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σελ. 9 σελ. 11

Ι. ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ 
«Η υπόθεση 
Novartis έθεσε 
εν αµφιβόλω 
τον θεσµό των 
προστατευόµενων 
µαρτύρων» 

∆. ΚΟΥΒΕΛΑΣ 
«Μόνο τα µέσα 
απλής υγιεινής 
και η καραντίνα 
µπορούν 
να έχουν 
αποτέλεσµα»

Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 
«Η παραποµπή ενός 
υπουργού στο Ειδικό 
∆ικαστήριο παράγει 
αποτελέσµατα, αλλά 
απαιτείται καταδίκη» 

σελ. 10-11
σελ. 7

σελ. 32-33

Χριστίνα Αλεξανιάν 
«Τα “Τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν” είναι 
ένα έργο που δεν µε αφήνει να το αφήσω» 

Το Mega αλλάζει τα δεδοµένα 
στο τηλεοπτικό τοπίο 

σελ. 17

l  «ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΘΗΡΙΟ» Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ
l  ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ

l Ο ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ ΣΟΒΑΡΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜ ΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

σελ. 4-6, 16

Καλή 
Σαρακοστή! 
∆ιατροφικές 
συµβουλές ενόψει 
της νηστείας

σελ. 19-28

Η ΕΛΛΑ∆Α 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
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Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS
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AUTO
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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

04-06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Μπροστά στην 
«τέλεια καταιγίδα»: Ερντογάν, προσφυγικό, 
κοροναϊός, διεθνής οικονοµική αστάθεια
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 
«Η παραποµπή ενός υπουργού στο Ειδικό 
∆ικαστήριο παράγει αποτελέσµατα, αλλά 
απαιτείται καταδίκη»
08 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η Σαρακοστή ξεκινά µε 
παρέλαση ΣΥΡΙΖΑ στην Προανακριτική
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ι. ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ «Η υπόθεση 
Novartis έθεσε εν αµφιβόλω τον θεσµό των 
προστατευόµενων µαρτύρων»
10 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Novartis τέλος… 
Εκτεταµένο Παραδικαστικό;
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΚΟΥΒΕΛΑΣ «Μόνο τα 
µέσα απλής υγιεινής και η καραντίνα µπορούν να 
έχουν αποτέλεσµα»
12 // BUSINESS ΕΛΠΕ: Κέρδη 185 εκατ. ευρώ 
το 2019
13 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τα 10 σηµεία-κλειδιά για τη 
ρύθµιση οφειλών
14-15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Το σιντριβάνι επιστρέφει 

στην πλατεία Οµονοίας
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Λάθη στη διαχείριση του 
κοροναϊού
17 // TV Το Mega αλλάζει τα δεδοµένα στο 
τηλεοπτικό τοπίο

FREE TIME
31 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
32-33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡ. ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ «Τα 
“Τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν” είναι ένα έργο που 
δεν µε αφήνει να το αφήσω»
34 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
35 // ΠΡΟΣΩΠΟ Ν. ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ «Συνεχώς 
ξαναθυµάσαι πράγµατα για σένα»
36 // COOK FILES Ταϊλανδέζικες γαρίδες στα 
κάρβουνα
37 // BOOKS Τέσσερα βιβλία για τον Μάρτιο
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη ζωή

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

Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με 
το Καταστατικό της και το Νόμο, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020, 
στις 12:00 το μεσημέρι, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 
21, 2ος όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019 (του 
Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Καταστατικό της 
Τράπεζας), καθώς και της διαχείρισης, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της 
Τράπεζας.
Ανάγνωση της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
της χρήσης 2019.
Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2019, μετά της επ’ αυτών και της διαχείρισης 
Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2019, σύμφωνα με το άρθρο 71 του 
Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 842.313.498.-, ως εξής:

Μέρισμα προς καταβολή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή 
σε 19.864.886 μετοχές ευρώ 13.349.203.-
Έκτακτο αποθεματικό ευρώ 50.000.000.-
Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 778.964.295.-

Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.
Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη 
χρήση 2019.
Καθορισμός αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2020.
Απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε 
προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2019.
Εκλογή Συμβούλων.
Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2020.
α. Έγκριση διορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τον μέχρι τη Γενική Συνέλευση χρόνο.
β. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
Ανακοίνωση διορισμού μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής. 
Λοιπές Ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω 
αντιπροσώπου, τηρουμένων των περιορισμών των άρθρων 8, 13 και 14 του Καταστατικού, ο κύριος 
τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών, που είναι εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος 
Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» 
(ΕΛ.Κ.Α.Τ.) της «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.), 
στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν 
από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, εν προκειμένω της Κυριακής 15 Μαρτίου 
2020 (ημερομηνία καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών του. Ανά εβδομήντα 
πέντε (75) μετοχές παρέχουν στον κύριο αυτών το δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Μέτοχοι, που 
έχουν λιγότερες από εβδομήντα πέντε (75) μετοχές, μπορούν να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο 
μέτοχο, ο οποίος μπορεί να παραστεί στη Συνέλευση, εφόσον συγκεντρώνει την αντιπροσωπεία 
τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστατικού, σε συνδυασμό 
με τη 2/29.2.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί αναπροσαρμογής –από 
είκοσι πέντε (25) σε εβδομήντα πέντε (75)- του ελάχιστου αριθμού μετοχών που απαιτείται για την 
παροχή δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μετά την επελθούσα -κατ’ 
άρθρο 9 του Καταστατικού- διάσπαση της μετοχής της Τράπεζας, σύμφωνα με την 1/17.1.2000 
απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την 8/4.2.2000 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου – ΦΕΚ Α΄ 17/7.2.2000).
Τα δικαιώματα διοικήσεως, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παραστάσεως και ψήφου 
στη Γενική Συνέλευση, αναστέλλονται για τους μετόχους που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 
8 του Καταστατικού (όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ.β’ του 
ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]), ήτοι πρόσωπα επί των οποίων η Τράπεζα ασκεί εποπτεία 
σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού ή με διάταξη νόμου, επιχειρήσεις συνδεδεμένες 
με αυτά, μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή διαχειριστές τέτοιων προσώπων, σύζυγοι και 
συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθμού.
Επίσης, ουδείς μέτοχος, εκτός του Δημοσίου και όσων εμπίπτουν στο άρθρο 2 του ν. 2292/1953, 
δύναται να ασκήσει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου για αριθμό ψήφων υπερβαίνοντα το 
αντιστοιχούν σε δύο εκατοστά του μετοχικού κεφαλαίου ποσοστό (τελευταίο εδάφιο του άρθρου 13 
του Καταστατικού, όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ. γ’ 
του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]).
Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση καλούνται να προσέλθουν στην 
Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος για να παραλάβουν τα 
δελτία εισόδου τους μέχρι και την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020.
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα 
αρχεία του ως άνω Συστήματος Άυλων Τίτλων.
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως. Οι μέτοχοι που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον 
εν λόγω διορισμό οφείλουν να καταθέσουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας 

της Τράπεζας της Ελλάδος σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα 
ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 18 Μαρτίου 
2020, συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, το οποίο 
είναι διαθέσιμο και στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας www.bankofgreece.gr στην ενότητα 
«Ενημέρωση Μετόχων».
Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες 
Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.
Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους 
και πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα σύμφωνα με 
το νόμο. Σε περίπτωση που τα ως άνω έγγραφα έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα 
της Τράπεζας, αρκεί να γίνει σχετική αναφορά στο έντυπο αντιπροσώπευσης ή να υπάρξει σχετική 
έγγραφη ενημέρωση.
Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, επιτρεπομένου 
του διορισμού μέχρι τριών (3) αντιπροσώπων ανά μέτοχο. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για 
περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της 
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο 
στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα 
συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.
Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:
α)  Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που 

ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, 
β)  Μέλος του Γενικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί 

τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο 
οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,

γ)  Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου 
νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της 
Τράπεζας,

δ)  Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις 
ανωτέρω περιπτώσεις α έως και γ.

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με 
οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο 
διεξαγωγής της, ούτε η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία από απόσταση, διά 
αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση.
Μέτοχοι δικαιούμενοι ψήφου σύμφωνα με τα ανωτέρω εκπροσωπούντες:
α) το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας:
1)  Δικαιούνται να ζητήσουν από το Γενικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια 

διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Γενικό 
Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (καταληκτική 
ημερομηνία: Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020). Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην 
ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση 
από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο 
τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
της Γενικής Συνέλευσης (καταληκτική ημερομηνία: Σάββατο 7 Μαρτίου 2020) και ταυτόχρονα 
τίθεται στη διάθεση των μετόχων στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας.

2)  Δικαιούνται να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην 
αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με αίτηση η οποία πρέπει να περιέλθει στο Γενικό 
Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης 
(καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020). Τα εν λόγω σχέδια αποφάσεων 
τίθενται στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της 
Γενικής Συνέλευσης (καταληκτική ημερομηνία: Σάββατο 14 Μαρτίου 2020).

β) το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, δικαιούνται να ζητήσουν 
από το Γενικό Συμβούλιο να χορηγήσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των 
εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας κατόπιν αίτησής τους που 
πρέπει να περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη 
Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Σάββατο 14 Μαρτίου 2020).
Κατόπιν αίτησης οιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον 
πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Σάββατο 14 Μαρτίου 
2020), το Γενικό Συμβούλιο παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες 
πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές 
πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας. 
Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, καθώς επίσης οι πληροφορίες 
του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό 
τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων». Τα 
εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Μετοχών 
του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος, Ε. Βενιζέ λου 21, Αθήνα (τηλ. 210-320 2064, 
210-320 3341 και 210-320 3288, fax 210-322 6371).

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2020
Με εντολή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 
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Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με 
το Καταστατικό της και το Νόμο, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020, 
στις 12:00 το μεσημέρι, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 
21, 2ος όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019 (του 
Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Καταστατικό της 
Τράπεζας), καθώς και της διαχείρισης, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της 
Τράπεζας.
Ανάγνωση της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
της χρήσης 2019.
Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2019, μετά της επ’ αυτών και της διαχείρισης 
Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2019, σύμφωνα με το άρθρο 71 του 
Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 842.313.498.-, ως εξής:

Μέρισμα προς καταβολή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή 
σε 19.864.886 μετοχές ευρώ 13.349.203.-
Έκτακτο αποθεματικό ευρώ 50.000.000.-
Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 778.964.295.-

Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.
Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη 
χρήση 2019.
Καθορισμός αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2020.
Απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε 
προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2019.
Εκλογή Συμβούλων.
Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2020.
α. Έγκριση διορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τον μέχρι τη Γενική Συνέλευση χρόνο.
β. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
Ανακοίνωση διορισμού μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής. 
Λοιπές Ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω 
αντιπροσώπου, τηρουμένων των περιορισμών των άρθρων 8, 13 και 14 του Καταστατικού, ο κύριος 
τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών, που είναι εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος 
Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» 
(ΕΛ.Κ.Α.Τ.) της «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.), 
στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν 
από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, εν προκειμένω της Κυριακής 15 Μαρτίου 
2020 (ημερομηνία καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών του. Ανά εβδομήντα 
πέντε (75) μετοχές παρέχουν στον κύριο αυτών το δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Μέτοχοι, που 
έχουν λιγότερες από εβδομήντα πέντε (75) μετοχές, μπορούν να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο 
μέτοχο, ο οποίος μπορεί να παραστεί στη Συνέλευση, εφόσον συγκεντρώνει την αντιπροσωπεία 
τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστατικού, σε συνδυασμό 
με τη 2/29.2.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί αναπροσαρμογής –από 
είκοσι πέντε (25) σε εβδομήντα πέντε (75)- του ελάχιστου αριθμού μετοχών που απαιτείται για την 
παροχή δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μετά την επελθούσα -κατ’ 
άρθρο 9 του Καταστατικού- διάσπαση της μετοχής της Τράπεζας, σύμφωνα με την 1/17.1.2000 
απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την 8/4.2.2000 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου – ΦΕΚ Α΄ 17/7.2.2000).
Τα δικαιώματα διοικήσεως, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παραστάσεως και ψήφου 
στη Γενική Συνέλευση, αναστέλλονται για τους μετόχους που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 
8 του Καταστατικού (όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ.β’ του 
ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]), ήτοι πρόσωπα επί των οποίων η Τράπεζα ασκεί εποπτεία 
σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού ή με διάταξη νόμου, επιχειρήσεις συνδεδεμένες 
με αυτά, μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή διαχειριστές τέτοιων προσώπων, σύζυγοι και 
συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθμού.
Επίσης, ουδείς μέτοχος, εκτός του Δημοσίου και όσων εμπίπτουν στο άρθρο 2 του ν. 2292/1953, 
δύναται να ασκήσει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου για αριθμό ψήφων υπερβαίνοντα το 
αντιστοιχούν σε δύο εκατοστά του μετοχικού κεφαλαίου ποσοστό (τελευταίο εδάφιο του άρθρου 13 
του Καταστατικού, όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ. γ’ 
του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]).
Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση καλούνται να προσέλθουν στην 
Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος για να παραλάβουν τα 
δελτία εισόδου τους μέχρι και την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020.
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα 
αρχεία του ως άνω Συστήματος Άυλων Τίτλων.
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως. Οι μέτοχοι που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον 
εν λόγω διορισμό οφείλουν να καταθέσουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας 

της Τράπεζας της Ελλάδος σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα 
ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 18 Μαρτίου 
2020, συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, το οποίο 
είναι διαθέσιμο και στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας www.bankofgreece.gr στην ενότητα 
«Ενημέρωση Μετόχων».
Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες 
Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.
Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους 
και πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα σύμφωνα με 
το νόμο. Σε περίπτωση που τα ως άνω έγγραφα έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα 
της Τράπεζας, αρκεί να γίνει σχετική αναφορά στο έντυπο αντιπροσώπευσης ή να υπάρξει σχετική 
έγγραφη ενημέρωση.
Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, επιτρεπομένου 
του διορισμού μέχρι τριών (3) αντιπροσώπων ανά μέτοχο. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για 
περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της 
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο 
στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα 
συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.
Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:
α)  Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που 

ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, 
β)  Μέλος του Γενικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί 

τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο 
οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,

γ)  Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου 
νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της 
Τράπεζας,

δ)  Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις 
ανωτέρω περιπτώσεις α έως και γ.

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με 
οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο 
διεξαγωγής της, ούτε η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία από απόσταση, διά 
αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση.
Μέτοχοι δικαιούμενοι ψήφου σύμφωνα με τα ανωτέρω εκπροσωπούντες:
α) το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας:
1)  Δικαιούνται να ζητήσουν από το Γενικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια 

διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Γενικό 
Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (καταληκτική 
ημερομηνία: Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020). Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην 
ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση 
από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο 
τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
της Γενικής Συνέλευσης (καταληκτική ημερομηνία: Σάββατο 7 Μαρτίου 2020) και ταυτόχρονα 
τίθεται στη διάθεση των μετόχων στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας.

2)  Δικαιούνται να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην 
αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με αίτηση η οποία πρέπει να περιέλθει στο Γενικό 
Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης 
(καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020). Τα εν λόγω σχέδια αποφάσεων 
τίθενται στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της 
Γενικής Συνέλευσης (καταληκτική ημερομηνία: Σάββατο 14 Μαρτίου 2020).

β) το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, δικαιούνται να ζητήσουν 
από το Γενικό Συμβούλιο να χορηγήσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των 
εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας κατόπιν αίτησής τους που 
πρέπει να περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη 
Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Σάββατο 14 Μαρτίου 2020).
Κατόπιν αίτησης οιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον 
πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Σάββατο 14 Μαρτίου 
2020), το Γενικό Συμβούλιο παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες 
πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές 
πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας. 
Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, καθώς επίσης οι πληροφορίες 
του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό 
τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων». Τα 
εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Μετοχών 
του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος, Ε. Βενιζέ λου 21, Αθήνα (τηλ. 210-320 2064, 
210-320 3341 και 210-320 3288, fax 210-322 6371).

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2020
Με εντολή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
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Η 
Ελλάδα βαδίζει προς 
την «τέλεια καται-
γίδα», στην οποία θα 
μετρήσουμε τις αντο-
χές και τις δυνατότητές 
μας. Συνδυάζονται διά-
φοροι αρνητικοί παρά-

γοντες για να δημιουργήσουν νέες προκλήσεις, 
στις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκρι-
θούμε.
Είναι φανερό ότι όλοι μας, από την κυβέρνηση 
μέχρι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από τη 
δημόσια διοίκηση μέχρι τους ίδιους τους πολίτες, 
πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδο της συμπερι-
φοράς και της αποτελεσματικότητας, για να απο-
φύγουμε τα χειρότερα.
Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης δίνει το καλό 
παράδειγμα με τη συστηματική προσέγγιση των 
θεμάτων και την εργατικότητα που τον διακρί-
νει, αλλά είναι τέτοιες οι διαστάσεις των δυσκο-
λιών που έχουμε μπροστά μας ώστε επιβάλλεται 
η δημιουργία μιας νέας πολιτικής, αυτοδιοικητι-
κής και κοινωνικής δυναμικής.

Ο Ερντογάν σε αδιέξοδο
Το σκληρό χτύπημα που δέχτηκαν τα τουρκικά 
στρατεύματα στην περιοχή της Ιντλίμπ στη Συρία 
αναδεικνύει το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται ο 
Ερντογάν.
Οι «μάρτυρες» –έτσι αποκαλεί ο Τούρκος Πρόε-
δρος τους νεκρούς των τουρκικών στρατευμάτων 
σε Συρία και Λιβύη– αυξήθηκαν δραματικά μετά 

ΜΠΡΟΣΤΆ  
ΣΤΗΝ «ΤΈΛΈΙΆ ΚΆΤΆΙΓΙΔΆ»

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ερντογάν, προσφυγικό, κοροναϊός, διεθνής οικονομική 
αστάθεια, σε ένα επικίνδυνο κοκτέιλ.

Οι περιπέτειες του 
Ερντογάν στη Συρία τον 
κάνουν πιο απρόβλεπτο.

το χτύπημα της συριακής αεροπορίας κατά τουρ-
κικής φάλαγγας τεθωρακισμένων οχημάτων στην 
περιοχή της Ιντλίμπ.
Ο Ερντογάν έχει δώσει διορία στο καθεστώς 
Άσαντ μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου για να αποσύ-
ρει τις δυνάμεις του από την περιοχή της Ιντλίμπ, 
τελευταίο προπύργιο των αντικαθεστωτικών δυ-
νάμεων, που αποτελούνται κυρίως από τζιχα-
ντιστές και αντάρτες που ελέγχονται από την Ά-
γκυρα.
Με βάση τη Συμφωνία του Σότσι του 2018, τα 
στρατεύματα του Άσαντ δεν έπρεπε να προχωρή-
σουν στην επανακατάληψη ολόκληρης της περι-
οχής της Ιντλίμπ και οι τουρκικές δυνάμεις όφει-
λαν να αδρανοποιήσουν τους τζιχαντιστές, που 
αναδείχθηκαν σε κυρίαρχη αντικαθεστωτική δύ-
ναμη.
Τα τουρκικά στρατεύματα δεν ήλεγξαν τους τζι-
χαντιστές, γιατί κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύ-
σκολο και θα απαιτούσε ποταμούς αίματος για να 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

εξουδετερωθούν 20.000-25.000 φανατικοί έτοι-
μοι για όλα, και η Δαμασκός αποφάσισε να επιδι-
ώξει την πλήρη επανακατάληψη της περιοχής της 
Ιντλίμπ, υποστηριζόμενη από τη Ρωσία.
Οι εξελίξεις έχουν φέρει τον Ερντογάν σε εξαιρε-
τικά δύσκολη θέση. Αν πραγματοποιήσει τις απει-
λές του σε βάρος της Συρίας και απαντήσει στον 
θάνατο δεκάδων Τούρκων στρατιωτών με κλιμά-
κωση των επιχειρήσεων, η Τουρκία θα μπει πιο 
βαθιά στο τέλμα του εμφυλίου της Συρίας που ξε-
κίνησε το 2011 και φαίνεται να φτάνει στο τέλος 
του με επικράτηση των δυνάμεων του Άσαντ, που 
υποστηρίζονται από Ιρανούς Φρουρούς της Επα-
νάστασης και τη ρωσική αεροπορία.
Η Τουρκία έχει το δυναμικό για να απαντήσει 
σκληρά στο καθεστώς της Συρίας, αλλά είναι πρα-
κτικά αδύνατο να επικρατήσει πλήρως σε μια πε-
ριοχή που αποτελεί πλέον το επίκεντρο ενός ανε-
λέητου εμφυλίου. Οι «μάρτυρες» Τούρκοι στρα-
τιωτικοί θα γίνουν εκατοντάδες, χωρίς να είναι 
βέβαιο ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα οδη-
γήσουν σε πολιτικό αποτέλεσμα.
Από την άλλη, είναι πολύ δύσκολο για τον Ερ-
ντογάν να σημάνει υποχώρηση και να αναλάβει 
το πολιτικό κόστος. Αν αφήσει την περιοχή της Ι-
ντλίμπ στον έλεγχο των συριακών στρατευμάτων, 
θα καταρρεύσει η στρατηγική του στη Συρία, η 
οποία έχει τους ακόλουθους στόχους:
Πρώτον, να συντηρήσει τον εμφύλιο, στον οποίο 
τόσο συνέβαλε η Άγκυρα για να περιορίσει την 
κυριαρχία του Άσαντ στα εδάφη της Συρίας και 
να επιβληθεί σε ορισμένα από αυτά τουρκική ε-

πικυριαρχία.
Δεύτερον, να συγκρατήσει τις ροές των προσφύ-
γων. Τους τελευταίους μήνες σχεδόν 1 εκατομμύ-
ριο πρόσφυγες εγκατέλειψαν την περιοχή της Ι-
ντλίμπ, όπου είχαν συγκεντρωθεί 3,5 εκατομμύ-
ρια Σύροι στην προσπάθειά τους να αποφύγουν 
την «εκδίκηση» ενός αδίστακτου καθεστώτος.
Τρίτον, σε περίπτωση που ο Ερντογάν εγκαταλεί-
ψει την περιοχή της Ιντλίμπ, θα μεγαλώσουν οι 
πιέσεις για να εγκαταλείψει και τις περιοχές των 
Κούρδων της Συρίας που κατέλαβαν τα τουρκικά 
στρατεύματα υποστηριζόμενα από Σύρους ατά-
κτους.
Η τουρκική οικονομία και ειδικά το εθνικό νό-
μισμα δέχονται μεγάλη πίεση από τη φιλόδοξη 
στρατηγική του Ερντογάν, οι δυνάμεις της αντι-
πολίτευσης τον καταγγέλλουν για τις απώλειες 
των ενόπλων δυνάμεων, ενώ οι εθνικιστές σύμμα-
χοί του τον παροτρύνουν να κηρύξει ανοιχτά τον 
πόλεμο στη Συρία.
Η εικόνα του Ερντογάν είναι πλέον εικόνα «πλη-
γωμένου θηρίου» και αυτό βέβαια δεν είναι καλό 
για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και 
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όσο αποτυγχάνει 
ο Ερντογάν στο στρατιωτικό πεδίο, τόσο ενισχύ-
ονται οι φήμες για ενδεχόμενο στρατιωτικό πρα-
ξικόπημα και μεγαλώνει η δική του ανασφάλεια. 
Μπορεί να επιδιώξει τη συντήρηση ή τη δημι-
ουργία νέων εστιών έντασης –για παράδειγμα, σε 
Κύπρο, Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο– για να τρα-
βήξει την προσοχή της τουρκικής κοινής γνώμης 
μακριά από το τέλμα της Ιντλίμπ.

Νέο κύμα προσφύγων
Οι επιθέσεις των στρατευμάτων της Συρίας κατά 
των αμάχων στην περιοχή της Ιντλίμπ είναι πραγ-
ματικά θηριώδεις και έχουν δημιουργήσει ένα 
νέο κύμα προσφύγων –κυρίως γυναικόπαιδα– 
της τάξης του ενός εκατομμυρίου.
Όλοι αυτοί κατευθύνονται προς τα σύνορα με την 
Τουρκία σε αναζήτηση ασφάλειας, ακυρώνοντας 
στην πράξη την επεκτατική στρατηγική του Ερ-
ντογάν.
Το σκεπτικό της εισβολής των τουρκικών στρα-
τευμάτων στις περιοχές των Κούρδων της Συρίας 
ήταν, εκτός από την καταπολέμηση της κουρδι-
κής «τρομοκρατίας», η δημιουργία μιας ζώνης α-
σφαλείας που θα ελεγχόταν από την Τουρκία και 
θα «φιλοξενούσε» 1 έως 2 εκατομμύρια πρόσφυ-
γες από τα 3,5 εκατομμύρια που βρίσκονται ήδη 
στην Τουρκία.
Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, οι συριακές 
περιπέτειες του Ερντογάν δεν οδηγούν στη μεί-
ωση των Σύρων προσφύγων στην Τουρκία αλλά 
στην αύξησή τους στα 4 ή και στα 4,5 εκατομμύ-
ρια.
Πρόκειται για τεράστιο πολιτικό και κοινωνικό 
πρόβλημα. Η μαζική παρουσία Σύρων προσφύ-
γων σε μεγάλα αστικά κέντρα και πρώτα απ’ όλα 
στην Κωνσταντινούπολη προκαλεί μεγάλες κοι-
νωνικές εντάσεις, τις οποίες χρεώνονται πολιτικά 
ο Ερντογάν και οι συνεργάτες του.
Με δηλώσεις τους διάφοροι Τούρκοι αξιωματού-
χοι αφήνουν να εννοηθεί ότι στην περίπτωση που 
αυξηθεί ο αριθμός των Σύρων προσφύγων στην 
Τουρκία θα επιτρέψουν την έξοδο ενός σημαντι-
κού αριθμού από αυτούς προς την Ε.Ε., με χώρες 
πρώτης υποδοχής τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. 
Είναι γνωστό ότι ο Μπορίσοφ εφαρμόζει στη 
Βουλγαρία μια πολύ σκληρή πολιτική έναντι των 
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προσφύγων, που στηρίζεται σε επιτηρούμενους 
φράχτες και βίαιες επαναπροωθήσεις. Αυτό αφή-
νει την Ελλάδα μόνη, εκτεθειμένη σε πιθανή επα-
νάληψη του 2015-2016, οπότε ο Ερντογάν άφησε 
να μετακινηθούν 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και 
μετανάστες από την Τουρκία σε αναπτυγμένες 
χώρες της Ε.Ε. μέσω Ελλάδας.
Η κατάσταση όμως σήμερα είναι εντελώς δια-
φορετική για την πατρίδα μας, μετά την εμπει-
ρία του «λιάζονται» και την κοινωνική και πολι-
τική αναστάτωση που προκάλεσε η εμφάνιση 1 
εκατομμυρίου προσφύγων σε Αυστρία, Γερμα-
νία και Σουηδία. Οι Ευρωπαίοι επέβαλαν στον 
τότε πρωθυπουργό, κ. Τσίπρα, τη μετατροπή 
της Ελλάδας σε χώρα εγκλωβισμού. Σε απλά 
ελληνικά, αν περάσουν τα σύνορα μερικές ε-
κατοντάδες χιλιάδες Σύροι πρόσφυγες προερ-
χόμενοι από την Τουρκία, αυτή τη φορά είναι 
βέβαιο ότι δεν θα γίνουν δεκτοί από Αυστρία, 
Γερμανία, Σουηδία, όπως το 2015-2016, και θα 
παραμείνουν στη χώρα μας.

Μάχη με τον χρόνο
Η κυβέρνηση δίνει μια δύσκολη μάχη με τον 
χρόνο σε ό,τι αφορά το προσφυγικό-μεταναστευ-
τικό. Ο Μητσοτάκης, αξιοποιώντας το κύρος που 
έχει στην Ε.Ε., έχει πείσει τους Ευρωπαίους ότι 
πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες του Δουβλίνου, οι 
οποίοι είναι σε βάρος των χωρών πρώτης υποδο-
χής.
Αναμένεται να εκδηλωθεί πρωτοβουλία κατά τη 
διάρκεια της γερμανικής προεδρίας του Ευρωπα-
ϊκού Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2020, 
για να γίνονται δεκτοί από τις άλλες χώρες της 
Ε.Ε. όσοι υποβάλλουν αίτημα χορήγησης πολιτι-
κού ασύλου στην Ελλάδα και αυτό γίνεται δεκτό 
σε πρώτο βαθμό.
Για να γίνει όμως αυτό και να αναλάβουν οι άλλες 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις το σχετικό πολιτικό 
κόστος πρέπει να δημιουργηθούν τα λεγόμενα 
«κλειστά κέντρα», στα οποία θα ζουν και θα κρί-
νονται με γρήγορες διαδικασίες όσοι υποβάλλουν 
αίτημα χορήγησης ασύλου. Αυτοί των οποίων το 
αίτημα γίνεται κατ’ αρχήν δεκτό θα έχουν δικαί-
ωμα να πάνε σε όποια χώρα της Ε.Ε. επιθυμούν, 
ενώ οι άλλοι θα επαναπροωθούνται στην Τουρκία 
ή στη χώρα προέλευσής τους.
Προς το παρόν, έχουμε κολλήσει στην κατα-
σκευή των λεγόμενων «κλειστών κέντρων» λόγω 

των δυναμικών αντιδράσεων πολλών κατοίκων 
και αυτοδιοικητικών παραγόντων, ιδιαίτερα στη 
Λέσβο και στη Χίο.
Η αποτελεσματική λειτουργία αυτών των κέντρων 
είναι ακόμη πιο δύσκολη από την κατασκευή 
τους, γιατί χρειάζονται καλή οργάνωση και καλή 
στελέχωση με συνοριοφύλακες, κοινωνικούς λει-
τουργούς, διερμηνείς, στελέχη της Frontex, ειδι-
κούς που μπορούν να κρίνουν τις αιτήσεις χορή-
γησης ασύλου κ.λπ. Η κυβέρνηση δίνει μάχη με 
τον χρόνο γνωρίζοντας ότι αν συνεχιστεί η χαώ-
δης κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά νησιά 
πρώτης υποδοχής προσφύγων, οι Ευρωπαίοι δεν 
θα βάλουν την υπογραφή τους για την αλλαγή των 
κανόνων του Δουβλίνου και η Ελλάδα θα παρα-
μείνει χώρα εγκλωβισμού σε ολοένα πιο δύσκο-
λες συνθήκες.
Με αυξημένη την πιθανότητα να υπάρξει ένα νέο 
κύμα προσφύγων εξαιτίας των εξελίξεων στην πε-
ριοχή της Ιντλίμπ στη Συρία, δεν υπάρχει καιρός 
για χάσιμο.
Ο περιφερειάρχης κ. Μουτζούρης και όσοι εκ-
φράζουν με δυναμικό και συχνά απαράδεκτο 
τρόπο τις αντιρρήσεις τους προς την κυβερνητική 
πολιτική πρέπει να αντιληφθούν ότι δημιουρ-
γούν τεράστιο πρόβλημα σε αυτούς που εμφανί-
ζονται να εκπροσωπούν. Ουσιαστικά, δυναμιτί-
ζουν την ευρωπαϊκή λύση, προσφέροντας άφθονα 
επιχειρήματα στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που 
μετά την εμπειρία του 2015-2016 διστάζουν να 
μοιραστούν με την Ελλάδα το βάρος του προσφυ-
γικού-μεταναστευτικού. Όσο πιο χαώδης είναι η 
κατάσταση σε Λέσβο και Χίο, τόσο πιο εύκολα θα 
πουν «όχι» στην προσπάθεια Μητσοτάκη να αλ-
λάξουν οι κανόνες του Δουβλίνου και να πραγμα-
τοποιηθεί η αποσυμφόρηση από τα νησιά του Αι-

Στην Ιταλία, όπως και στην Ελλάδα, δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί η κινεζική μέθοδος περιορισμού του κοροναϊού.

