
ρίων αυτοκινήτων, αύξηση περίπου 0,5% σε σχέση με το 2018. Στην Ευρώπη η 
Volkswagen συνεχίζει να κατέχει σταθερά τα σκήπτρα. Η γερμανική μάρκα, σε 
αντίθεση με τον ανταγωνισμό, για μία ακόμη χρονιά είδε τις πωλήσεις της στην 

ήπειρό μας να αυξάνονται. Έκλεισε το 2019 με ταξινομήσεις περίπου 1.764.000 αυτοκινή-
των, που αντιπροσωπεύουν αύξηση 0,9%. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2019 στο Top 5 των 
πωλήσεων στην Ευρώπη βρέθηκαν τρία μοντέλα της Volkswagen, τα Golf, Polo και Tiguan.
Για μία ακόμη χρονιά το Volkswagen Golf αναδείχθηκε το best seller της Ευρώπης, με 
περίπου 460.000 ταξινομήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εντυπωσιακό αυτό νούμερο ση-
μειώθηκε ενώ το μοντέλο είχε ουσιαστικά ολοκληρώσει τον κύκλο του, με την όγδοη γενιά 
του να αποκαλύπτεται το τελευταίο τρίμηνο του έτους.
Εντυπωσιακή η αύξηση πωλήσεων της Volkswagen όσον αφορά και την ηλεκτροκίνηση. 
Σε σύγκριση με το 2018, οι πωλήσεις ηλεκτρικών ή plug-in υβριδικών μοντέλων της 
Volkswagen αυξήθηκαν κατά περίπου 60%, ξεπερνώντας τις 80.000 μονάδες.
Στην Ελλάδα η Volkswagen το 2019 κατέγραψε 9.463 ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών 
αυτοκινήτων, αύξηση 4,8% (9.023 ταξινομήσεις το 2018). Πρόκειται αναμφισβήτητα για ση-
μαντική επίδοση, καθώς η μάρκα προερχόταν από αύξηση 32,1% την προηγούμενη χρονιά.
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ΤΟ «ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» ΤΟΥ ΧΟΚΙΝΓΚ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Στο «Χρονικό του χρόνου» του Στίβεν Χόκινγκ ο 
συγγραφέας, με επιστημονική διαύγεια αλλά και 
απαράμιλλο χιούμορ, παραθέτει τις βασικές επιστη-
μονικές ανακαλύψεις του ίδιου και των προκατόχων 
του πάνω στον χωρόχρονο, τη διαστολή του Σύμπα-
ντος, την αρχή της απροσδιοριστίας, τις αγαπημένες 
του Μαύρες Τρύπες και το επονομαζόμενο Βέλος του 
Χρόνου. «Το Χρονικό του χρόνου» μεταφέρεται για 
πρώτη φορά στο θέατρο, σε μια παράσταση που επι-
χειρεί να φέρει την επιστημονική σκέψη σε διάλογο 
με την καλλιτεχνική δημιουργία. Σύλληψη - Σκη-
νοθεσία - Σκηνικός Χώρος: Νατάσα Τριανταφύλλη. 
Πρωταγωνιστούν: Μελέτης Ηλίας, Δημήτρης Πασσάς. 
Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν.

«Ο ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ» 
ΤΗΣ ΤΖΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ 
«Γεράνι – Δημιουργική Γειτονιά 2020», θα προβληθεί 
στον ισόγειο χώρο του Ρομάντσου το βραβευμένο ντοκι-
μαντέρ της Τζέλης Χατζηδημητρίου «Ο Δημητράκης και 
η Δημητρούλα». Ένας άνθρωπος, μέσης ηλικίας, χορεύει 
στη μέση του δρόμου. Τραγούδια του ραδιοφώνου της 
δεκαετίας του ’70 και αναμνήσεις κρατούν διαρκώς ένα 
χαμόγελο στο πρόσωπό του/της. Μόνη του/της παρέα μια 
γάτα, η Δημητρούλα. Οι ζωές τους μπερδεύονται με τρόπο 
βαθύ, αλλά ασυναίσθητο. Με την παρουσία της σκηνοθέ-
τριας, μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση.

MY DEAR ANDY (Ο WARHOL 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΟΛΑ)
O Χριστόφορος Αντωνιάδης («Alexandros Iolas», 
«Imperator Caligula») καταπιάνεται με μία ακόμη βιο-
γραφία. Αυτή τη φορά κεντρικός ήρωας ο Άντι Γουόρχολ. 
Η solo performance «My Dear Andy», μετά τις sold-
out παραστάσεις στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης και τον επιτυχημένο πρώτο κύκλο παραστάσεων 
στην Αθήνα, επιστρέφει για επτά μόνο παραστάσεις στο 
KOTES (X Booze), Κολοκοτρώνη 57.

ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ΣΜΙΛΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ»  

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Με την ευκαιρία της παράτασης της περιοδικής έκθε-
σης «Σμίλη και Μνήμη. Η συμβολή της μαρμαρο-
τεχνίας στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρό-
πολης» έως τις 30 Απριλίου 2020, οι επισκέπτες του 

Μουσείου Ακρόπολης θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
μια παρουσίαση της φωτογραφικής έκθεσης για το σπουδαίο έργο 
των μαρμαροτεχνιτών της Ακρόπολης, που έστησαν η Επιτροπή και 

η Υπηρεσία Συντήρησης των Μνημείων της Ακρόπολης.
Ημέρες & ώρες: Σάββατο 7/3, Κυριακή 15/3, Σάββατο 21/3 & Κυ-
ριακή 5/4, 12 μεσημέρι
Συμμετοχή: Η συμμετοχή στην παρουσίαση είναι ελεύθερη. Εγ-
γραφές γίνονται τις ημέρες των παρουσιάσεων στο Γραφείο Πλη-
ροφοριών του μουσείου. Τηρείται σειρά προτεραιότητας (έως 25 
επισκέπτες ανά παρουσίαση).
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O σκηνοθέτης Πάμπλο Λαραΐν («Jackie», 
«Νερούδα») αφήνει κατά μέρος τις προ-
σωπικότητες της σύγχρονης Ιστορίας και 

επιστρέφοντας στη γενέτειρά του Χιλή δημιουργεί 
μια εμπρηστική δραματική ταινία για την τέχνη, 
την επιθυμία, την εγκατάλειψη και την οικογέ-
νεια. Μετά από ένα τραυματικό γεγονός που θα 
συγκλονίσει την οικογενειακή της ζωή, η Έμα, 
μια νεαρή γυναίκα που ζει μέσα από τον χορό, 
προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της, αναλαμβά-
νοντας κάθε ρίσκο για να τα καταφέρει. Ο ίδιος ο 
σκηνοθέτης λέει: «Θέλησα να μιλήσω μέσα από 

την ταινία για το πολύ δύσκολο θέμα των αποτυ-
χημένων υιοθεσιών, που πολλές οικογένειες αντι-
μετωπίζουν και που παραμένει ταμπού σε πολλές 
χώρες, όπως και στη Χιλή. Έδωσα στους ηθοποι-
ούς το σενάριο μία ημέρα πριν από τα γυρίσματα. 
Ήθελα οι ηθοποιοί να μην ελέγχουν πλήρως τους 
χαρακτήρες μου, αλλά να αφουγκραστούν ενστι-
κτωδώς την ανθρώπινη πλευρά των ηρώων. Αυτό 
με οδήγησε στο να κατευθύνω μόνο αρχικά τους 
ηθοποιούς μου, αφού, αφήνοντάς τους ελευθέ-
ρους στο ένστικτό τους, από ένα σημείο και μετά, 
πήραν εκείνοι τον έλεγχο».

