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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
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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
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Πατέντες
70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
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 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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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 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Ο Τσίπρας σιωπούσε 
γιατί ήταν υπέρ της αποτροπής στον Έβρο
06-09 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Μητσοτάκης: 
Εθνική συσπείρωση και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη
10-11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ 
«Στον Έβρο γίνεται µια βίαιη µαζική εισροή»
11 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆Ρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γιατί 
ψηφίζουµε λαϊκιστές;
12 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Μεταναστευτικό, όπως 
µνηµόνιο
13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ «Νόµισαν ότι 
θα µας πιάσουν στον ύπνο λόγω των αργιών της 
Καθαράς ∆ευτέρας»
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ  Ένας τρίτος δρόµος για τη 
∆ΕΗ: Μονοπώλιο στα δίκτυα, ανταγωνισµός στην 
παραγωγή
15 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Με τη σύνταξη ζει ένα στα δύο 
νοικοκυριά
16-17 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ  Ένας στους δέκα  Έλληνες 
εκτιµάται πως θα προσβληθεί φέτος από τον 
κοροναϊό
18 // ΥΓΕΙΑ Νεανικός διαβήτης: Σηµαντική η 
αύξηση των διαγνώσεων τα τελευταία χρόνια
20 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Ό,τι θέλει (;) ο λαός!
21 // ΚΟΣΜΟΣ Ο κοροναϊός χτυπάει αλύπητα τη 
βιοµηχανία του θεάµατος

22 // ΥΓΕΙΑ Φ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Πώς οι 
µαθησιακές δυσκολίες επηρεάζουν ψυχολογικά 
το παιδί;

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

FREE TIME
31 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
32 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Ο 
τραγουδιστής της «Ευτυχίας» αποκαλύπτεται
34 // COOK FILES Σιµιγδαλένιος χαλβάς µε 
αµύγδαλα, αποξηραµένα φρούτα και άρωµα 
πορτοκαλιού
35 // ΠΡΟΣΩΠΟ Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ «Στη 
Γερµανία το θέατρο αποτελεί µια πιο εγκεφαλική 
διεργασία»
36 // PLANET Λάθος η όποια σκέψη για καύση 
σκουπιδιών στην Ελλάδα
37 // ΒΙΒΛΙΟ Μυστήριο, έρωτας και… µαθηµατικά
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.
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«Α
πό τη στιγμή που 
το είπε ο αρχηγός, 
αυτή είναι η θέση» 
είπε ο βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ Κώ-
στας Ζαχαριάδης 

όταν ρωτήθηκε λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη του 
Αλέξη Τσίπρα στο Mega, όπου καθόρισε με προ-
σωπική του τοποθέτηση την άποψη του κόμματος 
για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα σύ-
νορα με την Τουρκία και η οποία ήταν ότι «καλώς 
έκλεισαν τα σύνορα, από τη στιγμή που υπάρχει α-
πόπειρα μαζικής εισροής στη χώρα».
Για πολλούς μέσα στο στελεχιακό δυναμικό του 
ΣΥΡΙΖΑ η άποψη του αρχηγού προκάλεσε δυ-
σαρέσκεια, διότι ανέτρεπε το «άγιο δισκοπό-
τηρο» της πολιτικής του κόμματος, τη διαχείριση 
των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών κατά τη 
βούληση του μετακινούμενου.
Άλλωστε κατά τη διάρκεια της τριήμερης αφωνίας 
του κ. Τσίπρα για το θέμα οι περισσότερες από-
ψεις που είχαν ακουστεί ήταν μάλλον αντίθετες 
στην πολιτική που εφάρμοζε η κυβέρνηση κλεί-
νοντας τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο.
Χαρακτηριστικότερη όλων ήταν η δήλωση του 
κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ και 
στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού, Δημήτρη 
Τζανακόπουλου, σύμφωνα με τον οποίο η πολι-
τική που εφαρμόζει η κυβέρνηση στο θέμα των 
προσφυγικών ροών τού θύμισε τον δαιμονοποιη-
μένο από τον ΣΥΡΙΖΑ πρωθυπουργό της Ουγγα-
ρίας, Βίκτορ Όρμπαν, τον οποίον ο ΣΥΡΙΖΑ κα-
τάγγειλε για τον φράχτη που είχε ανυψώσει στα 
σύνορα με τη Σερβία για να αποτρέψει τις εισροές 
προσφύγων.
«Η λογική ότι η Ελλάδα θα πρέπει να μετατραπεί 
στο προκεχωρημένο φυλάκιο της Ευρώπης που 
φαίνεται να υιοθετεί ο κ. Μητσοτάκης δεν συνά-
δει με τις αρχές που το διεθνές δίκαιο επιτάσσει 
να χειριζόμαστε αυτές τις καταστάσεις» είχε πει ο 
κ. Τζανακόπουλος, ο οποίος πρόσθεσε «εκτός αν ο 

κ. Μητσοτάκης σκοπεύει να μετατραπεί στον Όρ-
μπαν της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
Παρόμοια θέση είχε πάρει και η Νεολαία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, η οποία είχε ταχθεί κατά του κλεισίματος 
των συνόρων, σε μια τοποθέτηση που ο κ. Τσίπρας 
χαρακτήρισε δικαίωμα στην «ουτοπία», το οποίο 
απέδωσε στον νεανικό ενθουσιασμό.
Η στάση του κ. Τσίπρα στο θέμα των ροών στον 
Έβρο, δηλαδή η αρχική αφωνία του η οποία κα-
τέληξε στην αποδοχή της κυβερνητικής θέσης να 
μείνουν κλειστά τα σύνορα, χαρακτηρίστηκε «ά-
δειασμα» του κ. Τζανακόπουλου και άλλων παρό-
μοιων απόψεων στον ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα, συνδυάστηκε και με την πολιτική κυρι-
αρχία την οποία έχει η κυβερνητική επιλογή για 
κλειστά σύνορα, η οποία, όπως κατέγραψε και η 
δημοσκόπηση της Pulse, απολαμβάνει την απο-
δοχή του 76% της κοινής γνώμης, καθώς την α-
ντιμετωπίζει θετικά το 46% και σχεδόν θετικά το 
30%.

Η σιωπή για τον φράχτη
Όμως η ερμηνεία αυτή, παρ’ ότι ταιριάζει στο προ-
φίλ του κ. Τσίπρα και δικαιολογεί τον χαρακτη-

ρισμό της «πολιτικής κωλοτούμπας», πιθανόν να 
αδικεί τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης και πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος ενώ κα-
τάγγειλε τον Όρμπαν ότι σηκώνει φράχτες, ποτέ 
μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας δεν έθεσε 
εν αμφιβόλω τον μήκους 11,5 χιλιομέτρων φράχτη 
που είχε κατασκευάσει στα χερσαία σύνορα με 
την Τουρκία η κυβέρνηση Σαμαρά.
«Πρέπει, δηλαδή, να διαχειριστούμε ένα θέμα 
χωρίς να ενδώσουμε στον βάρβαρο λαϊκισμό της 
βίας των φραχτών και των τειχών που υψώνονται 
σήμερα στην Ευρώπη και των παράνομων επανα-
προωθήσεων στη θάλασσα» έλεγε στη Βουλή στις 
11 Δεκεμβρίου 2015.
Όμως στους φράχτες αυτούς δεν συμπεριλαμβα-
νόταν, από την ανάληψη της εξουσίας, ο φράχτης 
του Έβρου.
Λιγότερους από τρεις μήνες μετά την ανάληψη της 
εξουσίας, ο βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώρ-
γος Καΐσας είχε πει ότι ο «φράχτης του Έβρου» 
δεν βοήθησε αποτελεσματικά στην αποτροπή 
της λαθρομετανάστευσης, αλλά δεν γκρεμίζεται, 
και με αυτή τη θέση πήγε το κόμμα στις εκλογές 
του Σεπτεμβρίου 2015, στις οποίες ο νομός Έβρου 
ήταν ένας από τους λίγους νομούς όπου ο ΣΥΡΙΖΑ 
ανέβασε τα ποσοστά του, από το 26,7% στο 31,9%.
Αμέσως μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 ο 
έτερος βουλευτής του, ο Δημήτρης Ρίζος, είχε πει 
ότι «ο φράχτης στον Έβρο μπορεί να παραμείνει, 
για πολλούς και διάφορους λόγους», και η τρίτη 
βουλευτής, η οποία ήταν και η μόνη η οποία επα-
νεξελέγη το 2019, η κ. Νατάσα Γκαρά, χρειάστηκε 
τον Οκτώβριο του 2015 να κάνει μια μακροσκελή 
ανακοίνωση στον προσωπικό της λογαριασμό στο 
Facebook για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από 
τη δήλωσή της ότι «στην παρούσα φάση ο φρά-
χτης του Έβρου πρέπει να διατηρηθεί».
«Είμαι η Νατάσα Γκαρά, λοιπόν, που δεν είμαι 
υπέρ του φράχτη. Είμαι όμως εδώ για να υπε-
ρασπίζομαι μέχρι τέλους τα δικαιώματα των συ-
νανθρώπων μου» ανέφερε η νεαρή βουλευτής, η 

οποία την προηγούμενη εβδομάδα συμμετείχε 
στη σύσκεψη υπό τον κ. Χρυσοχοΐδη στις Καστα-
νιές, μετά την οποία έκανε μία ιδιαίτερα προσε-
κτική δήλωση, χωρίς καμία αναφορά σε παλαιό-
τερες απόψεις της για την ανάγκη ενός ασφαλούς 
διαύλου μέσω του οποίου οι πρόσφυγες θα πήγαι-
ναν σε όποια χώρα ήθελαν.
Πάντως, το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ στον Έβρο κατάφερε 
να διατηρήσει το ποσοστό του στο 27,5%, δηλαδή 
πάνω από το ποσοστό της «πρώτη φορά Αριστε-
ράς» του Ιανουαρίου 2015.

Οι ενστάσεις της μειονότητας 
και ο φόβος του VMRO
Ο δεύτερος λόγος που ο κ. Τσίπρας δεν ήταν υπέρ 
των ροών από τον Έβρο ήταν η αντίθεση που είχε 
εκφράσει με σαφήνεια η μειονότητα στη Θράκη, 
η οποία αποτελεί συμπαγή εκλογική δύναμη του 
ΣΥΡΙΖΑ.
Τον Φεβρουάριο του 2016, κι ενώ ήταν σαφές ότι 
ο βαλκανικός διάδρομος θα τελείωνε οσονούπω, 
ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Μουσταφά 
Μουσταφά δήλωνε ότι είχε τη διαβεβαίωση του 
τότε υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Γιάννη Μουζάλα, ότι δεν θα γίνει καμία εγκατά-
σταση προσφύγων στην Θράκη «από τη στιγμή 
που δεν υπάρχουν ροές μεταναστών στον Έβρο».
«Δεν υπάρχει στον σχεδιασμό της κυβέρνησης 
κάτι τέτοιο και αυτό μας το διαβεβαίωσε και ο κ. 
Μουζάλας, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής. Μπορεί να ήταν στα σχέδια της Ύπατης Αρ-
μοστείας του ΟΗΕ, αλλά εμείς έχουμε τη διαβε-
βαίωση ότι δεν θα γίνει εγκατάσταση προσφύ-
γων σε ενοικιαζόμενα σπίτια στη Θράκη. Από τη 
στιγμή που δεν υπάρχουν ροές μεταναστών στον 
Έβρο, για ποιον λόγο να κάνουν τον γύρο της Ελ-
λάδας για να έρθουν εδώ και να γίνουν αντικεί-
μενο εκμετάλλευσης από πολλές πλευρές;» είχε 
πει ο κ. Μουσταφά.
Ο τρίτος λόγος που ο κ. Τσίπρας ήταν κατά των 
ροών από τον Έβρο ήταν η πίεση που θα ασκού-
νταν στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μα-
κεδονία. Ενδεχόμενο να ανοίξει τα σύνορα η υ-
πηρεσιακή κυβέρνηση που οδηγεί τη χώρα στις 
εκλογές του Απριλίου δεν ήταν καθόλου πιθανό, 
όμως μια νέα Ειδομένη, που θα δημιουργούσε 
στα σύνορα η παρουσία χιλιάδων μεταναστών, 
κατά πάσα πιθανότητα θα ενίσχυε τις συντηρητι-
κές δυνάμεις στην κοινωνία της γειτονικής χώρας 
και συγκεκριμένα το VMRO, το οποίο άλλωστε 
επί πρωθυπουργίας Γκρούεφσκι αποτέλεσε έναν 
από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς συμμάχους 
του Βίκτορ Όρμπαν εκτός των χωρών-μελών της 
Ένωσης.
Ουσιαστικά ο Τσίπρας ήταν από την αρχή σύμφω-
νος με την κυβερνητική στάση στον Έβρο, απλώς 
δεν μίλησε πριν βεβαιωθεί ότι δεν είχε συμβεί 
κάτι στραβό στην εφαρμογή και, αν και δεν είναι 
γνωστό κατά πόσο ισχύει το ότι είχε κλείσει τα σύ-
νορα χωρίς τυμπανοκρουσίες, αν είχε βρεθεί στην 
ίδια θέση θα το έκανε.
Παράλληλα, το περίφημο «άδειασμα Τζανακό-
πουλου» είναι πιο κοντά σε ενίσχυση της παρου-
σίας του πρώην υπουργού στην πορεία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ προς το συνέδριο ως η αριστερή φωνή.
Άλλωστε, πριν από μόλις δύο μήνες ομιλητής στην 
πρώτη εκδήλωση της νεοσυσταθείσας Νεολαίας 
ΣΥΡΙΖΑ στην Αλεξανδρούπολη ήταν ο αναπλη-
ρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Λονδίνο 
Αντώνης Τζανακόπουλος, αδελφός του υπουργού.

Ο Τσίπρας ήταν από την αρχή 
σύμφωνος με την κυβερνητική 
στάση στον  Έβρο, απλώς δεν 
μίλησε πριν βεβαιωθεί ότι δεν 
είχε συμβεί κάτι στραβό στην 
εφαρμογή της αποτροπής.

Ο ΤΣΊΠΡΑΣ ΣΊΩΠΟΎΣΕ ΓΊΑΤΊ ΉΤΑΝ  
ΎΠΕΡ ΤΉΣ ΑΠΟΤΡΟΠΉΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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ανάλυση

Μέσα σε µία εβδοµάδα ο πρω-
θυπουργός κ. Μητσοτάκης 
κατάφερε να αλλάξει εντε-
λώς την εικόνα για το προ-
σφυγικό-µεταναστευτικό.

Από κει που η κοινή γνώµη απέρριπτε µε εντυ-
πωσιακά ποσοστά την κυβερνητική πολιτική στο 
συγκεκριµένο ζήτηµα και υπήρχε κλιµάκωση των 
συγκρούσεων µεταξύ διαµαρτυρόµενων κατοίκων 
των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου που 
δοκιµάζονται από τις ροές και των δυνάµεων των 
ΜΑΤ που εστάλησαν για να περιφρουρήσουν την 
κατασκευή κλειστών κέντρων υποδοχής, επήλθε 
µια θεαµατική µεταστροφή, µε τουλάχιστον δύο 
στους τρεις Έλληνες να υποστηρίζουν τους κυβερ-
νητικούς χειρισµούς στον Έβρο και να δίνουν πο-
λύτιµο χρόνο στην κυβέρνηση για να εφαρµόσει 
ολοκληρωµένη στρατηγική.

Ασύµµετρη απειλή
Τρεις είναι οι παράγοντες που βρίσκονται πίσω 
από την αλλαγή της δυναµικής στην κοινή γνώµη 
σε ό,τι αφορά το προσφυγικό-µεταναστευτικό.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Μετατρέπει το προσφυγικό-µεταναστευτικό 
από ανοιχτή πληγή σε ατού της κυβέρνησης.

Η πολιτική Ερντογάν 
στο µεταναστευτικό-
προσφυγικό συνιστά 
ασύµµετρη απειλή 
για την Ελλάδα.

Ο Ερντογάν ξεπέρασε τα όρια. Μέχρι σήµερα εί-
χαµε δηλώσεις Τούρκων αξιωµατούχων που ά-
φηναν να εννοηθεί ότι το προσφυγικό-µετανα-
στευτικό µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από την 
Άγκυρα ως µέσο αποσταθεροποίησης της Ελλά-
δας και άσκησης πίεσης στην Ε.Ε. προκειµένου 
να χρηµατοδοτηθεί πλουσιοπάροχα η παραµονή 
Σύρων προσφύγων στην Τουρκία και να υπο-

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

στηριχθεί η επεκτατική πολιτική Ερντογάν στη 
Συρία.
Αυτή τη φορά βγήκε ο ίδιος ο Ερντογάν να απει-
λήσει Ελλάδα και Ε.Ε. µε µεγάλη και απότοµη 
αύξηση των ροών. Με βάση τις δηλώσεις του, έ-
στειλε µια πρώτη δόση από 120.000 πρόσφυγες 
και µετανάστες στα σύνορα της Τουρκίας µε την 
Ελλάδα ως πρώτο δείγµα γραφής των βασικών ε-
πιλογών του.
Ο Μητσοτάκης κινήθηκε έξυπνα και δυναµικά. 
Κατήγγειλε τις µεθοδεύσεις του Τούρκου Προέ-
δρου ως ένα είδος «ασύµµετρης απειλής», εφόσον 
είναι γνωστό ότι σε όλα τα εγχειρίδια του ΝΑΤΟ 
και της Ε.Ε. οι υποκινούµενες µαζικές µετακινή-
σεις πληθυσµών αντιµετωπίζονται –σε επίπεδο 
θεωρίας– ως µορφή υβριδικού πολέµου και σο-
βαρή απειλή για την ασφάλεια των χωρών στις ο-
ποίες κατευθύνονται οι πρόσφυγες και οι µετανά-
στες.
Ο Μητσοτάκης είπε τα πράγµατα µε το όνοµά 
τους, προχώρησε στη λήψη έκτακτων µέτρων, 
όπως είναι η αναστολή της εξέτασης των αιτήσεων 
για χορήγηση πολιτικού ασύλου για µια περίοδο 

που δεν θα ξεπερνά τον έναν µήνα και η επανα-
προώθηση ή κράτηση για παράνοµη είσοδο στη 
χώρα όσων εισέρχονται παράνοµα σε αυτήν.

Ευρωπαϊκή λύτρωση
Οι κινήσεις Μητσοτάκη λειτούργησαν λυτρω-
τικά για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Πολλές από 
αυτές αντιµετωπίζουν µε µεγάλο άγχος την προο-
πτική της επανάληψης της κρίσης του 2015-2016, 
εφόσον οι 1.000.000 πρόσφυγες και µετανάστες 
που πέρασαν από την Τουρκία στην Ελλάδα για 
να καταλήξουν σχεδόν στο σύνολό τους σε Αυ-
στρία, Γερµανία και Σουηδία προκάλεσαν µε-
γάλη κοινωνική αναταραχή και την εντυπωσιακή 
ενίσχυση των ποσοστών των κοµµάτων της άκρας 
∆εξιάς.
Ο Μητσοτάκης έχει τρία χαρακτηριστικά που έ-
καναν τη δυναµική παρέµβασή του ιδιαίτερα απο-
τελεσµατική. Έχει προφίλ φιλελεύθερου ηγέτη 
κι έτσι πέρασε εύκολα το µήνυµα της αναγκαίας 
σκλήρυνσης της ελληνικής πολιτικής στο προ-
σφυγικό-µεταναστευτικό χωρίς ιδεολογικές και 
πολιτικές αντιρρήσεις από τις άλλες κυβερνήσεις 
της Ε.Ε.
Οι «νότιοι», στους οποίους ανήκουν πολλές 
χώρες πρώτης υποδοχής προσφύγων, ικανοποι-
ήθηκαν, γιατί είδαν µια δυναµική αντίδραση που 
τους προστατεύει και δηµιουργεί ένα καλό γι’ αυ-
τούς προηγούµενο. Οι περισσότερο αναπτυγµέ-
νες χώρες στις οποίες κατευθύνθηκαν οι πρόσφυ-
γες και οι µετανάστες το 2015-2016 θεώρησαν ότι 
µε τον περιορισµό των ροών που επιχειρεί η Ελ-
λάδα περιορίζονται οι πιθανότητες επανάληψης 
της κρίσης του 2015-2016. Τέλος, οι κυβερνήσεις 
των χωρών του Βίζεγκραντ και άλλοι «σκληροί» 
είδαν να δικαιώνονται οι προβληµατισµοί τους 
στην πολιτική Μητσοτάκη και υποστήριξαν δη-
µόσια τις κινήσεις του.
Σε µια Ε.Ε. που σπαράσσεται από αντιθέσεις και 
αλληλοσυγκρουόµενες εθνικές στρατηγικές, η 
συναίνεση που πέτυχε ο Μητσοτάκης, σε κυβερ-
νητικό επίπεδο, είναι πραγµατικά εντυπωσιακή.
Όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, 
Κριστόφ Καστανέ, µετά την έκτακτη σύνοδο του 
Συµβουλίου Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Εσω-
τερικών που πραγµατοποιήθηκε την περασµένη 
Τετάρτη στις Βρυξέλλες, «υιοθετήσαµε οµόφωνα 
µια διακήρυξη, είµαστε αλληλέγγυοι προς την ε-
ταίρο µας Ελλάδα και κατηγορηµατικά απορρί-
πτουµε την εργαλειοποίηση των µεταναστευτι-
κών ροών».
Η Σουηδή επίτροπος για το µεταναστευτικό, Ίλβα 
Γιόχανσον, τόνισε ότι στο Συµβούλιο Υπουργών 
υπήρξε µια εικόνα «οικογένειας» και πως αυτό 
που ήταν στο παρελθόν ένα πεδίο αντιπαραθέ-
σεων κατέστη πεδίο σύµπνοιας.
Τα άλλα χαρακτηριστικά του Μητσοτάκη που συ-
νέβαλαν σε αυτή την πρωτοφανή διπλωµατική ε-
πιτυχία είναι η πολύ καλή γνώση των θεµάτων 
και του ευρωπαϊκού πλαισίου, όπως και η καλλι-
έργεια προσωπικών επαφών µε Ευρωπαίους ηγέ-
τες και παράγοντες, τους οποίους κινητοποιεί, µε 
προσωπική παρέµβαση, όταν το κρίνει αναγκαίο. 
Η γνώση ξένων γλωσσών και η δυνατότητά του να 
απλοποιεί, για χάρη των συνοµιλητών του, εξαι-
ρετικά σύνθετα θέµατα ενισχύουν την αποτελε-
σµατικότητα της προσωπικής διπλωµατίας κορυ-
φής που ασκεί.
Τα πράγµατα έχουν µπει σε καλό δρόµο – χα-
ρακτηριστικές και οι δηλώσεις του υπουργού Ε-

Πολύ κοντά στην επιστροφή του στη δράση φαίνεται πως βρίσκεται ο θρύ-
λος του ελληνικού μπάσκετ Παναγιώτης Γιαννάκης.

Ο 
Δράκος, όπως είναι το προσωνύμιο που τον συνοδεύει από την εποχή που έγραφε ιστορία 
εντός του παρκέ, έχει, όπως όλα δείχνουν, επαφές με κορυφαία ομάδα, με τις συζητήσεις να 
βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και να ετοιμάζεται να υπογράψει συμβόλαιο.
Ο στενός του κύκλος τηρεί σιγήν ιχθύος, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρ-
χουν, πρόκειται για μία κορυφαία ομάδα με μεγάλη ιστορία, με εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς 

σε όλη την Ελλάδα, σοβαρή και στιβαρή διοίκηση. Γι’ αυτό και η πιθανότερη εξέλιξη είναι η ολοκλήρωση 
της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.
Εφόσον οι συζητήσεις έχουν αίσια έκβαση και οι δύο πλευρές δώσουν τα χέρια, καθώς ο Παναγιώτης 
Γιαννάκης δεν έχει δώσει ακόμη την οριστική του απάντηση, θα πρόκειται αναμφίβολα για μια πολύ θετι-
κή εξέλιξη. Ο Δράκος έχει ακόμη πολλά να δώσει, αφού αποτελεί μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες 
του ελληνικού μπάσκετ, έχοντας συνυπογράψει αρκετές από τις χρυσές σελίδες του –και τις περισσότερες 
από τις χρυσές σελίδες της «επίσημης αγαπημένης»–, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, τόσο σε 
επίπεδο εθνικών ομάδων όσο και σε επίπεδο συλλόγων.
Έπειτα από πολλούς τίτλους στο ανώτατο επίπεδο ανταγωνισμού με την Εθνική Ελλάδος και τους συλλό-
γους με τους οποίους αγωνίστηκε ή έκατσε στην άκρη του πάγκου τους χορτασμένος από διακρίσεις, το 
πάθος του για τον αθλητισμό φαίνεται να μένει άσβεστο με την πάροδο του χρόνου.
Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, λοιπόν, έφτασε η ώρα για το νέο συμβόλαιο του Δράκου με κορυφαία 
ομάδα και αναμένουμε πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις.

Νέο συμβόλαιο
 για τον Δράκο!

ΕΠΤΑΣΦΡΑΓΙΣΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ Η ΟΜΑΔΑ.
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σε όλη την Ελλάδα, σοβαρή και στιβαρή διοίκηση. Γι’ αυτό και η πιθανότερη εξέλιξη είναι η ολοκλήρωση 
της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.
Εφόσον οι συζητήσεις έχουν αίσια έκβαση και οι δύο πλευρές δώσουν τα χέρια, καθώς ο Παναγιώτης 
Γιαννάκης δεν έχει δώσει ακόμη την οριστική του απάντηση, θα πρόκειται αναμφίβολα για μια πολύ θετι-
κή εξέλιξη. Ο Δράκος έχει ακόμη πολλά να δώσει, αφού αποτελεί μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες 
του ελληνικού μπάσκετ, έχοντας συνυπογράψει αρκετές από τις χρυσές σελίδες του –και τις περισσότερες 
από τις χρυσές σελίδες της «επίσημης αγαπημένης»–, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, τόσο σε 
επίπεδο εθνικών ομάδων όσο και σε επίπεδο συλλόγων.
Έπειτα από πολλούς τίτλους στο ανώτατο επίπεδο ανταγωνισμού με την Εθνική Ελλάδος και τους συλλό-
γους με τους οποίους αγωνίστηκε ή έκατσε στην άκρη του πάγκου τους χορτασμένος από διακρίσεις, το 
πάθος του για τον αθλητισμό φαίνεται να μένει άσβεστο με την πάροδο του χρόνου.
Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, λοιπόν, έφτασε η ώρα για το νέο συμβόλαιο του Δράκου με κορυφαία 
ομάδα και αναμένουμε πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις.

Νέο συμβόλαιο
 για τον Δράκο!

ΕΠΤΑΣΦΡΑΓΙΣΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ Η ΟΜΑΔΑ.
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σια. Η κυβέρνηση ανοίγει πόρτα στον νεοφασι-
σμό» και «Ακροδεξιό ρατσιστικό θέατρο από την 
κυβέρνηση».
Δημιουργείται έτσι ένας πολιτικός διχασμός για 
το προσφυγικό-μεταναστευτικό στον ΣΥΡΙΖΑ. 
Η ηγεσία δέχεται μία από τις βασικές επιλογές 
της κυβέρνησης, το κλείσιμο των συνόρων του 
Έβρου, την οποία προσυπογράφουν οι υπερσυ-
ντηρητικές, οι κεντροδεξιές, οι φιλελεύθερες και 
οι κεντροαριστερές κυβερνήσεις της Ε.Ε., ενώ τα 
περισσότερα στελέχη και οι διαμορφωτές της κοι-
νής γνώμης στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν 
στη θεωρία ότι ο Μητσοτάκης είναι ο Όρμπαν της 
Μεσογείου και πως η διαχείριση του προσφυγι-
κού-μεταναστευτικού από την κυβέρνηση είναι 
ένα είδος νεοφασιστικής και ρατσιστικής εκτρο-
πής.
Στο προσφυγικό-μεταναστευτικό ο ΣΥΡΙΖΑ γνω-
ρίζει μια μεγάλη ιδεολογική και πολιτική ήττα. 
Η λογική των ανοιχτών συνόρων, της υποδο-
χής στην Ελλάδα όλων των κατατρεγμένων ανε-
ξάρτητα από το ποιος τους στέλνει και με ποιον 
σκοπό και η αξιολόγηση των κυβερνητικών επι-
λογών με λογική ΜΚΟ είναι εντελώς ξεπερασμέ-
νες από τις εξελίξεις και απορρίπτονται από την 
ευρύτερη ελληνική κοινή γνώμη.
Οι λέξεις και οι έννοιες έχουν αρχίσει να αντιστοι-
χούν ξανά στη σκληρή πραγματικότητα. Οι μαζι-
κές και ελεγχόμενες από την Τουρκία ροές αντι-
μετωπίζονται ως κίνδυνος για την εθνική ασφά-
λεια και την κοινωνική συνοχή και οι παράνομοι 
μετανάστες θεωρούνται ξανά αυτό που πραγμα-
τικά είναι, παράνομοι και όχι παράτυποι.

Σύγκλιση, όχι ταύτιση
Τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα και η πολι-

Ο Μητσοτάκης με τις κινήσεις του στον  Έβρο κατάφερε 
να συσπειρώσει την ελληνική κοινή γνώμη και να έχει την 
υποστήριξη των ευρωπαϊκών θεσμών και κυβερνήσεων.

τική της Ελλάδας συγκλίνουν με την πολιτική 
και τα συμφέροντα των κρατών της Ε.Ε., αλλά δεν 
ταυτίζονται.
Αυτό επιβάλλει προσεκτικούς χειρισμούς στην 
κυβέρνηση, η οποία ενισχύει τη θέση της βήμα-
βήμα.
Οι Ευρωπαίοι εταίροι επιμένουν στη συμφωνία 
του 2016 με την κυβέρνηση Τσίπρα, η οποία με-
τέτρεψε την Ελλάδα σε χώρα εγκλωβισμού προ-
σφύγων και μεταναστών. Έτσι όπως λειτούργησε, 
επέτρεψε τη μετεγκατάσταση μόνο ευπαθών ομά-
δων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Σε αυτή τη φάση οι Ευρωπαίοι εταίροι στηρίζουν 
την Ελλάδα-«ασπίδα της Ε.Ε.», αλλά δεν θέλουν 
να πάρουν πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν 
συγκεντρωθεί στη χώρα μας για να συμβάλουν α-
ποφασιστικά στην αποσυμφόρηση.
Χαρακτηριστική από την άποψη αυτή είναι η εν-
διαφέρουσα συζήτηση που έγινε στην Ομοσπον-
διακή Βουλή της Γερμανίας για την πρόταση των 
Πρασίνων να δεχτεί άμεσα η Γερμανία 5.000 
πρόσφυγες και μετανάστες από την Ελλάδα.
Η πρόταση απορρίφθηκε με 495 ψήφους κατά 
και μόλις 117 υπέρ.
Οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Σοσιαλδημοκρά-
τες, που συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνα-
σπισμό υπό την καγκελάριο Μέρκελ, είπαν «όχι», 
όπως και οι Φιλελεύθεροι, καθώς και η ακροδεξιά 
Εναλλακτική για τη Γερμανία.
Οι Σοσιαλδημοκράτες βουλευτές, για να εκφρά-
σουν την αλληλεγγύη τους στην κυβέρνηση Μέρ-
κελ αλλά και για να απαντήσουν στην πολιτική 
πίεση που δέχονται από τους Πράσινους, υπο-
στήριξαν ότι σε αυτή τη φάση αντιτίθενται στη με-
τεγκατάσταση 5.000 προσφύγων και μεταναστών, 
θα μπορούσαν όμως να τους δεχτούν στο μέλλον, 

στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής συνεννόησης.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κινείται προσεκτικά, 
γιατί θέλει να διατηρήσει τη συναίνεση και τη δυ-
ναμική που έχει αναπτυχθεί υπέρ των ελληνικών 
θέσεων στο προσφυγικό-μεταναστευτικό. Αυτή 
την περίοδο το βασικό είναι να καταδικαστεί η δι-
εθνοπολιτική χρήση των προσφύγων και των με-
ταναστών εκ μέρους του Ερντογάν και να υπο-
στηριχθεί η Ελλάδα στον έλεγχο των ροών ως «α-
σπίδα της Ε.Ε.».
Η κυβέρνηση εκτιμά ότι δεν έχουν ωριμάσει 
ακόμα οι συνθήκες για να προβληθεί το αίτημα 
της δίκαιης κατανομής των βαρών με τη μαζική 
μετεγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών από 
την Ελλάδα σε άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε.
Έχει συμφωνηθεί ένας οδικός χάρτης, με πρώτο 
σημείο την αντιμετώπιση της επιθετικότητας Ερ-
ντογάν στο συγκεκριμένο θέμα και τον περιορι-
σμό των ροών προς την Ελλάδα, δεύτερο σημείο 
την κατασκευή και την αποτελεσματική λειτουρ-
γία των κλειστών κέντρων υποδοχής προσφύ-
γων και μεταναστών και τρίτο σημείο την αλλαγή 
των κανόνων του Δουβλίνου, ώστε όλοι όσοι πά-
ρουν μια πρώτη έγκριση της αίτησης ασύλου που 
έχουν υποβάλει στην Ελλάδα να μπορούν να 
πάνε σε όποια χώρα της Ε.Ε. επιθυμούν, σε ανα-
μονή της οριστικής κρίσης της αίτησής τους.
Οι αλλαγές των κανόνων του Δουβλίνου είναι το 
«έπαθλο» για την Ελλάδα, γιατί θα συμβάλουν 
στην ουσιαστική αποσυμφόρηση των ελληνικών 
νησιών, όχι προς την ενδοχώρα αλλά απευθείας 
προς την Ε.Ε.
Αν όλα πάνε καλά, θα φτάσουμε στο τρίτο σημείο 
του οδικού χάρτη, το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα 
πολύ, στο δεύτερο εξάμηνο του 2020, κατά τη δι-
άρκεια της εξαιρετικά σημαντικής γερμανικής 
προεδρίας.
Η κυβέρνηση βέβαια πρέπει να περάσει από τις 
συμπληγάδες των λαϊκών αντιδράσεων σε διάφο-
ρες περιοχές της χώρας, και ιδιαίτερα στα νησιά, 
και από την αύξηση των ροών με πρωτοβουλία 
Ερντογάν. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να δουν πρώτα έ-
λεγχο των ροών στην Ελλάδα και στη συνέχεια α-
ποτελεσματική λειτουργία των κλειστών κέντρων 
υποδοχής σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των αι-
τήσεων ασύλου για να βάλουν την υπογραφή τους 
στις αλλαγές των κανόνων του Δουβλίνου, σε ό-
φελος των χωρών πρώτης υποδοχής και κυρίως 
της Ελλάδας.
Ένα άλλο ζήτημα στο οποίο κινείται προσεκτικά 
η κυβέρνηση έχει σχέση με το επίπεδο της ευρω-
τουρκικής συνεργασίας. Η Ελλάδα θέλει να ασκή-
σει πίεση στην Τουρκία για το προσφυγικό-με-
ταναστευτικό, δεν θέλει όμως να πρωταγωνιστή-
σει σε έναν ευρωτουρκικό διπλωματικό πόλεμο. 
Πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι υπέρ της 
Τουρκίας στο θέμα της κρίσης στην περιοχή της 
Ιντλίμπ, θεωρώντας ότι ο Άσαντ και οι Ρώσοι και 
Ιρανοί που βρίσκονται στο πλευρό του κάνουν ε-
γκλήματα πολέμου, χτυπώντας αδιάκριτα τους α-
μάχους και δημιουργώντας ένα νέο προσφυγικό 
κύμα –της τάξης του ενός εκατομμυρίου– που δη-
μιουργεί νέα προβλήματα στην Τουρκία, η οποία 
έχει ήδη στα εδάφη της 3.500.000 Σύρους πρό-
σφυγες.
Αντίθετες με τις άμεσες επιδιώξεις μας κρίνονται 
και οι σημαντικές οικονομικές κυρώσεις σε βάρος 
της Τουρκίας, όπως η αμφισβήτηση της τελωνει-
ακής ένωσης με την Ε.Ε. Πολλές ευρωπαϊκές κυ-
βερνήσεις, και πρώτη απ’ όλες η γερμανική, δεν ε-

ξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, για το 
προγραμματισμένο για την Παρασκευή 6 Μαρ-
τίου Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών.
Τόνισε μεταξύ των άλλων ότι οι «27» θα ασχολη-
θούν με την «παροχή βοήθειας για τη διαχείριση 
των αιτήσεων ασύλου, κυρίως για την αποσυμφό-
ρηση των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης 
σε ελληνικά νησιά». Πρόσθεσε επίσης ότι θα υ-
πάρξουν «μετεγκαταστάσεις εν ανάγκη, ανάλογα 
με το πώς προχωρά η διαχείριση των αιτημάτων 
ασύλου».
Ξεκαθάρισε ότι η στάση των «27» θα είναι σθε-
ναρή και αποφασιστική για την ασφάλεια των συ-
νόρων.
Η εικόνα των κορυφαίων εκπροσώπων των ευ-
ρωπαϊκών θεσμών (Φον ντερ Λάιεν, Σαρλ Μισέλ, 
Σασόλι και Πλένκοβιτς) στο πλευρό του Έλληνα 
πρωθυπουργού στα σύνορα με την Τουρκία στον 
Έβρο ήταν καταλυτική για την ελληνική και την 
ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.
Η σημαντικότερη δήλωση ήταν της προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φον ντερ Λάιεν, η οποία 
αποκάλεσε την Ελλάδα «ασπίδα της Ε.Ε.», με το 
σκεπτικό ότι τα ελληνικά σύνορα με την Τουρ-
κία είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και πως η ανά-
σχεση των ροών στον Έβρο και στα νησιά προστα-
τεύει την Ε.Ε. από την επανάληψη της κρίσης του 
2015-2016.