γαίου προς την Ε.Ε.

Η απειλή του κοροναϊού
Την κατάσταση περιπλέκει η διαφαινόμενη εκ-
δήλωση επιδημίας κοροναϊού στη χώρα μας και, 
απ’ ό,τι φαίνεται, πανδημίας σε παγκόσμιο επί-
πεδο.
Το πρωί της Παρασκευής 28 Φεβρουαρίου είχαν 
καταγραφεί 2.848 θάνατοι και 83.386 κρούσματα 
κοροναϊού σε 44 χώρες. Οι αριθμοί αυτοί αυξά-
νονται με εντυπωσιακή ταχύτητα, ενώ η ιατρική 
και επιστημονική κοινότητα αδυνατούν να δώ-
σουν πλήρεις απαντήσεις για το φαινόμενο που 
εκδηλώνεται και φαίνεται ότι απέχουμε πολλούς 
μήνες από την παραγωγή και διάθεση εμβολίου.
Εντυπωσιακή είναι η διάδοση του κοροναϊού 
στην Ιταλία, η οποία έχει παρόμοια κοινωνικά χα-
ρακτηριστικά μ’ εμάς. Το πρωί της Παρασκευής 
28 Φεβρουαρίου είχαν καταγραφεί στην Ιταλία 
17 θάνατοι και 655 κρούσματα κοροναϊού. Η ιτα-
λική, όπως και η ελληνική, είναι μια ανοιχτή κοι-
νωνία, ενώ και στις δύο χώρες έχουμε μια αρκετά 
χαλαρή δημόσια διοίκηση. Αυτό σημαίνει ότι δεν 
μπορεί να εφαρμοστεί η κινεζική μέθοδος ελέγ-
χου της διάδοσης του κοροναϊού, που στηρίζεται 
σε σκληρά μέτρα και απαγορεύσεις.
Μπορούμε, λοιπόν, να περιμένουμε τη διάδοση 
του κοροναϊού στην Ελλάδα, στα πρότυπα της Ι-
ταλίας. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια νέου 
τύπου πρόκληση, με σοβαρούς κινδύνους για τη 
δημόσια υγεία αλλά και την οικονομία.
Οι περισσότεροι επιστήμονες καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι 80% όσων νοσούν δεν αντιμετω-
πίζουν κανένα πρόβλημα, 18% δοκιμάζονται αλλά 
αντέχουν και 2% χάνουν τη μάχη με τον ιό. Μια 
ματιά στα στατιστικά στοιχεία της Ιταλίας δείχνει 

ότι το ποσοστό θανάτων σε σχέση με τα κρού-
σματα είναι υψηλότερο από τη βασική εκτίμηση 
της επιστημονικής κοινότητας. Αυτό μπορεί να ο-
φείλεται στην εξαιρετικά πιθανή μη καταγραφή 
όλων των κρουσμάτων ή στο ότι η απειλή για τη 
δημόσια υγεία είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι έχει ε-
κτιμηθεί.
Σε κάθε περίπτωση, η έλευση του κοροναϊού στη 
χώρα μας ενισχύει το μήνυμα που μας στέλνει το 
προσφυγικό-μεταναστευτικό και η μετατροπή της 
Τουρκίας σε βασικό παράγοντα αστάθειας στην 
ευρύτερη περιοχή μας.
Τα χαλαρά και τα πρόχειρα με τα οποία έχουμε 
διαπαιδαγωγηθεί πρέπει να τα ξεχάσουμε και να 
αρχίσουμε να δείχνουμε σε όλα τα επίπεδα μεγα-
λύτερη υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα και 
καλύτερη οργάνωση. Το γνώριμο νεοελληνικό 
«αλαλούμ» είναι εντελώς ξεπερασμένο από τις ε-
ξελίξεις και αν δεν αλλάξουμε τρόπο προσέγγισης 
στις σύγχρονες προκλήσεις θα κινδυνέψουμε να 
βρεθούμε αντιμέτωποι με έναν φοβερό λογαρια-
σμό.

Επιστροφή της οικονομικής κρίσης;
Στη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας έγιναν ι-
διαίτερα αισθητές οι συνέπειες του κοροναϊού για 
την παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και φυσικά την 
ελληνική οικονομία.
Οι διεθνείς αγορές είχαν τη χειρότερη εβδομάδα 
από την εποχή της κρίσης του 2008. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι οι αμερικανικές μετοχές υποχώρη-
σαν κατά μέσο όρο κατά 10% από τα ύψη-ρεκόρ τα 
οποία είχαν επιτύχει.
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κινεζική οικο-
νομία, αλλά και οι σοβαρές συνέπειες που έχει 
αρχίσει να έχει ο κοροναϊός στην ευρωπαϊκή οι-
κονομία, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα κρίσης. 
Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο για οικονομίες όπως 
η ελληνική, εφόσον παραμένουν αδύνατοι κρίκοι 
του διεθνούς οικονομικού συστήματος, παρά τη 
σημαντική βελτίωση που έχουν επιτύχει.

Η ιταλική ασθένεια
Η Ιταλία χτυπήθηκε από τον κοροναϊό σε μια ι-
διαίτερα κρίσιμη φάση για την οικονομία της. Το 
δ΄ τρίμηνο του 2019 είχαμε μείωση του ιταλικού 
ΑΕΠ και αυτό επρόκειτο να συμβεί και το α΄ τρί-
μηνο του 2020. Η μείωση του ΑΕΠ σε μια χώρα 
δύο συνεχόμενα τρίμηνα θεωρείται από τεχνική 



τελευταίας εικοσαετίας, ενώ η πέμπτη έκθεση ε-
νισχυμένης εποπτείας που παρουσίασε η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή στήριζε τη γενική εικόνα μιας 
οικονομίας που περνάει σταδιακά από την ανά-
καμψη στην ανάπτυξη.
Δυστυχώς, όλα αυτά πρόκειται να αμφισβητη-
θούν. Δεν ξέρουμε ακριβώς σε ποιον βαθμό, γιατί 
προς το παρόν η επιστημονική κοινότητα δεν 
μπορεί να απαντήσει αν ο κοροναϊός και οι συνέ-
πειές του θα είναι μαζί μας τρεις, έξι, εννέα ή δώ-
δεκα μήνες. Ούτε γνωρίζουμε ακριβώς τις διαστά-
σεις της απειλής για τη δημόσια υγεία.
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει, σε αυτή τη φάση, 
η ελληνική οικονομία είναι πολλές και διαφορε-
τικού τύπου.
Πρώτον, απομακρυνόμαστε σταδιακά από τα ιδα-
νικά, για μια χώρα με το χρέος της Ελλάδας, επι-
τόκια δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου.
Τα επιτόκια δανεισμού εξακολουθούν να είναι 
ευνοϊκά, αλλά αρχίζει να ενισχύεται η απόκλιση 
(τα spreads) με τα επιτόκια δανεισμού του Δημο-
σίου των οικονομικά ισχυρότερων χωρών της Ευ-

ρωζώνης. Αναγκαστικά η διαχείριση του δημό-
σιου χρέους θα γίνει λιγότερο φιλόδοξη, αν και 
πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι ανάγκες χρηματο-
δότησής του έχουν σε γενικές γραμμές καλυφθεί.
Δεύτερον, ο τουρισμός θα δεχτεί ισχυρό πλήγμα. 
Ένας κλάδος που τα τελευταία χρόνια πήγε από 
ρεκόρ σε ρεκόρ και στήριξε με αυτόν τον τρόπο 
την οικονομία θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Δεν 
μπορεί να γίνει ακριβής εκτίμηση των απωλειών, 
γιατί όλα έχουν σχέση με τη διάρκεια της επιδη-
μίας, πανδημίας του κοροναϊού.
Δεν είναι τυχαίο, πάντως, ότι ο κλάδος των αερο-
πορικών συγκοινωνιών και του τουρισμού δέχε-
ται μεγάλη πίεση στα διεθνή χρηματιστήρια.
Τρίτον, η ελληνική εμπορική ναυτιλία –που είναι 
ένας παγκόσμιος παίκτης– δοκιμάζεται κι αυτή ι-
διαίτερα, εξαιτίας της κατάστασης στην Κίνα. Η 
επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας και τα 
μέτρα κατά της εξάπλωσης του κοροναϊού έχουν 
περιορίσει δραστικά τα φορτία και ρίχνουν χα-
μηλά τους ναύλους.
Τέταρτον, με βασική εξαγωγική αγορά την Ε.Ε., 
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άποψη ύφεση.
Τώρα όλα δείχνουν ότι εξαιτίας του κοροναϊού 
δεν θα έχουμε οριακή υποχώρηση του ιταλικού 
ΑΕΠ το α΄ τρίμηνο του 2020 αλλά μείωση. Αυτό 
θα σημάνει την επιστροφή της Ιταλίας σε περί-
οδο ύφεσης για τέταρτη φορά από την κρίση του 
2008. Δημιουργούνται έτσι εξαιρετικά σοβαρά 
προβλήματα για την Ευρωζώνη.
Το ιταλικό πρόβλημα προστίθεται σε άλλα, όπως 
της Γερμανίας, η οποία δοκιμάζεται και εξαιτίας 
των σοβαρών δυσκολιών στην αγορά της Κίνας.
Η βασική εστία του κοροναϊού στην Ιταλία είναι 
στον οικονομικά αναπτυγμένο βιομηχανικό 
Βορρά, ο οποίος έχει ιδιαίτερα στενές σχέσεις με 
την οικονομία και τη βιομηχανία της Αυστρίας και 
της Γερμανίας.
Ο κοροναϊός φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη δια-
μάχη μεταξύ των υποστηρικτών της δημοσιονομι-
κής αυστηρότητας, όπως η Γερμανία, και των υπο-
στηρικτών της δημοσιονομικής χαλάρωσης για να 
βοηθηθεί η οικονομία, όπως η Ιταλία. Κατά την 
άποψή μου, η Ιταλία πρέπει να απαλλαγεί, με α-
πόφαση του Eurogroup, από ορισμένους δημο-
σιονομικούς περιορισμούς, για να μπορέσει να 
στηρίξει την οικονομία της τώρα που δοκιμάζε-
ται εξαιτίας του κοροναϊού. Τα μέτρα νομισματι-
κής πολιτικής δεν επαρκούν και χρειάζονται δυ-
ναμικές δημοσιονομικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, 
το κόστος των συστημάτων υγείας αναμένεται να 
αυξηθεί εντυπωσιακά λόγω των μέτρων που απαι-
τούνται για την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμε-
τώπιση του κοροναϊού. Η Κριστίν Λαγκάρντ α-
ναμένεται να συνεχίσει τη χαλαρή νομισματική 
πολιτική του Μάριο Ντράγκι στην Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, αλλά οι περισσότεροι ειδικοί 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όσο χαλαρή και 
να γίνει η νομισματική πολιτική, δεν μπορεί να 
καλύψει την έλλειψη μιας δημοσιονομικής πολι-
τικής που θα στηρίξει την Ευρωζώνη αυτή την ε-
ξαιρετικά δύσκολη περίοδο.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι Ευρωπαίοι έχουν 
βγάλει τα αναγκαία συμπεράσματα από την κακή 
και καθυστερημένη διαχείριση της κρίσης του 
2008 και είναι έτοιμοι να κινηθούν γρήγορα και 
αποτελεσματικά αυτή τη φορά.
Η αδυναμία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να υι-
οθετήσει έναν αξιοπρεπή ευρωπαϊκό προϋπολο-
γισμό ενισχύει τον προβληματισμό για τη συλλο-
γική αποτελεσματικότητα των ηγετών της Ευρω-
ζώνης και της Ε.Ε. συνολικά.
Προς το παρόν, αρχίζει να ενισχύεται η συγκρι-
τική θέση των οικονομικά ισχυρότερων και να δέ-
χονται πίεση οι οικονομικά ασθενέστεροι. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το επιτόκιο στο δεκαετές ο-
μόλογο του ελληνικού Δημοσίου, το οποίο είχε 
πέσει κάτω από το φράγμα του 1%, είχε ήδη σκαρ-
φαλώσει το πρωί της Παρασκευής 28 Φεβρουα-
ρίου στο 1,4% λόγω κοροναϊού. Το ιταλικό ήταν 
στο 1,10%, ενώ το επιτόκιο στα δεκαετή ομόλογα 
του γερμανικού Δημοσίου είχε πέσει στο -0,54%, 
εφόσον σε συνθήκες κρίσης η Γερμανία μετατρέ-
πεται σε ένα από τα «καταφύγια» των επενδυτών.

Δοκιμασία για την οικονομία
Η εμφάνιση του κοροναϊού και οι συνέπειες που 
έχει για την παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία 
δημιουργούν μεγάλη πίεση στην ελληνική οικο-
νομία.
Τον Φεβρουάριο καταγράφηκε το καλύτερο οι-
κονομικό κλίμα στη χώρα μας στη διάρκεια της 

οι ελληνικές εξαγωγές θα δυσκολευτούν πολύ να 
συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία.
Οι δυσκολίες δεν θα είναι στο επίπεδο του τουρι-
σμού, θα επηρεάσουν όμως τα μεγέθη και την ίδια 
τη διαμόρφωση του ΑΕΠ.
Η ελληνική οικονομία ήταν εντελώς απροετοί-
μαστη για την κρίση του 2008 και γι’ αυτό πλη-
ρώσαμε έναν αστρονομικό οικονομικό και κοι-
νωνικό λογαριασμό. Τα λάθη στην εφαρμογή των 
μνημονίων και το αχρείαστο τρίτο μνημόνιο μας 
έκαναν να χάσουμε πολύτιμο χρόνο σε σχέση με 
τις άλλες χώρες που μπήκαν σε πρόγραμμα. Οι 
οικονομικές συνέπειες του κοροναϊού έρχονται 
σε μια περίοδο κατά την οποία όλα έδειχναν ότι 
είχαν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για το πέρα-
σμα της οικονομίας από την ανάκαμψη στη στα-
θερή ανάπτυξη.

Το κρίσιμο μέγεθος
Θεωρώ ότι με τις κατάλληλες κινήσεις μπορούμε 
να περιορίσουμε τις οικονομικές απώλειες και να 
καλύψουμε το χαμένο έδαφος μόλις το επιτρέ-
ψουν οι συνθήκες.
Το κρίσιμο μέγεθος είναι κατά την άποψή μου 
τα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου. Ο κορο-
ναϊός θα επηρεάσει, για ένα απροσδιόριστο διά-
στημα, την καθημερινή μας συμπεριφορά και τις 
καταναλωτικές μας συνήθειες. Τα αυτονόητα, από 
την παρουσία μας στο καφενείο μέχρι τη βραδινή 
έξοδο με φιλική συντροφιά σε ένα εστιατόριο, 
θα περιοριστούν. Σε μια οικονομία που στηρίζε-
ται στην εστίαση, στις υπηρεσίες και στην κατα-
νάλωση, η αναγκαστική αλλαγή της συμπεριφο-
ράς μπορεί να προκαλέσει υστέρηση στα φορολο-
γικά έσοδα.
Ενδεχόμενη αστοχία σε ό,τι αφορά τα δημοσιο-
νομικά μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το κλίμα 
και τη συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους. 
Εμείς πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι στη δη-
μοσιονομική διαχείριση και αυτοί να δείξουν με-
γαλύτερη κατανόηση στις πρόσθετες ανάγκες 
χωρών όπως η Ιταλία και η Ελλάδα σε αυτή τη δύ-
σκολη συγκυρία.
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν σπάνιο συν-
δυασμό εξελίξεων και παραγόντων. Ο «πληγωμέ-
νος» Ερντογάν, το διαφαινόμενο νέο κύμα προ-
σφύγων, η απειλή για τη δημόσια υγεία του κο-
ροναϊού και οι σημαντικές οικονομικές συνέπειές 
της δημιουργούν ένα εξαιρετικά σύνθετο και δύ-
σκολο περιβάλλον.
Μπορούμε να τα καταφέρουμε, υπό την προϋπό-
θεση ότι θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.

Τα δραματικά γεγονότα στην Ιντλίμπ δημιουργούν νέο 
κύμα προσφύγων.



Αποτελεί καταφανώς αθέμιτη πρακτική εκπρό-
σωποι της εκτελεστικής εξουσίας να επιχειρούν 
να επεκτείνουν τα όριά της σε βάρος των άλ-
λων εξουσιών.

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

«Ή παραπομπή ενός υπουργού  
στο Ειδικό Δικαστήριο παράγει αποτελέσματα, 

αλλά απαιτείται καταδίκη»

Π
ολιτικές εξελίξεις προβλέπει ο βουλευτής Δράμας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και μέλος της προκαταρκτικής επιτροπής της Βουλής 
για την υπόθεση Novartis Θεόφιλος Ξανθόπουλος σε περί-
πτωση που υπάρξει καταδίκη του πρώην αναπληρωτή υ-
πουργού Δικαιοσύνης από το Ειδικό Δικαστήριο, το δικαστή-

ριο το οποίο, όπως επισημαίνει, «θα κρίνει με αμιγώς νομικά κριτήρια».
Απαντώντας σε ερώτηση για τις διαρροές, ο κ. Ξανθόπουλος σημειώνει 
ότι υπάρχουν και ακριβείς και αποσπασματικές διαρροές, χωρίς να δι-
ευκρινίζει την πηγή των πρώτων ή των δεύτερων, ενώ παίρνει διακρι-
τικές αποστάσεις από τη θέση ότι τα μέλη των κομμάτων στην προκα-
ταρκτική επιτροπή θα αποφασίσουν με κομματικά κριτήρια.
Ο κ. Ξανθόπουλος, ο οποίος έχει διατελέσει πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Δράμας, αποφεύγει να σχολιάσει τη στάση των εισαγγελέων, 
όσο οι υποθέσεις είναι σε εξέλιξη, ενώ αποδοκιμάζει κάθε προσπάθεια 
της εκτελεστικής εξουσίας να επηρεάσει τη δικαστική.

Άνταποκρίνεται η εικόνα που έχει δημιουργηθεί για τις εργασίες της 
προανακριτικής επιτροπής σε όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της;
Προφανώς η εικόνα που έχει δημιουργηθεί στην κοινωνία δεν είναι α-
ποκαλυπτική των όσων συμβαίνουν στην επιτροπή. Αποσπασματικές δι-
αρροές, μερική ενημέρωση, ιδιοτελής προσέγγιση, έντονη πόλωση, δεν 
βοηθούν στην ευκρίνεια των όσων γίνονται στην επιτροπή, αλλά αυτά 
είναι στο πολιτικό παιχνίδι. Στο τέλος, και με τη σύνταξη του πορίσματος 
ή των πορισμάτων, θα φανεί και στον κόσμο η λειτουργία της επιτροπής.

Οι διαρροές που γίνονται από τις εξετάσεις των μαρτύρων είναι ακρι-
βείς; Συνεισφέρουν στην ενημέρωση της κοινής γνώμης;
Επί της αρχής πρέπει να πω ότι είναι αδιανόητο να υπάρχουν διαρροές. 
Και είναι οδυνηρό ότι ακόμη και στην εξέταση των προστατευόμενων 
μαρτύρων στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), όπου 
συμμετείχαν ΜΟΝΟΝ οι εισηγητές των κομμάτων και ο πρόεδρος της 
επιτροπής, υπήρξαν διαρροές! Επί της ουσίας να σας πω ότι υπάρχουν 
ακριβείς διαρροές, που ανταποκρίνονται δηλαδή στα όσα έχει καταθέ-
σει ο μάρτυρας, και υπάρχουν και αποσπασματικές και άρα ανακριβείς 
διαρροές. Δεν κρίνονται όλες με τον ίδιο τρόπο.

Ποια είναι η γνώμη σας για τους προστατευόμενους μάρτυρες, τόσο 
ως θεσμό όσο και ως προς τη συγκεκριμένη υπόθεση;
Ο θεσμός των προστατευόμενων μαρτύρων είναι ένας θεσμός διεθνούς 

Είστε δικηγόρος εδώ και πολλά χρόνια και έχετε διατελέσει πρόεδρος 
του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας. Πώς κρίνετε την παρουσία των 
εισαγγελέων στην υπόθεση Novartis αλλά και στην Προκαταρκτική;
Δεν θα ήθελα να κάνω κρίσεις για εισαγγελικούς λειτουργούς ενόσω και 
οι δύο υποθέσεις είναι σε εξέλιξη. Η μεν υπόθεση Novartis βρίσκεται στα 
χέρια της κ. εισαγγελέως, η δε υπόθεση του κ. Παπαγγελόπουλου είναι 
σε εξέλιξη, και εκτός αυτού είμαι μέλος της επιτροπής, οπότε έχω επι-
πλέον καθήκον τήρησης της μυστικότητας της διαδικασίας.

Άισθάνεστε ότι έχει πληγεί το κύρος της Δικαιοσύνης στην κοινω-
νία; Υπάρχει πολιτική επιρροή στη Δικαιοσύνη και πώς μπορεί να α-
ντιμετωπιστεί;
Η Δικαιοσύνη, ως θεσμός, δεν είναι στο απυρόβλητο. Όπως αντιλαμβά-
νεστε, είναι ιδιαίτερα σημαντικός θεσμός για την ομαλή λειτουργία του 
πολιτεύματος και της κοινωνίας. Όλοι πρέπει να περιφρουρούμε εμπρά-
κτως την ανεξαρτησία και τον ρόλο της. Η όποια κριτική πρέπει να ασκεί-
ται με νηφαλιότητα, με τεκμηριωμένο τρόπο και με σεβασμό στη θεσμική 
της λειτουργία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επιρροή: Κατ’ αρχάς, είναι από-
λυτα σεβαστή η θεσμικά κατοχυρωμένη δημοκρατική αρχή της διάκρι-
σης των εξουσιών. Στο πλαίσιο του πολιτεύματός μας, αποτελεί καταφα-
νώς αθέμιτη πρακτική εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας να επι-
χειρούν να επεκτείνουν τα όριά της σε βάρος των άλλων εξουσιών. Και 
είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι η δικαστική εξουσία συχνά ανθίσταται 
και υπερασπίζεται την ανεξαρτησία της. Πολύ πρόσφατο παράδειγμα οι 
αποφάσεις της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου σχετικά με τη διαδικασία 
εξέτασης των προστατευόμενων μαρτύρων, που προανέφερα.
Ένα σοβαρό σημείο «τριβής» των δύο εξουσιών παραμένει η επιλογή 
της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση. Για να ενδυναμωθεί, 
ωστόσο, ακόμη περισσότερο η θεσμική θωράκιση της δικαστικής εξου-
σίας θεωρώ ότι ένα από αυτά που πρέπει να γίνουν είναι να αλλάξει ο 
τρόπος εκλογής της ηγεσίας της. Αυτό είναι πράγματι που δεν αγγίξαμε 
ως ΣΥΡΙΖΑ στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση (ούτε και η ΝΔ 
έθεσε το θέμα) και νομίζω ότι αυτή ήταν πραγματικά μια χαμένη ευκαιρία.

Είναι σωστή η βεβαιότητα της κοινής γνώμης ότι οι εκπρόσωποι των 
κομμάτων στην Προκαταρκτική θα κρίνουν με βάση τις κομματικές 
επιδιώξεις σε ό,τι αφορά το πόρισμά τους;
Ούτε σωστή ούτε λάθος. Οι εκπρόσωποι κάθε κόμματος διερευνούν την 
αλήθεια με βάση τη δική τους οπτική. Πολλές φορές οι οπτικές αυτές 
διασταυρώνονται. Άλλες, πάλι, αποκλίνουν. Μην ξεχνάτε ότι η επιτροπή 
είναι ένα υβριδικό όργανο, πολιτικό και δικαστικό. Με αυτή τη διττή ιδι-
ότητά της προσεγγίζει το θέμα και αναζητά την αλήθεια. Άλλωστε η ανα-
ζήτηση της αλήθειας είναι εξ ορισμού βασανιστική και η ίδια η αλήθεια 
επιδέχεται πολλές προσεγγίσεις.

Έχετε καταλήξει σε συμπεράσματα σε ό,τι αφορά θεσμικές αλλαγές 
που πρέπει να γίνουν μετά τη διαχείριση της υπόθεσης Novartis από 
τα αρμόδια θεσμικώς προβλεπόμενα όργανα;
Το γεγονός ότι με τη συνταγματική αναθεώρηση καταργήθηκε, και μά-
λιστα με μεγάλη πλειοψηφία, η πολύ σύντομη αποσβεστική προθεσμία 
των δύο βουλευτικών περιόδων για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών 
πολιτικών προσώπων είναι ήδη μια ορατή αλλαγή. Νομίζω ότι αυτό είναι 
πολύ βασικό. Τώρα, για επιπλέον αλλαγές, αυτές θα είναι αποτέλεσμα 
ψύχραιμης και αποστασιοποιημένης από το γεγονός πολιτικής συζήτη-
σης. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο.

Τι συνέπειες θα έχει για το πολιτικό σύστημα και τον ΣΥΡΙΖΆ η απαλ-
λαγή και τι συνέπειες η παραπομπή του κ. Παπαγγελόπουλου;
Είναι δύο πολύ διαφορετικά ως προς την έντασή τους αποτελέσματα. 
Εάν μεν απαλλαγεί ο κ. Παπαγγελόπουλος, θα είναι συντριβή για τη ΝΔ, 
αλλά και για το ΚΙΝΑΛ, που συνεργάζεται άψογα μαζί της, διότι θα απο-
δειχθεί ότι υπήρξε πολιτική δίωξη. Στην αντίθετη περίπτωση, η παραπο-
μπή από μόνη της δεν σηματοδοτεί κάτι ιδιαίτερο, εφόσον η ουσιαστική 
κρίση παραπέμπεται στο δικαστήριο. Φυσικά, πολιτικά συμπεράσματα 
θα υπάρξουν, διότι, όπως και να το κάνουμε, παραπομπή ενός υπουρ-
γού στο Ειδικό Δικαστήριο παράγει αποτελέσματα, αλλά θυμίζω ότι δεν 
αρκεί η παραπομπή, απαιτείται καταδίκη. Και στη μεν παραπομπή κα-
θοριστικό ρόλο μπορεί να παίξει η υπάρχουσα πλειοψηφία, αλλά το δι-
καστήριο θα κρίνει με αμιγώς νομικά κριτήρια, οπότε…

εμβέλειας. Στη χώρα μας θεσμοθετήθηκε σχετικά πρόσφατα (Ν. 2928/2001) 
και έχει εφαρμοστεί σε υποθέσεις μείζονος ενδιαφέροντος, π.χ. δίκη Χρυ-
σής Αυγής. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους μάρτυρες σε δίκες ειδικού 
περιεχομένου (υποθέσεις τρομοκρατίας, χρηματισμός πολιτικών προ-
σώπων κ.λπ.) να καταθέσουν ανεπηρέαστοι και χωρίς φόβο για τους ί-
διους αλλά και για το συγγενικό τους περιβάλλον. Σκεφτείτε την πιθα-
νότητα ένας ιδιώτης στην αντίληψη του οποίου υπέπεσε μια παράνομη 
πράξη τεράστιου κοινωνικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος να βρίσκε-
ται μόνος του απέναντι σε τέτοια συμφέροντα. Εύκολα αντιλαμβάνεστε 
τις συνέπειες… Στη συγκεκριμένη υπόθεση οι μάρτυρες κατέθεσαν σε 
καθεστώς προστασίας, η προσπάθεια της πλειοψηφίας της επιτροπής για 
την αποκάλυψή τους έπεσε στο κενό, η νομιμότητα επικράτησε και μά-
λιστα με δύο διαδοχικές αποφάσεις του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 
Το ενδιαφέρον είναι ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες δεν έχουν σχέση 
με την ερευνόμενη υπόθεση του κ. Παπαγγελόπουλου αλλά με την υ-
πόθεση της Novartis, η πλειοψηφία όμως της επιτροπής προσπάθησε 
να αποκαλύψει τα χαρακτηριστικά τους, ώστε να τους υπονομεύσει ως 
μάρτυρες της κύριας υπόθεσης, που, επαναλαμβάνω, είναι η υπόθεση 
Novartis. Η προσπάθειά της αυτή έπεσε, όπως προανέφερα, στο κενό, 
η νομιμότητα επικράτησε. Και θέλω να πω εδώ ότι εφόσον αυτό το κα-
θεστώς προστασίας γίνει διάτρητο, δηλαδή με μεθοδεύσεις όπως αυτές 
που προανέφερα υπονομευτεί, ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΗΣ δεν θα θέλει να ανα-
λάβει το τεράστιο προσωπικό αλλά και οικονομικό κόστος να καταγγεί-
λει παράνομες πράξεις με σημαντικότατο κοινωνικό ή οικονομικό εν-
διαφέρον και ο νοών νοείτω…
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συνέντευξη

Θεόφιλος 
Ξανθόπουλος, 
βουλευτής Δράμας 

του ΣΥΡΙΖΆ



Α
νεξήγητα αιφνιδιασµένα έδει-
ξαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ 
µετά την κατάθεση του επιχει-
ρηµατία Σάµπι Μιωνή στην 
προκαταρκτική επιτροπή της 
Βουλής η οποία διερευνά το εν-

δεχόµενο ο ∆ηµήτρης Παπαγγελόπουλος να έχει 
τελέσει αδικήµατα ως αναπληρωτής υπουργός ∆ι-
καιοσύνης στις κυβερνήσεις Τσίπρα από τον Σε-
πτέµβριο του 2015 έως τον Ιούλιο του 2019.
Κι αυτό παρά το γεγονός ότι έδειξαν να είναι ενη-
µερωµένοι εκ των προτέρων για το περιεχόµενο 
της κατάθεσης του επιχειρηµατία, για την οποία ο 
πρώην αναπληρωτής υπουργός είχε κάνει προκα-
ταβολικά δηλώσεις, προσπαθώντας να την απαξι-
ώσει.
Χαρακτηριστική του αιφνιδιασµού ήταν η αµη-
χανία του κ. Νίκου Παππά, ο οποίος χρειάστηκε 
ώρες για να επιβεβαιώσει ότι η συνάντηση Μι-
ωνή-Παπαγγελόπουλου, η οποία, σύµφωνα µε 
τον κ. Μιωνή, έγινε παρουσία του στο γραφείο 
του, στο Μέγαρο Μαξίµου, είχε γίνει µε δική του 
πρωτοβουλία, όπως είπε ο πρώην αναπληρωτής υ-
πουργός.
Ουσιαστικά, η απόδοση της πρωτοβουλίας για τη 
συνάντηση στον κ. Παππά ήταν η πρώτη προει-
δοποιητική βολή του κ. Παπαγγελόπουλου, λίγη 
ώρα µετά την κατάθεση Μιωνή.
Κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ συνδέουν τη δήλωση του 
πρώην υπουργού µε τη non-paper ενηµέρωση 
βουλευτών του κόµµατος στους δηµοσιογρά-
φους, στους οποίους περίπου πανηγυρικά επι-
σήµαναν ότι ο επιχειρηµατίας στην κατάθεσή του 
δεν άγγιξε καθόλου ούτε τον κ. Τσίπρα ούτε τον 

κ. Παππά.
Η διαχείριση προφανώς ενόχλησε τον κ. Παπαγ-
γελόπουλο, ο οποίος αισθάνθηκε ότι αντιµετωπί-
ζεται ήδη περίπου ως «καµένο χαρτί».
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η δήλωση του δι-
κηγόρου του πρώην αναπληρωτή υπουργού, ∆η-
µήτρη Τσοβόλα, ο οποίος προανήγγειλε την αλ-
λαγή στρατηγικής του πελάτη του, µεταφέροντας 
το επίπεδο αντιπαράθεσης από την προσωπική 
δίωξη στην πολιτική.
«Επιβεβαιώνεται καθηµερινά πως η δίωξη κατά 
του ∆ηµήτρη Παπαγγελόπουλου είναι καθαρά, 
είναι σαφώς πολιτική» δήλωσε ο κ. Τσοβόλας, σε 

µια ύστατη προσπάθεια να πιέσει τον ΣΥΡΙΖΑ να 
καλύψει τον πελάτη του, από τον οποίο διακριτικά 
παίρνει όλο και περισσότερες αποστάσεις.