Η ταινία βασίζεται στην πολυαγαπημένη 
κλασική ιστορία «Το κάλεσμα της άγριας 
φύσης» του Τζακ Λόντον και φέρνει στη 

μεγάλη οθόνη την ιστορία του Μπακ, ενός σκύλου 
με μεγάλη καρδιά. Η ευτυχισμένη ζωή του ανατρέπε-
ται όταν ξαφνικά μεταφέρεται από το σπίτι του στην 
Καλιφόρνια στην εξωτική και άγρια Αλάσκα την περί-
οδο της μεγάλης εξόρυξης χρυσού, το 1890. Ως το νεό-
τερο μέλος μιας ομάδας σκύλων για αποστολές αλλη-
λογραφίας –αργότερα γίνεται ο αρχηγός τους– ο Μπακ 

θα βιώσει την εμπειρία της ζωής του, βρίσκοντας στο 
τέλος την αληθινή του θέση σε αυτόν τον κόσμο φρο-
ντίζοντας πια ο ίδιος τον εαυτό του. Το πασίγνωστο 
μυθιστόρημα του Τζακ Λόντον δημοσιεύτηκε πρώτη 
φορά το 1903 στο περιοδικό «The Saturday Evening 
Post». Μεταφρασμένο σε 47 γλώσσες, παραμένει ένα 
παράδειγμα της κλασικής αμερικανικής λογοτεχνίας. 
Η ιστορία είχε ειπωθεί σε διάφορες εκδοχές κατά τη 
διάρκεια των ετών, αλλά ποτέ ολόκληρο το βιβλίο από 
την αρχή μέχρι το τέλος.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Πάμπλο Λαραΐν ΣΕΝΑΡΙΟ: Γκιγιέρμο Καλντερόν, Αλεχάντρο Μορένο
ΠΑΙΖΟΥΝ: Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Μαριάνα Ντι Τζιρόλαμο

ΟΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΕΣ
THE AERONAUTS

Το πρωταγωνιστικό δίδυμο της 
«Θεωρίας των Πάντων», ο βραβευ-
μένος με Όσκαρ Έντι Ρεντμέιν και 

η υποψήφια για Όσκαρ Φελίσιτι Τζόουνς, 
ενώνει ξανά τις δυνάμεις του κάτω από τις 
σκηνοθετικές οδηγίες του Τομ Χάρπερ, μετα-
φέροντας στη μεγάλη οθόνη μια συναρπαστι-
κή περιπέτεια, εμπνευσμένη από τα αληθινά 
γεγονότα μιας πτήσης με αερόστατο που κα-
τέρριψε κάθε ρεκόρ και άλλαξε τα δεδομένα 
της επιστήμης της μετεωρολογίας. Λονδίνο, 
1862. Ανυπόμονοι θεατές συγκεντρώνονται 
στον χώρο εκτόξευσης των αερόστατων, ενώ 
ο μετεωρολόγος Τζέιμς Γκλέισερ περιμένει 
εναγωνίως την εντυπωσιακή είσοδο της πιλό-
του Αμέλια Ρεν. Ο νεαρός επιστήμονας αδη-
μονεί να τον πάρουν επιτέλους στα σοβαρά, 
έτσι ελάχιστη υπομονή έχει για τους θεατρι-
νισμούς της Ρεν. Όμως εκείνη είναι σίγουρη 
ότι ένα καλό σόου θα προσελκύσει την πολυ-
πόθητη χρηματοδότηση. Η πτήση τους έχει 
διπλό σκοπό: να σπάσει το γαλλικό ρεκόρ 
υψομέτρου και να βοηθήσει τον Γκλέισερ να 
συλλέξει δεδομένα για να προωθήσει τις αμ-
φιλεγόμενες θεωρίες του για την πρόβλεψη 
του καιρού. Όσο το δίδυμο ανεβαίνει ολοένα 
και ψηλότερα, ο αέρας γίνεται πιο αραιός και 
ψυχρός. Οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουν 
γίνονται όλο και πιο δύσκολες, αφού κρίνουν 
τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τομ Χάρπερ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζακ Θορν 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Φελίσιτι Τζόουνς, Έντι Ρεντμέιν

ΕΜΑ

ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ 
ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΦΥΣΗΣ
THE CALL OF THE WILD

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κρις Σάντερς ΣΕΝΑΡΙΟ: Μάικλ Γκριν ΠΑΙΖΟΥΝ: Χάρισον Φορντ, Νταν Στίβενς, Ομάρ Σι, Κάρεν Γκίλαν, 
Μπράντλεϊ Γουίτφορντ, Κόλιν Γούντελ



Ο
ι δρόμοι γεμίζουν με κομφετί, μάσκες, κάπες και καπέλα. 
Κρουστά και τύμπανα δίνουν τον ρυθμό, αρλεκίνοι, πιερότοι 
και κλόουν κρύβονται στις παρυφές της Ακρόπολης, στο κέ-
ντρο και στις γειτονιές, για να μας παρασύρουν με χαρούμε-
νους σκοπούς. Όλα αυτά μαζί κι άλλα πολλά ξετυλίγουν το πο-
λύχρωμο γαϊτανάκι της Αποκριάς και στήνουν τον ξέφρενο 

χορό του φετινού καρναβαλιού.
Για 17 μέρες 32 σημεία σε κάθε γωνιά της πόλης γεμίζουν με περισσότερες από 60 
γιορτινές δράσεις με ελεύθερη είσοδο για όλους, μικρούς και μεγάλους. Όλα τα 
έχουν οι φετινές Απόκριες: συναυλίες, μουσικές διαδρομές, καντάδες, παραστάσεις 
και παρελάσεις, αναβίωση παραδοσιακών αθηναϊκών αποκριάτικων εθίμων, κυνήγι 
θησαυρού, χορούς, σκωπτικά τραγούδια, ταραντέλες, κιθάρες, μαντολίνα, οκαρίνες 
και νταούλια μαζί με αφροβραζιλιάνικα κρουστά!
Από το πρόγραμμα της Αποκριάς δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι δράσεις για παι-
διά και τις οικογένειές τους: εκπαιδευτικά προγράμματα και εικαστικά εργαστή-
ρια καλούν τους μικρούς μας φίλους να φορέσουν τις στολές τους, να ανακαλύ-
ψουν διαφορετικά υλικά, να πειραματιστούν με την παράδοση, να δημιουργήσουν 
αλλά και να παίξουν ξέγνοιαστα. Φυσικά, ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις παιδικές 
εκδηλώσεις έχει η –καθιερωμένη πλέον– Μεγάλη Αποκριάτικη Παιδική Γιορτή 
στο Ζάππειο. Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου μικροί και μεγάλοι γιορτάζουμε την 
Αποκριά με μουσικές, ζογκλέρ, μάγους, χορευτές, ξυλοπόδαρους, κατασκευές, face 
painting και όχι μόνο.
Η γιορτή, όπως είναι αναμενόμενο, απογειώνεται πριν από την Καθαρά Δευτέρα. 
Την Παρασκευή 28, το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 1 Μαρτίου τη 
σκυτάλη της διασκέδασης παίρνουν αγαπημένοι μας καλλιτέχνες σε μια σειρά ιδι-
αίτερων συναυλιών… κάτω από την Ακρόπολη. Με βάση μας το Θησείο, ξεκινάμε 
ένα πολύχρωμο και πολυδιάστατο μουσικό ταξίδι με μοναδικό προορισμό το κέφι 
και τη χαρά. Όχημά μας τα διάσημα πανηγύρια της Ικαρίας και των Κυκλάδων, 
τα ηπειρώτικα γλέντια, χιλιοτραγουδισμένες και αξέχαστες λαϊκές επιτυχίες και 