Εθνική συσπείρωση
Με τον Ερντογάν να απειλεί με επανάληψη της 
κρίσης του 2015-2016 και να δηλώνει ανοιχτά ότι 
αυτός στέλνει πρόσφυγες και μετανάστες στα σύ-
νορα, η ελληνική κοινή γνώμη υιοθέτησε αμέσως 
την κυβερνητική επιχειρηματολογία για ασύμμε-
τρη απειλή εκ μέρους της Τουρκίας.
Οι περισσότεροι πολίτες χαιρέτισαν τα μέτρα που 
πήρε η κυβέρνηση στον Έβρο και τον ρόλο των 
αστυνομικών δυνάμεων στον έλεγχο των ροών. 
Εμποδίστηκε η είσοδος δεκάδων χιλιάδων προ-
σφύγων και μεταναστών στα ελληνικά εδάφη, ενώ 
συνελήφθησαν και κρατούνται λίγες εκατοντάδες 
που κατάφεραν να περάσουν τα σύνορα, χωρίς να 
μπορούν να ελπίζουν σε ευνοϊκή μεταχείριση και 
χορήγηση πολιτικού ασύλου.
Οι περισσότεροι πολίτες συσπειρώθηκαν γύρω 
από την κυβερνητική πολιτική με το σκεπτικό ότι 
κινδυνεύει η πατρίδα μας.
Οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές και τα στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλαν το κλείσιμο των συνό-
ρων στον Έβρο και τα έκτακτα μέτρα που πήρε η 
κυβέρνηση για την αποτροπή των ροών. Ο πρόε-
δρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Τσίπρας, διέγνωσε έγκαιρα 
τη μεταστροφή της κοινής γνώμης και προσυπέ-
γραψε την επιλογή Μητσοτάκη, με συνέντευξή 
του στο Mega.
Η πρωτοβουλία που πήρε για να προστατέψει το 
πολιτικό κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε 
μεγάλη σύγχυση στις τάξεις του κόμματος της α-
ξιωματικής αντιπολίτευσης. Πολλά στελέχη του 
συνέχισαν να καταγγέλλουν την κυβέρνηση για 
το κλείσιμο των συνόρων στον Έβρο, που όμως ε-
γκρίνει ο κ. Τσίπρας, η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ δι-
αφώνησε ανοιχτά με την επιλογή του και οι ε-
φημερίδες που υποστηρίζουν δυναμικά τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ («Αυγή» και «Εφημερίδα των Συντακτών») 
διαχώρισαν τη θέση τους.
Η «Αυγή», σε κατάσταση μεγάλης επικοινωνια-
κής και πολιτικής αμηχανίας, επιμένει σε τίτλους 
και κύρια άρθρα του τύπου «Σχεδιάζουν ξερονή-
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γάλες αντιδράσεις στην ενδεχόμενη δημιουργία 
κλειστών κέντρων υποδοχής.

Η μάχη της εικόνας
Οι κινήσεις της κυβέρνησης στα νησιά πρέπει να 
είναι προσεκτικά σχεδιασμένες. Μέχρι σήμερα ο 
Μητσοτάκης κατάφερε να συσπειρώσει την ελ-
ληνική κοινή γνώμη και να κερδίσει την εμπι-
στοσύνη των ευρωπαϊκών θεσμών και κυβερνή-
σεων. Είναι υποχρεωμένος όμως να κερδίσει και 
τη μάχη της εικόνας στα διεθνή ΜΜΕ.
Το BBC, για παράδειγμα, είχε ως ένα από τα βα-
σικά θέματα του δελτίου ειδήσεων της παγκό-
σμιας υπηρεσίας του, την Πέμπτη 5 Μαρτίου, την 
κατάσταση που επικρατεί στη Λέσβο. Πολλές από 
τις εικόνες ήταν ιδιαίτερα αρνητικές, με πολίτες 
να επιτίθενται σε εκπροσώπους ΜΚΟ, γιατρούς 
που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη Μόρια 
να αποχωρούν λόγω έλλειψης ασφάλειας και ένα 
σκάφος του Λιμενικού να βάλλει κατά προσφύ-
γων-μεταναστών με ριπές σε απόσταση δέκα μέ-
τρων από τη φουσκωτή βάρκα τους.
Ανάλογα ρεπορτάζ υπάρχουν και σε άλλα διεθνή 
τηλεοπτικά δίκτυα. Είναι φανερό ότι η κυβέρ-
νηση θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να απο-
μονώσει τους τραμπούκους που δρουν στα νησιά, 
να αποτρέψει ακραίες καταστάσεις και να ελέγξει 
τις αντιδράσεις των φρουρών των θαλάσσιων συ-
νόρων, που συχνά λειτουργούν σε συνθήκες με-
γάλης έντασης.
Ο… συμπονετικός Ερντογάν διαμαρτύρεται υπο-
κριτικά για «έλλειψη συμπόνιας» της κυβέρνησης 

και προσωπικά του Μητσοτάκη, ενώ βρισκόμα-
στε αντιμέτωποι με τουρκικά fake news για δήθεν 
βιαιότητες Ελλήνων αστυνομικών, ακόμη και για 
νεκρό στην περιοχή του Έβρου.
Τα fake news είναι μέρος του υβριδικού πολέμου 
που έχει εξαπολύσει ο Ερντογάν σε βάρος της Ελ-
λάδας με την προγραμματισμένη μεγάλη αύξηση 
των ροών.
Υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα στον χώρο των 
ΜΚΟ, όπως και οι θεωρίες του ΣΥΡΙΖΑ περί φα-
σιστικής-ρατσιστικής εκτροπής της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη, που επενδύουν, για διαφορετικούς 
λόγους, στο «μια εικόνα, χίλιες λέξεις».
Πέρα από τα σκληρά παιχνίδια που παίζονται, υ-
πάρχει ένα γνήσιο ενδιαφέρον της διεθνούς κοι-
νής γνώμης για την τύχη και τη μεταχείριση των 
προσφύγων και μεταναστών, ανεξάρτητα από το 
ποιος και για ποιον λόγο τούς προωθεί προς την 
Ελλάδα.

πιθυμούν την οικονομική τιμωρία μιας απομονω-
μένης Τουρκίας, εκτιμώντας την οικονομική και 
γεωπολιτική σημασία της χώρας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευ-
σης που δηλώνουν ότι είναι υπέρ της άμεσης με-
τεγκατάστασης προσφύγων και υπέρ σαρωτικών 
οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας 
με τον καθυστερημένο ζήλο που δείχνουν ενα-
ντίον της Άγκυρας θα συνέβαλλαν, στην απίθανη 
περίπτωση που η κυβέρνηση Μητσοτάκη υιοθε-
τούσε τις προτάσεις τους, στην αποδυνάμωση της 
διπλωματικής θέσης της Ελλάδας, η οποία στη-
ρίζεται στην ευρωσυσπείρωση κατά της αξιοποί-
ησης των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών 
από τον Ερντογάν για διεθνοπολιτικούς σκοπούς 
και στον άμεσο περιορισμό των ροών προς την 
Ελλάδα.

Η κρίση στα νησιά
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται να περνάει 
με επιτυχία τη δοκιμασία στον Έβρο, όμως η κα-
τάσταση παραμένει κρίσιμη στα νησιά του Βορει-
οανατολικού Αιγαίου και εκεί τελικά θα κριθεί, 
μεσοπρόθεσμα, η αποτελεσματικότητα της κυ-
βερνητικής πολιτικής στο προσφυγικό-μετανα-
στευτικό.
Στο Μαξίμου θεωρούν ότι ο Ερντογάν θα συνε-
χίσει να αυξάνει τις ροές προς τα νησιά. Δείχνει 
στριμωγμένος σε πολλά μέτωπα και αποφασισμέ-
νος να χρησιμοποιήσει την τεράστια δεξαμενή 
4 εκατομμυρίων ή και 4,5 εκατομμυρίων Σύρων 
προσφύγων που μπορεί να συγκεντρωθούν στην 
Τουρκία μετά και την κρίση στην Ιντλίμπ ως δια-
πραγματευτικό ατού έναντι της Ελλάδας και της 
Ε.Ε.
Στην Άγκυρα θεωρούν ότι μια αύξηση των ροών 
κατά 100.000 ή 200.000 δεν είναι αντιμετωπί-
σιμη από την Ελλάδα και την Ε.Ε. και είναι εξαι-
ρετικά πιθανό να συνεχίσουν προς αυτή την κα-
τεύθυνση.
Εκτός από τα πέντε νησιά που δέχονται ήδη με-
γάλη πίεση από την υπερσυγκέντρωση προσφύ-
γων και μεταναστών μπορεί να υπάρξουν κι άλλα 
νησιά-προορισμοί που θα επιλέξει ο Ερντογάν, 
ενώ ήδη στέλνει βάρκες γεμάτες απελπισμένους 
και στην Κύπρο.
Τα νησιά συνιστούν μια ιδιαίτερη πρόκληση για 
την κυβέρνηση, γιατί σε αυτά συγκεντρώνονται 
παράγοντες που αυξάνουν τον βαθμό δυσκολίας.
Πρώτον, οι επαναπροωθήσεις στη θάλασσα, οι ο-
ποίες είναι εκτός ευρωπαϊκού και διεθνούς πλαι-
σίου, είναι εξαιρετικά ριψοκίνδυνες. Υπάρχει σο-
βαρός κίνδυνος πνιγμού για όσους επαναπρο-
ωθούνται στη θάλασσα. Είναι μια πρακτική που 
χρησιμοποιούσε και η κυβέρνηση Τσίπρα (βλέπε 
το βιβλίο του Jean Ziegler «Λέσβος, η ντροπή της 
Ευρώπης»), η οποία όμως δεν πρέπει να συνεχι-
στεί στις σημερινές συνθήκες.
Δεύτερον, η αντοχή των νησιωτών έχει εξαντλη-
θεί, μαζί με την υπομονή τους, και οι εκπρόσωποι 
της αυτοδιοίκησης υιοθετούν ιδιαίτερα σκληρή 
στάση έναντι της κυβέρνησης.
Τρίτον και σημαντικότερο, η κυβέρνηση δεν έχει 
αποφασίσει με ποιον ακριβώς τρόπο θα διεκδική-
σει τη μείωση των ροών και στη συνέχεια την α-
ποσυμφόρηση των νησιών.
Το πρόγραμμα δημιουργίας κλειστών κέντρων 
στα νησιά δεν έχει εγκαταλειφθεί, αλλά ούτε και 
εφαρμόζεται, λόγω των λαϊκών αντιδράσεων. Και 
σε άλλες περιοχές της Ελλάδας σημειώνονται με-

Το κρίσιμο ζήτημα
Στη συνεδρίαση της πολιτικής ομάδας του ΕΛΚ 
την περασμένη Τετάρτη στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο στις Βρυξέλλες εντυπωσιάστηκα με τα χει-
ροκροτήματα των ευρωβουλευτών που προκάλε-
σαν οι αναφορές στην αποτελεσματική στάση του 
Μητσοτάκη έναντι των αυξημένων από τον Ερ-
ντογάν προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.
Ανάλογες αντιδράσεις σημειώθηκαν και στο έκτα-
κτο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσω-
τερικών, που πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα 
στις Βρυξέλλες.
Δημιουργείται η εντύπωση ότι οι πρωτοβου-
λίες Μητσοτάκη θεμελιώνουν μια νέα, θετική 
ευρωπαϊκή δυναμική σε ό,τι αφορά την αντιμε-
τώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού. Οι 
υπερβολές του Ερντογάν, σε συνδυασμό με την 
αποφασιστική στάση του πρωθυπουργού, δη-
μιουργούν το κατάλληλο πλαίσιο για να στα-
ματήσει η γεωπολιτική έκλειψη της Ε.Ε., μέσω 
της οποίας αναδεικνύεται ο ρόλος άλλων δυνά-
μεων στην περιφέρειά της από τη Συρία μέχρι 
τη Λιβύη.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν έχουμε μια απλή 
συσπείρωση των Ευρωπαίων στο προσφυγικό-
μεταναστευτικό για να αποτραπεί η επανάληψη 
της κρίσης του 2015-2016 ή αν έχουμε το ξεκί-
νημα μιας ευρωπαϊκής αφύπνισης για να σταμα-
τήσει η Ε.Ε. να περιθωριοποιείται σε γεωπολιτικό 
επίπεδο και να αρχίσει να λειτουργεί στη βάση 
των φιλοδοξιών που περιέγραψε η πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φον ντερ Λάιεν, όταν 
παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη λε-
γόμενη Γεωπολιτική Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι καιροί έχουν αλλάξει και το παραδοσιακό 
όπλο της Ε.Ε., η εμπορική και οικονομική διπλω-
ματία, δεν έχει την αποτελεσματικότητα που είχε 
κατά το παρελθόν. Η Ε.Ε. θα πρέπει να κάνει ση-
μαντικά βήματα στην κατεύθυνση της προστασίας 
των κοινών εξωτερικών συνόρων, της διαμόρφω-
σης κοινής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, 
για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλή-
σεις των υπερδυνάμεων ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και 
σημαντικών περιφερειακών δυνάμεων, όπως η 
Τουρκία, η οποία επενδύει σταθερά στη γεωπο-
λιτική αδυναμία της Ε.Ε. των «27».

Η εθνική συσπείρωση γύρω από την πολιτική  
της κυβέρνησης Μητσοτάκη προκαλεί πολιτικό διχασμό  
στον ΣΥΡΙΖΑ.
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Κάθε άτοµο έχει δικαίωµα 
πρόσβασης στη διαδικασία του 
ασύλου, αλλά στην παρούσα 
συγκυρία της βίαιης απόπειρας 
µαζικής εισροής θα οδηγήσει 
στην κατάρρευση του ελληνικού 
συστήµατος ασύλου.

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

«Στον  Έβρο γίνεται µια βίαιη 
µαζική εισροή»

Τ
ο νοµικό πλαίσιο στο οποίο κινεί-
ται η αντιπαράθεση στον Έβρο α-
ναλύει στη συνέντευξή του στην 
F.S. ο επίκουρος καθηγητής ∆η-
µοσίου ∆ιεθνούς ∆ικαίου της Νο-
µικής Σχολής του ΑΠΘ Μιλτιάδης 

Σαρηγιαννίδης.
Ο κ. Σαρηγιαννίδης επισηµαίνει ότι η αναστολή 
για έναν µήνα της υποβολής αιτήσεων ασύλου 
για όσους εισέρχονται στη χώρα µας παρά-
νοµα σηµαίνει ότι η Ελλάδα δεν συµµορφώ-
νεται µε τις υποχρεώσεις της από τη Σύµβαση 
της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύ-
γων (1951) και για να είναι νοµικά καλυµµένη 
θα µπορούσε να ορίσει εναλλακτικά το Γενικό 
Προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, ή και το 
Προξενείο στην Αδριανούπολη, ως αρµόδιες 

αρχές για να δέχονται τα αιτήµατα ασύλου, όσο 
παραµένουν κλειστά τα σύνορα.

Τι διαφορά έχουν νοµικά οι ροές του 2015-
2016 µε τις σηµερινές απόπειρες εισόδου 
στην Ελλάδα;
Την περίοδο 2015-2016 οι ροές αποτελούνταν 
από το ίδιο µείγµα ανθρώπων σε σχέση µε αυ-
τούς που σήµερα στοιβάζει το τουρκικό κα-
θεστώς στην Αδριανούπολη, όµως προέρχο-
νταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία από τη 
Συρία και κατά δεύτερο λόγο κυρίως από το 
Αφγανιστάν και το Ιράκ. Η δε κρίση χαρακτη-
ρίστηκε «προσφυγική», καθώς, σε απόλυτους 
αριθµούς, οι περισσότεροι είχαν πράγµατι το 
προφίλ του πρόσφυγα, κυρίως εξαιτίας της εµ-
φύλιας σύγκρουσης στη Συρία και του γεγονό-

τος ότι το Ισλαµικό Κράτος ήλεγχε περισσότερη 
από τη µισή συριακή επικράτεια και σηµαντικό 
τµήµα του Ιράκ.
Αντίθετα τώρα, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα, 
φαίνεται ότι το ζήτηµα είναι πρωτίστως µετανα-
στευτικό, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι που 
επιδιώκουν να περάσουν τα ελληνοτουρκικά 
σύνορα δεν είναι Σύροι αλλά υπήκοοι άλλων 
χωρών, που για τους δικούς τους λόγους α-
ναζητούν µια καλύτερη ζωή στην Κεντρική και 
Βόρεια Ευρώπη (ωστόσο, δεν πρέπει να απο-
κλείεται η µεταφορά µεγάλου αριθµού Σύρων 
προσφύγων από το τουρκικό καθεστώς).
Πάντως, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισµό των 
ροών ως προσφυγικών ή µεταναστευτικών, κάθε 
άτοµο έχει δικαίωµα πρόσβασης στη διαδικασία 
του ασύλου. Αυτό το δεδοµένο, στην παρούσα 

συγκυρία της βίαιης απόπειρας µαζικής εισροής 
των φερόµενων ως αιτούντων άσυλο, καθίσταται 
εξόχως προβληµατικό, διότι θα οδηγήσει στην κα-
τάρρευση του ελληνικού συστήµατος ασύλου, και 
συνεπώς στην εκ των πραγµάτων αναστολή της 
εξέτασης των αιτηµάτων ασύλου, και θα εγκλω-
βίσει αρκετές χιλιάδες απεγνωσµένους ανθρώ-
πους στην ελληνική επικράτεια, όπως ακριβώς 
είχε συµβεί στην Ειδοµένη, αφού τα υπόλοιπα 
κράτη του λεγόµενου «Βαλκανικού ∆ιαδρόµου» 
θα έχουν κλείσει τα σύνορά τους.

Νοµιµοποιείται µια χώρα να κλείσει τα σύ-
νορά της, ακόµη και αν από αυτή την από-
φαση τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια κά-
ποιων που δικαιούνται διεθνή προστασία; 
Μπορεί κάποιος από αυτούς ή άλλος να προ-
σφύγει κατά της ελληνικής κυβέρνησης σε 
εσωτερικό ή διεθνές δικαιοδοτικό όργανο;
Ασφαλώς και µια χώρα έχει το δικαίωµα να κλεί-
σει τα σύνορά της επικαλούµενη κατάσταση α-
νάγκης ή οποιαδήποτε άλλη εξαιρετική περί-
σταση που συνοψίζεται στη λογική της απειλής 
για τη δηµόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια. Ω-
στόσο, και ο αλλοδαπός έχει το δικαίωµα να ζη-
τήσει διεθνή προστασία, καταθέτοντας αίτηση α-
σύλου στις ελληνικές αρχές. Αυτή τη στιγµή, µε 
την αναστολή για έναν µήνα της υποβολής αιτή-
σεων ασύλου για όσους εισέρχονται στη χώρα 
µας παράνοµα (εφόσον κλείσαµε τις νόµιµες 
συνοριακές διαβάσεις), η Ελλάδα δεν συµµορ-
φώνεται µε τις υποχρεώσεις της από τη Σύµ-
βαση της Γενεύης για το Καθεστώς των Προ-
σφύγων (1951). Για να είναι νοµικά καλυµµένη 
η Ελλάδα, θα µπορούσε να ορίσει εναλλακτικά το 
Γενικό Προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, ή και 
το Προξενείο στην Αδριανούπολη, ως αρµόδιες 
αρχές για να δέχονται τα αιτήµατα ασύλου, όσο 
παραµένουν κλειστά τα σύνορα. Αναφορικά µε 
το δικαιοδοτικό σκέλος, η Τουρκία, ως συµβαλ-
λόµενο µέρος στην παραπάνω Συνθήκη, έχει το 
δικαίωµα να προσφύγει κατά της Ελλάδας στο 
∆ιεθνές ∆ικαστήριο ∆ικαιοσύνης στη Χάγη και 
να ζητήσει προσωρινά µέτρα για να εξαναγκα-
στεί η Ελλάδα να δεχτεί αιτήσεις ασύλου.

Πώς χαρακτηρίζεται νοµικά η προσπάθεια 
για βίαιη είσοδο στην Ελλάδα, όπως κατα-
γράφηκε στα ελληνοτουρκικά σύνορα;
Ο όρος που χρησιµοποιείται κυρίως είναι «µα-
ζική εισροή» και έθεσε τις βάσεις του προβλη-
µατισµού για την αποτελεσµατικότητα του συ-
στήµατος διεθνούς προστασίας ήδη την περίοδο 

Μιλτιάδης 
Σαρηγιαννίδης, 

επίκουρος 
καθηγητής ∆ηµοσίου 

∆ιεθνούς ∆ικαίου 
στο ΑΠΘ
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∆εν πρέπει να αποκλείεται µια 
νέα πρωτοβουλία, που θα σταθ-
µίζει αποτελεσµατικά την τήρηση 
της δηµόσιας τάξης και ασφά-
λειας στην Ε.Ε. και την προστα-
σία των θεµελιωδών δικαιωµά-
των των αιτούντων άσυλο.

Τουρκία, µε οροφή τα 72.000 άτοµα. Το σύστηµα 
λειτούργησε απογοητευτικά, πέρα από τα χρήµατα 
που έλαβε ως βοήθεια η Τουρκία, για να παίξει 
ουσιαστικά τον ρόλο του τροχονόµου ανθρώπων 
που καταδιώκονταν σε Συρία και Ιράκ µε συνευ-
θύνη της Τουρκίας. Η Ε.Ε. έθεσε ένα όριο στον 
αριθµό που θα δεχόταν µε τον µηχανισµό της µε-
τεγκατάστασης στη λογική της ελάφρυνσης της 
Ελλάδας. Αν επιτρεπόταν η κατάθεση των αιτή-
σεων ασύλου σε τουρκικό έδαφος, θα άνοιγε η 
πύλη για την απευθείας πρόσβαση των ενδιαφε-
ροµένων στη χώρα προτίµησής τους. Προφανώς 
τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. δεν επιθυµούσαν κάτι τέ-
τοιο, αναλογιζόµενα τις πιθανές αρνητικές πολιτι-
κές και κοινωνικές συνέπειες. Όσον αφορά την 
Ελλάδα, καθένας από το πλήθος θα µπορούσε να 
υποβάλει την αίτηση ασύλου και να αναµείνει την 
ατοµική εξέταση του φακέλου του, γεγονός που 
λόγω των µαζικών εισροών οδηγεί νοµοτελει-
ακά ολόκληρο τον διοικητικό µηχανισµό της Υ-
πηρεσίας Ασύλου στην κατάρρευση.

Παράγει ακόµη έννοµα αποτελέσµατα η 
κοινή δήλωση ή η Ελλάδα πρέπει να ζητή-
σει τροποποίησή της;
Η κοινή δήλωση για την επανεισδοχή αποδεί-
χθηκε σε µεγάλο βαθµό κατώτερη των προσ-
δοκιών και η Τουρκία την έχει καταγγείλει από 
το καλοκαίρι του 2019. Η Ελλάδα πρέπει να ζη-
τήσει µια νέα, πιο αποτελεσµατική συµφωνία 
και να προωθήσει την επιτάχυνση της αναθε-
ώρησης του Κανονισµού «∆ουβλίνο ΙΙΙ», ώστε 
να υπάρχει πιο δίκαιη κατανοµή των αιτούντων 
άσυλο στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. και να µην επι-
βαρύνονται οι χώρες πρώτης εισδοχής.

Τι νοµικές συνέπειες έχει η απόφαση των υ-
πουργών Εσωτερικών της Ε.Ε. ότι δεν θα γίνουν 
ανεκτές παράνοµες διελεύσεις προς την Ε.Ε.;
Οι νοµικές συνέπειες θα ακολουθήσουν και θα 
είναι ανάλογες µε τις πολιτικές που πρώτα θα 
πρέπει να υιοθετήσει και να επιβάλει η Ε.Ε. για 
να προστατέψει αποτελεσµατικά τα εξωτερικά της 
σύνορα. Για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια του πο-
λέµου στην πρώην Γιουγκοσλαβία, η Ε.Ε. υιοθέ-
τησε το καθεστώς της προσωρινής προστασίας, 
αν και δεν προβλεπόταν από κάποια διεθνή σύµ-
βαση, για να αντιµετωπίσει τα κύµατα προσφύ-
γων στην περιοχή. Οµοίως, δεν πρέπει να απο-
κλείεται µια νέα πρωτοβουλία, που θα σταθµίζει 
αποτελεσµατικά την τήρηση της δηµόσιας τάξης 
και ασφάλειας στην Ε.Ε. και την προστασία των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων των αιτούντων άσυλο.

του πολέµου στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Ω-
στόσο, µάλλον θα ήταν ορθότερος ο όρος «βίαιη 
µαζική εισροή» προκειµένου να περιγράψουµε 
τη σηµερινή κατάσταση στον Έβρο. Άλλωστε η 
εργαλειοποίηση των µεικτών µεταναστευτικών 
ροών που επιδιώκουν την παράνοµη είσοδό 
τους στην ελληνική επικράτεια µε βίαιο τρόπο, 
µε την υποκίνηση, συµµετοχή και καθοδήγηση 
των τουρκικών αρχών, µπορεί να σηµατοδο-
τήσει την περαιτέρω κλιµάκωση της έντασης 
µε απρόβλεπτες συνέπειες.

Είναι εχθρική ενέργεια απέναντι στην Ελ-
λάδα η διευκόλυνση που προσφέρει η 
Τουρκία σε πολίτες τρίτων χωρών που θέ-
λουν να µπουν στη χώρα, παρακάµπτοντας 
τη νόµιµη οδό; Έχει νοµικούς τρόπους αντί-
δρασης η Ελλάδα;
Σε ό,τι αφορά το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, πρόκειται για 
κατάφωρη παραβίαση της αρχής της καλής 
γειτονίας και θέτει σε διακινδύνευση την πε-
ριφερειακή ειρήνη και ασφάλεια, ειδικά εξαι-
τίας των ριζοσπαστικοποιηµένων µαχητών του 
Ισλάµ που αποδεδειγµένα παρεισφρέουν στις 
µεικτές µεταναστευτικές ροές. ∆ιεθνοπολιτικά, 
εµπίπτει στην κατηγορία της υβριδικής και α-
σύµµετρης απειλής χωρίς αµφιβολία.
Στον βαθµό που η Ε.Ε. δεν υιοθετήσει αποτελε-
σµατικά µέτρα για την αντιµετώπιση της κρίσης 
και συµβιβαστεί µε µια ανέξοδη ρητορική αλλη-
λεγγύης, τότε ίσως χρειαστεί η Ελλάδα να βγει 
από το ευρωπαϊκό πλαίσιο και να διεθνοποιήσει 
το ζήτηµα ενώπιον των αρµόδιων οργάνων στο 
σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών. Περαιτέρω, ε-
φόσον η Ελλάδα µπορεί να τεκµηριώσει την ερ-
γαλειοποίηση των χιλιάδων ανθρώπων που η 
Τουρκία διακινεί και συσσωρεύει στον Έβρο αλλά 
και στα µικρασιατικά παράλια, δύναται να προ-
σφύγει κατά της τελευταίας στο Ευρωπαϊκό ∆ι-
καστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου στο Στρα-
σβούργο, επειδή αυτή θέτει µε τη συµπεριφορά 
της σε κίνδυνο τη ζωή των µεταναστών και των 
προσφύγων στον Έβρο ποταµό και στο Αιγαίο.

Γιατί απαγορεύεται η απώθηση όσων προ-
σπαθούν να µπουν στην Ελλάδα από τη θά-
λασσα, ενώ επιτρέπεται στην ξηρά;
Η απώθηση δεν είναι νόµιµη σε καµία περί-
πτωση. Μάλιστα στη θάλασσα είναι πρακτικά 
σχεδόν αδύνατη, διότι υπάρχει η υποχρέωση 
διάσωσης εκείνου που θα βρεθεί στη θάλασσα. 
Συνεπώς, όσο επιδέξιες µανούβρες κι αν κά-
νουν τα ελληνικά σκάφη, από τη στιγµή που οι 
επιβαίνοντες σε µια λέµβο βρεθούν στη θά-
λασσα είτε εσκεµµένα είτε από ατύχηµα, η α-
ποστολή των πληρωµάτων µας µετατρέπεται 
σε διάσωση, σύµφωνα µε τη Σύµβαση για το 
∆ίκαιο της Θάλασσας (1982).