Παππάς υπό πίεση
Λίγο αργότερα, ο κ. Παππάς στη δήλωσή του απέ-
φυγε να αναφερθεί στον κ. Παπαγγελόπουλο, ενώ 
πριν από λίγες ηµέρες ο κ. Νίκος Παρασκευόπου-
λος είχε πει ότι, για τον ίδιο, «υποθέσεις οι οποίες 
είχαν οικονοµικό αντικείµενο ήταν ένα µέρος του 
συνόλου το οποίο δεν είχε καµία απολύτως ειδική 
σηµασία».
Όµως τόσο για τον κ. Παπαγγελόπουλο όσο και 
για τον κ. Παππά ιδιαίτερη σηµασία είχε η αποχή 
του κ. Τσίπρα, ο οποίος είχε δηµιουργήσει µείζον 
θέµα µε τους προστατευόµενους µάρτυρες, από 
κάθε σχολιασµό των καταγγελιών Μιωνή.
Κάποιοι πιο παρατηρητικοί επισηµαίνουν ότι 
στις 26 Φεβρουαρίου δεν αναρτήθηκε στον ιστό-
τοπο του ΣΥΡΙΖΑ η δήλωση Παππά για την κα-
τάθεση Μιωνή και ότι την Πέµπτη 27 Φεβρου-
αρίου το βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος ο κ. Παπ-
πάς από την εµφάνισή του στην πρωινή εκποµπή 
της ΕΡΤ, όπου έδινε εξηγήσεις για την υπόθεση, 
έκανε ώρες να αναρτηθεί, ενώ ο κ. Παύλος Πολά-
κης τις ίδιες µέρες έκανε µια οµιλία στην οποία 
κατήγγειλε «κίνδυνο για υποβάθµιση του ιατρο-
τεχνολογικού εξοπλισµού σε δηµόσια νοσοκο-
µεία της χώρας» και ο Γιάννης Ραγκούσης ασχο-
λήθηκε µόνο µε την ΕΛ.ΑΣ.
Ο κ. Παππάς απέφυγε επίσης να σχολιάσει την 
πρόσκλησή του να καταθέσει στην προκαταρκτική 
επιτροπή, στην οποία θα προσέλθει την επόµενη 
Τρίτη, µία ηµέρα πριν από τον κ. Τζανακόπουλο 

και δύο πριν από την εισαγγελέα ∆ιαφθοράς, κ. 
Ελένη Τουλουπάκη.
Το τελευταίο πολιτικό όπλο που χρησιµοποίησε 
ο κ. Παππάς ήταν η αναφορά Μιωνή ότι παρόµοια 
προτροπή διευθέτησης των διαφορών του µε τον κ. 
Φιλιππάκη είχε κάνει και ο πρώην πρωθυπουργός 
Αντώνης Σαµαράς, την κλήση του οποίου σε κατά-
θεση απέρριψε η Προκαταρκτική, χωρίς ιδιαίτερες 
αντιδράσεις και καταγγελίες από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η ώρα της Ελένης
Το δεύτερο ζήτηµα που έχει να διαχειριστεί η 
Προκαταρκτική είναι η στάση της εισαγγελέως ∆ι-
αφθοράς σε δύο θέµατα: στην αποστολή προς την 
επιτροπή όλης της αλληλογραφίας και στην αντα-
πόκρισή της στην πρόσκληση προς κατάθεση.
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ µάλιστα προεξοφλούσαν 
ότι η κ. Τουλουπάκη θα στείλει την αλληλογραφία 
σιγά σιγά και σε ιδιωτικές συζητήσεις εξέφραζαν 
τη δυσφορία τους για το ότι τελικά δεν το έπραξε, 
αλλά και για την άρνησή της να συνεργαστεί και 
την κωλυσιεργία ως προς την κατάθεσή της.
Μέχρι στιγµής, δεν έχει προσέλθει δύο φορές, τη 
µία ζητώντας προθεσµία 15 ηµερών για να προε-
τοιµαστεί και τη δεύτερη επικαλούµενη ότι η κλή-
τευσή της δεν έγινε 24 ώρες πριν από τη συνεδρί-
αση, αλλά 22 ώρες και 28 λεπτά, δηλαδή της ε-
στάλη η πρόσκληση στις 11:32 για να καταθέσει 
την εποµένη στις 10:00.
Μέλη της επιτροπής θεωρούσαν βέβαιη την προ-
σέλευση της εισαγγελέως, µε αποτέλεσµα η άρ-
νησή της να προκαλέσει δυσφορία ακόµη και σε 
µέλη προερχόµενα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Όµως ανάµεσα στην αποστολή της κλήτευσης και 
στην απαντητική επιστολή της εισαγγελέως είχε 
λάβει χώρα η κατάθεση Μιωνή, στην οποία είχε 
γίνει αναφορά στην απαγόρευση εξόδου που είχε 
επιβάλει στον συνέταιρό του, Άγγελο Μεταξά, το 
2015 η κ. Τουλουπάκη, ως αρµόδια εισαγγελέας.
Η κ. Τουλουπάκη είχε ασκήσει δίωξη σε βάρος 
του κ. Μεταξά και είχε ζητήσει τη σύλληψή του 
για τις κατηγορίες της φοροδιαφυγής και της νο-
µιµοποίησης εσόδων από παράνοµη δραστηριό-
τητα για ποσό 10,5 εκατ. ευρώ που εντοπίστηκε σε 
ελβετικό λογαριασµό του κατηγορούµενου µετά 
τους ελέγχους της «λίστας Λαγκάρντ», µε στοι-
χεία των καταθετών σε υποκατάστηµα της τράπε-
ζας HSBC της Γενεύης.
Όµως στο roadmap της διευθέτησης των διαφο-
ρών Μιωνή-Φιλιππάκη, που παρουσίασε στην ε-
πιτροπή ο κ. Μιωνής, στις υποχρεώσεις της άλλης 
πλευράς συµπεριλαµβάνεται η αποδοχή των θέ-
σεων των ελβετικών φορολογικών αρχών και η ο-
λοκλήρωση της υπόθεσης για την οποία ο κ. Με-
ταξάς αντιµετώπιζε µέχρι και ποινή ισοβίων.
Ουσιαστικά, δηλαδή, έλεγαν νοµικοί κύκλοι, η έκ-
δοση του διατάγµατος σύλληψης του κ. Μεταξά θα 
µπορούσε να ενταχθεί στα µέσα πίεσης προς τον 
κ. Μιωνή και προφανώς από την κ. Τουλουπάκη 
θα ζητούνταν εξηγήσεις που ίσως δεν ήταν έτοιµη 
να δώσει.
Εκείνο, ωστόσο, που δεν είναι σαφές ακόµη είναι 
αν στη διαφαινόµενη αποστασιοποίηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ από τον κ. Παπαγγελόπουλο η εισαγγε-
λέας ∆ιαφθοράς θα βρεθεί πιο κοντά στο κόµµα ή 
στον πρώην αναπληρωτή υπουργό. Η πρώτη απο-
τίµηση των κινήσεών της, πάντως, δείχνει ότι µάλ-
λον είναι πιο κοντά στον κ. Παπαγγελόπουλο.
Άλλωστε, όπως έλεγαν νοµικοί κύκλοι, «η Ελένη 
πάντα δεξιά ήταν, ποτέ δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ».

Εκείνο που δεν είναι 
σαφές ακόµη είναι 
αν στη διαφαινόµενη 
αποστασιοποίηση του 
ΣΥΡΙΖΑ από τον κ. 
Παπαγγελόπουλο η 
εισαγγελέας ∆ιαφθοράς θα 
βρεθεί πιο κοντά στο κόµµα 
ή στον πρώην αναπληρωτή 
υπουργό.

Η ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ ΠΑΡΕΛΑΣΗ 
ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
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πολιτική

∆. Τζανακόπουλος, 
∆. Παπαγγελόπου-
λος, Ν. Παππάς και 
Γ. ∆ραγασάκης, ο ο-
ποίος συνέταξε την 
έκθεση για τα αίτια 
της ήττας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στις εκλογές, 
στα οποία συµπερι-
λαµβάνονται και οι 
καταγγελίες για δια-
φθορά.



Πέραν των αποζημιώσεων 
προς τα άτομα που έχουν 
συμβάλει ουσιωδώς στην 
αποκάλυψη μιας πράξης κα-
κοδιαχείρισης, αποζημίωση 
ή αμοιβή πρέπει να λαμβά-
νουν και οι δικαστικοί λει-
τουργοί που θα συμβάλουν 
στην παραδειγματική τιμωρία 
των υπευθύνων.

Τ
ην εκτίμηση ότι οι χειρισμοί στην υπό-
θεση Novartis έθεσαν σε αμφισβήτηση 
τον ίδιο τον θεσμό των προστατευόμενων 
μαρτύρων κάνει ο πρόεδρος του Ελλη-
νικού Οργανισμού κατά της Διαφθοράς 
(Hellenic Anti-Corruption Organization), 

Ιωάννης Κουσουλός, ο οποίος χαρακτηρίζει παντελώς 
εσφαλμένο το γεγονός ότι δόθηκαν στους μάρτυρες 
οι χαρακτηρισμοί του προστατευόμενου και του μάρ-
τυρα δημοσίου συμφέροντος.
Στη συνέντευξή του στην F.S. ο κ. Κουσουλός αναλύει 
το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για τους προστατευόμε-
νους μάρτυρες, μιλά για τη μοναδική περίπτωση που 
αναγνωρίστηκε από τον Άρειο Πάγο μάρτυρας δημο-
σίου συμφέροντος και προτείνει τόσο οι μάρτυρες όσο 
και οι δικαστές που εκδικάζουν υποθέσεις διαφθοράς 
να λαμβάνουν ποσοστό επί κεφαλαίου ή περιουσια-
κού στοιχείου που ανακτάται, ενώ τονίζει ότι χρειάζεται 
εκπαίδευση των επιθεωρητών Εργασίας, για να μπο-
ρούν να εισέρχονται στην ουσία μιας τέτοιας υπόθε-
σης και να επιβάλλουν τις προσήκουσες κυρώσεις.

Πόσες κατηγορίες προστατευόμενων μαρτύρων προ-
βλέπονται στο Ελληνικό Δίκαιο;
Οι κατηγορίες είναι δύο: α) οι προστατευόμενοι μάρτυ-
ρες (witness protection) δυνάμει των νόμων 2928/2001, 
3875/2010 και 4254/2014, δηλαδή κάποιοι οι οποίοι 
υποβάλλουν στοιχεία κυρίως για να τύχουν ευνοϊ-
κότερης μεταχείρισης σε υποθέσεις οργανωμένου 
εγκλήματος ή εγκλημάτων πολέμου, καθόσον στην 
πλειοψηφία τους είναι εμπλεκόμενα πρόσωπα, και β) 
οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος (whistleblower 
protection) δυνάμει των νόμων 2957/2001, 3560/2007, 
3666/2008 και 4254/2014, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι 
που αναφέρουν καλή τη πίστει ενδεχόμενη πράξη ή 
παράλειψη της εργοδοσίας, είτε είναι ΝΠΙΔ είτε ΝΠΔΔ, 
που θέτει σε κίνδυνο ή το δημόσιο συμφέρον ή το συμ-
φέρον της εταιρείας και την ασφάλεια.

Μπορεί κάποιος να έχει όλες τις ιδιότητες του προ-
στατευόμενου μάρτυρα, όπως συνέβη στην υπό-
θεση Novartis;
Κατά την επιστημονική μου άποψη, είναι παντελώς ε-
σφαλμένο να έχει κάποιος και τις δύο ιδιότητες, εφό-
σον αναφερόμαστε σαφώς σε ένα εντελώς διαφορε-
τικό νομοθετικό πλαίσιο. Το μόνο κοινό στοιχείο που 
έχουν οι δύο κατηγορίες είναι η ύπαρξη απειλής κατά 
της ζωής, που όμως δεν ισχύει στη συγκεκριμένη υ-
πόθεση, σύμφωνα με τα διαδιδόμενα.

Έχουν συμπεριληφθεί στο εσωτερικό Δίκαιο όλες 
οι προβλέψεις των διεθνών συμβάσεων για τις κα-
ταγγελίες διαφθοράς;
Οι διεθνείς συμβάσεις έχουν ενσωματωθεί στο Ελλη-
νικό Δίκαιο, αλλά ελλείπει η κωδικοποίηση και η α-
ποδοχή τους από τις εθνικές αρχές ως βάση της κα-
ταγγελίας για τη διερεύνηση του αξιοποίνου της πρά-
ξεως διαφθοράς. Η άρνηση αυτή έρχεται σε αντίθεση 
με την αρχή «pacta sunt servanda» και αυτήν της υ-
περοχής του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Εσείς προσωπικά πώς κρίνετε την αξιοπιστία μιας 
πρόθεσης για κατάθεση υπό καθεστώς προστασίας;
Είναι λάθος η φιλοσοφία να ξεκινάς μια αναφορά ε-
πιζητώντας την προστασία. Βέβαια ένας καλός νομι-
κός θα κρίνει αν τα λεγόμενα του υπό πρόθεση ανα-
φέροντος είναι αξιόπιστα και ενδέχεται να θέσουν σε 
κίνδυνο τη ζωή του ιδίου ή και της οικογένειάς του, 
οπότε θα επικαλεστεί το πρώτο πλαίσιο. Σε περίπτωση 
που η αναφορά μπορεί να στηριχτεί και να υποβληθεί 

Το Ελληνικό Δίκαιο δεν προβλέπει αμοιβή για τους 
προστατευόμενους μάρτυρες. Σε τι θα βοηθούσε η 
θεσμοθέτηση οικονομικών ανταλλαγμάτων; Μήπως 
θα έδινε κίνητρο για καταγγελίες και εκβιασμούς;
Η αλήθεια είναι διαφορετική, το Ελληνικό Δίκαιο ήδη 
προβλέπει αποζημίωση για τους whistleblowers – 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Συγκεκριμένα, ο 
νόμος 3666/2008 κύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμέ-
νων Εθνών κατά της Διαφθοράς (UNCAC) στο άρθρο 
35 «Αποζημίωση λόγω βλάβης», ο νόμος 2957/2001 
κύρωσε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης για Θέματα Αστικού Δικαίου περί Διαφθοράς 
στα άρθρα 3, 4, 5 και 9. Ουσιαστικά αυτό που λεί-
πει είναι η έκδοση μιας κανονιστικής πράξης (ΚΥΑ/
Υπ. Αφ. κ.λπ.) που να ορίζει το ύψος της ανερχόμε-
νης αποζημίωσης.
Κρίσιμο στοιχείο που λείπει είναι η κωδικοποίηση 
του διεθνούς και εθνικού νομοθετικού πλαισίου περί 
πράξεων διαφθοράς, η εκπαίδευση κυρίως των επι-
θεωρητών Εργασίας, ώστε να μπορούν να εισέρχο-
νται στην ουσία μιας τέτοιας υπόθεσης και να επιβάλ-
λουν τις προσήκουσες κυρώσεις. Το ουσιαστικό εδώ 
όμως είναι η διαπιστωτική πράξη που εκδίδει το ΣΕΠΕ 
να αποκτήσει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Και οι δικαστικοί που κρίνουν τις υποθέσεις;
Κατά την κρίση μου, πέραν των ως άνω αποζημιώ-
σεων προς τα άτομα που έχουν συμβάλει ουσιωδώς 
στην αποκάλυψη μιας πράξης κακοδιαχείρισης, απο-
ζημίωση ή αμοιβή πρέπει να λαμβάνουν και οι δικα-
στικοί λειτουργοί που θα συμβάλουν στην παραδειγ-
ματική τιμωρία των υπευθύνων, ανερχόμενη σε ένα 
ποσοστό της τάξης του 10%-15% του κεφαλαίου ή πε-

δυνάμει του νομοθετικού πλαισίου των διεθνών συν-
θηκών περί πράξεων διαφθοράς, τότε μπορεί να γίνει 
επίκληση του δεύτερου πλαισίου. Υπάρχει πάντα και 
η δυνατότητα μηνύσεως.

Έχουν υπάρξει στην ελληνική δικαστική ιστορία πε-
ριπτώσεις προστατευόμενων μαρτύρων; Ήταν επαρ-
κής η προστασία που τους παρεσχέθη; Δικαιώθη-
καν οι καταγγελίες τους;
Για προστατευόμενους μάρτυρες δεν γνωρίζω. Για 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος υπάρχουν περι-
πτώσεις, αλλά μόνο μία έλαβε την ιδιότητα από τον 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που εποπτεύει τους 
εισαγγελείς Διαφθοράς. Αυτή εν συνεχεία ανακλή-
θηκε και αναμένεται η κρίση των ευρωπαϊκών δικα-
στηρίων για τις παράτυπες ενέργειες που οδήγησαν 
σε αυτό το αποτέλεσμα.

Αν οι καταγγελίες δεν επιβεβαιωθούν, τι δυνατό-
τητες έχει ο αδίκως καταγγελθείς απέναντι σε έναν 
μάρτυρα με «κουκούλα»;
Αν τα καταγγελλόμενα ήταν παντελώς αβάσιμα και 
είχαν σαν σκοπό να βλάψουν την τιμή και την υπό-
ληψη κάποιου, αυτός έχει εκ του νόμου όλα τα δικαι-
ώματα να ζητήσει την αποκατάσταση της βλάβης που 
υπέστη. Όμως ένα πρόβλημα είναι πως μια αναφορά 
καλή τη πίστει και όχι από «βαλτούς ή μάρτυρες με 
κουκούλα» μπορεί να έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέ-
σματα. Ενώ δηλαδή η καταγγελία είναι βάσιμη, λόγω 
της διάσπασής της σε επιμέρους μικρές υποθέσεις 
(σαλαμοποίηση) να χάσει την αξία της και να μείνει ο 
αναφέρων έκθετος. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει 
ο κοινός νομοθέτης να θεραπεύσει.

ριουσιακού στοιχείου που ανακτάται.
Ως προς τα ανωτέρω, ως δικηγόρος Αθηνών, είχα υ-
ποβάλει επίσημη πρόταση για τη δημιουργία ενός πρό-
τυπου νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς δυνάμει των Διεθνών και Ευρωπαϊ-
κών Συνθηκών από το έτος 2015 στην τότε πρόεδρο 
της Βουλής των Ελλήνων, η οποία έλαβε αρ. πρωτο-
κόλλου 969/16.3.2015.
Επί του θέματος της αποζημιώσεως και της χρηστής 
διαχείρισης και αξιολόγησης αναφορών-καταγγε-
λιών, ως Hellenic Anti-Corruption Organization υ-
ποβάλαμε ενώπιον του υπουργείου Δικαιοσύνης στις 
16/11/2017 σχέδιο-πρόταση νόμου για την προστασία 
των whistleblowers στην Ελλάδα. Σχετικές πληροφο-
ρίες υπάρχουν στη σελίδα μας στο LinkedIn.

Η όλη διαδικασία στην υπόθεση Novartis ενίσχυσε 
την αξιοπιστία του θεσμού των προστατευόμενων 
μαρτύρων ή την υπονόμευσε;
Η υπόθεση Novartis γενικά έθεσε εν αμφιβόλω πολ-
λές διαδικασίες, με αποκορύφωμα εκείνη του θεσμού 
των προστατευόμενων μαρτύρων ή και των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος. Προσωπικά, θεωρώ πως ε-
νίσχυσε και εν πολλοίς εδραιώνει τη γενική πεποίθηση 
πως οι κατηγορίες ατόμων που αναφέρουν πράξεις 
ή παραλείψεις είναι εχθροί του συστήματος, άλλως, 
κατά τα λεγόμενα πολλών, είναι ρουφιάνοι, καρφιά, 
καταδότες, κουκουλοφόροι. Για τη Δημοκρατία και 
τη Δικαιοσύνη ο χειρισμός της συγκεκριμένης υπόθε-
σης αποτελεί ένα μεγάλο πλήγμα. Το πρόβλημα όμως 
είναι πως ουδείς εν τοις πράγμασι ανέδειξε τον κομ-
βικό ρόλο που έχουν αυτές οι δύο κατηγορίες προ-
στασίας στην πάταξη της διαφθοράς ή του οργανωμέ-
νου εγκλήματος. Διάχυτες πληροφορίες είναι πολλές 
φορές κατευθυνόμενες με σκοπό την υπονόμευση 
αυτών των θεσμών. Η κοινή γνώμη έχει το δικαί-
ωμα να λάβει τη δέουσα επιστημονική ενημέρωση 
και να πληροφορηθεί τις σωστές διεθνείς πρακτικές, 
και όχι να χειραγωγείται με σκοπό την κατακραυγή 
και απαξίωση του θεσμού προστασίας ατόμων που 
αναφέρουν πράξεις διαφθοράς ή, ακόμα χειρότερα, 
τα άτομα εκείνα που θέλουν να αναφέρουν κατά την 
κρίση τους μια πράξη ή παράληψη καλή τη πίστει να 
γίνουν αποδέκτες του μηνύματος πως κανένα πλαί-
σιο και κανείς λειτουργός δεν πρόκειται να τους προ-
στατέψει. Πιστεύουμε, όπως κάθε φορά, πως η τω-
ρινή πολιτική ηγεσία θα νομοθετήσει προς την ορθή 
κατεύθυνση και θα θεραπεύσει πλήρως αυτές τις χρό-
νιες παθογένειες.
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συνέντευξη

«Η υπόθεση Novartis έθεσε  
εν αμφιβόλω τον θεσμό  

των προστατευόμενων μαρτύρων»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Ιωάννης 
Κουσουλός, 

δικηγόρος, πρόεδρος 
του Ελληνικού 

Οργανισμού κατά 
της Διαφθοράς
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μοναδικά αποδεικτικά στοιχεία κατά των δέκα πολιτικών. Ήτοι, εκ 
του νόμου ανεπαρκή. Επιβεβαίωσε επίσης ότι ο κ. Παύλος Πολά-
κης γνώριζε ποιοι είναι οι μάρτυρες εξαρχής. Εκ παραλλήλου, πολ-
λές βολές δέχτηκε η εκ των πραγμάτων ελεγχόμενη κ. εισαγγελέας 
Διαφθοράς και για τους χειρισμούς της στην έρευνα και για την άρ-
νησή της να συνεργαστεί με την κοινοβουλευτική επιτροπή.
Ιδιαίτερο στοιχείο σε όλα αυτά είναι το εξής αντιφατικό: Ανώτερα 
και ανώτατα στελέχη της Δικαιοσύνης, ατομικά, επιτίθενται λάβρα 
κατά του κ. Παπαγγελόπουλου και καταθέτουν εναντίον του. Εμ-
μέσως πλην σαφώς ρίχνουν ευθύνες και στην κ. εισαγγελέα Δια-
φθοράς. Οι επίσημες εκφάνσεις της Δικαιοσύνης, είτε μιλάμε για 
την ηγεσία του Αρείου Πάγου είτε για τις συνδικαλιστικές ενώσεις, 
σιωπούν. Τηρούν μια στάση αναμονής, αν όχι επιτηδευμένης ουδε-
τερότητας. Θεωρητικά, ως de facto ελεγχόμενη από τη Βουλή, η κ. 
εισαγγελέας Διαφθοράς θα έπρεπε να αντικατασταθεί. Η παραμονή 
της στη θέση της δείχνει, τουλάχιστον, ότι η ηγεσία της Δικαιοσύ-

Λ
ίγο-πολύ όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι το 
«σκάνδαλο» υπερβολικής αύξησης της φαρ-
μακευτικής δαπάνης, το οποίο προέκυψε 
από αθέμιτες πρακτικές προώθησης που α-
σκούσαν οι φαρμακευτικές εταιρείες, έ-
κλεισε οριστικά. Η λέξη «σκάνδαλο» μπήκε 
σε εισαγωγικά διότι, πέρα από το τι αντιλαμ-

βανόμαστε ή υποθέτουμε ή ψιθυρίζεται από δω κι από κει, θα πρέ-
πει κάποια στιγμή οι αρμόδιες αρχές, είτε πειθαρχικές είτε (κυ-
ρίως) δικαστικές, να καταλήξουν σε απτά συμπεράσματα και να 
δρομολογήσουν διαδικασίες. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στον ορίζο-
ντα και τα χρόνια που μεσολάβησαν είναι, πλέον, πολλά. Και αν υ-
πήρχαν αδικήματα, έχουν αρχίσει πια να παραγράφονται.
Η υποτιθέμενη προσπάθεια έρευνας του σκανδάλου έφερε σε αρ-
χική θέση κατηγορουμένου δέκα πολιτικούς αντιπάλους των ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και στο απυρόβλητο γιατρούς, διοικητικά στελέχη, 
στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών. Επαναλαμβάνω, δεν έχει 
καμία σημασία τι «λέγεται» από δω κι από κει. Σημασία έχει αν και 
πώς δρομολογήθηκε συγκροτημένη έρευνα. Το βέβαιο είναι ότι ε-
γκρίσεις δεν έδιναν μόνοι τους οι πρωθυπουργοί ή οι υπουργοί, 
ούτε φυσικά ήταν αυτοί που «έγραφαν» τις φουσκωμένες ή άχρη-
στες συνταγές, αυξάνοντας τη δαπάνη.
Η ιστορία, είναι γνωστό, γύρισε ανάποδα και έφερε σε θέση ελεγ-
χομένου τον κ. Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, πρώην αναπληρωτή 
υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος κατηγορείται ότι προσπάθησε να 
πείσει την εισαγγελέα Διαφθοράς να ενοχοποιήσει αθώους πολιτι-
κούς του αντιπάλους. Μέχρι την Τετάρτη, η θέση του ελεγχομένου 
γινόταν, προοδευτικά, όλο και πιο δύσκολη. Πέντε εισαγγελείς τον 
κατηγόρησαν ευθέως, βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πήραν 
σαφείς αποστάσεις, η πιθανότητα κατάθεσης ενώπιον της κοινο-
βουλευτικής επιτροπής των δύο εναπομεινάντων προστατευόμε-
νων μαρτύρων με τα πραγματικά τους στοιχεία έφερε σαφή εκνευ-
ρισμό και, κυρίως, συντονισμένη αντίδραση του κ. Παπαγγελό-
πουλου, του κ. Τσίπρα και της κ. εισαγγελέως Διαφθοράς. Τελικά 
η εξέταση έγινε ανώνυμα και επιβεβαίωσε, σχεδόν πανηγυρικά, 
αυτό που όλοι ξέραμε: οι δύο «κουκουλωμένοι» μάρτυρες είναι τα 