οι «χρυσές» δεκαετίες από το ’60 μέχρι το ’90. Μαζί μας, η Γλυκερία και η Με-
λίνα Κανά σε μια απρόσμενη μουσική σύμπραξη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και οι 
Bogaz Musique σε ένα post μικρασιάτικο πάλκο, ένας από τους πιο δυνατούς τρα-
γουδιστές της γενιάς του, ο λαϊκός –και όχι μόνο– Κώστας Μακεδόνας, ο «μετρ» 
του κλαρίνου Πετρολούκας Χαλκιάς, ο Μιχάλης Ρακιντζής με τη σούπερ μπάντα 
του σε ένα δυνατό μουσικό πάρτι, ο Νίκος Φάκαρος και οι Musicaroi… με άρωμα 
Αιγαίου, οι Wedding Singers σε μια «επίθεση» αγάπης, αστερόσκονης και χορευτι-
κής διάθεσης με βάση τα ’90s, αλλά και οι πρωταγωνιστές «των καλύτερών μας χρό-
νων», οι Δάκης, Λάκης Τζορντανέλλι, Ρόμπερτ Ουίλλιαμς, Γιώργος Πολυχρονιά-
δης, Μπέσσυ Αργυράκη και Κατερίνα Αδαμαντίδου.
Το αποκορύφωμα, όμως, της γιορτινής περιόδου έρχεται την Καθαρά Δευτέρα 2 
Μαρτίου. Δίνουμε ραντεβού στον λόφο του Φιλοπάππου για να πετάξουμε χαρτα-
ετό και να γιορτάσουμε τα Κούλουμα όπως αρμόζει στην ημέρα. Πρωταγωνίστρια 
της γιορτής η Γωγώ Τσαμπά! Η ερμηνεύτρια που κατάφερε και ανανέωσε το ενδια-
φέρον του κοινού για το δημοτικό τραγούδι έρχεται για να μας ξεσηκώσει…
Φέτος η Αθήνα «ντύνεται» με τα πιο ωραία και φανταχτερά στολίδια της και μας 
καλεί να γιορτάσουμε τις Απόκριες μέσα από ένα πολύχρωμο «μωσαϊκό» δράσεων 
και εκδηλώσεων, μας καλεί να παρασυρθούμε από τις μουσικές, μας καλεί να ζή-
σουμε την πόλη μας όπως δεν την έχουμε ξαναζήσει.
«Μια ακόμα ευκαιρία να απολαύσουμε την πόλη με χρώμα, γιορτινή. Αυτές είναι οι 
Απόκριες, που σχεδιάσαμε με πολλή φροντίδα, ώστε να τις νιώσουν δικές τους μι-
κροί και μεγάλοι Αθηναίοι, αλλά και οι επισκέπτες της Αθήνας. Είναι οι Απόκριες 
που έχουν πάντα τη γνώριμη, γλυκιά γεύση της παράδοσης, αλλά βρίσκονται και 
σε διάλογο με το σύγχρονο και το νέο. Είναι οι Απόκριες που δεν φοβούνται να αυ-
τοσαρκαστούν, να ντυθούν με τα πιο τρελά χρώματα και να γελάσουν με την ψυχή 
τους» τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Περισσότερες πληροφορίες: www.cityofathens.gr

ΑΠΌΚΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΤΌ ΤΡΙΏΔΙΌ ΑΝΌΙΞΕ ΚΑΙ Ό ΔΗΜΌΣ ΑΘΗΝΑΙΏΝ «ΝΤΎΝΕΙ» ΌΛΌΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΌΛΗ ΜΕ ΧΡΏΜΑΤΑ, ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΕΣ 
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΌΣΕΙΣ ΚΕΦΙΌΎ ΚΑΙ ΧΑΡΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΌ ΠΛΌΎΣΙΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΏΣΕΏΝ ΠΌΎ ΔΙΌΡΓΑ-
ΝΏΝΕΙ, ΑΠΌ ΤΙΣ 15 ΦΕΒΡΌΎΑΡΙΌΎ, ΚΑΙ ΎΠΌΓΡΑΦΌΎΝ Ό ΌΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΠΌΛΙΤΙΣΜΌΎ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΎ & ΝΕΌΛΑΙΑΣ 
ΤΌΎ ΔΗΜΌΎ ΑΘΗΝΑΙΏΝ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΌΠΌΛΗ ΔΗΜΌΎ ΑΘΗΝΑΙΏΝ.CI
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Το θεατρικό 
τοπίο της Αθήνας 
είναι δυναμικό 
και πολυφωνικό. 
Δεν μπορώ να 
συμμεριστώ την 
«γκρίνια» του 
τύπου «είναι 
πολλές οι 
παραστάσεις». 
Ε και; Πολλοί 
οι καλλιτέχνες, 
πολλές και οι 
παραστάσεις. 
Ποιον ενοχλούν; 
Δεν παίρνουν 
χρήματα από το 
κράτος.

Φ
ιγούρες-ρόλοι που εκπροσωπούν όσα 
επηρεάζουν και δυναστεύουν τη ζωή 
μας εμφανίζονται στη σκηνή του Artiria 
Athens - performing arts lab, εκεί όπου 
η Κάτια Γέρου ερμηνεύει σε έναν ιδι-

αίτερο μονόλογο πολλαπλών ρόλων ένα δικό της κεί-
μενο, το «Stand Up Tragedy». Μας εξηγεί πώς προέ-
κυψαν όλα.

Πώς προέκυψε η ιδέα του «Stand Up Tragedy»; Τι 
σας παρακίνησε να ξεκινήσετε να γράφετε αυτό το 
κείμενο;
Πριν από περίπου έναν χρόνο άρχισα να γράφω τα 
πρώτα κείμενα. Με παρακίνησε ένα αίσθημα αμηχα-
νίας, ανημποριάς και απορίας με όσα συνέβαιναν τρι-
γύρω, και εννοώ σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στη χώρα 
μας: από τη μια καλπάζουσα τεχνολογία κι από την άλλη 
μια καλπάζουσα δυστυχία. Εστίες πολέμου, το ανύ-
παρκτο διεθνές δίκαιο, η παγκόσμια σκακιέρα, οι διε-
θνείς παίκτες –τι άθλιες φράσεις, να εξισώνεται ο θά-
νατος με το παιχνίδι!–, ένας πλανήτης που κακοποιείται 
και στη μέση όλοι εμείς τρομαγμένοι, σαν γερασμένοι 
πριν την ώρα μας. Μα θα μου πείτε: Μιλάς για όλα αυτά; 
Προς Θεού, όχι! Μόνο καλλιτέχνες όπως ο Σαίξπηρ ή 
ο Μπέκετ μπορούν να μιλήσουν για όλα αυτά. Το μόνο 
που κάνω είναι να ανέβω στη σκηνή ως ηθοποιός με 
τις δικές μου σημειώσεις. Κι αν καταφέρω να πω δυο 
κουβέντες επί της ουσίας, θα είμαι ευχαριστημένη.

Πώς συνδέονται στην παράσταση η κοινωνία του θε-
άματος, που δυναστεύει τις ζωές μας, με τους αν-
θρώπους του περιθωρίου, στους οποίους δίνετε 
φωνή μέσα από αυτό το έργο;
Η κοινωνία του θεάματος είναι τόσο «φωνακλού», μας 
ξεκουφαίνει με αυτό το «πάρτι» διαρκείας που ευαγγε-

λίζεται, με αυτό το αμφιβόλου ποιότητας φαΐ που μας 
ταΐζει, με την παντοκρατορία της, ώστε στο τέλος κα-
νείς δεν ασχολείται με τίποτα το ουσιαστικό και το ε-
πείγον. Τα ουσιαστικά και τα επείγοντα είναι μπροστά 
μας, ζητούν τη φωνή μας. Όμως όχι, δεν προλαβαί-
νουμε. Η κοινωνία του θεάματος μας γνέφει κι εμείς τις 
στέλνουμε φιλάκια! Γιατί μας είναι οικεία, άρα αγαπητή. 
Τώρα, αν υπάρχει και το περιθώριο, ε, τι να κάνουμε; 
Αυτά πάντα συμβαίνουν και θα συμβαίνουν (άλλη απί-
στευτα σκληρή φράση, σκληρή σκέψη).