Γιατί η κοινή δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας του 
2016 δεν προέβλεψε η αίτηση για άσυλο να 
υποβάλλεται σε τουρκικό έδαφος; Τι θα έ-
πρεπε να κάνει η Ελλάδα αν αυτά τα πλήθη 
εµφανίζονταν σε νόµιµα σηµεία εισόδου;
Η κοινή δήλωση του 2016 δηµιούργησε το αναπο-
τελεσµατικό πρόγραµµα επανεισδοχής στην Τουρ-
κία και µετεγκατάστασης στην Ε.Ε. Για κάθε Σύρο 
αιτούντα άσυλο που επιστρεφόταν στην Τουρκία 
από τα ελληνικά νησιά, τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. 
θα έπαιρναν έναν Σύρο αιτούντα άσυλο από την 

«Κ
άποιος µια µέρα να 
µου εξηγήσει γιατί σε 
µια εποχή που η επι-
στήµη δεν ήταν ποτέ 
πιο ευφυής, η αλήθεια 

πιο γυµνή και η γνώση πιο διαθέσιµη, υπάρ-
χει τέτοια ζήτηση για λαϊκιστές και ψεύτες». 
Τζον Λε Καρέ, Βρετανός συγγραφέας
Η απάντηση είναι διαβολικά απλή και εύκολη. 
Γιατί η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν έχει 
την παιδεία να αξιολογήσει σωστά τίποτε από 
τα παραπάνω.
Πράγµατι, στις χώρες της ∆ύσης η δηµοκρα-
τία µοιάζει να µη λειτουργεί, αναδεικνύοντας 
λαϊκιστές και τυχάρπαστους. Οι πολίτες φαί-
νεται να αναζητούν κάτι άλλο στη θέση της, 
αλλά όχι, δεν συµβαίνει αυτό. Χρησιµοποιώ-
ντας τα «εργαλεία» της δηµοκρατίας απλώς 
τιµωρούν ή αλλάζουν τους προηγούµενους. 
(Στα χέρια µας δεν έχουµε τίποτα καλύτερο 
από τη δηµοκρατία, ας µην κοροϊδευόµαστε, 
συνεπώς όλα όσα γίνονται γίνονται µέσα από 
τις δικές της λειτουργίες.)
Τι είναι αυτό που φέρνει λαϊκιστές και τυχάρ-
παστους στην εξουσία; Τα λεγόµενα fake news. 
Μέσα από αυτά, οι λαϊκιστές επηρεάζουν εκα-

τοµµύρια ψηφοφόρους και αναπάντεχα εύ-
κολα τους παρασύρουν στην υπερψήφισή 
τους. Όµως, για προσέξτε, παρακαλώ: Αυτοί 
οι ψηφοφόροι που παρασύρονται δεν είναι 
ακριβώς θύµατα αυτής της παραπειστικής 
και γεµάτης ψεύδη τακτικής. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ.
Οι πολίτες συµµετέχουν όχι µόνο αποδεχόµε-
νοι τα fake news αλλά κάνουν και χειρότερα. 
Είτε τα αναµεταδίδουν είτε διαδίδουν και δικά 
τους! Οι άνθρωποι βολεύονται στο να αποδέ-
χονται ψεύδη ή να διαστρεβλώνουν γεγονότα 
και αριθµούς ώστε να δηµιουργήσουν µια 
πλαστή πραγµατικότητα, πολύ κοντά στα δικά 
τους στερεότυπα και τις προκαταλήψεις τους.
Συνεπώς, ναι. Η αλήθεια είναι πια γυµνή, η 
γνώση είναι διαθέσιµη –ΟΛΑ υπάρχουν στο 
κινητό µας–, πόσοι όµως µπορούν να τις ε-
ντοπίσουν;
Ας απαντήσει, λοιπόν, κάποιος στον Τζον Λε 
Καρέ. Υπάρχει τέτοια ζήτηση για λαϊκιστές και 
ψεύτες γιατί στη συντριπτική της πλειοψη-
φία η κοινωνία των ανθρώπων είναι βαριά 
απαίδευτη.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δηµοσιογρά-
φος και συγγραφέας.

Τι είναι αυτό που φέρνει λαϊκιστές και 
τυχάρπαστους στην εξουσία; Τα λεγόµενα fake 
news. Μέσα από αυτά, οι λαϊκιστές επηρεάζουν 
εκατοµµύρια ψηφοφόρους και αναπάντεχα 
εύκολα τους παρασύρουν στην υπερψήφισή τους.

ΓΙΑΤΙ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ 
ΛΑΪΚΙΣΤΕΣ;

 ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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άρθρο

Τη συμπεριφορά του «είπαμε τον πόνο μας» και 
με κάθε τρόπο διεκδικούμε το δίκιο μας, επειδή 
μόνοι μας αποφασίσαμε ότι το έχουμε, την επι-
δείξαμε έντονα με τα μνημόνια. Κατ’ αρχάς επι-
λέγοντας να αγνοήσουμε τις υποχρεώσεις που 
ήταν από πριν συνομολογημένες από τη χώρα 
μας λόγω του δανεισμού. Αψηφώντας τους διε-
θνείς συσχετισμούς. Πιστεύοντας αφελώς ότι οι 
μεν σύμμαχοι είναι υποχρεωμένοι να μας υπο-
στηρίζουν και ότι οι τρίτοι θα το πράξουν απλώς 
και μόνο διότι εμείς αποφασίσαμε μόνοι μας ότι 
είμαστε οι καλοί της ιστορίας. Σπάσαμε τα μού-
τρα μας πολλαπλώς, χρεοκοπήσαμε πολλαπλώς 
και στο τέλος συμμορφωθήκαμε. Κάναμε αυτό 
που έπρεπε και εφαρμόσαμε τους κανόνες που 
προϋπήρχαν.
Αναλόγως λειτουργήσαμε και στο προσφυγικό-
μεταναστευτικό. Αγνοήσαμε ότι το μεταναστευ-
τικό ρεύμα ανά τον κόσμο είναι σχεδόν αδύνατο 
να ανακοπεί. Μπορεί να περιοριστεί, όπως έγινε 
σε πολλές χώρες, πολύ πιο οργανωμένες από τη 
δική μας, αλλά όχι να μηδενιστεί. Αγνοήσαμε το 
γεγονός ότι αν εμείς θέλουμε να ανοίξουμε τις 
θύρες μας στον οποιονδήποτε, κάποιοι άλλοι δι-
καιούνται να μη θέλουν. Ακόμη χειρότερα, όταν 
διακηρύττουμε ότι θα καταστήσουμε τη χώρα κα-
νάλι διοχέτευσης των μετακινουμένων προς τρί-
τες χώρες, χωρίς να τις ρωτήσουμε, απλώς προ-
σβάλλουμε τις τρίτες χώρες. Αγνοήσαμε ότι η 
χώρα έχει μόνιμο εξωτερικό εχθρό, στον οποίο 
τελικά παραχωρήσαμε το μεταναστευτικό ως 
στρατηγικό όπλο. Ξεχάσαμε ότι είμαστε ακόμη 
αδύναμοι οικονομικά και σε μεγάλο βαθμό εξαρ-
τιόμαστε από τη στήριξη της Ε.Ε. Πολύ λογικά 
βρεθήκαμε σε αδιέξοδο. Ειδικά στο μεταναστευ-

Ο 
πολίτης πάει στον δι-
κηγόρο για να του ανα-
θέσει μια υπόθεση και 
ξεκινά να διηγείται την 
ιστορία του. Πολλές 
φορές είναι συναισθη-
ματικά φορτισμένος, α-

ναμειγνύει γεγονότα, κρίσεις και επιθυμίες, λέει 
κυριολεκτικά «τον πόνο του». Αν ο δικηγόρος 
ταυτιστεί αμέσως με τον «πόνο» του πελάτη και 
τον διαβεβαιώσει ότι έχει δίκιο, για το οποίο θα 
παλέψουν με νύχια και με δόντια, να ξέρετε ότι η 
υπόθεση είναι χαμένη από χέρι. Θα μεσολαβή-
σουν εξώδικα, δίκες, ατελείωτες συναντήσεις και 
αρκετά λεφτά, αλλά στο τέλος θα έρθει η ήττα, η 
οποία θα συνοδεύεται με κατάρες είτε προς τον 
δικηγόρο, είτε προς την άλλη πλευρά, είτε προς 
τον δικαστή ή τον μάρτυρα. Συμβαίνουν αυτά.
Η νομοθεσία προϋπάρχει της γενέσεως οποιασ-
δήποτε διαφοράς. Τα δικαστήρια την έχουν ερ-
μηνεύσει, συχνά έχει παγιωθεί μια συγκεκρι-
μένη ερμηνεία και πρακτική, ο δε τρόπος που γί-
νονται οι δίκες είναι εκ των προτέρων γνωστός. 
Εάν, κατά συνέπεια, ο δικηγόρος ακούγοντας τον 
«πόνο» του πελάτη φροντίσει να απομονώσει τα 
γεγονότα από τις κρίσεις και να τα αποφορτίσει 
από τα συναισθήματα, έχει τη βάση της υπόθε-
σης. Αν αντιπαραβάλλει τα γεγονότα με την υφι-
στάμενη νομοθεσία, έχει ορίσει το πλαίσιο των 
μελλοντικών δυνατοτήτων. Τι μπορεί να γίνει 
στα σίγουρα, τι δεν μπορεί να γίνει στα σίγουρα, 
τι είναι αμφισβητούμενο. Εάν αυτές τις παραδο-
χές τις κατανοήσει ο πελάτης και δώσει εντολές 
ενεργειών μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το πιθανό-
τερο είναι ότι η υπόθεση είναι κερδισμένη, ενώ 
τυχόν επιμέρους (ή και ολική) ήττα έχει προϋ-
πολογιστεί και έχουν γίνει προκαταβολικά ενέρ-
γειες περιορισμού της ζημιάς. Έχει παρθεί ένα υ-
παρκτό, πλην ελεγχόμενο, ρίσκο.
Κατά τον προγραμματισμό των ενεργειών, χρή-
σιμο είναι να λαμβάνονται υπόψη και οι λοιποί, 
πλην του ποιος έχει δίκιο, παράγοντες: πόσος 
χρόνος θα χρειαστεί, πόσες ενέργειες απαιτού-
νται, ποιο το κόστος όλων αυτών, ποιος θα έρθει 
μάρτυρας (δηλαδή ποιος θα μας στηρίξει), ποιες 
οι συνέπειες κάθε επιμέρους αστοχίας στο σύ-
νολο της διαφοράς. Δεν έχει κανένα πρακτικό α-
ντίκρισμα το να έχεις δίκιο αλλά να μην έχεις τα 
χρήματα για να αντέξεις έναν μακρόχρονο δικα-
στικό αγώνα που θα σε δικαιώσει. Εκεί, πρέπει 
να διαπραγματευτείς και να πάρεις όσο περισσό-
τερα μπορείς, με ελεγχόμενο κόστος. Εννοείται 
ότι πρέπει, συνειδητά, να δώσεις κιόλας. Αν απο-
φασίσεις να μπλοφάρεις ξεκινώντας έναν δήθεν 
σκληρό αγώνα, για να τσιμπήσει ο αντίπαλος και 
να έρθει σε συμβιβασμό πρέπει να τον έχεις από 
πριν ψυχολογήσει καλά. Σε αντίθετη περίπτωση, 
δεν θα χάσεις απλώς, θα καταστραφείς.

τικό, αρκεστήκαμε να πούμε τον πόνο μας, να 
διατυπώσουμε αδιέξοδες απαιτήσεις και πέραν 
αυτού ουδέν. Ήρθε η ώρα του λογαριασμού και 
υπό μία έννοια χρωστάμε και μια χάρη στον κ. 
Ερντογάν, που μας ξύπνησε πριν να είναι αργά.
Ασχέτως του τι προηγήθηκε, τα δεδομένα πριν 
από το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας έλε-
γαν ότι: Υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει 
στη χώρα αριθμός αλλοδαπών ο οποίος ήταν 
και είναι εξαιρετικά δύσκολο να απομακρυνθεί. 
Πρέπει με κάποιον τρόπο ο πληθυσμός αυτός 
να ελεγχθεί και να αξιοποιηθεί, ώστε τουλάχι-
στον να μην παρασιτεί. Επειδή μας «όρμησε» 
ο Ερντογάν, δεν θα τους πετάξουμε στη θά-
λασσα. Επομένως, όταν θα δημιουργηθούν κέ-
ντρα, αυτή τη φορά καλό είναι να μη βγουν κα-
ραμπίνες. Εισροές πάντα θα υπάρχουν. Πρέπει 
να κάνουμε τα πάντα για να τις περιορίσουμε, 
χωρίς να υπερβούμε τα όρια που επιβάλλουν οι 
διεθνείς συνθήκες και οι υφιστάμενοι συσχετι-
σμοί. Μηδενικές εισροές μπορούν να επιτευ-
χθούν μόνο αν σημειωθούν θάνατοι, είτε από 
όπλο είτε από πνιγμό. Το αντέχουμε; Για το ότι 
γίναμε «αποθήκη ψυχών» φταίμε εμείς. Το προ-
καλέσαμε, ας το αποδεχτούμε και ας το αντιμε-
τωπίσουμε τεχνοκρατικά. Δεν έχει νόημα να κα-
τηγορούμε ο ένας τον άλλον. Καλώς ή κακώς, η 
συμφωνία ήταν οι επαναπροωθήσεις να γίνονται 
από τα νησιά. Ότι τα κλειστά κέντρα θα γίνονταν 
στα νησιά. Δεν είναι νοητό να θεωρούμε καλύ-
τερη λύση τη σημερινή Μόρια απ’ οποιοδήποτε 
κλειστό ή έστω ελεγχόμενο κέντρο. Επιλέξαμε 

να κοροϊδεύουμε τον θαλάσσιο φράχτη πριν λει-
τουργήσει και να χλευάσουμε την κυβέρνηση 
όταν (προσχηματικά έστω) επιχείρησε να επι-
καλεστεί τον κοροναϊό για να εντείνει την απο-
τροπή. Να θυμόμαστε ότι η αναστολή του συστή-
ματος ασύλου ισχύει για έναν μήνα. Θα παρατα-
θεί πιθανότατα, αλλά δεν θα ισχύσει για πάντα.
Το γεγονός ότι το μεταναστευτικό έγινε επίσημο 
όπλο στα χέρια της Τουρκίας δεν μεταβάλλει το 
γεγονός ότι πρέπει να διαχειριστούμε όσους αλ-
λοδαπούς ήδη έχουμε και όσους θα έρθουν, και 
πλέον δημιουργεί και νέες πάγιες ανάγκες: Χρει-
αζόμαστε αύξηση θητείας, διότι η φύλαξη των συ-
νόρων είναι αποστολή του στρατού, όχι των ΜΑΤ. 
Χρειαζόμαστε ενδεχομένως κυλιόμενη επιστρά-
τευση, γιατί πάντοτε οι μεγαλύτεροι είναι ψυχραι-
μότεροι. Χρειαζόμαστε επ’ αόριστον πρόσθετους 
πόρους για τη φύλαξη του Έβρου και των νησιών, 
άρα πρέπει να κόψουμε τις απαιτήσεις για αυξή-
σεις μισθών και συντάξεων και παροχών, ως να μη 
συμβαίνει τίποτα. Κοντά στην ήδη επιτακτική α-
νάγκη οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να φροντί-
σουμε να αντισταθμίσουμε και την επιβράδυνση 
που θα φέρει η διαρκής πολεμικού τύπου επιφυ-
λακή. Ας απεργήσουμε λιγότερο. Ουδείς θα «τσα-
κίσει» τον γείτονα για χάρη μας.
Η ανάγνωση της συγκυρίας υποδεικνύει αυτο-
περιορισμό, λιτό βίο, πολλή δουλειά, συσπεί-
ρωση και επιφυλακή. Προπάντων, ψυχραιμία 
και ορθολογισμό.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Μεταναστευτικό,  
όπως μνημόνιο

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

Αγνοήσαμε ότι η χώρα έχει 
μόνιμο εξωτερικό εχθρό, στον 
οποίο τελικά παραχωρήσαμε 
το μεταναστευτικό ως 
στρατηγικό όπλο. Ξεχάσαμε 
ότι είμαστε ακόμη αδύναμοι 
οικονομικά και σε μεγάλο 
βαθμό εξαρτιόμαστε από τη 
στήριξη της Ε.Ε. Πολύ λογικά 
βρεθήκαμε σε αδιέξοδο.



∆εν είναι επικίνδυνοι οι πολίτες 
που βοήθησαν στρατό και αστυνο-
µία, δεν είδα κανέναν από αυτούς 
να οπλοφορεί.

Τ
ην εκτίµηση ότι η µεταφορά µετανα-
στών στα ελληνοτουρκικά σύνορα έχει 
επηρεάσει αρνητικά περισσότερο την 
οικονοµία της Αδριανούπολης παρά 
του Έβρου κάνει, µιλώντας στην F.S., ο 

αντιπεριφερειάρχης Έβρου, ∆ηµήτρης Πέτροβιτς.
O κ. Πέτροβιτς εµφανίζεται βέβαιος ότι µετά την 
κρίση θα αποδειχθεί ότι οι σχέσεις ανάµεσα στους 
κατοίκους των περιοχών δεν έχουν διαταραχθεί, 
ενώ εκφράζει την πεποίθησή του ότι αν δεν υπήρχε 
ο φράχτης που κατασκευάστηκε επί κυβέρνησης 
Σαµαρά, θα είχαν µπει στη χώρα δεκάδες χιλιά-
δες µετανάστες.
Παράλληλα επισηµαίνει ότι υπάρχει ανησυχία για 
το ενδεχόµενο κάποιοι µετανάστες που συλλαµ-
βάνονται να είναι φορείς του κοροναϊού και να τον 
µεταδώσουν την ώρα της σύλληψης, καθώς οι ε-
ξετάσεις γίνονται στη συνέχεια.

Πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση σήµερα σε 
σχέση µε την Πέµπτη πριν από την Καθαρά ∆ευτέρα;
Εκείνη την Πέµπτη υπήρχε ηρεµία στην περιοχή 
σε όλο το µήκος των συνόρων µας µε την Τουρκία, 
αλλά πλέον κανείς από την ελληνική πλευρά δεν κα-
τευθύνεται στην τουρκική. Σήµερα έχουν µειωθεί 
έως µηδενιστεί οι ελεύσεις Τούρκων επισκεπτών 
στην Ελλάδα, συνεπεία της προσπάθειας παραβί-
ασης των συνόρων µας από χιλιάδες µετανάστες 
µε προτροπή της Τουρκίας. Στην άλλοτε ήρεµη ο-
ριογραµµή του Έβρου παρατηρείς µόνο κινητικό-
τητα από περίπολα της ελληνικής αστυνοµίας και 
του στρατού, σε µια συντονισµένη προσπάθεια να 
αποτραπούν οι παράνοµες είσοδοι στη χώρα µας.

Εξετάζετε το ενδεχόµενο ο χρόνος της προσπά-
θειας να περάσουν τα σύνορα να συνδυάστηκε µε 
το τριήµερο της Καθαράς ∆ευτέρας;
Ενδεχοµένως να ισχύει αυτό, καθώς και παλαιότερα, 
τις ηµέρες των αργιών και των εορτών, στο τελω-
νείο Κήπων γίνονταν περισσότερες συλλήψεις για 
ναρκωτικά, επειδή ίσως κάποιοι πίστευαν ότι υπο-
λειτουργούν. Ίσως υπήρξε εκτίµηση ότι λόγω του 
τριηµέρου της Καθαράς ∆ευτέρας τα µέτρα θα ήταν 
πιο χαλαρά και ενδεχοµένως θα µας «έπιαναν στον 
ύπνο». Αντιθέτως, όπως αποδείχθηκε, τα αντανα-
κλαστικά των σωµάτων ασφαλείας και του στρατού 
στα σύνορά µας λειτούργησαν κανονικά, ενώ λόγω 
αυτής της απειλής δηµιουργήθηκε ένα τεράστιο κί-
νηµα συµπαράστασης από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Τι έχει γίνει από τότε µέχρι τώρα;
Υπάρχει µια διαρκής απειλή στα σύνορά µας, η οποία 
σωστά χαρακτηρίστηκε και ως «ασύµµετρη», καθώς 
χιλιάδες µετανάστες βρίσκονται επί της οριογραµ-
µής, ταυτόχρονα σε διαφορετικά σηµεία, και µε την 
προτροπή των τουρκικών αρχών επιχειρούν να 
τα παραβιάσουν, καταπατώντας διεθνείς συνθή-
κες και δίκαιο.
Όλο το προηγούµενο διάστηµα είχαµε διαρκείς πιέ-
σεις στα σύνορα, έκτροπα και επεισόδια, εκτός από 
ένα 24ωρο. Την ηµέρα της έλευσης των Ευρω-
παίων αξιωµατούχων στα ελληνοτουρκικά σύνορα.
Τις υπόλοιπες ηµέρες εξελίχθηκαν σοβαρά έκτροπα 
στο τελωνείο των Καστανεών, αλλά και στον κεντρικό 
και νότιο Έβρο, όπου οι µετανάστες επιχείρησαν να 
περάσουν µαζικά τα σύνορα και αντιµετωπίστηκαν 
από τον στρατό και την αστυνοµία, ενώ στη συνο-
λική προσπάθεια συνέβαλαν και κάτοικοι της περι-
οχής, που ως µια άτυπη πολιτοσυνοριοφυλακή ε-
ντόπιζαν µετανάστες και ειδοποιούσαν τον στρατό 

να αµφισβητηθεί έντονα η χρησιµότητά του. Σήµερα, 
οκτώ χρόνια µετά, αντιλαµβάνονται όλοι πως αν δεν 
υπήρχε αυτό το τεχνητό εµπόδιο, δεκάδες χιλιάδες 
µετανάστες, µέσα σε λίγες ώρες, θα είχαν περάσει 
µαζικά τα σύνορά µας, που είναι και σύνορα της Ε.Ε.

Ο ποταµός  Έβρος δεν λειτουργεί ως τεχνητό εµπόδιο;
Ως ένα σηµείο ναι, αλλά επειδή ο φετινός χειµώνας 
δεν είχε πολλές βροχοπτώσεις, η στάθµη των νερών 
του ποταµού είναι σχετικά χαµηλή και δεν αποτρέπει 
κάποιους πιο τολµηρούς από το να αποπειραθούν να 
τον διασχίσουν ακόµη και κολυµπώντας. Όσοι, δε, ε-
πιχειρούν να περάσουν µε βάρκες εντοπίζονται από 
τα µεικτά περίπολα στρατού και αστυνοµίας. Όταν 
όµως τα νερά του ποταµού είναι πιο ορµητικά, απο-
τρέπουν κάθε προσπάθεια.

Υπάρχει περίπτωση να πέρασαν άνθρωποι το πο-
τάµι χωρίς να εντοπιστούν και να συλληφθούν;
Στα ελληνοτουρκικά σύνορα µεταφέρθηκαν κάποιες 
δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, ίσως και περισσότεροι 
από 25.000, που έχουν διασκορπιστεί σε όλη την ελ-
ληνοτουρκική µεθόριο, σε µήκος περίπου 220 χι-
λιοµέτρων. Τα 180 χιλιόµετρα οριογραµµής µε την 

και την αστυνοµία για τη σύλληψή τους.

Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι αυτοί οι πολίτες, 
που έχουν όπλα, είναι ένα επικίνδυνο φαινόµενο…
Κατά την επίσκεψή µου σε σηµεία των συνόρων, 
δεν διαπίστωσα να ισχύει αυτή η εκδοχή. Είδα πο-
λίτες που ζουν και δραστηριοποιούνται στις συγκε-
κριµένες περιοχές, αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, να 
συνδράµουν το έργο της αστυνοµίας, εντοπίζοντας ο-
µάδες µεταναστών που περνούσαν τα σύνορά µας.
Επί της ουσίας, συνέβαλαν εθελοντικά στην προσπά-
θεια των σωµάτων ασφαλείας και του στρατού, και 
ειδικά σε δύσβατα σηµεία των συνόρων, που γνώ-
ριζαν, λόγω της χρόνιας επαγγελµατικής τους ενα-
σχόλησης στην παραποτάµια περιοχή. Οι πολίτες δεν 
λειτουργούν αυτοβούλως, υποβοηθούν το έργο του 
στρατού και της αστυνοµίας και, ως γνωστόν, απα-
γορεύεται να οπλοφορούν.

Πόσο χρήσιµος αποδείχθηκε ο φράχτης στο χερ-
σαίο τµήµα των συνόρων;
Ο φράχτης, που έχει µήκος 11,5 χιλιόµετρα και είναι 
εντός ελληνικού εδάφους, κατασκευάστηκε το 2012, 
προκαλώντας τότε πολλές αντιδράσεις, µε αποτέλεσµα 

Τουρκία είναι το ποτάµι. Μεγάλες οµάδες µετανα-
στών µεταφέρθηκαν στο κεντρικό και νότιο τµήµα 
της τουρκικής όχθης, αλλά έχω την πληροφόρηση 
ότι δεν µπόρεσαν να περάσουν τον ποταµό Έβρο, 
ενώ όσοι πέρασαν συνελήφθησαν.

Πώς αντιµετωπίζεται το ενδεχόµενο κάποιοι απ’ 
όσους προσπαθούν να µπουν στην Ελλάδα να είναι 
φορείς του κοροναϊού;
Είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόµενο 
να νοσεί κάποιος µετανάστης την ώρα της σύλληψης. 
Όσοι εισέρχονται και συλλαµβάνονται υποβάλλονται 
σε εξετάσεις, όµως αυτό θέλει κάποιον χρόνο. Αρκεί 
να σας αναφέρω ότι προ διετίας, µεταξύ άλλων, εί-
χαµε κρούσµα ελονοσίας σε συνοριοφύλακα που µε-
ταδόθηκε από µετανάστη τον οποίο συνέλαβε. Σαφώς 
και υπάρχει ανησυχία. Πάντως, προς το παρόν δεν 
έχουµε εντοπίσει κάποιον από τους συλληφθέντες 
µε κοροναϊό.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε 
την αποστολή περίπου 1.000 ανδρών της χωρο-
φυλακής για να υποστηρίξουν τους µετανάστες 
που βρίσκονται εκεί…
Πρέπει να δούµε στην πράξη την πραγµατική απο-
στολή τους, αλλά και το πώς θα υποστηρίξουν τους 
µετανάστες. Θα τους διαχειριστούν, και πώς; Οι µέρες 
που ακολουθούν θα µας δώσουν τις απαντήσεις σε 
αυτό το ερώτηµα.

Έχετε εικόνα πώς αντιµετωπίζει η µειονότητα σε 
Ροδόπη και Ξάνθη την ένταση στα σύνορα;
Λαµβανοµένων υπόψη των δηλώσεων που έκα-
ναν οι µουφτήδες της Θράκης, δεν χωρά καµία αµ-
φισβήτηση ότι υποστηρίζουν ξεκάθαρα τις ενέργειες 
της χώρας να διαφυλάξει τα σύνορα και την εδαφική 
της ακεραιότητα.

Ποιες είναι οι οικονοµικές συνέπειες στον νοµό 
από αυτό το δεκαήµερο;
Οι επιπτώσεις αφορούν κυρίως τον ξενοδοχειακό 
κλάδο της περιοχής µας και την αγορά, λόγω ακυ-
ρώσεων Τούρκων επισκεπτών. Κάτι αντίστοιχο συ-
νέβη όµως και στις αγορές της γειτονικής χώρας και 
ειδικά στην Αδριανούπολη, καθώς η κρίση µε το µε-
ταναστευτικό οδήγησε στο κλείσιµο των συνόρων.

Θα αποκατασταθεί η κανονικότητα στις σχέσεις µε 
τους νοµάρχες της Αδριανούπολης στην Τουρκία 
και του Σβίλενγκραντ στη Βουλγαρία;
Πάντα συνεργαζόµασταν και ειδικά απέναντι στις α-
πειλές των φυσικών καταστροφών. Τις τελευταίες 
ηµέρες υπάρχει κλίµα έντασης στην ελληνοτουρ-
κική µεθόριο, αλλά όταν η κατάσταση οµαλοποιη-
θεί, εκτιµώ ότι θα επιστρέψουµε στην κανονικότητα, 
καθώς µόνο µε την ειρήνη και τη συνεργασία µπο-
ρούν να προκόψουν γειτονικοί λαοί.
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συνέντευξη

«Νόµισαν ότι θα µας πιάσουν 
στον ύπνο λόγω των αργιών 

της Καθαράς ∆ευτέρας»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

∆ηµήτρης 
Πέτροβιτς, 

αντιπεριφερειάρχης 
Έβρου



Σ
ε εξαιρετικά υψηλούς τό-
νους διεξάγεται τους τελευ-
ταίους µήνες, µετά την ε-
κλογική νίκη της Ν∆, η α-
ντιπαράθεση των κοµµάτων 
αναφορικά µε το µέλλον της 
∆ΕΗ. Χαρακτηριστικό είναι 

ότι η πρώτη επίθεση κατά της κυβερνητικής πολι-
τικής από τον ΣΥΡΙΖΑ έγινε µόλις µία εβδοµάδα 
µετά την ορκωµοσία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, 
στις 16 Ιουλίου, µε τον γραµµατέα του κόµµα-
τος, Πάνο Σκουρλέτη, να καταγγέλλει ότι η 
κυβέρνηση επιχειρεί «µια προσπάθεια απα-
ξίωσης, για να δοθούν τα υδροηλεκτρικά της 
∆ΕΗ σε συγκεκριµένα οικονοµικά συµφέρο-
ντα».
Από την πλευρά της, η κυβέρνηση διά του 
υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κωστή Χατζηδάκη, απάντησε ότι η ∆ΕΗ 
είναι αδύνατο να πωληθεί στην κατάσταση 
που βρίσκεται, όµως υπάρχει και µια άλλη 
άποψη για το µέλλον της εταιρείας, η οποία 
κατατέθηκε στον δηµόσιο διάλογο από τον 
κ. Ραφαήλ Μωυσή, στο βιβλίο του «Θα γίνει 
της… ∆ΕΗΣ».
Ο κ. Μωυσής, ο οποίος είχε διατελέσει διοι-
κητής της Επιχείρησης κατά τη διάρκεια των 
κυβερνήσεων του Κωνσταντίνου Καραµανλή 
το 1979, υποστηρίζει ότι το κύριο πρόβληµα 
της ∆ΕΗ προέκυψε από την εφαρµογή της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια, µε 
βάση την οποία εφαρµόστηκε ο διαχωρισµός 
ανάµεσα στους κλάδους της παραγωγής, της 
µεταφοράς, της διανοµής και της εµπορίας 
της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Επιτροπή ονόµασε τη συγκεκριµένη πο-
λιτική «unbundling», το οποίο εφαρµόστηκε 
σε όλες τις χώρες της Ένωσης εκτός από την 
Κύπρο και τη Μάλτα, αλλά, σύµφωνα µε τον 
κ. Μωυσή, το ελληνικό µοντέλο ήταν πιο 
κοντά στις δύο χώρες, όπου διατηρήθηκε το 
κρατικό µονοπώλιο, και θα έπρεπε οι ελλη-
νικές κυβερνήσεις να επιδιώξουν η Ελλάδα 
να εξαιρεθεί κι αυτή από το «unbundling», 
κάτι το οποίο θεωρεί ανεπίστρεπτο, αν και σε 
συνεντεύξεις που έδωσε µε αφορµή την κυ-
κλοφορία του βιβλίου του τάσσεται όχι µόνο 
κατά της ιδιωτικοποίησης του ∆Ε∆∆ΗΕ αλλά 
και υπέρ της επανάκτησης του Α∆ΜΗΕ.

Η αταίριαστη απελευθέρωση
Ο κ. Μωυσής επισηµαίνει ότι µειονεκτήµατα 
του ελληνικού συστήµατος ηλεκτρικής ενέρ-

γειας είναι:
•  η πληθώρα µικρών και δυσπρόσιτων ση-

µείων µικρής κατανάλωσης, όπως τα νησιά 
και τα ορεινά χωριά,

•  οι περιορισµένες διεθνείς ηλεκτρικές δια-
συνδέσεις,

•  η µεγάλη ανισότητα πλούτου ανάµεσα σε 
γεωγραφικές περιοχές,

•  το σχετικά υψηλό ποσοστό του πληθυσµού 
µε εισόδηµα κάτω από το όριο της φτώ-
χειας.

Ο πρώην επικεφαλής της εταιρείας υποστη-
ρίζει ότι αυτά τα µειονεκτήµατα δεν µπορούν 
να αντισταθµιστούν µε την αύξηση της παρα-
γωγικότητας που δηµιουργεί ο ανταγωνισµός 
από την απελευθέρωση της αγοράς και προ-
βλέπει ότι µε αυτόν τον τρόπο ο ευρωπαϊκός 
στόχος για την επίτευξη πιο χαµηλών τιµών 
ηλεκτρικού ρεύµατος δεν µπορεί να επιτευ-
χθεί στην Ελλάδα.
«Η ζηµιά που υπέστη η ∆ΕΗ από τον διαµε-
λισµό της δεν είναι δυνατό να υπερκεραστεί 
απ’ οποιαδήποτε βελτίωση στην παραγωγικό-
τητά της» υποστηρίζει ο κ. Μωυσής, καθώς η 
διάσπαση µιας µεγάλης επιχείρησης σε δύο 
ή περισσότερες µικρότερες έχει ως συνέπεια 
την απώλεια οικονοµιών κλίµακας, οι οποίες, 
στην περίπτωση της Ελλάδας, θα ενίσχυαν τις 
δυνατότητες επιδίωξης χαµηλότερων τιµών 
στην ελληνική αγορά.
Μάλιστα επισηµαίνει ότι στο Εθνικό Σχέ-
διο για την Ενέργεια και το Κλίµα, στο οποίο 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέτει ποσοτικούς 
στόχους, δεν γίνεται µνεία σε µείωση του κό-
στους, αλλά η αναφορά «χωρίς αύξηση του 

κόστους για τον καταναλωτή» και µάλιστα 
στην προτελευταία σελίδα.
Ο κ. Μωυσής θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό µο-
ντέλο απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας 
και ο κατακερµατισµός της ∆ΕΗ θα οδηγή-
σουν µε µαθηµατική ακρίβεια σε αύξηση του 
ενεργειακού κόστους, αν και διευκρινίζει ότι 
όλη αυτή η ανάλυση δεν σηµαίνει ότι «όλα 
πήγαιναν καλά στη Μεγάλη ∆ΕΗ».