νης δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Η Βουλή έχει έτσι κι αλλιώς τη 
δυνατότητα να παραπέμψει μαζί με τον κ. Παπαγγελόπουλο όποιον 
άλλον μη κυβερνητικό αξιωματούχο θεωρήσει συνυπεύθυνο. Εκ πα-
ραλλήλου, μετά από μήνυση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. 
Αγγελή, ο Άρειος Πάγος διεξάγει προκαταρκτική εξέταση για το αν η 
κ. εισαγγελέας Διαφθοράς έκανε το αδίκημα για το οποίο υποτίθεται 
ότι (και ελέγχεται από τη Βουλή) την προέτρεψε ο κ. Παπαγγελόπου-
λος. Σημειωτέον ότι η έρευνα αυτή καθυστέρησε χαρακτηριστικά επί 
προηγούμενης κυβερνήσεως και ηγεσίας του Αρείου Πάγου – της ο-
ποίας ηγεσίας τον διάδοχο θέλησε να ορίσει η απελθούσα κυβέρνηση 
και τη σταμάτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Παυλόπουλος.
Βουλή και Άρειος Πάγος ερευνούν παράλληλα το ίδιο θέμα και 
(φαίνεται να) ανταλλάσσουν στοιχεία. Το ερώτημα είναι αν θα κα-
ταλήξουν σε ομόρροπα ή σε αντίρροπα συμπεράσματα. Στη δεύτερη 
περίπτωση, θα έχουμε προφανές και σοβαρό θεσμικό πρόβλημα.
Ο πρώην οικονομικός εισαγγελέας κ. Αθανασίου καταθέτοντας στη 
Βουλή αναφέρθηκε και σε παρεμβάσεις Παπαγγελόπουλου σε υ-
πόθεση στην οποία εμπλέκεται ο επιχειρηματίας κ. Σάμπι Μιωνής. 
Εκλήθη και αυτός, και ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι ο κ. Παπαγγε-
λόπουλος και φιλικός σε αυτόν εκδότης εφημερίδας συμφώνησαν, 
ζητώντας και αμοιβή, να παρέμβουν στη Δικαιοσύνη για να διευθε-
τηθούν οι αντιδικίες του εκδότη με τον κ. Μιωνή. Κατέθεσε ιδιωτικό 
συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τον εκδότη, στο οποίο περιγρά-
φονται συγκεκριμένες ενέργειες που θα κάνουν… δικαστές. Επικα-
λέστηκε ότι παρών στη συνάντηση, μέσα στο Μαξίμου, ήταν και ο 
κ. Νίκος Παππάς. Το γεγονός ότι ο καταγγέλλων επικαλείται τον κ. 
Παππά, ο οποίος θα μπορούσε να τον διαψεύσει, έδειξε ότι δεν φο-
βάται τέτοιο ενδεχόμενο. Πρακτικά υπαινίχθηκε ότι έχει μαγνητο-
φωνήσει τη συνάντηση. Ο κ. Παπαγγελόπουλος από την πλευρά του 
επιβεβαίωσε τη συνάντηση και έμμεσα το ενδεχόμενο μαγνητοφώ-
νησης, χαρακτηρίζοντάς το παράνομη πράξη. Επίσης, ότι επρόκειτο 
για συνάντηση διευθέτησης ιδιωτικών διαφορών, χωρίς να γίνει συ-
ζήτηση για ποσά!
Κατά τον κ. Παπαγγελόπουλο, επρόκειτο για συνάντηση που είχε 
ζητήσει η ισραηλινή πρεσβεία, προκειμένου ο κ. Μιωνής να διευθε-
τήσει προσωπικές διαφορές με τον εκδότη. Παραμένει αδιευκρίνι-
στο το γιατί έπρεπε δύο κορυφαίοι υπουργοί να είναι μάρτυρες ενός 
συμφωνητικού στο οποίο περιγράφεται τι θα κάνει στο μέλλον α-
προσδιόριστος αριθμός δικαστών προκειμένου να επιλυθεί η… ιδι-
ωτική διαφορά. Ο δε κ. Μιωνής έβαλε τον δικηγόρο του να καταθέ-
σει αυτοτελή μήνυση, την ώρα που ο ίδιος κατέθετε στην επιτροπή 
της Βουλής, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι έχει τη διάθεση να κυνηγήσει 
ο ίδιος την υπόθεσή του και να μην αρκεστεί στα όσα ενδεχομένως 
πράξει εν καιρώ η Βουλή. Η παρούσα Προανακριτική δεν μπορεί να 
ασχοληθεί περισσότερο με το συγκεκριμένο θέμα, χρειάζεται νέα 
άδεια της Βουλής.
Ο κ. Μιωνής είχε δικηγόρο τον κ. Παπασταύρου, ο οποίος με τη 
σειρά του ήταν στενός συνεργάτης του κ. Αντώνη Σαμαρά. Ο ίδιος 
είχε κατηγορηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για εμπλοκή στη λίστα Λα-
γκάρντ, το ίδιο και ο κ. Παπασταύρου. Αμφότεροι απηλλάγησαν κα-
τηγοριών. Η μήνυση Μιωνή ρίχνει κηροζίνη στη φωτιά και ξανα-
φέρνει τους δικαστές στο προσκήνιο. Και ατομικά και ως θεσμό. Τε-
χνικά, η μήνυση θα διαβιβαστεί στη Βουλή, ως στρεφόμενη κατά 
υπουργού, και θα επαναληφθεί η διαδικασία που οδήγησε στην ει-
δική προανακριτική (λεγόμενη) επιτροπή για τη Novartis.
Όταν όμως ένα συμφωνητικό εμφανίζεται να προδιαγράφει μελλο-
ντικές ενέργειες δικαστών, δεν μπορούν αυτοί να μείνουν σιωπη-
λοί. Θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν. Η δε ηγεσία της 
Δικαιοσύνης θα πρέπει να αρχίσει εκτεταμένη εσωτερική έρευνα.
Η έρευνα κατά Παπαγγελόπουλου, αποκλειστικά για τις φερόμε-
νες παρεμβάσεις του στο θέμα Novartis, είναι ικανή από μόνη της 
να πλήξει σημαντικά το κύρος της Δικαιοσύνης και να γκρεμίσει ένα 
μέρος της. Τα όσα καταγγέλλει πλέον ο κ. Μιωνής, αν επιβεβαιω-
θούν, ενδέχεται να μην αφήσουν τίποτα όρθιο.
Η έως τώρα σιωπή όλων των μη εμπλεκομένων δικαστών δεν μοιά-
ζει με υποστήριξη του κ. Παπαγγελόπουλου. Την οριστική κά-
θαρση, όμως, θα πρέπει να τη φέρει, με κάποιον τρόπο, η ίδια η Δι-
καιοσύνη. Δεν μπορεί πλέον να περιμένει τη Βουλή.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Η έρευνα κατά Παπαγγελόπουλου, 
αποκλειστικά για τις φερόμενες 
παρεμβάσεις του στο θέμα Novartis, είναι 
ικανή από μόνη της να πλήξει σημαντικά 
το κύρος της Δικαιοσύνης και να γκρεμίσει 
ένα μέρος της. Τα όσα καταγγέλλει πλέον 
ο κ. Μιωνής, αν επιβεβαιωθούν, ενδέχεται 
να μην αφήσουν τίποτα όρθιο.

Novartis τέλος... 
Εκτεταμένο Παραδικαστικό;

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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συνέντευξη

Περισσότεροι άνθρωποι µπορεί να πεθά-
νουν από την πείνα, λόγω εξάντλησης των 
τροφίµων στα σούπερ µάρκετ, παρά από τη 
λοίµωξη.

«Μόνο τα µέσα απλής υγιεινής 
και η καραντίνα µπορούν 
να έχουν αποτέλεσµα»

Τ
ην εκτίµηση ότι τα µόνα µέτρα που µπορεί να 
δουλέψουν για την αντιµετώπιση του Covid-
19 είναι η καραντίνα και τα µέσα απλής υγιει-
νής (πλύσιµο χεριών, χαρτοµάντιλα, αποφυγή 
εναγκαλισµών και ασπασµών, ψεκασµών µε 
σάλια, βλέννες και άλλα βιολογικά υγρά κ.λπ.) 
κάνει µιλώντας στην F.S. o καθηγητής Κλινι-

κής Φαρµακολογίας και διευθυντής του οµώνυµου εργαστη-
ρίου του Τµήµατος Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας του 

ΑΠΘ, ∆ηµήτρης Κούβελας. Ο κ. Κούβελας προειδοποιεί ότι δεν 
µπορεί να υπάρξει χρονικός προσδιορισµός της παρασκευής 
εµβολίου για τον κοροναϊό.

Από τη στιγµή που ο Covid-19 είναι γρίπη, γιατί δεν είναι ε-
παρκές το εµβόλιο κατά της γρίπης για την αντιµετώπισή του;
Ο Covid-19 δεν ανήκει στην κατηγορία των ιών της γρίπης (Influenza 
τύπου Α, Β ή C). Ανήκει σε άλλη κατηγορία, που ονοµάζονται κο-
ροναϊοί, εποµένως το εµβόλιο της γρίπης δεν µας καλύπτει. Η 
σύγχυση δηµιουργείται από το γεγονός ότι ο εν λόγω ιός προ-
καλεί σύνδροµο ανάλογο της γρίπης (πυρετός, κυνάγχη, κακου-
χία, βήχας κ.λπ.).

Τι σηµαίνει φαρµακευτικά το ότι θα χρειαστούν περίπου 18 
µήνες για το εµβόλιο; Είναι ο κανονικός χρόνος;
Στην ουσία, δεν έχουµε ιδέα πόσο καιρό θέλει για να αναπτυχθεί 
εµβόλιο. Ίσως και να µην είναι δυνατό να αναπτυχθεί. Περίπου 18 
µήνες χρειάζεται για να δηµιουργηθεί ένα εµβόλιο τύπου γρίπης 
και κάποιοι πιστεύουν ότι ανάλογα θα συµβεί και µε τον Covid-19.

Ήταν χρήσιµα στην αντιµετώπιση του νέου ιού τα διδάγµατα 
από την αντιµετώπιση του SARS; Κάνουµε σήµερα εµβόλια 
για τον SARS;
Όχι, ο SARS δεν είναι καλό παράδειγµα, για πολλούς λόγους. Ούτε 
εµβόλιο έχει παραχθεί ούτε ήταν τόσο µεταδοτικός, ενώ τα συ-
µπτώµατα ήταν βαρύτερα. Εποµένως δεν υπάρχει καµία σχέση, 
πέρα από την καλλιεργούµενη τροµολαγνεία.

Από τους ειδικούς δίνονται συµβουλές για την προφύλαξη, οι 
οποίες είναι εξαιρετικά απλές. Γιατί υπάρχει τόσο µεγάλη ε-
ξάπλωση;
∆ιότι οι φορείς δεν ενδιαφέρονται για τους άλλους και δεν ξέ-
ρουν και τι πρέπει να κάνουν. Συχνά δεν ξέρουν ότι είναι φορείς.

Είναι δυνατό να υπάρξει υποχρεωτική εφαρµογή προληπτι-
κών µέτρων, ανάµεσα στα οποία και ο εµβολιασµός;
Όχι, τα µόνα µέτρα που µπορεί να δουλέψουν είναι η καραντίνα 
και τα µέσα απλής υγιεινής (πλύσιµο χεριών, χαρτοµάντιλα, απο-
φυγή εναγκαλισµών και ασπασµών, ψεκασµών µε σάλια, βλέν-
νες και άλλα βιολογικά υγρά κ.λπ.).

Τι θνησιµότητα θα είχε η απλή γρίπη αν δεν υπήρχε το εµ-
βόλιο;
Ανάλογα µε τη µορφή του ιού, σίγουρα περισσότερο από το τε-
τραπλάσιο!

Κινδυνεύει η ανθρωπότητα από νέες τέτοιου τύπου ασθέ-
νειες, για τις οποίες δεν θα υπάρχει φαρµακευτική απάντηση;
Η ανθρωπότητα κινδυνεύει κυρίως από τους ανθρώπους. Η βλα-
κεία, η αδιαφορία και το ατοµικό κέρδος είναι οι µεγάλοι κίνδυνοι 
που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα από τη γέννησή της. Πραγµα-
τικά, πιστεύω ότι περισσότεροι άνθρωποι µπορεί να πεθάνουν 
από την πείνα, λόγω εξάντλησης των τροφίµων στα σούπερ µάρ-
κετ, παρά από τη λοίµωξη.

Μπορούν οι δυτικές χώρες να εφαρµόσουν σχέδια περιορι-
σµού των λοιµώξεων όπως αυτά που εφάρµοσαν οι Κινέζοι ή 
απαιτούνται αυταρχικά καθεστώτα;
Όπως όλοι καταλάβαµε, κανένα µέτρο δεν ήταν σοβαρό. Αν τα 
δούµε από απόσταση, είναι καραγκιοζιλίκια. Η αγωγή υγείας και 
τα σωστά, γενικά και ειδικά, µέτρα πρόληψης είναι αυτά που µας 
βοηθούν. ∆εν χρειαζόµαστε νέα νοσοκοµεία, αλλά λειτουργικά υ-
πάρχοντα. ∆εν χρειαζόµαστε υπεργιατρούς, αλλά διαβασµένους 
γιατρούς κοινότητας και επισκέπτες υγείας. ∆εν χρειαζόµαστε υ-
περφάρµακα και υπερεµβόλια, αλλά να πλένουµε τα χέρια µας 
και να µην πολυκυκλοφορούµε µε την πρώτη αδιαθεσία µας. 
Αυτά και καλή µας τύχη!

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

∆ηµήτρης 
Κούβελας, 

καθηγητής Κλινικής 
Φαρµακολογίας 

στο ΑΠΘ



Ι
διαίτερα ικανοποιητικά είναι τα ε-
νοποιημένα οικονομικά αποτελέ-
σματα των Ελληνικών Πετρελαίων 
(ΕΛΠΕ) για το δ΄ τρίμηνο αλλά και 
για το σύνολο του 2019. Ειδικότερα, 
τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA α-

νήλθαν σε 118 εκατ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο και σε 
572 εκατ. ευρώ στο σύνολο του έτους, ενώ τα α-
ντίστοιχα καθαρά κέρδη για το 2019 διαμορφώ-
θηκαν στα 185 εκατ. ευρώ.
Η βελτιωμένη λειτουργία του διυλιστηρίου 
μετά την επανεκκίνησή του, καθώς και οι κα-
λύτερες επιδόσεις από τις υπόλοιπες επιχει-
ρηματικές δραστηριότητες, αντιστάθμισαν την 
απώλεια κερδών λόγω της μειωμένης παρα-
γωγής και πωλήσεων κατά το διάστημα της συ-
ντήρησης.
Στα αποτελέσματα καταγράφονται επίσης:
•  Ικανοποιητική κερδοφορία του κλάδου δι-

ύλισης, λόγω υψηλών επιδόσεων των διυλι-
στηρίων και εκμετάλλευσης ευκαιριών στην 
τιμολόγηση αργών στην περιοχή, παρά τη 
σημαντική υποχώρηση των ενδεικτικών πε-
ριθωρίων και τα προβλήματα στον εφοδια-
σμό αργού στην Ανατολική Ευρώπη και Με-
σόγειο.

•  Αύξηση συνεισφοράς λιανικής εμπορίας και 

διατήρηση της κερδοφορίας των πετροχημι-
κών σε υψηλά επίπεδα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύ-
νων σύμβουλος των ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμι-
σιης, επισήμανε: «Το 2019 ήταν μια μεταβα-
τική χρονιά για τον όμιλο, καθώς υπήρξαν μια 
σειρά από προκλήσεις και αλλαγές, τόσο σε ε-
πιχειρηματικό αλλά και σε οργανωτικό επί-
πεδο. Μέσα στους τελευταίους μήνες προχω-
ρήσαμε σειρά πρωτοβουλιών που επιτρέπουν 
στον όμιλο να είναι πιο εστιασμένος στη στρα-
τηγική μετασχηματισμού του».
Ο ίδιος ανέφερε ενδεικτικά τη συμφωνία με 
το ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση της συμμε-
τοχή των ΕΛΠΕ στη ΔΕΠΑ, τη συμφωνία για 
την εξαγορά και κατασκευή του μεγαλύτερου 
πάρκου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 
στην Ελλάδα με τιμές χαμηλότερες από το τρέ-
χον κόστος ενέργειας ανά MWh, καθώς και τον 
σχεδιασμό για ενδυνάμωση των εμπορικών 
δραστηριοτήτων του ομίλου στο εξωτερικό.
«Σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του 
έτους, ο όμιλος κλήθηκε να διαχειριστεί, για 
πρώτη φορά εδώ και αρκετά χρόνια, μια ση-
μαντική επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλο-
ντος. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον προκλήσεων 
ανταποκριθήκαμε με μεγάλη επιτυχία, βελτι-
ώνοντας τον ισολογισμό μας και διατηρώντας 
υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους μας. Ι-
διαίτερης σημασίας ήταν η έκδοση του ευρω-
ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 
2%, το χαμηλότερο επίπεδο δανεισμού για τον 
όμιλο εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια, ανοίγο-
ντας παράλληλα τη διεθνή αγορά ομολόγων 
για άλλες ελληνικές εταιρείες» δήλωσε ο κ. Σι-
άμισιης.

Νέα εποχή για τον όμιλο
Με βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής στρα-
τηγικής του την κατοχύρωση σημαντικού 
ρόλου στην ενεργειακή μετάβαση στην ευρύ-
τερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ο ό-
μιλος στοχεύει στη μεγιστοποίηση των αποδό-
σεων στις βασικές του δραστηριότητες, καθώς 
και στην ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου 
χαρτοφυλακίου στον ενεργειακό κλάδο, εστιά-

ζοντας στους παρακάτω βασικούς άξονες:
•  Βελτίωση κύριων δραστηριοτήτων, μέσω αρι-

στοποίησης λειτουργίας, ψηφιοποίησης και 
ενεργειακής βελτιστοποίησης.

•  Ανάπτυξη κύριων δραστηριοτήτων, με εκμε-
τάλλευση ευκαιριών για μόχλευση παλαιό-
τερων επενδύσεων για μεγιστοποίηση αξίας 
και ανάπτυξη της δραστηριότητας διεθνούς 
εμπορίας.

•  Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, με δημι-
ουργία σημαντικής παρουσίας στον χώρο των 
ΑΠΕ και περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου ε-
νέργειας και φυσικού αερίου.

•  Ασφαλής και προσαρμοσμένη πλήρως στα 
πιο σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα λει-
τουργία των μονάδων και περιβαλλοντικά φι-
λικές προδιαγραφές προϊόντων.

•  Βελτιστοποίηση της εταιρικής διακυβέρνη-
σης.

Εξάλλου, στις 17 Φεβρουαρίου 2020 υπε-
γράφη συμφωνία για την εξαγορά χαρτοφυ-
λακίου Φ/Β έργων συνολικής ισχύος 204 MW 
στην περιοχή της Κοζάνης, από τη γερμανική 
εταιρεία ανάπτυξης και κατασκευής ανανεώσι-
μων juwi. Το έργο, με την ολοκλήρωση της κα-
τασκευής μέχρι το τέλος του 2021, θα αποτελεί 
το μεγαλύτερο πάρκο ανανεώσιμων στην Ελ-
λάδα και θα συγκαταλέγεται στα πέντε μεγα-
λύτερα φωτοβολταϊκά της Ευρώπης. Η συναλ-
λαγή επιταχύνει την επίτευξη του στόχου για 
300 MW εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ, 
νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Αποτελέσματα ανά επιχειρηματική 
δραστηριότητα
Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA του κλάδου δι-
ύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων ανήλθαν 
στα 76 εκατ. ευρώ (-39%) το δ΄ τρίμηνο του 
2019. Η παραγωγή ανήλθε στους 3,2 εκατ. τό-
νους (-17%) και οι πωλήσεις σε 3,5 εκατ. τόνους 
(-15%), ενώ για το σύνολο του έτους στους 14,2 
και 15,2 εκατ. τόνους αντίστοιχα.
Το συνολικό τελικό περιθώριο διύλισης ΕΛΠΕ 
ανήλθε στα 8,6 δολάρια ανά βαρέλι στο δ΄ τρί-
μηνο του 2019, υπεραποδίδοντας σημαντικά έ-
ναντι των ενδεικτικών περιθωρίων.
Στον κλάδο των πετροχημικών, τα συγκρίσιμα 
EBITDA ανήλθαν στα 20 εκατ. ευρώ (-9%) στο 
δ΄ τρίμηνο του 2019, καθώς οι λειτουργικές ε-
πιδόσεις και η αυξημένη καθετοποίηση με το 
διυλιστήριο Ασπροπύργου περιόρισαν την ε-
πίπτωση των χαμηλών διεθνών περιθωρίων 
πολυπροπυλενίου.
Στην εγχώρια εμπορία, η βελτίωση επιδόσεων 
στον κλάδο λιανικής και αεροπορικών καυσί-
μων οδήγησε τα Συγκρίσιμα EBITDA δ΄ τρι-
μήνου στα 3 εκατ. ευρώ, με το 2019 στα 49 
εκατ. ευρώ (+14%).
Στη διεθνή εμπορία, η καλύτερη λειτουργία 
και η αριστοποίηση εφοδιασμού είχαν ως απο-
τέλεσμα την αύξηση του Συγκρίσιμου EBITDA 
δ΄ τριμήνου στα 15 εκατ. ευρώ (+44%), οδηγώ-
ντας το αντίστοιχο αποτέλεσμα για το 2019 στα 
56 εκατ. ευρώ (+11%).
Τέλος, η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυ-
γατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα κα-
θαρά κέρδη του ομίλου για το 2019 ανήλθε στα 
21 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA της Elpedison 
διαμορφώθηκε στα 20 εκατ. ευρώ για το 2019, 
σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με πέρυσι.

Τα θετικά 
αποτελέσματα  
και οι βελτιωμένες 
προοπτικές των 
Ελληνικών 
Πετρελαίων οδηγούν 
σε πρόταση διανομής 
συνολικού μερίσματος 
ύψους 0,5 ευρώ 
ανά μετοχή.
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Α
νοιχτές είναι οι πύλες της νέας πάγιας ρύθ-
µισης οφειλών στην εφορία σε 24 ή ακόµα 
και σε 48 µηνιαίες δόσεις. Συγκεκριµένα, οι 
φορολογούµενοι θα µπορούν να τακτοποιή-
σουν τακτικές οφειλές (φόρος εισοδήµατος, 
ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ) σε έως 24 δόσεις χωρίς εισο-

δηµατικά κριτήρια, ενώ για τις 48 δόσεις, όπου θα µπορούν να 
ενταχθούν έκτακτες οφειλές (φόρος κληρονοµιάς, φόροι που 
προκύπτουν µετά από έλεγχο), θα υπάρχουν εισοδηµατικά κρι-
τήρια. Μάλιστα, στην πάγια ρύθµιση µπορούν να ενταχθούν 
όσοι φορολογούµενοι είχαν αρρύθµιστες οφειλές την 1η Νοεµ-
βρίου 2019, αλλά και όσοι έχουν εντάξει τα χρέη τους στη ρύθ-
µιση των 12-24 δόσεων µετά την 1η Νοεµβρίου 2019.
Σηµειώνεται ότι οι οφειλέτες εναντίον των οποίων έχουν ξεκι-
νήσει δεσµεύσεις τραπεζικών λογαριασµών και κατασχέσεις στα 
υπόλοιπα των καταθέσεών τους ή κατασχέσεις σε µισθούς, συ-
ντάξεις, ενοίκια, επιδόµατα, επιδοτήσεις κ.λπ. δεν θα απαλλάσ-
σονται από τα επαχθή αυτά µέτρα µε την υπαγωγή τους στη νέα 
πάγια ρύθµιση. Τα ποσά που θα προκύπτουν από τα αναγκα-
στικά αυτά µέτρα είσπραξης θα µειώνουν τα υπόλοιπα των ρυθ-
µισµένων οφειλών.

Τα 10 σηµεία-κλειδιά
Οι φορολογούµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν:
1. Στη ρύθµιση υπάγονται οφειλές που δεν είχαν υπαχθεί σε 
οποιαδήποτε νοµοθετική ρύθµιση η οποία κατά την 1η Νοεµ-
βρίου 2019 ήταν σε ισχύ. Έπειτα από επιλογή του οφειλέτη δύ-
νανται να ρυθµιστούν και οι βεβαιωµένες µη ληξιπρόθεσµες, 
κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθ-
µιση, οφειλές ή δόσεις οφειλών αλλά και οι βεβαιωµένες και λη-
ξιπρόθεσµες, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπα-
γωγής στη ρύθµιση, οφειλές που τελούν υπό αναστολή πληρω-
µής.
2. Οι τακτικές οφειλές (ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήµατος) µπορούν 
να ρυθµιστούν σε έως και 24 δόσεις χωρίς εισοδηµατικά κρι-
τήρια.
3. Οι έκτακτες οφειλές (φόρος κληρονοµιάς, πρόστιµα) µπορούν 
να ρυθµιστούν σε έως και 48 δόσεις, ανάλογα µε το ύψος του ει-
σοδήµατος. Συγκεκριµένα, θα λαµβάνεται υπόψη: ο µέσος όρος 

του συνολικού εισοδήµατος (ατοµικό, φορολογούµενο ή απαλ-
λασσόµενο, πραγµατικό ή τεκµαρτό) κατά τα τελευταία τρία 
φορολογικά έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση 
ή το συνολικό εισόδηµα (ατοµικό, φορολογούµενο ή απαλλασ-
σόµενο, πραγµατικό ή τεκµαρτό) του αµέσως προηγούµενου 
φορολογικού έτους από την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής 
στη ρύθµιση, εφόσον αυτό είναι µεγαλύτερο.
Το ποσό εισοδήµατος που θα λαµβάνεται υπόψη (ο µέσος όρος 
της τελευταίας τριετίας ή το εισόδηµα του αµέσως προηγούµε-
νου έτους) θα πολλαπλασιάζεται τµηµατικά µε προοδευτικά κλι-
µακωτό συντελεστή. Ειδικότερα, για το τµήµα του εισοδήµατος:
α) από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ µε συντελεστή 4%,
β) από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ µε 6%,
γ) από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ µε 8%,
δ) από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ µε 10%,
ε) από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ µε 12%,
στ) από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ µε 15%,
ζ) από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ µε 20%,
η) πάνω από 100.000 ευρώ µε 25%.
Σηµειώνεται πως καθένας από τους ανωτέρω συντελεστές θα 
µειώνεται ανάλογα µε τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων του 
οφειλέτη.
4. Η πρώτη δόση της ρύθµισης καταβάλλεται µέσα σε τρεις εργά-

Οι φορολογούµενοι θα µπορούν να 
τακτοποιήσουν τακτικές οφειλές σε έως 
24 δόσεις χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια, 
ενώ για τις 48 δόσεις, όπου θα µπορούν να 
ενταχθούν έκτακτες οφειλές, θα υπάρχουν 
εισοδηµατικά κριτήρια.

ΤΑ 10 
ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΟΦΕΙΛΩΝ
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σιµες ηµέρες από την ηµέρα υποβολής της αίτησης, ενώ οι επόµε-
νες δόσεις την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών.
5. Η ελάχιστη µηνιαία δόση διαµορφώνεται στα 30 ευρώ.
6. Η καθυστέρηση πληρωµής µιας δόσης θα έχει ως συνέπεια 
την επιβάρυνση αυτής µε προσαύξηση 15%. Η δόση αυτή µε την 
αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο 
µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας καταβολής της ε-
πόµενης δόσης.
7. Για οφειλές που ρυθµίζονται σε έως και 12 δόσεις, ο τόκος θα 
υπολογίζεται µε βάση το τελευταίο δηµοσιευµένο µέσο ετήσιο 
επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισµένη διάρκεια αλλη-
λόχρεων λογαριασµών που χορηγούνται απ’ όλα τα πιστωτικά ι-
δρύµατα στην Ελλάδα σε µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις, 
όπως αυτό δηµοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον 
0,25%, ετησίως υπολογιζόµενο.
8. Για οφειλές που ρυθµίζονται σε περισσότερες από 12 µηνιαίες 
δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5%.
9. Στην περίπτωση που κάποιος οφειλέτης του ∆ηµοσίου στα-
µατήσει να πληρώνει τις δόσεις για την εξόφληση του χρέους 
(τακτικής ή έκτακτης οφειλής), για να µπορέσει να επανεντα-
χθεί στη ρύθµιση θα πρέπει να πληρώσει διπλή προκαταβολή, 
θα αφαιρεθούν οι δόσεις που ήταν συνεπείς, ενώ το επιτόκιο θα 
είναι προσαυξηµένο κατά 1,5 µονάδες.
Σηµειώνεται πως η ρύθµιση χάνεται εάν ο οφειλέτης δεν κατα-
βάλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης πέραν της µίας φοράς, 
καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθµισης 
για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός, δεν υποβάλ-
λει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και του φόρου προ-
στιθέµενης αξίας καθ’ όλο το διάστηµα της ρύθµισης καταβολής 
των οφειλών του και µέχρι την εξόφλησή τους, δεν είναι ενήµε-
ρος στις οφειλές του από την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθ-
µιση και µετά, ή έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προ-
κειµένου να του χορηγηθεί η ρύθµιση.
10. Οι οφειλέτες που είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων 
της ρύθµισης, κατά την καταβολή της τελευταίας δόσης, θα α-
παλλάσσονται από την πληρωµή ποσού που ισούται µε το 25% 
των τόκων που έχουν επιβαρύνει το ποσό των δόσεων της ρυθ-
µιζόµενης οφειλής. Η απαλλαγή δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
ύψος της τελευταίας δόσης.
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Τ
ο κινηματογραφικό ντεμπούτο της 
Ρένας Βλαχοπούλου ήταν το 1956 
με την εν πολλοίς άγνωστη ταινία 
του Γιάννη Πετροπουλάκη –μόλις 
η δεύτερη έγχρωμη ελληνική ται-
νία– «Πρωτευουσιάνικες Περιπέ-
τειες», που αφορά μια Κερκυραία 

χωριατοπούλα που καταφθάνει στην Αθήνα. Στα 
πρώτα πλάνα ανακαλύπτει την Ομόνοια των ’50s 
τραγουδώντας για την Ομόνοια place («πλατεία» 
στα γαλλικά). Με αέρα κοσμοπολίτικο, το θέατρο της 
Μαρίκας Κοτοπούλη, το εμβληματικό φαρμακείο 
του Μπακάκου, όπου έχουν δοθεί χιλιάδες ραντε-
βού, το τραμ να κάνει στάσεις στην περίμετρό της, 
τροχονόμο και τα κλασικά καφενεία, η πλατεία Ομο-
νοίας ήταν για δεκαετίες το κέντρο της Αθήνας, πριν 
παρακμάσει, κυρίως από τις άστοχες αναπλάσεις, 
και παραδοθεί τα τελευταία χρόνια στους μικρε-
μπόρους ναρκωτικών. Κι ενώ όλοι περίμεναν πως 
ο σταθμός του μετρό θα επανέφερε την ανάπτυξη 
στην πλατεία, παραοικονομία, παράνομες δραστη-
ριότητες και φόβος ανθούν καθημερινά.

Ακόμα και στην παρακμή της η Ομόνοια πάντα 
ήταν τοπόσημο, σταθερό σημείο αναφοράς για 
την πρωτεύουσα. Σε λίγες μέρες αναμένεται να 
αλλάξει εντελώς πρόσωπο, μετά τη διαδικασία 
συντήρησης, ανάπλασης και ανακατασκευής της. 
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, η 
σημαντικότερη μεταβολή που αναμένεται είναι ότι 
επιστρέφει το σιντριβάνι της. Ένα τεράστιο σιντριβά-
νι διαμέτρου 30 μέτρων με 13 πίδακες, 188 δέσμες 
νερού και 90 υποβρύχιους προβολείς θα κοσμεί 

το μεγαλύτερο κομμάτι της ιστορικής πλατείας. 
Μάλιστα, ο κεντρικός πίδακας προβλέπεται ότι θα 
δίνει ώθηση ύψους 20 μέτρων στο νερό, ενώ θα 
περιβάλλεται από μια ήπια μορφή πρασίνου.