Σε αυτή την παράσταση ερμηνεύετε αρκετούς διαφο-
ρετικούς χαρακτήρες, οι οποίοι συμβολίζουν αρχέ-
τυπα κοινωνικών συμπεριφορών που συναντάμε κα-
θημερινά γύρω μας. Ποιος από αυτούς είναι ο αγα-
πημένος σας και ποιος σας προκαλεί τη μεγαλύτερη 
θλίψη και γιατί;
Ο αγαπημένος μου χαρακτήρας είναι ένας σοβαρός, 
μάλλον μοναχικός κύριος –έτσι τον φαντάζομαι–, που 
μπαίνει στον χώρο του Artiria Athens να δει μια παρά-
σταση και μέσα από ένα θεατρικό εύρημα κατακλύζεται 
από τις σιωπηλές περσόνες που κατοικούν στη σκηνή 
και γίνεται αυτές. Μεταμορφώνεται δηλαδή. Στο τέλος 
κάθε μονολόγου είναι έκπληκτος, εμβρόντητος, ίσως 
και ενοχλημένος με όσα έγιναν ή ειπώθηκαν. Λίγο πριν 
από το τέλος της παράστασης, όμως, γίνεται λαλίστα-
τος! Εκφράζει τη βουλιμία του για τη ζωή και τη λαχτάρα 
του να κερδίσει έναν χαμένο χρόνο. Και γίνεται κάτι σαν 
κλόουν, ένα πλάσμα χωρίς φύλο και χωρίς ηλικία.
Ο χαρακτήρας που μου προκαλεί θλίψη είναι μια γυ-
ναίκα, μάλλον μικροαστή, που μιλάει στο τηλέφωνο με 
τη φίλη της. Τα θέματά της και ο τρόπος που παθιάζε-
ται με αυτά σε κάνουν να θες να της φωνάξεις: Σταμάτα 
πια, έλεος! Στο τέλος κάτι συμβαίνει που της δίνει πίσω 
το ανθρώπινό της πρόσωπο, το ωραίο της πρόσωπο. 

INFO
Stand Up Tragedy

Κείμενο - Ερμηνεία: Κάτια Γέρου
Σκηνοθεσία: Κυριάκος Kατζουράκης
Artiria Athens - performing arts lab
Λεωχάρους 13 - 2ος όροφος
Εμπορικό τρίγωνο Αθήνας
Πρεμιέρα: 6 Μαρτίου 2020

Κάτια Γέρου

«Η κοινωνία 
του θεάματος 

είναι τόσο 
“φωνακλού”»

  ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Γιατί το ανθρώπινο πρόσωπο είναι πάντα ωραίο όταν 
βγαίνουν οι μάσκες της ανοησίας, της απάθειας ή της 
υστερίας που μας φοράει η σύγχρονη, παγκοσμιοποι-
ημένη μας ζωή.

Με τον Κυριάκο Κατζουράκη ετοιμάζετε την ψηφι-
οποίηση του τεράστιου προσωπικού σας αρχείου, 
αλλά και το σενάριο της νέας σας ταινίας. Μιλήστε 
μας γι’ αυτά τα σχέδια.
Ο Κυριάκος έχει κάνει έναν τεράστιο κόπο στήνοντας 
ένα κοινό site με τη δουλειά και των δυο μας. Περιλαμ-
βάνει 400 έργα ζωγραφικής, 30 βίντεο παραστάσεων, 
θεατρικά τραγούδια, τις ταινίες μας, βιβλία που έχουν ε-
ξαντληθεί, σκηνικά, βιβλιογραφία, κείμενα, κριτικά ση-
μειώματα κ.λπ. Μακάρι όσοι με το καλό το επισκεφτούν 
να βρουν εκεί μέσα υλικά που τους ενδιαφέρουν!
Όσο για το σενάριο της επόμενης ταινίας, είναι ακόμη σε 
πολύ αρχικό στάδιο. Σκέφτομαι τον μόχθο που θα χρει-
αστεί, όμως χαλάλι. Αν έχουμε την υγεία μας, την επό-
μενη τριετία ίσως προλάβουμε να αφηγηθούμε ένα πα-
ραμύθι ακόμη.

Σας βλέπουμε συχνά τα τελευταία χρόνια να συνερ-
γάζεστε με σκηνοθέτες της νέας γενιάς, όπως ο Σάβ-
βας Στρούμπος και ο Παντελής Δεντάκης. Επόμενη 
συνεργασία σας, μάλιστα, θα είναι με τον Αντώνη 
Μόργκαν στη σκηνοθεσία της «Μήδειας» του Ευρι-
πίδη. Μιλήστε μας γι’ αυτή σας την προτίμηση.
Δεν είναι προτίμηση, είναι ότι έτσι τα φέρνει η ζωή. Σε 
μια πρόταση που με ενδιαφέρει καλλιτεχνικά, πάντα θε-
τικά ανταποκρίνομαι. Με τον Αντώνη Μόργκαν ήδη έ-
χουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε πάνω στη «Μήδεια», 
μια επιθυμία που είχα εδώ και πολλά χρόνια. Είναι σαν 
να έχουμε ξαναδουλέψει μαζί, τον εκτιμώ και τον εμπι-
στεύομαι. Μαζί με τον Νίκο Νίκα και εμάς τους δύο έχει 
φτιαχτεί μια ομάδα εργασίας. Το Πάσχα του 2021 θα 
παίξουμε για έναν μήνα στην Πειραματική Σκηνή του 
Πειραιά, στα Καμίνια, και βρισκόμαστε σε διαπραγμα-
τεύσεις για τον χώρο στην Αθήνα.

Ως ηθοποιός, δασκάλα υποκριτικής και αναπόσπαστο 
κομμάτι της ιστορίας του Θεάτρου Τέχνης, θα ήθελα 
τη γνώμη σας για το θεατρικό τοπίο στην Αθήνα σή-
μερα.
Το θεατρικό τοπίο της Αθήνας είναι δυναμικό και πο-
λυφωνικό. Δεν μπορώ να συμμεριστώ την «γκρίνια» 
του τύπου «είναι πολλές οι παραστάσεις». Ε και; Πολ-
λοί οι καλλιτέχνες, πολλές και οι παραστάσεις. Ποιον ε-
νοχλούν; Δεν παίρνουν χρήματα από το κράτος. Οι πε-
ρισσότεροι γίνονται οι ίδιοι χορηγοί, δεν πληρώνονται 
στις πρόβες, μοιράζουν όσα χρήματα κερδίζουν διά του 
όσα μέλη έχει ο θίασος κ.λπ. Από αυτό το παλλόμενο 
τοπίο σίγουρα θα ξεπηδήσουν καινούργιες, αυθεντικές 
φωνές, το πιστεύω.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους 
φίλους συντελεστές της παράστασης και την Ευγενία 
Μαραγκού για το κείμενο που μου πρόσφερε.