Το αυξηµένο κόστος παραγωγής
Στους λόγους της αύξησης του ενεργειακού 
κόστους περιλαµβάνει και το κόστος παραγω-
γής, για το οποίο επισηµαίνει ότι δεν υπήρξε 
ούτε καν στοιχειώδης έλεγχος.
Σε αυτό περιλαµβάνει και το εργασιακό κό-
στος, την αύξηση του οποίου αποδίδει στο ότι 
«τις τελευταίες δεκαετίες είχε κανείς την αί-
σθηση ότι η ∆ΕΗ δεν ανήκε στους µετόχους 
της αλλά στη ΓΕΝΟΠ, την οµοσπονδία των 
συνδικάτων της ∆ΕΗ, που µπορούσε να θέτει 
όρους στις εκάστοτε κυβερνήσεις και να τους 
ικανοποιεί, ανεξαρτήτως του κόστους που 
είχαν για την Επιχείρηση, αλλά και για την 
οικονοµία στο σύνολό της», κατάσταση την 
οποία εντάσσει στα «συµπτώµατα της ελληνι-
κής οικονοµικής παρακµής».
∆ίνει µάλιστα ως παράδειγµα το «επίδοµα 
βροχής», το οποίο δινόταν στους εναερίτες, 
τους τεχνίτες που σκαρφάλωναν στους στύ-
λους, επειδή όταν έβρεχε οι συνθήκες εργα-
σίας ήταν ιδιαίτερα δύσκολες και ο κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας αυξηµένος λόγω της υγρα-
σίας. «Το αίτηµα που τέθηκε την εποχή των 
θεσµικών παροχών ήταν το επίδοµα βροχής 
να δίνεται ανεξαρτήτως καιρού, µε την αιτιο-
λογία ότι δεν µπορεί ο οικογενειακός προϋ-
πολογισµός να βασίζεται στις ιδιοτροπίες του 
καιρού!» γράφει.
Ο κ. Μωυσής εισηγείται να µην είναι η Ελ-
λάδα πρωταγωνιστής στην απολιγνιτοποί-
ηση, περιµένοντας να την εφαρµόσουν πρώτα 
χώρες όπως η Γερµανία και η Πολωνία, και 
διευκρινίζει ότι δεν υποστηρίζει και «δεν υ-
πάρχει ενδεχόµενο εγκατάστασης πυρηνικού 
εργοστασίου στην Ελλάδα».
Συνοπτικά, σε ό,τι αφορά τη ∆ΕΗ, προτεί-
νει ένα µοντέλο στο οποίο θα διατηρήσει το 
µονοπώλιο στα δίκτυα αλλά θα είναι ανοι-
χτή στον ανταγωνισµό στην παραγωγή και 
στην κατανάλωση ενέργειας, καθώς, όπως 
λέει χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του στο 
Liberal.gr, «µεγάλη και µονοπωλιακή όπως 
στο παρελθόν δεν µπορεί ούτε θα πρότεινα 
να γίνει».
Όµως, παρά τις δυσκολίες που περιγράφει 
και τις δυσοίωνες εκτιµήσεις του για το κό-
στος του ρεύµατος, είναι αισιόδοξες οι εκτι-
µήσεις του για την κερδοφορία της Επιχείρη-
σης, τις οποίες συνδέει µε το ότι η κυβέρνηση 
αναγνωρίζει το µέγεθος του προβλήµατος και 
µε τον τρόπο µε τον οποίο η νέα διοίκηση της 
Επιχείρησης, την οποία χαρακτηρίζει ικανή, 
προσεγγίζει το πρόβληµα.
Μάλιστα, σε συνέντευξή του στον «Ελεύ-
θερο Τύπο» ο 87χρονος σήµερα µάνατζερ, ο 
οποίος έχει διευθύνει πολλές εταιρείες και 
στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, λέει 
ότι αν ήταν παίκτης στο χρηµατιστήριο θα α-
γόραζε τη µετοχή της ∆ΕΗ.

Ο πρώην διοικητής της ∆ΕΗ 
Ραφαήλ Μωυσής προβλέπει 
ότι η µετοχή της ∆ΕΗ θα 
πάει καλά στο χρηµατιστήριο, 
αλλά δεν βλέπει µείωση της 
τιµής του ρεύµατος για τον 
καταναλωτή.

ΕΝΑΣ ΤΡΙΤΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΗ: 

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ 
ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
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Π
αρά την ανοδική πορεία της οικονοµίας, 
µεγάλο τµήµα της ελληνικής κοινωνίας 
εξακολουθεί να αντιµετωπίζει µεγάλες 
δυσκολίες. Ένα στα δύο νοικοκυριά της 
χώρας συντηρείται από συντάξεις, τρία 
στα δέκα νοικοκυριά έχουν ένα µέλος 
άνεργο στην οικογένεια, ενώ ένα στα 

πέντε νοικοκυριά δεν θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις οφειλές 
του προς τις τράπεζες. Αυτά είναι κάποια από τα στοιχεία της έρευ-
νας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπό-
ρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) για το εισόδηµα και τις δαπάνες των νοι-
κοκυριών, απ’ όπου προκύπτει ότι «η δεκαετής οικονοµική κρίση 
διατηρεί το αποτύπωµά της στο σώµα της ελληνικής κοινωνίας και 
ιδιαίτερα στα χαµηλότερα οικονοµικά στρώµατα, τα οποία συνεχί-
ζουν να βρίσκονται στο κατώφλι σοβαρών κοινωνικών και οικονοµι-
κών αβεβαιοτήτων (υπερχρέωση και φτώχεια)».
Αποδεικνύεται, συνεπώς, ότι η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, 
που αποτελεί κρίσιµη παράµετρο για τη διαµόρφωση ενός ενάρετου 
κύκλου της ελληνικής οικονοµίας, που θα παραγάγει περισσότερες 
θέσεις εργασίας και θα αυξήσει τις επενδύσεις, δεν µπορεί να υλο-
ποιηθεί αποτελεσµατικά αν δεν συνδυαστεί µε ένα µείγµα σύγχρο-
νων παρεµβάσεων στην κοινωνική πολιτική και την εισοδηµατική 
επάρκεια των ασθενέστερων οικονοµικά στρωµάτων.
Σε µακροοικονοµικό επίπεδο, λοιπόν, η µείωση των στόχων του 
πρωτογενούς πλεονάσµατος είναι καταλυτική για την απόσπαση 
περισσότερων βαθµών ελευθερίας στην οικονοµική πολιτική. Σε 
επίπεδο διαχείρισης της καθηµερινότητας, υφίστανται σηµαντι-
κοί κίνδυνοι, που αφορούν το ενδεχόµενο πλήρους έκθεσης των 
νοικοκυριών και των µικρών επιχειρήσεων σε µια κατάσταση υ-
περχρέωσης και µαζικών πλειστηριασµών (συµπεριλαµβανοµέ-
νης της πρώτης κατοικίας) και συνεπώς διάρρηξης της κοινωνι-
κής σταθερότητας, που φαίνεται να έχει επιτευχθεί τα τελευταία 
χρόνια. Άλλωστε τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε δείχνουν ότι παραµένει 
σε υψηλά επίπεδα ο όγκος των ληξιπρόθεσµων οφειλών (105,6 
δισ. ευρώ).

Αµείλικτοι οι αριθµοί
Οι αριθµοί από την έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ είναι αµείλικτοι και κατα-
δεικνύουν την τραγική πραγµατικότητα:
• 1 στα 2 νοικοκυριά ζει από συντάξεις.
• 68% των νοικοκυριών διατήρησαν σταθερή εισοδηµατική βάση.
• Σε 19 ηµέρες εξαντλείται το εισόδηµα των νοικοκυριών, ενώ για 
τα νοικοκυριά µε χαµηλότερο εισόδηµα ο αριθµός µειώνεται κατά 
τουλάχιστον 3 ηµέρες.
• 12,9% των νοικοκυριών δεν µπορούν να καλύψουν ούτε βασικές 
ανάγκες.
• 80% των νοικοκυριών δεν µπορούν να αποταµιεύσουν ούτε 1 
ευρώ.
• 3 στα 10 νοικοκυριά έχουν ένα µέλος άνεργο. Το ποσοστό της µα-
κροχρόνιας ανεργίας (άνω του έτους) ανέρχεται στο 68,2% του συ-
νολικού αριθµού των ανέργων.
• 1 στα 10 νοικοκυριά δηλώνει ότι τουλάχιστον ένα µέλος της οι-
κογένειας έχει µεταναστεύσει στο εξωτερικό για εύρεση εργασίας. 
Για πρώτη φορά καταγράφεται σε έρευνα ότι ένα ποσοστό περί 
το 30% των αποδηµούντων έχει επιστρέψει στη χώρα µας κάποια 

προηγούµενη χρονική περίοδο.

Οικονοµικές υποχρεώσεις
Όσον αφορά τις οικονοµικές υποχρεώσεις:
• Το 16,1% των νοικοκυριών έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την 
εφορία. Τα πολυµελή νοικοκυριά, καθώς και όσα έχουν τουλάχι-
στον έναν άνεργο, σηµειώνουν σηµαντικά υψηλότερα ποσοστά (άνω 
του 20%). Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσµων οφειλών (ΑΑ∆Ε 
2020) ανέρχεται στα 105,6 δισ. ευρώ, και ο συνολικός αριθµός οφει-
λετών υπερβαίνει τα 4 εκατοµµύρια.
• Οι ρυθµίσεις οφειλών, από την άλλη, φαίνεται να έχουν ευεργε-
τικές συνέπειες για τα νοικοκυριά, καθώς το 70,8% των οφειλετών 
δηλώνει ότι έχει αξιοποιήσει τουλάχιστον κάποια διάταξη αναδιάρ-
θρωσης οφειλής στις φορολογικές αρχές. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της ΑΑ∆Ε, το συνολικό πλήθος ρυθµίσεων ανέρχεται σε 576,445 για 
φυσικά πρόσωπα και 39,939 για νοµικά πρόσωπα. Η συνολική αξία 
των ρυθµίσεων πλησιάζει τα 5,9 δισ. ευρώ.
• Το 35,5% των νοικοκυριών δήλωσε ότι έχει δανειακές υποχρεώ-
σεις προς τράπεζες (κάρτες δανείων, καταναλωτικά, στεγαστικά δά-
νεια). Από αυτά τα νοικοκυριά, περισσότερα από 1 στα 5 έχουν ληξι-
πρόθεσµες οφειλές (ποσοστό µειούµενο σε σχέση µε την προηγού-
µενη έρευνα).
• Αντίστοιχα, 1 στα 5 νοικοκυριά δηλώνει ότι κατά το τρέχον έτος 
δεν θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις οφειλές του προς τις τρά-
πεζες. Το συνολικό ύψος των δανείων των νοικοκυριών (στεγα-
στικά και καταναλωτικά) ανέρχεται, µε βάση στοιχεία της ΤτΕ, 
σε 71,5 δισ. ευρώ(Σεπτέµβριος 2019, εξέλιξη δανείων και καθυ-
στερήσεων). Τα µη εξυπηρετούµενα στεγαστικά δάνεια των νοι-
κοκυριών ανέρχονται στο 44,4%. Αντίστοιχα, τα µη εξυπηρετού-
µενα δάνεια των επιχειρήσεων ανέρχονται στο 40,4%. Το σύ-
νολο των µη εξυπηρετούµενων δανείων σε ρύθµιση ήταν τον 
Ιούνιο του 2019 27,2 δισ. ευρώ.
• Παρατηρείται ότι τα αποτελέσµατα δεν είναι σε γραµµική ακολου-
θία για το σύνολο των νοικοκυριών. Σε παγίδα χρέους και µη βιώσι-
µης οικονοµικής κατάστασης παραµένει το 19% των νοικοκυριών, το 
οποίο δυνητικά αποτελεί το σύνολο των συµπολιτών µας που διαβι-
ούν σε καθεστώς πραγµατικής φτώχειας. Η βελτίωση της οικονοµι-
κής κατάστασης, εποµένως, δεν διαχέεται στα χαµηλότερα εισοδη-
µατικά στρώµατα, και ιδιαίτερα στα πιο ευπαθή (άνεργοι, πολυµελή 
νοικοκυριά). Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2018 ήταν δικαιούχοι του 
κοινωνικού µερίσµατος το 16,5% του πληθυσµού, ποσοστό που πλη-
σιάζει τις τιµές της ακραίας φτώχειας.
• Το 89,8% των νοικοκυριών διαµένει σε ιδιόκτητο σπίτι. Από αυτά, 
1 στα 5 νοικοκυριά (20,1%) έχει ενεργό στεγαστικό δάνειο.
• Σχετικά άκαµπτες είναι οι τιµές αναφοράς ως προς την έκθεση των 
νοικοκυριών σε τραπεζικό δανεισµό, ιδιαίτερα ως προς την ύπαρξη 
στεγαστικού δανείου και τη διατήρηση καθυστερηµένων οφειλών. 
Περισσότερα από 1 στα 10 (14,7%) νοικοκυριά έχουν καθυστερηµέ-
νες οφειλές προς τις τράπεζες για το στεγαστικό τους δάνειο, ενώ το 
14,3% καταβάλλει τις δόσεις του µε κάποια καθυστέρηση.
• 1 στα 9 νοικοκυριά εκφράζει φόβο (δείκτης ανησυχίας απώλειας 
ακινήτου) ότι µπορεί να απολέσει το σπίτι του εξαιτίας οφειλών. 
Το 5% δηλώνει ότι έχει υποστεί κατάσχεση ή δέσµευση λογαρια-
σµών. Το σχέδιο «Ηρακλής» και η πλήρης απελευθέρωση των 
πλειστηριασµών ενδέχεται να επιτείνουν το πρόβληµα, αν δεν 
υπάρξουν σηµαντικές ρήτρες κοινωνικού χαρακτήρα στην υλο-
ποίησή τους.

Σύµφωνα µε έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ, 
η δεκαετής οικονοµική κρίση διατηρεί 
το αποτύπωµά της στο σώµα της 
ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα 
στα χαµηλότερα οικονοµικά στρώµατα.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΖΕΙ ΕΝΑ ΣΤΑ ∆ΥΟ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
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οικονοµία

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



Ο
ι εξελίξεις των τελευταίων 
ημερών καθιστούν σαφές 
πως οι ελπίδες να γλιτώσει 
η Ελλάδα από την επιδημία 
COVID-19 πλέον εξανεμίζο-
νται. Όπως προειδοποίησε 
ο καθηγητής Σωτήρης Τσιό-

δρας, επικεφαλής της ομάδας εμπειρογνωμό-
νων του υπουργείου Υγείας και πρόσωπο των 
ημερών, τα μαθηματικά μοντέλα εξάπλωσης 
του κοροναϊού υποδεικνύουν ότι φέτος μπορεί 
να προσβληθεί το 5%-15% του ελληνικού πλη-
θυσμού. Και το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί στο 
100% τα επόμενα δύο με τρία χρόνια, αφού εί-
ναι πια σαφές ότι ο ιός SARS-CoV-2 ήρθε για να 
μείνει.
Στη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου που παρα-
χώρησε σχετικά με τα κρούσματα στην Πελο-
πόννησο, ο δρ. Τσιόδρας ανέφερε ότι προς το 
παρόν μόνο η περιοχή της Αμαλιάδας έχει πε-
ράσει στη Φάση ΙΙ της επιδημίας, κατά την οποία 
υπάρχει σημαντική τοπική διασπορά. Η υπόλοι-
πη Ελλάδα παραμένει στη Φάση Ι της πενταβάθ-
μιας κλίμακας που όρισε το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Ελέγχου Νοσημάτων.
Ωστόσο, η περαιτέρω διάδοση του ιού είναι 
θέμα χρόνου. Ο δρ. Τσιόδρας επισήμανε ότι 
στόχος δεν είναι πλέον η αποτροπή επιδημί-
ας αλλά η επιβράδυνσή της, προκειμένου να 
μην υπάρξει υπερβολική επιβάρυνση του συ-
στήματος υγείας. Ανέφερε επίσης ότι, καθώς 
τα κρούσματα θα αυξάνονται το επόμενο διά-

στημα, οι εργαστηριακοί έλεγχοι και η απο-
μόνωση σε καραντίνα θα εφαρμόζονται μόνο 
για όσους εμφανίζουν σοβαρά συμπτώματα. 
Κάθε άλλο περιστατικό αναπνευστικής νόσου 
θα καλείται να απομονώνεται για νοσηλεία 
κατ’ οίκον. «Πολλές χώρες έχουν ήδη περά-
σει στη φάση του ελέγχου μόνο των σοβαρών 
περιστατικών. Πρέπει να το καταλάβουμε 
αυτό. Δεν είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε την 
παρουσία του ιού σε ατομικό επίπεδο, είναι 
αναγκαίο εμείς σαν κράτος να γνωρίζουμε την 
παρουσία του ιού σε επίπεδο κοινότητας» είπε 
ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας.
Εξάλλου η καταμέτρηση των επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων δεν δίνει την πραγματική εικόνα 
για την εξάπλωση του κοροναϊού, δεδομένου 
ότι η ίωση δεν προκαλεί πάντα συμπτώματα. 
«Αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη είναι σε μια 
επιδημική φάση πολλαπλών εισαγωγών της 
νόσου, με επακόλουθο μετάδοσης στην κοινό-
τητα, η οποία φαίνεται να είναι περιορισμένη. 
Στην πραγματικότητα, δεν είναι» προειδοποίησε 
ο δρ. Τσιόδρας. Εκτίμησε άλλωστε ότι τα κρού-
σματα είναι «δεκάδες ή εκατοντάδες φορές» 

περισσότερα από τα περίπου 100.000 που 
έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα σε 80 από τις 
περίπου 200 χώρες του πλανήτη.

«Σαν μια γρίπη»
Ωστόσο, η μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στα 
πραγματικά και τα καταγεγραμμένα περιστατι-
κά κρύβει κι ένα καλό νέο. Η θνησιμότητα της 
ίωσης υπολογίζεται ως κλάσμα των θανάτων 
διά το σύνολο των κρουσμάτων. Ο παρονομα-
στής είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερος 
από αυτόν που δείχνουν τα νούμερα και επο-
μένως η θνησιμότητα είναι μικρότερη. Μάλι-
στα, τα επιδημιολογικά δεδομένα από τη Νότια 
Κορέα, χώρα με αποτελεσματικό σύστημα 
υγείας, υποδεικνύουν ότι η θνησιμότητα είναι 
μικρότερη από 1% και συγκρίσιμη με αυτήν 
της γρίπης. «Η προσπάθειά μας αυτή τη στιγμή 
είναι να περιορίσουμε την εξάπλωση ενός ιού 
με απλά μέτρα. Ενός ιού που δεν είναι επι-
κίνδυνος, ενός ιού που συμπεριφέρεται σαν 
γρίπη. Αυτό, νομίζω, είναι η προσπάθεια για 
ενημέρωση αυτή τη στιγμή» επισήμανε ο δρ. 
Τσιόδρας.

Προσοχή στους ηλικιωμένους
Η ομάδα εμπειρογνωμόνων του υπουργείου 
Υγείας εκτιμά ότι οι περιορισμοί στα ταξίδια, 
το μαζικό κλείσιμο των σχολείων και οι μαται-
ώσεις εκδηλώσεων μάλλον δεν έχουν νόημα 
για τους νέους και υγιείς, που δεν κινδυνεύ-
ουν ιδιαίτερα να εμφανίσουν σοβαρή πνευ-
μονία. Έχουν όμως νόημα για τους χρόνια 
πάσχοντες και τους ηλικιωμένους, είπε ο δρ. 
Τσιόδρας. «Η Ιταλία πήρε αυστηρά μέτρα για 
την Κίνα και εκεί ξεκίνησε η διασπορά. Θεω-
ρώ ότι αυτή τη στιγμή τα μέτρα τα ταξιδιωτικά 
έχουν πολύ μικρή σημασία όταν αφορούν π.χ. 
τις σχολικές εκδρομές. Όταν αφορούν ανθρώ-
πους οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, 
είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Άρα οι άνθρωποι οι 
οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα πρέπει 
να αποφεύγουν τα ταξίδια σε χώρες οι οποίες 
έχουν κρούσματα, σε χώρες οι οποίες έχουν 
μεγάλη διάδοση στον πληθυσμό, και αυτές οι 
χώρες, όπως βλέπετε, όλο και αυξάνονται. Οι 
άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να προστατεύουν 
περισσότερο την υγεία τους, να είναι λιγότερο 
εκτεθειμένοι αυτή την εποχή. Αυτοί οι άνθρω-
ποι θα πρέπει να προστατευτούν ιδιαίτερα, 
γιατί είναι υψηλότερου κινδύνου» ανέφερε. 
Και πρόσθεσε ότι το κλείσιμο των σχολείων 
που εφαρμόστηκε στην Ηλεία για μερικές μέ-
ρες δεν θα γενικευτεί. «Αυτά τα μέτρα είναι 
παροδικού χαρακτήρα και σιγά σιγά θα εκλεί-
ψουν» σημείωσε.

Νέα πραγματικότητα
Αν και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την 
πορεία μιας νέας ασθένειας όπως ο SARS-
CoV-2, είναι πλέον σχεδόν σίγουρο ότι ο ιός δεν 
θα εξαφανιστεί, όπως συνέβη στην περίπτωση 
του SARS. Όπως το έθεσε ο δρ. Τσιόδρας, «η 
ανθρωπότητα πρέπει να περάσει σε μια φάση 
που θα αποδέχεται το γεγονός ότι ο ιός αυτός 
θα κυκλοφορεί. Θα τηρεί τα μέτρα υγιεινής, θα 
προσπαθεί να κάνει την ιχνηλάτηση επαφών, 
ιδιαίτερα όταν έρχονται από χώρες στις οποίες 
υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία του ιού. Αλλά δεν 
θα είναι τόσο εύκολο αυτό». Ο καθηγητής πρό-
σθεσε ότι «σε ένα, δυο, τρία χρόνια, ναι, μπορεί 
ενδεχομένως να κολλήσουν όλοι, όπως κολλά-
με από τη γρίπη».
Αυτό μπορεί να ακούγεται απειλητικό, όμως ο 
δρ. Τσιόδρας τόνισε επανειλημμένα ότι «η επι-
δημία του φόβου και του πανικού είναι χειρότε-
ρη από τον ιό». Ως μέτρο σύγκρισης, υπενθύμισε 
ότι η γρίπη προσβάλλει κάθε χρόνο το 5%-15% 
του ελληνικού πληθυσμού. «Ξέρετε πόσο είναι 
αυτό; Είναι 1.500.000 άνθρωποι. Το έχουμε συ-
νειδητοποιήσει αυτό;» είπε.

Ένας στους δέκα  Έλληνες εκτιμάται πως 
θα προσβληθεί φέτος από τον κοροναϊό
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Η ομάδα εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας εκτι-
μά ότι οι περιορισμοί στα ταξίδια, το μαζικό κλείσιμο των 
σχολείων και οι ματαιώσεις εκδηλώσεων μάλλον δεν 
έχουν νόημα για τους νέους και υγιείς, που δεν κινδυ-
νεύουν ιδιαίτερα να εμφανίσουν σοβαρή πνευμονία.“

Κινητά «κουτιά 
απομόνωσης» για ύποπτα 
περιστατικά στήθηκαν σε 

επτά νοσοκομεία  
της χώρας.
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Νέα διαφημιστική εκστρατεία για τη σημασία που δί-
νει στον κάθε πελάτη ξεχωριστά έδωσε στη δημο-
σιότητα η ΑΒ Βασιλόπουλος.

Για εκείνον που είναι fan της υγιεινής διατροφής, αλλά θα 
κλάψει με την αγαπημένη του σειρά πάνω από ένα μπολ 
«υγιεινό» παγωτό.
Για εκείνη, νέα και εκκεντρική, που αγαπά τις παραδοσια-
κές συνταγές της μαμάς και νοσταλ-
γεί εκείνες του παππού.
Για εκείνη, φανατική της γιόγκα, 
που βλέπει τον κόσμο «ανάποδα» 
και «ισιώνει» με ένα vegan πιάτο.
Αλλά και για εκείνον που επιλέγει 
τα καλύτερα κρασιά, για τα αγαπη-
μένα του τυριά.
Σίγουρα και για όποιον είναι τσα-
κωμένος με την «τάξη» και ψάχνει, 
ψάχνει… Και για εκείνον, όμως, 
που είναι γενικώς εν τάξει και ειδι-
κώς ψαγμένος.
Για όποιον παίρνει αστέρι Μισλέν αλλά και για εκείνον που 
είναι ήδη αστέρι και χορταίνει με ένα τοστ.
Για εκείνον που περνά ώρα μπροστά από ένα ράφι ή γεμίζει 
τα ράφια του με ένα κλικ.
Για εκείνον που επιμένει ελληνικά, αλλά και για όποιον είναι 
πολίτης του κόσμου, κοσμοπολίτης.

Για εκείνον και εκείνη που στόμα έχει και μιλιά δεν έχει, 
αλλά έχει το ψυγείο του, να λέει πολλά για τον ίδιο, αλλά για 
τον ΑΒ Βασιλόπουλο να λέει τα πάντα.
Γιατί το καλάθι είναι σαν το DNA. Μοναδικό! Και το ψυγείο, 
ο καθρέφτης του εαυτού μας.
«Τελικά, είμαστε όσα επιλέγουμε; Ή τα επιλέγουμε επειδή 
έτσι είμαστε; Τι σημασία έχει; Το σημαντικό είναι να βρί-

σκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να 
είσαι απλά ο εαυτός σου. Για σένα 
είμαστε εμείς εδώ, στην ΑΒ Βασιλό-
πουλος!» επισημαίνει η ΑΒ Βασιλό-
πουλος.
Αν και έχει περισσότερους από 2,5 
εκατομμύρια πελάτες, η ΑΒ Βασιλό-
πουλος βλέπει τον καθέναν ξεχωρι-
στά, ενώ απασχολεί περισσότερους 
από 14.000 εργαζόμενους, οι οποίοι 
καθημερινά λειτουργούν με φροντί-
δα για τη στήριξη των τοπικών κοι-
νωνιών και του περιβάλλοντος.

Άλλωστε η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει διακριθεί στην κατη-
γορία της Βιώσιμης Ανάπτυξης στα Hellenic Responsible 
Business Awards 2020. Ειδικότερα, έχει λάβει δύο βραβεία 
στην κατηγορία της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενώ αναδείχθηκε 
νικήτρια στην κατηγορία «Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσι-
μη Ανάπτυξη».

«Για ό,τι θέλεις να είσαι»
Η ΝΈΑ ΈΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΈΙΝΑΙ ΈΔΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΈΝΑΝ ΞΈΧΩΡΙΣΤΑ.

Τι είναι COVID-19 και τι SARS-CoV-2;
Ο νέος κοροναϊός-2019 ονομάζεται τώρα SARS-CoV-2, 
ενώ η ασθένεια που προκαλεί ονομάζεται COVID-19. O 
ιός ανιχνεύτηκε πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2019 
στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας και έκτοτε έως σήμερα 
έχει διασπαρεί σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον 
κόσμο. Αποτελεί ένα νέο στέλεχος κοροναϊού που μέχρι 
τότε δεν είχε απομονωθεί στον άνθρωπο.

Ποιος είναι ο τρόπος μετάδοσης;
Παρόλο που ο ιός προέρχεται από τα ζώα, μεταδίδεται 
από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η μετάδοση θεωρείται ότι 
γίνεται κυρίως μέσω του αναπνευστικού με σταγονίδια 
από το φτέρνισμα, τον βήχα ή την εκπνοή.

Πότε μια περίπτωση της νόσου θεωρείται περισσότερο 
μεταδοτική;
Ένα περιστατικό θεωρείται περισσότερο μεταδοτικό όταν 
εμφανίζει συμπτώματα, αλλά θα μπορούσε να είναι με-
ταδοτικό και στην ασυμπτωματική φάση. Δεν γνωρίζου-
με το ποσοστό των ασυμπτωματικών κρουσμάτων, ούτε 
τον ακριβή ρόλο που παίζουν στη μετάδοση του SARS-
CoV-2, πιθανολογείται όμως πως είναι μικρότερο από 
αυτό των συμπτωματικών περιπτώσεων της νόσου.

Ποια είναι τα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19;

Τα κύρια συμπτώματα είναι πυρετός, βήχας, πονόλαιμος, 
αρθραλγίες, μυαλγίες, καταβολή και δυσκολία στην ανα-
πνοή.

Πόσοι ασθενείς εμφανίζουν σοβαρή νόσο;
Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ήπια συμπτώματα. 
Σε περίπτωση βαρύτερης νόσου, ο ασθενής μπορεί να 
εμφανίσει σοβαρή πνευμονία και να χρειαστεί νοσηλεία.

Ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο;
Τα άτομα που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου (π.χ. 
ηλικιωμένοι, καρδιοπαθείς, άτομα με σακχαρώδη δια-
βήτη, ηπατοπάθειες ή πνευμονοπάθειες) είναι πιθανότε-
ρο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο.

Πότε πρέπει κάποιος να ελεγχθεί για COVID-19;
Εάν έχει οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια 
έναρξη νόσου, με τουλάχιστον ένα από τα εξής συμπτώ-
ματα: πυρετό, βήχα, δύσπνοια) με ή χωρίς ανάγκη νοση-
λείας και τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω επιδημιολο-
γικά κριτήρια εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν από 
την έναρξη των συμπτωμάτων: στενή επαφή με πιθανό ή 
επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον νέο κορονα-
ϊό SARS-CoV-2 ή ιστορικό ταξιδιού σε πληττόμενες από 
τον SARS-CoV-2 περιοχές με βάση τα τρέχοντα επιδημι-
ολογικά δεδομένα. Κάθε ύποπτο κρούσμα θα πρέπει να 

υποβάλλεται ΑΜΕΣΑ σε εργαστηριακό έλεγχο για τον ιό 
SARS-CoV-2. Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται η άμε-
ση επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 210 5212054) και όχι 
επίσκεψη σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας χωρίς 
προηγούμενη ενημέρωση του ΕΟΔΥ.

Τι σημαίνει «έχω έρθει σε επαφή με τον ιό»;
«Επαφή», ως προς τον SARS-CoV-2, είναι ένα άτομο που 
δεν παρουσιάζει συμπτώματα, ενώ μπορεί να έχει έρθει 
σε επαφή με περιστατικό νοσούντος ή και ασυμπτωμα-
τικού ατόμου από τον COVID-19. Ο κίνδυνος μόλυνσης 
εξαρτάται από τον βαθμό έκθεσης στον ιό και για να 
προσδιοριστεί χρειάζεται συγκεκριμένη διερεύνηση από 
το προσωπικό του ΕΟΔΥ.

Οδηγίες ατομικής υγιεινής
• Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την εργασία 
οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης 
αναπνευστικού.
• Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, 
με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει συμπτώματα από το 
αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό (φτέρνισμα). Αυτό 
ιδιαίτερα ισχύει για τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς 
ομάδες.
• Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το 
στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.

• Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόμα-
τος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, 
απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους 
κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών.
• Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σα-
πούνι και νερό, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, πριν 
από τη λήψη τροφής και μετά την επίσκεψη στην τουαλέ-
τα, και προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειρο-
πετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους 
απορριμμάτων.
• Εναλλακτικά του πλυσίματος χεριών, μπορεί να εφαρ-
μοστεί καλό τρίψιμο των χεριών με αντισηπτικό αλκοο-
λούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη.

Τι να κάνω αν έχω στενή επαφή με κάποιον που υπο-
ψιάζομαι πως έχει COVID-19;
Επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 210 5212054) και μην 
πραγματοποιήσετε επίσκεψη σε χώρο παροχής υπηρε-
σιών υγείας χωρίς πρότερη ενημέρωση του ΕΟΔY.

Μπορεί η μάσκα να με προστατέψει αποτελεσματικά 
από το COVID-19;
Η χρήση μάσκας εμποδίζει τη μετάδοση της νόσου από αυ-
τούς που είναι άρρωστοι στους υπόλοιπους. Η μάσκα χρη-
σιμοποιείται για την προστασία των επαγγελματιών υγείας 
και δεν συστήνεται η χρήση της στον υγιή πληθυσμό.