Ο δήμαρχος και οι χορηγίες
«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η πλατεία Ομο-
νοίας βρίσκεται στην τελική ευθεία και θα παρα-
δοθεί στους κατοίκους της Αθήνας. Πάμε να την 
αγαπήσουμε από την αρχή…» έγραψε σε ανάρ-

τησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο δήμαρχος Αθη-
ναίων, Κώστας Μπακογιάννης, ενώ στο Instagram 
ανάρτησε βίντεο με τη στιγμή που άρχιζε να γεμίζει 
νερό το σιντριβάνι, συνοδεύοντάς το με τη φράση 
«Ετοιμασίες στο φουλ, τελευταία φορά που το σι-
ντριβάνι είναι άδειο».
Τα έργα γίνονται με χορηγίες ιδιωτών και βρίσκο-
νται σε εξέλιξη με εντατικούς ρυθμούς από τον πε-
ρασμένο Οκτώβριο.
Τότε, στις 31 Οκτωβρίου 2019, το Δημοτικό Συμβού-
λιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να κάνει δεκτές τις 
πράξεις δωρεάς μέσω των οποίων τρεις φορείς, η 
τεχνική εταιρεία Ηλέκτωρ, το Κοινωφελές Ίδρυμα 
Λασκαρίδη και η Fontana Fountains, προσφέρο-
νταν να συμβάλουν στη δημιουργία νέου σιντριβα-
νιού στην πλατεία Ομονοίας.
Η οικονομική αξία της συμβολής του Ιδρύματος 
Λασκαρίδη για την εγκατάσταση του σιντριβανιού 
προσδιοριζόταν από το ίδιο στα 430.000 ευρώ.
Από την πλευρά της, η Ηλέκτωρ αναλάμβανε να 
γκρεμίσει ό,τι εμπόδιζε την εγκατάσταση του σιντρι-
βανιού, να κάνει όλες τις εργασίες στεγάνωσης της 
δεξαμενής του και συναρμογής με την πλακόστρω-
ση της πλατείας, να ολοκληρώσει έργα πρασίνου 
και άρδευσης στον περιβάλλοντα δακτύλιο και να 
εγκαταστήσει καταγραφικό σταθμό δομικής παρα-
κολούθησης που θα μείνει επί εννέα μήνες και θα 
παρακολουθεί την τσιμεντόπλακα πάνω στην οποία 
θα εδράζεται το σιντριβάνι.

Η εποχή του σιντριβανιού
Η μεγάλη αλλαγή φαίνεται πως έρχεται την κατάλ-
ληλη στιγμή, καθώς πεντάστερα ξενοδοχεία και νέα 
πολυκαταστήματα περιβάλλουν την πλατεία. Ήταν 
μια αντανακλαστική αντίδραση της αγοράς στον 
ολοένα αυξανόμενο τουρισμό της Αθήνας ως αυτο-
τελούς τουριστικού προορισμού. Οι διεθνείς αφίξεις 
στην Αθήνα που καταγράφηκαν τον Οκτώβριο του 
2019 ήταν, σύμφωνα με το μηνιαίο στατιστικό δελτίο 
του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Του-
ριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), αυξημένες, σε 
σύγκριση με τον προηγούμενο Οκτώβριο, κατά 9,6% 
ή 49.000 άτομα, φτάνοντας τους 563.580 ταξιδιώτες. 
Η ανάδειξη της Αθήνας σε κορυφαίο προορισμό για 
city break με βασικά χαρακτηριστικά τον καλό και-
ρό, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία, 
αλλά και την άριστη φιλοξενία, όπως δείχνουν όλες 
οι στατιστικές ικανοποίησης των επισκεπτών, την 
έχει τοποθετήσει μεταξύ των διακεκριμένων πόλε-
ων της Ευρώπης για τουρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια 
της χρονιάς, αναφέρουν οι ειδικοί.
Αν και ο κόσμος έχει κουραστεί από τις συνεχείς 
αλλαγές της πλατείας Ομονοίας, που την έκαναν να 
μοιάζει με μόνιμο εργοτάξιο, τώρα υπάρχει ανυπο-
μονησία για την ανάπλασή της. Κι αυτό οφείλεται στο 
σιντριβάνι, από το οποίο ακόμα και οι Millennials 
έχουν αναμνήσεις.

Η Ομόνοια του Ζογγολόπουλου
Ο γλύπτης Γιώργος Ζογγολόπουλος έχει συνδέσει 
το όνομά του με την πλατεία Ομονοίας από τη δε-
καετία του 1950 και μετρά πάνω από μισό αιώνα 
παρουσίας σε αυτήν.
Η σχέση του με την πλατεία ξεκινά το 1958, όταν του 
απονεμήθηκε, από κοινού με τον αρχιτέκτονα Κ. 
Μπίτσιο, το 1ο και το 3ο βραβείο στον πανελλήνιο 

Το σιντριβάνι επιστρέφει  
στην πλατεία Ομονοίας
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Ακόμα και στην παρακμή της η Ομόνοια πάντα ήταν το-
πόσημο, σταθερό σημείο αναφοράς για την πρωτεύουσα. 
Σε λίγες μέρες αναμένεται να αλλάξει εντελώς πρόσωπο, 
μετά τη διαδικασία συντήρησης, ανάπλασης και ανακα-
τασκευής της. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα 
γνωστά, η σημαντικότερη μεταβολή που αναμένεται είναι 
ότι επιστρέφει το σιντριβάνι της, ένα τεράστιο σιντριβάνι 
διαμέτρου 30 μέτρων με 13 πίδακες.
“



αρχιτεκτονικό και καλλιτεχνικό διαγωνισμό που είχε 
προκηρυχθεί από το τότε υπουργείο Συγκοινωνιών 
και Δημοσίων Έργων για τη διαμόρφωση της πλα-
τείας Ομονοίας.
Η σύνθεση της πλατείας το 1958 περιλάμβανε 
έναν εξωτερικό κύκλο ο οποίος περιέκλειε ένα 
μικρότερο ισοσκελές εξάγωνο, μέσα στο οποίο 
βρισκόταν ένα ισοσκελές πεντάγωνο. Στο πε-
ντάγωνο αυτό ήταν τοποθετημένη μια υδάτινη 
γλυπτική σύνθεση αποτελούμενη από πίδακες 
που σχημάτιζαν ένα υδάτινο διαγώνιο τόξο που 
προσέκρουε σε έναν υδάτινο τοίχο και από μια 
υδάτινη κολόνα ύψους 18 μέτρων. Στον αντίποδα 
της υδάτινης αυτής κολόνας η γλυπτική σύνθεση 
προέβλεπε την τοποθέτηση ενός γλυπτού με τίτλο 
«Ποσειδώνας».
Στον εξωτερικό χώρο μεταξύ του κύκλου και του 
εξαγώνου αρχικά είχε σχεδιαστεί μια σύνθεση απο-
τελούμενη από χρωματιστά βότσαλα, η οποία όμως 
δεν κατασκευάστηκε και στη θέση της τοποθετήθη-
κε τελικά γκαζόν.
Το έργο πραγματοποιήθηκε και εγκαινιάστηκε το 
1960, με τους γνωστούς σε όλους μας υδάτινους 

πίδακες, όμως το γλυπτό «Ποσειδώνας» ουδέποτε 
τοποθετήθηκε στην πλατεία Ομονοίας.
Στη συνέχεια έγιναν διάφορες παρεμβάσεις στην 
πλατεία, τοποθετήθηκε το γλυπτό «Δρομέας» του 
Κώστα Βαρώτσου και τελικά, στο πλαίσιο της νέας 
διαμόρφωσης της πλατείας Ομονοίας, ύστερα από 
διαγωνισμό που διεξήγαγε η εταιρεία «Ενοποίηση 
Αρχαιολογικών Χώρων» το 2001, τοποθετήθηκε, 

στη θέση όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα, το υδρο-
κινητικό γλυπτό του Γιώργου Ζογγολόπουλου 
με τίτλο «Πεντάκυκλο», το οποίο το ίδιο έτος είχε 
εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Μπιενάλε της 
Βενετίας.
Το γλυπτό βρίσκεται ανατολικά της πλατείας, με-
ταξύ των οδών Πανεπιστημίου και Σταδίου, μέσα 
σε ειδικά διαμορφωμένη δεξαμενή νερού, έχει 
ύψος 15 μέτρα, είναι κατασκευασμένο από ανο-
ξείδωτο ατσάλι και αποτελείται από σταυροειδή 
κατασκευή με πέντε κύκλους οι οποίοι κινούνται 
με τη βοήθεια του νερού.
Η υδροκινητική λειτουργία του γλυπτού επί σειρά 
ετών παρέμενε ημιτελής, καθώς είχε διακοπεί η 
παροχή νερού. Εξαίρεση αποτελεί ένα σύντομο 
χρονικό διάστημα –τέλη 2008 με αρχές 2009–, 
κατά το οποίο το έργο συντηρήθηκε, σε συνερ-
γασία με τον Δήμο Αθηναίων, και λειτούργησε 
υδροκινητικά, όπως το είχε σχεδιάσει ο δημιουρ-
γός του.

Στο πέρασμα του χρόνου
Η πλατεία Ομονοίας αρχικά είχε σχήμα έλλειψης, 
μετά όμως τροποποιήθηκε με την ενοποίηση τμη-
μάτων αυτής και την απομάκρυνση του τραμ, που 
διερχόταν από την οδό Αθηνάς. Πολλά από τα πα-
ραδοσιακά κτίρια της πλατείας έχουν χαθεί, επιβι-
ώνουν όμως το Μπάγκειον Μέγαρο και το «Μέγας 
Αλέξανδρος», που οικοδομήθηκαν τη δεκαετία του 
1880 και λειτούργησαν αρχικά ως ξενοδοχεία. Η 
πλατεία προβλεπόταν στο πρώτο πολεοδομικό σχέ-
διο της Αθήνας, που έγινε κατόπιν παραγγελίας του 
Όθωνα το 1834. Τα σχέδια έγιναν από τους αρχιτέ-
κτονες Σταμάτη Κλεάνθη και Έντουαρτ Σάουμπερτ. 
Αρχικά ονομάστηκε πλατεία Ανακτόρων, καθώς 
εκεί επρόκειτο να χτιστούν τα βασιλικά ανάκτορα, 
όταν όμως τα σχέδια άλλαξαν, η περιοχή καθιε-
ρώθηκε ως το τέρμα του εξοχικού περιπάτου των 
Αθηναίων. Στη συνέχεια μετονομάστηκε σε πλατεία 
Όθωνα προς τιμήν του βασιλιά και τελικά το 1862 σε 
πλατεία Ομονοίας λόγω των Πεδινών και των Ορει-
νών, των δύο αντιμαχόμενων πολιτικών παρατάξε-
ων, η συμφιλίωση των οποίων εορτάστηκε εκεί.
Η πλατεία Ομονοίας ανασκάφηκε δύο φορές για να 
δημιουργηθούν σιδηροδρομικοί σταθμοί, το 1930 
για τα έργα του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου και τη 
δεκαετία του 1990 για την κατασκευή της γραμμής 2 
του μετρό, ενώ σημαντική υπήρξε η κατάργηση του 
χαρακτηριστικού κυκλικού σχήματός της ενόψει της 
αναμόρφωσής της κατά την ολυμπιάδα του 2004.

Με στοιχεία από το Wikipedia.Η μεγάλη αλλαγή φαίνεται πως έρχεται την κατάλληλη 
στιγμή, καθώς πεντάστερα ξενοδοχεία και νέα πολυκα-
ταστήματα περιβάλλουν την πλατεία. Ήταν μια αντανα-
κλαστική αντίδραση της αγοράς στον ολοένα αυξανόμενο 
τουρισμό της Αθήνας ως αυτοτελούς τουριστικού προο-
ρισμού. Αν και ο κόσμος έχει κουραστεί από τις συνεχείς 
αλλαγές της πλατείας Ομονοίας, που την έκαναν να μοιά-
ζει με μόνιμο εργοτάξιο, τώρα υπάρχει ανυπομονησία για 
την ανάπλασή της.

“
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•  Σιντριβάνι με διάμετρο 30 μέτρα, 13 πίδακες νερού, 188 δέσμες νερού 
και 90 υποβρύχιους προβολείς.

•  Ένας πίδακας που θα εξακοντίζει νερό σε ύψος 20 μέτρων θα βρίσκεται 
στο κέντρο του σιντριβανιού.

•  Τέσσερις πίδακες θα βρίσκονται σε ακτίνα 12 μέτρων και θα πετούν νερό 
σε ύψος 14 μέτρων.

•  Άλλοι οκτώ πίδακες θα βρίσκονται σε ακτίνα 17 μέτρων και θα πετούν 
νερό σε ύψος 8 μέτρων.

•  Περιφερειακά στα 30 μέτρα και μέσα από κυκλικό αγωγό θα πετάγονται 

188 δέσμες νερού με ύψος κορυφής τα 5 μέτρα.
•  Σε ιστό θα τοποθετηθεί ανεμόμετρο που θα ενημερώνει την κε-

ντρική μονάδα ελέγχου να μειώνει το ύψος των πιδάκων όταν η 
ταχύτητα του ανέμου θα ξεπερνά κάποια όρια. (Υπενθυμίζεται ότι 
το πρόβλημα της διασποράς υδάτων ήταν έντονο όταν υπήρχε το 
σιντριβάνι παλιότερα, αλλά και όταν επιχειρήθηκε να λειτουργήσει 
το ύψους 15 μέτρων γλυπτό του Ζογγολόπουλου που έμεινε τελι-
κώς ανενεργό.)

• Περίφραξη οκτώ επικίνδυνων κτιρίων.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ



  ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

Τ
α ιταλικά λάθη στη διαχείριση της 
κρίσης του κοροναϊού οδήγησαν 
σε εγχώρια επιδημία που επεκτά-
θηκε γρήγορα σε γειτονικές χώ-
ρες, όπως η Ελλάδα, και προκά-
λεσε πρωτοφανή ανησυχία στον 

πληθυσμό. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το 
γεγονός ότι οι μάσκες εξαντλήθηκαν σε όλα τα 
φαρμακεία, παρά τις διευκρινίσεις ότι δεν συνι-
στώνται ως μέτρο προφύλαξης, και τα σούπερ 
μάρκετ στη Θεσσαλονίκη, την πόλη όπου εμφα-
νίστηκαν τα πρώτα κρούσματα, ανέφεραν από-
τομη αύξηση πωλήσεων σε βασικά αγαθά.
Λάθη όμως συνέβησαν κι εδώ, όπως έδειξε 
η περίπτωση της ασθενούς που προσήλθε στο 
«Σωτηρία» χωρίς να ενημερώσει το προσωπικό 
ότι είχε επιστρέψει από την Ιταλία. Περίμενε στην 
ουρά μαζί με άλλους ασθενείς επί δύο ώρες, 
πριν αποφασίσει τελικά να επισκεφτεί ιδιωτικό 
νοσοκομείο, το οποίο τήρησε το πρωτόκολλο 

ασφάλειας και την παρέπεμψε σε διαφορετικό 
δημόσιο νοσοκομείο αναφοράς για τον κορο-
ναϊό. Η ΠΟΕΔΗΝ (το σωματείο των νοσοκομει-
ακών εργαζομένων) κατήγγειλε ότι η 40χρονη 
«διέσπειρε τον ιό» όσο βρισκόταν στο «Σωτη-
ρία», και μέσα σε λίγες ώρες προκλήθηκε σο-
βαρή αναστάτωση: η τράπεζα όπου εργάζεται η 
ασθενής απολύμανε και σφράγισε τον όροφο 
του γραφείου της και η κυβέρνηση μίσθωσε 
πτήση για να φέρει πίσω από το Λονδίνο την 
κόρη της γυναίκας μαζί με τους συμμαθητές 
της.
Παραμένει ασαφές αν το νοσοκομείο «Σωτη-
ρία» τήρησε τα προβλεπόμενα για τη διαλογή 
και απομόνωση των ύποπτων κρουσμάτων, 

το περιστατικό όμως ανέδειξε πρόβλημα ενη-
μέρωσης του κοινού ή/και έλλειψη αισθή-
ματος προσωπικής ευθύνης: η ασθενής δεν 
ακολούθησε τη βασική σύσταση πως όσοι 
υποψιάζονται ότι έχουν προσβληθεί από τον 
κοροναϊό δεν πρέπει να προσέρχονται μόνοι 
τους στο νοσοκομείο αλλά να απομονώνονται 
στον χώρο όπου βρίσκονται και να καλούν τον 
ΕΟΔΥ (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας), 
που θα κρίνει αν πρέπει να κληθεί το ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα, ωστόσο, με ρεπορτάζ του Iatronet.
gr, o ΕΟΔΥ απέτυχε να δώσει σωστές κα-
τευθύνσεις σε πέντε ύποπτα κρούσματα, στα 
οποία φέρεται να δόθηκε οδηγία να προσέλ-
θουν μόνα τους στον «Ευαγγελισμό». Παρόλο 

που πρόκειται για το μεγαλύτερο νοσοκομείο της 
χώρας, και ένα από τα νοσοκομεία αναφοράς, 
η ξαφνική προσέλευση των ύποπτων κρου-
σμάτων τίναξε στον αέρα τη γενική εφημερία. 
Οι ύποπτοι ασθενείς φέρονται να μεταφέρονταν 
από τον έναν χώρο του νοσοκομείου στον άλλον 
πριν τελικά απομονωθούν στο παλαιό κτίριο του 
συγκροτήματος.
Η ετοιμότητα του ελληνικού συστήματος υγεί-
ας αλλά και των Ελλήνων πολιτών μόλις τώρα 
έχει αρχίσει να δοκιμάζεται. Τυπικά, πάντως, 
έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, συ-
μπεριλαμβανομένης της αναστολής αδειών για 
το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων. O 
ΕΟΔΥ και το υπουργείο Υγείας έχουν φροντίσει 
να αναρτήσουν στους δικτυακούς τόπους τους 
αναλυτικές οδηγίες για τους πολίτες, τους επαγ-
γελματίες υγείας, για ξενοδοχεία και καταλύμα-
τα, πληρώματα μέσων μεταφοράς, αλλά και για 
την κατ’ οίκον απομόνωση ασθενών με ύποπτα 
συμπτώματα.

Λάθη και σε αναπτυγμένες χώρες
Η Κίνα δέχτηκε επικρίσεις για τη διαχείριση 
της κρίσης, λάθη όμως συνέβησαν και σε ανα-
πτυγμένες δυτικές χώρες. Στην Ιταλία, τη χώρα 
που πλήττεται περισσότερο από την πνευμονία 
Covid-19 στην Ευρώπη, ο πρωθυπουργός Τζου-
ζέπε Κόντε παραδέχτηκε ότι η κατάσταση ξέφυ-
γε από τον έλεγχο, εν μέρει εξαιτίας ενός νοσο-
κομείου στη Λομβαρδία, το οποίο δεν τήρησε πι-
στά το πρωτόκολλο για διαλογή και απομόνωση 
των ύποπτων περιστατικών. Επιπλέον, ειδικός 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επέκρινε τις 
ιταλικές αρχές ότι, παρόλο που είχαν διακόψει 
τις απευθείας πτήσεις από και προς Κίνα, δεν 
έλεγχαν τους επιβάτες σε πτήσεις που έκαναν 
στάση σε κινεζικά αεροδρόμια.
Στην Ιαπωνία, χώρα με παράδοση στην πιστή 
τήρηση κανόνων, η επιχείρηση καραντίνας 
στο κρουαζιερόπλοιο «Diamond Princess», 
όπου εμφανίστηκαν κρούσματα μεταξύ των 
2.700 επιβαινόντων, κατέληξε σε φιάσκο. 
Όπως αποκάλυψε το περιοδικό «Science», 
δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς να 
έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις για την πνευ-
μονία Covid-19 και τουλάχιστον οκτώ εργαζό-
μενοι του υπουργείου που επιτηρούσαν την 
καραντίνα βρέθηκαν θετικοί στον κοροναϊό. 
Όπως κατήγγειλε ο Κεντάρο Ιβάτα, ειδικός του 
Πανεπιστημίου του Κόμπε, οι συνθήκες καρα-
ντίνας στο «Diamond Princess» «παραβίαζαν 
όλες τις αρχές ελέγχου των λοιμώξεων». Τα 
διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι οι υπάλλη-
λοι του υπουργείου Υγείας δεν λάμβαναν καν 
τα συνιστώμενα μέτρα προσωπικής προστα-
σίας, όπως μάσκες, προσωπίδες και αδιάβρο-
χες ολόσωμες ποδιές.
Προβλήματα εμφανίστηκαν και στις ΗΠΑ, όπου 
τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 
(CDC) απέστειλαν σε πολιτειακά εργαστήρια κιτ 
εξέτασης για τον ιό, τα οποία όμως αποδείχθη-
καν προβληματικά και πρόκειται να αντικατα-
σταθούν. Παραμένει ασαφές αν αυτό έπαιξε 
ρόλο στον αριθμό των καταγεγραμμένων κρου-
σμάτων.

Λάθη στη διαχείριση  
του κοροναϊού
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Η ετοιμότητα του ελληνικού συστήματος υγείας αλλά και 
των Ελλήνων πολιτών μόλις τώρα έχει αρχίσει να δοκι-
μάζεται.“

Όλος ο πλανήτης 
προσπαθεί να 
προφυλαχτεί 
από τη νέα 
απειλή.



  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Το Mega 
αλλάζει τα δεδοµένα 
στο τηλεοπτικό τοπίο 

Τη ∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου εξέπεµψε ξανά το Mega 
και φαίνεται πως το γεγονός αυτό θα αλλάξει τα δεδο-
µένα τόσο στην κατανοµή της διαφηµιστικής δαπάνης 
όσο και στη διαµόρφωση του τηλεοπτικού προγράµµα-
τος της νέας σεζόν.
“
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Τ
η ∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου το Mega επέ-
στρεψε στους τηλεοπτικούς µας δέκτες 
προβάλλοντας κάποιες νέες εκποµπές, 
καθώς και τις γνωστές τηλεοπτικές σει-
ρές που άφησαν εποχή τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες. Κατά την πρώτη εβδοµάδα εκ-

ποµπής του τα νούµερα τηλεθέασης ήταν σχετικά καλά, 
γεγονός που προµηνύει πως το κανάλι ήρθε για να µείνει 
και να διεκδικήσει µερίδιο από τη διαφηµιστική αγορά, 
κυρίως σε ό,τι αφορά την επόµενη τηλεοπτική σεζόν.

Σχετικά καλή τηλεθέαση
Την εβδοµάδα από ∆ευτέρα 17 έως Κυριακή 23 Φεβρου-
αρίου το Mega άγγιξε µέσο όρο τηλεθέασης 6,6%, µε τον 
ΑΝΤ1 να φτάνει στο 15,7%, τον ΣΚΑΪ στο 14,7%, το Star στο 
14,6%, τον Alpha στο 11,3%, το Open στο 6,8% και την ΕΡΤ1 
στο 4,3%. Η δεύτερη εβδοµάδα προβολής του καναλιού 
θα είναι καθοριστική, προκειµένου να δούµε αν το ποσο-
στό αυτό θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα σχέδια της διοίκησης του 
Mega στοχεύουν στη δηµιουργία νέων παραγωγών αλλά 
και στη σύναψη «χρυσών συµβολαίων» µε σκοπό να 
αναβιώσουν οι παλιές καλές εποχές για τον σταθµό. Πολ-
λά δηµοσιεύµατα αναφέρουν ότι η επιστροφή του κανα-
λιού προκάλεσε ελαφρές απώλειες στην τηλεθέαση των 
υπόλοιπων τηλεοπτικών σταθµών. Ο ΑΝΤ1, λόγου χάρη, 
έχασε δύο ποσοστιαίες µονάδες κατά την πρώτη εβδοµά-
δα επιστροφής του Mega και από 17,5% υποχώρησε στο 
15,7% σε εβδοµαδιαίο µέσο όρο τηλεθέασης.
Την πρώτη ηµέρα προβολής του προγράµµατος του 
Mega η πρωινή εκποµπή «Κοινωνία ώρα Μega» σηµεί-
ωσε ποσοστό τηλεθέασης 18,6% στο σύνολο του κοινού 
και 21,7% στο δυναµικό κοινό ηλικίας 15-44 ετών, ενώ 
το «Mega Magazino» έκανε 12,9% και 14,7% αντίστοιχα. 
Το µεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων µε τη Ράνια Τζίµα έκα-
νε 11% στο σύνολο και 19,6% στο δυναµικό κοινό, ενώ το 
κεντρικό µε τη ∆ώρα Αναγνωστοπούλου 10,7% και 13,3% 
αντίστοιχα. Για το «Live News» µε τον Νίκο Ευαγγελάτο η 
τηλεθέαση άγγιξε το 11% κατά µέσο όρο και το 12,6% στο 
δυναµικό κοινό. Οι κωµικές σειρές που προβλήθηκαν σε 
επανάληψη στη βραδινή ζώνη τη ∆ευτέρα 17 Φεβρουα-
ρίου σηµείωσαν ικανοποιητική τηλεθέαση, µε το «Παρά 
Πέντε» να αγγίζει το 10,4% µέσο όρο τηλεθέασης και το 
15,6% στο δυναµικό κοινό, το «Πενήντα Πενήντα» 7,7% και 
10,1% αντίστοιχα και τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» 6,7% και 9%. 
Τις επόµενες µέρες τα νούµερα τηλεθέασης µπορεί να 
σηµείωσαν µια ελαφριά πτώση, διατηρήθηκαν ωστόσο 
σε σχετικά καλά επίπεδα (δεδοµένου ότι το κανάλι είχε ρί-
ξει «µαύρο» από τον Οκτώβριο του 2018) και ήταν αρκετά 
για να δηµιουργήσουν την εντύπωση πως το κανάλι θα 
αποτελέσει και πάλι έναν δυνατό παράγοντα στο τηλεοπτι-
κό τοπίο για την επόµενη σεζόν.

Αναδιαµόρφωση της διαφηµιστικής δαπάνης
Η δυναµική επιστροφή του Mega δηµιουργεί τριγµούς 
στους τηλεοπτικούς σταθµούς, καθώς οι ιθύνοντές του 

έχουν µεγαλεπήβολα σχέδια για τη νέα σεζόν. Ένα από 
αυτά είναι η επιστροφή του Γιώργου Καπουτζίδη, δηµι-
ουργού του «Παρά Πέντε», στο κοµµάτι της µυθοπλασίας, 
ο οποίος, σύµφωνα µε πληροφορίες, θα έχει λόγο γενικά 
στον προγραµµατισµό των σίριαλ που θα µεταδοθούν τη 
νέα τηλεοπτική χρονιά.
Πέρα από αυτό, τα έσοδα από τις διαφηµίσεις θα µοιρα-
στούν εκ νέου τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Η διαφηµιστική 
δαπάνη για το 2019, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, υπο-
λογίστηκε γύρω στα 300 εκατ. ευρώ και τη µοιράστηκαν 
κυρίως ο ΑΝΤ1, ο ΣΚΑΪ, ο Alpha, το Star και το Open. Στη 
µοιρασιά πλέον θα µπει δυναµικά και το Mega, αφού, ως 
γνωστόν, η διαφηµιστική δαπάνη διαµορφώνεται βάσει 
της τηλεθέασης. Το Mega έχει ισχυρά όπλα στη φαρέτρα 
του, κυρίως σε ό,τι αφορά ηχηρά ονόµατα από το παρελ-
θόν του, µια ισχυρή ταινιοθήκη και φυσικά τις προϋπο-
θέσεις για τη δηµιουργία αξιόλογων τηλεοπτικών σειρών.

Ενισχύσεις και αλλαγές
Με τη σειρά τους, οι υπόλοιποι τηλεοπτικοί σταθµοί ανα-
µένεται να ενισχύσουν κι εκείνοι το πρόγραµµά τους ενό-
ψει της νέας σεζόν µε πολλές νέες παραγωγές, αφού ο 
ανταγωνισµός οξύνεται διαρκώς. Στο Open, για παράδειγ-
µα, προετοιµάζονται αλλαγές τόσο στη διοίκηση όσο και 
στο πρόγραµµα, αφού τα ποσοστά τηλεθέασης δεν είναι τα 
αναµενόµενα και, απ’ ό,τι φαίνεται, το Mega είναι βασικός 
ανταγωνιστής του.
Ο ΑΝΤ1, που διατηρεί την πρώτη θέση, µεριµνά από τώρα 
για τη ζώνη υψηλής τηλεθέασης, αφού είναι σε συζητή-
σεις για τον δεύτερο κύκλο επεισοδίων των «Άγριων Με-
λισσών», τον δεύτερο κύκλο του «Καφέ της Χαράς» και τη 
συνέχεια της σειράς «Μην Ψαρώνεις», ενώ στο πρόγραµ-
µα της επόµενης σεζόν αναµένεται να ενσωµατωθεί ένα 
ακόµη κωµικό σίριαλ και µια αξιόµαχη δραµατική σειρά.
Στον ΣΚΑΪ στόχος είναι να διατηρηθούν τα καλά νούµερα 
τηλεθέασης και φυσικά να ακολουθήσουν ανοδική πο-
ρεία. Κάπου στα µέσα Μαρτίου ετοιµάζεται να ξεκινήσει 
το νέο «Big Brother» µε παρουσιαστή τον Χάρη Βαρθα-
κούρη. Η ενσωµάτωσή του στο πρόγραµµα του καναλιού 
θα φέρει γενικές αλλαγές, καθώς θα µετακινηθεί το gala 
του «My style rocks», ενώ η εκποµπή «Μαζί σου το Σαβ-
βατοκύριακο» της Τατιάνας Στεφανίδου θα µεταδίδεται 
µόνο Σάββατο.
Η ΕΡΤ µπαίνει επίσης γερά στη µάχη της τηλεθέασης µε 
επενδύσεις στο νέο της πρόγραµµα οι οποίες αναµένεται 
να αγγίξουν τα 4 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, εγκρίθηκε προς 
προβολή το τηλεπαιχνίδι γνώσεων «Catch the answer», 
που έχει σηµειώσει επιτυχία στο εξωτερικό, µε παρου-
σιαστή τον ηθοποιό Νίκο Κουρή. Το τηλεπαιχνίδι αναµέ-
νεται να κάνει πρεµιέρα προς τα τέλη Μαρτίου. Επιπλέον, 
µία από τις σειρές που πρόκειται να προβληθούν από τον 
Σεπτέµβριο είναι «Τα καλύτερά µας χρόνια», την οποία 
υπογράφουν ο Νίκος Απειρανθίτης και η Κατερίνα Μπέη 
και θα εστιάζει σε µια πενταµελή ελληνική οικογένεια η 
οποία µεγαλώνει µέσα στη δίνη των κοινωνικοπολιτικών 
αλλαγών στην Ελλάδα από τα τέλη του ’60 έως σήµερα.



Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε το www.kafsoxilo.gr,
εναλλακτικά µπορείτε να καλέσετε στο 210 3466996 (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 ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 15€

115x115x100

1,30m3 (χύδην)

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

A Π Ο  Φ Ε Τ Ο Σ  ∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Η  Π Α Ρ Α ∆ Ο Σ Η  Μ Ε  Γ Ε Ρ Α Ν Ο

από 4,5€

από 140€
1,3 m3 (χύδην)

από 7€

ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ
(∆ΙΧΤΥ)

ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ
(∆Α∆Ι)

Ανάµεικτα Big Bag Οξιά - ∆ρυς 

Προϊόντα αποκλειστικά ελληνικής υλοτοµίας 3€ 5€

120€
 Στις τιµές περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ!

Προϊόντα αποκλειστικά ελληνικής 
Προϊόντα αποκλειστικά ελληνικής 
Προϊόντα 
υλοτοµίας

αποκλειστικά ελληνικής υλοτοµίας
αποκλειστικά ελληνικής 

ΦΟΥΡΝΙΣΤΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
* Όλα τα ξύλα αποξηραίνονται σε πιστοποιηµένους φούρνους για καλύτερη ενεργειακή απόδοση



ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
ΚΕΙΜΕΝΑ: ΜΕΛΙΝΑ Σ. ΚΑΡΙΠΙ∆ΟΥ



ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1.  Σε ένα µπολ ανακατεύουµε µε µια σπάτουλα όλα 

τα στέρεα υλικά και έπειτα προσθέτουµε όλα τα 
υγρά, µέχρι να επιτύχουµε έναν χυλό.

2.  Σε ένα τηγάνι το οποίο έχουµε αλείψει µε λίγο ηλι-
έλαιο ρίχνουµε µια κουτάλα από τον χυλό, σχη-
µατίζοντας pancakes. Μόλις εµφανιστούν µικρές 
τρύπες στη ζύµη, γυρνάµε από την άλλη πλευρά 
και συνεχίζουµε το ψήσιµο µέχρι  να ψηθεί καλά.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1.  Σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνουµε ελαφρώς 

το γάλα µε το νερό, τη µαγιά και τη ζάχαρη 
και αφήνουµε για 10 λεπτά να ξεκουραστεί 
το µείγµα.

2.  Προσθέτουµε το αλεύρι, ανακατεύουµε 
καλά σε µίξερ µε τον γάντζο και δηµιουρ-
γούµε µια ζύµη εύπλαστη που να ξεκολ-
λάει από τα τοιχώµατα του κάδου.

3.  Αφήνουµε τη ζύµη να ξεκουραστεί για 30 
λεπτά.

4.  Απλώνουµε το ζυµάρι µε έναν πλάστη και 
κόβουµε σε λωρίδες στριφογυρίζοντας τη 
ζύµη και φτιάχνοντας όµορφα σχήµατα.

5.  Πασπαλίζουµε µε σουσάµι και ψήνουµε 
στους 180οC σε αέρα για 15 λεπτά.

Pancakes χωρίς γλουτένη

Κριτσίνια µε σουσάµι

ΥΛΙΚΑ
(για 4-5 pancakes)

•  200 γρ. Φαρίνα Χωρίς Γλουτένη 
Μύλοι Αγίου Γεωργίου

• 250 γρ. γάλα
• 1 αυγό
• 1/2 κ.γλ. αλάτι
• 40 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
• 30 γρ. λιωµένο βούτυρο
• 1 κ.γλ. baking powder
• 1 βανιλίνη
• λίγο ηλιέλαιο για το τηγάνι

ΥΛΙΚΑ
(για 20 τεµάχια)

•  300 γρ. Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις Χωρίς 
Γλουτένη Μύλοι Αγίου Γεωργίου

• 100 ml γάλα
• 50 ml νερό
• 50 ml σπορέλαιο
• 1 φακελάκι ξηρή µαγιά
• 1 κ.γλ. ζάχαρη κρυσταλλική
• 1/2 κ.γλ. αλάτι
• 50 γρ. σουσάµι ωµό

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1.  Σε ένα µπολ ανακατεύουµε µε µια σπάτουλα όλα 

2.  Σε ένα τηγάνι το οποίο έχουµε αλείψει µε λίγο ηλι-

• 1 βανιλίνη
• λίγο ηλιέλαιο για το τηγάνι
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καλά σε µίξερ µε τον γάντζο και δηµιουρ-

3.  Αφήνουµε τη ζύµη να ξεκουραστεί για 30 

4.  Απλώνουµε το ζυµάρι µε έναν πλάστη και 
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k Για περισσότερες συνταγές χωρίς γλουτένη, επισκεφθείτε το www.alevri.com/glutenfree  



www.alevri.com/glutenfree

Η φροντίδα είναι η συνταγή.

Επιλέξτε ένα από τα άλευρα Μύλοι Αγίου Γεωργίου
χωρίς γλουτένη για τέλειο αποτέλεσμα σε ό,τι κι αν

δημιουργήσετε. Απολαύστε αλμυρά και γλυκά που δεν τους
λείπει τίποτα… εκτός από τη γλουτένη!

ΤΙΠΟΤΑ

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
λείπει

�ουτένητη

myloiagiougeorgiou

alevri.com.gr

myloiagiougeorgiou
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Ε
ίναι γνωστό και καλά τεκµηριωµένο ότι οι αλλαγές στο σω-
µατικό βάρος είναι αποτέλεσµα των αλλαγών στο ενερ-
γειακό ισοζύγιο. Όταν οι θερµίδες που προσλαµβάνονται 
είναι περισσότερες από αυτές που καταναλώνονται, το 
σωµατικό βάρος αυξάνεται και, αντίστροφα, όταν είναι 
λιγότερες, το σωµατικό βάρος µειώνεται. Ακριβώς το ίδιο 

ισχύει και κατά τη διάρκεια της νηστείας. Συνεπώς, αν ένα άτοµο δεν 
αλλάξει σηµαντικά τον τρόπο µε τον οποίο προετοιµάζει τα φαγητά και τις 
σαλάτες του και δεν µεγαλώσει τις µερίδες του, δεν θα αυξήσει τον κίνδυνο 
να παχύνει. Αντιθέτως, µάλλον έχει µεγάλες πιθανότητες να αδυνατίσει.
Τα περισσότερα τρόφιµα που καταναλώνονται κατά τη διάρκεια της νηστείας 
είναι φτωχά σε λίπος, άρα και σε θερµίδες. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε πως από 
τα θρεπτικά συστατικά που παρέχουν ενέργεια στον οργανισµό µας, το 
λίπος είναι εκείνο που περιέχει τις περισσότερες θερµίδες. Συγκε-
κριµένα, 1 γραµµάριο υδατανθράκων και 1 γραµµάριο πρωτεϊ-
νών αποδίδουν 4 θερµίδες, ενώ 1 γραµµάριο λίπους αποδίδει 9 
θερµίδες (περισσότερες από τις διπλάσιες!). Εποµένως, αν η 
ποσότητα του λίπους που χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια 
της µαγειρικής δεν ξεπερνά τις συστάσεις (1 κουταλιά 
της σούπας ανά µερίδα) και οι µερίδες διατηρούνται 
στα ίδια επίπεδα µε εκείνες προ νηστείας, δεν αυξά-
νεται η ηµερήσια ενεργειακή πρόσληψη, άρα ούτε 
το βάρος.
Τρόφιµα τα οποία είναι «επικίνδυνα» κατά τη δι-
άρκεια της νηστείας για την αύξηση του σωµα-
τικού βάρους είναι εκείνα που έχουν υψηλές 
θερµίδες, όπως τα τηγανητά, η µαργαρίνη, 
το ελαιόλαδο, ο χαλβάς κ.λπ. Τρόφιµα που 
καταναλώνονται πιο συχνά τηγανητά εί-
ναι οι πατάτες, τα θαλασσινά (γαρί-
δες, καλαµάρια, σουπιές) και 
τα λαχανικά (κολοκυθάκια, 
µελιτζάνες, πιπεριές). 
Επίσης, µια αρκετά 
συχνή συµπεριφορά 
η οποία µπορεί να 
έχει ως αποτέλε-
σµα την αυξηµέ-
νη ενεργειακή 
πρόσληψη κατά 
τη νηστεία είναι η 
κατανάλωση µε-
γάλης ποσότητας 
ψωµιού και προ-
ϊόντων του (φρυ-
γανιές, παξιµάδια, 
κριτσίνια κ.λπ.) µαζί 
µε το φαγητό, η οποία 
ουσιαστικά µεγαλώνει τη 
συνολική µερίδα του γεύ-
µατος.

Ποιοι παχαίνουν 
και ποιοι αδυνατίζουν 
κατά τη διάρκεια της 
νηστείας του Πάσχα

22 www.freesunday.gr
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Επιλογές γλυκών κατά τη διάρκεια 
της νηστείας της Σαρακοστής
Τα περισσότερα γλυκά που καταναλώνονται κατά τη διάρκεια της νηστείας 
είναι πιο υγιεινά σε σχέση µε τα υπόλοιπα. Αυτό συµβαίνει διότι οι συνταγές 
αυτές δεν περιέχουν βούτυρο και κρέµα γάλακτος, τα οποία είναι πολύ πλού-
σια σε κορεσµένα και τρανς λιπαρά οξέα. Βασική πηγή λίπους στα νηστίσιµα 
γλυκά είναι το ελαιόλαδο, το οποίο αποτελεί πολύ καλή πηγή µονοακόρεστων 
λιπαρών οξέων και αντιοξειδωτικών. Άλλα τρόφιµα που χρησιµοποιούνται στις 
περισσότερες συνταγές των νηστίσιµων γλυκών είναι οι ξηροί καρποί, η σοκο-

λάτα υγείας και τα φρούτα, τρόφιµα τα οποία είναι πολύ ευεργετικά για την 
υγεία. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάµε πως και τα νηστίσιµα γλυκά είναι 

γλυκά και περιέχουν απλούς υδατάνθρακες και πολλές θερµίδες. 
Έτσι, και πάλι, θα πρέπει να προσέχουµε και την ποσότητα αλλά 

και τη συχνότητα της κατανάλωσής τους, η οποία δεν θα πρέπει 
να ξεπερνάει τις 1-2 µικροµερίδες την εβδοµάδα. Κάποια νηστί-
σιµα γλυκά, µε το ενεργειακό τους περιεχόµενο, είναι:
•  100 γρ. παστέλι, χαλβάς, µαύρη σοκολάτα και νηστίσιµα σιρο-

πιαστά περιέχουν περίπου 550 θερµίδες.
•  100 γρ. κουλουράκια λαδιού και κανέλας, µουστοκούλουρα, 

φανουρόπιτα και το νηστίσιµο κέικ περιέχουν περίπου 450 
θερµίδες.

• 100 γρ. λουκούµια και γλυκά 
του κουταλιού έχουν γύρω 

στις 400 θερµίδες.





Τα αµυγδαλωτά είναι παραδοσιακό ελληνικό γλυκό και χαρακτηριστικό της σαρακοστιανής νηστεί-
ας. Υπάρχουν πολλές εκδοχές, ωστόσο όλες έχουν ως βασικό συστατικό τα αµύγδαλα. Συνεπώς, 

έχουν και όλα τα οφέλη αυτών. Τα αµύγδαλα αποτελούν πολύ καλή πηγή «καλών» λιπαρών οξέων 
(µονο- και πολυ- ακόρεστα), φυτικών ινών, ασβεστίου, σιδήρου και βιταµίνης Ε. Ο συνδυασµός των 

αµυγδάλων µε το µέλι, την κανέλα και το γαρίφαλο καθιστά τα αµυγδαλωτά εξαιρετική πηγή αντιοξει-
δωτικών, που προφυλάσσουν από διάφορες ασθένειες και από τη γήρανση.

Αµυγδαλωτά

24 www.freesunday.gr

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 01.03.2020

ΜΕΛΙΝΑ Σ. ΚΑΡΙΠΙ∆ΟΥ,  MSc, κλινική διαιτολόγος - διατροφολόγος, 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΑ∆ΟΣ, pastry chef

ΥΛΙΚΑ
• 500 γρ. αµύγδαλο λευκό ψιλοκοµµένο
• 250 γρ. ζάχαρη άχνη
• 130 γρ. σιµιγδάλι ψιλό
• 130 γρ. µέλι
• 30 ml νερό
• 1/2 κουταλιά κανέλα τριµµένη
• 1/2 κουταλιά γαρίφαλο τριµµένο
• ζάχαρη άχνη για το πασπάλισµα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ψιλοκόβουµε το αµύγδαλο στο multi. Βάζουµε το νερό να ζεσταθεί και δια-
λύουµε µέσα σε αυτό το µέλι. Αδειάζουµε όλα τα υλικά σε µια µπασίνα και 
ανακατεύουµε µε το χέρι καλά, µέχρι να έχουµε µια αρκετά σφιχτή ζύµη. 
Ακουµπάµε το εσωτερικό της µιας παλάµης µας σε νερό και στη συνέχεια 
πλάθουµε σε µπαλάκια κοµµάτια ζύµης. Τα τοποθετούµε σε λαµαρίνα και στη 
συνέχεια µε τα τρία πρώτα δάχτυλα πιέζουµε το κάθε µπαλάκι στην άκρη για 
να πάρει σχήµα αχλαδιού. Ψήνουµε στους 180οC για 10 λεπτά. Αφήνουµε να 
κρυώσουν, πασπαλίζουµε µε ζάχαρη άχνη και σερβίρουµε.





Η νηστεία του Πάσχα: 
Τα διατροφικά υπέρ 

και κατά
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Σ
τις 2 Μαρτίου, την Καθαρά ∆ευτέρα, ξεκινάει 
η νηστεία του Πάσχα και για τις επόµενες 48 
ηµέρες όποιος την ακολουθήσει έχει ως στό-
χο να «καθαρίσει» τον εαυτό του σωµατικά 
και πνευµατικά. Το διατροφικό αυτό πρότυ-
πο χαρακτηρίζεται από πλήρη αποχή από το 
κόκκινο κρέας, τα ψάρια και τα γαλακτοκο-

µικά προϊόντα. Πιο συγκεκριµένα, δεν επιτρέπεται η κατα-
νάλωση κόκκινου κρέατος (µοσχάρι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, 
κυνήγι), λευκού κρέατος (κοτόπουλο, ψάρι), καθώς και των 
προϊόντων τους (γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγό, βούτυρο). Συ-
νεπώς, σε αυτή τη δίαιτα επιτρέπονται όλα τα φρούτα και 
τα λαχανικά, τα δηµητριακά (αλεύρι και προϊόντα του), τα 
όσπρια, το ρύζι, οι πατάτες, το ελαιόλαδο, οι ξηροί καρποί 
και οι ελιές.

Τα υπέρ
Αρκετές µελέτες έχουν δείξει πως µια φυτοφαγική διατρο-
φή, όπως της νηστείας του Πάσχα, έχει πολλά οφέλη για την 
υγεία του ανθρώπινου οργανισµού. Στις περισσότερες περι-
πτώσεις παρατηρείται περιορισµός της ηµερήσιας ενεργει-
ακής πρόσληψης και των λιπαρών και ταυτόχρονη αύξηση 
της πρόσληψης υδατανθράκων, φυτικών ινών και αντιοξει-
δωτικών. Άρα µια τέτοια δίαιτα έχει ως αποτέλεσµα τη µεί-
ωση του σωµατικού βάρους, καθώς και των παραγόντων 
καρδιαγγειακού κινδύνου, την προστασία από διάφορες 
µορφές καρκίνου, την πρόληψη της άνοιας και της νόσου 
του Αλτσχάιµερ και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συ-
στήµατος.
Ο περιορισµός της ενεργειακής πρόσληψης κατά τη διάρ-
κεια της νηστείας έχει ως συνέπεια τη µείωση του σωµατι-
κού βάρους, η οποία φαίνεται να προσεγγίζει το 2%-3% του 
αρχικού σωµατικού βάρους ή κατά 0,5 kg/m2 του δείκτη 
µάζας σώµατος (∆ΜΣ). ∆ηλαδή ένα άτοµο το οποίο ζυγίζει 
80 κιλά στην αρχή της νηστείας, το Μεγάλο Σάββατο µπορεί 

να ζυγίζει 78 κιλά. ∆ιαφορετικά, ένα άτοµο το οποίο είναι 
80 κιλά, µε ύψος 1.70 µ. και ∆ΜΣ 27,7 kg/m2 στο τέλος της 
νηστείας θα έχει ∆ΜΣ 27,2 kg/m2. Εποµένως, χωρίς καµία 
επιπλέον προσπάθεια και, απλώς, ακολουθώντας τις δια-
τροφικές οδηγίες της νηστείας µπορείτε να εξασφαλίσετε 
απώλεια του σωµατικού σας βάρους.
Η διατροφή κατά τη διάρκεια της νηστείας είναι αφενός πολύ 
φτωχή σε «κακά» (κορεσµένα και τρανς) λιπαρά οξέα, λόγω 
της µη κατανάλωσης κόκκινου κρέατος και γαλακτοκοµι-
κών, αφετέρου πλούσια σε «καλά» (µονο- και πολυ- ακό-
ρεστα) λιπαρά οξέα, λόγω της κατανάλωσης ελαιολάδου, 
ελιών, ξηρών καρπών και θαλασσινών. Μια τέτοια δίαιτα 
φαίνεται ότι σχετίζεται µε πτώση τόσο της συνολικής όσο και 
της «κακής» LDL χοληστερόλης και µε µικρότερη εναπό-
θεση αθηρωµατικών πλακών στα αγγεία, εξασφαλίζοντας 
τη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας των ατόµων που 
ακολουθούν αυτή τη δίαιτα. Ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί 
πως µετά το τέλος της νηστείας και όταν το άτοµο επιστρέ-
ψει στις παλιές του συνήθειες τα επίπεδα της χοληστερόλης 
αυξάνονται και πάλι.
Η δίαιτα της νηστείας είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και αντι-
οξειδωτικά λόγω της αυξηµένης κατανάλωσης φρούτων, 
λαχανικών, οσπρίων και ξηρών καρπών. Μια τέτοια δίαιτα 
από τη µια προφυλάσσει από την εµφάνιση καρδιαγγειακών 
νοσηµάτων, άνοιας και διαφόρων µορφών καρκίνου και 
από την άλλη ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστηµα και βελτι-
ώνει τη γαστρεντερική λειτουργία.
Τα αντιοξειδωτικά είναι ουσίες που προστατεύουν τον ορ-
γανισµό µας από τις επιβλαβείς ελεύθερες ρίζες, οι οποίες 
σχετίζονται µε την εµφάνιση διαφόρων χρόνιων νοσηµάτων 
(καρδιαγγειακά, καρκίνος κ.λπ.) και τη γήρανση του δέρµα-
τος. Το πιο γνωστά αντιοξειδωτικά είναι ορισµένες βιταµίνες 
(C, E, Α) και ορισµένες ουσίες και µέταλλα (σελήνιο, ρεσβε-
ρατρόλη, λυκοπένιο, πολυφαινόλες κ.λπ.), τα οποία συνα-
ντώνται κυρίως στα φρούτα, στα λαχανικά και στους ξηρούς 

καρπούς. Επίσης, µια τέτοια δίαιτα, όπως της νηστείας της 
Σαρακοστής, συστήνεται διεθνώς για την αντιµετώπιση της 
αρτηριακής υπέρτασης, λόγω της αυξηµένης περιεκτικότη-
τάς της σε κάλιο.
Συµπερασµατικά, η δίµηνη τήρηση των διατροφικών οδηγι-
ών της νηστείας της Σαρακοστής έχει πολλαπλά και πολύ-
πλευρα οφέλη για την υγεία µας.

Τα κατά
Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί που αναρωτιούνται αν ο αυστη-
ρός αποκλεισµός τροφίµων για σχεδόν δύο µήνες, κατά τη 
διάρκεια της νηστείας της Σαρακοστής, µπορεί να επιφέρει 
ελλείψεις θρεπτικών συστατικών στο ανθρώπινο σώµα και 
να αποβεί ακόµη και επικίνδυνος. Τι µπορεί να προκαλέσει 
η πλήρης αποχή από το κρέας (κόκκινο και λευκό) και τα 
γαλακτοκοµικά προϊόντα (γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγό, βού-
τυρο); Σε ποια θρεπτικά συστατικά µπορεί να παρουσιαστεί 
έλλειψη; Οι πιο συνηθισµένες ανησυχίες αφορούν τις πρω-
τεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, τον σίδηρο, το ασβέστιο και 
τις βιταµίνες του συµπλέγµατος Β, θρεπτικά συστατικά που 
βρίσκονται κυρίως στα τρόφιµα που αποκλείονται κατά τη 
διάρκεια της νηστείας.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι δύο µήνες δεν αποτελούν 
διάστηµα ικανό ώστε να προκληθούν σοβαρής µορφής ελ-
λείψεις θρεπτικών συστατικών σε υγιή άτοµα τα οποία δεν 
έχουν κάποια διαγνωσµένη έλλειψη ή δεν βρίσκονται στα 
κατώτερα φυσιολογικά όρια (π.χ. σίδηρος, φερριτίνη, Β12). 
Ωστόσο, ειδικές οµάδες µε ιδιαίτερες ανάγκες είναι καλό να 
συµβουλεύονται τους ειδικούς για το αν θα πρέπει να ακο-
λουθήσουν τη δίαιτα της νηστείας ή όχι. Ευαίσθητες οµά-
δες του πληθυσµού αποτελούν τα παιδιά και οι έφηβοι, οι 
έγκυες και οι θηλάζουσες, οι ασθενείς, τα άτοµα µε κάποια 
µορφή αναιµίας, καθώς και οι αθλητές.
Τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης, τα οποία αποκλείονται 
κατά τη διάρκεια της νηστείας, είναι πλούσια σε πρωτεΐνες 
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υψηλής βιολογικής αξίας. Ως τέτοιες ορίζονται οι πρωτεΐνες 
των οποίων το μόριο αποτελείται κυρίως από απαραίτητα αμι-
νοξέα, δηλαδή από αμινοξέα τα οποία δεν μπορεί να συνθέσει 
μόνος του ο οργανισμός και πρέπει να τα λαμβάνει από τη δί-
αιτα. Συνολικά, υπάρχουν 20 αμινοξέα από τα οποία συντίθε-
νται οι πρωτεΐνες. Εννέα από τα 20 είναι απαραίτητα και πρέ-
πει να τα προσλαμβάνουμε καθημερινά μέσω της διατροφής. 
Πρωτεΐνες χαμηλής βιολογικής αξίας, οι οποίες εντοπίζονται 
στα όσπρια, στα λαχανικά και στα δημητριακά, είναι εκείνες 
που το μόριό τους περιέχει πολύ χαμηλό ποσοστό απαραίτη-
των αμινοξέων.
Οι πρωτεΐνες είναι ένα από τα τρία μακροθρεπτικά συστατικά, 
τα οποία αποδίδουν ενέργεια στον οργανισμό μας. Περιέχουν 
4 θερμίδες ανά γραμμάριο, όπως ακριβώς και οι υδατάνθρα-
κες, και διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο, καθώς αποτε-
λούν βασικό συστατικό των μυών και των ιστών (τόσο για την 
ανάπτυξη και διατήρησή τους όσο και για την αποκατάστασή 
τους) και βοηθούν στην άμυνα του οργανισμού και στη μετα-
φορά μηνυμάτων στο σώμα μας, μέσω της συμμετοχής τους 
στην παραγωγή ενζύμων, ορμονών, νευροδιαβιβαστών και 
αντισωμάτων.
Ο συνδυασμός διαφόρων πρωτεϊνών χαμηλής βιολογικής 
αξίας μπορεί να καλύψει τον οργανισμό μας σε όλα τα απα-
ραίτητα αμινοξέα. Ο συνδυασμός αυτός δεν είναι απαραίτητο 
να γίνεται στο ίδιο γεύμα, όπως παλαιότερα ήταν γνωστό, π.χ. 
κατανάλωση φακόρυζου. Συνεπώς, είναι σημαντικό να τρώμε 
καθημερινά ποικιλία τροφίμων τα οποία περιέχουν πρωτεΐνες. 
Τέτοια είναι τα όσπρια, τα δημητριακά, τα αμυλούχα τρόφιμα 
(ψωμί, αρτοποιήματα, ρύζι, ζυμαρικά, πατάτες), τα λαχανικά 
και οι ξηροί καρποί. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα 
θαλασσινά, των οποίων η κατανάλωση επιτρέπεται κατά τη 
διάρκεια της νηστείας, είναι τρόφιμα που περιέχουν πρωτεΐνη 
υψηλής βιολογικής αξίας.
Μικροθρεπτικά συστατικά, στα οποία μπορεί να παρατηρηθεί 
μειωμένη πρόσληψη κατά τη διάρκεια της νηστείας, αποτε-
λούν ο σίδηρος και η βιταμίνη Β12. Αυτό συμβαίνει επειδή 
βασικές πηγές αυτών αποτελούν το κόκκινο κρέας και τα πα-
ράγωγά του. Για να καλυφθούν οι ανάγκες ενός ατόμου που 
νηστεύει σε σίδηρο, είναι καλό να καταναλώνει τρόφιμα πλού-
σια σε σίδηρο, όπως είναι τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και 
τα όσπρια, σε συνδυασμό με τρόφιμα υψηλής συγκέντρωσης 
σε βιταμίνη C. Αυτό συμβαίνει γιατί ο σίδηρος που υπάρχει 

στα φυτικά τρόφιμα βρίσκεται στη μη απορροφήσιμη από τον 
οργανισμό μορφή του και η βιταμίνη C βοηθά στη μετατρο-
πή του σιδήρου στην απορροφήσιμη μορφή του. Πολύ καλές 
πηγές βιταμίνης C αποτελούν όλα τα φρούτα και λαχανικά, με 
πρωτοπόρους αυτή την εποχή το ακτινίδιο, τις φράουλες, το 
πορτοκάλι και τις πιπεριές.
Άλλο ένα θρεπτικό συστατικό, που θέλει ιδιαίτερη προσοχή, 
για να μπορέσει ένα άτομο που θα ακολουθήσει τη νηστεία της 
Σαρακοστής να καλύψει τις ημερήσιες ανάγκες του αποτελεί 
το ασβέστιο. Βασικές πηγές ασβεστίου είναι τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα και είναι ευνόητο πως ο αποκλεισμός τους μπορεί να 
οδηγήσει σε μειωμένη πρόσληψη. Φυτοφαγικές πηγές ασβε-

στίου είναι οι ξηροί καρποί, και ιδιαίτερα τα αμύγδαλα και το 
σουσάμι/ταχίνι, τα πράσινα λαχανικά και ιδιαίτερα τα μπρόκο-
λο και η λαχανίδα.

Συμπερασματικά: Υπέρ ή κατά;
Εν κατακλείδι, φαίνεται πως ένα υγιές άτομο, το οποίο κα-
ταφέρνει να εξασφαλίσει μεγάλη ποικιλία τροφίμων και 
ισορροπία στις διατροφικές του επιλογές –τόσο καθημερινά 
όσο και εβδομαδιαία– κατά τη διάρκεια της νηστείας, μει-
ώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ελλείψεων σε διά-
φορα θρεπτικά συστατικά και βελτιώνει αρκετούς δείκτες 
της υγείας του.



Ο 
αποκλεισμός ορισμένων τροφίμων, όπως είναι τα γα-
λακτοκομικά προϊόντα, κατά τη διάρκεια της νηστείας 
αναπόφευκτα περιορίζει τις διατροφικές επιλογές, ει-
δικά του πρωινού γεύματος. Επίσης, υπάρχουν αρκε-
τά άτομα τα οποία δεν επιθυμούν να καταναλώσουν 

υποκατάστατα τροφίμων (γάλα σόγιας ή αμυγδάλου ή ρυζιού ή 
τυρί σόγιας κ.λπ.) και επιλέγουν έναν πιο «παραδοσιακό» τρόπο 
διατροφής στη νηστεία της Σαρακοστής. Παρακάτω παρατίθενται 
ορισμένες προτάσεις πρωινού γεύματος, με ποικιλία τροφίμων 
και θρεπτικών συστατικών, που εξασφαλίζουν μια απολαυστική 
διατροφή, με ή χωρίς υποκατάστατα τροφίμων.
• Φρέσκο ψωμί (ζυμωτό, σικάλεως, ολικής άλεσης, πολύσπορο κ.λπ.) με μέλι, μαρμελάδα, 
ταχίνι, φυστικοβούτυρο
• Παξιμάδι με ντομάτα και ελιές
• Τορτίγια με πάστα ελιάς και λαχανικά
• Κουλούρι Θεσσαλονίκης, ελαιόψωμο, σταφιδόψωμο
• Smoothie με φρούτα, βρώμη, μέλι και ξηρούς καρπούς
• Βρώμη διαλυμένη σε νερό με ξηρούς καρπούς, μέλι και αποξηραμένα φρούτα
• Ρόφημα φυτικού γάλατος με βρώμη ή μούσλι ή δημητριακά πρωινού
• Επιδόρπιο φυτικού γιαουρτιού με βρώμη, ξηρούς καρπούς, μέλι, φρούτα
• Σάντουιτς ή τοστ με φυτικό τυρί

Επιλογές νηστίσιμου 
πρωινού γεύματος
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Το σνακ της χρονιάς! 
OLIVE BAKES. Η συνταγή που μαγεύει!

Η φιλοσοφία του προϊόντος
Το παραδοσιακό κουλούρι Θεσσαλονίκης υπήρξε ανέ-
καθεν για την Ελλάδα αγαπημένο σνακ μικρών και με-
γάλων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έχοντας αυτό 
σαν οδηγό, σκεφτήκαμε να το «παντρέψουμε» γευστικά 
με το ελαιόλαδο και διάφορα μυρωδικά από την Ελλάδα 
(όπως ρίγανη, πάπρικα, κουρκουμά, ελιά, ντομάτα κ.ά.).