 

βιβλία εμπνευσμένα 
από αληθινά γεγονότα4

Η σκιά του Κυβερνήτη, Άρης Σφακιανάκης, εκδ. Κέδρος

Τέλη του 1827. Η Ελληνική Επανάσταση έχει σχεδόν καταπνιγεί. Η χώρα αγωνίζεται ακόμα 
για την ανεξαρτησία της. Οι δύο εμφύλιοι, η πτώση του Μεσολογγίου, οι καταστροφές 
του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, έχουν οδηγήσει τους Έλληνες στην απόγνωση. Σε μια 
ύστατη προσπάθεια να σωθούν, καλούν τον Καποδίστρια να κυβερνήσει την Ελλάδα. Οι 
Μεγάλες Δυνάμεις συμφωνούν. Οι ελπίδες 
αναπτερώνονται. Ο Καποδίστριας φτάνει 
στη χώρα και ρίχνεται αμέσως στη δουλειά. 
Στην αρχή γίνεται δεκτός με ανακούφιση 
και ενθουσιασμό. Ωστόσο, δεν αργεί να 
συναντήσει τα πρώτα εμπόδια. Οι κοτζαμπά-
σηδες αντιδρούν, οι οπλαρχηγοί δυσανα-
σχετούν, η αντιπολίτευση μηχανορραφεί. 
Και ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας 
εγκαταλείπεται σιγά σιγά απ’ όλους. Ή 
σχεδόν απ’ όλους. Πλάι του στέκει ως το 
τέλος ο σωματοφύλακάς του. Μέσα από τη 
δική του αφήγηση ζούμε τα πιο σημαντικά 
γεγονότα του τόπου αλλά και τις προσωπι-
κές στιγμές του Καποδίστρια μέχρι τις 27 
Σεπτεμβρίου του 1831, που πέφτει νεκρός 
από τους Μαυρομιχάληδες στην είσοδο μιας 
εκκλησίας του Ναυπλίου.

Η κραυγή της σιωπής, Σπύρος Τζόκας, εκδ. Θεμέλιο

Η «Κραυγή της σιωπής» είναι η τραγική ιστορία της οικογένειας του Σπύρου Κοντούλη, 
μεγάλου ποδοσφαιριστή της εποχής του Μεσοπολέμου, που αγωνιζόταν στην ΑΕΚ και στην 
Εθνική Ελλάδος. Μέσα από τη σύντομη διαδρομή της ζωής του αποτυπώνεται καρέ-καρέ 
η συγκλονιστική ιστορία της Ελλάδας του πρώτου μισού του 20ού αιώνα. Εξιστορούνται 
τα πάθη, τα όνειρα και οι ταλαιπωρίες της 
γερακίνας και της οικογένειάς της στη 
Μικρασία και στην Ελλάδα. Η «Κραυγή της 
σιωπής» είναι η διαχρονική κραυγή της 
Μικρασιάτισσας μάνας, που κυνηγημένη 
διαφύλαξε τα παιδιά της στον κατατρεγμό 
και της τα πήραν λίγα χρόνια αργότερα 
οι κατακτητές Γερμανοί και οι δωσίλογοι 
Έλληνες. Στην εξιστόρηση της ζωής του 
Σπύρου Κοντούλη γίνεται αναφορά στα 
μεγάλα πολιτικά, πολιτιστικά και, κυρίως, 
αθλητικά γεγονότα της περιόδου και στο 
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου εκείνης της επο-
χής, ενώ αναδεικνύονται η συμμετοχή και ο 
ηρωικός αγώνας των Ελλήνων αθλητών στο 
αλβανικό μέτωπο και στην εθνική αντίστα-
ση. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο 
του βιβλίου)

Φλόγα και Άνεμος, Στέφανος Δάνδολος, εκδ. Ψυχογιός

Μπορεί μια γυναίκα που είχε όλο τον κόσμο 
απλωμένο στα πόδια της να γίνει έρμαιο του 
ανέμου που έφερε ένας και μόνο άντρας 
στην καρδιά της; Το καλοκαίρι του 1920 κα-
ταφθάνει στη Χίο η Κυβέλη Αδριανού, η με-
γάλη δόξα του ελληνικού θεάτρου. Γενικός 
διοικητής του νησιού είναι ένας γοητευτικός 
νεαρός, ονόματι Γεώργιος Παπανδρέου. 
Εκείνη είναι παντρεμένη. Το ίδιο κι αυτός. 
Η εμβληματική πρωταγωνίστρια και ο 
πολιτικός που θα αναδειχθεί τρεις φορές 
πρωθυπουργός της Ελλάδας ζουν για χρόνια 
έναν θυελλώδη παράνομο έρωτα, ώσπου 
ενώνονται με τα δεσμά του γάμου και γίνο-
νται ένα από τα μυθικά ζευγάρια του 20ού 
αιώνα. Όμως οι παράφορες αγάπες είναι 
πάντα σπαρμένες με αγκάθια. Το φθινόπω-
ρο του 1968 η Κυβέλη είναι μια ραγισμένη 
ύπαρξη, ο «Γέρος της Δημοκρατίας» κείτεται στο φέρετρό του και η Ελλάδα ασφυκτιά μέσα 
στο σκοτάδι της δικτατορίας. Την ίδια ώρα η μοίρα τους συνδέεται με μια ομάδα ανθρώ-
πων που αναζητούν τη δική τους λύτρωση, πρόσωπα ανώνυμα αλλά και πρόσωπα της 
Ιστορίας… Άραγε μπορείς να διεκδικήσεις ένα θαύμα όταν όλα τα σημάδια είναι εναντίον 
σου; Το «Φλόγα και Άνεμος» είναι η τοιχογραφία μιας ολόκληρης εποχής. Μέσα από 
ανέκδοτες επιστολές, αρχειακό υλικό και μαρτυρίες, ο Στέφανος Δάνδολος φέρνει στο φως 
τη ζωή της θρυλικής Κυβέλης και την ταραχώδη σχέση της με τον Γεώργιο Παπανδρέου, 
ζωντανεύει αθέατες πτυχές του θεάτρου και της πολιτικής, ενώ παράλληλα, συνδυάζοντας 
αριστοτεχνικά την πραγματικότητα με τη μυθοπλασία, χτίζει ένα επικό μυθιστόρημα για τον 
έρωτα, τον θάνατο και την ελευθερία.

Ο τελευταίος φύλακας, Δημήτρης Οικονόμου, εκδ. Ίκαρος

Εμπνευσμένο από αληθινές ιστορίες και 
βασισμένο σε δεκάδες γραπτές μαρτυρίες, 
το νέο βιβλίο του Δημήτρη Οικονόμου 
καταπιάνεται με την άγνωστη, τόσο 
ιστορικά όσο και λογοτεχνικά, δράση της 
Ηπειρωτικής Εταιρείας, στις αρχές του 
20ού αιώνα, αλλά και με τις πρώτες 14 
ημέρες της ιταλικής εισβολής του 1940 και 
την αντίσταση στο Καλπάκι, για να καταλή-
ξει στα μαύρα χρόνια του Εμφυλίου. Η 
συγκλονιστική ιστορία μιας οικογένειας 
διατρέχει την ιστορία της Ηπείρου, οδη-
γώντας τους ήρωες του βιβλίου σε ακραία 
συναισθήματα και πράξεις. Το 1906 ο 
Γιώργης Μπάκας, βαρκάρης στα τουρκο-
κρατούμενα Γιάννενα, ορκίζεται ελευθε-
ρωτής στους κόλπους της Ηπειρωτικής 
Εταιρείας. Αποστολή του, να μεταφέρει 
όπλα με σκοπό την προπαρασκευή της υπαίθρου για την απελευθέρωση. Τα ξημερώματα 
της 28ης Οκτωβρίου 1940 ο γιος του, Ανδρέας, δάσκαλος σε χωριό της Ηπείρου, οπλίζει το 
Μάνλιχερ και περιμένει τους Ιταλούς, την ώρα που οι συμπολεμιστές του, σύμφωνα με το 
σχέδιο, εγκαταλείπουν την παραμεθόριο. Αποστολή του, να διασφαλίσει την υποχώρησή 
τους. Το 1947 ο πρωτότοκος γιος του Ανδρέα οπλίζει κι αυτός το δικό του τουφέκι, ενώ η 
μητέρα του αναγκάζεται να στραφεί σε ξένα όπλα. Όλοι καλούνται να ελευθερώσουν τη γη 
τους, να υπερασπιστούν το σπίτι τους, να τιμήσουν ή να προδώσουν τους όρκους τους. Τι 
είναι όμως αυτό βαθιά μέσα τους που τους οπλίζει;
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Δεν είμαι υπέρ της 
«αγιοποίησης» 
του Καποδίστρια, 
δεν πρέπει να 
αγιοποιούμε 
κανέναν, ακριβώς 
γιατί η Ιστορία 
αναζητά την 
αλήθεια και άγιοι 
δεν υπάρχουν. 
Αλλά αισθάνομαι 
ότι η μνήμη του 
έχει απαχθεί και 
φυλακιστεί κάτω 
από δυο-τρεις 
ταμπέλες.