Ü ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ



Μ
ε στόχο να µη χάνει 
κανένα παιδί µε καρ-
κίνο τη δύσκολη µάχη 
µε τη νόσο, το Κέντρο 
Κυτταρικής και Γονιδια-
κής Θεραπείας για παι-

διά και εφήβους στην Ογκολογική Μονάδα 
Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛ-
ΠΙ∆Α» πρόκειται άµεσα να χορηγήσει νέες 
εξατοµικευµένες θεραπείες σε 12 παιδιά που 
πάσχουν από την πιο δύσκολη και ανθεκτική 
µορφή λευχαιµίας. Οι πρωτοποριακές αυτές 
θεραπείες θα εφαρµοστούν από Έλληνες 
επιστήµονες στο πλαίσιο κλινικής µελέτης η 
οποία ξεκινά από το Κέντρο και αφορά παιδιά 
στα οποία η θεραπεία µε µεταµόσχευση µυε-
λού των οστών δεν ήταν επιτυχής.
Ο επιστηµονικός υπεύθυνος του Κέντρου 
Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας, ο 
παιδίατρος-αιµατολόγος Ευγένιος Γουσέτης, 

επισηµαίνει: «Έχουµε συνεννοηθεί µε δύο 
κέντρα, ένα στη Γερµανία και ένα στην Αµε-
ρική, και η µελέτη αφορά παιδιά που έχουν 
υποτροπιάσει µετά από αλλογενή µεταµό-
σχευση µυελού των οστών, µε οξεία λεµ-
φοβλαστική λευχαιµία, και στα οποία θα 
δοθούν τροποποιηµένα γενετικά κύτταρα. 
∆ώδεκα παιδιά τα οποία δεν θα µπορούν 
να λάβουν το προϊόν που ήδη έχει πάρει 
έγκριση στην Ελλάδα».
Παράλληλα θα ξεκινήσει και µια πολυκε-
ντρική διεθνής µελέτη, στην οποία συµµε-
τέχει το Κέντρο, σχετικά µε τη µεσογειακή 
αναιµία. Η µελέτη ξεκινά από την Αµερική, 
και συγκεκριµένα από τη Βοστόνη, µε τη 
συµµετοχή και άλλων κέντρων της Ευρώ-
πης, όπως από τη Γερµανία, και ο αριθµός 
των ασθενών είναι συνολικά 15. Μέσα 
στους επόµενους δυο-τρεις µήνες αναµέ-
νεται επίσης η έγκριση για τη συµµετοχή 

και παιδιών µε µικρότερη ηλικία.
Ο κ. Γουσέτης κατά τη διάρκεια των εγκαι-
νίων του Κέντρου Κυτταρικής και Γονιδι-
ακής Θεραπείας τόνισε ότι το εργαστήριο 
της µονάδας µεταµόσχευσης µυελού των 
οστών έκανε όλη την έρευνα που είναι 
προϋπόθεση για να προχωρήσει κανείς 
σε τέτοιου είδους θεραπείες.
Οι νέες αυτές θεραπείες δεν µοιάζουν 
µε τα γνωστά φάρµακα, που βασίζονται 
σε χηµικές ουσίες. «Είναι αυτό που λέµε 
ζωντανά φάρµακα. Πρόκειται για κύτταρα 
που τα φτιάχνει κανείς ώστε να κάνουν 
αυτό που θέλουµε. Να φανταστείτε ότι 
αυτή τη στιγµή οι κλινικές µελέτες που γί-
νονται στην Αµερική και στην Ευρώπη σε 
ποσοστό πάνω από 10% αφορούν τέτοιου 
είδους θεραπείες. Σε όλη την ιατρική. Σκε-
φτείτε τι δυναµική έχει αυτή η προσπά-
θεια» σηµείωσε ο κ. Γουσέτης.

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Καινοτό�ες θεραπείες για τον παιδικό καρκίνο 
από την Ογκολογική Μονάδα Παίδων

Οι περισσότεροι από εµάς γνωρίζουµε ότι ο δια-
βήτης είναι µια ασθένεια η οποία εκδηλώνεται 
µε το πέρασµα των χρόνων και αποδίδεται σε 
µεγάλο βαθµό στον ανθυγιεινό τρόπο ζωής µας. 

Υπάρχει όµως και ένα ποσοστό ασθενών που φέρουν από 
µικρή ηλικία τη νόσο, την ονοµαζόµενη και «νεανικός δια-
βήτης». Πάσχουν δηλαδή από διαβήτη τύπου 1, ο οποίος 
είναι ένα αυτοάνοσο νόσηµα και µε τον οποίο θα ζουν όλη 
τους της ζωή, παρά τον χαρακτηρισµό του ως «νεανικού». 
Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των 
διαγνώσεων διαβήτη σε παιδιά, ιδιαίτερα µικρής ηλικί-
ας. Συνολικά, µε βάση τα στοιχεία από την ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση, περίπου 47.300 ασθενείς πάσχουν από 
διαβήτη τύπου 1.
Προκειµένου να καταγραφεί η κατάσταση που επικρατεί 
στη χώρα, η ∆ιαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 
και ο πρόεδρός της, Βασίλης Οικονόµου, διοργάνωσαν 
ηµερίδα µε θέµα «Ο νεανικός διαβήτης» στην αίθουσα 
Γερουσίας της Βουλής. «Πρέπει να αποφορτίσουµε το 
σύστηµα υγείας της χώρας µας, το οποίο είναι νοσοκοµει-
οκεντρικό, και να πάµε στα χαρακώµατα της πρόληψης, 
που είναι προτιµότερα από τα χαρακώµατα της τελευταί-
ας φάσεως. Και θα το αποφορτίσουµε εάν καταφέρουµε 
πολλά πράγµατα που σχετίζονται µε νόσους-µάστιγες, 
όπως είναι ο διαβήτης, συµβάλλοντας στην καταπολέµη-
σή τους µε βάση το περίφηµο επίρρηµα “εγκαίρως”, που 
αφορά και τη διάγνωση αλλά και τον τρόπο ζωής. Και ο 
τρόπος ζωής είναι πολύ πριν πάει κανείς στο νοσοκοµείο 
για να αντιµετωπίσει µια νόσο» ανέφερε ο πρόεδρος της 
Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας.
Ο κ. Οικονόµου σηµείωσε ότι η πολιτεία θα πρέπει να 
σκύψει µε υπευθυνότητα στα προβλήµατα των ασθενών 
και να δεσµευτεί µε αποφασιστικότητα στην εξάλειψη των 

εµποδίων και των στρεβλώσεων που χρονίως τους τα-
λαιπωρούν στη διαχείριση της νόσου τους. Επισήµανε ότι 
3.000 παιδιά και έφηβοί µας πάσχουν από νεανικό διαβή-
τη, στην πιο ευαίσθητη ηλικία του ανθρώπου, και µάλιστα 
πολλές φορές η νόσος τους εισβάλλει αιφνίδια και βαρέ-
ως, µε τεράστια ψυχοσωµατική επίπτωση στα παιδιά και 
στους γονείς τους.
Ιδιαίτερη σηµασία είχε και η τοποθέτηση του Χρήστου ∆α-
ραµήλα, προέδρου της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σωµα-
τείων-Συλλόγων Ατόµων µε Σακχαρώδη ∆ιαβήτη (ΠΟΣ-
ΣΑΣ∆ΙΑ). Όπως ανέφερε, η τακτική του υπουργείου Υγείας 
να δηµιουργεί «προτεραιοποιήσεις» σε κάποιες κατηγορί-
ες χρόνιων παθήσεων και αναπηριών είναι ακατανόητη 
και άδικη, όχι µόνο για τον σακχαρώδη διαβήτη αλλά για 
κάθε χρόνια πάθηση και αναπηρία. Όλες οι κατηγορίες 
χρόνιων παθήσεων και αναπηριών έπρεπε και πρέπει να 

είναι προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας.
Ο χώρος του σακχαρώδους διαβήτη αντιµετωπίζει σοβα-
ρά προβλήµατα, σηµείωσε, µε σηµαντικότερα εξ αυτών 
τα εξής:
•  Ανύπαρκτη είναι η επιτροπή διαπραγµάτευσης για την 

είσοδο νέων ιατροτεχνολογικών υλικών.
•  Η επιτροπή διαπραγµάτευσης φαρµάκων κωλυσιεργεί 

και δεν έχει ως «προτεραιότητα» την έγκριση νέων αντι-
διαβητικών φαρµάκων.

•  Τροµακτική είναι η γραφειοκρατία για την εισαγωγή 
νέων τεχνολογιών, από το κανονιστικό πλαίσιο και τους 
ρυθµιστικούς φορείς της χώρας, όπως ο ΕΟΠΥΥ, καθι-
στώντας χρονοβόρα την εισαγωγή νέων κατηγοριών και 
προϊόντων.

•  Η ύπαρξη κλειστών προϋπολογισµών σε κατηγορίες 
όπου δεν υπάρχει προκλητή ζήτηση δηµιουργεί πολλά 
προβλήµατα και είναι ακατανόητη.

•  Σοβαρές είναι οι ελλείψεις αντιδιαβητικών δισκίων, 
αλλά και των σκευασµάτων ινσουλίνης, πανελλαδικά.

•  Ύπαρξη µητρώων για τον σακχαρώδη διαβήτη «παντού» 
και χωρίς καµία διασύνδεση µεταξύ τους (Η∆ΙΚΑ, ΕΟ-
ΠΥΥ, υπουργείο Υγείας κ.α.).

•  Μη εφαρµογή του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας 
του ΕΟΠΥΥ.

•  Μετακύλιση κόστους στον άνθρωπο µε σακχαρώδη 
διαβήτη, κατά παράβαση του άρθρου 61 του ΕΚΠΥ.

•  Φόβος εξαιτίας της αποχώρησης ήδη από τη χώρα µας 
ποιοτικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων που αφορούν 
τον σακχαρώδη διαβήτη, αλλά και απροσπέλαστα εµπό-
δια για την αντικατάσταση προϊόντων παλαιότερων τε-
χνολογιών.

ΝΕΑΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ 

Σηµαντική η αύξηση των διαγνώσεων τα τελευταία χρόνια
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υγεία

Ο επιστηµονικός υπεύθυνος του Κέντρου Κυτταρικής 
και Γονιδιακής Θεραπείας, Ευγένιος Γουσέτης, µε τη 
Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και µε γιατρούς της Ογκο-
λογικής Μονάδας Παίδων.





www.freesunday.gr20 08.03.2020

άρθρο

ελληνοτουρκικών σχέσεων. Θεωρητικά, είναι διαφορετικά θέματα, 
στην πραγματικότητα το μεταναστευτικό είναι ένα από τα όπλα της 
Τουρκίας στον χειρισμό των σχέσεών της με την Ελλάδα. Μετά 
από τέσσερα χρόνια μεταναστευτικής κρίσης οι υποδομές μας 
είναι ελάχιστες και εδώ πιαστήκαμε, πάλι, χαλαροί. Η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συμφώνησε να χρηματοδοτηθεί και να κρατήσει 
τους μετανάστες-πρόσφυγες, αλλά υποδομές δεν παρέδωσε. Και 
τώρα κατηγορεί την κυβέρνηση για ανεπάρκεια. Την ίδια στιγμή η 
δεξιά πτέρυγα της ΝΔ και πέραν αυτής κατηγορεί την κυβέρνηση 
πάνω κάτω για προδοσία και ανεπάρκεια, ξεχνώντας ότι έτσι παί-
ζουν το παιχνίδι της Τουρκίας. Τα άκρα, όμως, συνηθίζουν να συ-
νεργάζονται, αδιαφορώντας για το εθνικό καλό. Το σίγουρο είναι 
ότι το μεταναστευτικό θα μας ταλαιπωρήσει για πολύ ακόμη, αλλά 
και τα ελληνοτουρκικά θα περάσουν σύντομα από πολλές οξυμέ-
νες φάσεις. Τούτο βέβαια δεν απασχολεί ουσιαστικά κανέναν στην 
κοινωνία. Το μυαλό όλων είναι στην οικονομία, για την ακρίβεια 
στο τι θα βάλει ο καθένας στην τσέπη του. Βλέπετε, δεν βρέθηκε 
κανένας να ζητήσει από την κυβέρνηση να κόψει από τις φοροα-
παλλαγές ή τις αυξήσεις και να δώσει στην εθνική άμυνα. Κατά τα 
άλλα, μας πείραξε το λογότυπο του εορτασμού των 200 ετών της Ε-
πανάστασης (μία είναι η Επανάσταση) δήθεν ως εθνομηδενιστικό. 
Οποία υποκρισία!
Ασχέτως του ότι η κυβέρνηση διαφημίζει με ρυθμούς πολυβόλου 
φοροαπαλλαγές και αυξήσεις, η τακτική της στοχεύει αλλού. Ήδη 
έχει δρομολογήσει συμφωνία με τους εταίρους για μείωση της υ-
ποχρέωσης τήρησης πρωτογενών πλεονασμάτων της τάξης του 
3,5% μέχρι το 2022 και για δυνατότητα χρησιμοποίησης των επι-
στροφών της ΕΚΤ για αναπτυξιακούς στόχους. Ταυτόχρονα, ευθυ-
γραμμιζόμενη με τους επόπτες-εταίρους δημιουργεί τις προϋπο-
θέσεις για επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα και δανεισμό από 
τις αγορές και κατόπιν αυτού σε συμμετοχή στο πρόγραμμα ποσο-
τικής χαλάρωσης. Όλα αυτά δεν πρόκειται να ωριμάσουν πριν από 
το 2021. Από τη στιγμή όμως που θα ωριμάσουν, η κυβέρνηση θα 
αποκτήσει, ως υπερόπλο, μια τεράστια ρευστότητα, την οποία θα 
μπορεί να διοχετεύσει όπου αυτή κρίνει. Ήδη η εμπιστοσύνη ε-
χθρών και φίλων έχει ωθήσει την οικονομία σε ταχύτερους (όχι 
όμως επαρκείς) ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που αποτελεί, σε 

Σ
τις 7 Ιουλίου 2019 η ΝΔ του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη «θριάμβευσε». Είχε κερδίσει τις ε-
κλογές, πριν αυτές γίνουν, χάρη στον αιφνι-
διασμό που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωε-
κλογές, ο οποίος αιφνιδιασμός οδήγησε τον 
κ. Τσίπρα στην άνευ όρων προκήρυξη εκλο-

γών. Κατόπιν βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ συνήλθε, ανέβασε τους τό-
νους, έπαιξε το χαρτί της τρομοκράτησης του κοινού από το 
γεγονός ότι έρχονται οι ακραίοι ανάλγητοι νεοφιλελεύθεροι 
του Μητσοτάκη να σαρώσουν τα πάντα και να πλήξουν τον 
λαό. Ταυτόχρονα έπαιξε και το χαρτί της ταύτισης της μη «μη-
τσοτακικής» ΝΔ με την ακροδεξιά και η μπίλια έκατσε στο 
31,5%. Η ΝΔ άγγιξε το 40% και αυτό ήταν όλο. Αν αφήσουμε 
στην άκρη την (καθόλου ασήμαντη πολιτικά) αυτοδυναμία, το 
απλό ερώτημα είναι: εις τι και γιατί θριάμβευσε η ΝΔ;
Ο ΣΥΡΙΖΑ της κωλοτούμπας και των μνημονίων (το μόνο κόμμα 
που δεν έχασε βουλευτή ψηφίζοντας μνημονιακούς νόμους) έ-
μεινε ψηλά. Το ΚΙΝΑΛ, με δεδομένη την απουσία προσανατολι-
σμού, και κυρίως την υπεσχημένη ακυβερνησία αν η ΝΔ δεν έ-
βγαινε αυτοδύναμη, έμεινε επίσης ψηλά. Τα ακροδεξιά και έως 
ψεκασμού δεξιά κόμματα άθροισαν ικανό ποσοστό. Τι απέμεινε 
για να πανηγυρίσει η ΝΔ ως θρίαμβο;
Η ΝΔ παρέλαβε μια οικονομία στα όρια της νευρικής κρίσης, μια 
και η φορολογική και ασφαλιστική αφαίμαξη είχε γονατίσει τους 
πάντες και ταυτόχρονα συνέχιζε να διώχνει κόσμο και επιχειρή-
σεις από τη χώρα. Οι μισοί ανέμεναν φοροαπαλλαγές, οι άλλοι 
μισοί αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, πράγμα όμως αντιφατικό 
σε μεγάλο ποσοστό. Την ίδια στιγμή η Δικαιοσύνη στα χειρότερά 
της, όπως αποδεικνύει και η εξέλιξη των πραγμάτων στην Προα-
νακριτική της Βουλής. Βασικές δομές του κράτους διαλυμένες, με 
κορυφαίο παράδειγμα τις δημόσιες συγκοινωνίες, βουλιαγμένες 
στα χρέη, να ταλαιπωρούν μέχρις εξουθενώσεως. ΔΕΗ στα όρια 
χρεοκοπίας, χρηματιστήριο ανύπαρκτο, ΕΛΤΑ να παρακρατούν τα 
οφειλόμενα στη ΔΕΗ για να πληρώσουν το προσωπικό τους και 
πάει λέγοντας. Μετά από 10 χρόνια χρεοκοπίας, ασχέτως του τι 
είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση, τίποτα δεν θα ήταν εύκολο.
Στα παραπάνω προστέθηκε η όξυνση του μεταναστευτικού και των 

συνδυασμό με κάποιες εμβληματικές κινήσεις, τη βάση για το μέλ-
λον. Τι μπορεί να λείπει, ύστερα απ’ όλα αυτά;
Τίποτε από τα παραπάνω δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν υ-
πάρξει κοινωνική και εργασιακή ειρήνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανεβεί 
στα κάγκελα, αναθεματίζοντας για το παραμικρό και αναδεικνύο-
ντας ακόμη και εθνικιστικές θέσεις, στη λογική του «ο εχθρός του 
εχθρού μου, φίλος μου». Το ΚΙΝΑΛ τον συναγωνίζεται σε αριστερή 
πρωτοπορία. Οι διάφορες δεξιές ομάδες, εντός και εκτός ΝΔ, έτσι κι 
αλλιώς απεχθάνονται τον Μητσοτάκη. Ουδείς στο εξωτερικό θα πι-
στέψει ότι μπήκαμε στον ενάρετο οικονομικό κύκλο αν έχουμε α-
περγίες και διαδηλώσεις κάθε μέρα. Κι επειδή τα λεφτά θα έρθουν, 
εντέλει, αφού εκφράσουν τελική γνώμη οι αγορές, οι οίκοι και οι 
εταίροι, οτιδήποτε εμφανίζεται στο ενδιάμεσο που μπορεί να δια-
ταράξει την κοινωνική ειρήνη θα λύνεται με κάθε τρόπο. Τούτο 
συνέβη με τον ΠΑΟΚ, τούτο συνέβη με την αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών, τούτο συμβαίνει και με το μεταναστευτικό και τα ελ-
ληνοτουρκικά. Δεν θα έρθει επενδυτής εδώ αν μας δει χρεοκοπημέ-
νους και… ετοιμοπόλεμους!
Η λογική της συναίνεσης που προσπαθεί να επιβάλει ο Μητσοτά-
κης εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς τον στόχο, της ηρεμίας ως το 2021 και 
της οικονομικής αποδέσμευσης της χώρας από τις υποχρεώσεις και 
τα δεινά της χρεοκοπίας και των μνημονίων. Η κοινωνία ελάχιστα 
έχει καταλάβει από αυτά και αναμένει να διατηρήσει και να αποκα-
ταστήσει τα κεκτημένα της, ξεχνώντας ότι μη αλλάζοντας «χούι» α-
ποκλείεται να έρθει διαφορετικό αποτέλεσμα.
Οι αντίπαλοι του Μητσοτάκη, εσωτερικοί και εξωτερικοί, το έχουν 
καταλάβει και έχουν αντιληφθεί ότι, εφόσον αυτός ο σχεδιασμός 
πετύχει, δύσκολα στη συνέχεια θα τον ρίξουν. Θα παγιωθεί η πολι-
τική του κυριαρχία και, πέρα από λεφτά, θα μοιράσει και μεταρρυθ-
μίσεις. Τότε θα θιγούν πραγματικά τα κακώς κείμενα και «κεκτη-
μένα». Όχι μόνο στην οικονομία και στην κοινωνία, αλλά και στην 
πολιτική!
Μ’ αυτά και μ’ αυτά, αποκλείονται οι εκλογές πριν από το τέλος της 
τετραετίας, πολύ περισσότερο αποκλείονται για οικονομικούς λό-
γους (και για τα ελληνοτουρκικά) οι πρόωρες εκλογές. Ο σχεδια-
σμός δείχνει ότι την πρώτη τετραετία θα αποκατασταθεί η οικονο-
μική αυτονομία της χώρας και τη δεύτερη τετραετία θα έρθουν ο 
πραγματικός εκσυγχρονισμός και οι μεταρρυθμίσεις. Και αυτές θα 
φέρουν κι άλλα λεφτά.
Μέχρι τότε, η αντιπολίτευση θα ελεεινολογεί και η κυβέρνηση θα 
προσπαθεί να επιβάλει την ηρεμία, ενίοτε αυτοκαταργούμενη. Δυ-
στυχώς, δεν είμαστε εκπαιδευμένοι στην υπομονή, στον προγραμ-
ματισμό, στην ορθολογική ανάλυση, στην αναμονή των αποτελε-
σμάτων. Θα κάτσουμε καλά μόνο αν μας μοιράζουν ή δείχνουν ότι 
μας μοιράζουν λεφτά.

Η λογική της συναίνεσης που προσπαθεί 
να επιβάλει ο Μητσοτάκης εξυπηρετεί 
τον στόχο της ηρεμίας ως το 2021 και 
της οικονομικής αποδέσμευσης της 
χώρας από τις υποχρεώσεις και τα δεινά 
της χρεοκοπίας και των μνημονίων. Η 
κοινωνία ελάχιστα έχει καταλάβει από 
αυτά και αναμένει να διατηρήσει και να 
αποκαταστήσει τα κεκτημένα της.

Ό,τι θέλει (;) ο λαός!
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ



 ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

Μ
ε τα κρούσματα του κορο-
ναϊού να αυξάνονται μέρα 
με την ημέρα σε παγκόσμιο 
επίπεδο και πόλεις ολό-
κληρες να μπαίνουν σε κα-
ραντίνα, πολλοί τομείς της 

οικονομίας αντιμετωπίζουν δυσάρεστες συνέ-
πειες, εφόσον οι άνθρωποι δεν ταξιδεύουν, δεν 
πηγαίνουν σε θεάματα και σε πολλές περιπτώ-
σεις κλείνονται στο σπίτι τους, είτε επειδή έχουν 
νοσήσει είτε για προληπτικούς λόγους.
Από τους πρώτους τομείς της παγκόσμιας οικο-
νομίας που βιώνουν κρίση λόγω κοροναϊού είναι 
αυτός του θεάματος, καθώς από τον Ιανουάριο μέ-
χρι σήμερα ακυρώνονται διαρκώς φεστιβάλ, πρε-
μιέρες δημοφιλών ταινιών, συναυλίες, γυρίσματα, 
συνέδρια, κλείνουν θεματικά πάρκα της Disney, 
χωρίς κανείς να μπορεί να διευκρινίσει για πόσο 
χρονικό διάστημα θα παραμείνει ο κίνδυνος.

Ακυρώσεις φεστιβάλ
Ακυρώθηκε το Ultra Music Festival, στο Μαϊά-
μι, το οποίο θα διεξαγόταν από τις 20 έως τις 22 
Μαρτίου.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ερυθράς 
Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία, που είχε προ-
γραμματιστεί για τις 12-21 Μαρτίου, αναβλήθηκε. 
«Η εξάπλωση του κοροναϊού είναι μια μάχη με 
την οποία είμαστε όλοι αντιμέτωποι και σεβόμα-
στε όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για να αντα-
ποκριθούμε στην επείγουσα κατάσταση υγείας» 
αναφέρουν οι διοργανωτές σε ανακοίνωσή τους 
και διευκρινίζουν ότι θα οριστούν νέες ημερομη-
νίες.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φό-
ρουμ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ελβετία, 
που είχε προγραμματιστεί για τις 6-15 Μαρτίου, 
ακυρώθηκε.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 
(5-15 Μαρτίου) αναβλήθηκε, με τους διοργανω-
τές να εξετάζουν την προοπτική διεξαγωγής του 
έως τις αρχές Ιουνίου.
Προς ακύρωση πηγαίνει και το CinemaCon, που 
θα ξεκινούσε στις 30 Μαρτίου, ενώ αβέβαιο εί-
ναι και το μέλλον του Φεστιβάλ των Καννών, οι 
διοργανωτές του οποίου αναφέρουν πως «είναι 
νωρίς για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα 
για το πώς θα έχει πάει η εξάπλωση του κορονα-
ϊού ως τον Μάιο».

Αναβάλλονται οι πρεμιέρες
Το πλήγμα για τον κινηματογράφο συνεχίζεται, 

καθώς έχουν ακυρωθεί σημαντικές πρεμιέρες 
και γυρίσματα ταινιών. Για παράδειγμα, η νέα 
ταινία «Τζέιμς Μποντ» και τελευταία με πρωτα-
γωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ, η οποία θα έκανε 
παγκόσμια πρεμιέρα την 1η Απριλίου, αναμέ-
νεται πλέον τον Νοέμβριο.
Τα γυρίσματα της ταινίας «Mission: Impossible 
7» στην Ιταλία σταμάτησαν λόγω της εξάπλω-
σης του κοροναϊού σε πολλές περιοχές της 
χώρας.
Χιλιάδες κινηματογραφικές αίθουσες στην Κίνα 
έχουν κλείσει. Ανάμεσα στις ταινίες που έχουν 
πληγεί, το remake «Mulan» της Disney και η 
«Black Widow» της Marvel.
Από τις 2 Μαρτίου έκλεισαν 38 κινηματογράφοι 
στη Γαλλία, όπως και το 50% των κινηματογρά-
φων στην Ιταλία, με αποτέλεσμα την αναβολή 
προβολής των ταινιών «The Invisible Man» και 
«Onward».

Τεράστιες οι απώλειες
Όπως εκτιμούν οι αναλυτές, 2 δισ. δολάρια 
έχουν χαθεί λόγω της ακύρωσης προβολής 
ταινιών όπως ο τελευταίος «Τζέιμς Μποντ». 
Όσον αφορά το κινεζικό box office, μεταξύ 24 
Ιανουαρίου και 23 Φεβρουαρίου κόπηκαν κι-
νηματογραφικά εισιτήρια αξίας 4,2 εκατ. δο-
λαρίων, με τον αντίστοιχο αριθμό την περσινή 
χρονιά να αγγίζει τα 1,76 δισ. δολάρια. Όπως 
αναφέρει το περιοδικό «Hollywood Reporter», 
η βιομηχανία του θεάματος δεν αποκλείεται να 
χάσει περισσότερα από 5 δισ. δολάρια μέσα σε 
δύο-τρεις μήνες.
Σημαντικές είναι οι απώλειες και από το λου-
κέτο που έχει μπει από τις 25 Ιανουαρίου στην 
Disneyland της Σανγκάης, καθώς και στην 
Disneyland του Χονγκ Κονγκ. Το θεματικό πάρ-
κο της Σανγκάης είχε 11,8 εκατομμύρια επι-
σκέπτες το 2018 και περίπου 1,5 δισ. δολάρια 
κέρδη, ενώ στα ίδια επίπεδα ήταν και τα κέρδη 
του πάρκου του Χονγκ Κονγκ. Και τα δύο ανα-
μένεται να παραμείνουν κλειστά για αρκετό 
καιρό ακόμη.

Πλήγμα και στη μουσική σκηνή
Η μουσική βιομηχανία επίσης γνωρίζει απώ-
λειες, αφού ακυρώνονται σωρηδόν συναυλίες 
και περιοδείες δημοφιλών ερμηνευτών.
Ο ράπερ Stormzy ακύρωσε όλες τις συναυλίες 
του στην Ασία, στο πλαίσιο της περιοδείας του 
«Heavy is the Head». Είχε προγραμματίσει εμ-
φανίσεις σε Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία, 

Κίνα και Νότια Κορέα. «Υπόσχομαι, θα επι-
στρέψω» δήλωσε μετά την ανακοίνωση της 
ακύρωσης των συναυλιών.
Οι BTS έχουν ακυρώσει όλες τις συναυλίες 
τους στη Νότια Κορέα, στο πλαίσιο της παγκό-
σμιας περιοδείας τους «Map of the Soul: 7».
Η Μαράια Κάρεϊ ανέβαλε για τον Νοέμβριο το 
προγραμματισμένο σόου της στη Χαβάη.
Η Αβρίλ Λαβίν ανακοίνωσε την ακύρωση των 
εμφανίσεών της σε Ελβετία, Ιαπωνία, Ταϊβάν, 
Χονγκ Κονγκ και Φιλιππίνες. Η τραγουδίστρια 
από τον Καναδά εξέφρασε τη λύπη της και ευ-
χήθηκε στους θαυμαστές της να παραμείνουν 
υγιείς.
Οι Green Day αποφάσισαν να ακυρώσουν τα 
σόου τους σε Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Φιλιπ-
πίνες, Χονγκ Κονγκ, Ταϊβάν, Νότια Κορέα και 
Ιαπωνία.
Οι Foals ανέβαλαν τρία σόου τους στην Ιαπω-
νία και υποσχέθηκαν στους θαυμαστές τους 
ότι θα δώσουν τις συναυλίες λίγο αργότερα. Οι 
Pixies δεν θα εμφανιστούν στην Ιαπωνία και 
στην Κίνα, ενώ οι National ακύρωσαν δύο συ-

ναυλίες τους στο Τόκιο «προς το συμφέρον της 
δημόσιας υγείας». Ο ερμηνευτής Σαμ Φέντερ 
αναγκάστηκε να ακυρώσει δύο συναυλίες του 
στην Ελβετία λόγω της εξάπλωσης του κορονα-
ϊού και όσο συνεχίζεται η επιδημία είναι βέβαιο 
ότι θα ανακοινώνονται κι άλλες ακυρώσεις.
Μεταξύ άλλων, ακυρώνεται και η παραγωγή της 
33ης σεζόν του ταξιδιωτικού ριάλιτι «Amazing 
Race» που προβάλλεται από το CBS. Υπό τον 
φόβο του κοροναϊού, οι παίκτες του ριάλιτι, 
που γυρνούν όλο τον κόσμο, επέστρεψαν στην 
ασφάλεια του σπιτιού τους και η τηλεοπτική εκ-
πομπή δεν θα προβληθεί.
Τα γραφεία και τα στούντιο της Sony Pictures 
Entertainment έκλεισαν σε Λονδίνο, Παρίσι και 
Πολωνία, με το πλήγμα για μία από τις ισχυρότε-
ρες βιομηχανίες του θεάματος να είναι τεράστιο.
Οι απώλειες κερδών εκτιμάται ότι βρίσκονται 
ακόμη στην αρχή τους, με τους αναλυτές να ση-
μειώνουν ότι αν η επιδημία δεν υποχωρήσει τον 
προσεχή μήνα, οι ακυρώσεις θα συνεχιστούν 
τουλάχιστον έως τον Μάιο.

Ο κοροναϊός χτυπάει 
αλύπητα τη βιομηχανία  
του θεάματος

Υπό τον φόβο της εξάπλωσης, ακυρώνονται φεστι-
βάλ, κινηματογραφικές πρεμιέρες, γυρίσματα ται-
νιών και τηλεοπτικών εκπομπών, αλλά και πολλές 
συναυλίες.“
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 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

Ο
ι μαθησιακές δυσκολίες, ως μια 
«διαφορετικότητα» που παρουσιά-
ζεται στα πρώτα σχολικά χρόνια του 
παιδιού, έχουν σοβαρές ψυχολογι-
κές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές 

συνέπειες στη ζωή του.
Οι μύθοι που έχουν κατά καιρούς επικρατή-
σει για τη δυσλεξία, αλλά και για πολλές άλ-
λες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, η ελλιπής 
πληροφόρηση τόσο των γονιών όσο και των 

εκπαιδευτικών και η άρνηση πολλών γονιών 
να αποδεχτούν τη δυσκολία του παιδιού τους 
έχουν οδηγήσει στη διαστρέβλωση της πραγ-
ματικής εικόνας που παρουσιάζει ένα παιδί 
με δυσλεξία και έχουν ενισχύσει εσφαλμένες 
απόψεις, όπως ότι τα συγκεκριμένα παιδιά εί-
ναι τεμπέλικα ή χαμηλής νοημοσύνης.
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να σημειω-
θεί ότι η δυσλεξία, όπως και οι υπόλοιπες ει-
δικές μαθησιακές δυσκολίες, δεν έχουν καμία 
απολύτως σχέση με τον δείκτη νοημοσύνης 
του παιδιού, το μορφωτικό και κοινωνικό επί-
πεδο των γονιών, το φύλο ή την εθνικότητα, 
και αποτελούν μια διά βίου κατάσταση για το 
άτομο.
Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες σχε-
δόν καθημερινά βιώνουν καταστάσεις όπως 
ντροπή, άγχος, ματαίωση, απογοήτευση, κοι-

νωνική απομόνωση, μελαγχολία και έλλειψη 
αυτοπεποίθησης. Αυτού του είδους οι καταστά-
σεις έχουν σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις 
σε ένα παιδί του δημοτικού και συντελούν στη 
δημιουργία αρνητικής αυτοεικόνας και χαμηλής 
αυτοεκτίμησης. Γενικά, τα εν λόγω παιδιά δύ-
σκολα αναπτύσσουν κίνητρα για μάθηση, εξαι-
τίας του γεγονότος πως δεν επαινούνται πολύ 
συχνά λόγω των χαμηλών επιδόσεών τους, και 
δεν ικανοποιούνται εσωτερικά για τον ίδιο λόγο.
Στις περιπτώσεις που οι δυσκολίες μάθησης συ-
νυπάρχουν με υπερκινητικότητα, οι μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες γίνονται δέκτες δυσμε-
νούς κριτικής τόσο για τις επιδόσεις τους όσο 
και για τη συμπεριφορά τους. Φυσικά, μια τέτοια 
αντιμετώπιση έχει αρνητικά αποτελέσματα στη 
μάθηση και στη διαμόρφωση της προσωπικότη-
τας του παιδιού.
Εξαιτίας όλων αυτών των παραγόντων, τα παι-
διά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν 
πολύ συχνά σχολική άρνηση ή σχολική φοβία. 
Πρόκειται για τον φόβο των παιδιών να πάνε 
στο σχολείο και την έντονη δυσαρέσκειά τους 
να αποχωριστούν τους γονείς τους. Τα παιδιά 
εκδηλώνουν ανυποχώρητη άρνηση να συνεχί-
σουν να πηγαίνουν στο σχολείο και πολύ συχνά 
παρουσιάζουν ψυχοσωματικά συμπτώματα, 
όπως εμετός, πόνος στο στήθος, στομαχόπονος 
κ.λπ. Τα περισσότερα από αυτά τα συμπτώμα-
τα υποχωρούν όταν το παιδί δεν χρειάζεται να 
πάει στο σχολείο, για παράδειγμα τις αργίες, στις 
διακοπές και τα Σαββατοκύριακα. Θα πρέπει να 
σημειωθεί πως γι’ αυτή την άρνηση συνήθως 
δεν υπάρχει προφανής λόγος. Ωστόσο, οι συχνές 
απουσίες των παιδιών οφείλονται σε ποικίλα 
ψυχολογικά προβλήματα.
Με την έγκαιρη διάγνωση και την πρώιμη πα-
ρέμβαση υπάρχει δυνατότητα η δυσλεξία να 
αντιμετωπιστεί και οι δυσκολίες που αντιμετω-
πίζει ένα δυσλεκτικό παιδί να ελαχιστοποιηθούν. 
Η εκτίμηση της συννοσηρότητας και των ψυχο-
κοινωνικών επιπλοκών της δυσλεξίας αποτελεί 
ουσιαστικό μέρος της αξιολόγησης και της θε-
ραπευτικής παρέμβασης. Η σωστή ενημέρωση 
γονιών και εκπαιδευτικών και η δόκιμη συνερ-
γασία τους με τους ειδικούς είναι το κλειδί για 
την ορθή αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολι-
ών, καθώς και όλων των συνεπειών που αυτές 
έχουν στη ζωή ενός παιδιού.