Η παράδοση συνάντησε την εξέλιξη-έμπνευση
Είμαστε η τρίτη γενιά αρτοποιών. Ουσιαστικά μεγαλώ-
σαμε με το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μας ξυπνά πολύ 
ωραίες παιδικές αναμνήσεις, καθώς η γιαγιά Ευδοκία 
μεταμόρφωνε το κουλουράκι σε τραγανές νόστιμες 
μπουκίτσες περιχυμένες με λαδάκι και αλάτι και συ-
νόδευε με αυτές κυρίως σούπες και σαλάτες. Εμείς το 
προχωρήσαμε, το εξελίξαμε και βάλαμε τη δική μας 
πινελιά. Τα υλικά μας είναι αγνά, απλά, παραδοσιακά 
και υγιεινά.
Η συνταγή μας έχει το μυστικό της γιαγιάς Ευδοκίας. 
Η αγάπη, το μεράκι και το πάθος που έχουμε για τη 

δουλειά μας κάνουν το παξιμαδάκι μας μοναδικό και 
ασυναγώνιστο.

Ιδανικότερος συνδυασμός για τα Olive Bakes
Επιλογές πολλές. Καθένας μπορεί να τα γευτεί όπως 
επιθυμεί και όποια γεύση προτιμά. Ταιριάζουν από-
λυτα σε κάθε είδους σαλάτες, γιαούρτι, σάλτσες, 
σος, αλείμματα, ντιπ. Συνοδεύουν ιδανικά τα ποτά. 
Αλλά από τους καλύτερους συνδυασμούς είναι να τα 
γεύεται κανείς σκέτα και αντικριστά με αγαπημένα 
πρόσωπα, παρατηρώντας ο καθένας τις αντιδράσεις 
του άλλου. Σαν απλοί θεατές από μακριά… αυτό μας 
ανταμείβει.

Οι μελλοντικοί στόχοι
Να το κάνουμε γνωστό σε όσους δεν το γνωρίζουν 
και να συνεχίσουμε να αρέσουμε σε όλους όσοι μας 
εμπιστεύτηκαν και έδειξαν την προτίμησή τους εξαρ-
χής. Να κάνουμε το παξιμαδάκι μας τον πιο όμορφο 
γευστικό προορισμό σε όλο τον κόσμο.

Παραδοσιακή συνταγή με αγάπη και γεύση που διαφέρει.

Ένα ελληνικό προϊόν χωρίς συντηρητικά! Με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο!

ΤΑ OLIVE BAKES ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ, ΕΠΗΡΕΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΣΥΝΟΛΟ 
15 ΕΥΡΩ 

ΜΕ ΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

& ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 

210.3466996210.3466996
THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 
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ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ 

ΦΟΥΡΝΙΣΤΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
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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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∆ιαθέσιµο το υβριδικό 
Fiat 500 Hybrid

Τ
ο νέο υβριδικό 
σύνολο συνδυ-
άζει έναν και-
νούργιο τρικύ-
λινδρο βενζινο-

κινητήρα της οικογένειας 
FireFly µε το 12βολτο σύ-
στηµα BSG. Η συνο λική α-
πόδοση φτάνει τους 70 ίπ-
πους. Η κατανάλωση καυ-
σίµου και οι εκποµπές CO2 είναι µειωµένες έως και 30%, εξασφαλίζοντας 
φιλικότερη προς το περιβάλλον κίνηση και απαλλαγή από την καταβολή 
τελών κυκλοφορίας.
Συγκεκριµένα, κίνηση στο 500 Hybrid δίνει το νέο Mild Hybrid σύστηµα που 
συνδυάζει τον τελευταίας γενιάς τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα της οικο-
γένειας FireFly χωρητικότητας 1.000 κ.εκ. µε έναν ηλεκτροκινητήρα 12V 
BSG (Belt-integrated Starter Generator) που τροφοδοτείται από µια συ-
µπαγή και αποδοτική µπαταρία λιθίου. Το νέο σύνολο αποδίδει συνολικά 
70 ίππους, ενώ σε σχέση µε τον κινητήρα 1.2 69 hp προσφέρει µειωµένη 
κατανάλωση καυσίµου και µειωµένες εκποµπές ρύπων κατά µέσο όρο 
20% (έως και 30%, ανάλογα µε τις συνθήκες).
Το νέο Fiat 500 Hybrid είναι διαθέσιµο στην ελληνική αγορά µε τιµές που 
ξεκινούν από τα 12.800 ευρώ και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Όλες οι 
εκδόσεις του Fiat 500 προσφέρονται µε προωθητική ενέργεια 1.000 ευρώ 
σε σχέση µε την προτεινόµενη λιανική τιµή τιµοκαταλόγου.

To νέο Cupra Leon έχει έως 310 άλογα!

Λίγο πριν από το ντεµπούτο τους στο σαλόνι της 
Γενεύης η Cupra παρουσιάζει και τις τέσσερις(!) 
νέες εκδόσεις του Leon. Εξωτερικά, τα νέα Cupra 
Leon ξεχωρίζουν από τις διάφορες αεροδυναµι-

κές αναβαθµίσεις, τις ειδικής σχεδίασης ζάντες, τις διπλές 
απολήξεις, τον πίσω διαχύτη και τις τονισµένες µπρονζέ 
λεπτοµέρειες που υπάρχουν και στο εσωτερικό. Εκεί το τι-
µόνι είναι κοφτό, ο ψηφιακός πίνακας έχει διαγώνιο 10,25 
ίντσες και η οθόνη αφής 10 ίντσες.
Κάτω από το καπό υπάρχει ένας δίλιτρος TSI µε τρεις διαφο-
ρετικές εκδόσεις ισχύος. Η βασική αποδίδει 245 ίππους και 
370 Nm. Η µεσαία φτάνει τους 300 ίππους και τα 400 Nm και 
µαζί µε τη βασική είναι προσθιοκίνητες, µε ηλεκτρονικά ελεγ-
χόµενο µπλοκέ και 7άρι διπλόδισκο κιβώτιο. Η κορυφαία θα 

διατίθεται αποκλειστικά µε το wagon αµάξωµα, είναι τετρακί-
νητη και αποδίδει 310 άλογα και 400 Nm ροπής.
Η είδηση για το νέο Cupra Leon αφορά την plug-in υβριδική 
έκδοση, που συνδυάζει έναν 1.4 TSI µε ηλεκτρικό µοτέρ και 
µπαταρία 13 kWh. Η συνδυασµένη ισχύς είναι στους 245 
ίππους µε 400 Nm ροπής. Η ηλεκτροκίνηση φτάνει τα 60 
χιλιόµετρα και σε Wallbox AC 3,6 kW απαιτούνται 3,5 ώρες 
για τη φόρτιση ή 6 ώρες σε απλή 230 V.
Εννοείται πως η ανάρτηση είναι ηλεκτρονικά ελεγχόµενη, 
υπάρχουν Brembo φρένα, σασί χαµηλωµένο κατά 20-25 
χλστ. σε σχέση µε το απλό Leon και τέσσερα οδηγικά προ-
φίλ (Comfort, Sport, Cupra, Individual). H Cupra δεν έχει 
ανακοινώσει τις επιδόσεις αλλά εκτιµάται πως το 0-100 θα 
βρίσκεται πάνω-κάτω στα 5 δεύτερα.

Με τις καλύτερες επιδόσεις στην κατηγορία 
του [έως και 58 χιλιόµετρα αυτονοµία µε 
µηδενικές εκποµπές ρύπων, 30 γρ./χλµ. 
CO2 και 1,3 λτ. / 100 χλµ. καυσίµου (WLTP), 

µε 300 ίππους και τετρακίνηση], το DS 7 Crossback E-
Tense 4χ4 Plug-In Hybrid τοποθετείται στις top επιλο-
γές της κατηγορίας των C-SUV.
Όπως στα υβριδικά Peugeot, έτσι κι εδώ συναντάµε 
την plug-in διάταξη µε τον turbo 1.600άρη των 200 
ίππων και τους δύο ηλεκτροκινητήρες. Καθένας απο-
δίδει 110 ίππους, µε τον µπροστινό να είναι ενσωµα-
τωµένος στο αυτόµατο κιβώτιο 8 σχέσεων και τον πίσω 
να συνθέτει τετρακίνηση. Η συνδυασµένη ισχύς φτάνει 
τα 300 άλογα και η ροπή τα 450 Nm, όταν η µπαταρία 
13,2 kWh διασφαλίζει 50 αθόρυβα και µε µηδενικούς 
ρύπους χιλιόµετρα.
Εντυπωσιακό είναι πως στο EV mode η µέγιστη ταχύ-
τητα φτάνει τα 135 χλµ./ώρα, µε την DS να αναφέρει πως 
η µπαταρία µπορεί να φορτίσει σε 2 ώρες σε δίκτυο 32 

A και σε 8 ώρες σε απλή υποδοχή. Ο οδηγός έχει στη 
διάθεσή του τέσσερα προγράµµατα κίνησης (EV, Sport, 
Hybrid, 4WD), όταν το 0-100 ολοκληρώνεται σε 6,5 δλ. και 
η µέση εκποµπή σε κύκλο WLTP είναι στα 50 γρ./χλµ.
Το plug-in υβριδικό DS 7 Crossback E-Tense 4χ4 διατίθε-
ται σε τρεις εκδόσεις: Be Chic, So Chic και Performance 
Line. Λαµβάνοντας υπόψη τα κορυφαία τεχνικά χαρα-
κτηριστικά του αυτοκινήτου και το πλούσιο επίπεδο ε-
ξοπλισµού, η τιµολογιακή πολιτική καθιστά το αυτο-
κίνητο την κορυφαία πρόταση στα premium µεσαία 
SUV. Οι ανώτατες προτεινόµενες λιανικές τιµές δια-
µορφώνονται ως εξής:
• DS 7 Crossback E-Tense 4χ4 Be Chic: €53.890
• DS 7 Crossback E-Tense 4χ4 So Chic: €54.890
•  DS 7 Crossback E-Tense 4χ4 Performance Line: 

€55.650
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι βασικές τιµές προ φόρων 
και των τριών εκδόσεων απαλλάσσονται από τον φόρο 
εταιρικής χρήσης.

∆ιαθέσιµο το plug-in υβριδικό 
DS 7 Crossback E-Τense
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ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ – GARAGE SALE ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
«ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»
Από τις 6 έως τις 8 Μαρτίου στο Νέο Ηράκλειο, Λάρνακος 
6, διεξάγεται το Μεγάλο Παζάρι των «Φίλων της Μέρι-
µνας». Θα έχετε την ευκαιρία να βρείτε έπιπλα –µικρά 
και µεγάλα–, φωτιστικά, πίνακες, χαλιά και εξαιρετικής 
ποιότητας υφάσµατα επιπλώσεων, όλα σε τιµές ευκαιρίας. 
Τα έσοδα από το Garage Sale θα διατεθούν για το έργο 
που προσφέρουν οι δύο υπηρεσίες της Μέριµνας:
•  Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας 

στο Σπίτι: Εκπαιδευµένη διεπιστηµονική οµάδα (ιατροί, 
νοσηλευτές, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός) της 
Μέριµνας φροντίζει στο σπίτι το παιδί που πάσχει από 
µια σοβαρή και απειλητική για τη ζωή του ασθένεια ή 
που αντιµετωπίζει το τελικό στάδιο αυτής, στηρίζοντας 
παράλληλα και τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς του.

•  Συµβουλευτικό Κέντρο Στήριξης στο Πένθος: Εξει-
δικευµένη ψυχολογική στήριξη στο παιδί-έφηβο που 
πενθεί την απώλεια αγαπηµένου του προσώπου.

Όλες οι υπηρεσίες της Μέριµνας παρέχονται δωρεάν. 
www.merimna.org.gr

FRANCIS BACON «ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ»
Με άξονα τις θέσεις του Francis Bacon, η παράσταση/
performance «Francis Bacon “Παραµορφώσεις”» επι-
χειρεί να µας µεταφέρει στο εργαστήρι του ζωγράφου 
και να προσεγγίσει, µέσα από θεατρικά εικαστικά τοπία, 
το καλλιτεχνικό και φιλοσοφικό έργο του σπουδαίου 
καλλιτέχνη. Με τη σύµπραξη καλλιτεχνών από διάφο-
ρους χώρους δηµιουργείται η ιδιαίτερη ατµόσφαιρα του 
εργαστηρίου και ο θεατής καλείται να γίνει συνοδοιπόρος 
στην αισθητική αναζήτηση και µάρτυρας της δηµιουργι-
κής διαδικασίας. Βασισµένο στο βιβλίο «Η ωµότητα των 
πραγµάτων – Συζητήσεις µε τον Φράνσις Μπέικον» του 
David Sylvester (εκδόσεις Άγρα, 2009). 5-27 Μαρτίου στο 
Θέατρο ΠΚ.

H ΗΡΑ ΚΑΤΣΟΥ∆Α ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ELIART
Μετά την επιτυχηµένη πορεία της stand-up comedy 
«Χωρίς Γλουτένη», η Ήρα Κατσούδα παρουσιάζει τη δεύ-
τερη σόλο παράστασή της «Για γυναίκα καλή είναι». Από 
Πέµπτη 5 Μαρτίου και όλες τις Πέµπτες του Μαρτίου 
στις 21:30.

ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ

Το θέατρο Σηµείο παρουσιάζει από την 
1η Μαρτίου το προφητικό µυθιστόρηµα-
σταθµό για την επιστηµονική φαντασία, 
σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου ∆ιαµαντή. 

Η αρχετυπική ιστορία του Άλντους Χάξλεϊ είναι 
ένα φουτουριστικό παραµύθι για τη σχέση ουτο-
πίας και δυστοπίας που ενέπνευσε, µεταξύ άλλων, 
το «1984» του Τζορτζ Όργουελ. Περιγράφει έναν 
κόσµο όπου ένας συνδυασµός επιστήµης και ηδο-
νής συγκροτεί µια ολοκληρωτική κοινωνία. Ο ο-
λοκληρωτισµός επιτυγχάνεται µέσω της γενετι-
κής πρόβλεψης, της κλωνοποίησης και του υπνω-
τισµού, και το αποτέλεσµα είναι ένα σύνολο που 
αποτελείται από µια ολιγοµελή ευφυή ελίτ (τους 
Άλφα και τους Βήτα) και πλήθη υποταγµένων αν-
δρείκελων (Γάµα, ∆έλτα και Έψιλον). Σε αυτό το 
απολύτως οργανωµένο σύστηµα εισβάλλει, σαν 
από το πουθενά, ένας «Άγριος» (δηλαδή ένας άν-
θρωπος όµοιος µ’ εµάς) και κάνει ό,τι ένας ταύρος 
µέσα σε ένα υαλοπωλείο. Παρ’ ότι γράφτηκε 90 
χρόνια πριν, το µήνυµα του «Θαυµαστού Καινούρ-
γιου Κόσµου» παραµένει επίκαιρο και ζωντανό – 
ίσως όσο ποτέ άλλοτε.
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Χριστίνα Αλεξανιάν

«Τα “Τετράδια της Ανζέλ 
Κουρτιάν” είναι ένα έργο 

που δεν µε αφήνει να το αφήσω»
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ
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Σ
ε λίγες εβδοµάδες θα βρεθεί κα-
λεσµένη στο Χάρβαρντ και στη Νέα 
Υόρκη. Η Χριστίνα Αλεξανιάν εδώ και 
δυόµισι χρόνια περιοδεύει σε Ελλάδα 
και εξωτερικό µε την παράσταση «Τα 
τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν», µια 

πραγµατική µαρτυρία για τη γενοκτονία των Αρ-
µενίων. Πρόκειται για ένα οδοιπορικό του διωγ-
µού της οικογένειας Κουρτιάν και ολόκληρου του 
έθνους της, βασισµένο στο οµότιτλο βιβλίο (εκδό-
σεις Πλέθρον), σε θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία, 
ερµηνεία και καλλιτεχνική επιµέλεια της ίδιας της 
Χριστίνας Αλεξανιάν.
Πώς όµως ξεκίνησαν όλα; «Η κόρη της Ανζέλ 
Κουρτιάν, Νέλλη, µου χάρισε το βιβλίο, µε αφιέ-
ρωση. Το άφησα στην άκρη για λίγο καιρό και όταν 
τελικά το διάβασα συγκλονίστηκα. Η Ανζέλ ήταν 
µια γυναίκα που εξαιτίας των πολέµων δεν τε-
λείωσε ποτέ το σχολείο, κάτι που ήταν η µεγάλη 
της λαχτάρα. Ερχόµενη στην Ελλάδα, στα κλασικά 
µπλε σχολικά τετράδια των παιδιών της άρχισε να 
καταγράφει τη ζωή της. Τις µνήµες 30 χρόνων. Και 
ήταν µε την προτροπή του εγγονού της Κάρολου, 

όταν ήταν ακόµη παιδί δηµοτικού, που τα εξέδωσε 
σε βιβλίο. Ένα βιβλίο που χτυπάει κατευθείαν στην 
καρδιά. Απόλυτα συναισθηµατικό. Είναι µια κατα-
γεγραµµένη µαρτυρία της γενοκτονίας των Αρµε-
νίων και της Μικρασιατικής Καταστροφής. Κι ενώ 
δεν είχα σκεφτεί ποτέ να γράψω ή να σκηνοθε-
τήσω, πολύ περισσότερο τον εαυτό µου, βρέθηκα 
να περνάω τα βράδια µου µε τη Νέλλη, µ’ εκείνη 
να µου διηγείται ιστορίες της οικογένειας κι εγώ να 
ολοκληρώνω την ιστορία της Κουρτιάν µέχρι τον 
θάνατό της, το 1991, γιατί τα τετράδιά της τελειώ-
νουν το 1924. ∆ούλεψα πεντέµισι µήνες πάνω στη 
συγγραφή».
Πεντέµισι µήνες για να παραδώσει έναν µονόλογο 
στον οποίο η ίδια µε πάθος και ευαισθησία απο-
τυπώνει µια αυθεντική ιστορία, µια συγκλονιστική 
διαδροµή από την Προύσα και το Αφιόν Καραχι-
σάρ στη Μυτιλήνη, την Κρήτη και την Κοκκινιά.
Επί σκηνής τη συµπληρώνουν µουσική µε αρµέ-
νικα, µικρασιάτικα και ελληνικά τραγούδια –µε τη 
φωνή της Μαρίας Σπυριδωνίδου και τον Κώστα 
Γεδίκη στο πολίτικο λαούτο και στον µπαγλαµά– 
και οπτικά ντοκουµέντα της εποχής.

Το έργο ήταν έτοιµο προκειµένου να ενταχθεί για 
µία και µόνη παράσταση στις Ιωνικές Γιορτές, ένα 
από τα πιο δηµοφιλή πολιτιστικά φεστιβάλ της Ατ-
τικής, που διοργανώνει κάθε χρόνο ο ∆ήµος Νέας 
Σµύρνης. ∆υόµισι χιλιάδες θεατές στο τέλος χειρο-
κροτούσαν όρθιοι. «Ήταν σαν να έκοβες τον αέρα 
µε το χέρι σου, δεν ανέπνεε κανείς, αν και ήµασταν 
σε ανοιχτό χώρο» θυµάται την πρεµιέρα της η Χρι-
στίνα. Αυτό την ώθησε να πάει µε την παράσταση 
περιοδεία στην Ελλάδα, από την Ξάνθη µέχρι τα 
νησιά. Παντού η υποδοχή ήταν παραπάνω από 
θερµή. Πώς το εξηγεί η ίδια; «Όλο το οδοιπορικό 
της Ανζέλ Κουρτιάν είναι δοσµένο µέσα από τα 
µάτια ενός παιδιού, της 10χρονης Ανζέλ. Η οικογέ-
νειά της, πολύ άνετη οικονοµικά, ξεκινάει από την 
Προύσα, πηγαίνει στη Σµύρνη, όπου βιώνουν την 
καταστροφή τους, περνάνε στη Μυτιλήνη, όπου η 
οικογένεια χάνεται, βρίσκονται στην Κρήτη και κα-
ταλήγουν στην Κοκκινιά. Τους ακολουθούµε από 
το 1903, παρακολουθώντας τη µάνα της Κουρτιάν, 
µια καλλιεργηµένη γυναίκα που χάνει τον άντρα 
της στα τάγµατα εργασίας, να παίρνει τα τρία κορι-
τσάκια της ακολουθώντας τον ελληνικό στρατό για 
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να διασχίσουν ουσιαστικά το ανατολικό µέτωπο».
Η παράσταση παίχτηκε δύο φορές και στο Παρίσι, 
µε γαλλικούς υπέρτιτλους. «Ήταν πολλοί οι φορείς 
που µε προσέγγισαν προκειµένου να παιχτεί η πα-
ράσταση στα µέρη τους. Θεατές, σύλλογοι. Έτσι 
πήγα Ξάνθη. Επικοινώνησε µαζί µου ο Σύλλογος 
Αρµενίων Κοµοτηνής και Ξάνθης. Πέρυσι µε κά-
λεσε η Βουλή της Κύπρου. Η επαφή µου µε τη Σέτα 
Θεοδωρίδη, πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας 
Παρισίων και Περιχώρων, οδήγησε τα “Τετράδια” 
για δύο παραστάσεις στο Παρίσι. Όπου κι αν πή-
γαινα, η παράσταση είχε την αίσθηση µυσταγωγίας. 
Και δεν ήταν µόνο οι Αρµένιοι ή οι Πόντιοι θεα-
τές –που έχουν ακόµα ανοιχτές πληγές από τις γε-
νοκτονίες– που συγκινούνταν, αλλά όλοι όσοι πα-
ρακολουθούσαν. Κάπως έτσι βρέθηκα τον ∆εκέµ-
βριο του 2019 και στη Νέα Υόρκη. Επικοινώνησε 
µαζί µου η Generation Y Productions, που δραστη-
ριοποιούνται σε άλλον χώρο, και µαζί οργανώσαµε 
παράσταση στη Νέα Υόρκη, στο Πολιτιστικό Κέντρο 
της Ελληνορθόδοξης Αµερικής στην Αστόρια».
Παρουσιάστηκε σε τρεις παραστάσεις στο Πολιτι-
στικό Κέντρο της Ελληνορθόδοξης Αµερικής στην 
Αστόρια και σε µία παράσταση στο Μαλλιώτειο Πο-
λιτιστικό Κέντρο στη Βοστώνη, µε αγγλικούς υπό-
τιτλους (σε µετάφραση της Αιµιλίας-Αλεξάνδρας 
Κρητικού). Ανάµεσα στους θεατές, εκτός από οµο-

γενείς, άνθρωποι αρµενικής καταγωγής, ο αρχιε-
πίσκοπος Αµερικής Ελπιδοφόρος, διπλωµάτες από 
Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και στελέχη ελληνοαµε-
ρικανικών και αρµενοαµερικανικών οργανώσεων. 
Οι παραστάσεις συνέπεσαν µε την απόφαση της 
Βουλής και της Γερουσίας των ΗΠΑ να αναγνω-
ρίσουν τη Γενοκτονία των Αρµενίων, ένα µεγάλο 
βήµα για την αποκατάσταση της ιστορικής αλή-
θειας. «Ένας θεατρικός µονόλογος µε τη Χριστίνα 
Αλεξανιάν, η οποία µε ευαισθησία, πάθος και αυ-
θεντική ερµηνεία αποτύπωσε µε µοναδικό τρόπο 
µια αληθινή ιστορία» έγραψε η «Hellas Journal». 
Η παράσταση είχε τέτοια απήχηση που η Αµερικα-
νίδα βουλευτής Carolyn Maloney της απένειµε το 
Certificate of Special Congressional Recognition.
Ακολούθησε µια πολύ συγκινητική παράσταση στο 
∆ροµοκαΐτειο. «Μια θεατής, βλέποντας την παρά-
σταση στη ∆ραπετσώνα, επικοινώνησε ζητώντας 
να φέρω δωρεάν την παράσταση στο ∆ροµοκαΐτειο 
για το προσωπικό και τους ασθενείς. Τα συναισθή-
µατα δεν µπορούν να περιγραφούν. Αυτά τα συναι-
σθήµατα µου έχουν δώσει την ώθηση και συνε-
χίζω µε αυτή τη δουλειά. Είναι ένα έργο που δεν µε 
αφήνει να το αφήσω.
Ογδόντα παραστάσεις µετράνε µέχρι στιγµής, εντός 
και εκτός συνόρων, τα «Τετράδια της Ανζέλ Κουρ-
τιάν» και η πορεία τους συνεχίζεται. «Είµαι καλε-

Όλο το οδοιπορικό της Ανζέλ Κουρτιάν είναι δοσµένο µέσα από τα 
µάτια ενός παιδιού, της 10χρονης Ανζέλ. Η οικογένειά της, πολύ 
άνετη οικονοµικά, ξεκινάει από την Προύσα, πηγαίνει στη Σµύρνη, 
όπου βιώνουν την καταστροφή τους, περνάνε στη Μυτιλήνη, όπου 
η οικογένεια χάνεται, βρίσκονται στην Κρήτη και καταλήγουν στην 
Κοκκινιά. Τους ακολουθούµε από το 1903, παρακολουθώντας τη µάνα 
της Κουρτιάν, µια καλλιεργηµένη γυναίκα που χάνει τον άντρα της στα 
τάγµατα εργασίας, να παίρνει τα τρία κοριτσάκια της ακολουθώντας τον 
ελληνικό στρατό για να διασχίσουν ουσιαστικά το ανατολικό µέτωπο.

σµένη, λίγο πριν το Πάσχα, στο Χάρβαρντ, στη 
Νέα Υόρκη και άλλες Πολιτείες της Αµερικής. 
Προηγουµένως θα πάω Καλαµάτα και Βόλο» λέει 
η Χριστίνα.
Πώς εξηγεί την αποδοχή της παράστασης; «Πέρα 
από το να κάνεις γνωστό το αρµενικό ζήτηµα και 
την καταστροφή της Σµύρνης, είναι ένα βαθιά α-
ντιπολεµικό έργο. Καταγράφοντας αυτές τις ιστο-
ρίες –και καθώς δεν έχουν εθνικιστική χροιά– 
και ανεβάζοντάς τες στη σκηνή, µας ευαισθητο-
ποιούν. Μας προειδοποιούν για το τι δεν πρέπει 
να ξαναγίνει, όσο ουτοπικό κι αν ακούγεται».
Η καταγωγή της τι ρόλο έπαιξε σε σχέση µε το 
έργο; «Η µάνα µου είναι Καππαδόκα. Ο πατέρας 
µου είναι Αρµένης, από τον πατέρα του. Ο Αρµέ-
νιος παππούς, ο Γιεβάν, παντρεύτηκε Ελληνίδα, 
τη Χριστίνα, µε την οποία γνωρίζονταν από το 
Μπαλού-Κεσέρ και ο έρωτάς τους αναζωπυρώ-
θηκε στον Πειραιά, µε τον διωγµό. Τότε, οι Αρµέ-
νιοι παντρεύονταν µεταξύ τους, για να κρατήσουν 
τα έθιµα και τη γλώσσα. Καθώς ο παππούς πήγε 
ανάποδα, µε έναν γάµο µε Ελληνίδα, αρνήθηκε τα 
παιδιά να µάθουν αρµένικα. Πλην της γλώσσας, 
λοιπόν, πάντα ένιωθα πολύ ισχυρό το κοµµάτι της 
καταγωγής µου και κάθε φορά που ανεβαίνω στη 
σκηνή α ισθάνοµαι τους προγόνους µου και κυ-
ρίως τον πατέρα µου, Πέτρο».
Και η οικογένεια Κουρτιάν πώς εισέπραξε την 
παράσταση; «Ο εγγονός της Ανζέλ µού είπε πως 
“η Ιστορία ξαναβρήκε τη φωνή της”. Από τις πιο 
στηρικτικές φράσεις για να συνεχίσω αυτόν τον 
κύκλο παραστάσεων κι από τα πιο σηµαντικά κο-
µπλιµέντα που έλαβα».
∆εν γίνεται πάντως να µιλάς µε τη Χριστίνα Αλε-
ξανιάν και να µη ρωτήσεις για το «Λόγω Τιµής». 
Πώς εξηγεί τη χλιαρή υποδοχή; «Όσοι το είδαν το 
αγάπησαν µε µανία. Θεωρώ όµως ότι ήταν λάθος 
µέρα, λάθος ώρα. ∆ηλαδή, µια σειρά που παίζε-
ται µία φορά την εβδοµάδα δεν µπορείς να τη βά-
ζεις απέναντι από ένα καθηµερινό πρόγραµµα σε 
αυτή τη ζώνη. Η επιστροφή του “Λόγω Τιµής” µε 
κάλυψε απόλυτα, και καλλιτεχνικά και συγκινησι-
ακά. Ήταν για όλους µας ωραίο να βγάλουµε από 
τα συρτάρια αυτή την παρέα και να της ξαναδώ-
σουµε πνοή».

1. Με τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.
2. Με τη Λούλα Λόη-Αλαφογιάννη, πρόεδρο και ιδρύτρια του Ευρω-Αµερι-
κανικού Συµβουλίου Γυναικών, και την Αµερικανίδα γερουσιαστή Carolyn 
Maloney.
3. Το Certificate of Special Congressional Recognition που απονεµήθηκε 
στη Χριστίνα Αλεξανιάν.
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Μια νέα οικογένεια µετακοµίζει στην 
έπαυλη Χίλσαϊρ, δίχως να γνωρίζει την 
ανατριχιαστική ιστορία της. Εκεί, ο µι-

κρός γιος τους Τζουντ βρίσκει µια πορσελάνινη 
κούκλα την οποία αποκαλεί Μπραµς. Όµως κανείς 
δεν γνωρίζει το σκοτεινό µυστικό της τροµακτικής 
κούκλας. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης Γουίλιαµ Μπρεντ 
Μπελ εξηγεί ποια ήταν η γενική ιδέα πίσω από την 
πρώτη ταινία «Brahms»: «Ήταν η ιστορία µιας νεα-
ρής γυναίκας (Λόρεν Κόχαν) που ήθελε να ξεφύγει 

από το παρελθόν της. Είχε µερικούς µπελάδες µε 
το πρώην αγόρι της και µπόρεσε να βρει ένα προ-
σωρινό καταφύγιο δουλεύοντας ως νταντά σε ένα 
ηλικιωµένο ζευγάρι, που ουσιαστικά δεν είχε γιο 
αλλά µια κούκλα, που την έφτιαξαν κατά παραγγε-
λία του και την οποία αργότερα θα αφήσουν στην 
νταντά να φροντίζει, ακολουθώντας συγκεκριµέ-
νους κανόνες… Η ίδια είχε χάσει στο παρελθόν ένα 
παιδί κι έτσι εδώ είχε να φροντίσει ένα υποκατά-
στατο µε τη µορφή κούκλας».