«Α
νάμεσα στην Τουρκοκρατία 
και τη Βαυαροκρατία, υπήρξε 
μια σύντομη στιγμή που δεν 
ονοματίστηκε ποτέ. Μια σχι-
σμή χρόνου, μια φωτεινή ει-

σπνοή ελπίδας όπου όλα μπορούσαν να γίνουν 
και ένας άνθρωπος προσπάθησε να τα κάνει. Ένας 
“ξένος” που βρίσκεται σήμερα ολόγυρά μας, παντού 
και πουθενά: το αποτύπωμα του έργου του ακόμα 
ορατό, ο ίδιος ακόμα άγνωστος. Το όνομά του, Ιω-
άννης Καποδίστριας». Η παρουσίαση στο οπισθό-
φυλλο του νέου βιβλίου της Καρολίνας Μέρμηγκα, 
«Κάτι κρυφό μυστήριο», μας καλεί να λύσουμε το 
μυστήριο για τον άνθρωπο και πολιτικό Ιωάννη Κα-
ποδίστρια.

Αν και είναι ξεκάθαρο σε κάποιον που έχει διαβά-
σει το βιβλίο σας, πείτε μας: τι σας γοήτευσε στον 
Καποδίστρια ώστε να γράψετε ένα μυθιστόρημα για 
κείνον;
Με γοήτευσε το μυστήριο του ανθρώπου που εγκα-

τέλειψε τα πάντα (και «τα πάντα» ήταν ό,τι καλύτερο 
περιείχε ο κόσμος της εποχής του) για να προσφέρει 
τη ζωή του σε μια προσπάθεια, μια ιδέα, μια πίστη 
για την ύπαρξη μιας χώρας που θα μπορούσε, ίσως, 
κάποτε, να γίνει μέρος εκείνου του κόσμου.

Ποιες άγνωστες πτυχές του θελήσατε να τονίσετε; 
Για παράδειγμα, εγώ σχημάτισα την εντύπωση πως 
επρόκειτο για έναν πολύ γοητευτικό άντρα.
Δεν θέλησα να τονίσω τίποτα, γιατί είναι τόσο δύ-
σκολο ακόμα και να τον «δει» κανείς. Παραμένει ένα 
περίγραμμα, γιατί ο ίδιος δεν προσπάθησε ποτέ να 
αποκαλυφθεί και κανένας δεν ενδιαφέρθηκε πραγ-
ματικά να τον μάθει. Ήταν ένας «ξένος», και αυτό 
από μόνο του τα λέει όλα για τον δικό μας τρόπο να 
αντιλαμβανόμαστε και να διαχειριζόμαστε την ιστο-
ρία και ταυτότητά μας. Μιλάει βέβαια το έργο του 
– κοινοτοπία αυτό, αλλά αλήθεια. Και τα λόγια του: 
σχεδόν καθετί που «λέει» μέσα στο βιβλίο μου είναι 
από δικά του λόγια, που έγραψε ή είπε ο ίδιος. Από 
μόνα τους τα λόγια του δείχνουν έναν άνθρωπο α-

νυπότακτο σε οτιδήποτε δεν ενστερνιζόταν αληθινά, 
ειλικρινή ως προς τις πεποιθήσεις του και με ιδέες 
ανοιχτές και ελεύθερες: το αντίθετο, δηλαδή, από το 
«αυταρχικός» και «αντιδημοκράτης» που του έχουν 
κολλήσει.

Τι έρευνα κάνατε; Οι υποσημειώσεις είναι εντυπω-
σιακές. Και η βιβλιογραφία. Πού τα βρήκατε όλα αυτά;
Στην πραγματικότητα, κάτι τέτοιο δεν είναι δύσκολο, 
αν ενδιαφέρεται κανείς. Υπάρχουν πάρα πολλές 
πηγές.

Παρακολουθούμε ένα πλήθος ανθρώπων να μιλούν 
για τον Καποδίστρια. Τι θέλατε να πετύχετε με αυτόν 
τον τρόπο διήγησης (είναι όλα υπαρκτά/ιστορικά πρό-
σωπα);
Επειδή, όπως είπα, ο ίδιος παραμένει για μένα «ένα 
κρυφό μυστήριο», προσπάθησα να τον αφηγηθώ με 
τη ματιά όσων κινούνταν ολόγυρά του – δηλαδή κά-
ποιων από αυτούς, γιατί τον Καποδίστρια τον γνώρι-
σαν σχεδόν όλες οι σημαντικές προσωπικότητες της 
εποχής του. Είναι όλοι υπαρκτά πρόσωπα. Σίγουρα 
κάποιες συναντήσεις δεν έγιναν όπως τις περιγράφω 
εγώ, αλλά συνυπήρξαν στον ίδιο χώρο και χρόνο. 
Μακάρι να μπορούσα να γράψω για κάθε επαφή 
που είχε με τους σπουδαίους πνευματικούς ανθρώ-
πους που σημάδεψε με την παρουσία του: είναι τυ-
χαίο ότι ο «αυταρχικός» αυτός άνθρωπος τους γοή-
τευε όλους, από τον Κάλβο μέχρι τον Γκαίτε, για να α-
ναφέρω μόνο δύο;

Ήταν ο Καποδίστριας η χαμένη ευκαιρία της Ελλάδας;
Ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Και ένα αποτρεπτικό μή-
νυμα για πιθανές άλλες ευκαιρίες που δεν παρουσι-
άστηκαν.

Η έννοια της προσωπικής θυσίας –προφανώς του 
Καποδίστρια– είναι διάχυτη σε όλο το βιβλίο σας. Ω-
στόσο, έχω την εντύπωση πως η Ιστορία δεν του φέρ-
θηκε και τόσο γενναία. Διδάσκεται επαρκώς στα σχο-
λεία ο Καποδίστριας;
Ο άλλος λόγος που θέλησα να γράψω αυτό το βι-
βλίο είναι ένα αίσθημα αδικίας που με πνίγει – κυ-
ριολεκτικά με πνίγει. Δεν είμαι υπέρ της «αγιοποίη-
σής» του, δεν πρέπει να αγιοποιούμε κανέναν, ακρι-
βώς γιατί η Ιστορία αναζητά την αλήθεια και άγιοι δεν 
υπάρχουν. Αλλά αισθάνομαι ότι η μνήμη του έχει α-
παχθεί και φυλακιστεί κάτω από δυο-τρεις ταμπέλες 
και παραμένει εκεί κοκαλωμένος, παγωμένος, ουσι-
αστικά ανύπαρκτος, χωρίς σχεδόν κανένας να γνω-
ρίζει την αληθινή του προσφορά στη χώρα μας – όχι 
μόνο στην ελάχιστη περίοδο που ήταν κυβερνήτης 
μας αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Δεν πι-
στεύω ότι ως λαός είμαστε άδικοι, το αίσθημα της δι-
καιοσύνης το έχουμε μέσα μας, καμιά φορά και καθ’ 
υπερβολήν, αλλά γινόμαστε πολύ συχνά πολύ άδι-
κοι, επειδή δεν ξέρουμε αλλά νομίζουμε ότι ξέρουμε. 
Οι νεκροί μας είναι ανυπεράσπιστοι και δουλειά μιας 
σωστής παιδείας είναι να τους υπερασπίζεται εκείνη.