Πώς οι μαθησιακές δυσκολίες 
επηρεάζουν ψυχολογικά το παιδί;
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*  Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός - συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστημονικός σύμβουλος του τομέα Ειδικής Αγωγής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, επιστημονικός 
διευθυντής του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση». eidikospaidagogos.gr

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες σχεδόν καθη-
μερινά βιώνουν καταστάσεις όπως ντροπή, άγχος, 
ματαίωση, απογοήτευση, κοινωνική απομόνωση, 
μελαγχολία και έλλειψη αυτοπεποίθησης. Αυτού του 
είδους οι καταστάσεις έχουν σοβαρές ψυχολογικές 
επιπτώσεις σε ένα παιδί του δημοτικού και συντε-
λούν στη δημιουργία αρνητικής αυτοεικόνας και χα-
μηλής αυτοεκτίμησης.
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ΗΜΕΡΑ

THΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Τ
α πολιτικά ρεπορτάζ δεν έπεσαν έξω. Πράγµατι, ο πρωθυπουργός αναζητούσε 
γυναίκα στη θέση του Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. Ο λόγος προφα-
νής. Σε ολόκληρη την Ε.Ε. οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις θέσεις λήψης 
αποφάσεων, ιδιαίτερα στην πολιτική και στις επιχειρήσεις, ακόµη κι αν η κατά-
σταση ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Το φθινόπωρο του 2015 οι γυναίκες αντι-
προσώπευαν το 29% της σύνθεσης των κοινοβουλίων, ενώ τον Οκτώβριο του 

2015 αντιπροσώπευαν µόλις το 22,7% των µελών των διοικητικών συµβουλίων των µεγαλύ-
τερων εισηγµένων εταιρειών που εδρεύουν στις χώρες της Ε.Ε. Το εντυπωσιακότερο στοι-
χείο είναι πως η µισθολογική διαφορά µεταξύ των δύο φύλων υφίσταται παρά το γεγονός ότι 
οι γυναίκες έχουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο και στο πανεπιστήµιο από τους άνδρες. 
Κατά µέσο όρο, το 2012, 83% των νεαρών γυναικών έφτασαν τουλάχιστον στο επίπεδο της α-
νώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Ε.Ε., έναντι 77,6% των ανδρών. Επίσης, οι γυναί-
κες αντιπροσωπεύουν το 60% των αποφοίτων πανεπιστηµίου στην Ε.Ε.
Ο νόµος 4097/2012 (ΦΕΚ 235Α/3-12-2012) µε τίτλο «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχεί-
ρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας» 

θέτει ως σκοπό του την ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών, την ίση µεταχεί-
ριση στα επαγγελµατικά, στα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, στην κατάρτιση και στους 
όρους εργασίας.
Είναι οι νόµοι αρκετοί; Επίσηµες και λιγότερο επίσηµες έρευνες µαρτυρούν πως όχι. Οι µι-
σθολογικές ανισότητες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε., σύµφωνα µε στοιχεία που πα-
ρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι µια ενοχλητική πραγµατικότητα. Στην Ελλάδα η δια-
φορά των συνολικών αποδοχών µεταξύ των δύο φύλων ανέρχεται στο 45,2%, την ώρα που 
ο ευρωπαϊκός µέσος όρος βρίσκεται στο 41,1%. Παράλληλα, η µέση ωριαία αµοιβή των γυ-
ναικών στην Ευρώπη είναι κατά 16,3% χαµηλότερη από αυτήν των ανδρών. Την ίδια στιγµή 
που τα άµισθα καθήκοντα (νοικοκυριό, φροντίδα των παιδιών ή συγγενικών προσώπων) α-
ναλογούν σε µεγαλύτερη κλίµακα στις γυναίκες απ’ ό,τι στους άνδρες. Οι εργαζόµενοι άνδρες 
περνούν κατά µέσο όρο 9 ώρες την εβδοµάδα σε άµισθες δραστηριότητες, ενώ οι γυναίκες 
26 ώρες, που σηµαίνει τουλάχιστον 4 ώρες κάθε µέρα.
Στο αφιέρωµα που ακολουθεί για την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας οι φιλοξενούµενοί µας 
αναλύουν πώς οι ανισότητες ανάµεσα στα δύο φύλα εξακολουθούν να υφίστανται.



Η 
συζήτηση είναι προβληματική. Δύσκολη. Διότι στην πραγματικότητα 
δεν είναι απαραίτητο να προχωρούν στη δουλειά τους και να αμείβο-
νται γενναιόδωρα οι γυναίκες σκηνοθέτιδες με την αιτιολογία απλώς 
και μόνο ότι είναι γυναίκες σκηνοθέτιδες. Όπως και μια τέτοια συζή-
τηση θα ήταν καλό να γινόταν μια καθημερινή μέρα – όχι τη μέρα της 
«γιορτής της γυναίκας». Διότι το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ποιοι 
σκηνοθέτες (άντρες και γυναίκες), μέσα από τη δουλειά τους και την 

απήχηση που έχει η δουλειά αυτή (στο κοινό, στους κριτικούς, στην ευρύτερη θεατρι-
κή αγορά), αξίζει να προχωρήσουν στις επόμενες δουλειές τους με καλύτερους όρους 
(οικονομικούς και καλλιτεχνικούς). Με άλλα λόγια, το ερώτημα παραμένει πάντα, κατά 
πόσο τηρείται η αξιοκρατία. Κατά πόσο μια καλή δουλειά ενός σκηνοθέτη –ανεξαρτήτως 
του φύλου του– του προσφέρει μια αντίστοιχη επαγγελματική συνέχεια. Κατά πόσο ένας 
καλός σκηνοθέτης –άντρας ή γυναίκα– απολαμβάνει τους καρπούς της αξιοσύνης του.
Μια τέτοια συζήτηση –για την ώρα εντελώς θεωρητική– θα περιλάμβανε, είμαι σίγουρη, 
αρκετούς σκηνοθέτες και των δύο φύλων. Σίγουρα θα περιλάμβανε πιο πολλές γυναί-
κες από αυτές που βλέπουμε πως καταφέρνουν να συνεχίζουν από τη μια δουλειά 
στην επόμενη με μια προοδευτική πορεία ως προς τα μεγέθη των αναθέσεων 
και τα μεγέθη των μισθών τους. Αυτή η απλή μαθηματική λογική μάς δείχνει 
πως πολλές γυναίκες δεν έχουν τις ευκαιρίες που τους αξίζουν λόγω του 
φύλου τους.
Διότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής ενός θεσμού ή ο παραγωγός θέλει να 
νιώθει ασφάλεια. Σιγουριά. Θέλει συνήθως να βρει στον σκηνοθέτη 
ένα πατρικό πρότυπο που θα του εμπνεύσει εμπιστοσύνη πως θα του 
φέρει εισιτήρια και αποδοχή από τους καλλιτεχνικούς κύκλους. Σπά-
νια οι παραγωγοί και οι καλλιτεχνικοί διευθυντές θεσμών, άντρες-
γυναίκες, μπορούν να νιώσουν «ασφάλεια» με μια γυναίκα. Κι ας 
τους φέρει πιο πολλά εισιτήρια. Κι ας τους φέρει την καλλιτεχνι-
κή και την εισπρακτική επιτυχία. Μα –θα πείτε– τι σχέση έχει 
το να νιώθει κανείς «ασφάλεια» με το να κάνει business; 
Πολύ μεγάλη σχέση έχει και η «ασφάλεια» και το «ρί-
σκο» και αυτό μας το αποδεικνύ-
ει ακόμη και το πώς λειτουρ-
γούν οι διεθνείς αγορές. 
Πόσο «ευαίσθητες» είναι 
–οι αγορές– στα θέματα 
αυτά.
Πρέπει, λοιπόν, ειδικά 
σε μια κοινωνία τόσο 
συντηρητική όσο η σύγ-

Η γυναίκα σε ένα 
ανδροκρατούμενο περιβάλλον
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Έχει επικρατήσει κάποια επαγγέλματα να θεωρούνται αντρικά. Σιγά σιγά, όμως, τα οχυρά πέφτουν. Κι ενώ 
όλο και περισσότερες γυναίκες σκηνοθέτες αναλαμβάνουν φιλόδοξα έργα και παραγωγές, πόσο ισότι-
μες τελικά είναι με τους άντρες συναδέλφους τους, καλλιτεχνικά και μισθολογικά; Στα τελευταία βραβεία 
Όσκαρ δεν υπήρξε υποψήφια γυναίκα σκηνοθέτης, ενώ συνολικά στον θεσμό έχουν βραβευτεί μόλις δύο. 
H σκηνοθέτρια Ιόλη Ανδρεάδη* μας περιγράφει το εγχώριο και διεθνές πλαίσιο.

χρονη ελληνική, οι άνθρωποι 
που επιλέγουν τους σκηνοθέτες 
και τις σκηνοθέτιδες να έχουν 
κάνει κάποια προσωπικά βήμα-
τα, στην ψυχή και στο μυαλό τους, 
πριν κάνουν αυτή την επιλογή. Γι’ 
αυτό υπάρχουν και οι λαμπερές 
εξαιρέσεις, των καλλιτεχνικών 
διευθυντών ή των παραγωγών 
εκείνων που νιώθουν επαρκείς 
οι ίδιοι ως προσωπικότητες και 
δεν ψάχνουν συνεχώς την επι-
βεβαίωση που θεωρούν πως 
μπορεί να τους χαρίσει η επιλογή 
ενός αντρικού ονόματος σκηνοθέτη.

Μεγάλη συζήτηση και θα επιστρέψω στην αρχή όσων σας είπα: σημασία έχει να 
προαχθεί η αξιοκρατία. Όχι το να δοθούν ευκαιρίες στις γυναίκες, έτσι γενικώς. 

Γιατί τότε οι ευκαιρίες αυτές θα είναι απλώς εικονικές ευκαιρίες, χωρίς 
πραγματικό, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Θα είναι κινήσεις επικοινω-

νιακού χαρακτήρα που καθόλου δεν θα προχωρήσουν το θέμα. Από 
αυτές που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Και στις οποίες 

είναι υποτιμητικό το να λαμβάνει μέρος μια γυναίκα καλλιτέχνης.
Μακάρι να ωριμάσουμε πιο πολύ ως κοινωνία και τουλάχι-

στον οι άνθρωποι με κάποια αξία να στηρίζουν πιο πολύ τους 
άλλους ανθρώπους με αξία, όπως η Λόρα Ντερν, που είπε, 

καθώς βραβευόταν με το Όσκαρ της, πόσο θα άξιζε να πά-
ρει το Όσκαρ Σκηνοθεσίας η Γκρέτα Γκέργουιγκ. Αυτή η 

σύντομη αναφορά σε κάτι μακριά από εμάς, επειδή με 
ρωτήσατε και για το διεθνές πλαίσιο. Με την επιφύ-

λαξη πάντα του επικοινωνιακού τρικ ή του συρμού 
στα πράγματα. Ωστόσο, επειδή είδα την ται-

νία της, τις «Μικρές Κυρίες», 
ναι, θα το άξιζε όντως 
ένα μεγάλο βραβείο η 
σκηνοθεσία της. Και όχι 
επειδή είναι γυναίκα, 

αλλά επειδή έκανε 
μια πολύ καλή ται-

νία.

*Αυτό το διάστημα παίζονται οι παρα-
στάσεις της «Πόλεμος και Ειρήνη» στο 
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και «Περη-
φάνια και Προκατάληψη» στο Θέατρο 
Αλκυονίς.



Υπάρχει ένα βίντεο που είναι ιδιαίτε-
ρα δημοφιλές τις τελευταίες μέρες 
στο διαδίκτυο. Η Σίνθια Νίξον, πρω-
ταγωνίστρια στη σειρά «Sex & the 

City», ακτιβίστρια και πολιτικός, ερμηνεύει 
ένα ποίημα της Καμίλ Ρέινβιλ με τίτλο «Να 
είσαι μια κυρία, είπαν». Αξίζει να το διαβάσε-
τε ολόκληρο.

Ένα μικρό απόσπασμα αυτού σε ελεύθε-
ρη μετάφραση έχει ως εξής: «Να είσαι μια 
κυρία, είπαν. Μη μιλάς πολύ δυνατά. Μη 
μιλάς πάρα πολύ. Μην πιάνεις τόσο χώρο. 
Μην κάθεσαι έτσι. Μη στέκεσαι έτσι. Μην εί-
σαι απειλητική. Γιατί είσαι τόσο μίζερη; Μην 
είσαι σκύλα. Μην είσαι τόσο αφελής. Μην 
είσαι διεκδικητική. Μην υπερβάλλεις. Μην 
είσαι τόσο συναισθηματική. Μην κλαις. Μη 
φωνάζεις. Μη βρίζεις. Να είσαι παθητική. 
Να είσαι υπάκουη. Να αντέχεις τον πόνο. Να 
είσαι ευχάριστη. Μην παραπονιέσαι…».
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυ-
ναίκας, το ποίημα αυτό στέκεται ως υπεν-
θύμιση ότι η εμπειρία του να είσαι κορίτσι 
μπορεί να είναι γεμάτη με κριτικές για την 
εμφάνιση, το βάρος, τη συμπεριφορά, τις σε-
ξουαλικές πρακτικές, την απειλή της βίας ή 
του βιασμού.
«Να είσαι μια κυρία, είπαν. Μη σε βιάσουν. 
Να προστατέψεις τον εαυτό σου. Μην πιεις 
πολύ. Μην περπατάς μόνη σου. Μη βγαίνεις 
πολύ αργά. Μη φαίνεσαι εύκολη. Μην τρα-
βάς την προσοχή… Μη λες ναι. Μη λες όχι».
Ως νέα μητέρα και η ίδια, αναρωτιέμαι πώς 
μεγαλώνουμε τα μικρά κορίτσια στην ελ-
ληνική οικογένεια. Υπάρχουν διαφορετικές 
απαιτήσεις για το αγόρι και το κορίτσι εντός 
του οικογενειακού πλαισίου; Εντός του σχο-
λείου; Εντός της κοινωνίας; Και, τελικώς, 

προετοιμάζουμε σωστά μια έφηβη ώστε να 
γίνει μια γυναίκα με αυτοεκτίμηση, που θα 
διεκδικήσει τον ισότιμο ρόλο της στην ενήλι-
κη κοινωνία;
Αρκετές έρευνες υποδεικνύουν πως ο επι-
πολασμός της κατάθλιψης δείχνει αυξητικές 
τάσεις και φαίνεται να είναι πιο έντονος στα 

Πώς μεγαλώνουμε  
τα μικρά κορίτσια 
στην ελληνική 
οικογένεια;

ΟΧΙ 
ΑΠΛΩΣ 
ΑΥΤΗ 

ΤΗ ΜΕΡΑ 
ΑΛΛΑ 
ΠΑΝΤΑ

Διατηρούνται ακόμη τα στερεότυπα; Έχει διαφορετική θέση στην οικογένεια 
και στο σχολείο το κορίτσι από το αγόρι; Προετοιμάζουμε σωστά μια έφηβη 
ώστε να γίνει μια γυναίκα με αυτοεκτίμηση, που θα διεκδικήσει τον ισότιμο 
ρόλο της στην ενήλικη κοινωνία; Η δρ. Φοίβη Σπέη*, εργοθεραπεύτρια-
ψυχολόγος, απαντά.
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έφηβα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια. Μάλι-
στα οι αναλογίες που αναφέρονται στην επίση-
μη βιβλιογραφία φτάνουν το 4:1, με τα κορίτσια 
να υπερτερούν. Παρομοίως στις διατροφικές 
διαταραχές, και σύμφωνα με τις διαθέσιμες 
στατιστικές σαφώς μεγαλύτερα ποσοστά έφη-
βων κοριτσιών έχουν διαγνωστεί με νευρογε-
νή ανορεξία, νευρογενή βουλιμία και επεισό-
δια υπερφαγίας-αδηφαγίας.
«Να είσαι μια κυρία, είπαν. Μην είσαι πολύ χο-
ντρή. Μην είσαι πολύ αδύνατη… Φάε και λίγο. 
Αδυνάτισε… Πρόσεχε τι τρως… Στους άντρες 
αρέσει να έχεις λίγο κρέας στα κόκαλά σου…»
Όσον αφορά τις απόπειρες αυτοκτονίας στην 
εφηβεία, για μία ακόμη φορά υπερτερούν τα 
κορίτσια.
Αυτό παρατηρείται άραγε γιατί τα κορίτσια είναι 
πιο «πρόθυμα», πιο κοινωνικά εκπαιδευμένα 
να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους και άρα 
διαγιγνώσκονται πιο εύκολα με κατάθλιψη; Εί-
ναι ίσως πιο «ευαίσθητες» από τα αγόρια; Πιο 
«αδύναμες»; Ή μήπως συμβαίνει κάτι άλλο; 
Κάτι βαθιά ριζωμένο στα κοινωνικά πρότυπα, 
στο κοινωνικό πλαίσιο και στην κουλτούρα 
μέσα στην οποία μεγαλώνουμε τα παιδιά μας;
Εστιάζοντας πρώτα στο οικογενειακό σύστη-
μα, τα παιδιά στρέφονται σ’ εμάς, τους ενή-
λικες, τους γονείς, για την εκπλήρωση των 
βασικών αναγκών τους, για πληροφορίες και 

συμβουλές, για αγάπη και φροντίδα. Παρα-
τηρούν αυτό που λέμε και κάνουμε και, είτε 
συνειδητά είτε όχι, διαμορφώνουν τον εαυτό 
τους με βάση τους γονείς τους.
Σίγουρα οι γονείς επιθυμούν οι γιοι και οι κό-
ρες τους να πετύχουν, να αναπτυχθούν και να 
εξελιχθούν σε υγιείς και χαρούμενους ενήλι-
κες. Ανησυχούν για τους κινδύνους –πραγ-
ματικούς ή φανταστικούς– στους οποίους 
εκτίθενται οι γιοι και οι κόρες τους και θέλουν 
να τους προστατέψουν. Αλλά ίσως οι γονείς 
να χρειάζεται να εστιάσουν και στις δεξιότητες 
που απαιτούνται για την προώθηση δίκαιων 
προτύπων, στάσεων και ρόλων όσον αφορά 
το φύλο για τα παιδιά.
Εστιάζοντας απλά και μόνο στα ζητήματα ψυχι-
κής υγείας που αναφέρθηκαν εδώ, είναι ζω-
τικής σημασίας να μεγαλώσουμε την επόμενη 
γενιά κοριτσιών ώστε να βλέπουν τον εαυτό 
τους ως τον εαυτό τους και όχι ως προϊόν κοι-
νωνικών προσδοκιών.
Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει να μεγαλώσουμε τα 
κορίτσια μας με αυτοσυνείδηση, καλλιεργώ-
ντας την ενσυναίσθηση, παρέχοντας ευκαιρίες 
για την ανάπτυξη της διεκδικητικότητας, για 
την ανάπτυξη της προσωπικής τους δυναμι-
κής, για την αναγνώριση των συναισθημάτων 
και την έκφραση αυτών. Σημαίνει να μεγαλώ-
σουμε ανθεκτικούς ανθρώπους.

*Η δρ. Φοίβη Σπέη είναι ιδιο-
κτήτρια του «Φοίβη Σπέη – Ρόδι. 
Κέντρο Παιδιού, Εφήβου και 
Οικογένειας» (Ιάσ. Μαράτου 11, 
Ζωγράφου, τηλ. 210 7774040).



Σ
ε μια κατάμεστη αίθουσα, με παρούσες 
πάνω από 110 γυναίκες, η πρόεδρος του 
ICC Women, Μαρίνα Οφλούδη-Γιαβρό-
γλου, ανακοίνωσε επίσημα τα οκτώ επί-
τιμα μέλη και την εννεαμελή Συντονιστι-
κή Επιτροπή του Γυναικείου Τομέα του 
Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου της 
Ελλάδας, ακριβώς έναν χρόνο μετά την 

ίδρυσή του.
Στην εναρκτήρια ομιλία της εκδήλωσης του ICC Women, 
με τίτλο «Women on Boards», η κ. Γιαβρόγλου, πρόεδρος 
της Soya Mills, επισήμανε: «Το μυστικό για να πετύχουμε 
μεγαλύτερο αριθμό γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εί-
ναι ένα: Οι γυναίκες πρέπει να δουλέψουμε μαζί. Υπάρχει 
χώρος για όλες και μπορούμε να δούμε όλες μαζί τον ήλιο 
να λάμπει. Το “εγώ” πρέπει να φύγει και να έρθει το “εμείς”. 
Όλες μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά. Γιατί εμείς, οι γυ-
ναίκες, το αξίζουμε και μπορούμε».
Ο πρόεδρος του ICC Hellas, Πέτρος Δούκας, που είχε λάβει 
την πρωτοβουλία για τη δημιουργία, πριν από έναν χρόνο, 
του ICC Women, ήταν φανερά συγκινημένος. «Συγχαίρω 
όλες σας», τόνισε, «για την ωρίμανση των δράσεων και τη 
μαζικότητα του ICC Women, ενώ πιστεύω ακράδαντα ότι η 
διεθνοποίηση και η δικτύωση με τις διακεκριμένες Ελλη-
νίδες του εξωτερικού θα συμβάλει στην ισχυροποίηση του 
οράματός σας».

Τα πρώτα οκτώ επίτιμα μέλη του ICC Women είναι:
•  Πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας: Φιλάνθρωπος και 

πρόεδρος του LIFELINE HELLAS
•  Άννα Διαμαντοπούλου: Πρώην υπουργός Παιδείας, εκ 

των ιδρυτών των think tanks «Friends of Europe» & 
«Notre Europe»

•  Μάρα Καρέτσου: Πολυβραβευμένη καλλιτέχνις - γλύ-
πτρια διεθνούς ακτινοβολίας

•  Λούκα Κατσέλη: Πρώην υπουργός Οικονομικών, τελευ-
ταία δημιούργησε για την προώθηση επενδυτικών πρω-

τοβουλιών το Match2invest
•  Νέλλη Κάτσου: Μέλος και πρώην CEO της Pharmathen, 

κορυφαίας φαρμακευτικής εταιρείας σε όλη την Ευρώπη
•  Όλγα Κεφαλογιάννη: Πρώην υπουργός – έχει εκλεγεί 

τρεις φορές πρώτη σε ψήφους βουλευτής της Α΄ Αθη-
νών με τη ΝΔ

•  Ρόδη Κράτσα: Περιφερειάρχης Ιονίων, πρώην ευρω-
βουλευτής και η πρώτη Ελληνίδα αντιπρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου

•  Χριστίνα Σακελλαρίδη: Πρόεδρος του Πανελληνίου Συν-
δέσμου Εξαγωγέων και μεγάλη προσωπικότητα της γυ-
ναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

Τα εννέα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ICC 
Women:
•  Mαρίνα Γιαβρόγλου: Επικεφαλής του ICC Women - πρό-

εδρος της Soya Mills
•  Ελένη Γιαννοπούλου: Νομικός
•  Κατερίνα Διαμαντοπούλου: Πρόεδρος της Hay Group και 

CEO της KornFerry στην Ελλάδα
•   Αμαλία Καραγκούνη-Κύρτσου: Καθηγήτρια Βιολογίας 

στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•  Πηνελόπη Λαζαρίδου: Γενική διευθύντρια Χρηματοοικο-

νομικών Υπηρεσιών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - εκτελεστικό μέλος του 
Δ.Σ. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

•  Αγγελική Μπούρα: Εμπειρογνώμονας πρεσβευτής σύμ-
βουλος ΥΠΕΞ για ενεργειακά θέματα

•  Ειρήνη Νικολοπούλου: Founder eirinika.gr, πρώην πα-
ρουσιάστρια ειδήσεων - σύμβουλος Επικοινωνίας του 

ICC Women:  
Η ισχύς εν τη ενώσει
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Η κ. Αγγελική Μπούρα, η κ. Μαρίνα Οφλούδη-Γιαβρόγλου, η κ. Πηνελόπη Λαζαρίδου, ο κ. Πέτρος Δούκας και η κ. Αμαλία Καρα-
γκούνη-Κύρτσου.

Η κ. Ειρήνη Νικολοπούλου, η κ. Άννα Διαμαντοπούλου, η κ. 
Νέλλη Κάτσου, η κ. Μαρίνα Οφλούδη-Γιαβρόγλου, η κ. Χριστίνα 
Σακελλαρίδη, η κ. Λούκα Κατσέλη και η κ. Όλγα Κεφαλογιάννη.Η κ. Μαρίνα Οφλούδη-Γιαβρόγλου με την κ. Λούκα Κατσέλη.



ΟΧΙ 
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ΑΥΤΗ 

ΤΗ ΜΕΡΑ 
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ΙCC Women
•  Ελένη Παπακωνσταντίνου: Νομική 

σύμβουλος σε μεγάλες επιχειρήσεις
•   Αλεξία Τασούλη: Δημοσιογράφος δι-

πλωματικού ρεπορτάζ του Open TV

Το ICC Women προβαίνει στη δημιουρ-
γία οκτώ τομέων, ώστε να λειτουργήσει 
πανελλαδικά, αλλά και στη δικτύωση των 
Ελληνίδων του εξωτερικού:
1. Επιχειρηματικότητα
2. Ανάπτυξη, Επενδύσεις, Οικονομία, Του-
ρισμός, Φορολογικά
3. Απόδημος Ελληνισμός, Διπλωματία
4. Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια
5. Αγροτική Ανάπτυξη
6. Πολιτισμός, Ισότητα, Αθλητισμός, Εκ-
παίδευση, Media
7. Νομικά, Δικαστικά Θέματα
8. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Αλληλεγ-
γύη

Το ICC Women είναι η δυναμική και σύγ-
χρονη ένωση γυναικών επαγγελματιών, 
διακεκριμένων ηγετικών στελεχών και 

επικεφαλής εταιρειών που επιδιώκουν 
τη βελτίωση των συνθηκών και την εν-
δυνάμωση της θέσης των γυναικών στον 
επιχειρηματικό κλάδο της Ελλάδας με τη 
συνδρομή του παγκόσμιου networking 
του ICC.
Όραμα του ICC Women είναι:
•  Να συμβάλει καθοριστικά, αξιοποιώ-

ντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
γυναίκας, στην επόμενη μέρα της Ελλά-
δας.

•  Να δημιουργήσει τις κατάλληλες βάσεις 
και συνθήκες ώστε οι αυριανές γενιές 
της Ελλάδας να περάσουν επιτέλους σε 
μια υγιή ανάπτυξη.

•  Για τις Ελληνίδες επιχειρηματίες των 
πέντε ηπείρων να καταστεί σημείο ανα-
φοράς.

•  Το με κάθε τρόπο διεκδικούμενο 
όραμα σε παγκόσμια κλίμακα για το 
empowerment of women να ενσωμα-
τωθεί στη στρατηγική του.

•  Να αλλάξει τη νοοτροπία των Ελλήνων 
και Ελληνίδων, ώστε να επιχειρούν σε 
ισότιμο περιβάλλον μέχρι το 2030.

Η κ. Ειρήνη Νικολοπούλου με τον πρόεδρο του ICC 
Hellas, κ. Πέτρο Δούκα.

Η πρόεδρος του ICC Women,  
κ. Μαρίνα Οφλούδη-Γιαβρόγλου. 



Κ
άποτε, σε μια Ελλάδα όχι τόσο μακρινή, οι άντρες σφύριζαν θαυμαστικά σε 
μια γυναίκα στον δρόμο, μερικοί την ακολουθούσαν και ζητούσαν χαμη-
λόφωνα τον αριθμό του τηλεφώνου της, ενώ ελάχιστοι –πιο λιμασμένοι– 
δεν δίσταζαν να τη χουφτώσουν κιόλας (με αποτέλεσμα κανένα χαστούκι 
ή ξεφωνητά). Κάποτε, πριν λίγα χρόνια, φλερτάραμε ασύστολα στα μπαρ κι 
ενίοτε χανόμασταν στις τουαλέτες με κάποιο ταίρι πρόσκαιρο που κόρωνε 

ευσύνοπτα τις αισθήσεις μας. Στη χρυσή μας νιότη, ελλείψει χρημάτων, σβήναμε τα πάθη 
μας σε οικοδομές και γιαπιά, ενώ το αγιάζι πάγωνε τα γυμνά μας μέλη και κινδυνεύαμε να 
τσαλαβουτήσουμε σε φρέσκο ασβέστη ή να μας καταπιεί κάποιο ανοιχτό φρεάτιο.
Σήμερα η κόρη μου διαμαρτύρεται γιατί τα αγόρια δεν φλερτάρουν πια, ενώ, από την άλλη 
πλευρά, οι νέοι άντρες κατηγορούν τις κοπέλες ότι το μόνο που κοιτούν λατρευτικά είναι το 
κινητό τους.
Δεν χρειάζεται το κίνημα κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης για να σβήσει ο σπινθήρας 
του φλερτ. Αρκούν οι σεξουαλικοί ιστότοποι. Κάποτε πληρώναμε αδρά για ένα τεύχος του 
«Playboy», σήμερα αρκεί να ανοίξεις τον υπολογιστή σου.
Η σεξουαλική παρενόχληση είναι μια ακόμη παραφυάδα της αμερικάνικης ψυχοπαθολογί-
ας που εμβαπτισμένη σε έναν νέο πουριτανισμό επιζητά την αποστείρωση και την επιβολή 
μιας ξενοφοβίας – ακόμη και ως προς το άλλο φύλο. Σε λίγο θα ζητήσουν να πάψει και η 
κατανάλωση αλκοόλ σαν κάποιες γραίες στις ταινίες γουέστερν που εισβάλλουν στα σα-
λούν και απαιτούν να σερβίρεται μόνο σουμάδα.

* «Η σκιά του Κυβερνήτη» είναι ο τίτλος του τελευταίου βιβλίου του Άρη Σφακιανάκη, που 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος.

Η παρακαταθήκη 
του #metoo
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Το παγκόσμιο κύμα 
διαμαρτυρίας κατά 

της σεξουαλικής 
παρενόχλησης 

έδωσε ώθηση στο 
γυναικείο κίνημα, 
επηρέασε όμως 

και τις σχέσεις 
άντρα-γυναίκας.  

Σε ποιον βαθμό και 
με ποιον τρόπο;  
Ο συγγραφέας 

Άρης Σφακιανάκης* 
απαντά.
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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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Η κορυφαία έκδοση της καινούργιας Octavia είναι διαθέσιμη και στους δύο τύπους 
αμαξωμάτων, ενώ είναι και το πρώτο plug-in υβριδικό σπορ μοντέλο της Skoda.

Το Prophecy Concept EV  
παρουσιάζει το μελλοντικό 
όραμα της Hyundai

Τo νέο Peugeot 208 αναδείχθηκε 
Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2020

Με τη διαχρονική σχεδίαση ενός κλασικού αυτοκινήτου, το Prophecy 
είναι εμπνευσμένο από τη σχεδιαστική φιλοσοφία Sensuous 
Sportiness της εταιρείας και ενσωματώνει την Optimistic Futurism, 

την επόμενη πτυχή της σχεδιαστικής της φιλοσοφίας.
To Prophecy δημιουργεί νέα στάνταρ για τα ηλεκτρικά μοντέλα, καθώς 
διαθέτει μια σιλουέτα τέλειων αναλογιών. O εξωτερικός σχεδιασμός του 
διαπνέεται από ένα καθαρό, συνεχές streamline που εκτείνεται από ε-
μπρός προς τα πίσω. Επιπλέον, η τεχνολογία προοδευτικού φωτισμού με 
τεχνολογία pixelated είναι ενσωματωμένη στα φωτιστικά σώματα, στους 
προβολείς και στην αεροτομή, αντανακλώντας τα σχεδιαστικά χαρακτη-
ριστικά που παρουσιάστηκαν στο Hyundai 45 concept.
Ο εσωτερικός σχεδιασμός του Prophecy αξιοποιεί πλήρως τα πλεονε-
κτήματα που προσφέρει η ηλεκτρική πλατφόρμα της Hyundai. Ένα βα-
σικό χαρακτηριστικό είναι το σύστημα διεύθυνσης, όπου δεν συναντούμε 
τιμόνι αλλά δύο χειριστήρια τύπου joystick. Έτσι, εξασφαλίζεται μεγαλύ-
τερος χώρος και σε συνδυασμό με τα εργονομικά καθίσματα παρέχεται 
μεγαλύτερη άνεση στους επιβαίνοντες στην καμπίνα.