Βασισµένο στο βραβευµένο µπεστ σέλερ 
του Μπράιαν Στίβενσον, η ταινία ακολουθεί 
τα βήµατα του νεαρού δικηγόρου Μπράιαν 

Στίβενσον και τη µάχη του µε τη ∆ικαιοσύνη, που 
άφησε ιστορία. Μετά την αποφοίτησή του από το 
Χάρβαρντ, ο Μπράιαν θα µπορούσε να επιλέξει µια 
προσοδοφόρα επαγγελµατική πορεία. Αντίθετα, κα-
τευθύνεται στην Αλαµπάµα προκειµένου να υπερα-
σπιστεί όσους καταδικάζονται άδικα, έχοντας την 
υποστήριξη της δικηγόρου Εύα Άνσλεϊ. Μία από τις 
πρώτες υποθέσεις που αναλαµβάνει είναι εκείνη του 

Γουόλτερ Μακ Μίλαν, που το 1987 καταδικάζεται σε 
θάνατο για τη δολοφονία ενός 18χρονου κοριτσιού, 
παρά την ύπαρξη στοιχείων που αποδεικνύουν την 
αθωότητά του και το γεγονός ότι η µόνη µαρτυρία ενα-
ντίον του είναι από έναν εγκληµατία που έχει κίνητρο 
να αποκρύψει την αλήθεια. Στα χρόνια που ακολου-
θούν, ο Μπράιαν εµπλέκεται σε έναν λαβύρινθο νο-
µικών και πολιτικών παρασκηνίων και απροκάλυπτου 
και αναίσχυντου ρατσισµού, καθώς παλεύει για τον 
Γουόλτερ και άλλους σαν αυτόν, µε τις πιθανότητες –
και το σύστηµα– να είναι εναντίον τους.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γουίλιαµ Μπρεντ Μπελ  ΣΕΝΑΡΙΟ: Στέισι Μένεαρ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Κέιτι Χολµς, Ραλφ  Ίνσον, Όουεν Γίοµαν, Κρίστοφερ Κόνβερι, Άντζαλι Τζέι

Ο ΠΕΙΡΑΤΗΣ 
ΜΑΥΡΟ∆ΟΝΤΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ 
∆ΙΑΜΑΝΤΙ
CAPTAIN SABERTOOTH 
AND THE MAGIC 
DIAMOND

Σε µια σκοτεινή ζούγκλα κάπου 
στην Καραϊβική ένα νεαρό αγόρι, 
ο Μάρκο, καταφέρνει να αποδρά-

σει από τον τροµερό µάγο Μάγκα Χαν και 
τον στρατό του από πιθήκους. Έχει όµως 
κλέψει και το µαγικό διαµάντι που ικανο-
ποιεί κάθε επιθυµία όταν το φεγγάρι είναι 
γεµάτο. Πολύ σύντοµα ο διαβόητος πειρα-
τής Μαυροδόντης µαθαίνει για το διαµάντι 
και απλώς αποφασίζει να το κάνει δικό του. 
Ωστόσο, κάνει το λάθος να µπερδέψει τον 
κάτοχό του µε έναν από τους νεαρούς που 
έχει στο πλοίο του, τον Πίνκι.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μαρίτ Μουµ Ον, Ράσµους Σίβερτσεν 
ΣΕΝΑΡΙΟ: Κάρστεν Φούλου, Τέργιε Φόρµοε 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ ΑΚΟΥΓΟ-
ΝΤΑΙ ΟΙ: Αλεξάνδρα Λέρτα, Πηνελόπη Σκαλκώτου, 
Τζίνη Παπαδοπούλου, Χρήστος Θάνος, Υρώ Λούπη, 
Σοφία Καψαµπέλη, Αργύρης Παυλίδης, Γιάννης 
Τσούτσιας, Στέφανος Γεωργόπουλος, Γιώργος Μα-
ταράγκας, Φώτης Πετρίδης, Θανάσης Κουρλαµπάς, 
Βαγγέλης Ζαπαντιώτης, Ντίνος Σούτης, Μελίνα 
Κατσακούλη

BRAHMS: 
THE BOY II

 ΑΓΩΝΑΣ 
ΓΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
JUST MERCY

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον  ΣΕΝΑΡΙΟ: Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον,  Άντριου Λάνχαµ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Μπρι Λάρσον, Τζέιµι Φοξ, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν
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Μέγιστος 
συγγραφέας η 
ζωή! Ο Μήτσος 
Ευθυµιάδης 
υπήρξε βαθύς 
στοχαστής. Το 
έργο πιάνει 
τον παλµό της, 
συντονίζεται µε 
τη ζωή. Με τα 
ανθρώπινα πάθη, 
τις ανθρώπινες 
σχέσεις – πάντα 
τα ίδια, όσο κι 
αν αλλάζουν οι 
εποχές. Ποιος 
είναι τελικά ο 
Φονιάς; Αυτός 
που διαπράττει το 
αµάρτηµα; Αυτός 
που το υποκινεί; 
Αυτός που 
συντηρεί το µένος;

Έ
να από τα σηµαντικότερα έργα της µε-
ταπολιτευτικής περιόδου και γενικό-
τερα της σύγχρονης ελληνικής δραµα-
τουργίας, ο «Φονιάς» του Μήτσου Ευ-
θυµιάδη, ανεβαίνει στο ανακαινισµένο 
θέατρο Έαρ Βικτώρια, σε σκηνοθεσία 

Γιάννη ∆ιαµαντόπουλου. Μια παράσταση-αφιέρωµα 
στη µνήµη του σπουδαίου δηµιουργού που έφυγε 
πρόωρα από τη ζωή, το 2003, αλλά και στα δικά του 
πρόσωπα. Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε από τη Θε-
ατρική Σκηνή του Αντώνη Αντωνίου το 1981, ενώ το 
1991 προβλήθηκε από την ΕΡΤ, µέσα από τη θρυλική 
σειρά «Θέατρο της ∆ευτέρας».

Πείτε µας λίγα λόγια για την επιλογή σας να συµµε-
τάσχετε στον «Φονιά». Τι σας κέρδισε, ώστε να πείτε 
το «ναι»;
Στην πραγµατικότητα, ο «Φονιάς» µάς επέλεξε. Ήρ-
θαµε σε επαφή µε την αδερφή του Μήτσου Ευθυµι-
άδη, την κυρία Ροµπλό. Μας έδωσε το κείµενο και 
κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια. Τέσσερα 
πρόσωπα, µια νύχτα µε καταιγίδα, επιστρέφουν στον 
τόπο της κάθαρσης. Τέσσερις κόσµοι, σε µια υπέ-

ροχη ενορχήστρωση, συναντώνται ξανά. Συνυπάρ-
χουν, χάνονται και πάλι. Κάθε στιγµή καραδοκεί απει-
λητική µια έκρηξη. Γέλια, συγκινήσεις, συγκρούσεις, 
υπόγειες διαδροµές, καλπάζουν. Σπίθες µιας επικίν-
δυνης πυρκαγιάς εκτοξεύονται έως την αναπόφευ-
κτη ανάφλεξη. Οι εµµονές των ηρώων επαναλαµβά-
νονται σε ένα αριστοτεχνικά δοµηµένο κείµενο, µέσα 
από τη φαινοµενική απλότητα του οποίου αναδύεται 
η τραγικότητα της ύπαρξης και την ίδια στιγµή η συ-
γκλονιστική δύναµη της ζωής.

Περιγράψτε µας µε λίγα λόγια την ηρωίδα που υπο-
δύεστε.
Η Μαρία είναι η αδερφή του Σάββα, του Φονιά. Μεγα-
λώνει δίπλα στην αµφιλεγόµενη µάνα τους. Ο Σάββας 
µπαινοβγαίνει στα ορφανοτροφεία, µέχρι να διαπρά-
ξει τον φόνο. Εκείνος µπαίνει φυλακή για 12 χρόνια. 
Εκείνη παντρεύεται τον Γιάννη, έναν τραπεζικό προϊ-
στάµενο που γίνεται το καταφύγιό της.

Κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας µιας παράστασης 
είναι πιο σηµαντική η σχέση σας µε τον σκηνοθέτη ή 
µε τους ηθοποιούς;

Η συνάντηση µε τον σκηνοθέτη Γιάννη ∆ιαµαντό-
πουλο αποτελεί έναν ακόµη σταθµό ζωής για µένα. 
Γνωριζόµαστε χρόνια, µα ποτέ δεν είχαµε δουλέψει 
µαζί. Η σχέση ηθοποιών και σκηνοθέτη είναι καθορι-
στική. Καταλυτική! Εύστοχα ο ∆ιαµαντόπουλος µας ο-
δήγησε στην καρδιά του συγγραφέα, απογειώνοντας 
το κείµενο και τη δυναµική των ηθοποιών. Σχέσεις 
στοργής και εξαντλητική δουλειά. Αυτό ήταν η προ-
ετοιµασία της παράστασης. Ηθοποιοί και σκηνοθέτης 
γίνονται ένα.

Ποια είναι τα κυριότερα θέµατα που θίγει ο «Φονιάς»;
Μέγιστος συγγραφέας η ζωή! Ο Μήτσος Ευθυµιάδης 
υπήρξε βαθύς στοχαστής. Το έργο πιάνει τον παλµό 
της, συντονίζεται µε τη ζωή. Με τα ανθρώπινα πάθη, 
τις ανθρώπινες σχέσεις – πάντα τα ίδια, όσο κι αν αλ-
λάζουν οι εποχές. Ποιος είναι τελικά ο Φονιάς; Αυτός 
που διαπράττει το αµάρτηµα; Αυτός που το υποκινεί; 
Αυτός που συντηρεί το µένος; Πού καταλήγει αυτός ο 
αιώνιος κύκλος; Μήπως οι επιλογές µας είναι καθο-
ριστικές ή είναι κι αυτές µέρος ενός ευρύτερου σχε-
δίου; Της τραγικότητας της ύπαρξης; Ένα είναι βέβαιο: 
καθετί έχει ένα τίµηµα. Ό,τι αφαιρείται, επιστρέφεται! 
Πώς να µην αναγνωρίσεις τον εαυτό σου µέσα στο 
έργο; Κάθε ήρωας, κι ένα κοµµάτι σου. Μια πτυχή 
σου, έστω. Είµαστε όλα, για κάποιους λόγους.

Στη διάρκεια των προβών του έργου ανακαλύψατε 
κάτι καινούργιο σχετικά µε τον εαυτό σας;
Συνεχώς ανακαλύπτεις ή, ορθότερα, ξαναθυµάσαι πράγ-
µατα για σένα. Το µεγαλύτερο µέρος του «είναι» µας υπο-
µονετικά καρτερεί να το ανακαλύψουµε και πάλι.

Ποιος είναι ο αγαπηµένος σας χαρακτήρας από το 
έργο; Υπάρχει κάποια ατάκα του που ξεχωρίζετε;
Αγαπηµένος µου ήρωας είναι ο Ταρζάν! Ο αρτίστας 
του πεζοδροµίου, το παιδί που µεγαλώνει στη σκο-
τεινή πλευρά. Ξύλο, πείνα, φυλακές, αλλά αυτός επι-
µένει, βρίσκει τρόπους να αντέχει, να επιβιώνει, να 
υπάρχει! Κάποια στιγµή ο ίδιος λέει: «Φτάνει η ώρα 
της κρίσεως για όλους, κύριε Σάββα, κάποτε. Και πέ-
φτουν νύχια, πέφτουν δόντια και τα λιοντάρια γίνονται 
αρνάκια και τα κλείνουν στο µαντρί».

Ποια θεωρείτε τη µεγαλύτερη προσωπική σας επιτυ-
χία µέχρι σήµερα;
∆εν το λέω επιτυχία αλλά ευλογία. Η σχέση της ζωής 
µου! Ο λατρεµένος µου άντρας που «έφυγε» νωρίς. 
Το ταίρι της ψυχής µου. Ο Άκης Τριανταφύλλου. Ση-
µαντικός άνθρωπος, καλλιτέχνης και δάσκαλός µου. 
Του αφιερώνω τη ζωή µου.

Τι εύχεστε γι’ αυτή τη νέα καλλιτεχνική σύµπραξη;
Εύχοµαι η παράστασή µας να αξιωθεί ανταπόκρισης, 
να αγαπηθεί από τον κόσµο. Σε αυτές τις δύσκολες ε-
ποχές, µπορεί να µην έχουµε στη διάθεσή µας πολλά 
µέσα, διαθέτουµε όµως δύναµη ψυχής και εξαντλη-
τική δουλειά, όπως κάθε άνθρωπος που αγαπά ό,τι 
υπηρετεί.

INFO
Ο Φονιάς
Σκηνοθεσία: Γιάννης ∆ιαµαντόπουλος
Παίζουν: Τζώνυ Θεοδωρίδης, Γιώργος Χριστοδούλου, 
Κωνσταντίνος Τζέµος, Νόνη Ιωαννίδου
Θέατρο  Έαρ Βικτώρια
Μαγνησίας 5 & Αριστοτέλους 132
Τηλ.: 210 8820008, 6988 441991

Νόνη Ιωαννίδου

«Συνεχώς ξαναθυµάσαι 
πράγµατα για σένα»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ



*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan, 
Facebook: AbirWazzan

Υλικά

  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Σε ένα µπλέντερ βάζουµε όλα τα υλικά της µαρινάδας και χτυπάµε για περίπου 
30 δευτερόλεπτα.

• Σε ένα µπολ βάζουµε τις γαρίδες και ρίχνουµε µέσα τη µισή µαρινάδα. Αφήνου-
µε στην άκρη – όχι παραπάνω από 10-12 λεπτά. Βάζουµε από 4 γαρίδες σε κάθε 
καλαµάκι και ψήνουµε στα κάρβουνα για 8-15 λεπτά (εξαρτάται από το µέγεθος 
της γαρίδας), ώσπου να γίνουν ροζ (ψήνουµε τα 3/4 του χρόνου από τη µια µεριά 
και γυρίζουµε µόνο µία φορά, για να ολοκληρώσουµε το ψήσιµο στον υπόλοιπο 
χρόνο µας). Όσο ψήνουµε, µε ένα πινέλο περνάµε τις γαρίδες µε τη µαρινάδα που 
µας έχει µείνει στο µπολ.

• Παράλληλα, βάζουµε την υπόλοιπη µαρινάδα σε µικρή κατσαρόλα πάνω σε 
µέτρια φωτιά και βράζουµε για 30 δευτερόλεπτα µε 1 λεπτό, ανακατεύοντας συ-
νεχώς. Προσθέτουµε το γάλα καρύδας και ανακατεύουµε λίγο ακόµη. Βγάζουµε 
από τη φωτιά, δοκιµάζουµε και διορθώνουµε τη γεύση. Αν είναι πολύ ξινό, βά-
ζουµε λίγη ζάχαρη ακόµη. Αν είναι πολύ καυτερό, βάζουµε λίγο γάλα καρύδας. Αν 
είναι αλµυρό, βάζουµε λίγο χυµό λάιµ.

• Σερβίρουµε τις γαρίδες ζεστές –αφού τις πασπαλίσουµε µε κόλιαντρο–, µε τη 
σάλτσα και, αν θέλουµε, ένα αρωµατικό άσπρο ρύζι.

Ταϊλανδέζικες γαρίδες 
στα κάρβουνα

• 16 µεγάλες γαρίδες ολόκληρες

Για τη µαρινάδα:
•  1/4 φλιτζάνι φρέσκο lemongrass 

(βρίσκεται σε ασιατικά 
παντοπωλεία)

• 5 σκελίδες σκόρδο ψιλοκοµµένo
• 1 κ.σ. τριµµένο φρέσκο τζίντζερ
•  1 φρέσκο κόκκινο τσίλι 

ψιλοκοµµένο
•  1/4 φλιτζάνι ψιλοκοµµένο 

φρέσκο κόλιαντρο
•  2 κ.σ. fish sauce (βρίσκεται σε 

ασιατικά παντοπωλεία)
• 2 κ.σ. ηλιέλαιο
• 1 1/2 κ.γλ. σάλτσα σόγιας

•  1/2 κ.γλ. shrimp paste (βρίσκεται 
σε ασιατικά παντοπωλεία)

•  3 κ.σ. φρέσκος χυµός 
µοσχολέµονο (lime)

• 3 κ.γλ. µαύρη ζάχαρη
•  2 φρέσκα κρεµµυδάκια 

ψιλοκοµµένα

Για τη σάλτσα:
• 1/4 φλιτζάνι coconut milk

Για τη γαρνιτούρα:
•  µια χούφτα φρέσκο κόλιαντρο 

ψιλοκοµµένο
• 1 lime κοµµένο στα τέσσερα
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Μερίδες: 4Μερίδες: 4
Χρόνος µαγειρέµατος: 30 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 30 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 30 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 30 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 30 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 30 λεπτάΒαθµός δυσκολίας: εύκολο
Βαθµός δυσκολίας: εύκολο
Βαθµός δυσκολίας: εύκολο
Βαθµός δυσκολίας: εύκολο
Βαθµός δυσκολίας: εύκολο

www.freesunday.gr
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βιβλία 
για τον Μάρτιο4

Η δυναστεία των Κοµνηνών, John Carr, εκδ. Ψυχογιός

Η δυναστεία των Κοµνηνών, που κατείχε την εξουσία για 128 χρόνια, από το 1057 έως το 
1185, αποτελεί την τελευταία λαµπρή εποχή του Βυζαντίου, κατά την οποία η αυτοκρατορία 
έπρεπε να αναχαιτίσει ταυτόχρονα τους Τούρκους και τους Νορµανδούς.
Αρχίζοντας µε τον Αλέξιο Α΄, και χωρίς να µπορούν πια να υπολογίζουν σε βοήθεια από τη 
∆ύση, οι Κοµνηνοί κατέστρωσαν τη στρατηγική τους πολύ καλά. Και µόλο που η δυναστεία 
κατέληξε µέσα στη βία και στην ανικανότητα, παρ’ όλες τις καλές προθέσεις του τελευταίου 
Κοµνηνού, του Ανδρόνικου Α΄, έπαιξε πολύτιµο ρόλο κρατώντας τη Χριστιανοσύνη της 
Ανατολής ζωντανή.
Επί Κοµνηνών έγιναν πολλές αλλαγές στη 
στρατιωτική οργάνωση του Βυζαντίου: 
δηµιουργήθηκε βαρύ ιππικό κατά τα δυτικά 
πρότυπα, ενώ χρησιµοποιήθηκαν σε ευρεία 
κλίµακα µισθοφόροι και παραµελήθηκε το 
ναυτικό (δύο πρακτικές που σε βάθος χρό-
νου θα αποδεικνύονταν καταστροφικές και 
ίσως µοιραίες). Επίσης, ένα κεφάλαιο αφιε-
ρώνεται στη φηµισµένη Βαράγγια Φρουρά, 
που περιλάµβανε στις τάξεις της πολλούς 
Σάξονες, εξόριστους µετά την κατάκτηση της 
Αγγλίας από τους Νορµανδούς.
Η βαριά ήττα στο Μυριοκέφαλο, το 1176, 
σήµανε την αρχή του τέλους για τη 
δυναστεία και άνοιξε τον δρόµο για την 
άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους 
Σταυροφόρους.

Ιδού Εγώ, Τζόναθαν Σάφραν Φόερ, εκδ. Κέδρος

Ο Τζέικοµπ και η Τζούλια Μπλοχ έχουν προβλήµατα… πολλά προβλήµατα. Προσπαθούν 
να πείσουν τον υπερήλικο παππού του Τζέικοµπ να µπει σε οίκο ευγηρίας, προετοιµάζο-
νται για µια οικογενειακή συνάθροιση την οποία κανείς δεν επιθυµεί πραγµατικά, κάνουν 
ό,τι µπορούν για να µην αποβληθεί ο µεγαλύτερος γιος τους από το σχολείο, ο σκύλος τους 
έχει ακράτεια και, εν µέσω όλων αυτών, η Τζούλια ανακαλύπτει ερωτικά µηνύµατα στο 
κινητό του Τζέικοµπ. Ο γάµος τους κλονίζεται. Ενώ η οικογενειακή κρίση κορυφώνεται, 
ένας καταστροφικός σεισµός ενεργοποιεί µια ραγδαία κλιµακούµενη σύρραξη στη Μέση 
Ανατολή και όλοι πρέπει να πάρουν θέση.
Το νέο φιλόδοξο µυθιστόρηµα του Τζόναθαν 
Σάφραν Φόερ τον καταξιώνει ως έναν 
από τους σπουδαιότερους σύγχρονους 
Αµερικανούς συγγραφείς. Ανάλαφρο και 
τραγικό ταυτόχρονα, διεισδυτικό και ειλι-
κρινές, το «Ιδού Εγώ» αναλύει µε χιούµορ 
και κοφτερή µατιά τη σύγχρονη αµερικανική 
οικογένεια και τα διλήµµατα της εποχής µας.

Οδηγός για την καλή ζωή – Η αρχαία τέχνη της Στωικής χαράς, 
William B. Irvine, εκδ. Ίκαρος

Στον «Οδηγό για την καλή ζωή» ο William 
B. Irvine παρουσιάζει τις βασικές αρχές και 
πρακτικές της Στωικής φιλοσοφίας, µίας 
από τις πιο δηµοφιλείς σχολές σκέψης στην 
αρχαιότητα. Με ανάλαφρη και ελκυστική 
γλώσσα, ο συγγραφέας δείχνει τη σηµασία 
της Στωικής σοφίας για τους σύγχρονους 
ανθρώπους.
Αντλώντας από την ψυχολογική γνώση και 
τις τεχνικές των Στωικών, ο Irvine προσφέ-
ρει έναν χάρτη πορείας σε όσους αναζητούν 
το ευ ζην. Παρατηρώντας προσεκτικά τη 
ζωή τους, οι αναγνώστες θα µάθουν πώς 
να αποφεύγουν τα αρνητικά συναισθήµατα, 
να παραµερίζουν τα βαρίδια του παρελθό-
ντος και να εστιάζουν τις δυνάµεις τους στα 
ζητήµατα που µπορούν να ελέγξουν.
Γιατί είναι σηµαντικοί οι Στωικοί; ∆ιότι προτείνουν µια φιλοσοφία ζωής µε την οποία διαι-
σθητικά µπορούµε να ταυτιστούµε. Σε αντίθεση µε άλλες φιλοσοφικές σχολές, οι Στωικοί 
αναζητούν την ισορροπία στη ζωή και µας προτρέπουν να απολαύσουµε τις χαρές της 
χωρίς να αγκιστρωνόµαστε σε αυτές.
Το βιβλίο ανήκει στη νέα σειρά φιλοσοφικών κειµένων «Στοχαστικός Βίος» που διευθύνει 
ο Χαρίδηµος Κ. Τσούκας.

Η Νεµέα και Εγώ, Στέφανος Γκ. Μίλλερ, εκδ. Καπόν

Ο οµότιµος καθηγητής του Πανεπιστηµίου της 
Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ Στέφανος Γκ. Μίλλερ 
µάς παρουσιάζει τις σηµαντικότερες αρχαιολογι-
κές του ανακαλύψεις στη Νεµέα, µια προσωπική 
αυτοβιογραφία, µια κοινωνική ιστορία µε πολλά 
τοπικά ανέκδοτα περιστατικά, µια περιγραφή 
της δηµιουργίας ενός περιφραγµένου αρχαιο-
λογικού πάρκου 180 περίπου στρεµµάτων, που 
πλαισιώνεται από κυπαρίσσια, την ανέγερση 
ενός αρχαιολογικού µουσείου και την ανα-
κάλυψη χιλιάδων αρχαίων τέχνεργων που 
στεγάζονται σε αυτό, την αναβίωση των Νεµέων 
Αγώνων (www.nemeangames.org), την 
αναστήλωση έξι κιόνων του Ναού του Νεµείου 
∆ιός, που προστέθηκαν στους τρεις που πάντοτε 
παρέµεναν όρθιοι – αυτά είναι µερικά µόνο από 
τα αποτελέσµατα του έργου ζωής του συγγρα-
φέα. Η περηφάνια του γίνεται ίσως περισσότερο 
αισθητή καθώς εξιστορεί τη συµβολή των κατοίκων της περιοχής στην πραγµατοποίηση 
του ονείρου του και την αναπτυσσόµενη περηφάνια τους για το έργο τους, όπως και για το 
δικό του.
Εξηγεί πώς ξεκίνησε το προκαταρκτικό έργο του στην Αθήνα και στο Μπέρκλεϊ το 1971 
και τις αρχικές του προσπάθειες στον χώρο το 1973. Παραδέχεται ότι, όταν ξεκινούσε, δεν 
πίστευε πως θα βρισκόταν ακόµα στη Νεµέα, µισό αιώνα µετά, αλλά αυτή η ιστορία έγινε 
σύντοµα αναπόφευκτη. Ίσως δεν είναι σαφές στον αναγνώστη γιατί ένας νεαρός από τη 
Μεσοδυτική Αµερική, µε ελβετο-γερµανική καταγωγή, πέρασε τη ζωή του στην Ελλάδα, 
ξεκινώντας το 1967, αν και ο Μίλλερ φαίνεται να πιστεύει ότι αυτό είχε προκαθοριστεί.



BE
AU

TY

Υ
πάρχουν μπαχαρικά που βοηθούν στη 
διατήρηση μιας ελκυστικής σιλουέτας; 
Κι όμως, ναι. Δείτε ποια είναι αυτά και 
συμπεριλάβετέ τα στη διατροφή σας.

Πιπέρι καγιέν (κόκκινο): Δημιουργεί θερμότητα 
εξαιτίας του βασικού συστατικού του, της 
καψαϊκίνης, που βοηθά στην καύση του 
λίπους και στην καταστολή της όρεξης. Το 
πιπέρι καγιέν επιταχύνει τον μεταβολισμό, 
προκαλώντας την καύση περισσότερων 
θερμίδων.

Κανέλα: Μειώνει το σάκχαρο στο αίμα και 
την LDL χοληστερόλη («κακή»). Οι μελέτες 
έχουν δείξει ότι η κανέλα μπορεί να ενισχύσει 
τον μεταβολισμό και να αυξήσει τα επίπεδα 
ινσουλίνης, μειώνοντας την πιθανότητα προ-
διαβήτη.

Μαύρο πιπέρι: Αυξάνει τον μεταβολισμό 
εξαιτίας του κύριου συστατικού του, της 
πιπερίνης. Επίσης, το μαύρο πιπέρι βοηθά την 
πέψη και την καύση του λίπους με ταχύτερο 
ρυθμό. Στην πραγματικότητα, το μαύρο πιπέρι 
μπορεί δυνητικά να κάψει τόσες θερμίδες όσες 

το περπάτημα για 20 λεπτά.

Κάρδαμο: Το κάρδαμο αυξάνει τον μεταβολισμό 
και έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα 
λίπη. Επίσης, προάγει την υγιή πέψη και 
ανακουφίζει τους πόνους των κολικών.

Κουρκουμάς ή κουρκούμη: Αυτό το φωτεινό 
πορτοκαλί «δυνατό» μπαχαρικό της Ινδίας 
βοηθά στη διάσπαση του λίπους και ρυθμίζει 
τον μεταβολισμό του σώματος. Ο κουρκουμάς 
μπορεί επίσης να μειώσει την πιθανότητα 
εκδήλωσης διαβήτη.

Τζίντζερ (πιπερόριζα): Μελέτες έχουν δείξει ότι 
αυτό το μπαχαρικό μπορεί να καταστείλει την 
όρεξη, να βοηθήσει την πέψη, να απομακρύνει 
τις τοξίνες και να αυξήσει τη θερμοκρασία του 
σώματος τονώνοντας τον μεταβολισμό.

Κύμινο: Βοηθά τη διαδικασία της πέψης και την 
παραγωγή ενέργειας, ενώ παράλληλα ενισχύει 
το ανοσοποιητικό σύστημα. Μπορεί επίσης 
να βοηθήσει τα άτομα με άσθμα, αρθρίτιδα, 
νεφρική νόσο και καρκίνο του παχέος εντέρου, 
σύμφωνα με ορισμένες έρευνες.
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Μπαχαρικά  
για δίαιτα



 

Μείωσε τους τραυματισμούς 
με ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας!

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

Mavridou 
• Instagram: christymav  
•  Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

www.freesunday.gr 3901.03.2020 FREETIME
ΕΥΕΞΙΑ

Τραυματίζεσαι συχνά από πτώσεις, στραβο-
πατήματα ή έλλειψη ισορροπίας; Σου έχω 
τη λύση! Βελτίωσε την ισορροπία σου με 
την ιδιοδεκτικότητα! Τι είναι η ιδιοδεκτικότη-

τα όμως; Είναι η αίσθηση της κίνησης και της θέσης 
του σώματος στον χώρο και χωρίζεται σε δύο κατη-
γορίες: α) αυτή που σχετίζεται με τη θέση του σώματος 
και των αρθρώσεων στον χώρο, β) αυτή που καλείται 
κιναισθητική συνειδητοποίηση και είναι η ικανότητα 
ελέγχου των κινήσεων των αρθρώσεων.

Ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας άνω άκρων:
1.  Στήριξη με τα χέρια σε fit ball, σε ασταθή επιφά-

νεια, σε bosu ή δίσκο ισορροπίας.
2.  Push-ups με τα χέρια σε fit ball, σε ασταθή επι-

φάνεια, σε bosu ή δίσκο ισορροπίας.

Ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας κάτω άκρων:
3.  Ισορροπία στο ένα πόδι με το πέλμα στο έδαφος 

ή φορώντας τις μπότες kangoo για μεγαλύτερη 
δυσκολία.

4.  Ισορροπία στο ένα πόδι σε ακροστασία (στις μύ-
τες των ποδιών).

5.  Ισορροπία σε bosu με τα δύο πόδια ή με το ένα 
πόδι και εναλλαγές.

6.  Προβολές σε ασταθή επιφάνεια.

7.  Ημικαθίσματα σε ασταθή επιφάνεια (bosu, τρα-
μπολίνο, με μπότες kangoo).

Ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας για τη σπονδυλική 
στήλη:
8.  Ισορροπία από καθιστή θέση σε δίσκο ισορροπί-

ας ή στην bosu.

Η νέα τάση της γυμναστικής, οι μπότες Kangoo 
(kangoo jumps), μπορούν να συνδυαστούν με τις 
παραπάνω ασκήσεις, καθώς η στήριξη πάνω σε αυ-
τές απαιτεί καλή ισορροπία και η κάθε μπότα ζυγίζει 
έως και 3 κιλά! Μπες στο κανάλι Christy Mavridou στο 
YouTube για να δεις τις ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας με 
τις μπότες kangoo!

Της Χριστίνας Μαυρίδου
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