INFO
Κάτι κρυφό μυστήριο
Καρολίνα Μέρμηγκα
Εκδ. Μελάνι

Καρολίνα Μέρμηγκα

«Οι νεκροί μας είναι 
ανυπεράσπιστοι»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ



*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και μεγάλωσε στη 
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Υλικά

  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Σε ένα τηγάνι βάζουμε το λάδι και όταν ζεσταθεί τοποθετούμε τα κομμάτια κοτόπου-
λου με το δέρμα προς τα κάτω. Τηγανίζουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά μέχρι να 
πάρουν χρώμα και στη συνέχεια γυρνάμε τα κομμάτια και τηγανίζουμε κι από την άλλη 
για 5 λεπτά. Βγάζουμε το κοτόπουλο και το αφήνουμε στην άκρη. Στο ίδιο τηγάνι ρί-
χνουμε το βούτυρο. Όταν λιώσει, ρίχνουμε το κρεμμύδι και, αφού σοτάρουμε μέχρι να 
μαλακώσει, προσθέτουμε το σκόρδο και τα μπαχαρικά και σοτάρουμε για άλλα 2 λεπτά.

• Ξαναβάζουμε το κοτόπουλο στο τηγάνι, προσθέτουμε τον ζωμό, διορθώνουμε το αλά-
τι και το πιπέρι, σκεπάζουμε με καπάκι και μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά για 30 λεπτά 
ή μέχρι να μαλακώσει πολύ το κοτόπουλο. Βγάζουμε το κοτόπουλο και το αφήνου-
με στην άκρη να κρυώσει. Έπειτα βγάζουμε το δέρμα και κόβουμε το κρέας σε μικρά 
κομμάτια. Όσο περιμένουμε να κρυώσει το κοτόπουλο, το τηγάνι βρίσκεται στη φωτιά 
και βράζουμε μέχρι ο ζωμός να μείνει μισός. Όταν αυτό συμβεί, ρίχνουμε τα αυγά και 
ανακατεύουμε για 2 λεπτά.

• Όταν μαγειρευτεί το αυγό, ρίχνουμε τα αμύγδαλα και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε 
χουρμάδες, βερίκοκα, ανθόνερο και ξύσμα, ανακατεύουμε και ρίχνουμε το κοτόπουλο. 
Αφήνουμε το τηγάνι στην άκρη μέχρι να κρυώσει το μείγμα μας.

• Σε ένα ταψί 28 cm στρώνουμε τα 4 φύλλα κρούστας, αφού αλείψουμε με βούτυρο το 
κάθε φύλλο. Προσθέτουμε τη γέμιση. Γυρνάμε τα άκρα από τα φύλλα προς το κέντρο 
και βάζουμε άλλα 2 φύλλα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C με αέρα 
για 30 λεπτά ή μέχρι να γίνουν τραγανά τα φύλλα και να έχουν πάρει χρυσό χρώμα.

• Βγάζουμε από τον φούρνο, πασπαλίζουμε με άχνη και κανέλα και σερβίρουμε.

Παστίλα ή μπαστίλα, 
μαροκινή κοτόπιτα  

με ζάχαρη άχνη

Για τη γέμιση:
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
•  750 γρ. κοτόπουλο μπούτι χωρίς 

κόκαλα
• 10 γρ. βούτυρο
• 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
• 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
• 1 κ.γλ. τζίντζερ σε σκόνη
• 1/2 κ.γλ. κανέλα σε σκόνη
• 1/2 κ.γλ. κουρκουμάς σε σκόνη
• μια πρέζα σαφράν
• 500 ml ζωμός κοτόπουλου
• 4 αυγά χτυπημένα
• 75 γρ. αμύγδαλα χωρίς φλούδα

• 40 γρ. χουρμάδες ψιλοκομμένοι
•  40 γρ. βερίκοκα αποξηραμένα 

ψιλοκομμένα
• 1 κ.σ. ανθόνερο
• 1 κ.γλ. ξύσμα από ένα πορτοκάλι
• 4 κ.σ. μαϊντανός ψιλοκομμένος
•  αλάτι - φρέσκο τριμμένο μαύρο 

πιπέρι

Για την πίτα:
• 6 φύλλα κρούστας
• 60 γρ. βούτυρο λιωμένο
• 1 κ.σ. ζάχαρη άχνη
• μια πρέζα κανέλα
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PLANETO διευθυντής του Ινστιτούτου Θα-

λάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλα-
γος», Θοδωρής Τσιμπίδης, μιλά 
για τα περιστατικά εκβρασμένων 
ή νεκρών σπάνιων θαλάσσιων 

ειδών στις ελληνικές ακτές από ανθρώπινο χέρι:
«Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες του χει-
μώνα, η δράση του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προ-
στασίας “Αρχιπέλαγος” συνεχίζεται στο Αιγαίο. 
Θέλουμε, ωστόσο, να μοιραστούμε μαζί σας κά-
ποια από τα γεγονότα της θλιβερής πραγματι-
κότητας που καταγράφουμε στις θάλασσές μας. 
Ο εντοπισμός και η ενημέρωση από τους πολί-
τες και τις λιμενικές αρχές για περιστατικά εκ-
βρασμένων ή νεκρών σπάνιων θαλάσσιων ειδών 
στις ελληνικές ακτές δεν αποτελεί είδηση αλλά, 
δυστυχώς, μια καθημερινότητα για εμάς, καθώς 
αντιμετωπίζουμε τέτοια περιστατικά σε πολλές 
περιοχές του Αιγαίου.
»Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία από τα νεκρά σπά-
νια είδη που εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες. 
Οι τρεις θαλάσσιες χελώνες που εκβράστηκαν νε-
κρές θανατώθηκαν από ανθρωπογενή αίτια, ενώ 
η μία πέθανε με ιδιαίτερα βασανιστικό τρόπο, 
παγιδευμένη για μέρες μέσα σε σχοινιά και κατέ-
ληξε έπειτα από τη σήψη του αριστερού της πτε-
ρυγίου. Θύμα ηθελημένης θανάτωσης ήταν και 
μια νεαρή μεσογειακή φώκια, η οποία έφερε εμ-
φανή τραύματα.
»Το γεγονός ότι τα σπάνια ζώα κάποια στιγμή θα 
πεθάνουν είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο. 
Όταν όμως ο θάνατός τους οφείλεται σε ανθρω-
πογενή αίτια, δηλαδή στην εγκληματική συμπε-
ριφορά ή αδιαφορία του ανθρώπου, αυτό είναι 
κάτι που δεν μας προξενεί πλέον ανησυχία, αλλά 
θυμό. Τα νεκρά σπάνια είδη στις ακτές μας δεν 
είναι ένα ακόμη στατιστικό στοιχείο, αλλά μια 
σοκαριστική πραγματικότητα. Δεν είναι δυνατόν 
να συνεχίσουμε την πορεία μας ως κοινωνία εξο-
λοθρεύοντας τα σπάνια είδη που κατάφεραν να 
επιβιώσουν έως σήμερα στις θάλασσές μας. Σαν 
να μη φτάνει ότι καταστρέφουμε τα θαλάσσια οι-
κοσυστήματα και εξαντλούμε τα ιχθυαποθέματα. 
Προσπαθούμε να μετατρέψουμε τις θάλασσές 
μας σε υποβρύχιες χωματερές, καθώς οδηγούμε 
προς τη θάλασσα την ανικανότητά μας να δια-
χειριστούμε τη στεριά. Πρόθεση κάποιων, όμως, 
μοιάζει να είναι και να δολοφονήσουμε ό,τι κα-
ταφέρνει να επιβιώσει κόντρα στις συνθήκες που 
δημιουργήσαμε.
»Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης είναι 
κοινή ευθύνη όλων μας. Εμείς, στο Ινστιτούτο 
Αρχιπέλαγος, δίνουμε αυτή τη μάχη εδώ και 20 
και πλέον χρόνια με όσες δυνάμεις έχουμε. Για 
άλλη μια φορά, όμως, κάνουμε έκκληση σε όλους 
όσοι αντιλαμβάνονται ότι η κατάσταση αυτή δεν 
μπορεί να είναι αποδεκτή και σε όσους δεν εξα-
ντλούν την αγάπη τους για τη θάλασσα μόνο στις 
διακοπές τους να συνδράμουν στο να σχηματί-
σουμε ένα “ουσιαστικό δίχτυ προστασίας” για τη 
ζωή στις θάλασσές μας».