Το νέο Peugeot 208 αναδεί-
χθηκε «Αυτοκίνητο της Χρο-
νιάς 2020» στις 2 Μαρτίου, 

στη Γενεύη, από μια επιτροπή 60 
διεθνούς κύρους Ευρωπαίων 
δημοσιογράφων αυτοκινήτου. Η 
κριτική επιτροπή αποθέωσε την 
γκάμα κινητήρων του 208, δηλώ-
νοντας: «Το Peugeot 208 προσφέ-
ρει τη δύναμη της επιλογής, καθώς 
διατίθεται με ηλεκτρικό κινητήρα 
και με κινητήρες βενζίνης και πε-
τρελαίου». Η επιτροπή έκανε λόγο 
και για το τολμηρό design και την 
πρωτοποριακή τεχνολογία του. Το 
208, όντας ήδη best-seller, αποτε-
λεί το πρώτο Peugeot της συγκεκριμένης κατηγορίας (B Segment) που 
κατακτά τον πολυπόθητο τίτλο του ευρωπαϊκού «Αυτοκινήτου της Χρο-
νιάς». Βέβαια, το Peugeot 208 είναι το 6ο συνολικά αυτοκίνητο της γαλ-
λικής μάρκας που κατακτά αυτόν τον τίτλο.

Η νέα και υβριδική Skoda Octavia RS  
έχει 245 ίππους

Το σύστημα πρόωσης είναι το γνωστό του ομίλου 
Volkswagen με τον 1.4 TSI των 150 ίππων και έναν 
ηλεκτροκινητήρα 115 ίππων, με αποτέλεσμα η συν-
δυαστική απόδοση να είναι 245 ίπποι και 400 Nm. 

Η μπαταρία είναι ιόντων λιθίου 13 kWh και εξασφαλίζει η-
λεκτρική κίνηση για έως και 60 χιλιόμετρα κατά WLTP. Η 
φόρτισή της διαρκεί 6 ώρες σε κοινή οικιακή πρίζα και 3,5 
ώρες σε Wallbox.
Το κιβώτιο είναι αυτόματο by wire και μεταδίδει την 
κίνηση στους εμπρός τροχούς. Όσο για τις επιδόσεις, 

σημειώστε 0-100 σε 7,3 δεύτερα και τελική ταχύτητα  
225 χλμ./ ώρα.
Αισθητικά, η Octavia RS διαφοροποιείται με τη μαύρη της 
μάσκα και τα οριζόντια φώτα ομίχλης, τους πιο επιθετικούς 
προφυλακτήρες και τη μικρή αεροτομή στο χείλος του πορ-
τμπαγκάζ. Οι ζάντες είναι στάνταρ 18 ιντσών, ενώ από τις δύο 
απολήξεις μόνο η αριστερή είναι ενεργή.
Στην πορεία θα παρουσιαστούν και οι εκδόσεις της Skoda 
Octavia RS με τον 2.0 TSI που θα αποδίδει επίσης 245 ίππους 
και των 2.0 TDI των 200 ίππων.
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Το Spring Electric θα είναι το πρώτο ηλεκτρικό Dacia

Το συγκεκριμένο πρω-
τότυπο μοντέλο θα α-
ποτελέσει τη βάση για 

το πρώτο ηλεκτρικό μο-
ντέλο της Dacia, που θα κυ-
κλοφορήσει μέσα στο 2021. 
Όπως ήταν αναμενόμενο, το 
concept της Dacia βασίζε-
ται στο ηλεκτρικό Renault 
City K-ZE που πωλείται στην 
Κίνα κι έτσι η αυτονομία του 
θα είναι τουλάχιστον 200 χι-
λιόμετρα.
Δεν λέμε πολύ παραπάνω, 
αφού μια μεγάλη μπαταρία 
θα ανέβαζε σημαντικά το 
κόστος του ηλεκτρικού 
Dacia. Σχεδιαστικά, πά-
ντως, το Spring Electric ξεφεύγει από τα καθιερωμένα της εταιρείας και προσεγγίζει το πρότυπο της Renault.
Από κει και πέρα, το μοντέλο που θα δούμε στους δρόμους θα έχει μήκος κάτω από τα 4 μέτρα. Το πρωτότυπο των 3,73 μέτρων 
ξεχωρίζει από το κόμπακτ σχήμα με τη νέα μάσκα και τα φωτιστικά σώματα. Στο εσωτερικό αναμένεται να υιοθετηθεί το στιλ του 
City K-ZE με την επιμέλεια της Dacia.



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

Μπορεί στην Ελλάδα να υπάρχει… ησυχία αυτό 
το Σαββατοκύριακο, αλλά τα µεγάλα ευρωπα-
ϊκά πρωταθλήµατα έχουν κανονικά αγωνιστι-
κές και η δράση ανεβαίνει στο κατακόρυφο. 
Φυσικά, εκτός από το αγωνιστικό ενδιαφέ-

ρον, είναι και το στοιχηµατικό κοµµάτι που απασχολεί ιδιαίτερα το 
κοινό. Έτσι, η προσοχή µας στρέφεται σε τέσσερις διοργανώσεις: 
τα πρωταθλήµατα της Ισπανίας, της Γερµανίας, της Γαλλίας και της 
Τουρκίας. Από αυτούς τους θεσµούς προκύπτουν οι τέσσερις βασι-
κές επιλογές µας γι’ αυτή την εβδοµάδα.
Οι προτάσεις Στοιχήµατος ξεκινάνε από τη La Liga. Απόψε, στις 
19:30, η Βιγιαρεάλ υποδέχεται τη Λεγκανές στο «Μαδριγάλ». Είναι 
η 27η αγωνιστική της διοργάνωσης και το παιχνίδι έχει µεγάλη βαθ-
µολογική σηµασία. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην όγδοη θέση της 
κατάταξης µε 38 πόντους και στο -5 από την εξάδα. ∆ίνουν τη δική 
τους µάχη για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και οφείλουν να εκµεταλ-
λεύονται την έδρα τους σε κάθε ευκαιρία. Αυτό πράττουν τον τελευ-
ταίο καιρό, µετρώντας δύο σερί νίκες στο «Μαδριγάλ» για το πρω-
τάθληµα. Από την άλλη, η Λεγκανές είναι προτελευταία και πλέον 
απέχει πέντε πόντους από τη σωτηρία. Η απώλεια του Μπρέιθγου-
εϊτ ήταν καθοριστική για τους φιλοξενούµενους, που δεν µπορούν 
να βρουν λύσεις στο επιθετικό κοµµάτι. Επίσης, αµυντικά παρουσι-
άζουν πολλά κενά. Αγνοούν τη νίκη εδώ και τέσσερα µατς και έχουν 
πολύ δύσκολο έργο σήµερα. «Άσος» σε απόδοση 1.80.

Κερδίζει η Μάιντς
Στη Γερµανία τώρα, η Μάιντς φιλοξενεί τη Φορτούνα Ντίσελντορφ 
για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήµατος. Το παιχνίδι µπορεί να 
χαρακτηριστεί και ντέρµπι παραµονής! Η Μάιντς εντοπίζεται στη 
15η θέση µε 25 πόντους. Ακριβώς από κάτω της, στη θέση που οδη-
γεί στα µπαράζ παραµονής, βρίσκεται η Φορτούνα, µε 21 βαθµούς. 
Αµφότερες οι οµάδες αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα στην 
άµυνα. ∆έχονται φάσεις και γκολ µε χαρακτηριστική ευκολία. Αυτό 
έχει κοστίσει σε αποτελέσµατα. Η Μάιντς, όµως, δείχνει ένα βελ-
τιωµένο πρόσωπο πρόσφατα. Στην έδρα της είναι αήττητη τις δύο 
τελευταίες αγωνιστικές, µε µία νίκη και µία ισοπαλία. Η Φορτούνα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
«Στήριγµα» η Βιγιαρεάλ!

Ντίσελντορφ έχει µόλις µία νίκη στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές, 
ενώ αποκλείστηκε στο Κύπελλο από την αδύναµη Σααρµπρίκεν. Το 
µατς µοιάζει… ζωής και θανάτου για τις δύο αντιπάλους. Θεωρούµε ότι 
οι γηπεδούχοι, µε τη βοήθεια του κόσµου τους, θα το πάρουν. Πάµε 
µε τον «άσο» στο 2.00.

Με τα γκολ Γαλλία
Μεταφερόµαστε στη Γαλλία και τη Ligue 1. Το πρωτάθληµα µπορεί 
να µην έχει µεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά τον τίτλο, αλλά για τους 
υπόλοιπους στόχους η αγωνία µεγαλώνει όλο και περισσότερο. Στο 
πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής, η Λιλ παίζει εντός έδρας µε τη Λυών, 
στις 22:00. Το µατς είναι πολύ κρίσιµο, µε τους φιλοξενούµενους να 
µη θέλουν να χάσουν επαφή µε την τετράδα. Αυτή τη στιγµή η Λιλ 
είναι τέταρτη µε 46 πόντους και ακολουθεί η Λυών µε 40. Γίνεται α-

ντιληπτό ότι οι φιλοξενούµενοι δεν έχουν περιθώρια για απώλειες. Το 
ιδανικό αποτέλεσµα γι’ αυτούς θα ήταν η νίκη, που θα τους βάλει ξανά 
γερά στο κόλπο για την Ευρώπη. Είναι ανεβασµένοι και θα προσπα-
θήσουν να κάνουν ξανά το παιχνίδι τους. Φυσικά και η Λιλ είναι εξαι-
ρετική οµάδα, σκοράρει διαρκώς και θα διεκδικήσει τους τρεις βαθ-
µούς. Γενικά, περιµένουµε ένα ανταγωνιστικό µατς µε γκολ εκατέρω-
θεν. Επιλέγουµε Goal/Goal σε απόδοση 1.95.
Κλείνουµε τις βασικές επιλογές µας µε έναν αγώνα από το πρωτά-
θληµα της Τουρκίας. Ειδικότερα, για την 25η αγωνιστική της Superlig, 
η Σίβασπορ υποδέχεται τη Γαλατασαράι. Πρόκειται για ντέρµπι κο-
ρυφής, µε τις δύο οµάδες να είναι ισόβαθµες στους 48 πόντους και στο 
-1 από την πρωτοπόρο Μπασακσεχίρ. Τόσο οι γηπεδούχοι όσο και 
οι φιλοξενούµενοι διαθέτουν ποιοτικά ρόστερ. Μάλιστα, είναι και σε 
καλό µοµέντουµ. Η Σίβασπορ µετράει δύο σερί νίκες, ενώ η Γαλατά 
έφτασε τις πέντε συνεχόµενες, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. 
∆εν είναι οµάδες που κλείνονται πίσω, αλλά θα ψάξουν τα γκολ για 
το τρίποντο. Τα πολλά τέρµατα είναι χαρακτηριστικό των περισσότε-
ρων παιχνιδιών τους. Να θυµίσουµε πως και στον πρώτο γύρο είχαµε 
ένα εντυπωσιακό ντέρµπι, µε τη Γαλατά να κερδίζει µε 3-2. Κάτι τέτοιο 
βλέπουµε και σήµερα, µε το Over 2.5 στο 1.80 να κρίνεται αξιόλογο.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη εβδοµάδα. 
Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερωτικό site για το Στοίχηµα 
µπορείτε να βρίσκετε επιλογές για live betting σε όλη τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υπάρχει έ-
ντονη στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Βαγιαδολίδ - Αθλέτικ Μπιλµπάο (08/03, 15:00): Η Βαγιαδολίδ 
παραµένει αήττητη στα πέντε τελευταία µατς µε αντίπαλο την Αθλέτικ. 
Οι γηπεδούχοι θέλουν να τελειώνουν µε την παραµονή και θέλουν 
να εκµεταλλευτούν την κούραση των φιλοξενουµένων, που είχαν και 
Κύπελλο µεσοβδόµαδα. Επιλέγουµε 1 DNB σε απόδοση 1.85.

* Τσέλσι - Έβερτον (08/03, 16:00): Η Έβερτον δέχεται γκολ εδώ 
και έξι συνεχόµενα παιχνίδια. Αυτό µάλλον θα συνεχιστεί απόψε, 
αφού και η Τσέλσι είναι σε καλή κατάσταση. Οι γηπεδούχοι έδειξαν 
καλά στοιχεία µε τη Λίβερπουλ και περιµένουµε ανάλογη εµφάνιση. 
Πάµε µε το Τσέλσι Over 1.5 σε απόδοση 1.80.

* Μπέτις - Ρεάλ Μαδρίτης (08/03, 22:00): Η Μπέτις αγνοεί τη 
νίκη εδώ και επτά µατς, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. 
Βρίσκει απέναντί της τη Ρεάλ, που προέρχεται από µεγάλη νίκη 
στο Κλάσικο και θέλει να µείνει πρώτη. Το 1.75 στο «διπλό» της 
Βασίλισσας έχει αξία.

Goal Tips

* Οσασούνα - Εσπανιόλ (08/03, 13:00): Παιχνίδι που µπορεί να 
αποδειχθεί καθοριστικό για τους φιλοξενούµενους. Η Εσπανιόλ θέλει να 
ξεκολλήσει από τον πάτο της βαθµολογίας και κάθε πόντος µετράει. Θα 
προσέξει πάρα πολύ τα µετόπισθεν, όπως και η Οσασούνα, που δεν έχει 
ξεµπερδέψει µε την παραµονή. Πάµε µε το Under 2.5 σε απόδοση 1.75.

* Γκρόνινγκεν - Αϊντχόφεν (08/03, 17:45): Η PSV έδειξε καλά 
στοιχεία στην επίθεση απέναντι στη Φέγενορντ και σήµερα θα βγει 
µπροστά για να πάρει τη νίκη. Βέβαια και η Γκρόνινγκεν είναι 
επικίνδυνη. Το Over 2.5 εντοπίζεται στο 2.50, όντας αουτσάιντερ 
(!), και έχει αξία.

* Ρεν - Μονπελιέ (08/03, 18:00): Το µατς έχει βαθµολογική 
σηµασία και αµφότερες οι οµάδες θα είναι πολύ προσεκτικές. 
Ωστόσο, έχουν ποιότητα από τη µέση και µπροστά. ∆εν βλέπουµε 
ξηρασία, αλλά ούτε κάτι ακραίο. Στηρίζουµε το 2-3 γκολ, που το 
βρίσκουµε σε απόδοση 1.95.

Head 2 Head

* Μπάγερν Μονάχου - Άουγκσµπουργκ (08/03, 16:30): ∆έκα συνε-
χόµενα µατς χωρίς ήττα από την Άουγκσµπουργκ έχει συµπληρώσει 
η Μπάγερν. Οι «Βαυαροί» είναι σε τροµερή φόρµα και σκορπάνε… 
πανικό στους αντιπάλους. Προβλέπουµε ένα ακόµη πάρτι και ποντά-
ρουµε στο 1 & Over 3.5 σε απόδοση 1.70.

* Λεβάντε - Γρανάδα (08/03, 17:00): Η Γρανάδα δεν έχει χάσει στα 
τρία πιο πρόσφατα µατς απέναντι στη Λεβάντε. Κάτι ανάλογο βλέπου-
µε και σήµερα, αφού διαθέτει καλύτερη οµάδα. Οι φιλοξενούµενοι 
µπορούν να πάρουν αποτέλεσµα και το Χ2 στο 1.75 είναι τίµιο.

* Μάντσεστερ Σίτι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (08/03, 18:30): Η Σίτι 
έχει δεχτεί τουλάχιστον ένα γκολ στα τρία τελευταία ντέρµπι µε τη 
Γιουνάιτεντ. Η αλήθεια είναι πως η άµυνά της δεν εµπνέει εµπι-
στοσύνη. Θα ρισκάρουµε µε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Over 1.5 σε 
απόδοση 3.30.

Κυριακή 08/03
18:00 Σίβασπορ - Γαλατασαράι   Over 2.5  1.80
19:00  Μάιντς - Φορτoύνα Ντ.   1  2.00
19:30  Βιγιαρεάλ - Λεγκανές   1  1.80
22:00  Λιλ - Λυών   Goal/Goal  1.95
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O ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ 
ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Με μια καινούργια μουσική παράσταση θα εγκαινιάσει 
ο Γιάννης Κότσιρας τις εμφανίσεις του στον Σταυρό του 
Νότου: με ένα αφιέρωμα στο γνήσιο ελληνικό τραγούδι 
από τη δεκαετία του ’30 μέχρι και σήμερα. Ο δημοφιλής 
ερμηνευτής αποφάσισε με τις φετινές ζωντανές του εμ-
φανίσεις να «επαναφέρει» στο προσκήνιο το αγαπημένο 
του μουσικό όργανο, το μπουζούκι, μια που τα τελευταία 
χρόνια υπάρχει η αίσθηση ότι αρχίζει να εξαφανίζεται 
από την ελληνική δισκογραφία. Την Κυριακή 8 Μαρτίου 
ο Γιώργος Νταλάρας ανεβαίνει ως πρώτος καλεσμένος 
στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 131
Η Ελευθερία Αρβανιτάκη συμπληρώνει 40 χρόνια καλλιτε-
χνικής πορείας. Στην παράστασή της στην Πειραιώς 131 θα 
μας θυμίσει τραγούδια της παράλληλης μουσικής της διαδρο-
μής, τραγούδια που δε συμπεριλήφθηκαν στην προσωπική 
της δισκογραφία αλλά είχε τη χαρά να ερμηνεύσει ως φιλική 
συμμετοχή σε δισκογραφικές δουλειές συναδέλφων, τραγού-
δια από την τηλεόραση, το θέατρο και τον κινηματογράφο 
που σφράγισε με την ερμηνεία της, αλλά και τραγούδια τρίτων 
που αγαπά και έχει επιλέξει να ερμηνεύει σε ζωντανές της εμ-
φανίσεις. Από το Σάββατο 7 Μαρτίου και για πέντε Σάββατα. 
Ειδική συμμετοχή: Θέμης Καραμουρατίδης.

«Η ΣΟΥΠΑ» ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΙΣΟΝ
Από τις 9 Μαρτίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, το 
σύγχρονο «χορταστικό» κείμενο του Στυλιανού Παρρή 
«Η Σούπα» σερβίρεται στο θέατρο Ίσον. Δυο γυναίκες μάς 
μαγειρεύουν μια σούπα και ο άντρας παράγει τη μυσταγωγική 
μελωδία του βρασμού. Ανακατεύουν μαζί με τα υλικά τις ζωές 
τους και τη σερβίρουν στους θεατές με μόνη απαίτηση να τις 
νιώσουν, να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και να τη χωνέψουν. 
Ερμηνεύουν: Ευαγγελή Φίλη, Μαρία Στεφανίδου, Θανάσης 
Κούτουλας.

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ  
ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙΑ»  
ΣΤΟ CARTEL

Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü

Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü

Η παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» μεταφέρεται από τις 
10 Μαρτίου (έως και τις 9 Απριλίου) κάθε Τρίτη, Τετάρτη 
και Πέμπτη στον Τεχνοχώρο Cartel. Tο αριστούργημα 
του Τζον Στάινμπεκ, σε θεατρική διασκευή της Σοφίας Α-

δαμίδου, είναι ίσως η παράσταση της σεζόν, με απανωτά sold out. Η α-
γωνιώδης και συγκινητική προσπάθεια των ανθρώπων του μόχθου για 
επιβίωση μέσα στις πιο δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, ο ρατσισμός, 
το απατηλό όνειρο για μια μικρή ιδιοκτησία, η δύναμη της φιλίας, η 
σημασία της ελπίδας, τα ιδανικά της αφοσίωσης, της πίστης, της αυ-
τοδιάθεσης και της αλληλεγγύης, καθιστούν το έργο επίκαιρο και δι-
αχρονικό, ενώ επιτρέπουν μια σύγχρονη ανάγνωση και σκηνοθετική 
προσέγγιση που υπογράφει ο Βασίλης Μπισμπίκης.



Μια µεγάλη οικογένεια συγκεντρώνεται στο σπίτι της στη νότια Γαλλία για να γιορτάσει τα γε-
νέθλια της µητέρας (Κατρίν Ντενέβ), που γίνεται 70 χρονών. Όλα µοιάζουν να πηγαίνουν µια 
χαρά, µέχρι που χτυπάει το τηλέφωνο και εµφανίζεται η µικρότερη κόρη της οικογένειας, που 

όλοι έχουν πολύ καιρό να δουν. Καταπληκτικές ερµηνείες, ίσως επειδή ο σκηνοθέτης είναι κι αυτός 
ηθοποιός.

Ο µετρ της κωµωδίας Πίτερ Σίγκαλ («Get Smart», «Ασκήσεις Ηρεµίας») ενώνει τον σκληροτράχηλο 
Ντέιβ Μπαουτίστα («Φύλακες του Γαλαξία») και τον απολαυστικό κωµικό Κεν Τζέονγκ («The 
Hangover») σε µια αναπάντεχη κωµωδία δράσης. Η ταινία «Ο κατάσκοπός µου» είναι η ιστορία 

ενός σκληρού πράκτορα της CIA που βρίσκεται ξαφνικά στο έλεος ενός 9χρονου κοριτσιού, όταν η νέα του 
αποστολή είναι η επίβλεψη και προστασία της οικογένειάς της.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σεντρίκ Καν ΣΕΝΑΡΙΟ: Σεντρίκ Καν, Φανί Μπουρντινό, Σαµουέλ Ντου 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Κατρίν Ντενέβ, Εµανουέλ Μπερκό, Σεντρίκ Καν, Λουάνα Μπαϊράµι, Αλέν Αρτούρ

Η ΚΑΛΟΣΥΝΗ 
ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ
THE KINDNESS 
OF STRANGERS

Στη Νέα Υόρκη του σήµερα το ρω-
σικό εστιατόριο του εκκεντρικού 
Τίµοφι (Μπιλ Νάι) αποτελεί κοµ-

βικό σηµείο για τις ζωές τεσσάρων άγνω-
στων µεταξύ τους προσώπων. Η Κλάρα (Ζόι 
Καζάν), µια νεαρή µητέρα που ξεφεύγει 
µαζί µε τα παιδιά της από τον βίαιο σύζυ-
γό της. Ο Μαρκ (Ταχάρ Ραχίµ), ένας πρώην 
κατάδικος και νυν µάνατζερ του εστιατορί-
ου. Η Άλις (Άντρια Ράισµπορο), µια χαµη-
λών τόνων νοσοκόµα και ερασιτέχνις θερα-
πεύτρια. Ο Τζεφ (Κάλεµπ Λάντρι Τζόουνς), 
ένας νεαρός άντρας που ψάχνει απεγνωσµέ-
να για δουλειά και αναγνώριση. Σε καιρούς 
ραγδαίας κοινωνικής ανασφάλειας, ακόµα 
και οι µικρότερες συµπτώσεις µπορούν να 
φέρουν εκπληκτικά αποτελέσµατα για τους 
ήρωες της ιστορίας, καθώς οι ίδιοι ανακα-
λύπτουν σταδιακά πως η ελευθερία και η 
ελπίδα βρίσκονται ανάµεσά τους.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Λόνε Σέρφιγκ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ζόι Καζάν, Άντρια Ράισµπορο, Ταχάρ 
Ραχίµ, Κάλεµπ Λάντρι Τζόουνς, Τζέι Μπαρουσέλ, 
Μπιλ Νάι

 ΜΑΝΤΕΨΕ 
ΠΟΙΟΣ ΗΡΘΕ
ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ 
ΣΟΥ
FΕTE DE FAMILLE

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΜΟΥ
MY SPY

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Πίτερ Σίγκαλ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζον Χόµπερ, Έριχ Χόµπερ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ντέιβ Μπαουτίστα, Κεν Τζέονγκ, Κρίστεν Σάαλ
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∆ηλώνω και 
είµαι λαϊκός 
τραγουδιστής. 
Κάποια στιγµή 
µού είχε πει ο 
Μητροπάνος «ο 
τίτλος “λαϊκός 
τραγουδιστής” 
είναι τίτλος τιµής, 
δεν χαρίζεται, 
κατακτιέται». 
Καµαρώνω γι’ 
αυτό κατά κάποιον 
τρόπο, γιατί ούτε σ’ 
εµένα χαρίστηκε. 
Ο λαϊκός 
τραγουδιστής 
εκφράζει το 
λαϊκό αίσθηµα, 
τα προβλήµατα, 
τις αγωνίες, τους 
καηµούς, τις χαρές 
και τις λύπες του 
λαού.

Μ
ας συγκίνησε όλους µε τις ερµηνείες 
του στην ταινία «Ευτυχία». Ο Κώστας 
Τριανταφυλλίδης, ίσως ο καλύτερος 
λαϊκός τραγουδιστής της γενιάς του, 
µε ρίζες βαθιές στην πηγή της λαϊκής 

ερµηνείας και µε το βλέµµα στο µέλλον, παρουσιά-
ζει τις Παρασκευές του Μαρτίου στο Γυάλινο Upstage 
εµβληµατικά τραγούδια, µε τον Μίνω Μάτσα να επι-
µελείται το πρόγραµµά του.

Τραγουδήσατε τα τραγούδια της ταινίας «Ευτυχία», 
που γνώρισε τεράστια επιτυχία. Περιµένατε την απή-
χησή της, δεδοµένου ότι ήταν εν πολλοίς ένα γνωστό-
άγνωστο πρόσωπο;
«Πολλοί γνωρίζουν τα τραγούδια µου, λίγοι το όνοµά 
µου», όπως είχε πει η ίδια η Ευτυχία Παπαγιαννοπού-
λου. Το γεγονός πως ο κόσµος γνωρίζει τα τραγού-
δια της από τη στιγµή που δηµιουργήθηκαν µέχρι και 
σήµερα είναι πολύ σηµαντικό για την αρχή µιας βι-
ογραφικής ταινίας. Την επιτυχία και το µέγεθός της 
δεν µπορεί να τα προβλέψει κανείς. ∆ουλέψαµε µε 
συνέπεια, αγάπη και σεβασµό απέναντι στο έργο της 
Ευτυχίας µε τον Μίνω Μάτσα. Το ίδιο συνέβη και µε 
τους υπόλοιπους συντελεστές, από τον παραγωγό ∆ι-
ονύση Σαµιώτη, τον σκηνοθέτη Άγγελο Φραντζή, τους 
ηθοποιούς και τους τεχνικούς που συµµετείχαν σε 

αυτή τη σπουδαία παραγωγή. Το µέγεθος της επι-
τυχίας µάς δίνει µεγάλη χαρά. Σ’ εµένα προσωπικά 
ακόµη µεγαλύτερη το «Όνειρο Απατηλό».

∆ηλώνετε λαϊκός τραγουδιστής. Τι σηµαίνει αυτό σή-
µερα; Ένας τραγουδιστής που τραγουδάει παλιά λαϊκά 
ή που έχει ένα συγκεκριµένο ύφος;
∆ηλώνω και είµαι λαϊκός τραγουδιστής. Κάποια 
στιγµή µού είχε πει ο Μητροπάνος «ο τίτλος “λαϊκός 
τραγουδιστής” είναι τίτλος τιµής, δεν χαρίζεται, κα-
τακτιέται». Καµαρώνω γι’ αυτό κατά κάποιον τρόπο, 
γιατί ούτε σ’ εµένα χαρίστηκε. Ο λαϊκός τραγουδιστής 
εκφράζει το λαϊκό αίσθηµα, τα προβλήµατα, τις αγω-
νίες, τους καηµούς, τις χαρές και τις λύπες του λαού. 
Το λαϊκό τραγούδι έχει βαθιές ρίζες στη λαϊκή παρά-
δοση, στο δηµοτικό τραγούδι, και έχουµε χρέος να το 
υπηρετούµε µε σεβασµό. Το ύφος είναι αποτέλεσµα 
µελέτης της λαϊκής παράδοσης, της λαϊκής µουσικής. 
Ζυµώνεται µέσα από αυτή τη διαδικασία, µε αποτέλε-
σµα να δηµιουργείς χαρακτήρα.

Είστε αρκετά χρόνια στο τραγούδι. Σε αυτή την πορεία 
τι επιθετικούς προσδιορισµούς βάζετε;
Τραγουδάω αρκετά χρόνια επαγγελµατικά. Μου είναι 
λίγο δύσκολο και άβολο, θα έλεγα, να χαρακτηρίσω 
τον εαυτό µου, θα προτιµούσα να το έκανε κάποιος 

που µε γνωρίζει µέσα από τη δουλειά ή κάποιος φίλος 
µου ενδεχοµένως. Θα τολµήσω να πω πως είµαι υ-
ποµονετικός, συνεπής και αρκετά εργατικός.

Ευτυχίσατε να συνεργαστείτε µε µεγάλα ονόµατα: ∆η-
µήτρη Μητροπάνο, Γιώργο Νταλάρα, Γιάννη Σπανό, 
Βίκυ Μοσχολιού κ.ά. Από δω και πέρα, µε ποιους ο-
νειρεύεστε µια συνεργασία και γιατί;
Είχα την τεράστια τιµή και τύχη να συνεργαστώ µε 
όλους αυτούς που έχετε αναφέρει, να µορφωθώ 
δίπλα τους. Θα ήθελα να συνεργαστώ µε τραγουδι-
στές και δηµιουργούς της γενιάς µου των οποίων το 
έργο και την αισθητική θαυµάζω. Εύχοµαι να συµβεί 
στο προσεχές µέλλον, πιστεύω πως υπάρχει µεγάλη 
και βαθιά ανάγκη να υπηρετήσουµε το λαϊκό τρα-
γούδι, σύµφωνα πάντα µε αυτά που έχουµε διδαχτεί.

Τι θα τραγουδήσετε στις παραστάσεις σας στο Γυά-
λινο Upstage;
Θα τραγουδήσω αυτά που αγαπώ και µε εκφράζουν. 
Με τον Μίνω φτιάξαµε ένα πρόγραµµα το οποίο πε-
ριλαµβάνει σχεδόν όλους τους δηµιουργούς, από τον 
Μάρκο Βαµβακάρη µέχρι και σήµερα. Υπάρχουν και 
εκπλήξεις στο πρόγραµµα και φυσικά τα τραγούδια 
του Μίνωα, ο οποίος επιµελείται το πρόγραµµα.

Τι θέλετε να βλέπουν και να ακούν οι ακροατές στις 
παραστάσεις σας;
Θέλω να ακούν καλά τραγούδια που προκαλούν 
βαθιά και αληθινά συναισθήµατα, καλοπαιγµένα, 
προσεγµένα, µε µεράκι και αγάπη. Να βλέπουν αν-
θρώπους µε ταλέντο και αληθινή αγάπη γι’ αυτό που 
κάνουν.

Είστε παιδί επαναπατρισµένων πολιτικών προσφύ-
γων από την πρώην ΕΣΣ∆. Σε µια εποχή που το προ-
σφυγικό-µεταναστευτικό ζήτηµα είναι σε έξαρση, 
νιώθετε µια συγγένεια µε όσους το αντιµετωπίζουν;
Το προσφυγικό είναι αποτέλεσµα πολέµου. Ο πόλε-
µος είναι δίπλα µας τα τελευταία χρόνια διαρκώς. Οι 
ροές των προσφύγων αυξάνονται συνεχώς. Αυτοί οι 
άνθρωποι φεύγουν από τον τόπο τους για να σώσουν 
τη ζωή τους και τη ζωή των παιδιών τους µε κάθε 
τρόπο. Όσοι είναι τυχεροί καταφέρνουν να σωθούν. 
Κανένας άνθρωπος δεν θέλει να αφήσει την πατρίδα 
του, το σπίτι του, το χώµα όπου µεγάλωσε, τον ανα-
γκάζουν να το κάνει µε τον πιο βίαιο και βάρβαρο 
τρόπο. Όταν φεύγεις από τον τόπο σου, το µόνο που 
καρτεράς είναι να γυρίσεις πίσω. Αυτό θέλανε και οι 
παππούδες µου και οι γονείς µου και όλοι όσοι βρέ-
θηκαν πρόσφυγες µετά τον εµφύλιο πόλεµο. Ίσως να 
είµαστε κι εµείς στη θέση τους κάποια στιγµή, γιατί 
αυτοί που δηµιουργούν τους πολέµους και σπέρνουν 
τον θάνατο δεν λογαριάζουν το αίµα των ανθρώπων. 
Το µόνο που τους ενδιαφέρει είναι το κέρδος, το α-
τοµικό τους κέρδος. Πρέπει µε κάθε τρόπο να αγω-
νιστούµε ενάντια σε αυτούς που σκοτώνουν ανθρώ-
πους και παιδιά. Ο Μπρεχτ είχε πει «υπάρχουν πολ-
λοί τρόποι για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο. Μπορείς 
να τον µαχαιρώσεις στην κοιλιά, να του αρπάξεις το 
ψωµί από το στόµα, να µη θεραπεύσεις την αρρώστια 
του, να τον χώσεις σε µια τρώγλη, να τον εξοντώσεις 
βάζοντάς τον να δουλεύει µέχρι θανάτου, να τον ο-
δηγήσεις στην αυτοκτονία, να τον σύρεις σε πόλεµο». 
Μερικοί από αυτούς απαγορεύονται στο κράτος µας.

Θα έρθουν και νέα τραγούδια κάποια στιγµή;
Θα έρθουν νέα τραγούδια και σύντοµα µάλιστα. Βρί-
σκοµαι σε µια πάρα πολύ καλή και παραγωγική 
φάση, και νέα τραγούδια θα έρθουν και νέες συνερ-
γασίες, τις οποίες θα ανακοινώσουµε σύντοµα.

Κώστας Τριανταφυλλίδης
«Μ’ ένα όνειρο τρελό» 

 Ο τραγουδιστής της 
«Ευτυχίας» αποκαλύπτεται

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ



  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Σε µια µικρή κατσαρόλα βάζουµε όλα τα υλικά του σιροπιού και την τοποθετούµε σε 
µέτρια προς δυνατή φωτιά. Όταν αρχίσει να βράζει το σιρόπι, χαµηλώνουµε τη φωτιά 
και αφήνουµε για 8 λεπτά. Βγάζουµε την κατσαρόλα από τη φωτιά και την αφήνουµε 
στην άκρη.