ΣΠΆΝΙΆ ΕΙΔΗ ΝΕΚΡΆ  
ΣΤΙΣ ΆΚΤΕΣ ΤΟΥ ΆΙΓΆΙΟΥ
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Για να μακρύνει όσο το δυνατόν πιο 
γρήγορα η τρίχα και για να παραμείνει 
στη θέση της χρειάζεται ένα υγιές 

περιβάλλον, δηλαδή ένα υγιές, καθαρό 
τριχωτό. Για να απομακρύνουμε τα νεκρά 
κύτταρα, τον ιδρώτα, την περιβαλλοντική 
μόλυνση, τα υπολείμματα styling και το 
σμήγμα που συσσωρεύονται στην επιφάνεια 
του δέρματος, οι ειδικοί προτείνουν το τακτικό 
λούσιμο με τις κατάλληλες για τις ανάγκες 
των μαλλιών μας συνθέσεις. Διαφορετικά, 
οι παραπάνω παράγοντες προκαλούν 
«ασφυξία» στο τριχωτό και ενδεχομένως να 
προκαλέσουν διάφορα συμπτώματα, όπως 
ξηροδερμία, κοκκινίλες και σε κάποιες 
περιπτώσεις τριχόπτωση. Η συχνότητα 
λουσίματος ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο 
των μαλλιών. Σίγουρα όμως το καθημερινό 
λούσιμο ή αντίστοιχα το πολύ αραιό, λιγότερο 
από δύο φορές την εβδομάδα, δεν είναι ό,τι 
καλύτερο για την υγεία του τριχωτού.

Τα θεμελιώδη θρεπτικά συστατικά για δυνατά 
μαλλιά:
•  Σίδηρος: Σύμφωνα με έρευνες, η 

ανεπάρκεια σιδήρου, που αφορά περίπου 
το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού, 
σχετίζεται άμεσα με την κακή υγεία και την 
τριχόπτωση.

•  Βιοτίνη (Β7): Βοηθά στη διάσπαση 
των πρωτεϊνών, του λίπους και των 
υδατανθράκων.

•  Ψευδάργυρος και βιταμίνη Β12: Ιδίως η B12 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους είναι 
vegan, αφού βρίσκεται σε ζωικές τροφές.

•  Βασικά αμινοξέα: Είναι θεμελιώδη για 
τον σχηματισμό των πρωτεϊνών. Ας μην 

ξεχνάμε ότι η τρίχα αποτελείται από 
κερατίνη, η οποία είναι πρωτεΐνη.

•  Βιταμίνη D: Σύμφωνα με έρευνες, 
δίνει ενέργεια στον θύλακα της τρίχας, 
ενώ συμβάλλει στη δημιουργία νέων 
τριχοθυλακίων.

•  Βιταμίνη Α: Βοηθάει στην προφύλαξη της 
τρίχας από την ξηρότητα και το σπάσιμο.

•  Βιταμίνη C: Καταπολεμά το οξειδωτικό 
στρες που ευθύνεται για την κακή ποιότητα 
της τρίχας και τις φθορές της.

Αποφεύγοντας το σπάσιμο
Λέμε «όχι» σε δίαιτες-αστραπή, σε δίαιτες που 
στερούν από τον οργανισμό απαραίτητα θρεπτικά 
συστατικά. Επιπλέον, καλό είναι να μην τραβάμε 
τα μαλλιά μας σε σφιχτές αλογοουρές, γιατί 
αυτές μπορεί να σπάσουν την τρίχα και να την 
απομακρύνουν από τον θύλακά της.

Αποφεύγοντας τη φθορά και την ψαλίδα
Χρησιμοποιούμε δύο με τρεις φορές την 
εβδομάδα μια πλούσια μάσκα θρέψης πριν 
από το λούσιμο. Ιδανικά, την απλώνουμε 
βράδυ στα μαλλιά, φοράμε ένα σκουφάκι 
και κοιμόμαστε. Την επόμενη μέρα, που θα 
λουστούμε, θα διαπιστώσουμε ότι τα μαλλιά 
είναι πιο απαλά και ελαστικά.

Καθαρισμός μαλλιών
Χρησιμοποιούμε τη σύνθεση που ταιριάζει 
στον τύπο και στις ανάγκες των μαλλιών μας. 
Δεν ξεχνάμε να βάλουμε conditioner, ακόμη 
κι αν έχουμε κοντή κουπ, γιατί η σύνθεσή του 
κλείνει τα λέπια της τρίχας, την κάνει λεία και 
διευκολύνει το ξεμπέρδεμα, αποτρέποντας το 
σπάσιμο.
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Πώς θα μακρύνω 
πιο γρήγορα  
τα μαλλιά 

μου;



 

Το Νο1 tip για να αποκτήσεις ευλυγισία

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

Mavridou 
• Instagram: christymav  
•  Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου
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Νιώθεις δυσκαμψία στο σώμα σου και 
τους μυς σου να έχουν βραχυνθεί; Τε-
ντώσου και κάνε διατάσεις με τη σω-
στή αναπνοή!

Η βελτίωση της ευλυγισίας είναι ο ευκολότερος 
στόχος φυσικής κατάστασης. Μπορεί να αυξηθεί 
από την πρώτη μέρα, διότι κάθε μικρό βήμα μετρά-

ει. Όσο περισσότερο επιμένεις, τόσο καλύτερος/-η 
γίνεσαι.
Οι ασκήσεις ευλυγισίας είναι βολικές, αφού 
μπορούν να γίνουν μπροστά από την τηλεόραση 
χωρίς να ιδρώσεις. Ένα από τα πράγματα που 
πρέπει να θυμάσαι στο στρέτσινγκ είναι η ανα-
πνοή.

Φαίνεται απλό, αλλά πολλοί άνθρωποι κάνουν δι-
άταση και κρατούν την αναπνοή τους, πράγμα που 
σημαίνει ότι οι μύες δεν παίρνουν το οξυγόνο που 
χρειάζονται για να τεντωθούν.
Πάντα όταν διατείνεις τους μυς πρέπει να εκπνέεις 
από το στόμα και όταν χαλαρώνεις να παίρνεις ει-
σπνοή από τη μύτη.

Της Χριστίνας Μαυρίδου
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