• Σε µια µεγάλη κατσαρόλα µε χοντρό πάτο βάζουµ ε το λάδι και τοποθετούµε σε µέ-
τρια προς δυνατή φωτιά. Όταν ζεσταθεί το λάδι, ρίχνουµε το σιµιγδάλι ανακατεύοντας 
συνεχώς µε µια σπάτουλα σιλικόνης, που αντέχει σε µεγάλες θερµοκρασίες. Ρίχνουµε 
το 1/2 κ.γλ. κανέλα, ανακατεύοντας συνεχώς µέχρι να πάρει το σιµιγδάλι ένα όµορφο 
καφέ χρώµα, και, αφού αυτό συµβεί, βγάζουµε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Αφαι-
ρούµε από το σιρόπι τις φλούδες πορτοκαλιού και τα ξυλάκια κανέλας και µε προσοχή 
ρίχνουµε το σιρόπι πάνω στο σιµιγδάλι. Τοποθετούµε την κατσαρόλα σε χαµηλή φωτιά 
ανακατεύοντας προσεκτικά συνεχώς. Μετά από 2-3 λεπτά προσθέτουµε τη σταφίδα και 
τα βερίκοκα, συνεχίζοντας το ανακάτεµα (για περίπου 12-15 λεπτά) µέχρι το σιµιγδάλι να 
ρουφήξει όλο το σιρόπι.

• Βγάζουµε την κατσαρόλα από τη φωτιά, προσθέτουµε τα αµύγδαλα και ανακατεύου-
µε καλά. Σε φόρµα της αρεσκείας µας βάζουµε τον χαλβά, πιέζοντας καλά και ισιώνο-
ντας την επιφάνεια. Σκεπάζουµε µε µεµβράνη και αφήνουµε στην άκρη για τουλάχιστον 
30 λεπτά.

• Γυρίζουµε τον χαλβά σε µια πιατέλα, πασπαλίζουµε µε την υπόλοιπη κανέλα και σερ-
βίρουµε.

Σιµιγδαλένιος χαλβάς µε αµύγδαλα, 
αποξηραµένα φρούτα και άρωµα πορτοκαλιού

Υλικά
Για τον χαλβά:
•  1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο απαλό
•  1/2 φλιτζάνι ηλιέλαιο
•  1 1/2 φλιτζάνι σιµιγδάλι χοντρό
•  1/2 φλιτζάνι σιµιγδάλι ψιλό
•  1/2 φλιτζάνι καβουρντισµένα 

αµύγδαλα χωρίς φλούδα
•  1 φλιτζάνι αποξηραµένα 

βερίκοκα ψιλοκοµµένα
•  1/2 φλιτζάνι σταφίδα 

κορινθιακή
• 1 κ.γλ. κανέλα τριµµένη

Για το σιρόπι:
• 2 1/2 φλιτζάνια νερό
•  1 1/2 φλιτζάνι φρέσκος χυµός 

πορτοκάλι
• 2 1/2 φλιτζάνια ζάχαρη
• 2 φλούδες πορτοκαλιού
• 2 ξυλάκια κανέλας
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*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
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Τα ιδανικά και οι αξίες μιας Ενωμένης Ευρώπης, που θα έπρεπε να είναι 
οι βασικοί συνδετικοί κρίκοι ανάμεσα στους λαούς της, χρησιμοποιήθηκαν 
από την οικονομία για να ικανοποιηθούν άλλες επιδιώξεις. Αν καταφέρουμε 
να αντιστρέψουμε τα πράγματα, τότε πιστεύω ότι η Ε.Ε. μπορεί να έχει ένα 
μέλλον, αλλιώς πολύ φοβάμαι ότι το παιχνίδι είναι χαμένο.

Κώστας Παπακωστόπουλος
«Στη Γερμανία το θέατρο 
αποτελεί μια πιο εγκεφαλική 
διεργασία»

  ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Η 
αριστουργηματική ταινία «Europa» του 
αιρετικού Δανού σκηνοθέτη Λαρς φον 
Τρίερ ζωντανεύει στη σκηνή μέσα από 
τη ματιά του Κώστα Παπακωστόπου-
λου, διακεκριμένου σκηνοθέτη, ιδρυτή 

και καλλιτεχνικού διευθυντή του Ελληνογερμανικού 
Θεάτρου, το οποίο γιορτάζει 30 χρόνια δημιουργικής 
πορείας στη Γερμανία.

Πώς προέκυψε η ιδέα και η ανάγκη μέσα σας να 
μεταφέρετε στο θέατρο την «Ευρώπη» του Λαρς 
φον Τρίερ, παράσταση την οποία θα δούμε στην Ε-
ναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με 
αφορμή την επέτειο των 30 ετών του Ελληνογερ-
μανικού Θεάτρου της Κολονίας, του οποίου είστε ι-
δρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής;
Στο πλαίσιο αυτού του εορτασμού είχα την ανάγκη να 
φύγω από τους γνωστούς δρόμους που μέχρι τώρα 
είχα υπηρετήσει με το Ελληνογερμανικό Θέατρο. Τα 
30 χρόνια με προκαλούσαν θεατρικά για κάτι τελείως 
ξεχωριστό. Και το «Europa» ήταν κάτι τελείως ξεχω-
ριστό. Ήταν η ταινία με την οποία το 1991 γνώρισα 
εγώ, όπως και όλοι μας τότε, τον Λαρς φον Τρίερ. 
Έμεινα βαθιά εντυπωσιασμένος από τον τρόπο που 
είχε καταφέρει να δείξει την ιστορία της Ευρώπης 
μέσα από ένα σκοτεινό, αλληγορικό ταξίδι στην κα-
τεστραμμένη Γερμανία του 1945, εν έτει 1991, σε μια 
εποχή που η Ευρώπη, μετά την πτώση του σιδηρού 
παραπετάσματος, αναζητούσε το μέλλον της. Το θέ-
ατρό μας έχει ξεκινήσει από το 2018 την παρουσί-
αση μιας αστυνομικής τριλογίας με θέμα το μέλλον 
της Ευρώπης. Το «Europa», ένα έργο με αστυνομική 
πλοκή από τη μια και αλληγορικό χαρακτήρα για την 
Ευρώπη από την άλλη, ταίριαζε απόλυτα στη σύλ-
ληψη αυτής της τριλογίας.

Τι προσπαθείτε να πείτε με αυτό το έργο; Ποια είναι 
η επικαιρότητά του; Γιατί το επιλέξατε τώρα;
Στη θεατρική προσέγγιση της ταινίας του Λαρς φον 
Τρίερ ο πρωταγωνιστής Λέοπολντ Κέσλερ είναι ένας 
από μας. Είναι το συλλογικό «εγώ» μας, το οποίο θα 

κάνει αυτό το ταξίδι-εφιάλτη στην ιστορία της Ευρώ-
πης, για να επιστρέψει στο τέλος και πάλι στο σή-
μερα έχοντας βιώσει την εμπειρία του παρελθόντος. 
Το κοινό έχει τη δυνατότητα μέσα από αυτό το ταξίδι 
να σκεφτεί και να αναρωτηθεί. Σε μια εποχή ολοένα 
αυξανόμενων διαφωνιών, αντιπαραθέσεων, αλλά 
και αμφισβητήσεων σχετικά με το μέλλον της Ε.Ε., 
δανείζομαι τα μοτίβα του Λαρς φον Τρίερ για να α-
ναδείξω μέσα από το βίαιο παρελθόν της Ευρώπης 
τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το μέλλον της.

Όντας Έλληνας, αλλά και Γερμανός πολίτης ταυ-
τόχρονα, ποια είναι η γνώμη σας για την Ε.Ε. σή-
μερα; Είναι μια χρονική στιγμή που δείχνει να 
φτάνει στο τέλμα της ως θεσμός ή πιστεύετε ότι 
θα βγει πιο σοφή και πιο δημοκρατική από αυτή 
την κρίση;
Εδώ ακριβώς είναι και το στοίχημα, κατά πόσο δη-
λαδή η Ε.Ε. μπορεί να ξεπεράσει το τέλμα στο οποίο 
βρίσκεται σήμερα. Ήταν λάθος, κατά τη γνώμη 
μου, το γεγονός ότι από το ξεκίνημά της τα οικονο-
μικά συμφέροντα ήταν αυτά που έπαιξαν τον βα-
σικό ρόλο κατά τη δημιουργία της Ένωσης. Τα ιδα-
νικά και οι αξίες μιας Ενωμένης Ευρώπης, που θα 
έπρεπε να είναι οι βασικοί συνδετικοί κρίκοι ανά-
μεσα στους λαούς της, χρησιμοποιήθηκαν από την 
οικονομία για να ικανοποιηθούν άλλες επιδιώξεις. 
Αν καταφέρουμε να αντιστρέψουμε τα πράγματα, 
τότε πιστεύω ότι η Ε.Ε. μπορεί να έχει ένα μέλλον, 
αλλιώς πολύ φοβάμαι ότι το παιχνίδι είναι χαμένο.

Ζείτε και εργάζεστε ως σκηνοθέτης στη Γερμανία 
για περισσότερα από 30 χρόνια. Ποιες διαφορές 
εντοπίζετε ανάμεσα στην ελληνική και τη γερμα-
νική θεατρική αγορά και κουλτούρα;
Στη Γερμανία το θέατρο αποτελεί, θα έλεγα, μια πιο 
εγκεφαλική διεργασία, είναι τολμηρό, συνεχώς πει-
ραματιζόμενο, απελευθερωμένο από το βάρος της 
παράδοσης. Οι Έλληνες ηθοποιοί όμως είναι αυτοί 
που έχουν μια μοναδική μουσικότητα και ενέργεια 
πάνω στη σκηνή, κάτι που στη Γερμανία δεν έχω 

συναντήσει. Οι Γερμανοί τρέφουν έναν βαθύ σεβα-
σμό απέναντι στο αρχαίο δράμα και γενικότερα στον 
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Αμφιβάλλω όμως αν 
μπορούν να αντιληφθούν πραγματικά την τραγική 
ουσία της αρχαίας τραγωδίας. Ο Τάσος Λιγνάδης, που 
είχα κάποτε την τύχη να γνωρίσω, είχε πει ότι χρω-
στάμε μεγάλη ευγνωμοσύνη στους Άγγλους, στους 
Γάλλους, στους Γερμανούς, οι οποίοι με τόση αφο-
σίωση ασχολήθηκαν με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, 
αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τον προσέγγισαν με το 
αγγλικό, το γαλλικό ή το γερμανικό πνεύμα. Εκεί κρύ-
βεται μια μεγάλη αλήθεια.

Μια ευχή και ένας φόβος για το μέλλον;
Να μην ξεχάσουμε τη σκοτεινή ιστορία της Ευρώπης, 
για να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. 
Δυστυχώς, όμως, ο άνθρωπος δεν μαθαίνει από την 
ιστορία του.

INFO

Βασισμένο στην ομώνυμη ταινία του Λαρς φον Τρίερ

Πρώτη πανελλήνια παρουσίαση
Συμπαραγωγή με το Ελληνογερμανικό Θέατρο - Κώστας Παπακωστόπουλος
Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής
Κέντρο Πολιτισμού  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
19-20 Μαρτίου

Europa
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η στιγμή που η Ελλάδα έχει μια με-
γάλη ευκαιρία για τη θεμελίωση μιας 
πραγματικά κυκλικής οικονομίας, 
μέσα από την ενσωμάτωση στην ελ-
ληνική νομοθεσία της ευρωπαϊκής ο-
δηγίας 2019/904 για τα πλαστικά μιας 

χρήσης και την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδιασμού Δι-
αχείρισης Αποβλήτων, ακούγεται ολοένα και πιο έντονα 
ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βλέπει 
την καύση απορριμμάτων ως μια «εύκολη» λύση στο μεί-
ζον πρόβλημα της διαχείρισης των αστικών απορριμμά-
των. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Οικολογική Εταιρεία 
Ανακύκλωσης, Μεσόγειος SOS, Greenpeace και WWF 
Ελλάς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι 
μια τέτοια επιλογή είναι ασύμβατη με τις αρχές της κυκλι-
κής οικονομίας, ενώ αποτελεί μια περιβαλλοντικά και οι-
κονομικά δαπανηρή και ήδη ξεπερασμένη μέθοδο.
Συγκεκριμένα, οι τέσσερις οργανώσεις κατέθεσαν ανα-
λυτικά τις θέσεις τους στον υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας μέσα από κοινή επιστολή, ζητώντας του πα-
ράλληλα να πάρει σαφή θέση υπέρ μιας κυκλικής οικο-
νομίας, στην οποία η καύση απορριμμάτων ή υπολειμμά-
των δεν έχει καμία θέση.
Πίσω από τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας υπέρ της ενεργειακής αξι-
οποίησης των απορριμμάτων διαφαίνεται η ελπίδα ότι 
δεν χρειάζεται να αλλάξουμε πολλά για να αντιμετωπι-
στεί ο ολοένα αυξανόμενος όγκος απορριμμάτων που 
παράγουμε ως χώρα, αρκεί να επιτρέψουμε επενδύσεις 
σε εργοστάσια ανάκτησης ενέργειας με καύση σκουπι-
διών. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πολύ διαφορε-
τική, καθώς η επιλογή της καύσης συνοδεύεται από μια 
σειρά κρίσιμων προβλημάτων.
Τα δεδομένα που οι τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώ-
σεις βάζουν για άλλη μια φορά στη δημόσια συζήτηση, 
που οι αρμόδιοι θεσμικοί φορείς ποτέ δεν πραγματοποί-
ησαν, είναι τα εξής:

•  Η κυκλική οικονομία και η καύση δεν πάνε μαζί. H 
E.E. μέσα από την έκδοση της στρατηγικής για την κυ-
κλική οικονομία δίνει έμφαση στην ελαχιστοποίηση 
της χρήσης των πόρων και στην έννοια της επαναχρη-
σιμοποίησης. Η τάση αυτή αναγκάζει χώρες με προ-
ϊστορία στην καύση, όπως η Δανία, η Γερμανία και η 
Σουηδία, να αναζητήσουν λύσεις πέρα από την καύση.

•  Η καύση εμποδίζει την επίτευξη των στόχων που έχει 
θέσει η Ελλάδα. Αν η Ελλάδα αποφασίσει να επενδύ-
σει στην καύση, είναι αδύνατο να επιτευχθούν οι στό-
χοι, για τους οποίους έχει δεσμευτεί, για ενίσχυση της 
ανακύκλωσης και συρρίκνωση του ποσοστού ταφής. Α-
ντίθετα, η χώρα θα παραμείνει κολλημένη σε ένα ξεπε-
ρασμένο και ακριβό μοντέλο διαχείρισης απορριμμά-
των. Στο ίδιο πλαίσιο, η Πορτογαλία, που σήμερα καίει 
το 20% των σκουπιδιών της, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι 
δεν θα επενδύσει σε νέες μονάδες καύσης, καθώς κιν-
δυνεύει να μην πιάσει τους στόχους της.

•  Η καύση απορριμμάτων είναι πανάκριβη υπόθεση. Με 
τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για έργα καύσης να 
έχουν σταματήσει, μια τέτοια επιλογή μπορεί να υλο-
ποιηθεί μόνο με την αξιοποίηση εθνικών και ιδιωτι-
κών πόρων. Σε αυτή την περίπτωση, και συνυπολογίζο-
ντας ότι η διαθεσιμότητα όλων των υλικών (πλαστικά, 
οργανικά, υπόλοιπα ανακυκλώσιμα) που χρειάζεται η 
καύση για να είναι αποδοτική δεν θα είναι δεδομένη 
στο άμεσο μέλλον, η μόνη ελπίδα αυτά τα έργα να φέ-
ρουν κέρδη στους επιχειρηματίες που τα διαχειρίζο-
νται είναι η σύναψη εξοντωτικών συμβολαίων και ρη-
τρών εις βάρος των Ελλήνων πολιτών για διάστημα του-
λάχιστον 20-30 ετών.

•  Η καύση ακυρώνει την επίτευξη των στόχων για τον 
περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Έχει αποδειχθεί πως η καύση σκουπιδιών εκλύει ση-
μαντικές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, πολύ πε-
ρισσότερες σε σχέση με τις εκπομπές από π.χ. μονάδες 
ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο.

•  Έλλειμμα εμπιστοσύνης και ελέγχου. Με όλα τα πα-
ραπάνω αρνητικά χαρακτηριστικά και επιπτώσεις της 
καύσης, και σε συνδυασμό με τη διαχρονική αδιαφά-
νεια, την αδυναμία ουσιαστικού ελέγχου και των πολυ-
άριθμων περιπτώσεων παράνομης διακίνησης σκουπι-
διών και ανεξέλεγκτης διάθεσής τους στη χώρα μας, το 
υπάρχον έλλειμμα εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς 
την πολιτεία αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσό-
τερο, σε περίπτωση που αποφασίσουμε να προχωρή-
σουμε με την επιλογή της καύσης.

Με τη βασική προϋπόθεση ότι η ελληνική πολιτεία θα 
θέσει τη μείωση και την επαναχρησιμοποίηση ως κε-
ντρικό πυλώνα της στρατηγικής της, πρέπει να αποφα-
σιστεί ποια είναι η καλύτερη επιλογή διαχείρισης του 
υπολείμματος. Αναγνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει τέλεια 
επιλογή, καθώς τόσο η ταφή όσο και η καύση έχουν ση-
μαντικότατες αρνητικές επιπτώσεις, οφείλουμε να ανα-
φέρουμε ότι η δέσμευση της πολιτείας στην επιλογή της 
καύσης με τη δικαιολογία διαχείρισης του υπολείμματος 
δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση, καθώς τμήμα 
του (γνωστό ως RDF) ήδη χρησιμοποιείται ως εναλλα-
κτικό καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία.
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Οικολογική Εταιρεία 
Ανακύκλωσης, Μεσόγειος SOS, Greenpeace και WWF 
Ελλάς καλούν την κυβέρνηση να σταματήσει τις όποιες 
προσπάθειες σχεδιασμού μονάδων καύσης απορριμμά-
των, που θα καταστήσουν τη χώρα μας δέσμια μιας πε-
ριβαλλοντικά και οικονομικά ασύμφορης μεθόδου, και 
αντ’ αυτού να επικεντρωθεί στον σχεδιασμό ενός σύγ-
χρονου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων που θα 
βασίζεται στην προληπτική μείωση των παραγόμενων α-
πορριμμάτων, στην επαναχρησιμοποίηση και στην όσο 
το δυνατόν καλύτερη ανακύκλωση.
Στο ακόλουθο link μπορείτε να βρείτε την επιστολή 
των τεσσάρων περιβαλλοντικών οργανώσεων προς το 
ΥΠΕΝ: http://www.wwf.gr/images/pdfs/20200217_
commonltrrewaste_Epistoli.pdf.

ΛΆΘΟΣ Η ΟΠΟΙΆ ΣΚΈΨΗ  
ΓΙΆ ΚΆΎΣΗ ΣΚΟΎΠΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΈΛΛΆΔΆ
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Μυστήριο, έρωτας  
και… μαθηματικά

  ΑΠΌ ΤΗ XΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Η 
Βαγγελιώ Νυμφική είναι 
μία αξιόλογη νέα συγγρα-
φέας η οποία με το πρώτο 
της βιβλίο επιχειρεί να μας 
μυήσει στον κόσμο των μα-

θηματικών, που αγαπά, μέσα από μια συ-
ναρπαστική ιστορία μυστηρίου.
Κεντρική ηρωίδα η Ηρώ Δεσίπρη, η οποία 
ξυπνά σε ένα νοσοκομείο μετά από κώμα 
δύο εβδομάδων. Συγκεχυμένες αναμνή-
σεις, μαζί με σκέψεις, όνειρα, αμφιβολίες, 
πλημμύρισαν το είναι της. Και ξαφνικά τα 
θυμόταν όλα. Τον τσακωμό με τους γονείς 
της, τον Διονύση, το μεγάλο μπαμ, την πυρ-
καγιά και ύστερα… Ύστερα; Η υπόλοιπη ζωή 
της. Δέκα και βάλε χρόνια.
Ήταν σε κώμα εδώ και δύο εβδομάδες, της είπαν οι 
γιατροί, μα το μυαλό της δούλευε. Η ζωή της συνεχι-
ζόταν. Άραγε συνεχιζόταν μόνο μέσα από τις σκέψεις 
της; Πώς είναι δυνατόν; Και οι αναμνήσεις της; Ήταν 
σίγουρη πως είχε ζήσει δέκα χρόνια ακόμα.
Δέκα ολόκληρα χρόνια γεμάτα αγάπες, φιλίες και 
πόνο. Γεμάτα έρωτα και μαθηματικά. Και ύστερα 
κάτι απρόσμενο, που τάραξε τη ροή της ζωής της. 
Μια σειρά από εγκλήματα που την οδήγησαν στον α-
πόλυτο έρωτα και ένας άγνωστος από το παρελθόν. 
Ένας άγνωστος που σκότωνε έναν έναν τους αν-
θρώπους της ζωής της.
Όλα ξεκίνησαν με έναν πράσινο φάκελο που περι-

είχε ένα μενταγιόν και ένα αρχαίο ρητό. Φυσικά δεν 
μπορούσε να καταλάβει τη συνέχεια, όμως την επό-
μενη μέρα όλα ξεκαθάρισαν. Ήταν μέρος ενός σχε-
δίου. Κάποιος είχε σκοτώσει έναν παλιό εραστή της 
και της είχε δώσει ένα στοιχείο για να μπορέσει να 
τον βρει.
Το βιβλίο «Εγκλήματα σε αριθμητική ακολουθία» 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Φιλύρα και την Κυ-
ριακή 15 Μαρτίου, στις 19:00, στην Εταιρεία Ψυχο-
λόγων Άερτον (Βασιλίσσης Σοφίας 98) παρουσιάζε-
ται από την ίδια τη συγγραφέα μαζί με άλλους αξιό-
λογους συνομιλητές.

Βαγγελιώ, είναι το πρώτο σου βιβλίο; Πώς προέ-
κυψε η βασική ιδέα;
Είναι το πρώτο βιβλίο που εκδίδω. Στο παρελ-
θόν έχω γράψει κι άλλα, σε τελείως διαφορετικό 
ύφος. Αυτό είναι το πρώτο μου εγχείρημα στην 
αστυνομική λογοτεχνία. Τώρα το πώς προέκυψε 
η ιδέα δεν μπορώ να το πω. Ήταν μάλλον απο-
τέλεσμα πολλών καταστάσεων. Σίγουρα όμως 
σημαντικό ρόλο έπαιξε η αγάπη μου για τα μα-
θηματικά και η προτίμησή μου στα βιβλία μυ-
στηρίου.

Τι κοινά έχεις με τη βασική σου ηρωίδα, την 
Ηρώ;
Η Ηρώ είναι ένα πλάσμα με φόβους και α-
νασφάλειες που αρνείται να αντιμετωπί-
σει. Παρ’ όλη όμως την άσωτη ζωή της, έχει 
μια αδιαπραγμάτευτη ηθική και δεν δέχε-
ται από κανέναν να την κρίνει για τις πρά-
ξεις της. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Κανείς δεν 
έχει δικαίωμα να σε κρίνει για τις επιλογές 
σου. Όπως είπε κι ο Ελύτης, «με το δικό 
μου ήθος παλεύω ενάντια στην ηθική των 
άλλων».

Τι μήνυμα προσπαθείς να δώσεις στους 
αναγνώστες μέσα από το βιβλίο;
Πρώτα απ’ όλα τη μαγεία των μαθηματι-
κών. Και, δεύτερον, το πόσο σημαντικό 
είναι να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, με 
όλα τα θετικά και τα αρνητικά του, και 
να τον αποδεχτούμε. Χρειάζεται αγώ-
νας για να παραδεχτούμε τα λάθη μας 
πριν «ρίξουμε το φταίξιμο» στα λάθη 
των άλλων.

Ανάφερε τρία αγαπημένα σου βι-
βλία.

Το βιβλίο που έχω διαβάσει περισσότερες φορές απ’ 
οποιοδήποτε άλλο είναι ο «Κόμης Μοντεχρίστος» του 
Αλέξανδρου Δουμά. Το αγαπώ πολύ αυτό το βιβλίο. 
Από την άλλη, ως λάτρις των βιβλίων μυστηρίου, 
αγαπώ πολύ τον Στίβεν Κινγκ, οπότε τα άλλα δύο βι-
βλία είναι δικά του. Το ένα είναι το «11/22/63» και το 
άλλο το «Πράσινο Μίλι».

Μίλησέ μας για την εκδήλωση παρουσίασης.
Η παρουσίαση θα γίνει την Κυριακή 15 Μαρτίου, στις 
19:00, στην Εταιρεία Ψυχολόγων Άερτον (Βασιλίσσης 
Σοφίας 98). Εκτός από την υπεύθυνη των εκδόσεων 
Φιλύρα, θα βρίσκονται μαζί μας και θα μιλήσουν η 
Ιωάννα Δοργιάκη, μαθηματικός, και ο Γιώργος Κα-
λαμίτσης, πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος 
Ελλάδος.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
σε αριθμητική ακολουθία

ΒαγγελιώΝυμφ
ική

ιλύρα

Γεννήθηκα στην Αθήνα και

σπούδασα στη σχολή Γεωλο-

γίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Καποδιστριακού Πανεπιστη-

μίου. Από πολύ μικρή η μητέρα

μου με έμαθε να αγαπώ τα βι-

βλία και ο πατέρας μου την

Κρητική παράδοση. Και ίσως γι’

αυτό από παιδί έγραφα τις σκέ-

ψεις μου και άφηνα τη φαντα-

σία μου να ταξιδεύει. Σήμερα η

ανατροφή του μικρού μου γιου

γεμίζει τη μέρα μου μα πάντα

βρισκω λίγο χρόνο για διάβα-

σμα, συγγραφή και τους Κρητι-

κούς  χορούς που τόσο αγαπώ!

Όλα ξεκίνησαν ένα πρωινό που η Ηρώ Δεσίπρη έλαβε

έναν πράσινο φάκελο με ένα μεταγιόν και ένα αρχαίο

ρητό. Και ύστερα το πρώτο θύμα. Ένας πρώην ερα-

στής της βρέθηκε άγρια δολοφονημένος και χαρακω-

μένος. Σύντομα η αστυνομία ξεκινάει ένα κυνηγητό με

περίεργα σύμβολα και φιλοσοφικά γνωμικά για να

οδηγηθεί κάθε φορά στα επόμενα θύματα που αυξά-

νονται με μια αριθμητική ακολουθία. Κάθε νεκρός και

ένα κομμάτι από τη ζωή της Ηρώς. Κάθε νεκρός και

ένα κομμάτι ενός τρομερού σχεδίου που έχει στόχο να

την τιμωρήσει... Ή μήπως τελικά να την αφυπνίσει;

ISBN: 978-618-5270-54-4
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Μαυροσούσαµο
Γεµάτοι αιθέρια έλαια, ολεϊκό οξύ, αµινοξέα, 
κάλιο και φυτικές ίνες, αυτοί οι σπόροι είναι 
τόσο πλούσιοι σε συστατικά τα οποία σου 
προσφέρουν νεανικό δέρµα, που αξίζει να τους 
βάλεις σε κάθε γεύµα. Πρόσθεσέ τους σε κάθε 
σαλάτα µαζί µε αβοκάντο!

Κολοκυθόσποροι
Μάλλον περιέχουν κάποιο… µαγικό συστατικό, 
καθώς καταπολεµούν τις ρυτίδες αλλά και τις 
ουλές από παλιά ακµή. Περιέχοντας άφθονο 
ψευδάργυρο, βιταµίνη Ε, θείο και ω-3 λιπαρά 
οξέα, οι σπόροι αυτοί θεραπεύουν, θρέφουν, 
αναπλάθουν και ενυδατώνουν το δέρµα. 
Μπορούν επίσης να επιδιορθώσουν σηµάδια 
που σου έχει αφήσει η ακµή. Τρώγε τους 
ωµούς, επειδή τα ευαίσθητα λιπαρά τους 
καταστρέφονται όταν εκτίθενται σε πάρα πολλή 
ζέστη.

Αβοκάντο
Το αβοκάντο περιέχει ένα λιπαρό µε τόσο µικρό 
µόριο, που µπορεί να γλιστρήσει µέσα από τις 
µεµβράνες και να προστατέψει τα µιτοχόνδρια 
και το DNA από τις ελεύθερες ρίζες. Αυτό 
σηµαίνει πιο λαµπερό δέρµα.

Ω-3 λιπαρά
Υπάρχει λόγος που επαναλαµβάνουµε 
συνέχεια πόσο θαυµαστά είναι τα ω-3 
λιπαρά οξέα και για τον οργανισµό και 
για το δέρµα σου. Οι τροφές µε µεγάλη 
περιεκτικότητα σε αυτά τα λιπαρά 

καταστέλλουν την ανταπόκριση του 
οργανισµού σου στις φλεγµονές και κάνουν 
τα κύτταρα να συγκρατούν νερό (µε την 
καλή έννοια), οπότε το δέρµα σου γίνεται πιο 
σφιχτό και µειώνονται οι ρυτίδες.

Σελήνιο
Για να διατηρηθεί η ελαστίνη της επιδερµίδας 
σου, να τρως τροφές πλούσιες σε σελήνιο, ένα 
µέταλλο που βοηθά την επιδερµίδα σου να 
είναι πιο λεία και σφιχτή, όπως βραζιλιάνικα 
καρύδια, τόνο σε κονσέρβα, γαλοπούλα, τυρί 
cottage µε λίγα λιπαρά και µύδια.

Πρωτεΐνες
Οι ίνες του κολλαγόνου αποτελούνται 
από αµινοξέα, τα οποία αποτελούνται από 
πρωτεΐνες. Για να δεις πιο σφιχτό και λείο 
δέρµα, κατανάλωνε περισσότερες τροφές 
πλούσιες σε πρωτεΐνη, όπως ψάρι, όσπρια, 
τόφου, άπαχο κρέας, πουλερικά και αβγά.

Ντοµάτες
Το γνώριζες πως οι ντοµάτες περιέχουν φυσικό 
δείκτη αντηλιακής προστασίας; Το λυκοπένιο 
στις ντοµάτες συµβάλλει στην πρόληψη των 
βλαβών από τις ακτίνες UVA και UVB. Παρ’ 
ότι, φυσικά, πρέπει να προσθέσεις αντηλιακό, 
µόλις δύο ντοµάτες σού προσφέρουν δείκτη 
προστασίας 5, που σηµαίνει ότι έχεις 50 λεπτά 
έκθεσης στον ήλιο πριν καείς, εάν το δέρµα 
σου συνήθως καίγεται στα 10 λεπτά.

Βιταµίνη C και E
Η βιταµίνη C είναι ζωτικής σηµασίας για 
την παραγωγή του κολλαγόνου και ενισχύει 
την ικανότητα ανάπλασης της επιδερµίδας. 
∆οκίµασε τροφές πλούσιες σε βιταµίνη C, 
όπως πράσινα φυλλώδη λαχανικά, µπρόκολο, 
πιπεριές, φράουλες, πορ τοκάλια και παπάγια. 
Η παπάγια περιέχει επίσης άφθονη βιταµίνη 
Ε, άλλο ένα πολύ σηµαντικό συστατικό για 
την καταπολέµηση των ρυτίδων, καθώς 
προστατεύει τα κύτταρα του δέρµατος από 
τις ακτίνες UV και άλλους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες που προκαλούν τις καταστροφικές 
για το δέρµα ελεύθερες ρίζες. ∆οκίµασε να 
προσθέσεις ελαιόλαδο, 100% αλεύρι ολικής 
άλεσης, kale, αµύγδαλα και ακτινίδιο στη 
διατροφή σου για να πάρεις όλα αυτά τα 
οφέλη.
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Και όµως, υπάρχουν τροφές 
που µπορείς να προσθέσεις στη 
διατροφή σου και να προλάβεις 

τις ρυτίδες.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Οκτώ 
τροφές κατά 
των ρυτίδων



 

Γυμνάσου μόνο 3,5 ώρες την εβδομάδα 
και δες τι θα κερδίσεις!

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

Mavridou 
• Instagram: christymav  
•  Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου
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Γ
υμνάζεσαι ατελείωτες ώρες στο γυ-
μναστήριο ή κάθεσαι ατελείωτες 
ώρες σε μια καρέκλα και μετά στον 
καναπέ σου; Σε όποια κατηγορία και 
να ανήκεις, χρειάζεται μέτρο, ακόμα 

και στη γυμναστική!
Μια νέα έρευνα έδειξε πως και λίγες μόνο ώρες άθλη-
σης κάθε εβδομάδα μπορούν να σου χαρίσουν κάτι 

ανεκτίμητο: τουλάχιστον 10 χρόνια ζωής επιπλέον!
Η νέα έρευνα από το King’s College του Λονδίνου, 
η οποία δημοσιεύτηκε στο «International Archives 
of Medicine», υποστηρίζει ότι 3,5 ώρες άσκηση την 
εβδομάδα κάνουν το σώμα σου να δείχνει και να 
νιώθει έως και 10 χρόνια νεότερο. Οι αντιγηραντι-
κές ιδιότητες της γυμναστικής εντοπίζονται κυρίως 
σε αερόβια αθλήματα, όπως το τρέξιμο, η ποδηλα-

σία και η κολύμβηση, τα οποία βελτιώνουν τη λει-
τουργία της καρδιάς και των πνευμόνων.
Επίσης, η γυμναστική με τα Kangoo Jumps είναι 
πολύ καλή αερόβια άσκηση για όλο το σώμα, ειδι-
κά εάν τα συνδυάζεις με βαράκια στα χέρια. Μπες 
στο κανάλι «Christy Mavridou» στο YouTube για 
να δεις πώς μπορείς να γυμναστείς με τα Kangoo 
Jumps διασκεδάζοντας.

Της Χριστίνας Μαυρίδου
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